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  مديريت مشاركتي و توانمندسازي
  ))رويكردي مرتبط با نظام پيشنهادها ((  

  ميرسپاسيناصر 

  

  مقدمه

در اغلـب سـازمانها و در بسـياري از    " نظام پيشنهادها روشي است متداول كه تقريبـا   

نبـه دارد كـه   اكشورهاي جهان بكار گرفته مي شود ، آثار بسيار مثبت و كارساز چند ج

بـا   ،بسياري از مقاالت علمي و كارگاه هائي كه در كنفرانس هاي مرتبط توضيح آنها در

موضوع بارها مطرح شده است آنچه كه در اين نگارش مورد تاكيد اسـت ارتبـاط ايـن    

پديده با ويژگي هاي ديگري است كه در سازمان و در شيوه هاي مديريت در سـازمان  

پيشـنهادها در  و كيفيـت نظـام   تـداوم   رشـد ،  چگونگي حفـظ ،  تاكيد بر.  مرتبط است

  .شوند مال و از آثار مطلوب آن برخوردارسازمانهائي كه تالش مي كنند اين شيوه را اع

آنچه كه در اين نگارش به آن پرداخته شده اين است كه اين مقوله با چه پديده هـاي    

ا ديگر سازماني در ارتباط است و چگونه مي تـوان در تـداوم و توفيـق آن در سـازمانه    

د تا سازمانها قادر شوند در راستاي اين حركت كه جزئي مقـدماتي از فلسـفه   واقدام نم

مديريت مشاركتي است به مقوله هاي اصلي تري كه نظام پيشنهادها بخش كـوچكي از  

  .آن تلقي مي شود بپردازند 

از جمله تدابيري كه در كمك به تنظيم رفتار خالق كاركنان و مديران سازمانها كمـك    

ي كند تدابيري است فراتر از جوايزي كه به پيشنهاددهندگان داده مي شـود و يـا آثـار    م

پياده كردن پيشنهادهاي مطلوب در عملكرد و آثـار اقتصـادي سـازمانها    كه است  مثبتي

 كوتـاه اين تدابير محور اصلي بحث در اين نگارش است كه با تحليلي . خواهد داشت 

هر يك از اينگونه تـدابير ، آثـار اعمـال آنهـا بـر       ضمن ارائه توضيحي مختصر در مورد

  .افراد سازمان اعم از مديران ، سرپرستان و كاركنان كمك مي كند توانمندسازي 
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كشف (( آدريان گوستيك و چسترالتون در مقدمه كتابي تحت عنوان كاركنان نامرئي ،   

رز روئـيس چنـين    در مورد سابقه كار پدرش در شـركت )) توانمنديهاي پنهان كاركنان 

  : مينويسد 

  شركت هرگز حقوق گزافي را به پدرم پرداخت نمي كرده 

  با اين وجود پدرم بيش از دو دهه با عالقه مندي كامل در 

  كار مي كرد ، چرا ؟ او مي گويد پدرم اينگونه توضيحآنجا  

  وقتي.من از هر روز كارم درآن شركت لذت مي بردم: داد  

  اگر ايده اي براي بهبود ارائه مي شدچه از پدرم پرسيدم كه   

  سادگي گفت نامش برروي تابلو ثبت به اتفاقي مي افتاد                   

  .مي گرديداهميت تلقي مي شدواين تشويق براي اوبسياربا   

   )  كاركنان نامرئي (                    

ما پر از كاركناني باشـد كـه   نويسنده ادامه مي دهد كه آيا عالي نيست اگر ، سازمان ش  

تا اينكه آرزو كنند كه اتفاقي بيفتـد كـه شـايد سـازمان     . از آمدن به سازمان لذت ببرند 

. تعطيل شود يا براي سرپرست مستقيم آنها اتفاقي بيفتد كه نتواند سركار حاضـر شـود   

ردازنـد  آيا در چنين شرايطي مي توان توقع داشت كه افراد به ارائه پيشنهادهاي خالق بپ

  . ارائه پيشنهادي را داشته باشند توانائي " و يا اصوال

تاكيد اين نگارش بر آن است كه اتصال عالقمندانه و متعهدانـه كاركنـان بـه سـازمان       

با جايزه دادن به پيشنهادهاي آنها و يا حتي با افزايش حقوق و مزايـاي مسـتمر   " صرفا

ـ     بنـابراين  آنهـا بايـد ديـده شـوند    امرئي برقرار نمي شود ، بلكه بقول كتـاب كاركنـان ن

  .بايد انديشيد تدابيري براي ديده شدن كاركنان 

دانش روانشناسي كمك هاي زيادي در اين حوزه به قلمروي مديريت رفتار سـازماني    

نموده و تدابيري را در راستاي ايجاد احساس ديده شدن توصيه نموده اسـت از جملـه   

رهبـري   ،دادن مسـئوليت و اختيـار و توانمندسـازي    بـه حسـاب آمـدن ،    : اين تـدابير  

مشاركتي ،داشتن نظام پرداخت قابل انعطاف وتدابيرمشابه ديگركه به اختصاربه پاره اي 

  . اين تدابير اشاره شده است از 
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  ديده شدن و به حساب آمدن در محيط كار 

نگونـه نتيجـه   بر اساس مطالعات فراوان كه در حوزه رفتار سـازماني انجـام گرفتـه اي      

گيري شده است كه ديده شدن و به حساب آمدن و يا به تعبير واژه هاي عاميانه ديگر، 

ل گرفته شدن ، بدون اينكـه هزينـه بـراي سـازمان داشـته باشـد ايجـاد عالقـه و         يتحو

  .دلبستگي به سازمان مي نمايد 

كتاب اصلي استيفن رابينز در كتاب مختصري كه در واقع با بازنگري و خالصه سازي   

، اشاره مي كند كه دختر جواني فروشنده ساده در يك مغازه غذاي آماده فروشـي   خود

فروشنده هاي ديگر بينهايت بكار و مغازه ايكه در آن كار مي كرد عالقمند بـود   كناردر 

و عالرقم مزد بسيار ناچيزي كه دريافت مي كرد هميشه او بـا هيجـان و عالقـه مفـرط     

ود صحبت مي كرد و تعصب خاصـي نسـبت بـه آن فروشـگاه از     راجع به محل كار خ

  .خود نشان مي داد 

 ،كه با اين مزد كم چرا آنقدر از محل كار خود تعريف مي كنـي وقتي از او سئوال شد   

  : پاسخ مي دهد 

  چيزي كه من در اين جا دوست دارم اين است كه از تالش 

  ز من جلوي ديگران هميشه ا. من هميشه قدرداني مي شود 

  مي كنند و تا بحال چند بار بعنوان كارمند نمونه در تعريف 

  يعكس منهم روي تابلواب شده ام ،طول سال گذشته انتخ

  )؟.رابينز(مند نمونهركا:مغازه نصب شده وزيرآن نوشته شده 

نظـام  ) كاركنان يك سـازمان   3000پرسش از ( بر اساس تجربيات علمي و پژوهشي   

رشناس ترين روش هاي ديده شدن و شناخته شدن در سازمانها به پيشنهادها يكي از س

نكته حائز اهميتي كه نشان دهنده ناچيز بودن اهميت پاداش مـالي بـه   . حساب مي آيد 

  .پيشنهادها مطرح شدن شخص پيشنهاد دهنده در سازمان است 

انجـام  در مطالعه تطبيقي كه در مورد بكـارگيري نظـام پيشـنهادها در ژاپـن و امريكـا        

شركت هاي امريكائي و ژاپني كـه داراي نظـام پيشـنهادها هسـتند بـه ازاء هـر        ، گرفته

. جايزه داده مي شود الرد 90در امريكا دالر و 35درژاپن حدود)مشابه " تقريبا( پيشنهاد
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درديده است چون بيشترني به مراتب بيشترسازمانهاي ژاپولي اثرنقش نظام پيشنهادها در

  .تا ارزش اقتصادي پاداش آن توجه مي شود ن كاركنان بهبه حساب آمدشدن و

به حساب آمدن و مطرح بودن در محيط كار در كتب مديريت رفتار سـازماني  " معموال

  : به صورت زير تعريف مي شود 

  تحويل گرفتن كاركنان در محيط كار عبارت است از يك فرايند

  كاركنان وظرفيتدرصددبكارگرفتن تمام توانائي ها مشاركتي كه  

  ترغيب افزايش تعهد كاركنان در جهت توفيق  و به منظور گرديده

   ) 62رابينز ( سازمان اعمال مي شود                

نگارنده با تعبيري كه دانشمندان علوم رفتاري از هدف مشاركت و مطرح شدن افـراد    

ب تمام تـالش هـائي   ندارد ، زيرا بنظر ايتجان كامل در سازمان ارائه نموده اند هماهنگي

در راسـتاي  " كه در سازمانها صورت مي گيرد ، حتي در بخش خصوصي ، نبايد صـرفا 

در . كاركنان و منافع جامعه نيز در آن ملحوظ شـود  منافع سازمان باشد بلكه بايد منافع 

غير اينصورت همانگونه كه بعضي ها به بكارگيري دانـش رفتـار سـازماني در افـزايش     

وري سازمانها ايراد مي گيرند ، اينگونه نگرش ها بمنزله بكـارگيري نـرم   كارآئي و بهره 

بنابراين الزم است در هر گونه تدابير . افزار روانشناسي در استثمار افراد تلقي مي شود 

مديريت در سازمانها به نسبت قابل قبولي منافع جامعه افراد نيز در كنار منـافع سـازمان   

عمـر سـازمانها   " ك اين سه دسته منافع بيشتر باشد تبعاهر چند فصل مشتر. ديده شود 

  )  معرف چنين توصيه اي است   1نمودار ( طوالني تر مي شود 

  

  

  

  

  

  

 

 سازمان

 جامعه

 انكاركن

 منافع
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" مـي گـردد و نـه صـرفا     شي منجر به توسعه مستمر و پايداربنظر نگارنده چنين نگر  

  .توجه به موفقيت سازمانها آنهم بطور كوتاه مدت 

  مديريت مشاركتي 

( مطــرح مــي شــود ايــن اســت كــه آيــا مشــاركت كاركنــان " پرسشــي كــه معمــوال  

participation  (  در امور سازمانها و به حساب آوردنشـان )Invalvement  (  يـك

به تعبير بعضي از تحليلگران از جملـه نگارنـده ، بـا اينكـه فصـل       . معني و مفهوم دارد

چگونه تعريف و تعبيـر شـوند و    مشترك اين دو مفهوم زياد است ولي به حسب اينكه

چه تدابيري در حوزه هر مفهوم قرار گيـرد مـي تواننـد متفـاوت انگاشـته شـوند و در       

بـه حسـاب آوردن را در درون    ، اينصورت مي تـوان بـر حسـب تعريـف از هـر يـك      

  .مشاركت و يا مشاركت را در درون مفهوم به حساب آوردن مطرح ساخت 

بدين ي تصميم گيري مشترك مديران و كاركنان است از ويژگي هاي مديريت مشاركت  

در عين حـال  . معني كه تصميم گيري در سازمان با مشاركت كاركنان صورت مي گيرد 

در صورتيكه كاركنان حق انتخاب نماينده خود را بعنـوان عضـو هيئـت مـديره داشـته      

  . باشند آنهم نوعي مديريت مشاركتي تلقي مي شود 

ه عليرغم اثر مثبت دائمي به حساب آوردن و اهميت دادن به منابع نكته قابل ذكر اينك  

كه به بعضي از آنها اشاره شد ، ادعا شـده اسـت كـه مـديريت     انساني با تدابير مختلف 

  : بطور مثال گفته شده مشاركتي در همه جا و در همه شرايط مورد توصيه نيست 

ممكن است هميشه  براي تصميم گيري مشاركتي وقت بيشتر موردنياز است كه .1

 .اين فرصت وجود نداشته باشد 

تصميماتي كه كاركنان در مورد آن مشاركت مي كنند بـه نحـوي بايـد بـه آنهـا       .2

 .مرتبط باشد 

. اطالعات دانش فني : مانند كاركنان براي مشاركت نيازمند توانائي هائي هستند  .3

 نداشته باشند ست دسترسي به آنها مهارت هاي ارتباطي و نظير اينها كه ممكن ا

 .شايد مهمترين عامل تعيين كننده فرهنگ سازماني به حساب آيد   .4
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در مورد فرهنگ سازماني و نقش آن در شيوه مديريت سازمان مطالعات بسيار انجـام    

را نگارنده حداقل در ترجمه چهـار كتـاب سرشـناس فرهنـگ سـازماني       . گرفته است

كـه مـرتبط تـرين آنهـا بـا       ه نمـوده ام ترجمـ يا به همراه همكاران دانشـگاهي  " شخصا

. موضوع اين نگارش كتاب مديريت اقتضائي متناسب با فرهنگ هـاي سـازماني اسـت    

مروري بر ادبيات فرهنگ سازماني است به چهار نوع فرهنـگ  " در اين كتاب كه تقريبا

  ) 2نمودار ( سازماني اشاره شده است 

  

  
  فرهنگ وظيفه مدار

Role culture 

  
  ق مدارفرهنگ توفي

Achievement culture 

 

  
  فرهنگ قدرت مدار

Power culture 

 

  
  فرهنگ حمايت مدار

Support culture 

  

  انواع فرهنگ هاي سازماني  2نمودار 

بر اساس اين نظريه طبيعي است كه اگر فرهنـگ حـاكم و غالـب وظيفـه مـدار و يـا         

در . داشـته باشـد   قدرت مدار باشد مديريت مشاركتي چنـدان جايگـاهي نمـي توانـد     

حاليكه در فرهنگهاي سازماني توفيق مدار و حمايت مدار مديريت مشـاركتي نـه تنهـا    

  . توفيق آميز است قابل اجراست بلكه 

در عين حال شايد بي مناسبت نباشد كه به اين نكته اشاره شود كه هميشـه مـديريت     

ن ايجادكننـده فضـاي   مشاركتي منجر به بهبود عملكرد سازمان نمي گردد ، ولـي بعنـوا  

  .هميشه مي تواند روش مناسبي به حساب آيد  مطلوب

  مشاركت از طريق داشتن نماينده در هيئت مديره و يا شورا

شركت هـا را موظـف مـي نماينـد كـه بـه       قانون كار بعضي كشورها در قوانين بويژه   

نسبت تعداد كاركنان و يا حداقل يك نماينده از سوي كاركنان در هيئت مديره انتخاب 

 شـــاركت نماينـــدگي مـــي نامنـــد ايـــن نـــوع مشـــاركت در مـــديريت را م. شـــود 
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Representitive participation)  (  همچنين بصورت قانوني و يا بر مبناي توافـق

نوني ممكن است شورائي در سازمان ايجاد شود كه در آن نماينـدگان  دسته جمعي يا قا

داراي شرح وظـايفي  " اينگونه شوراها معموال. كاركنان و مديريت شركت داشته باشند 

  .واختياراتي هستندكه مشاركت كاركنان را درتصميم گيري هاي سازمان عملي مي سازد

و شـيوه مداخلـه    آنهـا رتبـاط  وجود تشكل هاي كارگري و كارفرمـائي و چگـونگي ا    

و سازمان از جمله مقوله هاي حـائز اهميـت در حـوزه    دولت در تنظيم روابط كاركنان 

موضوع مديريت مشاركتي ، آنهـم  " مديريت منابع انساني و روابط كار مي باشد كه تبعا

  . بصورت قانوني را مطرح مي سازد 

همكـاري مسـالمت آميـز و    كه فضـاي سـالم سـازماني ، فضـاي     الزم به تاكيد است   

: بايد باشد تا آثار مشاركت بصورت مطلوب براي هر سـه حـوزه ذينفعـان    برانگيزاننده 

  .سازمان ، كاركنان و جامعه تحقق پيدا نمايد 

  نظام پرداخت حقوق و مزاياي قابل انعطاف 

مقوله نظام پرداخت حقوق و مزايا از جمله مقوله هاي تلخ و شيرين حـوزه مـديريت     

ابع انساني و اولين پديده اي است كـه خـود را از بـدو اسـتخدام ، حتـي در جـذب       من

  .داوطلب به سازمان تاانتهاي خدمت وشايدعمركاركنان، بطور چشمگيرمطرح مي گردد

اما آنچـه كـه در حـوزه مـديريت     . در مورد اين نظام مديريتي مطالب زياد مطرح است 

نظام حقوق و مزايا در جهت تقويت  مشاركتي بيشتر قابل طرح است چگونگي طراحي

  .مشاركت كاركنان در سازمان است 

در اين راستا اعتقاد بر اين است كه بايد بخشي از پرداخت حقوق و مزاياي مديران و   

ترديـد نيسـت كـه ايـن اقـدام      . كاركنان سازمانها به ميزان عملكرد آنهـا مـرتبط گـردد    

امـا آنچـه مـورد سـئوال اسـت      ا موثر است مديريتي در مشاركت افراد در امور سازمانه

  .چگونگي طراحي چنين سيستمي است 

نگارنده در بعضي سازمانهاي كشور طـرح هـائي را در ايـن راسـتا ارائـه نمـوده كـه          

مشكالت خاص اقتصادي اجازه استمرار آنها را نداده اسـت معـذالك آثـار آن در ايـن     

  . سازمانها ديده مي شود 
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نگيزه ساز باشد ؛ ميزان قابل انعطاف بودن حقوق و مزايا ناشـي از  آنچه كه مي تواند ا  

عملكرد در كنار ميزان ثابت آن بر مبناي ضوابط سازماني و شغلي اسـت ، كـه البتـه در    

توجه به شرايط اقتصـادي   با ،از اين دو مورد صورتيكه برقراري يك نسبت قابل قبولي 

  .معرف چنين نگرشي است 3نمودار .ود قابل اعمال خواهد بگرفته شود ، جامعه درنظر

                                                           

  

  

  حقوق ناشي از عملكرد                       

                             ميزان حقوق و مزايا                                                                    

  حقوق ثابت                             

                                                                        

                                                                        

  ميزان عملكرد                     3نمودار 

  

، سـنجش عملكردهـا و اختصـاص دادن     در طراحي چنـين سيسـتمي  مشكل اساسي   

بنظر نگارنده اين اقدام از نظـر كارشناسـي عملـي    . مبلغي از حقوق و مزايا به آن است 

بـويژه در  . است ولي پذيرش آن در فرهنگهاي سازماني خـاص قابليـت اجرائـي دارد    

  )  2نمودار . ( فرهنگ سازماني توفيق مدار 

دن منافع كاركنان و سازمان يك فضـاي فرهنگـي   اما اگر بخواهيم در كنار همبسته كر  

مشاركتي در سازمانها بوجود آوريم ، توصيه نگارنده اجراي مديريت عملكرد است كـه  

در آن منافع افراد هم به منافع سازمان ارتباط پيدا مي كند و هـم منـافع افـرادي كـه در     

  .يك تيم يا واحد كاري با يكديگر همكاري مي كنند 

ي را تحـت عنـوان طـرح جـامع مـديريت عملكـرد در كتـاب مـديريت         نگارنده مدل  

استراتژيك منابع انساني و روابط كار مطرح ساخته و در بعضي سازمانها نيز تا حدي به 

مشـاركت افـراد همكـار را در يـك واحـد      " درآمده است كه در آن اجبارامرحله اجرا 
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د مدت باعث ايجاد فرهنـگ  در يك سازمان ايجاب مي كند و در بلن" سازماني و نهايتا

  )  4نمودار ( مشاركتي مي گردد سازماني 

  
  معيار

  سطوح

  

  شرايط احراز

  

  نحوه انجام وظيفه

  

  عملكرد –نتايج 

        فرد
        واحد سازماني

        سازمان

  طرح جامع مديريت عملكرد 4نمودار                         

شود نمره ارزيابي هـر يـك از كاركنـان    مالحظه مي  4همانگونه كه در نمودار شماره   

بر مبناي سه نمره با سـه ضـريب   ) اعم از كارگر ، كارمند ، سرپرست و مدير ( سازمان 

متفاوت از عملكرد خود فرد ، واحد سازماني و همكاران او و سازمان محاسبه مي شود 

مربوطـه   بنابراين فلسفه ، هر كس عالوه بر عملكرد خود او ، عملكرد همكاران واحد. 

  . او و عملكرد سازمان او در نمره ارزيابي اش دخالت پيدا مي كند 

ادعاي نگارنده اين است كه اگر اين روش بطور موثر و مستمر در سازمانها پياده شود   

البته اجراي . به تدريج يك فرهنگ توفيق مدار مشاركت جو در سازمان بوجود مي آيد 

پشتيباني هائي اسـت  " آن از سوي مديران ارشد و تبعاچنين اقدامي نياز به باور داشتن 

  . كه چنين طرحي نياز دارد 

اين عنوان در قانون مديريت خدمات كشوري كه از اول سـال جـاري در سـازمانهاي      

دولتي به اجرا گذاشته شده مطرح گرديده ولي بنظر نمي رسد با فلسفه اي كه اين تفكر 

اين اميد هست كه شايد آئـين نامـه هـاي     البتهاشد ، دنبال مي كند در قانون ديده شده ب

اجرائي كه براي قانون تنظيم مي شود بتواند ايـن فلسـفه مـديريت مشـاركتي را عملـي      

  .سازد 

  توانمندسازي

  تدبيري است كه مديريت مشاركتي ، اهميت دادن به افراد ،ارتقاء توانتوانمندسازي ،   
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سازد و جان كالم در حوزه مديريت مشـاركتي   و كارآفريني را امكان پذير ميخالقيت 

  .و نظام پيشنهادها به حساب مي آيد 

تعاريف بسياري از توانمندسازي در كتب مختلف شده است كه بـر حسـب هـدف و      

  .بطور نمونه رابينزتوانمندسازي را اينگونه تعريف مي كند.قضاوت نويسنده هامتفاوتند 

  فزايش انگيزه هايتوانمندسازي فرايندي است كه موجب ا 

  مي گردد وياتوانمندسازي عبارت استدرون زاي كاركنان  

  از درگيركردن كاركنان با كارشان از طريق فرايند مشاركت   

  ) رابينز ( آنها در تصميم گيري                    

رابينز ادعا مي كنـد كـه بـراي اينكـه انگيـزه هـاي درون زاي كاركنـان در رابطـه بـا            

  : تقويت شود چهار اقدام حائز اهميت است ن وظايفشا

 انجام وظايف متضمن ايجاد يك اثر چشم گير باشد  .1

 انجام وظايف باعث تقويت توانائي و مهارت افراد گردد .2

 انجام وظايف براي شخص مفهوم ارزنده داشته باشد  .3

 انجام وظايف حق انتخاب براي اشخاص قائل شود  .4

زماني خود توانمندسازي را در ارتبـاط بـا مشـتري و    كيتز و كنيكي در كتاب رفتار سا  

  .رضايت مشتري تعريف مي كند 

  توانمندسازي عبارت است از مشاركت قدرت با كاركنان                  

  به مشتريرده پائين ترسازماني درجهت ارائه سرويس بهتر                 

ــا      ــر در اختي ــد خــاص خــود را ب ــن دو نويســنده تاكي ــراي گذااي ــات ب شــتن اطالع

مـي تـوان توانمندسـازي را دارا بـودن اختيـار      در هر صورت . توانمندسازي نموده اند 

توجه شود كه از واژه تفـويض اختيـار اسـتفاده نشـده     . براي تصميم گيري تلقي نمود 

است زيرا در تعبير فارسي اين واژه ، از تفويض كننده اختيار سلب مسئوليت نمي شود 

ت تفويض كننده اختيار اراده كند مي تواند از افراد سلب اختيـار نمايـد   هر وق" ضمنا. 

  . بنظر نگارنده، چنين اختياري در توانمندسازي كاركنان نمي تواند چندان موثر باشد 

  : به كاركنان را به شرح زيرمي توان خالصه كرد علل عمده عدم دادن اختيار 
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 انجام بده  اگر ميخواهيد كار خوب انجام شود آنرا خودت .1

 كمبود اعتقاد به زيردستان .2

 پائين بودن سطح اعتماد .3

 ترس از اينكه تنبل خوانده شوند .4

 شفاف نبودن وظايف  .5

 ترس از رقابت زيردستان .6

 كمبود جرأت و ريسك  .7

 كمبود امكان نظارت بر نتيجه .8

 بد و ضعيف از تفويض اختيارنمونه هاي  .9

بـويژه فرهنـگ سـازمان در دادن     بهرحال عوامل اشاره شده و شرايط ديگر سـازماني   

  .اختيار در راستاي توانمندسازي تعيين كننده هستند 

اين آثـار  . بي مناسبت نيست به پاره اي از آثار توانمندسازي در سازمانها اشاره شود   

  . در جدول زير خالصه شده است 

  اقداماتي كه توانمندسازي را ياري مي دهد
  انتخاب  بودنمعني دار  شايسته سازي  اثر  اقدام

  دادن اختيار

  تصميم گيري مشاركتي

  ترغيب خودمديريتي

  غني سازي شغل

  ايجادتيم كاري خودمديريتي

  ايجادوظايفي كه نيازبه بازخورد

  درون زا باشد

  برقراري ارزيابي عملكردازپائين 

  به باال 

  كاهش رسميت

  ايجاد فرهنگ حمايت مدار

  تشويق به برقراري هدف

  آموزش كاركنان
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تحليل تدابير اشاره شده در اين نگـارش كـه بـا تاكيـد بـر مـديريت        حاصل از نتيجه  

مشاركتي و توانمندسازي در راستاي تقويت فضاي مساعد براي ايجاد و گسترش نظـام  

  .پيشنهادها ارائه شده است در يك پاراگراف خالصه قابل طرح مي باشد 

ب و مناسبي است در راه توانمندسـازي كاركنـان   بير و راه كار مطلوپيشنهادها تدنظام   

ولـي توفيـق در   . و توانمندسازيتدبيري در راه تقويت و تداوم نظام پيشنهادها سازمانها 

اين امر موكول به شرايط سازماني و عواملي است كه در اين نگارش به آنها اشاره شده 

ـ . است  ا موفقيـت تـداوم نمـي    وجمع بندي نهائي اينكه نظام پيشنهادها درسازمان ها ب

سـبك و روش مـديريت ، سـاختار و     ،  يابد مگراينكه ويژگي هـاي فرهنـگ سـازمان   

ساختار سازماني متناسب ، آمـوزش   "مسلما. پشتيباني كننده آن باشد  مقررات سازماني

توانمندسازي و حتي نظام حقـوق و مزايـا ، چنـين تـدبيري را     ،  و توسعه منابع انساني

  .پشتيباني نمايد 

و يـا   بنابراين اگر در سازمانهائي آثار اجراي نظام پيشنهادها چندان چشـمگير نيسـت    

بلكـه مشـكل و    نيسـت مشكل از نظام پيشـنهادها   نسبت پيشنهادها در حال افول است

  . است  سازمان مانع شرايط سازماني و سبك مديريت

  


