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ارزیابی میزان اثر بخشی  نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
خراسان شمالی

3فاطمه جمعه دیزاوندي، 2، حمید روشن روان1افسانه صدري فرد

دبیر نظام پیشنهادات آبفار خراسان شمالی-1
)sadry1360@yahoo.com(

و رئیس هیت مدیره شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالیمدیرعامل-2
)Roshanrvan@yahoo.com(

یشمالخراسانبودجهوبرنامهسازمانییایجغرافاطالعاتستمیسگروهسیرئ-3
dizavandi@gmail.com

چکیده
وب می شود. یکی از تکنیک هاي مشارکت کلید توسعه انسانی است و از عناصر اصلی توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها محس

ت، نظرات و ابتکارات خود را بـراي رفـع   اتوانند پیشنهادمدیریت مشارکتی نظام پیشنهادات است که براساس آن کلیه کارکنان می
کنان و هاي موجود در روند کاري سازمان ارائه دهند.  هدف از کاربرد این نظام اعتالي روحیه تعاون و همکاري کارمشکالت و نارسایی

همچنین ایجاد حس مسئولیت در آنان براي مشارکت و درخواست در سازمان است. بدین منظور شناسایی و سنجش اثر بخشی نظام 
تواند گامی مهم در تحقق اهداف سازمان باشد. از این رو  هدف اصلی از این تحقیق بررسـی ارزیـابی   پیشنهادات در هر سازمانی می

باشد، عواملی که به عنوان متغیرهاي اثرگذار در ایـن تحقیـق   هادات در شرکت آبفار خراسان شمالی میمیزان اثر بخشی نظام پیشن
بعد رفتـاري. روش انجـام ایـن پـژوهش،     دانش )، بعد احساسی( یا نگرش) و اند عبارتند از: بعد شناختی (یا مورد توجه قرار گرفته

نفـر بـرآورد گردیـده اسـت،که     84قیق با اسـتفاده از فرمـول کـوکران،   تحلیلی(پیمایشی) است. حجم نمونه در این تح–توصیفی
آمده با استفاده از نرم افزار ب و فاضالب توزیع گردید. اطالعات به دستآکارکنان ي محقق ساخته به صورت تصادفی بین پرسشنامه

Spssان داد کـه عملکـرد نظـام و پـذیرش و     هایی مانند آزمون همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشو تحلیل
. به طوریکه مقدار ضریب همبسـتگی  شدتا حدودي متوسط ارزیابیدر شرکت آبفار خراسان شمالی را بررسی پیشنهادهاي مستقر

ی دیگـر . از سویاین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارداست، از این رو بینبوده0.882بین دو متغیر(شناختی و احساسی) برابر با 
میزانافزایشمنظور(شناختی و رفتاري) و متغیرهاي(احساسی و رفتاري) رابطه معناداري وجود ندارد. و در نهایت بههايبین متغیر
.گردیدتوصیهراهکارهايکارکنان،مشارکت

نظام پیشنهادات، مشارکت، اثر بخشی، شرکت آب و فاضالب روستایی.: کلمات کلیدي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاهفتهمایش و سیزدهمین

2

مقدمه- 1
جوامع و سازمان یاییو پویچیدگیو پیعو تحول سرییردانش و اطالعات، باعث تغیشو افزايرشد تکنولوژيامروزیتمع پرجمعدر جوا

یرممکنغیباتقرها،گیريیمو متنوع در تصمنوفکرهايازاستفادهبدونوکارکنانمشارکتبدونراهاسازمانیریتامر مدیناست، که ایدهگرد
هايسازمانیتوضعیساماندهيرا برایریتیمدینمناسب و نوهايیوهاز شگیري)،که ضرورت بهره2: 1393یري،بهمنیهاناست(جهساخت
فکر یبر بازدهیاصلیهتکیریت،مدیدجدي). در نظام ها56: 1390و همکاران، يسازد(سجادیآشکار میشاز پیشو رفع مشکالت آنها بیدولت

ین. در اباشدینهفته و راکد میهکارکنان در سازمان به عنوان سرمايهایشهو اندي). توان فکر3: 1378یمی،است(کریانسانیروينیتو خالق
خواهد یسراستفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه میشتریننهفته بهايیهسرماینکه بتواند از ایریتیو مدیخصوص هر سازمان

).1: 1387یوبی،شد(کرد و ا
. باشدیو اجرا میگیريدر حال پیشنهاداتنظام پیقاز طریمشارکتیریتمدیاناست که جریکشور چند ساليدر نظام ادارراستاینهمدر

از آنها همچنان یاست،که برخیاريو عوامل بسیچیدهپیرهايسازمان تابع متغیکدر یشنهادهاو تداوم نظام پیاست که اثربخشینایتواقع
) یشنهادات(نظام پیستمسین). ا1: 1385ی،و مدهوشیونباشد(موسویمختلف، متفاوت ميهاآنها در سازمانیرتاثیزانشناخته مانده و منا
زمآن مستلیمواجه بوده که تداوم و اثر بخشی) با موانع و مشکالت خاصیدولتیژهآن در بخش صنعت، در بخش خدمات(بویتموفقیرغمعل

يهاآن در سازمانهاحساسیتوهااثربخش و توجه به ظرافتهايياستراتژیريبکارگینوامل محرك و بازدارنده و همچنتر عیقشناخت عم
-یها به شمار مسازمانيو بهسازیتتوسعه خالقیاز اصول اساسیشنهاداتنظام پي). اجرا2: 1391(کاظم نژاد و همکاران، باشدیمیدولت

و شناخت از عوامل اثرگذار یآگاهی،در هر سازمانیشنهاداتنظام پبه منظور استفاده درست و موثرین). بنابرا2: 1389یعی،و رفرخانیرود(بند
نها و آاست که عدم شناخت به موقع یمتاثر از عوامل مختلفیشنهادهاپیستمسیکتداوم یرازباشدیمیتاهمیزدر تداوم آن در ابعاد مختلف حا

سازد.یامر، موجبات رکود و شکست آنرا فراهم مینمسئولياز سویرانهیشگو پیاصالحداماتاق
)، 1393زاده و همکارانش (قرار گیرد. سعید آصفو ارزیابیمورد بررسیبه دقتالزم است پیشینه مطالعاتی موضوع تحقیقاین خصوص در 

پزشکی قزوین پرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که عواملدر پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر اجراي نظام پیشنهادات در دانشگاه علوم 
منجرسازمانبرايکارکنانسويازمفیدارایه پیشنهادهايافزایشبهتوانندمیوفادارياحساسوسازماندرعدالتوجودهمچونرفتاري

ثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات با استفاده از مدل بندي عوامل مواي به شناسایی و رتبه) در مقاله1393شوند. اصغر جهانی بهمنیري(
هاي اي اچ پی فازي پرداخت، نتایج این پژوهش نشان داد که: عوامل اجرایی، کارکنان، ساختار سازمانی و فرهنگی و انتظارات به ترتیب در رتبه

) در تحقیقی که در دانشگاه علوم 1392اشند. درگاهی و همکارانش(باول تا چهارم عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات می
پزشکی تهران در رابطه با نظام پیشنهادات انجام داد به این نتیجه دست یافتند که آمادگی مطلوب فرهنگی و فردي جهت استقرار نظام 

درصد 73.85د به این نتیجه دست یافتند که )، در تحقیق خو1392پیشنهادات در سازمان مورد مطالعه وجود دارد.کریمی و همکارانش(
درصد 23.08مالی و حیطهدرصد در 36.92اداري، حیطهدرصد این فرایندها در 40ران قابل تفویض بودند. نظفرایندهاي پیشنهادي را صاحب

وانع اصلی در اجراي نظام ) در تحقیق خود چهار مانع عمده به عنوان م1391باشند. سبزواري و موسوي هاشمی(در حیطه بهداشتی می
ن در کناپیشنهادات با پنج شاخص مورد بررسی قرار داند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که موانع ناشی از مدیریت در رتبه اول و موانع ناشی از کار

هاي دولتی از نظر ازمان) در پژوهشی به بررسی موانع اجراي نظام پیشنهادات در س1389پور و همکارش(حسنرتبه بعدي قرار دارند. اکبر
-هاي تحقیق حاکی از آن است که عوامل ساختاري نسبت به عوامل رفتاري بیشتر مانع اجراي نظام پیشنهادات دستگاهکارکنان پرداختند. یافته

میدرضا کریمی ناموفق وجود دارد. حهاي اجرایی هستند و در شش متغیر از هشت متغیر ذکر شده تفاوت معناداري بین گروه موفق و گروه 
اي استان فارس بررسی تاثیر اجراي نظام مدیریت مشارکتی از طریق سیستم پیشنهادهاي کارکنان در شرکت برق منطقهاي به)، در مقاله1387(

.استمیز بودهآسال اجراي آن در شرکت موفقیت 4دهد که عملکرد نظام پیشنهادات در طی مدت پرداخته است، نتایج پژوهش ایشان نشان می
در شرکت آب و فاضالب یشنهاداتنظام پیاست. اثربخشیدهگردیپژوهش سعیندر ایددر باال ذکرگردکهیبا توجه به مطالبیبترتینبد

.یردگارقرییمورد سنجش و شناسایاستان خراسان شمالییروستا

روش تحقیق-2
هاي اطالعات مورد نیاز پژوهش نیز به شیوهاست.(پیمایشی)تحلیلی- کاربردي و روش انجام آن توصیفیبراساس هدفپژوهش حاضر،نوع

ي جهت گردآوري اطالعات آوري گردیده است. با توجه به ماهیت مسئله اقدام به طراحی پرسشنامهاسنادي، پیمایشی و تکمیل پرسشنامه جمع
(سن، مدرك تحصیلی، سابقه کار، جنس و ...) و بخش هاي. پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است که یک قسمت آن به ویژگیه استشد
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- 1دیگر آن مربوط به سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی در سه بعد:
کلیه کارکنان شرکت آب و پژوهشیندر اآماريجامعهبعد رفتاري پرداخته است. - 3بعد احساسی( یا نگرش) و -2شناختی (یا دانش )، 

با ضریب کوکران استفاده شده است؛  باشند. براي محاسبه حجم نمونه از فرمولنفر می107فاضالب روستایی استان خراسان شمالی که تعداد 
نفر برآورد گردیده است. 84از این جامعهحجم نمونه براي پرسشگري درصد،95اطمینان 

در این فرمول:
N -جم نمونه جامعه مورد مطالعهح
t-اندازه متغییر در توزیع طبیعی

P-درصد توزیع صفت در جامعه
q -درصد افرادي که فاقد آن صفت هستند
d -تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه

: حجم جامعه و حجم نمونه 1در جدول شماره 
حجم نمونهتعداد کارکناننوع قراردادردیف

8رسمی1

84 23نیپیما2
58قراردادي3
18حجمی4

107جمع

همچنین از پردازش و در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی وspssهاي پژوهش پس از کدگذاري با نرم افزار و در نهایت یافته
ون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یرسهاي مرکزي مانند میانگین و میانه و درصد استفاده شده و با استفاده از آزمون همبستگی پشاخص

مبانی نظري-3
مفهوم مشارکت و  مدیریت مشارکتی- 1- 3
شده سفارشپروردگارسويازمردمزندگیهدایتبرايکهاستاساسی قرآنیوکارهايسازازیکیرایزنیومشورتاسالممقدسدیندر
رایج زمانآنحکومتینظامومدینهمسلمانمردممیانمستقیمپیامبرگرامی(ص) به صورتبرکتپرتحیازماندرو رایزنیمشورتاست.
و گرفتندمیبهرهوسودجمعیمشورتبرکاتازوکردندمیو شنودگفتخودیارانباپیامبرنیزوپیامبربامردمزندگی،اموردربارهوبوده

واساسیقانوندر). همچنین مشارکت32: 1389فرمودند(حسن پور و اسکندري، میهدایتبالقوهدادهاياستعشکوفاییوپروردنبهرامردمان
یکصدیکصدم،هفتم،ششم،اصلنمونه بهطوربهکهاستگرفتهقرارتاییدمورددفعاتبهآناهمیتدلیلایران بهاسالمیجمهوريقوانینسایر

).32: 1389کرد(حسن پور و اسکندري، اشارهتوانمیکارقانوننهوچهلوصدویکوسیوصد،صدو سیمادهواساسیقانونچهارم،و
گیري ). از آغاز شکل24، 1391هاي امروزي براي ادامه حیات، باید پویا بوده تا جوابگوي نیازهاي جامعه باشند(شوقی و حاج فتحعلی، سازمان

هاي یکی از نظام).109: 1391ها، دغدغه اندیشمندان این رشته بوده است(رحیمی و همکاران، مانرشته مدیریت، تالش براي بهبود عملکرد ساز
د مدیریتی پویا که نقش بسیار مهمی در توسعه منابع انسانی و در نتیجه در فرایند توسعه کلی یک سازمان دارد نظام مدیریت مشارکتی است(یز

دمت تاریخی خود، بعد از انقالب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت و هدف اصلی ). مدیریت مشارکتی علیرغم ق5: 1392خواستی، 
). 3: 1387ها در راستاي اهداف شرکت است(کارگر شورکی،هاي انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش، استعداد و خالقیت آنآن، توسعه ارزش

هاي بلند و سریعی در مسیر رشد و اند گامشورهاي توسعه یافته با استفاده از آن توانستهنظام مدیریت مشارکتی ابزار بسیار کارآمدي است که ک
مشکالتحلبروسهیم میداندسازمانیگیريتصمیمدرراکارکنان). این نظام مشارکتی32: 1389توسعه بردارند(حسن پور و اسکندري، 

بیشتر پیوستگیوآنانانگیزشارتقايکارکنان،افزایش کاراییموجبهايسازمانرد)،که49: 1393دارد(آصف زاده و همکاران، تمرکزسازمان
کارکنانهرگاهاست.شدهنیز منجرکارکنانشغلیرضایتوروحیهافزایشبهمدیریت مشارکتیاخیر،سالیاندر.شودمیسازمانباکارکنان

ایدهبنابر همینمشارکتیمدیریتاندیشهحضورکهیافتارتقاء خواهدوريهبهربرايتمایلوانگیزهبدانندسهیمهاي سازمانیتصمیمدرراخود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاهفتهمایش و سیزدهمین

4

لی پرستون و جمیز « ). امروزه اهمیت مدیریت مشارکتی تا بدان حد رسیده است که دانش پژوهانی چون49: 1393است(آصف زاده و همکاران، 
نظران مدیریت بر این ). از اینرو صاحب32: 1390د(حسین پور و اسکندي، ها پیش مشارکت را سومین انقالب در مدیریت خواندنسال» پست

باورند که مهمترین جهش تکنولوژي و اقتصادي در کشورهاي نظیر ژاپن، آمریکا و بسیاري از کشورهاي اروپایی، به خصوص در دو دهه آخر قرن 
می باشد.بیستم مرهون استفاده فراگیر و موثر از نظام پیشنهادات 

نظام پیشنهادات- 2- 3
Suggest در لغت به معنی اظهار عقیده و پیشنهاد کردن آمده است وsuggestion system به معنی نظام پیشنهادات در مباحث مدیریت

از خدماتی به کار گرفته شد و سپس-هاي تولیديدر شرکت1950). نظام پیشنهادات از دهه 6: 1392مشارکتی به کار رفته است(یزد خواستی،
). در کشور ایران، نظام مذکور داراي قدمتی طوالنی 3: 1393کشورهاي جهان پذیرفته و معمول گردید(طاهري و همکاران، دیگر سوي 

جویی و حل مسائل یابی، چارههاي کارکنان براي مسئلهتوان از فکر و اندیشه). این نظام، تکنیکی است که می2: 1393نیست(طاهري و همکاران، 
شوند که به محیط و فرایند کار خود، توجهی ). و از طریق آن کارکنان تشویق می5: 1389ت سازمانی بهره جست(بندرخانی و رفیعی، و مشکال

شده، محیط کار خودر را بهبود ههاي یافتحلجویی براي مسائل و اجراي راهخاص داشته باشند، مسائل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره
هاي سازنده را به طور یکسان و بدون توجه به موقعیت سازمانی آنها ). بنابراین این سیستم اوال صاحبان اندیشه6: 1392(یزد خواستی، ببخشند

گیري و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نکرده و باشد. ثانیا اختیارات و قدرت تصمیمدر نظام پرسنلی تشکیالت پذیرا می
-تا از خالقیت و پویایی تفکر انسان،نمایدهاي سازنده فراهم میالزم براي تشویق مادي و معنوي پرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشهموجبات

).2: 1387(کاظمی و همکاران،نمایدها در جهت ساختن دنیاي بهتر استفاده مطلوب 
و امنیتدرخصوصنامناسباحساس-1نظیرشرکتعملکردبهنسبتکارکنانهاينگرشدرايعدیدهمشکالتبروزگذشتهسالیانطیدر

داخلدراجتماعیانسجامایجادضرروت-3هامهارتتوسعهوودبهبشرایطبهدستیابیبهکارکنانشدیدومحسوسنیاز-2کارمحیطسالمت
تیمیکاروجمعیروحیهبهفرديروحیهازبطوریکهکارمحیطدراجتماعیارتباطاتساماندهی-4هوشمندسازمانیکبهدستیابیوسازمان

تجربهانتقالومستمریادگیريهايفرصتنبود- 7آنانرضایتوکارکلیاز فضايکارکنانآگاهیسنجش-5گرددسازمان رهنمونگروهیو
شرکتدرپروريجانشیننظاموخدماتجبرانوپرداخترفاه،ارتقاء،سیستمخصوصدرنسبیعدم رضایتونابرابرياحساس-8دانشو

).2، 1388گردد(پاشازاده و محسن زاده، سازمان مربوطه میبهنسبتکارکنانهايقضاوتدرهاییبروز چالشباعث

یافته هاي پژوهش- 4
جایگاه صنعت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی-4-1

شرکت مادر تخصصی را ایجاد نموده است. شرکت آبفار خراسان شمالی به 4خودکشور، در ساختاروزارت نیرو به عنوان متولی تامین انرژي
مدیره و مدیرعامل هیئتها وظایف آبرسانی به روستاهاي استان خراسان شمالی را بر عهد دارد. این شرکت در زیر مجموعه عنوان یکی از شرکت

هاي اسفراین، بجنورد، جاجرم، گرمه، مدیرامور (شهرستان8عه، پشتیبانی و منابع انسانی) و معاونت تخصصی(بهره برداري، طرح و توس3داراي 
از مجموع 1395در سال و حقوقی، حراست، مالی) دارد.GISمدیریت مستقل( انفورماتیک و 4شیروان، راز و جرگالن، فاروج، مانه و سملقان) 

نفر شرکتی هستند.18فر قراردادي(طرح، مشخص و معین) و ن58پیمانی، 23نفر رسمی، 8نیروي انسانی شرکت، 
باشد. مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص نظام پیشنهادت در سال می4سابقه نظام پیشنهادات در شرکت آبفار خراسان شمالی حدود 

صدور حکم انتصاب دبیر نظام -2آگاه) انتخاب دبیر نظام پیشنهادات(عالقمند، -1جهت تقویت عوامل اجرایی عبارت است از: 1394سال 
هاي مرتبط با نظام پیشنهادات( مدیریت برگزاري کالس-3مدیره، اعضاي هئیت پیشنهادات و اعضاي کارگروه نظام پیشنهادات از سوي

نان.و توزیع بورشورهاي در رابطه با نظام پیشنهادت بین کلیه کارکتهیه- 4یی با نظام پیشنهادات) ، مشارکتی و آشنا
نتایج توصیفی پرسشنامه  - 2- 4

40- 31در رده سنی پاسخ دهندگاندرصد 44. زنان تشکیل دادنددرصد را8مرد و تنها درصد92هابا توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه
ر دارند، که خود نشان دهنده ساله و بیشتر(کمترین فراوانی) قرا50پاسخ دهندگان در رده سنیدرصد 8( بیشترین فراوانی)، باشندمیساله 
درصد سطح تحصیالت پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم، 12. باشدمیو نقش آنان در پیش برد اهداف سازمان بودن جمعیت و فعالجوان

شترین فراوانی) و درصد قراردادي(بی62اند نوع استخدام کارکنان پاسخ دهنده باقی مانده فوق لیسانس و باالتر بودهددرص11درصدلیسانس و 77
38سال 15تا 11درصد، 27سال 10تا 6درصد، 19سال 5اند. همچنین سابقه خدمت پاسخگویان زیر درصد رسمی(کمترین فراوانی) بوده4

درصد بوده است.17سال و بیشتر 15درصد، 
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نتایج استنباطی پرسشنامه  - 3- 4
بعد شناختی(دانش)-1- 4-3

گویه را مورد توجه قرار داده است، در گویه اول 6شود، متغییر بعد شناختی یا دانش در مجموع مشاهده می2همانطور که در جدول شماره 
فراوانی) و کمترین فراوانی را گزینه خیلی 23(میزان افزایش توانمندي و تقویت استعداد کارکنان) بیشترین فراوانی را گزینه کم (تعداد

هاي زیاد درصد پاسخگویان گزینه36)کارکنانيهامهارتودانشازنهیبهاستفادهفراوانی) کسب نموده است. در گویه دوم(میزان10داد زیاد(تع
ارائهيبرای کارکنان کافاطالعاتاند. در گویه سوم (میزاندرصد پاسخگویان گزینه کم و خیلی کم را انتخاب نموده40و خیلی زیاد را انتخاب و 

را(کمترین کمدرصد گزینه خیلی4ند(بیشترین درصد) و اهدرصد پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب نمود48) مناسبومستدلشنهاداتیپ
34،30هاي چهارم، پنجم و ششم بیشترین فراوانی مربوط به گزینه هاي متوسط (با فراوانی هاي اند). و به ترتیب در گویهدرصد را انتخاب نموده

فراوانی ) بوده است. 57و 

) گویه هاي مرتبط با اثربخشی بعد شناختی( یا دانش) کارکنان شرکت آبفار خراسان شمالی2جدول (
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادگویه 

ش)
 دان

 (یا
تی

ناخ
د ش

بع

ياستعدادهاتیتقوويتوانمندشیافزامیزان 
کارکنان

1020172314تعداد
1224202717درصد

يهامهارتودانشازنهیبهاستفادهمیزان
کارکنان

32720286تعداد
43224337درصد

ارائهيبرای کارکنان کافاطالعاتمیزان
مناسبومستدلشنهاداتیپ

102040113تعداد
122448134درصد

نظامکارروالبهکارکنانمیزان آگاهی
شنهاداتیپ

137341020تعداد
128401224درصد

یآموزشيهادورهمیزان توجه به برگذاري
در سازمانشنهاداتیپنظامباییآشنا

512302017تعداد
614362420درصد

وکارکنانیتخصصویفندانشمیزان برخورداري
باالسطحدرنهاآاطالعات

2165727تعداد
2196828درصد

1395منبع: نگارندگان ، 

عد شناختی را گویه سوم(میزانبهاي شود. باالترین میانگین از میان گویهمشاهده می3هاي صورت گرفته که در جدول مطابق بررسی
دورهجم(میزان توجه به برگذاريو کمترین میانگین را گویه پن2.75) با میانگین مناسبومستدلشنهاداتیپارائهيبرای کارکنان کافاطالعات

باشد.می2.20در سازمان )با میانگین شنهاداتیپنظامباییآشنایآموزشيها
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) میانگین شاخص، انحراف معیار و میانه گویه هاي بعد شناختی( یا دانش)3جدول (
میانگین گویه

شاخص
انحراف 

معیار
میانگینمیانه

2.415.071716.80کارکنانيتعدادهااستیتقوويتوانمندشیافزامیزان 
2.4511.692016.80کارکنانيهامهارتودانشازنهیبهاستفادهمیزان

2.7514.311116.8مناسبومستدلشنهاداتیپارائهيبرای کارکنان کافاطالعاتمیزان
2.3510.761316.8شنهاداتیپنظامکارروالبهکارکنانمیزان آگاهی

نظامباییآشنایآموزشيهادورهمیزان توجه به برگذاري
در سازمانشنهاداتیپ

2.209.311716.8

درنهاآاطالعاتوکارکنانیتخصصویفندانشمیزان برخورداري
باالسطح

2.5623.19716.8

1395منبع: نگارندگان ، 

بعد احساسی(نگرش)- 2- 4-3
گویه را مورد توجه قرار داده است، بیشترین فراوانی در گویه3تغییر بعد احساسی یا نگرش در مجموع ، م4با توجه به جدول شماره 

مورد) بوده است. همچنین کمترین فراوانی براي 35مورد) و  گویه سوم(گزینه متوسط43مورد)گویه دوم(گزینه متوسط با 34اول(گزینه زیاد با 
کم بوده براي گزینه خیلی3مورد و در نهایت گویه سوم با فراوانی6مورد)، گویه دوم گزینه کم با فاوانی3کم(ینه خیلیگویه اول مربوط به گز

است.

) گویه هاي مرتبط با اثربخشی بعد احساسی( یا نگرشی) کارکنان شرکت آبفار خراسان شمالی4جدول (
خیلی گویه

زیاد
خیلی کمکممتوسطزیاد

ی)
رش

 نگ
ی(یا

اس
حس

د ا
تفکرخالقجادیادرپشنهاداتنظامستمیسن تاثیرمیزابع

درکارکنان
153420123تعداد
184024144درصد

تیمسئولحستیتقودرشنهاداتیپنظاممیزان تاثیر
کارکنان

131243610تعداد
151451712درصد

92335143تعدادمیزان اعتماد کارکنان بر اثر بخشی نظام پیشنهادت 
112742174درصد

1395منبع: نگارندگان ، 

هاي یعد احساسی یا نگرشی را گویه شود. باالترین میانگین از میان گویهمشاهده می5هاي صورت گرفته که در جدول شماره مطابق بررسی
بوده 2.64و کمترین میانگین را گویه دوم با میانگین 2.98ن ) با میانگیدرکارکنانتفکرخالقجادیادرپشنهاداتنظامستمیساول(میزان تاثیر

است.
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) میانگین شاخص، انحراف معیار و میانه گویه هاي بعد احساسی( یا نگرشی)5جدول (
میانگین گویه

شاخص
انحراف 

معیار
میانگینمیانه

تفکرخالقجادیادرپشنهاداتنظامستمیسمیزان تاثیر
درکارکنان

2.9811.431516.8

2.6414.891216.8کارکنانتیمسئولحستیتقودرشنهاداتیپنظاممیزان تاثیر

2.7312.541416.8میزان اعتماد کارکنان بر اثر بخشی نظام پیشنهادت
1395منبع: نگارندگان ، 

بعد رفتاري- 3- 4-3
ها گویه را مورد توجه قرار داده است، به طوري که میانگین گویه4ع شود، متغییر بعد رفتاري در مجمومشاهده می6همانطور که در جدول 

) و در نهایت گزینه خیلی 10)، گزینه کم (میانگین 22)، گزینه متوسط (میانگین 16)، گزینه زیاد(میانگین 21براي گزینه خیلی زیاد(میانگین 
) می باشد. 15کم (میانگین 

عد رفتاري کارکنان شرکت آبفار خراسان شمالی) گویه هاي مرتبط با اثربخشی ب6جدول (
خیلی گویه

زیاد
خیلی کمکممتوسطزیاد

ري
فتا

د ر
بع

تیشخصبهنهادنارجدرشنهاداتیپنظاممیزان تاثیر
پرسنليوجود

1413341310تعداد
171540424درصد

1318301013تعدادکارطیمحکردنریدلپذدرشنهاداتیپنظاممیزان تاثیر
1621361215درصد

درشنهاداتیپرشیپذبارابطهمیزان برخوردتبیض آمیز در
شرکت

1310131434تعداد
412152940درصد

نهیزمدربااليکارحجمویسازمانفیوظایدگیچیپتاثیر
در سازمانیدهشنهادیپمحدودیت 

44241033تعداد
51291244درصد

1395منبع: نگارندگان ، 

و 2.60و 2.50هاي اول و دوم با میانگین هاي رفتاري را گویهشود. کمترین میانگین از میان گویهمشاهده می7همانطور که در جدول شماره 
در سازمان) با میانگین یدهشنهادیپمحدودیت نهیزمدربااليکارحجمویسازمانفیوظایدگیچیپباالترین میانگین را گویه چهارم(تاثیر

می باشد.3.55
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) میانگین شاخص، انحراف معیار و میانه گویه هاي بعد رفتاري7جدول (
میانگین گویه

شاخص
انحراف 

معیار
میانگینمیانه

يوجودتیشخصبهنهادنارجدرشنهاداتیپنظاممیزان تاثیر
پرسنل

2.5011.391416.80

2.607.921316.80کارطیمحکردنریدلپذدرشنهاداتیپمنظامیزان تاثیر

3.2812.241316.8شرکتدرشنهاداتیپرشیپذبارابطهمیزان برخوردتبیض آمیز در

نهیزمدربااليکارحجمویسازمانفیوظایدگیچیپتاثیر
در سازمانیدهشنهادیپمحدودیت 

3.5517.461016.8

1395منبع: نگارندگان ، 

بعد شناختی، احساسی و رفتاري آورده شده است. بیشترین 3ها در گردد میانگین کل گویه) مشاهده می8همانطور که در جدول شماره(
باشد. همچنین کمترین می26درصد و 27درصد، 39هاي بعد شناختی، احساسی و رفتاري مربوط به گزینه متوسط به ترتیب با درصد در گویه

درصد) 12درصد) و در بعد رفتاري گزینه کم(4کم (درصد)، در بعد احساسی گزینه خیلی8عد شناختی مربوط به گزینه خیلی زیاد(درصد در ب
بوده است.

هاي اثر بخشی در بعد دانش، نگرش و رفتار) مجموع گویه8جدول (
خیلی گویه

زیاد
خیلی کممتوسطزیاد

کم
ی بعد شناختی( یا میانگین گویه هاي مرتبط با اثربخش

دانش)
718331611تعداد
821391913درصد

میانگین گویه هاي مرتبط با اثربخشی بعد احساسی( یا 
نگرشی)

122333115تعداد
10192794درصد

2116221015تعدادمیانگین گویه هاي مرتبط با اثربخشی بعد رفتاري
2219261221درصد

1395منبع: نگارندگان ، 

و این 0.048باشد و با توجه به سطح معناداري برابر با می0.882مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر با 9با توجه به جدول شماره 
کمتر است. بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد.0.05سطح معناداري از

پیرسون و سطح معناداري شاخص شناختی و احساسی) ضریب همبستگی 9جدول (
شناختی(یا دانش)احساسی(نگرشی)

0.8821Pearson Correl(یا دانش)شناختی
0.048Sig(2_tailed)

8484N

10.882Pearson Correl(نگرشی)احساسی
0.048Sig(2_tailed)

8484N

.1395منبع: نگارنده ، 
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باشد و با توجه به سطح معناداري می0.300مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر(شناختی و رفتاري) برابر با 10ل شماره با توجه به جدو
بیشتر است. بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود ندارد.0.05و این سطح معناداري از0.624برابر با 

داري شاخص  شناختی با نهادهاي رفتاري) ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنا10جدول (
شناختیرفتاري
0.3001Pearson Correl(یا دانش)شناختی
0.624Sig(2_tailed)

8484N

10.300Pearson Correlرفتاري
0.624Sig(2_tailed)

8484N

.1395منبع: نگارنده ، 

باشد و با توجه به سطح معناداري می0.552بین دو متغیر(احساسی و رفتاري) برابر با مقدار ضریب همبستگی 11با توجه به جدول شماره 
بیشتر است. بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود ندارد0.05و این سطح معناداري از0.335برابر با 

تاري) ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداري شاخص  شناختی با نهادهاي رف11جدول (
احساسیرفتاري
0.5521Pearson Correl(نگرشی)احساسی
0.335Sig(2_tailed)

8484N

10.552Pearson Correlرفتاري
0.335Sig(2_tailed)

8484N

.1395منبع: نگارنده ، 
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نتیجه-5
ت آنان را تشکیل دهد. سیستم پیشنهادها یک ابزار قوي براي هایی هستند که خالقیت و نوآوري، نوك پیکان حرکهاي موفق، سازمانسازمان

مدیریت سازمان بوده و ضروري است سیستم جامع و کارایی براي شناسایی، تشویق و پیگیري اجراي پیشنهادات در سازمان عملیاتی گردد. نظام 
سال از اجراي شدن سیستم 4کند. اگرچه بیش از ترغیب میشان اي است که کارکنان را به تفکر خالق درباره کار و محیط کاريپیشنهادات شیوه

یشنهادهاي مستقر در عملکرد نظام و پذیرش و بررسی پتوان میگذارد، اما نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی می
و ارزیابی میزان اثربخشی نظام پیشنهادات در شرکت تا حدودي متوسط ارزیابی نمود. به طوري که طی پژوهش حاضر که به بررسیاین شرکت را 

یعنی بین این دو متغیر رابطه معناداري باشد. می0.882پرداخته شده است. مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر(شناختی و احساسی) برابر با 
0.552بین دو متغیر(احساسی و رفتاري)  برابر با  و  0.300. از سویی دیگر ضریب همبستگی بین دو متغیر(شناختی و رفتاري) اشته استوجود د

پذیرش و می باشد که بین این متغیرها رابطه معناداري وجود ندارد. بنابراین به منظور افزایش مشارکت کارکنان و بهبود عملکرد و اثر بخشی نظام 
پیگیري براي اجراي -2ها،  اي مالی و غیرمالی مانند تشویقهپرداخت پاداشتسریع در روند- 1شود : بررسی پشنهادها، راهکارهاي ذیل ارائه می

هاي فرهنگی  و تبلیغات و اطالع ارائه برنامه- 4ها، اجراي جلسات هفتگی با رابطین نظام پیشنهاد در شهرستان-3سریعتر پیشنهادات واصله 
-5پیشنهادات،ارائه شعار در سیستم اتوماسیون اداري و ...،  هاي آموزشی مرتبط با نظامرسانی عمومی مانند تهیه بوروشورها و برگزاري دوره

پیگیري جهت اختصاص بودجه تبلیغات براي نظام - 6ها و سمینارها مختلف جهت معرفی بیشتر نظام پیشنهادات در سازمان برگزاري همایش
ي و شفاف سازي روند انتخاب پیشنهادات. حرکت به سمت مستند ساز-8تدوین راهکارهاي عادالنه و منصفانه ارزیابی پیشنهادات -7پیشنهادات. 

- نظریهبنديجمعانتخاب و ارج نهادن به پیشنهادهایی که اجراي آنها باعث بهبود روابط کاري افراد، تقویت الگوي ارتباطات سازمانی و.. می شود. با
طوربهکارکنانو مشارکتاعمطوربهمشارکتیمدیریتکهاینآنویافتدستکلیگیريیک نتیجهبهتوانفوق میهايپژوهشهايیافتهوها

آنهايمؤلفهوکارکناناثر بخشیدرتواندمیخوبیبههاسازماندرتحولوتغییرایجادومشکلو حلگیريتصمیمگذاري،هدفزمینهدراخص
بسزاییتأثیرکارکناندرکاربهافزایش انگیزشوتغییراتابلمقدرمنفیمقاومتکاهشپذیري،حس مسئولیتافزایشوتعهدوایجادیعنی

باشد.داشته
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