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 دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

  

  

  یو عملکرد سازمان ارتقاي کیفیت زندگی کاريبر  یشنهادهانظام پ تأثیر
  

  1پورمهران ساسان

  تحول، کارمند بانک ملّی ایران، تبریز ،کارشناس ارشد مدیریت دولتی1
s_mehranpour@yahoo.com  

  

  

  چکیده
افزایش اعتبار، بهبود کیفیت خدمات و که این امر موجبات  استنظام پیشنهادها مصداق بارز مدیریت مشارکتی در هر سازمان 

 تأثیر یپژوهش حاضر بررس هدف اصلی. سازد ها به راهکار را هموار می افزایش انگیزه را فراهم خواهد ساخت و زمینه تبدیل ایده
ز نوع هدف و ا یمایشیپ -یفیروش پژوهش توص .باشد یم یو عملکرد سازمانکارکنان  کیفیت زندگی کاريارتقاي بر  شنهادهاپینظام 

 کوکرانکه با استفاده از فرمول  باشدینفر م 209برابر با  یزتبردر  یبانک ملّمدیران شعب پژوهش حاضر  يجامعه آمار و يکاربرد
 یهتجز يبرا و گردیدهاستفاده  داستاندار از پرسشنامه پژوهش ینا هايداده يآورجمع يبرا. شده استنفر انتخاب  136حجم نمونه 

 هایشنهادآن است که نظام پ یايپژوهش گو ینا یجنتا. استفاده شده است Smartplsافزار شده از نرم يگردآور هايهداد حلیلو ت
 یبر عملکرد سازمان یزنکارکنان  کیفیت زندگی کاري بوده و همچنین گذارتأثیر یو عملکرد سازمانکارکنان  کیفیت زندگی کاريبر 

هدف از این امر تالش در جهت  .راستا به مدیران بانک ملّی ارائه شده استهمین ي در دهاپیشنهادر خاتمه پژوهش  .است گذارتأثیر
دستیابی به روش هاي کارآمد براي تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاري و تعیین راهبردهاي مناسب براي ارتقاي آن و 

  .سازمانی است عملکرد بهبوددر نهایت 
  : یديکل کلمات

  ، یعملکرد سازمان ،کیفیت زندگی کاري  ،پیشنهادهانظام رکتی، مزیت رقابتی، مدیریت مشا
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 دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

  

 مقدمه -1

بازار موفقیت همه سازمانها من جمله بانکها بستگی به سه عامل سرمایه، تکنولوژي و نیروي انسانی دارد که نیروي انسانی عامل تعیین کننده در 
 هايیهاز سرما يستفاده حداکثرها به دنبال اسازمان امروزه. اصلی ترین سرمایه سازمان مطرح شده استرقابتی سازمانها به عنوان مزیت رقابتی و 

در سازمان مشارکت کامل داشته باشد و بتواند با عملکرد  یانسان یهآن است که سرما يبه معنا ياستفاده حداکثر ینخود هستند در واقع ا یانسان
 یرويدر واقع توسعه ن). 1389سالجقه و هنرآموز،(یندحل نما ست،خود کرده ا ها را درگیرکه سازمان یسائلخود و نظرات خود، مشکالت و م يفرد

ماندورا (شوند يامروز هايدر سازمان یمشارکت هايو سبک هاها عالقمند به استفاده از سیستمسازمان یرانمنجر به آن شده است که مد یکار دانش
یعنی این که تا . را نشان می دهد نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود) Quality of Work Life=QWL(کاري کیفیت زندگی از طرفی ). 2008،

در محیط کار، توسط مدیران ) مادي و معنوي(گذاري  هاي مناسب براي سرمایه  چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت
هاي واقعی خود را در  دازهعدم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاري، این مقوله، تناسب و اندلیل  به .براي کارکنان فراهم شده است

هاي ایجاد انگیزش و راهگشاي مهم در طراحی و ترین روشي یا کیفیت نظام کار یکی از جالبزندگی کار کیفیت .ها از دست داده استسازمان
به کارکنان خود اجازه نظر و  یکه سازمان یهنگام .کارکنان و مدیران به مقوله ي انگیزش دارد غنی سازي شغل کارکنان است که ریشه در نگرش

 یانمشتر یازهايدر جهت رفع ن یانسان یرويانتظار را داشت که ن این توانیآن فاقد ارزش باشد نم يبحث و نظرات کارکنان برا یا دهدیبحث نم
مناسب و به  یاگر قدردان شود، یآنها م يکار یزندگ یفیتس کنند مشارکت در کار موجب بهبود کاحسا یدکارکنان سازمان با. خود قدم بردارد

داشته باشند،  ینقش مهم توانند یسازمان م هاي گیري یمو کارکنان احساس کنند در تصم یردهنگام در مقابل مشارکت فعاالنه در سازمان صورت گ
دانست که استقرار نظام  ینپژوهش را ا ینا یمساله اصل توانیپس م. خواهد داشت یتوجه قابلمشارکت آنها بهبود  کیفیتو  یتکم یقینطور  به

سازمان خصو باال يامروز هايدر سازمان یستمس ینکه ا یدر صورت وکارکنان خواهد بود  یزهبهبود مشارکت کارکنان و انگ یبه معن پیشنهادها
یعامل م ینکه ا ؛نشان دهد یو سازمان از خود اقدام یانمشتر یازهاين تأمین يبرا یانسان یروينانتظار داشت که  توانینگردد نم تأمین یمال هاي
 یریتو مد پیشنهادهانظام  ستقرارا یاکه آ یمسئوال رو به رو هست یندر انتها با ا. باشد گذارتأثیر یدر ارائه خدمات و نحوه عملکرد بانک مل تواند

  است؟ گذارتأثیر یلکرد سازمانو عم يکار یزندگ یفیتکبر  یمشارکت

  

 :ينظر یمبان -2

 :پیشنهادها سیستم -2-1

 یکخود را به  يرفته رفته جا یریت،مد یو عملکرد فعل یستچندان کارآمد ن یککالس یریتمد هايیوهش ي،و آشفته اقتصاد امروز یرمتغ یطمح در
 یروياست ن یهیبد). 2005، یفلو است یوتال( دانندیم یسازمان یتالدر هر گونه فع یتکه کارکنان را رمز موفق دهدیم یریتمد یدفلسفه جد

 یتاًسازمان و نها ییو کارآ وريبهره یجاددر ا ییکشور، نقش به سزا یکو موتور محرکه توسعه  یدعامل تول ترینو مهم ترینیبه عنوان اصل نیانسا
 ،نويو چه مع يماد هايچه خواسته ،مختلف هايو توجه به خواسته يقو یزهنگتنها اوست که با آموزش و مهارت و ا یراتوسعه همه جانبه دارد؛ ز

 تأمین يکار یطعمده کارکنان در مح یازهاياز ن یکی). 1390یزدخواستی،(کند یجادا یاقدامات الزم را در جهت بهبود عملکرد سازمان تواندیم
 یدهچیپ یدهپد یکمشارکت  دانیمیهمانطور که م. باشدیرش او به طور خاص مبه طور عام و مشارکت و احترام به نظرات و طرز نگ يمعنو یازهاين

ندارد  یکسانی يروابط کار، معنا هايمختلف و نظام هايفرهنگ یناصطالح در ب ینا یراز. نمود یفآنرا تعر توانینم یاست که به سادگ یو ذهن
علت  مینبه ه. آید یبه عمل در م یاما به طرق مختلف شود،یواحد تصور م یفهومم گیريیممشارکت در تصم یگر،به عبارت د). 2010و بوهر ، زینا(

سازمان  یکیتاکت/يراهبرد هاي یمکارکنان در تصم یريدرگ یندفرآ توانیمشارکت را م« یدد ینبا ا. از مشارکت دارند یاست که افراد ادارك متفاوت
  . »افتدیاتفاق م یو با درجه سطح و حدود مشخص یرمستقیمغ/یمدر شکل مستق یررسمیغ/یبه حساب آورد که به صورت رسم

متخصص  ینکورت لو. یابدیم یشافزا یزن ییربا تغ يو سازگار ییرتغ یرشبلکه پذ یابدیکار بهبود م یفیتکنار توسعه دامنه مشارکت، نه تنها ک در
 برآنان در برا یستادگیکارها مشارکت داده شوند، مقاومت و ابرد که هر گاه کارکنان سازمان در اداره  یپ یبررس یکدر  یاجتماع یروانشناس

  شد  یافتهدر یگرد هايدر پژوهش ینهمچن). 2012جکسون و کال ،(گیرندیم یدر پ يو راه سازگار پذیردیکاهش م ینیو نوآفر يو نوساز یدگرگون
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 فضايدر . دهدیم یوندآن پ هايآنان را با سازمان و هدف یتو هو کندیم یرومندکارکنان را ن ها، روحیهسازمان یریتکه مشارکت کارکنان در مد
کافمن و همکاران (یابدیم یشکارکنان افزا یباییو شک يو درجه بردبار یابدیکه مشارکت در آن وجود دارد، تعارض و تضادها کاهش م یسازمان

رهباال بردن به يو کارکنان خود را برا یافتهر کارکنان کاهش و نظارت ب یسرپرست یزانتا م شودیسبب م یریتمشارکت در مد ینهمچن). 2014،
یبررس). 2009اور،(دهند یاري یردلپذ یسازمان يآمدن فضا یدو به پد یافزایندرا ب یگروه هايخود به هدف یدلسوز نشان دهند و دلبستگ وري
 وند،ش یکشر گذاردیکه بر سرنوشت آنان اثر م یمیو در تصم بندیاخود را ب هايیشهاند یانگاه کارکنان فرصت بدهد هرینشان م یروانشناخت هاي
  ).2014ی،ناف( پذیرندیم یزرا ن یشتريب یتو مسئول دهندیرا از خود نشان م ینندگیو آفر ينوآور

  کیفیت زندگی کاري-2-2

 ياما در مورد معنا ی شغلی به وجود آمد،این اصطالح در مقابل فرسودگ .است داشته یاديرواج ز یراخ يهادر سال يکار یزندگ یفیتاصطالح ک
اشاره به  يکار یزندگ یفیتک ینکهاول ا: از آن وجود دارد یعتوان گفت حداقل دو استفاده شایحال م ینوجود دارد، در ع یاصطالح توافق کم ینا

کارفرما، کارکنان و  یروابط انسان ی،شغل تیامن ی،رشد، مسائل روانشناخت يفرصتها شغلی، یتمنديرضا یرکارکنان نظ يبرا یجاز نتا يامجموعه
 يساز یغن ی،مشارکت یریتمد یرنظ یسازمان يعملکردها یااز کارها  يابه مجموعه  يکار یزندگ یفیتدوم، ک. بودن حوادث دارد یینپا یزانم

شامل  یمنابع انسان یریتوان راهبرد مدممکن است به عن يکار یزندگ یفیتک يها برنامه ابطهر یندر ا. مطمئن اشاره دارد يکار یطو شرا یشغل
 )1382 ی،رودک(در نظر گرفته شود یسازمان يور و بهره ییو بهبود کارآ يکار یزندگ یفیتک يها و بهبود برنامه يکار یزندگ یفیتک يعملکردها

که به داشتن  یدر سازمان یبه طورکل. اردوجود د ییکنند تفاوتها یها در کارکنان خود چه م گونه احساس ینا یدآوردنپد يسازمانها برا ینکها در
توانند به هرگونه بهبود در کار  یکه م یپرسشها و انتقادات یشنهادها،کردن پ یافتشهرت دارد، دادن و در يکار یزندگ یفیتدر ک یابکام يبرنامه ا

سازمان به  يکوبنده برا یريه و نه خرده گسازند ياز توجه و دلسوز يخالق نشانه ا يناخشنود یی،فضا یندر چن. منجر شود رغبت وجود دارد
 نان،کارک یشخص یازهاين یشترب يامکان ارضا یعنی »يکار یزندگ یفیتک«عنوان کرد که  ینگونهتوان ا یبا توجه به موارد مذکور م. یدآ یشمار م

و مقبول  یندبودن بنما یددامه دهند و احساس مفخود ا یبه زندگ یگرانراحت در کنار د یالکه آنها بتوانند با خ يافراد به نحو يبرا یتوجود امن
  )1382 ی،رودک(مهارت و دانش خود فرصت داشته باشند یشافزا يبرا یتواقع شوند و در نها یگراند

 یسازمان عملکرد - 2-3

یبه حساب م يارتج هايدر شرکت یتاست و بدون شک موفق یریتیمد هايمورد بحث در پژوهش هايسازه تریناز مهم یکی یسازمان عملکرد
است  هاییشاخص ی،عملکرد سازمان ینیع هايشاخص. است یمقابل تقس یو ذهن ینیبه دو دسته ع یعملکرد سازمان هايشاخص ی،به طور کل. آید

 هايصبه شاخ توانیم ی،عملکرد سازمان ینیع هاياز جمله شاخص. شود گیرياندازه ینیع هايو بر اساس داده یواقع امالًکه به صورت ک
 یعملکرد سازمان یذهن هايشاخص. و سود هر سهم سهام اشاره کرد گذاريیهبازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرما یی،بازده دارا یرنظ يسودآور

به  توانها میشاخص یناز جمله ا. گیردینفعان سازمان شکل م يذ هايقضاوت گروه يکه بر مبنا شودیشامل م ار هاییشاخص یشترب
معموالً صاحبان ). 1390و همکاران، ییدعا( موارد اشاره کرد یرو سا یددر ارائه محصوالت جد یتکارکنان، موفق منديیترضا یان،مشتر تمنديیرضا

 یارهاياز مع یقات،از تحق یاريرو در بس یناز ا. کنندیم يخود به محققان خوددار یمربوط به عملکرد سازمان ها از ارائه اطالعات واقعیشرکت
 یجاز عملکرد شرکتشان، با نتا یرانکه ادراك مد دهدینشان م یاريبس یقیبه عالوه شواهد تحق. عملکرد استفاده شده است یابیارز يبرا یذهن
 .کامالً سازگار است ینیع یارهايبا مع تشرک یعملکرد واقع یابیارز

 پژوهش یشناسروش -3

شود که قصد  یمحسوب م یمایشیپ یقتحق یک یپژوهش يو از نظر استراتژ یابیارز يها در زمره پژوهش یريگ پژوهش حاضر از نقطه نظر جهت
با   يپژوهش حاضر از مدل معادالت ساختار در ).1391آذر  و همکاران، (کند  یمنظور استفاده م یندارد و از ابزار پرسشنامه به ا یهآزمون فرض

استفاده شده  Smart PLSو  SPSS يمنظور از نرم افزارها ینشده است که به هم استفاده یاتبه منظور آزمون فرض یحداقل مربعات جزئ یکردرو
  که  يبا توجه به حجم جامعه آمار. ستا یرفتهصورت پذ یزشهرستان تبر یو صف بانک مل يو سرپرستان ستاد یرانمد ینپژوهش حاضر در ب. است
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در  یريگ روش نمونه. در نظر گرفته شده استنفر  136کوکران حجم نمونه برابر  با استفاده از فرمول باشند،ینفر م 209در پژوهش حاضر برابر با 
 يبرا. باشدیم يبا جامعه آمار یقاتیتحق ونهنم ياعضا یانم يروش آمار شباهت باال ینانتخاب ا یلو دل باشدیساده م یحاضر از نوع تصادف یقتحق

در . استفاده شد باشدیم یدانشگاه یدو اسات یابیخبرگان بازار تأیید مورد ییاز لحاظ روا از پرسشنامه استاندارد که یازمورد ن يداده ها يآور جمع
  .است یدهپژوهش ارائه گرد میمدل مفهو یردر ز. است یدهارائه گرد ییآشنا يادامه ساختار پرسشنامه و منابع آن برا

 

 

 

 

 

 پژوهش یمدل مفهوم. 2 نگاره

  

 :عبارت اند از پژوهش ینا يها یهمدل فرض ینا براساس

H1 : است گذارتأثیر یبانک ملي کارکنان کار یزندگ یفیتکبر  پیشنهادهانظام. 

H2 : است گذارتأثیر یبانک مل یبر عملکرد سازمان پیشنهادهانظام. 

H3  :گذار است تأثیر یرانا یبانک مل یبر عملکرد سازماني کارکنان کار یزندگ یفیتک. 

 :ها آورده شده استداده يبع ابزار گردآورادامه ساختار پرسشنامه و منا در

  ساختار پرسشنامه: 2 جدول

 منبع تعداد سئواالت متغیرها

 )1391(مقیمی )6-1(سئوال 6 نظام پیشنهادها

 )1973(والتون )12-7(سئوال 6 کیفیت زندگی کاري

 )1391(مقیمی )24-13(سئوال 12 عمکلرد سازمانی

 هاداده یلو تحل یهزتج

 :یفیتوص آمار

در . باشدیافراد شرکت کننده م یتشده جنس يورآ جمع هايداده یناول. است یدهگرد آوري ها جمعو سرپرستان داده یراندر پژوهش که از مد
مرد در  یتجنس يکه نشان دهنده حجم باال باشندینفر زن م )درصد 11(نفر 14 از افراد شرکت کننده مرد و )درصد 89(نفر 122حاضر یقتحق

نفر  62در پژوهش حاضر  باشدیشده است سن م یدهدر پژوهش حاضر پرس یقاتینمونه تحق  يکه از اعضا یسئوال یندوم. باشدیم ضرپژوهش حا
  پرسش پژوهش در مورد  ینسوم. سن داشته است  35-31 ینفر در رده سن 25  و سال 40 يباال ینفر در رده سن 49، 41تا  36 ینب یدر رده سن

  

 عملکرد سازمانی

  

 نظام پیشنهادات

  

  کیفیت زندگی کاري
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و  يمدرك دکتر ينفر دارا 1ارشد،  یمدرك کارشناس ينفر دارا 11 ی،مدرك کارشناس ينفر دارا 99در پژوهش حاضر . باشدیم یالتتحص طحس
در  است که ینا یايگو یجشده است که نتا یدهاز افراد پرس یدر انتها سئوال در مورد سابقه شغل. هستند یمدرك کمتر از کارشناس ينفر دارا 25

 .دارند یسال سابقه شغل 7تا  1نفر و دو نفر در رده  22سال ،  21 ينفر، باال 53، 20-15 يرده بعد ،رنف 59، سال 14-8 سابقه

 :یاستنباط آمار

مدل  یربه تفس ینکهاما قبل از ا. استفاده شده است یحداقل مربعات جزئ یکردبا رو يپژوهش از مدل معادالت ساختار یاتبه منظور آزمون فرض
 اصلح یجواقع شود تا بتوان به نتا تأیید مورد یو مدل کل يمدل ساختار یري،مناسب بودن مدل در سه بخش مدل اندازه گ دیپرداخته شود ابتدا با

 یاییکرونباخ، پا يآلفا ياز شاخص ها یريمنظور در بخش مدل اندازه گ ینبه هم. و اعتبار مدل اثبات گردد یاییپا یداز آن اعتماد کرد و در واقع با
  .ارائه شده است  3همگرا استفاده شده است که در جدول ییو روا یبیترک

 یريمدل اندازه گ یاییو پا ییروا. 3 جدول

 روایی همگرا
پایایی 

 ترکیبی
آلفاي 

 کرونباخ
 متغیرها

  پیشنهادهانظام  788/0 849/0 451/0
  يکار یزندگ یفیتک 734/0 822/0 486/0
  عملکرد سازمانی 825/0 861/0 409/0

منظور استفاده  ینا يبرا  Q2و  R2که از دو شاخص  یماشاره کن يمدل ساختار ياتکا یتبه قابل یدبا یريمناسب بودن مدل اندازه گ تأیید پس از
  :نشان داده شده است 4شده است و در جدول 

  يبرازش مدل ساختار.  4جدول

R2>0/19  Q2> 
0/15 

 متغیر

49/0 273/0 
عملکرد 

  سازمانی

 یدشود که با یاستفاده م GOFاز شاخص  یبر حداقل مربعات جزئ یمبتن يمدل اشاره شده است که در مدل ها یکلبه برازش  یزدر آخر ن و
  :است یمحاسبه شده است و نشان دهنده مناسب بودن مدل کل یرمدل حاضر به صورت ز يشاخص طبق فرمول برا ینباشد، ا 3/0از  یشترب

GOF=  = 0.458 

شده است در ادامه ارائه شده و به  یجادا Smart PLSنرم افزار  یلهکه بوس يبرازش مدل در سه سطح مدل معادالت ساختار تأیید پس از حال
  .شود یپژوهش پرداخته م یاتفرض یبررس
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 استاندارد یبدر حالت ضرا يمدل معادالت ساختار. 3نگاره

   

  

 يردا یمعن یبدر حالت ضرا يمدل معادالت ساختار. 4نگاره
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واقع  تأیید پژوهش مورد يها یهطور استنباط نمود که فرض ینا توانیو استاندارد م يدار یمعن یبافزار در حالت ضرا نرم يها یتوجه به خروج با
از T-valueآماره  یزانرابطه اگر م یناستناد نمود در ا توانیکه در پژوهش حاضر ارائه گشته است م 4روابط به نگاره  تأیید يدر واقع برا. شده است

در  3از نگاره  توانیرابطه م یندر ا تأثیرنشان دادن شدت  يوجود دارد برا یردو متغ ینب يدار یاستناد کرد رابطه معن  توانیباالتر باشد م 1.96
رابطه  در این. باشدیته موابس یرمتغ يمستقل بر رو یرمتغ تأثیرنشان دهنده شدت  یرمس یبضر یابتا  یبمورد ضر ینرابطه کمک گرفت در ا ینا

-Tآماره  یزانم یرااست ز تأیید مورد پردازدیمي کار یزندگ یفیتکبر   پیشنهادهااستقرار نظام  تأثیر ینخست پژوهش حاضر که به بررس یهفرض
valueیندر ا تأثیرشدت  باشدیه فوق مرابط تأیید یايباالتر از گو یاربس 1.96از قدرمطلق  یزانم ینکه ا باشدیم 15.229رابطه برابر با  یندر ا 

 یدوم پژوهش حاضر که بررس یهفرض. داردي کار یزندگ یفیتکبر  پیشنهادهانظام  تأثیر يکه نشان دهنده شدت باال باشدیم 780/0رابطه برابر با
 یزانم یراز باشدیم تأیید دمود که موراستنباط ن توانینرم افزار م يها یبود که با توجه به خروج یبر عملکرد سازمان پیشنهادهااستقرار نظام 

که نشان  باشدیم 6/0رابطه برابر با  یندر ا تأثیررابطه است و شدت  تأیید یايباالتر است که گو 1.96از قدرمطلق  یزانم ینکه ا باشد یم 6.466
و عملکرد ي کار یزندگ یفیتک تأثیر ررسیوم که به بس یهدر انتها در مورد فرض. دارد یبر عملکرد سازمان پیشنهادهاقابل توجه نظام  تأثیردهنده 
در T-valueآماره  یزانم یراز باشدیم یبر عملکرد سازمان گذارتأثیرعامل  یزن يکار یزندگ یفیتکموضوع است  ینا یايپرداخته است گو یسازمان

 .باشدیم تأیید مورد یزن یهفرض ینکه ا باشدیم 344/0با برابر  تأثیرو شدت  باشدیرابطه م تأیید یايکه گو باشدیم 3.625رابطه برابر با  ینا

 :یريگ یجهبحث و نت -4

سازمان را نسبت به  ياست که برتر یتنها شاخص یرقابت یتموضوع واقفند که کسب مز ینبر ا یهمگ یریتصاحبنظران حوزه مد امروزه
در  یشترب يو ماندگار یاتح یداريخود، ضامن پا يدمات بهتر از رقبامحصوالت و خ هئتوان ارا یقبرتر از طر هايسازمان. دهدینشان م یکدیگر
 یانم يساز یکپارچهحد امکان  ارتباط و تا یجادکارآمد ا یریتمد یک يهنرها یناز بزرگتر ینهمچن .شوندیم یکنون یچیدهپرتحول و پ شرایط

ها موجود در آن یلپتانس ها به اتکاياند تا با کمک آنه نمودهعرض يبه و يکار يبه ظاهر متفاوت است که به عنوان ابزارها يکار هايیستمس
و اقدامات  هایستمس یردر کنار سا پیشنهادها هايیستماستفاده از س رسدیبه نظر م. و بهتر تحقق بخشد یعتررا هر چه سر یاهداف سازمان بتواند

به   یکارکنان دانشتوانند با استفاده از نظرات مدیران می یراز. باشد یبترقا یتمناسب جهت بهبود و کسب مز یاقدام تواندیدر سازمان م یمشارکت
تر کردن نظرات  يبا استفاده و کاربرد یگرد یبه دست آورند و از طرف یقابل توجه هايیتمز یاز طرف  شتریاناز نقاط تماس مهم با م یکیعنوان 

در واقع استفاده از نظرات کارکنان و . کند یفاءکارکنان خود ا ريکا یروينتعهد  یشو افزا يدر توانمند یکارکنان و کارشناسان سهم بزرگ
عامل  تواندیمموضوع  ینکه ا باشدیبازخورد مثبت به کارکنان م یکهمانند ارائه  ،نظرات یننمودن ا يکاربرد یبه عبارت یاو  یکارشناسان سازمان

 توان یجلب مشارکت کارکنان م يبرا یمتنوع يها و برنامه یکردهارودر همین راستا . باشدکارکنان  یفیبهبود و باالبردن سطح ک يبرا گذاريتأثیر
 ،مشترك یمشورت هاي یتهکم ،یشنهادهابرنامه و نظام پ ،یررسمیجلسات غ ،دوجانبه گیري یمتصم: موارد عبارتند از یناز جمله ا. در نظر گرفت

هستند که  یرهبران در هر سازمان کسان ینبه خاطر سپرد که بهتر ایدب.  مستقل یمهن يکار هاي یمت، خودگردان هاي یمت ،یفیتبهبود ک يها حلقه
  . باشد یمشارکت یریتمد يو روش برا یفتعر ینتر ساده ینا یدو شا کنند یم یقو سپس به مشارکت تشو کنند یدعوت م دهند، یگوش م

ي کار یزندگ یفیتکو  پیشنهادها هايیستماستقرار س تأثیر یبررس ،یقنخست تحق یهاست که فرض ینا یايحاضر گو یقآمده از تحق دستبه  یجنتا
)T=15.299 , β=0/780( همانند  یمشارکت هايیستمس ازبا استفاده  تواندیم یرانا یاست که بانک مل یبدان معن ینا ؛باشدیم تأیید مورد
باعث  تواندیاتفاق م ینا ودر نظر داشته باشد  یطیعوامل مح یلتحل و یهرا در ارائه خدمات و تجز ینظرات کارشناسان سازمان ،پیشنهادها یستمس

گام آنان  یقسال و یانمشتر هايمطابق با خواسته یزو در ارائه خدمات ن نمودهعمل  یسازمان به درست یطیدر برخورد با عوامل محبانک  شود
 تأیید ادعا کرد که مورد توانیم )T=6.466, β=0/6(با توجه به  یازمانعملکرد س بر پیشنهادها نظام تأثیر در خصوص یقدوم تحق یهفرضدر . بردارد

 يامروز هايدر سازمان پیشنهادها هايیستمهمچون س یمشارکت هايیستماستقرار س شدبحث  یزن یشینپ یهکه در فرض انطوردر واقع هم. باشدیم
به  یا یاتیبه طور عموم با کارکنان عمل یانمشتر یرالحاظ شود ز یشاز پ یشب يمشتر یقکه در ارائه خدمات و محصوالت سال گرددیباعث م

در و خواهند بود  يدانش در مورد مشتر از اطالعات و یسهم مناسب يحاو ،یلکارکنان در صورت تما ینکه ا ستنددر ارتباط ه یصف یعبارت
 رقیب هايسسات و سازمانؤم یرسابه نسبت  یانمشتر اراتانتظرا داشت که  یدام ینتوان ا یاستفاده گردد م ینظرات به خوب ینکه از ا یصورت
سوم که به  یهفرضدر  یتدر نها. شدخواهد  یمنجر به بهبود عملکرد سازمان امر در نهایت ینآنان جلب شده است که ا یترضا یافته وتحقق  بیشتر
  مسلم  قدر. شودیواقع م تأیید مورد )T=3.625 , β=0/344( یزانبا توجه به م پردازدیآن بر عملکرد م تأثیرو ي کار یزندگ یفیتک یبررس
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آماده  ییراتتغ ینا از گذشته برايخود را  یبه عبارت یا دهد یم ي نشانیعترالعمل سر آن عکس ییراتو تغ یطیکه در برخورد با عوامل مح یسازمان
  . خواهد گذاشت يرا به جا يبه فرد د و عملکرد منحصررقبا بهتر عمل خواهد نمو یربه نسبت سا یرقابت یتدر به دست آوردن مز کرده است،

 سمینارهاي توجیهی ،جلسات مشارکتیاز به موازاي نظام پیشنهادها،  یرقابت یتبهبود و کسب مز يبراایران،  یبانک ملّ گردد انتها پیشنهاد میدر 
انگیزه کارکنان بهبود یابد، سطح تعهد  شودباعث می ه ذکر شدک آنگونه جلساتدر واقع استفاده از این نوع  .یداستفاده نما ،هاي آموزشی و دوره

که مدیران پیشنهاد بعدي این .هاي منفی در سازمان جلوگیري شودو نگرش ان باالتر رود و از بروز رفتارهاسازمانی و هویت سازمانی در بین کارکن
- میزان مشارکت و ایدهکارکنان، یعنی در ارزیابی عملکرد . تی قرار دهندهاي ارزشیابی ساالنه را مبتنی بر نظام مشارک سیستم توانند یبانک ملی م

و شناسایی نقاط ضعف در ي کار یزندگ یفیتکتواند گامی مثمرثمر براي بهبود سطح که این اقدام می دهندمورد حمایت قرار را هاي خالقانه 
 بحث و تبادل نظر شود فراهم گردد و روي پیشنهادهاپیشنهاد ارائه شده، از اینکه امکان بحث و دفاع پیشنهاددهنده  یگرد یشنهادپ. سازمان باشد

ایران به مدیران بانک ملی  خاتمهدر و  دکنن يخوددار ينباشد که کارکنان از ارائه نظرات بعد به گونه اي بحث و تبادل نظر ینابه شرطی که 
هاي براي بهبود عملکرد سازمانی، استراتژي پیشنهادهاو نظام ي کار یگزند یفیتکشود در زمینه استفاده هر چه بهتر از مزایاي پیشنهاد می

اعزام افراد فعال و مشارکت جو به سرعت بخشیدن به سیکل بررسی پیشنهادها،  پیش بینی پست سازمانی کارشناس نظام پیشنهادها،نظیر  منظمی
شایان  .قابتی نمودن فضاي نظام پیشنهادها را در دستور کار قرار دهدی و مأموریت هاي علمی، برگزاري جشنواره ساالنه منظم و رسمینارهاي ملّ

هاي همانند عدم همکاري برخی از کارکنان به دلیل مشغله هاي کاري رو به رو بوده است و از آنجا که در این پژوهش محقق با محدودیتذکر است 
   .اند زدگی شدهن، دچار پرسشنامهباشد کارکنامی پرسشنامه یکی از ابزارهاي متداول در انجام تحقیقات

  

 :منابع -5

دانش و پژوهش در  یهنشر» معاونان و معلمان ×یران،مد یدگاهاز د ی،آموزش يدر واحدها یمشارکت یریتتوسعه نظام مد يراهکارها« )1388(رمضان یان،جهان [1]
 174-153، ص 21واحد خوراسگان، ش  یدانشگاه آزاد اسالم یتی،علوم ترب

 »یعملکرد سازمان ییبر بازارگرا یمنابع انسان یریتمد یفوظا گذاريتأثیرمدل  ینو تب یطراح« )1390(داوود ی،خان ی،راد، مصطف ییاهللا، رضا یبحب ،ییدعا [2]
 106-85سال چهارم، شماره چهاردم، ص  ی،عموم یریتمد يهاپژوهش

 323- 321، ص 14ن، چ انتشارات سمت، تهرا »یریتسازمان و مد یمبان« )1388(یعل یان،رضائ [3]
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