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چکیده
در این نوع هاکارامدترین و اصلی ترین ابزاریکی ازترین روشهاي مدیریت در دنیاست و روزه مدیریت مشارکتی یکی از موثرام

از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي با آنتوان، تکنیکی است که میهانظام پیشنهاد. نظام پیشنهادهاي سازمانی است،مدیریت
کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا ،نظام در این جویی و حل مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست. مسئله یابی، چاره

هاي موجود در روند کاري و یا بهبود ع نارسایی، ایده ، ابتکار و نظرات خود را براي رف،توانند پیشنهادترین سطح آن میپایین
دنبال الگویی براي بهینه سازي عملکرد براین اساس این مقاله به ارائه دهند.و خدماتروشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید

آوري داده ها، از نوع از لحاظ روش گرددر بخش طراحی مدل اکتشافی است.پژوهش حاضر کاربردي  بوده و. نظام پیشنهاهاست
در خصوص نظام پیشنهادات از طریق فن دلفیگان حوزهخبربدین منظور ابتدا ،نظر ازاست. پیمایشی-پژوهش هاي توصیفی

شاخص هاي تاثیر گذار بر عملکرد بهینه این نظام اخذ گردیده و پس از طراحی مدل پیشنهادي، برازش آن با تدوین پرسشنامه مورد 
تن از خبرگان امر و 15در بخش کیفی نمونه تحقیق لذاآمیخته ي کمی و کیفی است،این تحقیق گرفته است. رویکردپیمایش قرار 

شده تن از کارکنان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بوده است که با روش تصادفی ساده انتخاب180شامل تعداد در بخش کمی 
بوده و مدل ترسیم شده ، مورد اکتشافی و آزمون تحلیل عاملی Smart PLSافزار کمک نرم اند. تجزیه و تحلیل آماري داده ها ، با 

که عواملی همچون توجه به داوري عادالنه، بهره گیري بهینه و بجا از استعداد هاي کارکنان، جلب تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد
زایش سطح تعلق خاطر کاري کارکنان، مهمترین عوامل در بهبود رضایت کارکنان، پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد، اف

عملکرد سیستم نظام پیشنهادهاهستند.

کلمات کلیدي
.مشارکت سازمانیعملکرد،،پاداشپیشنهادات، نظام 
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مقدمه
با کمک دانش ز آنها ارزش افزوده ایجاد کرده و تواند با استفاده امی شود که سازمان میاطالقسرمایه انسانی عنوان،نااز آن رو به کارکنان سازم

بهره گیري بهینه  از کارکنان و جلب رضایت ي سایه البته این مقوله در ؛ بسوي موفقیت و تعالی سازمانی گام برداردو توانمندي و قابلیت هاي آنان 
هرگز قدمی فراتر از انجام سطحی وظایف محوله خود ،دمندي که احساس کند سازمانش به نیازهاي او توجه نمی کنرکا].3[استتحقق پذیرآنان 

براي سازمان بر نخواهد داشت. در چنین فضایی وجود نظام هاي نوین مدیریتی همچون نظام پیشنهادها، مدیریت دانش یا... چیزي جز یک هزینه
توان این قدرت و توان ذهنی نحصربه فرد دارندکه میسربار و بی استفاده براي سازمان نخواهد بود. هریک ازکارکنان توان فکري و اندیشه اي م

خواهد نوعی بهبود و پیشرفت براي سازمان د،راه استفاده ازآن راپیدا کنسازمان اگراما رانوعی سرمایه راکد و بالاستفاده براي سازمان تلقی کرد
دنبال استفاده ازه سازمانها بامروزهشود. یشرفت خود فرد نیز میاستفاده ازتوان فکري افراد عالوه برپیشرفت سازمان موجب تعالی و پ].15[داشت

مدیریتی درمشارکت گروهی افرادرا، راهکیکی ازآنها؛کننداستفاده میارهایی راهک، ازازاین قدرتگیري براي بهره باشند واین قدرت فکري می
ه جاي اینکه همیشه مدیریت و رهبري شوند از توانایی هاي خود استفاده شود ببه کارکنان اجازه داده میدر آنمشارکت راهکاري است کهاست.

این امر موجب ایجاد انگیزه درکارکنان ؛ها مشارکت و دخالت داشته باشندگیريکار اندازند ودر تصمیمه کنند ، فکر کنند و قوه خالقیت خودرا ب
].11[گردد می

جویی و حل مسائل و مشکالت سازمانی براي مسئله یابی، چارههاي کارکنان ازفکر و اندیشه با آن تواننظام پیشنهادات ، تکنیکی است که می
ازاین طریق کارکنان می.شودهاي رفع مشکالت نیزارائه میشود بلکه راه حلبهره گرفت. درنظام پیشنهادات فقط به بیان مشکالت پرداخته نمی

استقرار نظام پذیرش ].9[پیشنهادهاي اصالحی خودرا براساس فرآیندي مشخص ارائه نمایندهم ند وبپردازهم به انجام وظایف سازمانی خودتوانند
شود و بررسی پیشنهادات دریک سازمان توجه و حساسیت کارکنان رابه فرآیندهاي کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان درسازمان می

و همین امر سازمان رابهبود بیان می گرددبراي حل مسائل و مشکالت سازمان ، راهکارهاي عملی با افزایش مشارکت، خالقیت و روحیه کارکنانو
].1[به بیشترین بهره وري برسند،مدیریتی صحیحرایک راهکاستفاده از توانند باکمترین هزینه وبخشد. دراصل سازمانها میمی

به نظرات و تفکرات کارکنان خود بها دهند یشنهادها شکل گیرد یعنی سازمانها بایدپذیراي نظام پیفرهنگابتدا بایدرابراي ترویج این راهک
آماده سازي مدیران و ،همچنین براي اجراي خوب این نظامواز بیان آن هراسی نداشته باشند.یافتهتاکارکنان به خود و نظراتشان اطمینان 

گیرد ویک وظیفه شغلی و کاري نبوده وبه مشارکت اراده کارکنان صورت میبراساس خواست و ،نظام فوقچرا که امري ضروریست کارکنان
].12[داوطلبانه کارکنان بستگی دارد

دانند درحالیکه هدف اصلی بایدایجاد انگیزه، رضایت میهاافزایش درآمد و کاهش هزینهبعضی ازسازمانها هدف ازاستقرار نظام پیشنهادات رادر
هم راافزایش درآمد و کاهش هزینه هاممکن استاسب براي تعامل گروهی درمحیط غیر رسمی باشدکه بدنبال خودهاي منشغلی و ایجاد زمینه

بخشد. بهبود میباعث نشاط کارکنان درکار شده و روحیه کارکنان راشود،که ازطریق سیستم پیشنهادات ایجاد میداشته باشد. فرصتهایی

چهارچوب نظري پژوهش پیشینه و 
خچه نظام پیشنهادات درجهان و ایرانتاری

در کارخانه فوالد سازي کروپ ، اولین قدم براي تشویق کارکنان جهت ارائه پیشنهاد در راستاي بهبود کار را "آلفرد کروپ "1867در سال 
کارگران در انگلستان در موسسه اولین برنامه تشویق 1880برداشت . وي در ازاي هر پیشنهاد مبلغ مختصري پاداش نقدي می پرداخت . در سال 

در اوایل قرن بیستم نظام ارائه پیشنهاد در برخی از صنایع آمریکا به کار گرفته شد . اما .به اجرا گذاشته شد"ی و برادران ویلیام دن"کشتی سازي 
یکا داراي سازمان و بودجه و تشکیالت خاصی بعد از جنگ جهانی دوم ، کاربرد این نظام در آمریکا گسترش قابل توجهی یافت و در نظام اداري آمر

با این نظام آشنا شدند و به شد . در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم بسیاري از مسئولین اجرایی ژاپن پس از بازدید هاي خود از آمریکا
کشور است و از آن نیز به شیوه هاي برازنده . ژاپنی ها معتقدند نیروي انسانی بزرگترین سرمایه اینرا در شرکت هاي خود آغاز نمودندگیري آنکار

در اجراي نظام پیشنهادها هم ژاپنی ها به این نکته توجه داشتند و نظام پیشنهادهاي آمریکایی براساس این باور ایجاد و ].13[بهره گیري می شود
ن علم مدیریت ایران وارد شد اما هرگز به اجرا در از دهه هاي قبل در نوشته هاي اندیشمندامفهوم نظام پیشنهادهاسپس جاري شد. در ایران

در شرکت هاي نورد، تولید 1367ایران به اجرا درآمد و در اوایل سال نظام پیشنهادها در شرکت رادیاتور سازي1365نیامد . تا اینکه در سال 
شرکت به این امر 20یش از ب1371فقیت حاصله تا سال قطعات فوالدي، شرکت آکام فلز و شرکت سولیران طراحی و اجرا گردیده و با توجه به مو
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ریال صرفه جویی ناشی از اجراي این سیستم داشته 000/100/321نخستین سال اجرا بالغ بر درند که از جمله شرکت نورد آلومینیوم اراكپیوست
بنیاد مستضعفان و جانبازان و صنایع ملی ایران به است و به تدریج در بعضی از شرکت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 

بخش صنعت، خواهان اجراي این نظام بودند اما در سالهاي بعد سایر بخش ها نیز اقدام مرحله اجرا درآمد .در سال هاي ابتدایی اجراي این طرح
، 1375، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1378ال به راه اندازي این نظام نمودند. شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران س

در سال هاي اخیر وبا توجه به گستردگی و شرکت مخابرات ایران نمونه هایی از این شرکت ها هستند.1379دانشگاه فردوسی مشهد در سال 
ان ها چه در آمریکا و چه در ژاپن از طریق شرکت ها و سازمان ها از یک طرف و از طرف دیگر همگانی شدن کاربرد اینترنت ، بسیاري از سازم

بر اساس تاکید ریاست جمهوري به اجراي طرح مشارکت در دستگاه جمع آوري و پاسخگویی می نمایند.اینترنت پیشنهادهاي کارکنان خود را
تحول اداري در سازمان اداري و هاي اداري اجراي این طرح به سازمان امور اداري و استخدامی کشور محول شد و دستورالعمل آن به ستاد 

ه استخدامی کشور براي تصویب منعکس و پس از تأیید ستاد به باالترین مقام یعنی شوراهاي اداري که رئیس جمهوري در رأس آن حضور دارند ، ب
دفاع، بهداشت و درمان و آموزش ارزیابی طرح پرداخته و آن را تصویب نمودند که در ابتدا به صورت آزمایشی در چهار وزارتخانۀ جهاد سازندگی،

. ه شدپزشکی و ارتباطات و فناوري اطالعات و در چهار استان خراسان، یزد، کردستان و آذربایجان شرقی انجام، سپس به سایر استان ها تعمیم داد

ارتباطات و فناوري اطالعاتتاریخچه  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، 35و بهبود بهره وري و مشارکت فعال کلیه کارکنان در تمامی سطوح با استناد به تبصره در راستاي افزایش-1

28/12/1374هـ مورخ16360ت 37701نامه شمارهاجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، موضوع تصویب
کمیته مرکزي بهره وري وزارتخانه به تصویب رسید 28/4/1378در جلسه مورخ"تور العمل نظام پیشنهادهاي کارکناندس"هیأت محترم وزیران، 

به کلیه شرکتها و واحدهاي وابسته به وزارتخانه و ستاد وزارتخانه ابالغ شد و آنها را مکلف 23/5/78مورخ 22169/100و طی بخشنامه شماره 
مستقر در حوزه معاونت برنامه ریزي و توسعه "دبیرخانه کمیته مرکزي بهره وري"یشنهادهاي کارکنان مربوطه را به نظام پ"نمود گزارش عملکرد

بوده و بر 1378سال،(وقت) وزارتخانه ارسال نمایند، لذا تاریخ اجراي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکتها، موسسات و سازمانهاي وابسته
ی شده است.االشاره عملاس دستور العمل فوق اس
هیات محترم وزیران و تصویب برنامه 25/1/82هـ مورخ28426/ت 776با ایجاد دفتر نوسازي و تحول اداري در وزارتخانه به استناد مصوبه شماره-2

استقرار نظام "ل اداري،شوراي تحو16/4/83مورخ4پروژه در جلسه شماره44طرح و 14برنامه، 7جامع تحول اداري ستاد وزارتخانه مشتمل بر 
پروژه فوق محسوب می شد به درخواست مدیر کل محترم وقت دفتر نوسازي و تحول اداري برون سپاري شد 44که یکی از "مدیریت مشارکتی

بخش غیر که حاصل آن دستور العمل(جدید) نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي وزارتخانه، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته بود که توسط
به کلیه 29/5/84مورخ14275/11شوراي تحول اداري به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 14/4/84مورخ5دولتی تدوین و در جلسه شماره

و سازمانهاي وابسته و ستاد وزارتخانه جهت اجرا ابالغ شد.شرکتها
فوق االشاره اقدام می نمایند و همه ساله ه بر اساس دستور العمل (جدید)در حال حاضر کلیه شرکتها، سازمانها و موسسات وابسته به وزارتخان-3

تحول اداري ارسال و از برآیند آنها گزارش جامعی تهیه میشود که عملکرد خود را به دبیرخانه شوراي تحول اداري مستقر در دفتر نوسازي و
د.چکیده آن براي مقام محترم وزارت و سایر مراجع ذیربط ارسال می گرد

منظور عملیاتی سازي نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها که خالء استقرار آن در ستاد وزارتخانه ه دفتر نوسازي وتحول اداري ب1386در سال -4
ي محسوس می باشد اقدام به نصب و راه اندازي سیستم مکانیزه نظام مذکور توسط بخش غیر دولتی نمودکه حاصل آن نرم افزار کامالً مکانیزه ا

براي کلیه کارکنان ستاد وزارتخانه قابل دسترسی می باشد.*این سایت در پورتال وزارت است که از طریق آدرس
مربوطه،نصب و راه اندازي نرم افزار سیستم مکانیزه و تدوین پیش نویس دستور العمل داخلی ستاد وزارتخانه با استناد به مقررات و اهداف -5

شده استتوسط بخش غیر دولتی انجام 
مناسبی است براي شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان وابزارنظام پیشنهادها فضا

]8[به سازمان

http://sgst.ict.gov.ir
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ید براي وجود آورد و یا روشی جدکه تغییر خوبی در سازمان به. ایده اي پختهپیشنهاد، پیش نهادن ایده داوطلبانه اي را گویندبه لحاظ لغوي، 
به ه وري بهرء اـتقو ارد ـینآفرد وـت بهبـجهن اـکنرکاي هادپیشنهاات و نظرآوري جمع تعریف علمی نظام پیشنهادات حل مساله پیشنهاد نماید.

، سرنوشت آنان اثر مستقیمی داردر نظام پیشنهادها بر توسعه دامنه درگیري ذهنی و فکري کارکنان در اموري که بمی باشد.یافته م تی نظارصو
امور تأکید میکند و شمار بسیاري از پرسنل را در فرآیند داد و ستد اندیشه قرار می دهد و از توانمندي هاي ذهنی و فکري آنان در جهت بهبود 

بهطور یکسان پذیرا میباشد و عالوه بر این نظام پیشنهادها صاحبان اندیشههاي سازنده را بدون در نظر گرفتن شغل و مقام آنها ]. 10[بهره میگیرد
قدرت تصمیمگیري و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف و یا مخدوش نمیکند. به عالوه زمینههاي الزم براي تشویق مادي و 

ان استوار است و این نظام بر همکاري و مشارکت داوطلبانه کارکنپرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشههاي سازنده فراهم میکند.معنوي 
ه ــت کــی اســتکنیک، نهاد هاــام پیشــنظ.سائل و مشکالت سازمان استفاده کندنظریات و ابتکارات آنها در حل م، میخواهد از اندیشه ها

اس این نظام ــبر اس، کالت سازمانی بهره جستــحل مسائل و مش، چاره جویی، أله یابیــه هاي کارکنان براي مســر و اندیشــوان از فکــمیت
ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی هاي موجود ، ایدهها، کلیه کارکنان از عالی ترین رده سازمانی تا پایینترین سطح میتوانند پیشنهادها

].2[ارائه دهندخدمات در روند کاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت 
خود ي کارویق می شوند که به محیط و فرآیندهاخالقیت و بهبود مستمر می باشد و از طریق آن، کارکنان تشنظام پیشنهادها نظام فردي 
،ل و اجراي راه حل هاي یافت شده در درجه نخستئند و از طریق چاره جویی براي مسال شغلی و سازمانی را بیابئتوجهی خاص داشته باشند، مسا

نظام پیشنهادها صاحبان اندیشه هاي سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطور یکسان د بخشند.کار خود و سپس امور سازمان را بهبو
زمینه هاي الزم براي .باشد و عالوه بر این که قدرت تصمیم گیري و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کندپذیرا می

ضه کردن اندیشه هاي سازنده فراهم می نماید تا ازخالقیت و پویایی تفکر انسانها براي رشد و توسعه تشویق مادي و معنوي پرسنل را درقبال عر
نظام پیشنهادها ابزاري کارآمد براي استقرار روحیه مشکل یابی و بهبود طلبی در کارکنان و مبارزه با روحیه خمودگی . استفاده مطلوب به عمل آید
].7[یشنهادها نظامی براي ثبت و گسترش فرصت هاي بهبود در سازمانها می باشدنظام پو بی تفاوتی کارکنان است.

عملکرد عمده طرح پیشنهادها، ارتقاء جریان ارتباطات از پایین ترین تا باالترین سطح در سازمان است بهبود ارتباطات نشانگر اهمیت نظام
به مدیریت امکان -2یریت در انجام امور از طریق مشارکت با کارکنان. باالبردن سطح اطالعات مد-1پیشنهادها است که این اهمیت باعث: 

-4شناسایی سطح توانایی و قابلیت هاي کارکنان به منظور شناسایی نیازهاي آموزشی آنان.-3مطالعه برنامه ها و رفع مشکالت آنها را می دهد.
ارتقاء روحیه کارکنان و -5یشند و این امر امکان رشد آنان را فراهم می کند.کارکنان مجبور خواهند شد قبل از ارائه پیشنهادات در مورد آن بیند

بهبود عملیات و افزایش سود آوري از طریق به کار بستن -6کیفت کاري آنها و ایجاد تفاهم و ارتباط بین مدیریت و کارکنان.باال بردن
].8[پیشنهادهاي سودمند و عملی

، سازمان از ترویج روحیه استبداد است و از این رهگذراز دانایی و به گردش انداختن اندیشه و باالخره پرهیزسیستم پیشنهادات ، فرمانبرداري 
].3[آمادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت را پیدا می کند

بیشتر ار بیشتر کرده و باعث مشارکتاستقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهاي ک
و با افزایش مشارکت، خالقیت و روحیه کارکنان، راهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان پیدا کارکنان در سازمان می شود

].2[دشومی
کارگیري ایده ها و نظرات آنان جهت حل نظام پیشنهادات عبارتست از : یک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد و به بر اساس تعریفی دیگر 

ه و مشکالت و نارسائیهاي موجود و بهبود فعالیتهاي سازمان و همسو سازي هرچه بیشتر اهداف فردي با اهداف سازمانی و در نتیجه افزایش انگیز
توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان ه مینظام پیشنهادات ، تکنیکی است ک].6[تعهد و تعلق سازمانی کارکنان نسبت به تمامی امور در سازمان 

].5[مسائل و مشکالت سازمانی بهره جستجویی و حل براي مسئله یابی، چاره
افزایش توان سازمان در مقابل خواست ، نچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه بکارگیري آن مطرح استآ

محصوالت یا خدمات سازمان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی هاي انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با هاي متغیر مصرف کنندگان
به طور کلی فلسفه ].3[آرا و عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر بخش سازمان است.، اندیشه، اهداف سازمان در نهایت بکارگیري صحیح تجربه

ا میتوان به صورت زیر بیان کرد:به کارگیري نظام پیشنهادها ر
،افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان-،ارج نهادن به فضایل و تواناییهاي انسان در محیط کار و برخورد با مشکالت کاري-
بود روابط کاري و رفتار بهاشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاري جمعی درحل مشکالت و -،همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان-

سازمانی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاهفتهمایش و سیزدهمین 

٥

ابزاري به منظور زدودن عادات فرد از تکرار روش هاي قدیمی-ابزاري براي آغاز تغییر از من توسط هر کس-
نظامی براي فعال نمودن توان فکري و خالقیت فرد در ایجاد بهبود هاي مستمر در کار هاي مربوط به خود-

تحقیق:سوال بنیادین
چه عواملی موجب بهبود عملکرد نظام پیشنهادها در سازمانها می گردد؟

روش تحقیق 
عالوه بر لحاظ هدف کاربردي است .ه ه قرارگیرد، بادمورد استفسازمان مورد مطالعهتحقیق حاضرازاین حیث که نتایج موردانتظار آن می تواند براي

دعملکرمی) دارد. این تحقیق در بخش کیفی بدلیل جستجو و کشف شاخص هاي موثر بر این رویکرد تحقیق حاضر رویکردي آمیخته(کیفی و ک
ي تحقیقات اکتشافی قرار می گیرد.، در    زمره بهینه نظام پیشنهادها

تحقیق توسط محقق مورد مطالعه قرار می دهد.يست کاردتوصیفی است چون پدیده ها را درحالت طبیعی وبدون،تحقیقروشنظر ز تحقیق حاضرا
ازنظر گردآوري داده بعالوه این تحقیق .بررسی استتوصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده هاي مورد

انجام نظرات ،رفتارها یا مشخصات گروهی ازاعضاي یک جامعه آماري باورها،دیدگاهها،براي بدست آوردن اطالعاتی دربارهیعنیها پیمایشی است 
.می گردد

و روش نمونه گیري:جامعه آماري
این وزارت بوده و با استفاده از نمونه گیري شناسانکاریک و عملی و رنظر در حوزه تئوگان  صاحبخبرنفر از 15در مرحله دلفی نمونه تحقیق شامل 

و آگاه از مکانیزم هاي نظام پیشنهادات(اعم از کارشناس، در واقع در این بخش نظرات صاحبنظران فعال)1گردید(جدول شماره در دسترس انتخاب 
توجه به محدود بودن جامعه ي تحقیق، با . در مرحله سنجش برازش مدل نیز بامدیر پایه یا میانی) بعنوان نمونه آماري تحقیق مدنظر قرار گرفته اند

در گرفت.با پرسشنامه مورد پیمایش قرار نمونه انتخاب ونفر  به عنوان 180تعداد، ستاد وزارتشناسکار350از تعداد استفاده از فرمول کوکران
این بخش از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده گردید زیرا جامعه ي کارشناسان وزارت ارتباطات یک جامعه همگن اند.

د. سپس با داده هاي حاصله از تکنیک شاولیه استفاده در فاز کیفی تحقیق از تکنیک دلفی براي تعیین اعتبار و اصالح الگويتحلیل داده ها:
.استفاده شدspssو smart pls. در بررسی اعتبار و پایایی مدل پیشنهادي از تحلیل عامل  تاییدي و نرم افزارشددلفی، مدل نهایی طراحی 

: ترکیب خبرگان منتخب1جدول شماره 
خبرگان 
منتخب

م کارشناسان وزارت(مطلع و فعال در نظا
مجموعمدیران پایه و میانیپیشنهادها)

12315تعداد

گام هاي عملیاتی تحقیق:
همانگونه که قبال نیز اشاره شد، گام هاي تحقیق در دو فاز کیفی و کمی قرار دارند. در بخش اکتشاف شاخص ها از فنی دلفی که روشی کیفی 

معادالت ساختاري صورت می گیرد، ماهیتاً کمی است. بر این اساس طرح تحقیق می گیرد و در بخش سنجش برازش مدل که با کمکاست بهره
بشکل ذیل قابل ترسیم است:
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طرح عملیاتی تحقیق

:فاز کیفی تحقیق
همین حین با کمک . در گشتاین گام از طریق مراجعه به بانک هاي اطالعاتی و استفاده از منابع معتبر علمی انجام :1گام عملیاتی شماره 

شناسایی و با شاخص هاي حاصل از ادبیات تحقیق تلفیق و عملکرد نظام پیشنهادهاپرسش باز از خبرگان فن، شاخص هاي اصلی تاثیر گذار بر 
ازمانی و ماهیت در مرحله اول دلفی، پس از ارائه تعاریفی مختصر از سازمان و ابعاد سگردید.. با این روش مدل مفهومی اولیه تدوین گشتتجمیع 

تاثیر عملکرد بهینه نظام پیشنهادهای می توانند بر یچه شاخص ها"، با استفاده از پرسشهاي باز ، نظر نخبگان را در مورد اینکه نظام پیشنهادها
، جویا شده و این شاخص ها در دسته بندي مربوطه قرار گرفتند."گذار باشند

ز تحقیق)(شاخص هاي حاصل از پرسش با3جدول شماره
شاخص هاي حاصل از پرسشهاي باز

خالقیت کارکنان
حمایت مدیران

راهنمایی دبیران نظام پیشنهادها
جو پویاي سازمان

پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد
امتیازات غیر مستقیم منتج از پیشنهاد دهی براي کارکنان 

عدالت در داوري پیشنهادها
استعداد

عزت نفس
رضایت شغلی

شایستگی
تعلق خاطر کاري

جمع 4نتایج حاصل از بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی نیز بیانگر شناسایی شاخص هایی بودند که این موارد نیز در جدول شماره
آوري و دسته بندي گردیده اند:

: طراحی پرسشنامه باز و نظر خواهی در 1گام 
بر عملکرد بهینه خصوص شاخص هاي موثر

نظام پیشنهادها

: تلفیق شاخص هاي حاصل 2گام 
از  نظرات خبرگان و شاخص هاي 

مستخرجه از پیشینه تحقیق

طالعه کتابخانه اي وسیع در : م1گام
جستجوي شاخص ها

بر عملکرد بهینه نظام اجراي سه مرحله دلفی در جهت تشخیص شاخص هاي موثر 
پیشنهادها

: به کارگیري معادالت ساختاري تحلیل و عاملی 3گام
براي تایید مدل پیشنهادي

(smart pls)

تایید برازش مدل 

وزارت)جهت سنجش برازش مدل کارشناسانه و توزیع در نمونه آماري( و تدوین پرسشنامبر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها  عوامل موثرطراحی مدل پیشنهادي
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(شاخص هاي حاصل از پیشینه تحقیق)4جدول شماره

2گام عملیاتی شماره 
، نتایج  بدست آمده از پرسش هاي باز تحقیق با نتایج حاصل از بررسی شناخته شده بوداز آنجا که در پیشینه تحقیق نیز شاخص هاي گوناگونی 

گان امر قرار گرفت  و پس از سه مرحله تکرار خبربه شکل پرسشنامه اي بسته، بعنوان مرحله دوم دلفی در اختیار پیشینه تحقیق تلفیق گردیده و 
عملکرد فن دلفی و انجام جرح و تعدیالت مکرر بر اساس نظرات خبرگان، نهایتاً نتایج ذیل بعنوان خروجی فن دلفی بعنوان شاخص هاي موثر بر 

در سوال بوده و مقیاس اندازه گیري سواالت پرسشنامه 29در کل حاوي پرسشنامه این)4ین گردید(جدول شمارهتعیدهیبهینه سیستم پیشنهاد 
عملکرد بهینه سیستم پیشنهاد بر ي اولیه را گانه29يهااز شاخصکیهر ریتأثزانیمتایی لیکرت بوده است که 5بر اساس طیف این بخش،

خیلی زیاد) مشخص می سازند. (5(خیلی کم) تا 1با امتیاز دهی 
(نتایج نهایی دلفی)4جدول شماره

عملکرد میزان تاثیر گذاري  شاخص ها بر 
 هابهینه نظام پیشنهادها

سخ
د پا

عدا
ت

 ها
سخ

ن پا
نگی

میا

یار
 مع

اف
حر

ان

صله
 حا

جه
نتی

تبه
ر

.1تایید154.801.12عدالت در داوري پیشنهادها
.2ییدتا154.791.10کارکناناستعداد

.3تایید154.771.12پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد
.4تایید154.761.10کارکنانرضایت شغلی

.5تایید154.751.12کارکنانشایستگی
.6تایید154.731.09کارکنانتعلق خاطر کاري

.7تایید154.721.12امانت داري پیشنهاد
.8تایید154.691.10نهادهااعتقاد واقعی مدیران به نظام پیش

.9تایید154.681.12سرعت بررسی پیشنهادها
.10تایید154.651.10دقت و کیفیت بررسی پیشنهادها

.11تایید154.641.12جو پذیراي پیشنهاد دهی در سازمان
.12تایید154.601.09خالقیت کارکنان

.13تایید154.561.12هوش کارکنان
.14تایید154.551.10کارکناناعتماد به نفس  
.15تایید153.501.12خالقیت کارکنان

.16تایید154.441.12راهنمایی دبیران نظام پیشنهادها
.17تایید154.401.09جو پویاي سازمان

ی پیشینه شاخص هاي حاصل از بررس
محققینتحقیق

1392سالکی و همکاران،-2014پیرسون و کاتر، -2013فیلیپ و پیترز،امانت داري پیشنهاد
2012توماس،-2013سلزیت، -2014تامسون و همکاران، اعتقاد واقعی مدیران به نظام پیشنهادها

2014هولمز و همکاران،-2014شوپر، سرعت بررسی پیشنهادها
2014جیموند، -2011جرالد و همکاران، ت بررسی پیشنهادهادقت و کیفی

2014تالبوت،-2013جاکوب و هیلتر، جو پذیراي پیشنهاد دهی در سازمان
1392اکبري و همکاران،-2012کیسینجر و همکاران،تعلق خاطر کاري کارکنان

1392کبکانیان و همکاران-1393احمدي و همکاران،خالقیت کارکنان
2012دیاموند و اندرسون، -1394ترابی پور و همکاران،ارکنانهوش ک

1393طلوعی زاده و همکاران،اعتماد به نفس  کارکنان
1392عرفانی و صمدي-2014پیرسون و همکاران، پاداش مناسب

1390طلبلو و تاتی، -1392شکر اندوز و طالبی، وجود زمان کافی براي تفکر در سازمان
1394اکبري و همکاران،-2012شولمرسونزو همکاران،ن به مفاهیم پایه نظام پیشنهادهاآگاهی کارکنا
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صورت پذیرفت، نظر خبرگان وکه با تکیه بر ادبیات و پیشینه موجود و بهره گیري از فن دلفی (در سه مرحله ) پایان این بخشاز تحقیقدر 
مالك تایید پاسخ ها، میانگین پاسخ هاي بدست آمده براي هر مورد تایید قرار گرفت.  عملکرد بهینه نظام پیشنهادهاشاخص بر 17تاثیرنهایتاً 

را کسب نموده اند، 3تر از تایی بوده است، شاخص هایی که امتیاز کم5پاسخ بوده است و از آنجا که طیف بکار رفته در این بخش طیف لیکرت 
مورد قبول است. در مرحله ي پایانی همه ي شاخص ها امتیازي باالتر از میانگین کسب نمودند لذا مرحله ي سوم 3حذف و پاسخ هاي باالتر از 

مرحله ي پایانی فن دلفی تلقی گردید.
(نتایج نهایی دلفی به تفکیک شاخص ها)1نمودار شماره

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
4.8

ا دھ عدالت در داوری پیشنھا

استعداد کارکنان

د پاداش کمی و کیفی مستقیم برای پیشنھا

رضایت شغلی کارکنان

ن شایستگی کارکنا

ن تعلق خاطر کاری کارکنا

د امانت داری پیشنھا

شنھادھا بھ نظام پی اعتقاد واقعی مدیران 

سرعت بررسی پیشنھادھا

شنھادھا دقت و کیفیت بررسی پی

ن جو پذیرای پیشنھاد دھی در سازما

ن خالقیت کارکنا

ن ھوش کارکنا

ن اعتماد بھ نفس  کارکنا

ن خالقیت کارکنا

یی دبیران نظام پیشنھادھا راھنما

جو پویای سازمان

عدالت در داوري رعایت به ترتیب به شاخص هاي:چهارم، رتبه هاي نخست تا ظام پیشنهادهاعملکرد بهینه ندر بین شاخص هاي موثر بر 
.)1تعلق گرفتند(نمودار شمارهکارکنانرضایت شغلی پیشنهادها،  استعداد کارکنان، پاداش کمی و کیفی به پیشنهادها و 

:فاز کمی تحقیق
3گام عملیاتی شماره 

ن می در این مرحله با  کمک پرسشنامه شکل گرفته از متغیرهاي شناسایی شده و توزیع آنها در جامعه نمونه(کارکنان ستاد وزارت ارتباطات) تعیی
نحو است.در واقع در این مرحله برازش شود که هر یک از ابعاد براي کارکرد موفقیت آمیز مدل در وزارت، تا چه حد ضروریند و ارتباط آنها به چه 

سازي معادالت ساختاري شکل عملی مورد آزمون قرار میگیرد. براي بررسی همه جانبه مدل مفهومی تحقیق از روش مدله مدل پیشنهادي ب
م پیشنهادهااد نظر بر عملکرعوامل موثحاضر در این بخش، یک ابزار محقق ساخته است که به سنجشپرسشنامه پژوهش استفاده می شود.

این پرسشنامه بر اساس مدل طراحی شده در بخش تبیین مدل (با کمک فن دلفی) تدوین گردیده است. .می پردازدوزارت ارتباطاتادتدرس
ر بگانه17ياز شاخص هاکیهر ریتأثزانیمباشد که تایی لیکرت می5مقیاس اندازه گیري سواالت پرسشنامه تحقیق حاضر بر اساس طیف 

(خیلی زیاد) مشخص می سازند. 5(خیلی کم) تا 1را با امتیاز عملکرد بهینه نظام پیشنهادها
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هاابزار گردآوري دادهروایی و پایایی 
پرسشنامه در دو بخش سواالت هاي فنی به ارزیابی ویژگی، در پژوهش حاضر براي حصول اطمینان از دقت و صحت نتایج بدست آمده از تحقیق

و براي سنجش معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی براي سنجش پایایی ازي کهپایایی با استفاده از معیارهاي مختلف پرداخته شد؛ بطورروایی و 
اضر اند. در تحقیق حانواع روایی را در سه شکل روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه معرفی نموده.استفاده گشتسازه  همگرارواییروایی، از

ها به تأیید اساتید و متخصصین این حوزه رسید و ها ابتدا از روایی محتوا استفاده شد که براي این منظور پرسشنامهبمنظور تعیین روایی پرسشنامه
اصالحات الزم صورت پذیرفت. 

سازه به دو نوع روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. روایی Smart PLSافزار در مورد روایی سازه نیز از روش مدل معادالت ساختاري و نرم
5در جدول شمارهشاخص هاي تحقیق(میانگین واریانس) استفاده شدکه نتایج این معیار براي AVEشود. براي روایی همگرا از معیار تقسیم می

نشان داده شده است:
(سنجش روایی همگراي سازه)5جدول شماره

AVAشاخص ها

0.60ادهاعدالت در داوري پیشنه
0.63استعداد کارکنان

0.78پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد
0.64رضایت شغلی کارکنان

0.68شایستگی کارکنان
0.63تعلق خاطر کاري کارکنان

0.66امانت داري پیشنهاد
0.68اعتقاد واقعی مدیران به نظام پیشنهادها

0.62سرعت بررسی پیشنهادها
0.68فیت بررسی پیشنهادهادقت و کی

0.61جو پذیراي پیشنهاد دهی در سازمان
0.68خالقیت کارکنان

0.78هوش کارکنان
0.69اعتماد به نفس  کارکنان

0.68خالقیت کارکنان
0.60راهنمایی دبیران نظام پیشنهادها

0.63جو پویاي سازمان
0.5ها از مقدار مربوط به سازهAVEهمانگونه که از جدول باال مشخص است، تمامی مقادیر باشد.میAVE ،0.5مقدار مالك براي سطح قبولی 

بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگراي پرسشنامه در حد قابل قبول است.
-گیري بکار میهماهنگی درونی ابزار اندازهاستفاده شد. این ضریب براي محاسبهضریب آلفاي کرونباخازگیري پایایی براي اندازهدر پژوهش حاضر 

توان گفت که پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول است. عالوه بر ، می0.7شدن مقدار آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه از رود و در صورت بیشتر
بدست می آید نیز استفاده شد که مقادیر آلفا PLS) که با روش معادالت ساختاري و نرم افزار CRضریب آلفاي کرونباخ از ضریب پایایی ترکیبی (

نشان از پایایی 0.7) باالتر بودن ضرایب ترکیبی باالي 1999مربوط به هر بعد محاسبه و در جدول زیر آورده شده است. به اعتقاد هالند (CRو 
، پرسشنامه پژوهش از این لحاظ هم مناسب است.7قابل قبول دارد که مطابق با جدول شماره
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(سنجش پایایی ابزار)7جدول شماره
CRآلفاشاخص ها

0.800.78عدالت در داوري پیشنهادها
0.830.83استعداد کارکنان

0.780.80پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد
0.840.83رضایت شغلی کارکنان

0.780.79شایستگی کارکنان
0.830.89تعلق خاطر کاري کارکنان

0.760.78داري پیشنهادامانت
0.880.83اعتقاد واقعی مدیران به نظام پیشنهادها

0.820.76سرعت بررسی پیشنهادها
0.680.89دقت و کیفیت بررسی پیشنهادها

0.810.82جو پذیراي پیشنهاد دهی در سازمان
0.780.88خالقیت کارکنان

0.780.81هوش کارکنان
0.790.79ناناعتماد به نفس  کارک

0.780.88خالقیت کارکنان
0.800.79راهنمایی دبیران نظام پیشنهادها

0.830.88جو پویاي سازمان

روش تجزیه و تحلیل داده ها

لیل در این بخش از تحشد. انجام smart PLS) و با کمک نرم افزار SEM(سازي معادالت ساختاري روش مدلاز این تحقیقبخش استنباطی 
دارد. ارتباطمتغیرهاازخاصیزیرمجموعۀباعاملیهرکهاستآناساسیفرضپیشتأییديعاملیتحلیلعاملی تاییدي استفاده گردید؛ در

فرض معینیپیشتحلیل،انجامازقبلمدل،هايعاملتعدادمورددرپژوهشگرکهاستاین،تأییديعاملیتحلیلبرايالزمحداقل شرط
کند. همچنین وارددر تحلیلنیزراهاعاملومتغیرهابینروابطبرمبنیخودانتظاراتتواندمیپژوهشگرحالعیندرولیباشد،داشته

هاي یک متغیر است که در تحقیق حاضر نیز به کار گرفته شده است. کاربرد مهم دیگر تحلیل عاملی تأییدي، بررسی برازش مدل حاوي سوال
، از تحلیل عاملی و تکنیک هاي خاص عملکرد بهینه نظام پیشنهادهاگانه بر 17یک از عواملقیق حاضر براي تأیید تأثیر هردرحقیقت، در تح

زیع داده مورد آزمون قرار گیرد. در ابتدا می بایست نرمال بودن تواین روش استفاده شده است. براي تعیین نرم افزار و آزمون متناسب با داده ها،
) استفاده گردیده است.S-W() و شاپیرو ویلکK-S(رنفیاسم- کولموگروفتحقیق براي این کار از دو آزمون در این

. به عبارت رد می شود، نیستبدست آید، در این صورت فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال 0.05ازکوچکتراگر آماره آزمون در این آزمون ها، 
شود:هاي آماري به صورت زیر تنظیم مید بود. براي آزمون نرمالیته فرضها نرمال خواهدیگر توزیع داده

H0نرمال نیستپژوهش هاي : توزیع داده
H1استنرمال پژوهش هاي : توزیع داده

دهد:و شاپیرو ویلک در مورد مولفه هاي پژوهش را نشان میK-S، نتایج آزمون 8جدول شماره
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وزیع داده ها)(سنجش نرمال بودن ت8جدول شماره
سطح معناداري مولفه هاکدگذاري

K-Sآزمون 
سطح معناداري K-Sآماره آزمون 

آزمون شاپیرو ویلک
آماره آزمون شاپیرو 

ویلک
A.003.076.002.979.عدالت در داوري پیشنهادها
B.000.093.000.974.استعداد کارکنان
C.000.101.001.962.پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد
D.000.112.000.949.رضایت شغلی کارکنان
E.000.102.003.973.شایستگی کارکنان
F.003.076.002.978.تعلق خاطر کاري کارکنان
G.000.093.000.974.امانت داري پیشنهاد
H.001.104.003.969.اعتقاد واقعی مدیران به نظام پیشنهادها
I.000.112.000.949.ادهاسرعت بررسی پیشنه
J.002.101.001.973.دقت و کیفیت بررسی پیشنهادها
K.003.079.002.973.جو پذیراي پیشنهاد دهی در سازمان
L.000.095.000.974.خالقیت کارکنان
M.001.101.000.962.هوش کارکنان
N.004.112.001.949.اعتماد به نفس  کارکنان
O.000.105.000.978.رکنانخالقیت کا
P.003.079.002.979.راهنمایی دبیران نظام پیشنهادها
Q.002.093.003.978.جو پویاي سازمان

% بیان داشت که فرض صفر مبنی 95توان در سطح اطمینان ، می0.05مطابق با جدول باال، به دلیل کمتر شدن سطح معناداري تمامی مولفه ها از 
مال بودن توزیع داده ها رد شده و فرض یک مبنی بر نرمال بوده داده ها پذیرفته می شود.بر غیر نر

دهد که هر متغیر نهفته چگونه بوسیله گیري نشان میباشد. مدل اندازهمدل معادالت ساختاري ترکیبی از دو مدل اندازه گیري و مدل سازي می
باشد.گیري و عملیاتی شده است و مدل سازي نشان دهنده روابط بین متغیرهاي نهفته میها یا متغیرهاي آشکار و قابل مشاهده اندازهشاخص

روند اجراي ). 8گذاري گردیده اند(جدول) کدA-Qدر این بخش براي ایجاد اختصار ، ابعاد تاثیر گذار بر عملکرد نظام پیشنهادات با حرف انگلیسی(
حاصل شده و بتوان با استفاده tبوده است که ابتدا مدل در حالت معناداري اجرا شد تا اعداد تحلیل عاملی تأییدي در تحقیق حاضر به این صورت 

در حالت Smart PLSرا تأیید نمود. نتیجه اجراي مدل توسط نرم افزار عملکرد بهینه نظام پیشنهادهاشاخص موثر بر 17از آنها معنادار بودن 
آمده است:1معناداري در شکل شماره
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(مدل تحقیق در حالت معناداري)1مارهشکل ش

وسیله اجراي مدل در حالت معناداري مشخص می سازد که تأثیر کدام یک از ابعاد/سواالت معنادار و تأثیر کدامیک بی معنی بوده است. این کار به 
% معناداري را تأیید نمود. لذا همانگونه که 95باشد، می توان در سطح اطمینان 1.96بیشتر از tبه طوري که اگر مقدار مشخص می گردد. tاعداد 

نتایج بیانگراست، معناداري تمامی ابعاد و سواالت (شاخص ها) مشهود است. بنابراین نیازي به حذف هیچ سوالی براي کسب برازش بهتر نیست.
در حالت تخمین استاندارد نیز اجرا گشت. با این کار، بارهاي عاملی Smart PLSاري، مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار عالوه بر حالت معناد

عملکرد بهینه نظام پیشنهادهانشانه تأثیر قوي تر شاخص هاي موثر بر 0.4مربوط به سواالت مشخص شدند. در اینجا نیز بارهاي عاملی بیشتر از 
نمایان است:2اجراي مدل در حالت تخمین استاندارد در شکل شمارههستند. نتیجه 
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(مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد)2شکل شماره

ت پذیرفته است، موید مدل پیشنهادي بود . درحقیقت، نتایج بخش مدل سازي(سنجش برازش مدل) نیز که از طریق تحلیل عاملی تاییدي صور
، از طریق تحلیل عاملی مجدداً اثبات گردید لذا مدل حاصله از برازش الزم و کافی عملکرد بهینه نظام پیشنهادها شاخص موثر بر 17معنادار بودن 

برخوردار بوده و نیاز به حذف هیچ یک از  شاخص ها وسنجه ها از مدل نیست.
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و نتیجه گیري:بحث 
لذا در این بخش، به بحثی مختصر در خصوص ؛گانه مربوطه بر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها تاکید داشتند17نتایج تحقیق بر تاثیر شاخص هاي 

مهمترین و تاثیر گذارترین این شاخص ها پرداخته می شود:
مهمترین از"ن ، پاداش کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد و رضایت کارکنان سازماناستعداد کارکنا،رعایت عدالت در داوري"نتایج  نشان داد کهاین 
.ندشناخته شدعملکرد بهینه نظام پیشنهادها تاثیر گذار بر ابعاد

و آنرا دگرگون عنوان اصلی مهم غیر قابل اغماض، میتواند بر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها تاثیر گذاشته ه رعایت عدالت در داوري  پیشنهادها ب
سازد. عدم رعایت این اصل میتواند بکلی افراد مستعد و خالق سازمان را از ارائه پیشنهاد سرخورده نماید.

ي برجسته از سوي دیگر وجود افراد مستعد در سازمان میتواند این نوید را براي سازمان داشته باشد که در قالب نظام پیشنهادها میتوان استعداد ها
شناسایی و از آنها در کارهاي خالقانه و نوین سازمان بهره گرفت.سازمان را 

یده بی تردید لزوم توجه به  پاداش هاي کمی و کیفی مستقیم براي پیشنهاد دهندگان نیز میتواند کارکنان را ترغیب به فکر، خالقیت و ایجاد ا
. چرا که هر و توسعه سازمان تلقی کردنوعی سرمایه گذاري پایدار در رشدهاي جدید و در نتیجه پیشنهاد دهی فعاالنه نماید. این اصل را میتوان 

پیشنهاد میتواند گنجینه اي باقوه از صرفه جویی، سود، بهبود و ارزش افزوده باشد.
توجه به مقوله رضایت در این تحقیق رضایت شغلی بعنوان عاملی مهم و  تاثیر گذار  بر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها شناخته شده است. بی تردید 

شغلی در هر سازمانی میتواند موجب افزایش سطح متغیرهاي مثبت سازمانی گردد. در حوزه نظام پیشنهادها باید توجه داشت که تمایل به بهره
رد تصدي در سازمان تواند نشات گرفته از رضایت پایین کارکنان از مشاغل مودر تالش سازمانی ، میو خالقیت گیري از سطح پایینی از انرژي

ریت باشد. هنگامی که کارمندي از سطح پرداخت ها و نحوه توزیع حقوق و مزایاي  سازمانش، نحوه ي رفتار  و تعامالت با همکارانش، نحوه ي مدی
یر پیشرفت و فرماندهی مدیران سازمانش، شرایط فیزیکی محل کارش، ماهیت شغلش یا عدم توازن بین عملکرد و شاخص رشد و توسعه در مس

شکل کم کاري، کناره گیري  ه شک بازخوردي نسبت به سازمان خود نشان خواهد داد. یقیناً یکی از مظاهر این بازخورد، بشغلیش، راضی نباشد، بی
به سازمان ظاهر و یا  عدم ارائه ایده هاي خالقانه در فعالیت هاي سازمانی  و خالقیت از فعالیت جمعی، عدم بکار گیري سطح باالیی از انرژي

گردد.
بی تردید بکار گیري افرادي که به ماهیت بهینه نظام پیشنهادها است . تعلق خاطر کاري نیز یکی دیگر از شاخص هاي تاثیر گذار بر عملکرد 

در کار افزون نموده ند موجب می گردد این همسویی عالقه فرد با کار، تالش او را براي مشارکتکارهاي تیمی و مشارکتی عالقمندوظایف خاص و
این شرایط موجب میشود فرد بر مبناي عالقه اي که به کار .ر انجام کار بهره گیردو موجب انجام بهینه کارها نموده و از تمام خالقیت و توان خود د

آن برخوردار شده و از کار خود حاشیه اي تالش نماید به هدف سازمانی دست یابد و در همین حین از مزایايخود دارد، بدون توجه به مسائل
افراد نیز وضعیت به همین صورت است با این دلذت ببرد. در این حالت رفتارهاي کناره گیرانه و منفعل به حداقل ممکن برسد. در خصوص استعدا

نی که بر عهده ي وي گذاشته تفاوت که استعداد به پتانسیل فرد اشاره دارد. لذا با سنجش استعداد فرد و همسو ساختن وظایف محوله سازما
میشود با استعداد او ، میتوان موجب عملکرد بهتر فردي و تیمی و سازمانی شد در چنین حالتی استعداد فرد در خدمت سازمان قرار گرفته و 

میتواند به خالقیت، نوآوري و پیشنهاد بدل گردد.
بهینه این سیستم است. چرا که بدون هدایت فعال و حمایت کافی مدیران پیاده اعتقاد واقعی مدیران به نظام پیشنهادات عاملی دیگر در عملکرد

سازي هیچ سیستمی در سازمان ممکن نخواهد بود.
اد سرعت، دقت و کیفیت بررسی پیشنهادات می تواند عاملی انگیزاننده در جهت ارائه پیشنهادهاي کاربردي باشد. تساهل و کندي در بررسی پیشنه

فرد پیشنهاد دهنده را از ارائه پیشنهاد مایوس و دلسرد می نماید.،پیشنهاداتبهارشناسانه و بی دقتیا بررسی غیر ک
تعیین کننده روابط، ارتباطات و مناسبات و قوانین نانوشته بین روسا، مرئوسین و همکاران است. از آنجا که این تحقیق به ،محیط داخلی سازمان

بر عملکرد بهینه نظام رد، روشن است که تعامل کارکنان در انجام وظایف جمعی و اشتراکی عاملی تاثیر گذار اشاره دانظام پیشنهادهامقوله 
فرهنگ جو پویاي سازمانی و . در این بیناز مدیریت مشارکتی نشات می گیردنیز مقوله اي است که نظام پیشنهادات است چرا که پیشنهادها 

تاثیر گذار باشد .بر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها است که میتواندشاخصی مهم سازمانی
عنوان یکی از ه فرهنگ سازمانی بعنوان بستري که فعالیت هاي سازمانی در آن شکل می گیرد و بر عناصر دیگر سازمانی تاثیر گذار است، ب-

مانی خود نمودي از مشارکت، در گیر شدن کارکنان در است. از آنجا که فرهنگ سازتاثیر گذار بر عملکرد بهینه نظام پیشنهادها مهمترین عوامل
سمت یک چشم انداز مشترك است، میتواند به تالش جمعی کارکنان رنگی دوباره بخشیده و کارکنان را ه کار، انسجام رفتاري کارکنان  و حرکت ب

. میزان تاثیر گذار باشدبر عملکرد بهینه نظام پیشنهادهابه سوي مشارکت فعاالنه و پر انرژي در دستیابی به اهداف سازمانی حرکت داده و به نوعی 
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نیز عملکرد بهینه نظام پیشنهادها تمایل سازمان به تیم سازي و فعالیت هاي مشارکتی یکی از مظاهر مهم فرهنگ سازمانی است و از آنجا که
عملکرد بهینه نظام ارکت محور، میتوان  امیدوار بود که سطحرخ می نمایاند، لذا با تکیه بر فرهنگی مشحوزه مدیریت مشارکتیمقوله ایست که در 

یابد.افزایشدر سازمان به میزانی محسوس پیشنهادها

پیشنهادهاي تحقیق- 
نتایج فوق، پیشنهادات زیر را  مطرح نمود:به توان با توجه بر اساس آنچه از نظر گذشت، می

عادالنه و منصفانه خدماتشان توجه ویژه معطوف دارید تا شاهد مشارکت فعال به مقوله جلب رضایت شغلی کارکنان از طریق جبران
.عملکرد نظام پیشنهادها بهبود یابدکارکنان بوده و 

:ست لذا به مدیران موفقیت اجراي نظام پیشنهادها عواملمهمترین یکی از پشتیبانی از نظام پیشنهادهاپشتیبانی جدي مدیریت ارشد
میشود به این امر همت بگمارند.ارشد سازمان توصیه

 وجود و یا امکان به وجود آمدن انگیزه و تعهد در کارکنان براي ایجاد بهبود کار مستمر در سازمان ، کارکنان با داشتن انگیزه و روحیه
هر روز شروع به کار می کنند و روش هاي کاري سازمان را بهتر از دیروز می نمایند.کمال جویی 

پشتیبانی ،عامل موفقیتمهمترینچون:ا در شروع اجراي نظام پیشنهادها تا قبل از نهادینه شدن نظام پیشنهادهثبات مدیریت
زیرا ، الزم است تا نهادینه شدن نظام و حمایت همه جانبه کارکنان از طرح ، مدیریت سازمان تغییر نکند.باشدمیمدیریت ارشد

هایی که طرح اجرا شده و قبل از نهادینه شدن، مدیریت ارشد تغییر یافته کار و اجراي طرح نیز در تحقیقات به عمل آمده از واحد
متوقف گردیده است.

با حسن شهرت و خوش برخورد دبیر نظام پیشنهادها به منزله زنجیر ارتباط گماردن دبیر اجرایی تمام وقت ، عالقمند ، فعال و کارآمد و
ت و این دبیر وظایف مهمی دارد که از جمله آنها تشویق و ترغیب کارکنان به ارائه پیشنهاد ، پیگیري در مدیریت با کارکنان سازمان اس

.اجراي به موقع پیشنهادها و همچنین پرداخت به موقع پاداش ها می باشد 
تشکیالت مزبور زیرنظر مدیریت اینکه :قرار دادن تشکیالت دبیرخانه و مجري نظام پیشنهادها زیر نظر میریت ارشد در نمودار سازمانی

مستقیم با مدیریت در ارشد باشد ، امري ضروري است ، زیرا بایستی پیشنهادها به اطالع مدیریت برسد و براي اجراي آنها به طور
ارتباط باشد.

ا یک بخشنامه یا اطالعیه برخی از سازمانها بدون توجیه کارکنان و مدیران فقط ب:برگزاري همایش هاي توجیهی براي مدیران و کارکنان
قصد اجراي نظام پیشنهاد ها را در سازمان خود دارند لذا می بایستی با برقراري همایش ها و دوره هاي آموزشی چگونگی اجراي نظام 

پیشنهادها توجیه گردد. و آموزش و بستر سازي فرهنگی توسط مشاور خبره و مجرب از اهمیت باالئی برخوردار است.
کارکنان باید همواره از چگونگی اجراي طرح اطالع داشته باشند و براي دستیابی به چنین موفقیتی باید از راه :ات مناسبانجام تبلیغ

با استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی همراه با آگاهی هاي الزم انگیزه در کارکنان به وجود آید .هاي مختلف
وهر چه روابط انسانی بین کارکنان ومدیریت ، صمیمی تر و تا اندازه اي غیر رسمی :ایجاد روابط انسانی مناسب میان مدیران و کارکنان

دوستانه تر باشد، نشانه حمایت بیشتر از نظام است و ثابت شده است که مدیریت سبک دستوري (استبدادي ) موفق نخواهد بود. 
سازمان کارکنان سازمان با همبستگی و تفاهم بین خود و ت و گفت و گو میان کارکنان ابرقراري جریان صحیح و منطقی تبادل اطالع

تبادل اطالعاتی در سازمان ، می توانند به راحتی نیازهاي اطالعاتی خود را تأمین کنند و این امر موجب افزایش دانش عمومی و جمعی 
و توسعه بیشتر سازمان گردیده و در نهایت موفقیت نظام پیشنهادها را به همراه خواهد داشت.

 وجود اهداف سازمانی کامالً مشخص و روشن اصوالً هر سازمانی باید برنامه ریزي استراتژیک هدفمند داشته باشد و این اهداف با برنامه
زمانی، عجین باشد. در نتیجه کارکنان با آگاهی از اهداف سازمانی و زمان بندي آنها با ارائه طرح و نظر مناسب نسبت به پیشنهادها ، به

ن کمک شایانی خواهند کرد.سازما
 ، تعیین میزان کار و فعالیتی که یک فرد در سازمان انجام می دهد چون یکی از اهداف نظام پیشنهادها بهینه کردن امور سازمان است

لذا بهتر است کار هر فرد معین شود تا روش پیشنهادها ، مبنایی براي مقایسه کار افراد باشد.
می توانند با پیشنهاد هاي مناسب در بهبود فعالیت هاي یک مشتریان:ارباب رجوع در کنار کارکنان ي وگرفتن پیشنهاد از مشتر

سازمان نقش عمده و مؤثري ایفا کنند . به ویژه در مؤسسات دولتی که عمده پیشنهادات کیفی است در صورت ایجاد انگیزه و رغبت در 
ائه نمایند .ارباب رجوع می توانند پیشنهادات مفید و مؤثري ار
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پیشنهاد دهندگان انتظار دارند که به سرعت تکلیف پیشنهاداتشان روشن :بررسی به موقع پیشنهادها توسط کمیته هاي بررسی کننده
شود . در نتیجه مدت زمان بین یک هفته تا ده روز می تواند زمان مناسبی باشد که کمیته مزبور ، پیشنهادها را بررسی و اعالم نظر کند 

ایستی مراحل اجرا و زمان هر مرحله در آیین نامه توسط مشاور گنجانده شود . به دلیل اینکه پیشنهاد دهنده معموالً تا نتایج پیشنهاد . ب
خود را دریافت نکنند پیشنهاد جدیدي را ارائه نمی نمایند.

اي به موقع پیشنهاد است. پیشنهاد دهنده با پیشنهادهاي تصویب شده یکی از انگیزه هاي تداوم ارائه پیشنهاد اجراجرا ي به موقع
بلندي او می شود.مشاهده به اجرا درآمدن پیشنهادش در سازمان، به وجد آمده و آگاهی همکارانش از این موضوع ، باعث افتخار و سر

 نقش مؤثري در موفقیت طرح پرداخت به موقع و عادالنه پاداشها پرداخت به موقع پاداشها و همچنین متناسب بودن آن با نوع پیشنهاد ،
نظام پیشنهادها دارد . بعد از گذشت مدتی از اجراي نظام پیشنهادها کسانی که مشمول پرداخت پاداش گردیده اند معموالً میزان پاداش 

خت شده توجیه پاداش هاي پردادر صورتی که در مورد میزانخود را با توجه به اثرات پیشنهادشان با سایر همکاران مقایسه می کنند.
نشوند احساس تبعیض نموده و موجب دلسردي آنها خواهد شد.
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