
 

 

چگونه می توانم نظام پیشنهادها را با اطمینان باالیی از موفقیت در شرکتم مستقر کنم؟  

 

شت که  شنهادهای کارکنان وجود دا سازمان هایی که قبال در آن ها کار می کردم چیزی به نام نظام پی ضی  کارکنان ایده ها در بع

چگونه می توانم چنین نظامی را با اطمینان باالیی از موفقیت . و ابتکارات خود را در چارچوب چنین نظامی اعالم می نمودند

 در شرکتم مستقر کنم؟ تجربه های سازمان های ایران و جهان در این مورد چیست؟

 

 .می باشد "ی مشارکتیمدیریت"نظام پیشنهادها یکی از مصادیق و شیوه های اجرایی 

 مدیریت مشارکتی با نظام مدیریت سنتی تفاوت هایی دارد که مهم ترین آنها از این قرارند:

های سنتی مدیران فکر می کنند و ایده پردازی می کنند و تصمیم می گیرند و کارکنان این تصمیمات و دستورات را  در نظام .1

درباره ، همه کارکنان با نقش های گوناگونی که بر عهده دارنددر حالی که در نظام مدیریتی مشاااارکتی ، به اجرا در می آورند

 . یک موضوع از جهات و جوانب مختلف فکر می کنند و پیشنهاد می دهند

دارند و  جمع آوری و پردازش اطالعات و اتخاذ تصمیمات بخشی حضور، در سازمان های مشارکتی همه کارکنان در انجام کارها .2

 . مورد استفاده قرار می گیرد خرین راه حلآکنترل مبتنی بر اقتدار مدیر یا حق وتو توسط مدیران در موارد محدود و به عنوان 

ستفاده می  .3 سیدن به مقام و اعمال قدرت ا شود و از اطالعات به عنوان ابزاری برای ر سنتی دانش احتکار می  در نظام مدیریت 

با ایه سازمان تلقی می شود که باید آن را دانش و اطالعات بخشی از ثروت و سرم، زمان های مشارکتیشود در حالی که در سا

 . دیگران سهیم شد و به دیگران منتقل کرد

سنتی .4 سازمان های  صار ، در  شود که اغلب اطالعات هم در انح سطح باال اداره می  سط تعداد محدودی از مدیران  شرکت تو

ست و ارزش افزوده ه شودآنها صیب آن ها می  شارکتی، م ن صمیم گیری و هم ، در حالی که در نظام های م اطالعات و اختیار ت

 . به صورت وسیع و پراکنده توزیع می شوند، هم سود و ارزش افزوده ناشی از تصمیم گیری ها و ابتکارات

در . فرهنگ ها کاربردی نداشته باشد نظام پیشنهادها صرفا یک پدیده مدیریتی ژاپنی محسوب نمی گردد که در سایر جوامع و .5

وجود دارد که ماموریت دارد تا نظام پیشنهادها را در شرکت ها و سازمان  "موسسه مشارکت کارکنان"وسسه ای به نام آمریکا م

 ر شرکت ها وود شش هزار نظام رسمی پیشنهادها ددر سایت اینترنتی این انجمن غیر دولتی از وج. های آمریکایی ترویج کند

 مار و اطالعات موجود در این سایت عبارتند از:. برخی از آسازمان های بخش عمومی و خصوصی آمریکا خبر داده شده است

 لیون پیشنهاد از کارکنان خود دریافت می کنندیساالنه نزدیک به یک م، سازمان ها و شرکت های عضو . 

 الر برآورد می شودمیانگین صرفه جویی حاصل از هر پیشنهاد نزدیک به هفت هزار د . 

 .نظام پیشنهادها یک پدیده فرافرهنگی است



 

 

ست و  سر نی سازمان می شارکت کارکنان در فرایندهای بهبود  شتن مزیت رقابتی پایدار بدون فراهم نمودن امکان م امروزه دا

 . نظام پیشنهادها یکی از شیوه های رایج مشارکت کارکنان است

شته باشید الزم است که به صورت مستمر در جهت حفظ و ارتقای عوامل زیر برای آنکه نظام پیشنهاد موفق و  موثر در سازمان دا

 به عمل آورید :

 اول. حمایت مدیریت ارشد

  شتاق و نیازم ضوح به کارکنان منتقل کند که م سازمان باید به و شنهادهای آمدیریت  ستند دریافت ایده ها و پی در . نان ا

حمایت مدیران ارشد را از هر طرح و برنامه را نشانه اهمیت و جدیت و اولویت آن طرح و برنامه تلقی  مقابل کارکنان نیز توجه و

 . می کنند

 دوم. وجود فشار بر سازمان برای رشد، پیشرفت و بهبود شاخص ها 

   مشارکت کارکنان گرایش احساس خطر بازنده شدن و تنازع بقا سازمان ها را وا می دارد که به سمت گسترش ، وجود رقابت

شد، هرچه رقابت. پیدا کنند شار بیرونی بیشتر با سازمان افزایش می یابد، نظارت و ف به مدیران . هماهنگی و همفکری در درون 

توصیه می گردد فضایی سرشار از رقابت خلق کنند و اگر چنین فشاری از بیرون وجود ندارد آن را از طریق رقابت های مثبت و 

 . لی ایجاد نماییدسازنده داخ

 سوم. سازماندهی مناسب 

  وجود فرایندی ، تیم مثبت اندیش. باید فرد یا تیمی عالقمند را به عنوان حلقه رابط پیشنهاد دهندگان و مدیریت انتخاب کرد

بشوند یا نشوند( قانع کننده و مناسب و برانگیزاننده به همه پیشنهادهای دریافت شده)اعم از اینکه پذیرفته ، جهت پاسخ سریع

 . تعداد پیشنهادهای دریافت شده و پذیرفته شده )اجرا شده( می تواند شاخص توفیق این فرد یا تیم باشد. اداره کند

 چهارم. تبلیغات و اطالع رسانی

  ولتن ها ب، تعداد جلسات تبادل نظر در سازمان. سازمان مشارکتی می کوشد کارکنانش را تا حد امکان به اطالعات مجهز کند

ست درهای باز در دفاتر مدیران، و خبرنامه ها سنجش . . . تعداد مالقات های عمومی مدیران و کارکنان و، سیا شاخص های  از 

 . این عامل فرهنگی است

 . انتشار پیشنهادهای پذیرفته شده در بولتن ها می تواند موجب و محرکی برای تفکر و مباحثه شودهمچنین 

 س و نگرانی برخی مدیران پنجم. برطرف کردن تر

  ایده ها و پیشنهادهای کارکنان گاهی سرکوب می شوند و گاهی . بعضی مدیران و سرپرستان نگاهی مثبت به کارکنان ندارند

باید این واهمه از بین برود و . برخی مدیران از اینکه کارکنانش مورد توجه و تقدیر قرار بگیرند بیم دارند. به سااارقت می روند

 . ان را برای حمایت و همراهی با نظام پیشنهادها تشویق کردمدیر

به عنوان یکی از شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان با این  پیشنهاد و مشارکت تیمی و اثربخشقرار دادن 

 . هدف صورت پذیرفته است

 ششم. تعهد کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن 

  : کارکنان یک سازمان نسبت به نظام پیشنهادها چهار نوع برخورد و واکنش دارند 



 

 

 بی تفاوتی .1

 اطاعت ناشی از اجبار و تحمیل  .2

 پذیرش و تالش در چارچوب مقررات و انتظارات رسمی .3

 تعهد و تالش فداکارانه برای تحقق اهداف  .4

القیت از جمله سیاست هایی است که جز با تعهد کامل کارکنان موفق نظام پیشنهادها به دلیل ماهیت داوطلبانه و نیاز به تفکر و خ

ست پس مدیران باید در قبال آمشارکت موثر و نظام پیشنهادهای موفق در گروه دانایی و توانایی کارک. نمی شود موزش و نان ا

 . رشد و توسعه فنی و تخصصی کارکنان فعال و جدی باشند

ای بهبود امور سااازمان اقدامی انجام می دهند و ایده یا پیشاانهاد مفیدی ارایه می کنند این کارکنان باید احساااس کنند هرگاه بر

 . اقدام با تشویق مناسبی از سوی سازمان و مدیران پاسخ داده می شود

 هفتم. بازخورد و پاداش 

  ست سریع و قانع کننده ا سخ (  شنهاد دهنده در انتظار بازخورد )پا ی پیام مثبت نیرومندی در مورد ارایه  چنین بازخورد. پی

پاداش باعث تکرار و ترویج  ارایه پیشاانهاد توسااط کارکنان می . اهمیت نظام پیشاانهادها و احترام به پیشاانهاد دهندگان اساات

 . گردد

 هشتم. میزان رسمیت و ساختار سازمانی 

  سازمان یعنی تعداد مقررات ست که می توان کارها را آئین نامه ها و رویه ها کمتر ، هرچه میزان رسمیت  شد به معنی ان ا با

 . به شیوه های مختلف و متفاوت انجام داد و راه را برای ارایه ایده های اصالحی بازتر است

 

 در یک فرهنگ سازمانی نامساعد و نامطلوب برای پیاده سازی نظام پیشنهادها :

 کارکنان همواره در هاله ای از ترس و نا امنی کار می کنند . 

 عقاید و ایده های جدید با سوء ظن برخورد می شود با . 

 از هر کسی و هر ایده جدیدی بی محابا انتقاد می شود . 

 مسایل و مشکالتی که مطرح می شود نشانه ناکامی و شکست قلمداد می شود . 

 دسترسی به اطالعات محدود و دشوار است . 

  دانندمدیران فکر می کنند همه چیز را درباره سازمان شان می . 

 در برقراری ارتباط بین مدیران و کارکنان موانع جدی و متعدد وجود دارد . 

 در ارتباط بین کارکنان بخش های مختلف سازمان با یکدیگر موانع جدی و متعدد وجود دارد . 

 اغلب تصمیمات به صورت محرمانه گرفته می شود و به صورت غیر منتظره اعالم و ابالغ می گردد . 

  ساس می کنند از همه چیز اطالع دقیقی دارندمدیران و ستان اح از همه عاقل ترند و به کمک فکری . سرپر

 . دیگران نیاز ندارند

 : منبع
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