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  چکیده
منظور افزایش کیفیت و ها و نظراتشان را به توانند ایدهر است که کارکنان میاستواهاي آن بر این فرض ها  و برنامهنظام پیشنهاد
ها این ها و ارگانبه همین دلیل اکثر سازمان. مطرح کنند ،ها از طریق بهبود فرآیندها و ایجاد ارزش افزوده در سازمانکاهش هزینه

و در نتیجه آن مدي سازمان را مجبور به اعتراف به ناکارآ،ایستایی آن اما پس از چندي رکود و ،هندنظام را مورد استفاده قرار می 
  .نداگردحذف این سیستم می

موفق در اجراي هاي دادن سازمانپردازیم و با توجه قرار می هادر این مقاله به بررسی علل رکود و موانع اجراي مؤثر نظام پیشنهاد
 ،ماین نظابا استمرار و بهبود . در جهت رفع یا کاهش این علل می پردازیم ،هاي ایراني راهکارها و مدلی در سازماناین نظام به ارائه

اهداف سازمان و مودازدایی استفاده   توان فکري و علمی خود براي رسیدن بهاز حداکثر  ،هاي عملیعالوه بر ظرفیتتوانندمیافراد 
  .کنند

  کلمات کلیدي
  )کایزن(بهبود مستمر،بهبود فرآیندها ،هانظام پیشنهاد،مودازدایی
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  مقدمه -1
 .باشدها میزدایی نظام پیشنهادیکی از ابزارهاي مودا،که هدف آن کاهش اتالف است ،ید نابچنین در تولهاي مدیریت مشارکتی و همیکی از روش
- ترین و قابل دسترسمطمئن ،ترینیکی از مناسبدر حال حاضر ،هاي ذاتی آنبرخی خصوصیات و مزیتبه دلیل  هانظام پیشنهاد] 1[طبق مرجع 
  . آیدشمار میجو در کشورمان بههاي مشارکتترین برنامه

و حذف وري از طریق بهبود فرآیندها خود در جهت افزایش کیفیت یا بهرههاي هر سازمان به بیان نظرات و ایده افراد هاکارگیري نظام پیشنهادبا به
افراد  ي افراد به کار در سازمان افزوده می شود وبر تعهد و عالقه ،ي پیشنهاد و مشارکت در اموررائهبا ا .پردازندها مینیا کاهش اتالفات در سازما

ي گردد و محیط کارزدگی و فرسودگی شغلی میگردند که این خود مانع سکونو بهبود فرآیندها هشیارتر می) ییزدامودا(در جهت اتالف ستیزي 
  .شودو خالق تبدیل می به محیطی پویا

ر سهیم کردن افراد در ها و به عبارت دیگتکار و خالقیت کارکنان در سازماني اباستعداد و قوه ،استفاده از هوش هاي نظام پیشنهادهدف از اجرا  
  .]2[باشد هاي سازمانی میگیريتصمیم

هایی براي صندوق ،ها ممکن استدر محیط این سازمان که ،آورندروش روي میین ها به استفاده از ایا و فواید این نظام اکثر سازمانبا توجه به مزا
وجود دارند و این  هادهی پیشنهادهایی براي ارزیابی و سنجش و پاداشها کمیتهي این سازمانها وجود داشته باشند و در همهآوري پیشنهادجمع

  .شوداین نظام دچار رکود و ایستایی میشود و ها متوقف میدقیقاً همان جایی است که پس از آن توجه به نظام پیشنهاد

  هانظام پیشنهادي مختصري از تاریخچه: 2- 1
در سال . به اجرا گذاشته شد "ویلیام دنی و برادران"ي کشتی سازي ي تشویق کارگران در انگلستان در مؤسسهمیالدي اولین برنامه 1880در سال 

یکی از ]. 3[کار گرفته شده است به "جرج کادبري"ي اجراي سیستم پیشنهادها در شرکت شکالت سازي هاترین برنامهیکی از مشخص 1904
ي جنرال الکتریک شروع به کار کردکه شامل نصب صندوق پیشنهاد در هر اداره و یک در کارخانه 1906هاي پیشنهاد در آمریکا در اولین سیستم

از  درصد 90هم اکنون در بیش از ]. 4[نوشتند خود را براي بهبود تولید و عملیات روي آن می دسته کاغذ بود که کارکنان پیشنهادهاي عملی
  ].3[شود ي پیشنهادها اجرا میهاي درجه اول آمریکا سیستم ارائهشرکت

  ].4[ورد دست آها بهپیشنهاد، مقام اول را در بین تمام شرکت 6000000با دریافت بیش از  1985در ژاپن ماتسوشیتا در سال 

تعداد  1377این نظام را پیاده نموده و تا سال  1368شده که از سال هایی یاد میعنوان یکی از اولین شرکتدر ایران از شرکت کنتورسازي به
هاي کشورسازماني شوراي عالی اداري به بعد بر اساس مصوبه 1377از سال . عدد اجرا شده است 1196ها پیشنهاد در آن ارائه و از آن 14940

  ]. 4[هاي اجرایی شدند دولتی موظف به اجراي نظام پیشنهادهاي در دستگاه

  در ایران  ي تحقیقهپیشین:3- 1
  :اند عبارتند ازدر ایران انجام شده موانع اجراي نظام پیشنهادها از جمله کارهایی که در رابطه با موضوع

هاي دولتی ایران که به ذکر پاره اي از چالش ها و موانع پرداخته و با ها در سازمانپیشنهادهاي استقرار و اجراي نظام بررسی و شناخت چالش
  . ]4[ ذار براي نوشتن و ارائه ي یک پیشنهاد خوب معرفی شده اندي یک مدل نظري شاخص هاي اثر گائهار

ها در راستاي تقویت اي مازندران که اعمال طرحمنطقهي موردي در شرکت برق ها در تطابق نظام پیشنهادها که مطالعهشناخت موانع و محرك
  .]5[رکنان شده استي پیشنهادها و درصد مشارکت کایف موانع باعث رشد فزاینده ارائهها و تضعمحرك

ا که نظام هین علل و با توجه به سایر سازمانهایی براي حذف یا کاهش اراه حلي چنین ارائهبه بررسی علل رکود و هم هم ین مقالهدر ا
  .پردازیمهاي ایران میبهبود اجراي این نظام در سازمان ي مدلی برايبه ارائه ،ها اجرا شده استهابا موفقیت در آنپیشنهاد
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  مفاهیم اولیه -1
ترین مسأله براي کارکنان مهم. باشدان و تبدیل شدن به جزئی از آن میبلکه درگیر شدن در سازم ،تنها به معناي داشتن یک شغل نیستاشتغال 

دارد به این جزئی از طبیعت و ذات انسان است که دوست  .ها اهمیت داده شودهاي آنکه شنیده شوند و به نظرات و ایدهدر محیط کاري این است 
  .باشدها میهاي آنها و ایدههادتوجه جدي به پیشن ،هاي اهمیت دادن به افرادیکی از روش .ها و استعدادهایش مورد احترام قرار گیردخاطر توانایی

یک  ،شودارائه می د عملکردها یا بهبورایط به منظور کاهش یا حذف هزینهي یک یا چند نفر از کارکنان واجد شپیشنهاد طرحی است که به وسیله
ن در جهت حل مسأله ي کارکنابیان اندیشه. ]1[ارائه دهد هاي مناسبی را نیز ضمن توجه به مشکل سازمان راه حل ایده و پیشنهاد مناسب بایستی

ي که یکی از ساز و کارها ،کندها ایجاد مینام نظام پیشنهادی براي رسیدن به اهداف سازمان بهاندیشفکري و هموري یک نظام همو ارتقاي بهره
صورت گسترده مورد به ...تولیدي و  ،خدماتی ،هاي دولتیسازماناري از باشد که در بسیمدیریت مشارکتی و یکی از ابزارهاي مودا ستیزي می

گذارد که بر شرایط کاري اثر می ي پیشنهاد در جهت بهبود کیفیت و کمیت در مورد عواملیکه در این نظام کارکنان به ارائه،گیردیاستفاده قرار م
  .دپردازنود فرآیندها براي کاستن اتالف میچنین در رابطه با بهبو هم

 هاي نظام پیشنهاد، که طبق تعریف آن در آئین نامهباشدها  میها و اجراي آن در سازماننظام پیشنهاد ،هاي تحول در نظام ادارياز ضرورتیکی 
نسانی مرتبط مدیران و نیروي ا ،بخشی به کارکنانانگیزه :ترین مسئولیت آن عبارتند ازاي که مهمو ساختار یافته مستند ،سیستم مدیریتی قانونی

  .]7[هاي مادي و معنوي و صحیح پیشنهادها و اعطاي پاداش موقع، کمک و نظارت بر اجراي بهي پیشنهادهاي مؤثرن براي ارائهبا سازما

پیشنهاد جهت راي ي حاصل از اجتناسب با اثربخشی یا ارزش افزودهم صورت مادي یا معنويمزد فکري است که بهي پیشنهاد در واقع پاداش ارائه
عنوان شود که مبلغی است که بهي کارشناسی تعریف میالزحمهو در قبال ارزیابی پیشنهاد حق] 8[شود تشویق طبق دستورالعمل پرداخت می

  .]8[شود پرداخت می) طبق دستورالعمل(،که پیشنهاد را کارشناسی کرده استي فردي جبران خدمات داوطلبانه

  هاظام پیشنهادموانع اجرا و علل رکود ن -2
ها در صندوق یا ثبت آن در سایت سازمان یا ها و قرار دادن آنو کارکنان یک سازمان نوشتن ایده در ذهن اکثر افراد هابا شنیدن نظام پیشنهاد

  .]9[باشد میها شود که این خود یک علت شکست در نظام پیشنهادتداعی می ،قبول کنند رد یا ،باشد تا کارشناسان آن را بررسییشرکت م

بال نشد و افراد تمایلی به ها از این روش استقدر اکثر سازمان. باشدها در سازمان میروش سنتی اجراي نظام پیشنهاد هااستفاده از صندوق پیشنهاد
غیر  هايشامل شکایات و یا پیشنهاد هااکثر پیشنهاددیریت سازمان مهم و با ارزش باشد و کردند براي مشتند زیرا احساس نمیي پیشنهاد نداارائه

 هابه بیان استقرار نظام پیشنهاد] ١٠[ )١٩٩٧(bellپس از آن. شودها دیگر از این روش استفاده نمیبنابراین در بسیاري از سازمان ،بودند اجرایی
د ساختار بوروکراسی در سازمان ین روش ایجال در اافراد محدود پرداخت که اولین معض هاي کارشناسی با تعدادها و گروهایجاد کمیتهاز طریق 

مسیر  اما طوالنی بودن ،انگیزش کارکنان نیز افزایش یافت شود وها اهمیت داده میبیش از روش قبل به پیشنهادهر چند در این روش .  باشدمی
- هم. ي افراد شدیشنهاد خود عاملی در کاهش انگیزهبر بودن آن و به تبع آن دیر دریافت کردن پاداش در صورت قبول پقبول یا رد پیشنهاد و زمان

  .شوندها پذیرفته میارسالی تنها تعداد کمی از پیشنهاد هايچنین در این روش از بین پیشنهاد

گو پاسخخوبی تواند بهاجراي این نظام نمی ،صمیمات از باال به پایین استهاي متمرکز که رهبر سازمان تصمیم گیرنده است و روند تدر سازمان
ي پیشنهاد موقعیت کاریشان در کنند ممکن است با ارائهکنند و برخی احساس میمقاومت می باشد در چنین سازمانی اکثر افراد در برابر تغییر

مناسب نبودن  بنابراین. که خودشان زیاد درگیر تغییرات نشوند، البته فقط در صورتیپذیرندها تغییر را میرهبران برخی از سازمان .خطر بیفتد
توسط یک محقق صورت  ،اجراستو این توجیه که این نظام فقط در فرهنگ ژاپن قابل  استفرهنگ سازمانی مانع دیگري در اجراي این نظام 

  .]14[ها باشدسري از ویژگیاراي یکفرهنگ سازمانی دگونه نیست و فقط باید گرفته و نشان داده شده که این

که که منابع مورد نیاز را چگونه تهیه کرد؟ و یا ایناین ،باشدها میي اجراي پیشنهادنحوه پذیرش پیشنهاد مانع بعديپس از طی فرآیند طوالنی 
- ی منصرف شدن از اجراي پیشنهاد میتو مشکالت باعث طوالنی شدن و یا ح که حل این معضالتپس از تأمین منابع توسط چه کسی اجرا شود؟

  .دهنده پرداخت شودها و پاداش پیشنهادلزحمه ي آناپیشنهاد توسط کارشناسان باید حقرشناسی که به خاطر کادر حالی. شود
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دهنده پیشنهاد ،اشدموقع و متناسب با نیاز کارکنان نباگر پرداخت پاداش سریع و به ،کندقش مهمی در این نظام ایفا میدهی نیز نسیستم پاداش
از  .هستنددر سازمان هاي طوالنی براي شنیده شدن تند که حاضر به تحمل چنین فرآیندسازمان هسچنین افراد کمی در همشود؛ سرد میدل

اثر منفی زیادي  ،دلیل موجهی طور نا مناسب به فرد گزارش شود یعنی بعد از مدت طوالنی و بدون هیچر اگر پیشنهاد پذیرفته نشود و بهطرف دیگ
  .گذاردان مخصوصاً فرد پیشنهاد دهنده میروي کارکن

و اگر درخواست شود به دلیل مشخص نبودن  !کنداز کارکنان درخواست پیشنهاد نمی یک مشکل ساده و در عین حال مهم این است که کسی
  .ارائه شده کیفیت خوبی نداشته باشند هايممکن است پیشنهاد ،مان و حتی هر بخش یا واحد سازماناهداف ساز

اما هیچ وقت  ،ي من را رایگان داشته باشیدتوانستید اندیشهکه میدرحالی ،حقوق پرداخت کردیداي کار دست من به مدت بیست سال بر
  !]10[نخواستید

  .انداهمیت نیروي انسانی را درك نکردهشود که اهمیت درخور داده نمی این نظام به  هاییتوان گفت در سازماندر نهایت می

  ي راهکارهاارائه -3
طور طبیعی به انجام افراد به. ي آنان گذاشتهاي سازمان را بر عهدهی از مسئولیتاعضا داده شود و برخي مشارکت به ها اجازهباید در سازمان

در  .ها را باعث شود الزم استکه امکان به اشتراك گذاشتن ایده این ایجاد یک سیستم راحت و سریعبرکنند بنامیتر کار فکر تر و راحتسریع
 "هاي نوینایده" "هاي خالقایده "تبلیغاتی از عباراتی شبیه ستقرار سیستم و یا در تبلیغات بعدي اگر در لوگوها و پوسترهاي لیه براي امراحل او

چنین باید مه. ]11[ها باشد تر و گیراتر از عبارت نظام پیشنهادتواند مؤثرمی "آیدهر فرد به حساب می "که و یا این "هاي پررنگ و روشنایده"
  .ددردر بین کارکنان توزیع گ ،این نظام ه باهایی در رابطهندبوك

شود و در سایت شرکت یا سازمان قرار داده  هابراي تسریع در روند کار استفاده کنیم و فرم ثبت پیشنهاد هااز نرم افزارهاي نظام پیشنهادمی توان 
  .ي ثبت پیشنهاد وجود داشته باشدبرا ،هاي آماده در محیط کارراحتی قابل دانلود باشد و یا فرمبه

باید  ،باشد و چون بر بهبود مستمر تأکید داردآن بر ساده بودن و راحتی اجرا میباشد و این نظام کایزنی اصل ها یک نظام متفاوت مینظام پیشنهاد
براي این منظور . کنیم حرکت هاارزیابی پیشنهادپس باید به سمت ساده کردن فرآیندهاي بررسی و . صورت روزانه قابلیت اجرا داشته باشدحتی به

  :صورت زیر تغییر دهیمها را بهباید فرآیند پذیرش پیشنهاد] 9-10-11-12-13[هاي انجام شدهطبق بررسی

سپس این شخص . واصله را دارد دهايداري و سازماندهی پیشنهافردي مسئولیت نگه. شوندها در فرم مخصوصی  در سایت ثبت میپیشنهاد
زدو پس از مانیتور پردانظر در مورد پیشنهاد می مالبه بررسی و اعمدیر . کندلین مدیر رده باالتر فرد پیشنهاددهنده ارسال میپیشنهاد را به او

یل رد یا دال یابد تا رهبر سازمان پیشنهاد را با ذکرکند و این فرآیند ادامه میئول به مدیر رده باالتر ارسال میکردن و ارسال آن براي شخص مس
  ].١١[کنند می چه قبول شده و چه رد شده مراحل فوق را طی هاي پیشنهادبنابراین همه. قبول کند

) هاایجاد کمیته(ت نسبت به روش قبلی شود و از چند جهایف کاري هر مدیر سازمان مطرح میجزء وظ هادر این روش رسیدگی به پیشنهاد
که در روش ها پرداخت در صورتیتوان به بررسی پیشنهادهمیشه می )2. الزحمه به کارشناسان وجود نداردنیازي به پرداخت حق) 1: جحیت داردار

هاي ي قسمتهاي مختلف حضور دارند اما همهها کارشناسان از بخشهر چند در کمیته )3. قبل موقع بررسی به زمان برگزاري جلسات وابسته بود
تواند راجع به رد از آن بخش خاص وجود دارد و میباشند و در بهترین حالت یک فافراد کمیته محدود می چون تعداد دهندسازمان را پوشش نمی

ها هم باید در نظر ي آنالزحمهشوند که حقهاي تخصصی میو یا مجبور به ارسال براي کمیته با اطالعات کافی اظهار نظر نماید ،پیشنهاد تخصصی
  .شودتري اتخاذ میدهد و تصمیم درستافراد را نسبت به مسئله گسترش میشود و دید ي مدیران ذکر میات همهاما در این روش نظر. ه شودگرفت

که خود رهبر مشوق جا نقش مهم رهبر سازمان و اینکه در این! ي خود نپردازندبه انجام وظیفه اما مشکلی که ممکن است ایجاد شود اینکه مدیران
. ها را با توضیح فواید و اثرات مهم اجراي این نظام آشنا کنیمن سازمانباید رهبرا. شودگر می، جلوهدر سازمان باشدو حامی خالقیت و نوآوري 

که توجه به ي تمام کارکنان خود دارند و ایناحتیاج به استفاده از ذهن و ایدهرهبران باید دریابند که براي باقی ماندن در این دنیاي تحول و توسعه 
ود تمایل به اجراي آن وقتی رهبر سازمان متقاعد شود و خ. دنبال دارداي را براي هر سازمان بههاي اقتصاديبه مرور زمان چه صرفه اهنهاداین پیش
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هاد ي پیشنارکنان هر بخش را ترغیب به ارائهخواست تا کتوان از مدیران نماید و حتی میرا وادار به انجام این وظیفه می مدیران ،داشته باشد
  . دهندي ایده نشان مین خود کارکنان هم تمایل به ارائهنمایند و با وجود چنین جوي در یک سازما

اقتصادي زیاد نباشیم با صرفه  ياهاهمیت زیاد دهیم و فقط به دنبال پیشنهاد ،اي باشد که به تغییرات کوچک همهباید فرهنگ سازمان به گون
]13[.  

به آن اشاره گردیده تعهد  هاهاي مختلف داخلی و خارجی در خصوص موفقیت نظام پیشنهادنامهمتون مدیریتی و پایانکه در اکثر از جمله مواردي 
هاي مشی یرند خطاین مدیران ارشد هستند که ناگز. باشدها میو مشارکت مدیریت ارشد یا همان پشتیبانی مدیریت ارشد از سیستم پیشنهاد

  .]8[اي ضروري را تأمین نمایند و سیستم پاداش مناسب فراهم نمایندوجوه پشتوانه همچنین ،برنامه را تأیید کنند

ت شود تأثیر صورت پولی پرداخموقع باشد و اگر هم بهپاداش باید سریع و به: توجه کنیمدهی  باید به چند نکته براي مؤثرتر کردن سیستم پاداش
که در واقع این  ،]9[شنهادي که ارائه شود پذیرفته شده است و پاداشی به آن تعلق می گیردهاي ژاپنی مانند تویوتا هر پیبیشتري دارد در شرکت

براي  .به اندیشیدن در مورد بهبود فرآیندهاي سازمان اختصاص داده است "خارج از سازمان"پاداش به دلیل تشکر و قدردانی از وقتی است که فرد 
با استفاده از سیستم  شود و پس از اجراي نهاییترین مقدار پرداخت میمراحل اولیه معموالً کم شود و درپاداش یک رنج و محدوده تعریف می این
م می توان بر اساس براي ایجاد انگیزش در مدیران ه. شودي وي افزوده میصورت درصدي به حقوق ماهیانهافزاري پاداش فرد محاسبه و بهنرم

ها براي حمایت و ر آني کافی دشان اضافه نمود تا انگیزهها درصدي به حقوق ماهیانهنترل آني کتعداد پیشنهادهاي تصویب شده در محدوده
- س از ذکر دالیل و علل رد یک هدیهشوند بهتر است در انتها پیهایی که رد ماز طرفی در مورد پیشنهاد. وجود داشته باشد هاپشتیبانی از پیشنهاد

ر کرد که ها و یا مراسمی برگزاتوان جشنوارهبارزتر کردن اهمیت این سیستم می براي. نظر گرفترد دربراي تشکر از ف) لحاظ قیمت از(ي کوچک 
 هاترین پیشنهادها بیشها پرداخت و به پیشنهاددهندگان برتر، به مدیرانی که در بخش آنجوترین ایدهمؤثرترین و صرفه ،هابه بیان برترین ایده

شوند و هاي ارائه شده با خبر مییدهها سایر کارکنان از اباشد و عالوه بر آن با بیان ایدهخود عامل محرك دیگري مید که این بوده جوائزي اهدا کر
بندي براي ایجاد رقابت در سازمان، گروهتوان می. هاي بعدي باشداي براي ایدهها جرقهشود و یا همان بیان ایدههاي تکراري کاسته میاز تعداد ایده

انجام باعث بهتر  هاپیشنهاد. هاي سالیانه از گروه برتر تقدیر کرده و پاداش مناسب اهدا کردي پیشنهاد کرد و در جشنها را تشویق به ارائهآنکرد و 
فاقی که مانند ات ،وندریابند و کیفیت محصوالت باالتر میکاهش میها پس به مرور زمان هزینه شودوري سازمان میشدن و افزایش کیفیت و بهره

هاي شود و سودي بیش از مقدار پاداشو ایجاد مشتریان وفادار می این کاهش هزینه و افزایش کیفیت باعث افزایش فروش. در شرکت تویوتا رخ داد
هاي هزینه صورت این سیستمستمر و کامل اجرا شود در غیر اینطور مشت و این فقط در صورتی است که بهداده شده براي سازمان در بر خواهد دا

- این روش به یادگیري افراد کمک میهاي آموزش تأمین کرد چون در واقع با دهی را از هزینههاي پاداشباید هزینه. هم در بر خواهد داشتاضافی 
  .شود

- ش مربوطه اجرا مین را در بخشود و فرد به کمک مدیر آي ثبت شروع به اجراي آن میپیشنهاد از لحظه ،هاهاي جدید نظام پیشنهادر سیستمد
دهنده بهترین فرد براي که خود فرد ارائهقابل توجه این. یابدهاي بعدي افزایش میي پیشنهادپیشنهاد تمایل افراد براي ارائه با اجرا شدن ،کنند

افزایش مسئولیت و  که باعث دانندو خود را جزئی از آن میهاي سازمان درگیر دین صورت افراد کامالً در فعالیتو ب استشروع اجراي پیشنهاد 
  .شودتعهد افراد می

 هااما باید توجه داشت که نباید تنها به کمیت پیشنهاد ،ي سازمان گام بردارندها در جهت بهبود و توسعهي پیشنهاداز افراد بخواهیم که با ارائه
آموزش و  ،براي کارکنانطور روشن اهداف سازمان بهبا بیان کردن داشته باشیم که  هاتوجه کرد که باید تالش در بهبود کیفیت پیشنهاد

  .ها را داشته باشیمتوانیم انتظار بهبود کیفیت ایده می... کاوي و بذر پاشی پیشنهاد و بهینه ،توانمندسازي

  ي مدلارائه -1-4
ي یک مدل به ارائه] 9- 10- 11-12-13[تلف شده در مقاالت مخهاي موفق و موارد توصیه ها در سازمانهاي اجراي نظام پیشنهادبا توجه به شیوه

  .پردازیمها میها در سازمانجدید براي برقراري نظام پیشنهاد

  :هاي شماره گذاري شده در شکل زیرتوضیح قسمت
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I. می شود هاتر پیشنهادباعث دریافت سریع.  
II.  شود و هم حتی ارائه ي  پیشنهاد جدیدتر می یابا تبادل نظر بین مدیر و کارکنان هم کمک به فرد براي دانستن ابعاد مختلف مسأله و

کنند و تعلق سازمانی افزایش شود احساس بهتري پیدا میآنان اهمیت داده میکه به کارکنان از این. شود فرهنگ مشارکت تقویت می
  .یابدمی

III.  رین گزینه براي اجراي پیشنهاد میبهت ،باشد و خود فردي فرد براي شروع اجرا میدر این مرحله باعث افزایش انگیزهپرداخت پاداش -
  .ي مشخص یا بر حسب نیاز فرد باشدتواند در یک محدودهاین پاداش اولیه می.باشد

IV. شود و با شود و این امکان وجود دارد که هر پیشنهاد ساده به یک بهترین پیشنهاد تبدیل تر میتوسط مدیران مختلف بررسی و تکمیل
صورت ضربتی در کل سازمان اجراشوند ایرادات کار بهتر شناسایی شوند و نسبت به وقتی که به تلفهاي مخآزمایش شدن در بخش

 .باشدها کمتر و بهبود فرآیندها بهتر میهزینه اتالف

  .شودها  میجویی در هزینهشود و باعث صرفهصورت عینی دیده میها در عمل و بهدر این شیوه اجراي نظام پیشنهاد
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  ندهپیشنهاد ده

  

I .به صورت حضوري(دریافت پیشنهاد توسط مدیر هر بخش(  

  

II .بررسی پیشنهاد همراه با حضور فرد و ثبت در سایت  

  

  کمک درخواست ،نه     ارسال به مدیر بخش باالتر     آیا پیشنهاد کامل است؟                                                                                                   

  بله                                                                                                     

  

  آیا مدیر بخش قادر به تأمین است؟                              بله                 ولیه نیاز داردآیا به منابع و امکانات ا                                                                        

  

  خیر                         خیر                                            بله                                                                                                                   

  

  درخواست از بخش هاي باالتر                                                                                                                                                                                       

III .پرداخت پاداش و شروع به اجراي پیشنهاد  

  در واحد و یا حتی بخشی از واحد

  

  ئه ي دالیل وهمراه با هدیه ي کوچکبا ارا      خیر         آیا اثربخش است؟                                                                                                    

  بله                                                                                                        

  ارسال به مدیر باالتر همراه با توضیحات کامل

  تأیید؟                                                                                                             

  بله                                                                                                         

 بله           اجرا در بخش خاص       آیا نیاز به آزمایش بیشتر دارد؟                                                                                         

 IV                                            خیر                                                                                                                           

  ھمراه با توضیحاتارسال به مدیر باالتر                                                                                   

  محاسبه ي پاداش هاي نهایی و اضافه کردن درصدي

  به حقوق مدیران و فرد پیشنهاد دهنده

  براي اجراي نظام پیشنهاداتمدلی 
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  گیرينتیجه -4
ها یک هاي کارشناسی همراه است و بررسی پیشنهادها و گروههاي ایران با تشکیل کمیتهها در سازمانجا که استقرار و اجراي نظام پیشنهاداز آن

مدلی  يهاي موفق به ارائهاین نظام در سازماني اجراي ي شیوهبا بررسی و مطالعه .شوداز چندي دچار رکود و ایستایی می پس ،مسیر طوالنیست
سهم قابل  ،تر در روند کارهاه دلیل سرعت بیشکند و بهدایت می اجراي این نظام در سازمان این مدل ما را به سمت عملی نمودن .پرداختیم

سازمان به آن اعتقاد داشته  مدیر ارشد یا رهبر هایی قابل اجراست کهفقط در سازماناز طرفی . ي کارکنان خواهد داشتتوجهی در افزایش انگیزه
یط محیطی سازمان و سایر عوامل باید توجه کرد که با توجه به شرا .اي نخواهند داشتها و نظراتشان واهمهپس دیگر کارکنان از بیان ایده ،باشد
  .توان مراحلی را به این مدل اضافه و یا از آن کم کردمی

  مراجع
پژوهشی   - ي علمی ، فصلنامهمقبولیت و تأثیر اجراي نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی تبریزبررسی جنتی، علی،  .1

  .1385، بهار59- 64ي صفحه، 23، شمارهمدیریت سالمت
  .1387شهریور . ،9، ص3هفته نامه پیام تحول، شماره ، نظام پیشنهادات و چگونگی اجراي آنسازمان امور اداري و استخدامی کشور،  .2
ي راهکارهایی جهت بهبود خراسان و ارائه ايارزیابی کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقهاظمی، مصطفی، ک .3

 .1385، آن

، فرهنگ مدیریت، هاي دولتی ایرانهاي استقرار و اجراي نظام پیشنهادها در سازمانبررسی و شناخت چالشسهرابی، ابوالفضل،  .4
 .1385، تابستان 151- 170ي شماره سیزدهم، صفحه

 .، کنفرانس بین المللی مدیریت، چهارمین دورهها در تداوم نظام پیشنهادهاشناخت موانع و محركموسویون، سیدسعید،  .5

ي مدیریت دولتی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، پائیز و ، فصلنامهابعاد مشارکت در تصمیم گیريرهنورد آهن، فرج اهللا،   .6
 .1372تان زمس

 .1379، ي نظام پیشنهاداتآیین نامه .7

 .1379، دستورالعمل نظام پیشنهادات .8

٩) Miller, John. "The Suggestion System Is No Suggestion", Gemba Research, November ٢٠٠٣. 
WWW.gemba.com 
 
١٠) Prother, Ch., Turrell, M., “How To Challenge And Involve All Employees To Improve The Bottom  Line”, ٢٠٠٠. 

١١) W.Price, M., “Employee Suggestion Program”, December ٢٠٠٠. 

١٢) Mason, Bob. "A Better Employee Suggestion System", RLM PLANNING & LEADERSHIP, April ٢٠١٠. 
www.planleadexcel.com 
 
١٣) Les Landes, Landes & Associates. The Un-Suggestion System, ٢٠٠٩.  
www.landesassociates.com 
 
١٤) Recht, R., wilderom, c., "kaizen & culture, on transferability of Japanese suggestion system ", International Business Review ٧, 
١٩٩٨. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

