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مین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاهفتهمایش و سیزدهمین

١

نظام پیشنهادها در موثر بر میزان مشارکت کارکنان درشناسایی و رتبه بندي عوامل 
شرکت توزیع برق استان مرکزي

1رضوان خسروي کزازي

،اراك، ایرانشرکت توزیع برق استان مرکزي، نظام پیشنهادهادبیر، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
artimis1015@yahoo.com

چکیده
دستخوش دگرگونی نموده است، توسل به خرد رشتاب دنیاي کنونی که فناوریهاي تولید و روشهاي ارائۀ خدمات را پیوستهتحوالت پ

و توسعۀ در چارچوب نظام مشارکت براي حفظ بقاهاي مهمی است که بایدراهبردي از گزینهجمعی در اتخاذ و اجراي تصمیمات
ي مورد پژوهش جامعهقرار دادو هاي علّیهدف، پژوهشی کاربردي و در دسته تحقیقاین تحقیق از نظر .ها معمول گرددسازمان

تحلیل وبراي تجزیهو سوالیپرسشنامه که براي سنجش وضعیت موجود از شامل کارکنان شرکت توزیع برق استان مرکزي می باشد. 
عوامل اجرایی، انتظارات، عوامل مولفه هاياست که  در نهایت نتایج حاکی از آن استفاده شده است.لیزرل افزارها از نرمفرضیه

.برخوردار هستنديبیشتراولویتاز فرهنگی به ترتیب- کارکنان، عوامل مدیریتی و ساختار سازمانی

کلمات کلیدي

- ساختار سازمانیلیزرل، عوامل اجرایی، انتظارات، عوامل کارکنان، عوامل مدیریتی و افزارنرم،نظام پیشنهادات،شناسایی،رتبه بندي
فرهنگی
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مقدمه- 1
ویژه اعمال آن از سالهاي بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاري از کشورها بهگذرد وبیش از نیم قرن از پیدایش تفکر نظام مشارکت می

آمیز از بهاً موفقیتکه نمونۀ نسبتژاپن تجارب بسیار ارزشمندي را پشت سر نهاده است. در کشور ما ایران در عین حالدر آلمان و
توان ردگیري کرد، هنوز فاصلۀ زیادي با اجراي مبتنی بر اصول علمی و همهمیکارگیري نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی را

تالش پیگیر در بسترسازي و اعمال موفق آن را فلسفۀ این نظام و تحقیق وآن به چشم میخورد. این نکته ضرورت تفکر جدي درجانبۀ
تعلق و پیوند با دیگران دارد و مشارکت یک نیاز سرشتی انسان است، انسان بر پایۀ آفرینش خویش نیاز به. ناپذیر ساخته استناباجت

دیگري منتقل گردند و بر اثر آن شناخت، اندیشه و نظر هر یک از دو سوي پیوند بهخوي اجتماعی بودن در وي نهفته است. مشارکت
ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهاي ست آورند. بر نیروي ذهنی و عقل خود بیفزایند. مشارکت درگیريداي بهدو طرف بهرههر

.]4[دستیابی به هدفهاي گروهی یکدیگر را یاري دهند و در مسؤولیت کار شریک شوندانگیزد تا برايگروهی است که آنان را برمی
دي دنیا درباره مسئله اي بنام مدیریت مشارکتی و سیستم پیشنهادات حدود چهل و دو سال است که در مراکز مهم صنعتی و تولی

بحث می شود. امروزه صاحبنظران و اندیشمندان معروف و معتبر جهان به صورت قاطع و تردید ناپذیر بر این عقیده هستند که 
.ي گوناگون می باشد مدیریت مشارکتی، تنها روش مدیریت نوین، مطلوب، کارساز و نجات بخش در مؤسسات و سازمانها

روش کار در این سیستم بطور خالصه عبارت است از اینکه کلیه کارکنان از طریق دادن پیشنهادهاي گوناگون به همفکري و مشارکت 
با مدیریت و مسئولین سازمان می پردازند و تأثیر آن نیز در کاهش ضایعات، ازدیاد بهره وري، تقلیل هزینه ها، بهبود شرایط ایمنی، 
بهبود سیستم تعمیرات و نگهداري، بهبود روشهاي توزیع و فروش و غیره چشمگیر بوده است. میزان مشارکت یا عدم مشارکت کارکنان 
در نظام پیشنهادات با عوامل گوناگونی مرتبط است که وجود این عوامل و تقویت و افزایش آن عوامل باعث افزایش مشارکت کارکنان 

دد. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل درون و برون سازمانی تقسیم نمود که عوامل درونی در پنج در نظام پیشنهادات می گر
ساختار سازمانی و فرهنگی تقسیم بندي می شود و - 5انتظارات، -4عوامل اجرایی، -3عوامل کارکنان - 2عوامل مدیریتی - 1شاخه: 

]3[عی و شرایط اقتصادي می باشد. عوامل بیرونی شامل محیط تغییرات سیاسی و اجتما
استانبرقتوزیعشرکتکارکنانمشارکتبرشدهشناساییعواملارتباطکهاستآندنبالبهتحقیقاینشدهیادمطالبتوجهبا

. نماییممشخصراپیشنهادهانظامرادرمرکزي
تحقیقروش-2
. شودمیمحسوبکاربرديپژوهشیهدف،نظرازپژوهشاین: استشدهبنديطبقهمبنادواساسبرتحقیقروشحاضرپژوهشدر

پیشنهادهانظامدرکارکنانمشارکتمیزانبرموثرعواملبررسیبهخودپژوهشدرتاداردتالشمحققاینکهبهتوجهباهمچنین
.گیردمیقرارعلّیقاتتحقیدستۀدرروشوماهیتنظرازحاضرتحقیقبپردازد،مرکزياستانبرقتوزیعشرکتدر
هادادهگردآوريهايروش-3

: استشرحبدینتحقیقایندراطالعاتوهادادهگردآوريهايروشمهمترین
استفادهمیدانیروشازنیازموردهايدادهآوريجمعبرايوايکتابخانهروشازتحقیقنظريوتئوریکمباحثتکمیلمنظوربه

. استشده
هادادهگردآوريابزار- 4
روشیوبودهسنجشرایجابزارهايازیکیپرسشنامه. اندشدهگردآوريپرسشنامهازاستفادهبانیازموردهايدادهپژوهشایندر

مولفهبررسیمورددرسوال3شاملتوصیفیسواالتبخشدودرشدهطراحیاست .پرسشنامهتحقیقهايدادهکسببرايمستقیم
ازپرسشنامهدرهاشاخصگیرياندازهبراي. باشدمیسوال21شاملتحقیقپژوهشیسواالتو) تحصیالتونسیت،جسن،(هاي
.رودمیشماربهگیرياندازههايسیامقترینرایجازیکیکهاستشدهاستفادهلیکرتايگزینهپنجطیف

اطالعاتگردآوريابزارپایاییورواییبررسی-5
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پرسشنامهاییپایبررسی- 1- 5
اعتباريوثباتکیفیتپایایی،. گرددمیتعیینآزمونآنازحاصلنتایجبهاعتماددرجۀآن،بوسیلۀکهاستمقیاسیآزمون،پایایی
داردوجودمختلفیروشهايپایاییضریبآوردنبدستبراي. دهدمینشانزمانطولدرهادادهآوريجمعروشیاابزارکهاست

.]1[) کرونباخآلفايمقیاسروشریچاردسون،-کودزروشسازي،دونیمسازي،معادلآزمون،تکرار: (ازعبارتستآنهاینمهمترکه
کرونباخآلفايمقیاسفرمول. استشدهاستفادهکرونباخآلفايمقیاسروشازپرسشنامهپایاییسنجشبرايحاضرتحقیقدر

: باشدمیزیربصورت
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iS: :سؤالبهشدهدادهپاسخهايواریانسiام
2
iS∑ :پرسشنامهپاسخهايکلواریانس
با. شداستفادهSPSSافزارنرمازاعتبارتعیینبرايسپسگردیدتکمیلپایاییمیزانجشسنبرايپرسشنامه26تعدادمرحلهایندر

اعتبارازپرسشنامهدهدمینشانباشدمی) 7/0(ازبیشترمتغیرهاتمامیبرايشدهمحاسبهکرونباخآلفايمقدارایناینکهبهتوجه
.استآمده1-جدولدرتحقیقمتغیرهايزایکهربرايکرونباخآلفايضرایب. استبرخوردارکافی

پرسشنامهپایاییبررسی 1-لجدو

آلفاي کرونباخشماره سواالتابعاد

3864/0الی 1سواالت انتظارات

8752/0الی 4ت سواالفرهنگی-ساختار سازمانی

11797/0الی 9سواالت عوامل مدیریتی

18805/0الی 12سواالت عوامل کارکنان

21904/0الی 19سواالت عوامل اجرایی

گیرينمونهروشوآمارينمونهآماري،جامعه- 6
استیونسجیمزدیدگاهبراساس. اشدبمیمرکزياستانبرقتوزیعشرکتکارکنانشاملتحقیقایندرشدهبررسیآماريجامعه
مجذوراتکمترینمعمولیروشباگانهچندرگرسیونتحلیلدربینپیشمتغیرهرازايبهمشاهده15گرفتننظردرحتی

.]2[آیدمیبشمارخوبسرانگشتیقاعدهیکاستاندارد،
200روایناز. باشد315و105مقداردوبیندباینمونهحداقلاست،سوال21پرسشنامهسؤاالتتعدادچوناساساینبر

وشدهکاملپرسشنامه187تعدادنهایتاکهشدتوزیعجامعهاعضايبیندردردسترسگیرينمونهروشازاستفادهباپرسشنامه
. استگرفتهانجامنمونهتعدادایناساسبرچهارمفصلدراطالعاتتحلیلوتجزیه

هادادهحلیلتوتجزیهروش- 7
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فراهمآماري) جامعه(نمونهدرآوريجمعابزارهايبکارگیريطریقازکههاییدادهآنطیکهاستفرآینديهادادهتحلیلوتجزیه
هبهادادهاینبینهاارتباطوتحلیلانواعبرقراريزمینهتاشوندمیپردازشنهایتدرو... بنديدستهوکدبنديخالصه،اند،آمده

هايتکنیکوشوندمیپاالیشتجربیجنبهازهمومفهومیلحاظازهمهادادهفرآیندایندر. آیدفراهمهافرضیهآزمونمنظور
یابیمدلازمدلاجزاءبینروابطبررسیبرايتحقیقایندر. دارندبعهدههاتعمیموهااستنتاجدربسزایینقشآماريگوناگون
. استبردهبهرهتأییديعاملیتحلیلجهتدرساختاريمعادالتیابیمدلازمحققضمندر. استشدهاستفادهيساختارمعادالت

مطرحعلّیمراتبسلسلهیکابتدافرآیندایندر. استشدهاستفادههافرضیهتحلیلوتجزیهبرايلیزرلافزارنرمازاستفادهبا
بیانبه. باشدآنمعلولتواندنمیقطعبطوراما. باشددیگريمتغیرهاياحتمالیعلتاستکنمممتغیرهابرخیآندرکهشودمی

پایینمرتبهمتغیرعلتاستممکنداردقرارمراتبسلسلهاینبااليمرتبهدرکهمتغیريکهاستايگونهبهمتغیرهاترتیبدیگر
تحلیلتکنیکیکساختاريمعادالتیابیمدلیالیزرل. باشدآنازباالتررمتغیعلتترپایینمتغیراستبعیداماباشد،آنازتر

پژوهشگربهکه. است"کلیخطیمدل"بسطتردقیقبیانبهومتغیريچندرگرسیوناز خانوادهنیرومندوکلیبسیارمتغیريچند
. دهدقرارونآزمموردزمانهمگونهبهرارگرسیونمعادالتازايمجموعهدهدمیامکان

گیرياندازهمدل-7-1
تعدادقالبدرفرضیهايسازهیانهفتهمتغیرهايچگونهکهکندمیمشخصتأییديعواملتحلیلقسمتیاگیرياندازهمدل

یلتحلازمتغیرهاستبینروابطازخاصیمدلآزمونهدفکهتحقیقاتدر. اندشدهگیرياندازهمشاهدهقابلمتغیرهايبیشتري
ودرآمدههمبستگییاکوواریانسماتریسصورتبههادادهمدلایندر. شودمیاستفادهعلیمدلهايیاساختاريمعادالتمدل
.شودمیتحلیلشدهگیرياندازهمتغیرهايکوواریانسسپس. شودمیتدوینمتغیرهابینرگرسیونمعادالتمجموعهیک

ساختاريمدل-7-2
باگیرياندازهمدلدیگرعبارتبه. کندمیمشخصرانهفتهمتغیرهايبینعلیروابطمسیرتحلیلیاساختاريتابعقسمت

xy(پارامترهاي  (تابعمدلودهدمیپاسخراشدهمشاهدهمتغیرهاياعتبارورواییبهمربوطسؤاالت
متغیرهايبین) کلیوغیرمستقیممستقیم،(علیروابطشدتیاقوتبهمربوطسؤاالت) (پارامترهايباساختاري

درکهآوردمیفراهمراامکاناینمحققبرايلیزرلمدلیکبنابراین. دهدمیپاسخمدلکلدرشدهتبیینواریانسمقدارونهفته
بامقایسهدرلیزرلدیگرسوياز. کندبرآوردیکجاراساختاريپارامترهايهموکندابیارزیراگیرياندازهخطاهايهممدلیک

هايتواناییازسازندمیمشخصراانتخابیمتغیرهايبینروابطتنهاکهآنواورگرسیونتکنیکهاينظیرآماريتستهايسایر
کهاستمتوالیمنفکمراحلازمتشکلفرآینديمسیرتحلیلزیرا. ددارتوافقنیزمسیرتحلیلبرواستبرخورداربیشتري

نمیکهآنجاازلیزرلبرخالفمسیرتحلیل. ندهستتوأموپیوستهلیزرلتحلیلهايکهحالیدرباشدمیمتعددرگرسیونهايبرمبتنی
مشاهدههاياندازهکهگذاردمیآنبررارضفکندمشخصرانهفتهشدهمشاهدهمتغیرهايبینگیرياندازهکلیخطاهايتواند
علیمراتبسلسلهیکابتدافرآیندایندر). استنادرستفرضیچنینعمالًکهدرحالی. (برابرندنهفتهمتغیرهايمقادیرباشده

به. باشدآنمعلولدتواننمیقطعبطوراما. باشددیگريمتغیرهاياحتمالیعلتاستممکنمتغیرهابرخیآندرکهشودمیمطرح
مرتبهمتغیرعلتاستممکنداردقرارمراتبسلسلهاینبااليمرتبهدرکهمتغیريکهاستايگونهبهمتغیرهاترتیبدیگربیان

بینضرایبدستهدوساختاريمعادالتمتدولوژيدر. آنازباالترمتغیرعلتترپایینمتغیراستبعیداماباشد،آنازترپایین
زادرونمکنونمتغیریکوزابرونمکنونمتغیریکبینمسیرضریبمعرفکه) γ(گاما: اول: شودمیبرآوردمکنونمتغیرهاي

نشانTآمارهعالوهبه. استدیگرزايدرونمتغیریکوزادرونمکنونمتغیریکبینمسیرضریبمعرفکه) β(بتا: دوم.    است
. آیدمیدستبهومحاسبهساختاريمعادالتتحلیلوتجزیهانجاماثردرنیزاستمکنونمتغیرهايبینطهرابداريمعنیدهنده

فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه بین دو متغیر مکنون رد و فرضیه جایگزین مبنی باشد 96/1ازبزرگترمتغیردوبینTآمارهچنانچه
ته می شود.بر معنی داري رابطه دو متغیر مکنون پذیرف

(جداول فراوانی و نمودارها) و آمار توصیفیتحلیلدر قالب دو بخش .اطالعاتی که با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است
تحلیل عاملی تاییدي مرحله اول براي تایید شاخص هاي طراحی شده و تحلیل عاملی مرحله دوم براي بررسی استنباطی (استفاده از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مین جشنواره ملی نظام پیشنهادهاهفتهمایش و سیزدهمین

٥

مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن، فرضیات پژوهش تأیید یا رد ارکت کارکنان در نظام پیشنهادات)عوامل موثر بر مش
.می شود

توصیف داده هاي جمعیت شناختی- 8
توصیف می شوند. مربوطه يدر این قسمت ابتدا شرح مختصري از داده هاي جمعیت شناختی افراد پاسخگو ارایه شده و سپس داده ها

.شاخص هاي مورد بررسی شامل اطالعاتی در زمینه سن، جنسیت، و تحصیالت می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است
اطالعات مربوط به سن- 8-1

به شرح زیر استخراج گردید که در 55سال تا بیش تر از 35در چهار گروه سنی کمتر از پاسخگویان یاطالعات مربوط به وضعیت سن
سال تشکیل داده اند.45تا 35یجه آن بیشترین گروه سنی پاسخ دهندگان را افراد بین نت
اطالعات مربوط به جنسیت-8-2

اطالعات مربوط به وضعیت جنسیت پاسخگویان به شرح زیر استخراج گردید که در نتیجه آن بیشترین پاسخ دهندگان را مردان 
درصد از آنها زن بوده اند.9/20پاسخ دهندگان مرد و درصد از 1/79بر این اساس تشکیل داده اند. 

اطالعات مربوط به وضعیت تحصیلی- 8-3
ه در نتیجه آن در چهار مقطع دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ، فوق لیسانس و باالتر طبقه بندي شد کوضعیت تحصیالت پاسخگویان 

شکیل داده اند. تدرصد 62.6با بیشترین پاسخ دهندگان را دارندگان مدرك لیسانس 
قرار داداطالعات مربوط به وضعیت-8-4

را درصد47.1درصد ورسمی 52.9تامین نیروپاسخ دهندگان است کهشرحاینبهقرار دادتوزیع پاسخ دهندگان بر مبناي وضعیت 
بخود اختصاص دادند.

هابررسی شرط نرمال بودن توزیع داده-9
بر این اساس نرم افزار لیزرل باشد. ادالت ساختاري توزیع نرمال براي داده هاي جمع آوري شده مییکی از شروط استفاده از روش مع

در این راستا براي نرمال به صورت پیش فرض آزمون نرمال بودن را با استفاده از ضرایب چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار می دهد. 
نباشد. -10+ و کمتر از 10بیشتر از و کشیدگی-3+ و 3ر از بزرگتها باید توزیع داراي چولگیبودن توزیع داده

از نظر کشیدگی در بازه ) و - 3+ و 3در بازه (چولگی نظر داده ها ازتوزیعسوال بررسی شده21نتایج نشان می دهد براي تمامی بررسی
از روش معادالت ساختاري اده. از این رو شرط الزم براي استف) می باشند که حاکی از نرمال بودن توزیع داده هاي تحقیق می باشد- 10+ و 10(

محقق شده است.

بررسی نقش مولفه جمعیت شناختی در پاسخ هاي ارائه شده- 10
بعدي بودن جنسیت (مردان و زنان)وقرارداد (رسمی و تامین نیرو) از آزمون 2براي بررسی نقش مولفه جنسیت و قرارداد با توجه به

t دوجامعه  استفاده شد.وهمچنین براي بررسی نقش مولفه سن وتحصیالت در پاسخ به متغییرهایی از آزمون تحلیل براي هر یک از
-یسازمانانتظارات، ساختاربراي تمامی متغیرهاي (وآنوا tدر آزمون واریانس آنوا استفاده شد . نتایج نشان میدهد که سطح معناداري 

است از این رو فرض برابر بودن میانگین در گروه 05/0) بیشتر از خطاي ییاجراعواملوکارکنان، عواملیتیریمد، عواملیفرهنگ
در پاسخ هاي ارائه شده براي همچنین گروه هاي سنی و تحصیلی مختلف )،قرارداد( رسمی و تامین نیرو)مردان و زنانهاي جنسیت(
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در بین پاسخ این دو گروه به متغیرهاي مطرح شده متغیرهاي مطرح شده رد نمی شود و مشخص می شود که تفاوت معنی داري
وجود ندارد. 

مرحله اولتحلیل عاملی تاییدي- 11
در این بخش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدي مرحله اول به این موضوع پرداخته شده که آیا شاخص هاي طراحی شده در پرسشنامه 

شاخص هاي معنی دار و )،ییاجراعواملوکارکنان، عواملیتیریمد، عواملیفرهنگ- یسازمانانتظارات، ساختار(براي سنجش متغیرهاي 
مناسبی بوده یا نه. تحلیل عاملی در سه بخش بررسی برازش از طریق داده هاي جمع آوري شده، بررسی بار عاملی سواالت و بررسی معنی داري 

مدل بر اساس داده هاي جمع آوري شده پرداخته شده است. باشد. در بخش اول به بررسی برازشمیtسواالت از طریق آماره 
نتایج نشان می دهد تمامی شاخص هاي برازش بدست آمده منطبق با میزان استاندارد بوده و حاکی از تایید برازش مدل با داده هاي 

جمع اوري شده می باشند.
این موضوع نشان بوده که 5/0) بیشتر از 21و 19، 17، 5،14، 4، 3همچنین بار عاملی تمامی سواالت طراحی شده (به جز سواالت 

بسنجند. را شده مطرح هايمتغیرتوانسته اندخوبی به و بودهمناسبی عاملیبار داراي شده طراحیمی دهد که سواالت 
) - 96/1+ و 96/1) در بازه بی معنی (21و 19، 17، 14، 5، 4، 3براي تمامی سواالت بررسی شده (حتی سواالت tضرایب همچنین 

قرار نداشته و مشخص می شود که تمامی سواالت معنی دار بوده و هیچ سوالی از فرایند تجزیه و تحلیل حذف نخواهد شد. 

تحلیل عاملی تاییدي مرحله دوم- 12
ر نظام پیشنهادات در شرکت توزیع برق در این بخش به بررسی فرضیه هاي تحقیق پرداخته شده و عوامل موثر بر مشارکت کارکنان د

استان مرکزي مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. 
، عواملیفرهنگ-یسازمانانتظارات، ساختار(براي تمامی متغیرهاي tبررسی ها نشان می دهد که در تحلیل عاملی مرحله دوم ضریب

) قرار ندارد و مشخص می شود که این پنج شاخص تاثیر -96/1+ و 96/1در بازه بی معنی () ییاجراعواملوکارکنان، عواملیتیریمد
معناداري بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات شرکت توزیع برق استان مرکزي داشته است. 

آیا انتظارات عامل موثري بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات است؟
) بوده و این 41/7برابر با (tاستفاده می شود، با توجه به اینکه آماره tماره به منظور بررسی معنی دار بودن شاخص مطرح شده از آ

بر مشارکت کارکنان در نظام تاثیر معناداريانتظارات ) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که -96/1، 96/1مقدار در بازه (
) بوده و مثبت و معنادار می باشد. لذا می توان چنین گفت 82/0ا (. از سوي دیگر ضریب استاندارد مسیر مطرح برابر بپیشنهادات دارد

که وقتی سازمان درتالش است که از طریق استقرار نظام پیشنهادات به رفع مشکالت و موانع سر راه سازمان بپردازد و هنگام استقرار 
م ها افزایش می یابد. عالوه بر این، زمانی که این سیستم ها از سهولت کافی برخوردار است، سطح مشارکت کارکنان نیز در این سیست

کارکنان از آزادي کامل در بیان انتقادات و پییشنهادات برخوردار بوده و استقالل کاري کافی در سازمان دارند، انتظارات درست و 
پیشنهادات داشته باشند. در مناسبی از این نظام شکل گرفته و باعث می گردد که کارکنان نیز اشتیاق بیشتري براي مشارکت در نظام 

واقع چنان چه انتظااراتی که کارکنان از نظام پیشنهادات دارند، در هنگام طراحی و اجراي این سیستم ها به خوبی دیده شود، خود 
عاملی می شود براي افزایش سطح مشارکت کارکنان در این سیستم ها.

کنان در نظام پیشنهادات است؟عامل موثري بر مشارکت کارفرهنگی- ساختار سازمانیآیا 
) بوده و این 46/5برابر با (tاستفاده می شود، با توجه به اینکه آماره tبه منظور بررسی معنی دار بودن شاخص مطرح شده از آماره 

بر مشارکت يتاثیر معنادارفرهنگی-) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که ساختار سازمانی- 96/1، 96/1مقدار در بازه (
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در نهایت ) بوده و مثبت و معنادار می باشد89/0. از سوي دیگر ضریب استاندارد مسیر مطرح برابر با (کارکنان در نظام پیشنهادات دارد
نیز باید گفت که داشتن اهداف روشن و افق مشخص سازمانی باعث می گردد کارکنان راه مشخصی را پیش روي خود ببینند که احتمال 

ت کمتري در آن بوده و ایده هایی که ارایه می دهند، قابلیت اجرایی شدن بیشتري دارد. ساختاري که در فرهنگ آن نوآوري، بهبود و ایده تغییرا
پردازي از جایگاه به سزایی برخوردار بوده و مدیران نیز از این مساله حمایت کنند، زمینه هاي بهتري را براي مشارکت کارکنان در نظام 

ات فراهم می آورد. همین امر باعث می گردد که آن ها اشتیاق بیشتري براي مشارکت در نظام پیشنهادات داشته باشندپیشنهاد
؟عامل موثري بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات استعوامل مدیریتیآیا 

) بوده و این 45/8برابر با (tآماره به اینکهتوجه استفاده می شود، با tبه منظور بررسی معنی دار بودن شاخص مطرح شده از آماره 
کارکنان در بر مشارکت تاثیر معناداري) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که عوامل مدیریتی-96/1، 96/1مقدار در بازه (

عنادار می باشد. لذا می توان چنین ) بوده و مثبت و م85/0. از سوي دیگر ضریب استاندارد مسیر مطرح برابر با (نظام پیشنهادات دارد
گفت که استفاده از

مدیرانی که قدرت ریسک پذیري باالتري دارند و به خود اعتماد بیشتري دارند، باعث می شود که زمینه هاي مشارکت کارکنان در 
ان نیز حمایت می کنند. از طرف نظام پیشنهادات نیز بیشتر گردد. زیرا این مدیران جرات پذیرش ایده هاي جدید را داشته و از کارکن

دیگر، مدیرانی که سبک مدیریت مشارکتی و دموکراتیک را جایگزین مدیریت آمرانه و دستوري می کنند، می توانند اشتیاق بیشتري 
مشارکت ایجاد کننددر کارکنان براي 

عامل موثري بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات است؟عوامل کارکنانآیا 
) بوده و این 64/8برابر با (tتوجه به اینکه آماره می شود، با استفادهtآماره ر بررسی معنی دار بودن شاخص مطرح شده از به منظو

بر مشارکت کارکنان در داريمعناتاثیر) قرار ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفته که عوامل کارکنان-96/1، 96/1مقدار در بازه (
لذا می توان چنین ) بوده و مثبت و معنادار می باشد. 98/0. از سوي دیگر ضریب استاندارد مسیر مطرح برابر با (داردنظام پیشنهادات 

کت گفت که وقتی کارکنان درك درستی از فلسفه و مفهوم مشارکت دارند و در مقابل تغییر، انعطاف پذیر عمل کرده و آن را راحت بپذیرند، مشار
.نهادات خواهند داشت بهتري نیز در نظام پیش

عامل موثري بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات است؟عوامل اجراییآیا 
) بوده و این 17/6برابر با (tاستفاده می شود، با توجه به اینکه آماره tشده از آماره شاخص مطرح به منظور بررسی معنی دار بودن 

در نظام بر مشارکت کارکنانتاثیر معناداريعوامل اجراییگرفته که براین می توان نتیجه ) قرار ندارد بنا- 96/1، 96/1مقدار در بازه (
گفت چنینمی توانلذا) بوده و مثبت و معنادار می باشد.92/0. از سوي دیگر ضریب استاندارد مسیر مطرح برابر با (پیشنهادات دارد

دستوري نبودن نظام به عنوان عواملی که در اجرا می توانند بر مشارکت کارکنان در نظام در مسایل اجرایی و که وجود آیین نامه هاي قوي
که از طرف کارکنان ارایه شده است،موثري پیشنهادات موثر باشند، شناخته شدند. هم چنین پرداخت به موقع پاداش در رابطه با پیشنهادات

ظام پیشنهادات بکند. اینکه نظام پیشنهادات جایگاه مناسبی در سازمان داشته باشد و بخش بیشتر در نتشویق به مشارکت آنان را می توانند 
پردازند ازتخصص کافی برخوردار باشند، جز عوامل اولیه طرح نشوند و کارشناسانی که به بررسی پیشنهادات میهاي مختلف سدراه تحقق

.حت تاثیر قرار می دهنداجرایی هستند که مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات را ت
اختصاص بودجه کافی به استقرار نظام پیشنهادات و مسایل فرهنگی که باعث تشویق کارکنان به مشارکت در این بخش می شود نیز از عوامل 

.اجرایی موثر دیگر است
دارند؟نیمشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات شرکت توزیع برق استان مرکزي اولویت یکساعوامل موثر بر آیا 

% 95باشد، بنابراین با اطمینان می05/0نشان می دهد که سطح معناداري بدست آمده کمتر از از آزمون فریدمن نتایج بدست آمده 
ندارند، به مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات شرکت توزیع برق استان مرکزي اولویت یکسانیمی توان گفت که عوامل موثر بر 
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عوامل اجرایی، انتظارات، عوامل رتبه این عوامل مورد بررسی قرار گرفته که بر این اساس به ترتیب مولفه هاي (همین جهت میانگین
برخوردار هستند.يبیشتراولویت) از فرهنگی- سازمانی(کارکنان، عوامل مدیریتی و ساختار 

نتیجه گیري- 13
مان باید در مرحله اول موانع اجرایی در نظام پیشنهادات مانند ضعف می توان چنین گفت که سازبا توجه به بررسی هاي صورت گرفته 

کارشناسی، بخش هاي دست و پاگیر سازمانی، بودجه و هم چنین نظام پرداخت پاداش به ایده هاي اثربخش را حل کند تا بتوانند بیشترین 
سمت مشارکتی بودن پیش رود و دبیران اجرایی که در این بخش مشارکت را در کارکنان ایجاد نماید. نظام باید از حالت دستوري خارج شده و به

.ها به کار گرفته می شوند از تخصص ها و دانش و وجدان کافی برخوردار باشند تا خود باعث تشویق مشارکت کارکنان در این زمینه شوند
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دانش و پژوهش در . "، از دیدگاه مدیران، معاونان و معلمانراهکارهاي توسعه نظام مدیریت مشارکتی در واحدهاي آموزشی". جهانیان، رمضان.]4[
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