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  چكيده

نظام پيشنهادها فضاي مناسبي براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان  :مقدمه و هدف پژوهش
با ايجاد فضايي آزاد و سالم براي ، علق و دلبستگي آنان به بهتر كردن و گسترده كردن خدماتسازمان و افزايش دامنه ت

پيشنهادهايي كه از سوي كاركنان براي بهتر كردن كيفيت خدمات سازمان يا موسسه محل . است طرح و نقد انديشه
فشارهاي عصبي ، شدهعه كاركنان شود موجب برقراري روابط و مناسبات انساني حرمت آميز ميان جام مي خدمت ارائه

در  يجهت دگرگون، ان برداشتهيحل مساله از مسخن گفتن و ، براي انديشيدن باز يفضا و جوفراهم آوردن را با در كار 
  . بخشد مي را استمرار يده پردازيو ا يت و نوآوريزه نموده و خالقيجاد انگيسازمان ا

توصيفي است به اين خاطر که . باشد مي از نوع پيمايشيو  )يشيآزما ريغ( يتوصيف، پژوهشاين  طرح :روش پژوهش
دهد و پيمايشي از اين جهت که به گردآوري اطالعات از جامعه آماري از طريق  مي تصويري از وضع موجود را ارائه

بر پژوهش  نيا .دکن مي گيري اندازهانحراف از عملکرد را نيز ، پيمايشي يها روشاز  گيري بهرهپردازد و با  مي پرسشنامه
  . رديگ مي يجا يکاربرد هاي پژوهشحسب هدف در گروه 

 يساز روانتهران در  يشهردار يشنهادهاينظام پ يدهد که در حالت کل مي پژوهش نشان يجه کلينت :ها يافته
د که نظام يز مشخص گرديپژوهش ن يفرعهاي  هيفرض يا بررسب. دباش مي تهران موثر يشهردار يياجرا يندهايفرآ
، عملکردبهبود كمي و كيفي ، رضايت شغلي و تعلق سازماني، روحيه مشاركت و همكاري بهبودبر  ريتأثشنهادها با يپ

تقويت روحيه خالقيت  رات سازنده وييمقابل تغدر آنان پذيري  افزايش انعطاف، پرورش و تقويت استعدادهاي كاركنان
  . باشد مي موثر در سازمانو نوآوري 

  تهران يشهردار، يياجرا يندهايفرآ، ندهايفرآ يساز روان، شنهادهايظام پن :واژگان كليدي
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  و فرداد عدالت خواه ي، محسن قدميمراد کرد 
  

۸۰ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
، تحول محور انساني هيسرما كه امروز دنياي در
 و شود مي قلمداد ها سازمانو  ها شرکت پيشرفت و توسعه
 به يمند عالقه و تعهد، نگري آينده، تفكر، خالقيت
، دباشر معنادا تواند مي انسان وجود در تنها پيشرفت
 تالش عوامل اين رشد جهت در بتوانند بايد مديران
 . نمايند

 دانش حوزه در ويژه به محيطي روزافزون تغييرات
 همراه به ارتباطات و اطالعات آوري فن و مديريت
، توليد محصوالت و خدمات عوامل بازارهاي در تحوالت
 جهت كه سازد وادارمي را صنايع صاحبان و مديران
 همگامي ضمن، جديد قرن در فراگير موج اين با يهمراه

  . ت کننديريآن را مد دائمي و متالطم امواج، تحوالت با
ک ابـزار  يـ شنهادها بـه عنـوان   يکه نظام پ ياز آنجاي

ت يريمـد  ژهيـ بـه و  يت مشـارکت يريکارساز در مد يياجرا
نفعـان  يه ذيـ ن نظام کليشود لذا در ا مي محسوب يشهر

ربـاره  د) نسـهامدارا ، انيمشـتر ، اربـاب رجـوع  ، کارکنان(
فعاالنـه   يور بهـره  يل و ارتقايطرح و حل مسا يها روش
شنهادها يو پها  شه کرده و حاصل آن را در قالب طرحياند

شنهادها ير واقع نظام پد. دکنن مي ارائه يت شهريريبه مد
نفعـان  يو نظرات ذها  دهيا يريبکارگ يک نظام مدون براي
سازمان است و بر اساس مشورت  يها تيفعالبهبود  يبرا

  )۱۳۸۵ يميمق(. باشد مي ن آنهايو تبادل نظر ب
، اعـم از کارکنـان   اندرکاران دسته ين اساس کليبر ا
از  ياجتماع يها تشکلنخبگان و ، ارباب رجوع، شهروندان
ابتکارات و نظـرات  ، ها دهيا، شنهادهايتوانند پ مي سطح آن
موجود در روند  ياه ييرفع مشکالت و نارسا يخود را برا

شـنهادها در  ينظـام پ . ارائه دهنـد  يشهر دار يها تيفعال
 يو گروهـ  يفـرد  يها تيخالقگاه ابتکارات و  يواقع تجل

بـه وجـود آوردن و    ين کارکنـان و شـهروندان بـرا   يدر ب
جـاد  يان آنـان در جهـت ا  يه مشارکت در ميگسترش روح

. دباشـ  مـي  ت ارائه خـدمات يفيند و کيو بهبود فرآ ييايپو
  ) ۱۳۷۲ رهنورد(

 
  ان مسئله يب

و احترام و اسـتفاده از   يتمرکز بر اصل کرامت انسان
در هـر  . ت اسـت يريمـد  يگران از اصـول اساسـ  ينظرات د
 يتوان بـرا  مي شرکت و کارخانه همواره، سازمان، موسسه

از آنچـه کـه در    مـؤثرتر  بهتر وهاي  انجام امور به راه حل
 يرط الزم بـرا شـ ، افـت يحال حاضر معمول است دسـت  

بهتـر و  هـاي   که به استقرار راه حـل  ين تحرکيجاد چنيا
ــراد هــاي  شــهيآن اســت کــه اند منجــر شــود مــؤثرتر اف

افتـه  يرد و به طـور نظـام   يمورد اعتنا قرار گ اندرکار دست
است بـه مـورد اجـرا گذاشـته      يشده و آنچه عمل يابيارز
، تيريک سـازمان بـا مـد   يکارکنان  يشارکت فکرم. دشو
ن يـ اهـاي   از جلوه يکي. است يت مشارکتيريمد يبناريز

بـه عنـوان   و شـنهادها  ينظام در جهان به عنـوان نظـام پ  
 شـناخته  يه نظـام بهبـود مسـتمر سـازمان    يپا نيتر ياصل
شـنهادهاي  يپم خـود از نظـا   يلـ يتکمد شود و در رون مي

فردي آغاز و در مرحله دوم به پيشنهادهاي گروهـي و در  
 يهـا  گروه(شنهادها ينظام پهاي  وهمرحله يادگيري به گر

  )۱۳۷۳ ياقتدار(. شود مي منجر )مسئله حل
کسـان و  يشه را به طـور  يصاحبان اند، ن نظام اوالًيا

اً يـ ثان. باشد مي رايآنها پذ يت سازمانيبدون توجه به موقع
ت يو مسـئول  يريـ م گيارات و قـدرت تصـم  يـ نه تنها اخت

نکرده بلکه ا مخدوش يف و يچ وجه تضعيت را به هيريمد
ــات انگ ــموجب ــال، زشي ــاديو تشــو يتع ــو يق م  يو معن

 فـراهم  يده پـرداز يـ شه و ايکارکنان را در قبال عرضه اند
در جهـت   هـا  انسانتفکر  ييايت و پويد تا از خالقينما مي

نظـام  . ديـ آ به عمـل بهتر استفاده مطلوب  يايساختن دن
مـوثر و   ياز ابزارهـا  يکـ يشـنهادها  يپ يرش و بررسـ يپذ
بـر  سـازمان   ياهداف و اسـتراتژ  يند در جهت اجرارومين

مـردم و  ، کارکنـان ، تيريان مديبهبود ارتباطات م يمبنا
  )۱۳۷۷ يطوس(. ارباب رجوع است

ــدر چــارچوب ا ــه اول از ، ن نظــامي کــه خــود مرحل
 گـردد  يمـ است کوشش  يت مشارکتيرياستقرار نظام مد

کارکنـان   يو سازمان يفردهاي  يژگيق توسعه وياز طر تا
اي  به گونـه  يدرون سازمانهاي  ارتباط، ييجاد هم افزايو ا
 جـاد يا يبـرا . ابـد يم گردد که اهداف سازمان تحقق يتنظ
و رشــد مســتمر و حضــور و  يريادگيــ، يطــيمح نيچنــ

ر يو اجتناب ناپـذ  يک کارکنان ضروريکايمشارکت فعال 
  . است

حـس  ي ت و ارتقـا يش رضـا يافزا، ن تعامليحاصل ا
. کارکنان خواهد بـود هاي  يياز توانا يگير بهرهو  يهمکار
ان بـا ارائـه   يرود کارکنان و مشـتر  ين بستر انتظارميدر ا

مسائل و مشکالت سازمان ، سازنده يشنهادهاينظرات و پ
ــرار داده و   ــت ق ــه و دق ــورد توج ــترا م ــعه  در جه توس

تـالش  ، ت خـدمات يـ فيک ارتقـاي سـازمان و  هاي  ييتوانا
  )۱۳۸۰ ساپ چول(. ندينما

 بـه عنـوان  ز نظام پيشـنهادها  يتهران ن يداردر شهر
ابزاري كارا و اثر بخـش در خـدمات مشـاركتي محسـوب     

ل دبيرخانه نظام پيشـنهادهاي شـهرداري   يشده و با تشک
ــران ــتردگ   ، ته ــوع و گس ــه تن ــه ب ــا توج ــزون  يب روز اف
بـه  شهرداري و ضرورت بستر سازي فرهنگي  يها تيفعال
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  تهران يشهردار يياجرا يندهايفرآ يساز شنهادها بر روانينظام پ ياجرا ياثربخش يابيارز 

۸۱ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

ــوان ــه   عن ــي نهادين ــان اساس ــي از ارك ــ يك ــام  يازس نظ
سـطح   يپيشنهادها در مناطق مختلف شهرداري و ارتقـا 

پيشــنهادهاي كمــي بــه كيفــي از يــك ســو و حركــت از 
 پيشــنهادهاي فــردي بــه ســطح گروهــي از ســوي ديگــر

سال گذشته بـه شـرح    پنجرا ظرف مدت  يمهم يها گام
   :ن آنها عبارتند ازيل برداشته است که اهم عناويذ
نظـام   ياجرائهاي  تهيت موثر کميفعالشكل گيري و  )۱

 و ادارات هـا  شرکت، ها سازمان، شنهادها در مناطقيپ
  ؛تهرانشهرداري  يستاد

کارکنان  يو فرهنگ ساز يآموزشهاي  برنامه ياجرا )۲
  ؛شنهادهايپنه کردن نظام يبه منظور نهاد

ــال در  )۳ ــارکت فعـ ــامشـ ــا شيهمـ ــم، هـ  نارها ويسـ
  ؛ها جشنواره

ــفعال )۴ ــوثري ــارگروه ت م ــا ک ــ يه ــ يتخصص  يبررس
  ؛شدهاخذ  يشنهادهايپ
  ي؛مالت يريمدهاي  رتيو بص يخرد مالهاي  آموزش )۵
ت يسـا ( يادار ين مـال يران و معـاون يمد يشيهم اند )۶

 .)يت شهريريمد، تهران يشهردار
انجـام شـده در   هاي  در راستاي فعاليت پژوهشاين 

، سـال پـژوهش   پـنج حاصـل  ، خصوص نظام پيشـنهادها 
 يرفته در شـهردار صورت گ يها تيفعال يابيمطالعه و ارز
در جهت کمـک بـه مـديران و كارشناسـان      تهران بوده و

ــابع انســاني در   ــر بخشــي من ــراي اث شــهرداري تهــران ب
ي شـهرداري تهـران تـدوين    ياجراهاي  فعاليت يساز روان
  . ده استيگرد

  
  اهداف پژوهش

جريــان  ارتقــاي، پيشــنهادها عملكـرد عمــده طــرح 
در ، ترين سـطح تـا بـاال   نيتـر  نييپـا از  يارتباطات تعـامل 
بهبــود ارتباطــات نشــانگر اهميــت نظــام  ســازمان اســت

 :پيشنهادها است كه اين اهميت باعث
اطالعات مديريت در انجام امور از  سطح باال بردن )۱

  ؛کارکنانطريق مشاركت با 
و رفع مشكالت ها  مطالعه برنامه به مديريت امكان )۲

  ؛دهد مي آنها را
كاركنـان بـه   هاي  توانايي و قابليت شناسايي سطح )۳

  ؛آنانمنظور شناسايي نيازهاي آموزشي 
ــان  )۴ ــد كاركن ــور خواهن ــه    مجب ــل از ارائ ــد قب ش

پيشنهادها در مورد آن بينديشند و اين امر امكان 
  ؛کند مي را فراهمرشد آنان 

ت كـاري  يـ كيف كاركنان و باال بردن روحيه ارتقاي )۵
ــديريت   ــين م ــاهم و ارتبــاط ب ــا و ايجــاد تف و آنه

  ؛کارکنان
سـود آوري از طريـق بـه     شيو افزامليات بهبود ع )۶

  ؛كار بستن پيشنهادهاي سودمند و عملي
استقرار و توسعه محيط خالق در تمـامي سـطوح    )۷

  ؛سازمان
  ؛تقويت فرهنگ و حس تعلق سازماني )۸
تعميـق و نهادينـه نمـودن    ، گسترش حوزه تفکـر  )۹

  ؛بهبود مبتني بر تغيير
  ؛گسترش سطوح يادگيري سازماني )۱۰
ادهاي سازنده و مؤثر سازماني گيري از پيشنه بهره )۱۱

  ؛هاي بهبود در راستاي فعاليت
  ؛و خالق خوش فکرشناسايي و تقويت منابع  )۱۲
  سازي اهداف فردي و سازماني راستا هم )۱۳

  
   يشهر تيريدر مداهداف اجرايي نظام پيشنهادها 

کارکنــان و  يه مشــارکت و همکــاريــبهبــود روح )۱
  ؛شهروندان

 يق سازماندر کارکنان و تعل يت شغليش رضايافزا )۲
  ؛در پرسنل

  ؛کار يفيو ک يبهبود کم )۳
ت يـ کارکنـان جهـت پـرورش و تقو    يبـرا  يفرصت )۴

  ؛شيخوهاي  ييتوانا استعداد و
 مستند کردن مشکالت و موانع موجود در استفاده )۵

  ؛آنهااز تجربه کارکنان در حل 
  ؛ارج نهادن بيشتر به شخصيت وجودي )۶
  ؛يشهركردن فضاي  ريپذ دل )۷
به منظور ايجـاد   يعاطف وبهبود ديدگاه احساسي  )۸

انگيزش و تعلق خـاطر آنهـا بـه شـهر و مـديريت      
  ؛يشهر

  ؛كاركنان يتيو شخصپاسخ به نيازهاي روحي  )۹
همســو كــردن اهــداف كاركنــان و شــهروندان بــا  )۱۰

 اهداف كلي مديريت شهري
جاد يا يشنهادها را به طور کلينظام پ يهدف از اجرا

ت ه کارکنـان در جهـ  يـ مشـارکت کل  يبرا مناسب يفضا
 ميچنانچـه بخـواه  . کننـد  مي انيب يتحقق اهداف سازمان

ن نظام ارائـه  يا ياز اهداف و منافع اجرا تر روشن يريتصو
  :باشند مي احصاءر قابل يموارد ز، ميده
سـطوح   يط خـالق در تمـام  ياستقرار و توسعه محـ  )۱

 ؛سازمان
  ؛يسازمانت فرهنگ و حس تعلق يتقو )۲
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  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

دن بهبود نه نمويق و نهاديتعم، گسترش حوزه تفکر )۳
 ؛رييبر تغ يمبتن

 ؛يسازمان يريادگيگسترش سطوح  )۴
 يسازنده و مـؤثر سـازمان   يشنهادهاياز پ گيري بهره )۵

  ؛هاي بهبود تيفعال يدر راستا
 ؛خالقو  خوش فکرت منابع يو تقو ييشناسا )۶
 ؛يو سازمان ياهداف فرد يساز راستا هم )۷
 ؛نهيهزن يحل مسئله با کمتر ياستفاده از راهکارها )۸
ــارکت ک )۹ ــم مشـ ــان در تصـ ــازيارکنـ ــا  يم سـ و هـ

 ؛ها يزير برنامه
بالفعـل و بـالقوه   هاي  ييزان توانايت از ميريمد يگاه )۱۰

  ؛کارکنان
و شـأن و منزلـت    يت وجـود يارج نهادن به شخصـ  )۱۱

بـروز   يمناسـب بـرا   يجاد فضـا يا قياز طرها  انسان
  ؛آنان يو استعدادهاها  تيخالق

، تيــفيو ک يور بهــرهش يافــزا، بهبــود کــار ســازمان )۱۲
  ؛عاتيضاو  ها نهياهش هزک
ان کارکنـان و سـازمان و   يـ ت و بهبود ارتبـاط م يتقو )۱۳
  ؛متقابلاعتماد  جاد حسيا
ت و حـذف  يـ کـار و فعال  يط مناسب بـرا يجاد شرايا )۱۴

  ؛کارکنانر يفراگ موانع در مشارکت
و  يه کـار يق روحيتشو، زش در کارکنانيش انگيافزا )۱۵

  ؛مسألهت حل يقابل شيافزا
در  يدسته جمع يهمکار و ياشاعه فرهنگ مشارکت )۱۶

  ؛يسازمانو رفتار  يروابط کار و بهبودحل مشکالت 
ــررات  )۱۷ ــود مقـ ــالح و بهبـ ــ، اصـ ــهيآئـ ــا  ن نامـ و هـ

گـردش  ، يسـاختار سـازمان  ، يکارهاي  دستورالعمل
 يريم گيکار و نظام تصم

 
  پژوهش پيشينه
  انجام شده در خارج از کشورهاي  پژوهش

را  يدارزشـمن هاي  دگاهير دياخ يتجربهاي  پژوهش
در خصوص عوامل موثر بـر مشـارکت کارکنـان در نظـام     

و  ۲۰۰۲اوگال و پـارکر در سـال   . دهد مي شنهادها ارائهيپ
ــام ــدم و ک ــال ياول ــه  يدر ۱۹۶۶نگز در س ــه ارائ ــد ک افتن

. اسـت اي  نـه يز زميـ و ن ياز عوامـل فـرد   يشنهاد تـابع يپ
در ، رود مـي  مهم به شـمار  يت از جمله عوامل فرديخالق
ز يـ کـه چـالش برانگ   يمشاغل(کار  يدگيچيپکه  يطيشرا

وه يو شـ ) و مـالل آور  يدر مقابل مشاغل تکـرار ، هستند
خالقانـه  هـاي   شرفتياز پ يت نظارتيزان حمايم( ينظارت

ــان ــهياز عوامــل زم) کارکن ــه در نظــر ياساســاي  ن  گرفت
  )۱۳۸۰ يريام(. شوند مي

، افت که ابتکار در کـار يدر) ۱۹۹۹(فرس و همکاران 
 يت نظـارت يـ و حما، شـنهادها يدر ارائـه پ  يدراکـ ا ييتوانا
شـنهادها  يبر مشـارکت کارکنـان در نظـام پ    يمثبت ريتأث
. کننـد  مي ز اشارهين محققان به عوامل بازدارنده نيا. دارد

را صـرف   يشـتر يمثـال؛ اگـر نـاظران زمـان ب     به عنـوان 
 جــهين نتيــکارکنــان بــه ا يبرخــ، ده کننــديــا يابيارزشــ
سه بـا زمـان و تـالش    يقوه در مقابال يرسند که نوآور مي
  . باشد مي فاقد ارزش يرسم يشنهادهايارائه پ يبرا

ـ يتما) ۲۰۰۰(اکستل و همکارانش  ن دو مرحلـه  يز ب
، دهيـ جـاد ا يا: سـازند  مي نيشنهادها را معيدر روند ارائه پ

ت يـ ماننـد خالق  يکه با مشخصات سـطح فـرد  اي  مرحله
و  يعوامل گروهـ که اي  مرحله، دهيا يارتباط دارد؛ و اجرا

ــمنقــش  يســازمان ــر مه ــايدر آن ا يت ــد مــي ف ــا. کن ن ي
خـود دامنـه   ه ب خود يافتند که سودمنديدر پژوهشگران

ش يپـ  يکارکنان در انجام رفتارهـا  يادراک ييتوانا(نقش 
ـ ف سـودبخش  يوظـا  يگستر ورا  يو نگهـدار ) واسـطه  يب

از ) اريــکارکنــان از اخت ينشــانگر ســطح ادراکــ(ن يماشــ
ن يبهتـر . ده اسـت يـ جـاد ا يا ينـ يش بيمل پعوا نيتر مهم

 يت از نوآوريده شامل حمايا يدر اجرا ينيش بيعوامل پ
  . است يريم گيو مشارکت در تصم
هاي  با انجام مجموعه مصاحبه) ۲۰۰۲(راپ و اکلوند 

ت يـ را در موفق يديـ ن عامـل کل يافته چنديمه سازمان ين
. ن کردنـد يمعـ  يسـوئد هـاي   شنهادها در شرکتينظام پ
طـرح   يجـاد و اجـرا  يا به شدت بـه که  يقهرمان، ستنخ
ن نظـام  يا يمستلزم شروع جهش، شنهادها متعهد استيپ

ل يـ ن دليـ شـنهادها بـه ا  يسهولت روش ارائه پ، دوم. است
د نظـام  يـ مسـئول جد ، رييـ ت دارد که در صورت تغياهم
ارائه . رديگ مي بر عهدهفه را ين وظيا يشنهادها به آسانيپ
د يـ معمـول نبا  يديـ ف توليه با وظـا سيشنهادها در مقايپ

هاي  تيد نسبت به فعاليت بايريرد و مديبگ يشتريزمان ب
  . باشد يشنهادها متعهد و حاميمشمول در نظام پ

 يبـرا  يده اصل طراحـ ) ۲۰۰۱(تن ينگ و لوجيشار
ت يريزن و مـد يکاهاي  هينظر بر اساسشنهادها را ينظام پ

 ياصطالح ژاپن ‐زنيبا تعاقب اصول کا. عملکرد ارائه دادند
شنهادها را با يد نظام پيت بايريمد ‐» مبهبود مداو« يبرا

، زنيکـا  يتمرکـز اصـل  . کنـد  يزيـ ر طرحساده هاي  روش
آسـان در حـوزه    ينـه و بـا اجـرا   يرات کـم هز ييجاد تغيا

ت عملکـرد  يريه مـد ينظر. ت خاص کارکنان استيمسئول
 عامل استوار يساز يدرباره شرط) ۱۹۷۱(نر يده اسکيبر ا
کنـد کـه    مـي  انيـ ن بيت عملکرد چنـ يريه مدينظر. است

ت يتقو(دهد  مي شين را افزايپاداش فرصت بروز رفتار مع
ت يتقو(معکوس دارد  ريتأثه يکه تنب يطيدر شرا، )مثبت
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ت مثبـت را در جهـت   يد تقويت بايريمد، رو نيااز . )يمنف
  . ديع مشارکت کارکنان اعمال نمايتسر

ش اعتمـاد را در تکـرار   نق) ۲۰۰۲(کلگ و همکاران 
مورد توجـه  ) ۲۰۰۰(خود از مطالعه اکستل و همکارانش 

کننـد کـه    مـي  ن اسـتدالل ين محققان چنـ يا. قرار دادند
کـه   يزانيبه م ...د سازن مي ريخود را درگ به مراتبافراد «
و ، کنند مي ارائه شده را باور يشنهادهايخود و پهاي  دهيا

هـاي   تيـ د کـه در مز ابنـ ين باور دسـت  يکه به ا يتا حد
کلـگ و همکـاران   . »م خواهنـد بـود  يافزوده متعاقب سـه 

انتظـار  (» نده شـد ينان از شـن ياطم«ن يز بيتما) ۲۰۰۲(
 قـرار  مـورد نظـر   يشنهادها را بطور جـد ينکه سازمان پيا

بـه  نکه سـازمان  يانتظار ا( »اعتماد ثمربخش«و ) دهد مي
. ندسـاز  مـي  را مطرح) کند مي شنهادها را جبرانيپ يخوب

حـال  ، ابـد ي مـي  ده ارتبـاط يجاد ايبا ا »اعتماد ثمربخش«
ده رابطـه  يـ ا يبـا اجـرا   »ده شـدن ينان از شنياطم«آنکه 
  . دارد

  
  ران يانجام شده در اهاي  پژوهش

کـه در شـرکت بـرق     يبه عنـوان نمونـه در پژوهشـ   
 نيتـر  مهـم  ييبـا عنـوان شناسـا    يجان شرقياستان آذربا
در شرکت برق ) شنهادهاينظام پ(مشارکت  يموانع سازمان

ده اسـت موانـع درون   يـ انجـام گرد  جـان يآذربااي  منطقه
شــنهادها ســازمان بــه طبقــات موانــع ينظــام پ يســازمان

و  يو فرهنگـ  يموانـع سـاختار  ، يـي اجرا موانع، يتيريمد
شدند که هر طبقـه   يم بندياز کارکنان تقس يموانع ناش

 يباشـد و سـپس بـا طراحـ     يشامل عناصر خاص خـودم 
شده پرداخته  يطراح هاي سؤالبه  ييامه پاسخگوپرسشن

 نيتـر  مهـم دهـد   مي قات نشانين تحقيج ايشده است نتا
شنهادها مربوط به کارکنـان اسـت و موانـع    يموانع نظام پ

 يبعدهاي  در رده يتيريو مد يفرهنگ، يساختار، يياجرا
  . )۱۳۸۸ يوسفي(رند يگ مي قرار

خـش  اض بيـ د فيمارستان شـه يکه در بپژوهشي  در
بـه   هـا  مؤلفـه گرفتن  در نظرمحقق با ، تهران انجام گرفت

مارستان يب ييشنهادها بر کاراير نظام پيزان تأثيم يبررس
نظــام  يرير مثبــت بکــارگيت تــأثيــپرداخــت کــه در نها

  . )۱۳۸۰ مصدق راد(د ياثبات گرد ييشنهادها بر کارايپ
 يفيگر محقق با استفاده از روش توصيدپژوهشي  در
ر مشـارکت  يزان تـأث يـ م يسشنامه بـه بررسـ  پر يو طراح

ت پرداختـه اسـت و   يريمـد هاي  يريگميکارکنان در تصم
رش ينظام پذ يدهد که اجرا مي ج حاصله از آن نشانينتا

اسـتان   يت بـدن يـ شـنهادها در اداره کـل ترب  يپ يو بررس
ن يو همچنــ يريــم گيگلســتان موجــب بهبــود در تصــم

 طبعـاً ان و و اعتمـاد کارکنـ   يتمنديش رضـا يموجب افزا
 يديسـع (. ده اسـت يـ ب کـاهش مقاومـت آنهـا گرد   موج

۱۳۸۱(  
اسـتان  اي  کـه در شـرکت بـرق منطقـه     يپژوهشدر 

اسـتفاده از نظـام    رابطـه  يفارس انجـام گرفـت بـا بررسـ    
ت يو رضا يور بهرهشنهادها بر ينظام پ ياجرا با يمشارکت
 يد رابطه به دست آمده معنيکارکنان مشاهده گرد يشغل

  )۱۳۷۸ يميکر(. هت مثبت بوده استدار و در ج
ل يعوامـل تسـه   يگر با عنوان بررسـ يدپژوهشي  در

د يـ شنهادها از دينظام پ يکننده و محدود کننده در اجرا
 يمنتخب دانشگاه علوم پزشک يران و پرسنل واحدهايمد
جه بدست آمـده نشـان دهنـده    ينت، ۱۳۸۶راز در سال يش

ران يد مـد يـ ل کننده از ديعامل تسه نيتر مهمآنست که 
نظـام   ياجـرا  يايـ ران از مزايمنتفع شدن کارکنان و مـد 

ل کننـده از  يعامل تسه نيتر مهمشنهادها در سازمان و يپ
شـنهادها در  ينظـام پ  يل آنهـا بـه اجـرا   يد پرسنل تمايد

د يعامل محدود کننده از د نيتر مهم. باشد مي واحد خود
ر در يو نبود ضوابط انعطاف پذ يران وجود موانع قانونيمد
عامـل   نيتـر  مهـم شـنهادها در سـازمان و   ينظام پ ياجرا

ــده از د ــمحــدود کنن ــا روشد پرســنل اســتفاده از ي  يه
شـنهادها در  ينظـام پ  ير استاندارد در اجراينامطلوب و غ
  )۱۳۸۶ يکوار(. باشد مي واحد خود

  
  پژوهشهاي  فرضيه 

  فرضيه اصلي
بر شهرداري تهران  در شنهادهايپنظام تحقق  
 اجرايي شهرداري تهران موثرهاي  فرآيند يساز روان
  . باشد مي

  
  فرعيهاي  فرضيه
 بر بهبود نظام پيشنهادها در شهرداري تهران )۱

جهت  روحيه مشاركت و همكاري كاركنان شهرداري
  . باشد مي شهر موثرهاي  فعاليت يساز روانكمك به 
بر رضايت  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران )۲

و تعلق سازماني پرسنل جهت كمك به  شغلي در سازمان
  . باشد مي اجرايي موثرهاي  فرآيند يساز روان

بر بهبود  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران )۳
 يساز روان كمي و كيفي كاركرد كاركنان جهت كمك به

  . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت
نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر پرورش و  )۴

 يساز روان كاركنان و جهت كمك بههاي  عدادتقويت است
  . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت
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تهران در اسـتفاده   يدر شهردارشنهادها ينظام پ )۵
 يهـا  تيفعال يساز رواناز تجربه كاركنان جهت كمك به 

  . باشد مي شهرداري موثر
در نظام پيشنهادها در شهرداري تهران تحقق  )۶
ر سازمان در مقابل تغييرات پذيري د انعطاف شيافزا

شهرداري هاي  فعاليت يساز روان سازنده جهت كمك به
  . باشد مي موثر

تقويت  برنظام پيشنهادها در شهرداري تهران  )۷
 جهت كمك به در سازمانروحيه خالقيت و نوآوري 

  . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت يساز روان
  

  پژوهشروش 
 )يشيآزما يرغ( ييفدر اين مقاله توصپژوهش  طرح

توصيفي است به اين خاطر . باشد مي از نوع پيمايشيو 
دهد و پيمايشي از  مي که تصويري از وضع موجود را ارائه

اين جهت که به گردآوري اطالعات از جامعه آماري از 
 يها روشاز  گيري بهرهپردازد و با  مي طريق پرسشنامه

. کند مي گيري اندازهانحراف از عملکرد را نيز ، پيمايشي
 هاي پژوهشبر حسب هدف در گروه پژوهش  ينا

به دنبال پژوهش  يندر ا يراز يردگ مي يجا يکاربرد
 بررسي اثربخشي نظام پيشنهادها در شهرداري تهران

جامعه آماري اين مقاله كاركنان شهرداري . يمباش مي
با توجه به اينكه نمونه مورد استفاده در باشد و  مي تهران

و در مناطق مختلف  له در سطح شهر تهراناين مقا
روش نمونه  بايست انتخاب گردد در نتيجه مي شهرداري

اي  روش نمونه گيري طبقهبه پژوهش  گيري اين
 حجم جامعه آماري با استفاده از فرمول کوکران. باشد مي

نفر در نظر گرفته  ۱۸۰براي تعيين اندازه نمونه برابر با 
  .شده است

  
  وري اطالعاتابزارهاي جمع آ

وسيله جمع آوري  نيتر متداولو  نيتر معمول 
علمي عالوه پژوهش  انجام. باشد يماطالعات پرسشنامه 

مستلزم داشتن ، بر جمع آوري مباني نظري موضوع
 يها آزموناز طريق اجراي  اصوالًكه از  تر قيدقاطالعات 

بدست آمده و فرضيات  ...و معتبر مانند پرسشنامه 
  . باشد مي دهد مي رد آزمايش قرارپژوهشي را مو

منابع  ريو ساو مقاالت ها  با مراجعه به کتاب
برداري از نکات مرتبط با پژوهش  شيو فاطالعاتي معتبر 

در اين خصوص از طريق  نظران صاحبو گرفتن نظرات 
  . پردازيم مي به جمع آوري اطالعات پرسشنامه

  
  پرسشنامه

هاي  ده از شاخصبراي تهيه پرسشنامه ابتدا با استفا
و استفاده از اي  مقاله و منابع كتابخانه اتيو ادبمناسب 

 هاي سؤالنظرات كارشناسان در اين خصوص به تدوين 
 در مرحله بعد پايايي و روايي .پرسشنامه اقدام گرديد

پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت و پس از تاييد پايايي 
 . در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، و روايي

  

  
  پژوهش يچهارچوب مفهوم :۱شکل 
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  تهران يشهردار يياجرا يندهايفرآ يساز شنهادها بر روانينظام پ ياجرا ياثربخش يابيارز 

۸۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

با استفاده از ) سؤال(در پرسشنامه حاضر هر عبارت 
خيلي زياد؛ زياد؛ متوسط؛  :نهيپنج گز يکرت دارايف ليط

را اي  نهيد گزيباشد و پاسخ دهنده با مي كم؛ خيلي كم؛
 ق و احساسات اويانگر عاليشتر بيانتخاب کند که ب

کند  مي فياحساسات او را توصن وجه يباشد و به بهتر مي
د يندارد با يخوان همبا نظر او ها  نهيچ کدام از گزيو اگر ه

روش . ک به نظرش باشديرا انتخاب کند که نزداي  نهيگز
 يعني، کند مي يرويک تا پنج پيستم ياز س ينمره گذار

و  ۵نمره ، نه خيلي زياد را انتخاب کندياگر پاسخگو گز
 تعلق ۱نمره  ينتخاب کند به ونه خيلي كم را اياگر گز
  . رديگ مي

  
  پرسشنامه ييروا

محتوا  ييپرسشنامه از روا ييسنجش روا يبرا
 بر اساس صورت که در ابتدا نيبد د؛يگرداستفاده 

م ينمود ييرا شناساها  ات پژوهش شاخصيو ادب ها سؤال
جهت  سؤال ۵۰، ها شاخصت با در نظر گرفتن يو در نها

در مرحله بعد پرسشنامه در  .ن گردديپرسشنامه تدو
اطالعات  يفن آور ديو اساتن ينفر از متخصص ۱۰ار ياخت

در . خود را ارائه دادند ياصالح و نظراتشد  قرار داده
در ، تدوين پرسشنامه ۳و  ۲ت پس از اعمال مراحل ينها

پرسشنامه كه ارتباط زيادي با موضوع  سؤال ۲۰نهايت 
 سؤال ۳۰با  پژوهش نداشت حذف گرديد و پرسشنامه

  . تنظيم و براي پاسخگويي به افراد نمونه آماده گرديد
  

  پرسشنامه ) قابليت اعتماد(پايايي 
  

نفـر از   ۳۰براي اين منظور پرسشنامه فوق در بـين  
افراد جامعه آماري توزيـع و ضـريب آلفـاي کرونبـاخ بـه      

         :گرديد محاسبه ريزطريق 
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ــه در آن ــداد ت=  n ک ــؤالع ــا س ــت؛  يه =  Si2تس
واريانس کل تست جهت محاسـبه  =  St2 ؛سؤالواريانس 
 αميـزان   شـد کـه   اسـتفاده   spssافـزار  از نـرم  α ضريب
بدست آمـد و مشـخص    ۸۲۴/۰پرسشنامه مقدار  ۳۰براي

زيـرا  . گرديد که پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار اسـت 
ي مقاصـد  مقدار ضريب آلفا باالتر از حد قابـل قبـول بـرا   

تـوان ادعـا    مـي ؛ لذا باشد مي است درصد ۷۰کاربردي که 
کرد که پرسشنامه مـورد نظـر داراي پايـايي قابـل قبـول      

در پـژوهش   جهـت تحقـق اعتبـار و پايـايي نتـايج     . است

تعيين حجم نمونه با توجه به عدم دسترسي به واريـانس  
پرسشـنامه   ۳۰صفت مورد عالقه ابتدا با استفاده از نتايج 

واريانس برآورد شد و سپس با توجه بـه بـزرگ   ، اتيمقدم
بودن حجم جامعه آماري با استفاده از فرمول کوکران بـا  

درصد حجم نمونه تعيـين و محاسـبه    ۹۵سطح اطمينان 
  :شده است که در آن
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n: ــه ــان t ؛حجــم نمون  :درصــد۹۵ در ســطح اطمين
۹۶/۱ ،p ؛ /۵ :وجود صفتq ۵/۰ :صفتوجود  عدم  

دقــت مطلــوب بــراي (  d ؛۲۵/۰ :هواريــانس جامعــ
  α = %5 ؛/۰۷۳ :)تعميم نتايج نمونه به جامعه

در   dهرگاه هيچ پيش فرضي براي مقدار  :نکته
در نظر / p 2تا / p 1 آن را بين توان يم، اختيار نباشد

نفر محاسبه  ۱۸۰بر اين اساس حجم نمونه براي . گرفت
  . گرديد
  

  ليل اطالعاتروش تجزيه و تح
از ياطالعات مورد ن يمع آورجن مقاله پس از يدر ا

و  يفيتوص يها روشو  spssنرم افزار  طيمح با استفاده از
پرداخته و جهت ها  ل دادهيه و تحليبه تجز ياستنباط
رتبه  کينا پارامترمقاله از آزمون هاي  هيفرض يبررس

  . مياستفاده نمود
  

  )ميمفاه( يچهارچوب نظر
  شنهادهاينظام پ، پيشنهاد، نظام تعريف)۱

 هاسـت  آنو روابط ميـان   از اجزاءاي  مجموعه، نظام
بـه هـم وابسـته يـا مـرتبط      ، هاي معين که توسط ويژگي

يـک کـل را تشـکيل     طشـان يمحاين اجزاء با  و شوند يم
 . دهند مي

ايجاد  منجر بهبتواند  نو کههر فکر و ايده ، پيشنهاد
، زايش کيفيـت و توليـد  افـ ، بهبود روش، يک تغيير مثبت

گـردد   ...ا ها و باال بردن روحيه کارکنان و ي هزينه کاهش
  . شود پيشنهاد تلقي مي

ک راه حـل در  يارائه  يعنيات عامه يشنهاد در ادبيپ
کـه آن   يبه طور، گريد يا افراديک مسئله به فرد يبرابر 
ا رد يـ رنـد  يتوانند به طور آزادانه آن را بپذ مي ا افراديفرد 
ارائـه   يعنـ ي يتيريشنهاد در نظـام مـد  يپ، ياز طرف. ندکن
 ير دولتيغ ياعضا يده نو از سويا ايک راهکار و طرح و ي

 يبـرا  يکه به مسـئول و اداره کننـده آن مجموعـه کـار    
  . دينما مي کمک يشبرد اهداف و بهبود مناسبات کاريپ
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  و فرداد عدالت خواه ي، محسن قدميمراد کرد 
  

۸۶ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

يك  لهيبه وساست كه  طرحي يدر شهردارپيشنهاد 
يـا شـهروندان واجـد شـرايط بـه       نـان از کارکيا چند نفر 

يا بهبود عملكرد مديريت ها  هزينه حذف ايمنظور كاهش 
بايستي  يك ايده و پيشنهاد مناسب، شود مي شهري ارايه

 يهـا  حـل راه ، ضمن توجه به مشكالت موجـود و مطـرح  
پيشنهاد بايستي عملـي و كـارا   . مناسبي را نيز ارايه دهد

  )۱۳۸۵ يميمق(. باشد
 بـه منظـور  يـك نظـام مـدون    ، دهاشـنها ينظام پ

نفعـان بـراي بهبـود     ذي يهـا  دگاهيدها و  كارگيري ايده به
نظر  مشورت و تبادل بر اساسهاي سازمان است و  فعاليت
هاي هرم  باشد كه به صورت ابزاري بين اليه مي ها بين آن
شود تا انگيزه بهبود و تحـول در   گرفته مي در نظرقدرت 
 فيشـر (. و عملكرد بهبود يابد نفعان فراگير شده ذي همه

۱۳۸۴(  
  
   انواع پيشنهادها) ۲
   ؛پيشنهادهاي غيرقابل بررسي)الف
 .پيشنهادهاي قابل بررسي) ب
 :پيشنهادهاي غيرقابل بررسي) الف

پيشنهادهايي کـه جـزء وظـايف فـرد محسـوب      =۱ 
پيشـنهادهايي کـه    =۳ يتکـرار پيشنهادهاي  =۲ شود مي

راهکـار الزم را ارائـه    سـازد امـا   تنها مشکل را مطرح مـي 
= ۵آل و دور از دسـترس   ايـده  پيشنهادهاي =۴کنند  نمي

و سياسـت سـازمان    يخط مشخارج از  پيشنهادهايي که
  . باشند مي

بر اسـاس   شنهادهايپاين ، پيشنهادهاي قابل بررسي) ب 
زيـر   دو دسـته کنند به  منافعي که براي سازمان ايجاد مي

 :شوند تقسيم مي
ـ   جهينتکه  پيشنهادهايي است :کيفي ايپيشنهاده) ۱ب 

از قبيل پيشـنهادهاي  . باشد آن قابل محاسبه رياضي نمي
اصـالح کـار   ، خدماتي، ش ايمنييافزا هاي مربوط به طرح

  ...و نظام 
که نتيجه  پيشنهادهايي است :يکم پيشنهادهاي) ۲ب ـ  
قابل محاسـبه  ) ها جوئي حاصله از اجراي طرح صرفه(آنها 
، پيشنهادهاي مربوط به کاهش ضايعات قبيلاز . باشد مي

   ...و استفاده بهينه از مواد اوليه 
  يت مشارکتيريمد) ۳

جـامع   يافتيـ را مانند ره يت مشارکتيريچنانچه مد
کارکنـان در جهـت    يو گروه يفرد جلب مشارکت يبرا

 فيحل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعر
ارتبـاط   يت مشـارکت يريه مدم کين باور باشيم و بر ايکن

ت ارشد و کارکنان است يريمد نيک بيمتقابل و نزد، دائم
مشـارکت   يبه معنـا  يت مشارکتيريگفت که مد توان يم

انجام کـار مناسـب    يدر زمان مناسب و برا، افراد مناسب
 ييکارکنـان در کارهـا   مشارکت، فين تعريه ايبر پا. است

، داوطلبانـه  يتمشـارک ، شـود  مـي  مربوطها  که به خود آن
شـخص را   يريـ ن درگيـ خواهد بود کـه ا  و آگاهانه ياراد
کند و  گروه کمکهاي  کند که به تحقق هدف مي قيتشو
ت يريمـد . م شـود يآنهـا سـه   يامدهايو پ ها تيمسئولدر 

ارج ، نخسـت : کنـد  مي دو هدف عمده را دنبال يمشارکت
که  يدن افراديطلب ياريو به  يانسانهاي  نهادن به ارزش

دن بـه  يرسـ ، دوم. ندهسـت با سازمان در ارتبـاط   ينوع به
. ن افـراد ين شـده بـه کمـک همـ    ييش تعياز پهاي  هدف

  )۱۳۸۲ فر يصادق؛ ۱۳۸۴ ييواال(
  

  شنهاد موفقينظام پهاي  يژگيو) ۴
شنهادها موفـق اسـت کـه بتوانـد     يک نظام پي يزمان

را  سـازمان  پرسـنل  يفعال تمام و مشارکتنه حضور يزم
 يزيـ طـرح ر  يادها فراهم سازد و به شکلشنهيه پيدر ارا

 يآنها مانع يا رده شغليت سواد کارکنان و يشود که وضع
ک يـ هـاي   يژگيو يطور کل به. مشارکت افراد نباشد يبرا

  :ان کردير بيتوان به شرح ز مي موفق را يشنهادهاينظام پ
ــ )۱ ــال کلش ــرکت فع ــازمان در ارا ي ــان س ــه کارکن ه ي

  ؛شنهاديپ
ــاندن بروک  )۲ ــداقل رس ــه ح ــب ــه  يراس ــهولت ارائ و س

  ؛مخصوصهاي  فرم قيشنهادها از طريپ
  ؛ها ن پاداشييو تع يابيارزهاي  سهولت روش )۳
 يها دستورالعملو ها  ن نامهييسهولت و ساده بودن آ )۴

  ؛زيجوا پرداخت
ه شـده توسـط کارکنـان    يارا يشنهادهايپ تيمشمول )۵

  ؛ها نهيزم يدر تمام
ه شـده بـه ســمت   يــارا يشـنهادها يپ يريـ سـمت گ  )۶

  ؛يگروه يهادهاشنيپ
و دادن جـــواب بـــه  يابيـــکـــم بـــودن زمـــان ارز )۷

  ه؛شنهاددهنديپ
  ؛شنهادهايپ يشنهاددهندگان در اجرايمشارکت پ )۸
ــودن پ )۹ ــا اهــدافيهــم راســتا ب ف و يوظــا، شــنهاد ب

ا يـ شـنهاددهنده و  يپ يو امور کارارات سازمان ياخت
  ؛مرتبط يواحدها

ا يت خدمات و يفيبهبود ک، ها نهيهزدر  ييصرفه جو )۱۰
  ؛شنهاديپ يدر اثر اجرا ها ستميسود بهب

شـفاف و  ، يبـه صـورت منطقـ    يارائه مستندات کاف )۱۱
 )۱۳۸۰گرانيران نژاد و ديا(. شنهاديمنظم همراه پ
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  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

 علمي اصول طراحي نظام پيشنهادها به روش  )۵
مکانيزم و چگونگي طراحي  به ينگر از سادهاجتناب   )۱

  ؛و استقرار نظام پيشنهادها در سازمان
 يهـا  يژگـ يبـا و پيشـنهادها متناسـب    طراحي نظام )۲

  ؛سازمان
مختلف سازمان در طراحي نظام  مشارکت واحدهاي )۳

  ؛نامه اجرايي آنپيشنهادها و تدوين آيين
  ؛اجرايي نامهو آيين در نظامضرورت بازنگري مستمر  )۴
پيشنهادها به صورت غيرمتمرکز تا حد  طراحي نظام )۵

ايي اجر غيرمتمرکز بودن دبيرخانه و نهادهاي امکان
 به طـور کلـي اسـتقرار صـحيح و موفـق نظـام       نظام

   .باشدمرحله مي سهپيشنهادها داراي 
خـود را در   مديريت بايد تمامي تـالش  :مرحله اول

جهت کمک به کارکنان براي ارائه پيشنهاد به کار گيرد و 
تا چه حد در جهت بهبـود کـار    دهيرس شنهاديپبه اينکه 

 امـر بـه  ايـن  . ه باشدتوجهي نداشت، سازمان ابتدايي است
ــي  ــان کمــک م ــد کارکن ــدر کن ــه ت ــا ب ــه  جيت نحــوه ارائ

کـردن   بـا آگـاه  اين امـر  . پيشنهادهاي مؤثر را ياد بگيرند
کارکنان از موضـوع اهميـت نظـام پيشـنهادها و طريقـه      

  گيرد مي مشارکت پرسنل در آن صورت
کارکنان  مديريت بايد بر آموزش :دوم. مرحله

. يشنهادهاي بهتري ارائه دهندتأکيد نمايد تا بتوانند پ
بايد بتوانند از توانايي تحليل مسائل  براي اين کار پرسنل

در واقع در اين . برخوردار باشندو محيط پيرامون خود 
عقلي برسند يعني از  مرحله پرسنل بايد به يک اقناع

و اصول نظام پيشنهادها و اهداف  ها روش، طريق آموزش
ود و به هرگونه سؤال آنها کارکنان تفهيم ش و منافع آن

زدوده شود و کارکنان  پاسخ داده شود تا ترس از سازمان
  . کنند دايپهاي خود آمادگي الزم را براي ارائه انديشه

از  يريگ جهيدر نت دينبا مديريت :سوم مرحله
  . کند پيشنهادها عجوالنه عمل سيستم

اين بدان معني است که مديريت بايد سيستم 
ساله در نظر بگيرد تا  ۵حداقل  يک افق در را شنهادهايپ

چرا که نظام . موفقيت سازمان را تضمين نمايد
 يساز و فرهنگسازي دارد پيشنهادها نياز به فرهنگ

  )۱۳۸۴، ييواال؛ ۱۳۸۵ يميمق(. بر است مسلماً زمان
  

  رکان اصلي نظام پيشنهادهاا) ۶
  ؛مديرعامل )۱
  ؛كميته عالي نظام پيشنهادها )۲

  ؛کميته راهبري )۳
  ؛)تمشارک دبيرخانه(دبيرخانه نظام پيشنهادها  )۴
  ؛)يکارشناس( کنندهبررسيهاي  کميته )۵
 .کارکنان )۶

 
 باال  با عملکردشنهادها يمدل نظام پ) ۷

 اطالق يرسم يارتباطهاي  شنهادها به کانالينظام پ
و مـنظم   يع تبـادل دائمـ  يتسر يت برايريشود که مد مي

آورد  يدرمـ ت بـه اجـرا   يرين کارکنـان و مـد  ياطالعات ب
 ۱۸۹۸بـه سـال   هـا   ن نظـام يـ نه ايشيپ. )۱۳۸۱ يکاظم(

ـ   يکـه ا  يزمـان ، گـردد  يبازم ن نظـام  يسـتمن کـوداک اول
ه يـ رو، هـا  سالبا گذشت . جاد کرديرا ا يشنهادها رسميپ

بطـور  . شنهادها ثابت مانده اسـت ينظام پ يدر اجرا ياصل
خود  يشنهادهايپشود تا  مي از کارکنان خواسته، معمول
ن شـده نوشـته و آنهـا را بـه     يـي ش تعياز پهاي  فرمرا در 

 يا طــيــو  ‐ن پســت کننــد يمعــ يشــنهادهايصــندوق پ
 يکيخود را بصورت الکترون يشنهادهايپ ‐ر ياخهاي  سال

ئت مسـئول نظـام   يا هيفرد . )۲۰۰۱ يتانيمر(ثبت کنند 
هـاي   تيـ شـنهادها را مطـابق بـا مز   يشنهادها اعتبـار پ يپ

 ييشنهادهايپ. دهد مي قرار يابيمرتبط با سازمان مورد ارز
کـه   يط است به اجرا درآمده و کارکنانين شرايکه حائز ا

، کننـد  مـي  افـت يپاداش در اند دادهشنهادها را ارائه ين پيا
 پرداخـت اي  نـه ين پـاداش معمـوالً بصـورت درصـد هز    يا

ا يـ ده کارکنـان کسـب   ين ايا يشود که سازمان به ازا مي
  . کند مي ييصرفه جو
 يرا برا يمهم و متعدد يهادها کارکردهاشنينظام پ

ا يل مهارت ين نظام تبديا، در ابتدا. سازمان به همراه دارد
 بيرا ترغ يا انتقاليدانش مرتبط کارکنان به دانش آشکار 

دانش آشکار بـه منظـور   . )۱۹۹۹ گرانيتو و ديبن(کند  مي
سـازمان   يبرا رو نيابوده و از  يد ضروريد دانش جديتول
  . )۲۰۰۳ ليد(شمند است ار ارزيبس

نظام پيشنهادها به منزلـه منبـع نـوآوري    ، همچنين
جديد را تـرويج   يها روشاين نظام اجراي . شود مي تلقي
 يهـا  روشو بهبـود و اصـالح   ) پيشنهادها نوآورانـه (داده 

) پيشــنهادهاي اصــالحي(بخشــد  مــي موجــود را تســهيل
ــاروي( ــوآوري . )۲۰۰۴، ه ــوم ن ــه شــدتمفه ــده  ب ــا اي ب
توانايي اعضاي سـازمان  . ارتباط دارد »گيري سازمانيياد«

بــراي کســب جمعــي دانــش جديــد و رمــوز کــار بــراي  
پاسخگويي مناسب و تطبيق با محيط بيروني و در نتيجه 

  . )۲۰۰۳، ديل(يابد  مي تثبيت مزيت رقابتي ضرورت
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  
  مدل نظام پيشنهادها با عملکرد باال :۲شکل 

  
ــام پ ــنهادها ينظ ــدا«ش ــا يص ــل »نکارکن  را منتق

ات را به يآن کارکنان نظرات و شکا به واسطهسازد که  مي
 ييايپو. )۲۰۰۶ آرنولد و فلدمن(دهند  مي ت انتقاليريمد
مطـرح  هـا   در تمام سازمان »صدا«و  »سکوت«ن يب ياصل
، هـا  دهيـ اان يـ ا بيـ مانعـت  م«کارکنان در خصـوص  . است

، بطـور کـل  . کننـد  مـي  يريم گيتصم »اطالعات و نظرات
دهنـد در   مي جيرا ترو »کارکنان يصدا«که هايي  ازمانس
عمدتاً در ارتبـاط بـا    –که سکوت هايي  سه با سازمانيمقا

 يدر آنها غالب است عملکرد بهتـر  –ترس و عدم اعتماد 
  . )۲۰۰۶ آرنولد و فلدمن(دهند  مي نشان

ب مشارکت يشنهادها منجر به ترغينظام پ، تيدر نها
 يرويـ ن يور بهـره ش اخالق و ياجه افزيو در نت، و دخالت

ن کـارکرد بـه   يـ ا. )۱۳۷۹ کس و گولـت يهـ (شود  مي کار
زان يـ م يعني، حوزه گسترده مشارکت کارکنان اشاره دارد

. سـازمان  يريـ م گينـد تصـم  يکارکنـان بـر فرا   ياثرگذار
ع مشـارکت کارکنـان   يکـه در تسـر  هايي  عملکرد سازمان
کـار   يوريـ ن درون دادکـه  هايي  بر سازمان، موفق هستند
  . رديگ مي يشيرد پيگ نمي قرار مورد توجه

  
  ها دادهل يتحل
شهرداري تهـران   در شنهادهايپنظام تحقق  :يه اصليفرض
 اجرايي شـهرداري تهـران مـوثر   هاي  فرآيند يساز روانبر 
  . باشد مي
H0 : بر در شهرداري تهران  نظام پيشنهادهاتحقق

 ؤثريندهاي اجرايي شهرداري تهران مافرسازي  روان
  .باشد نمي

H1 : بر در شهرداري تهران  نظام پيشنهادهاتحقق
يندهاي اجرايي شهرداري تهران مؤثر افرسازي  روان
   .باشد مي
رتبه  کينا پارامتره از آزمون ين فرضيآزمون ا يبرا

  :ر بدست آمديج زيم و نتاياستفاده نمود
مشخص گرديد که  شمارهبا توجه به مقادير جدول 

از  ۰۰۱/۰اري آزمون يعني مقدار چون سطح معني د
باشد  مي تر کوچک ۰۵/۰مقدار الفاي آزمون يعني مقدار 

را پذيرفت در نتيجه تحقق  H0توان فرضيه  بنابراين نمي
ي ساز روانبر در شهرداري تهران  يشنهادهانظام پ
  .باشد هاي اجرايي شهرداري تهران موثر مي فرآيند
  

پيشنهادها نظام : پژوهش اولبررسي فرضيه فرعي 
روحيه مشاركت و همكاري  بر بهبود در شهرداري تهران

هاي  فعاليت يساز كاركنان شهرداري جهت كمك به روان
 .باشد مي شهر موثر
H0 :بر بهبود نظام پيشنهادها در شهرداري تهران 

 شهرداري جهتروحيه مشاركت و همكاري كاركنان 
  . باشد نمي مؤثر هاي شهر سازي فعاليت كمك به روان

H1 :بر بهبود نظام پيشنهادها در شهرداري تهران 
 شهرداري جهتروحيه مشاركت و همكاري كاركنان 

 . باشد مي مؤثر هاي شهر سازي فعاليت كمك به روان
رتبه  کينا پارامتربراي آزمون اين فرضيه از آزمون 
 :استفاده نموديم و نتايج زير بدست آمد
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  تهران يشهردار يياجرا يندهايفرآ يساز شنهادها بر روانينظام پ ياجرا ياثربخش يابيارز 

۸۹ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

يه اصلي پژوهشتايج آزمون رتبه براي فرضن: ۱جدول 

 ها فرضيه                            اصلي اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم

 مقدار ميانگين ۴۸/۹۱ ۱۲ ۱۶ ۱۵ ۹ ۱۲ ۱۲ ۱۶

از ميانگين تر کوچکهاي  حالت ۸۸ ۶۹ ۸۷ ۷۱ ۵۷ ۷۵ ۴۸ ۹۰

 هاي بزرگتر از ميانگين حالت ۹۲ ۱۱۱ ۹۳ ۱۰۹ ۱۲۳ ۱۰۵ ۱۳۲ ۹۰

 ها حالتکليه  ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰

 رتبه ۱۱۴ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۰ ۹۳ ۱۱۳ ۸۰ ۹۳

 آماره آزمون ۴۴۷/۳ ۳۵۶/۲ ۳۶۲/۱ ۴۷۱/۰ ۴۳۷/۲ ۷۶۸/۳ ۶۴۶/۱ ۲۹۹/۰

 سطح معني داري آزمون ۰۰۱/۰ ۰۱۸/۰ ۰۱۷/۰ ۰۳۷/۰ ۰۱۵/۰ ۵۴۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۴/۰

  
د يمشخص گرد ١جدول شماره ر يبا توجه به مقاد
از  ٠١٨/٠مقدار  يعنيآزمون  يارد يکه چون سطح معن

باشد  مي تر کوچک ٠٥/٠مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
نظام جه يرفت در نتيرا پذ H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا

روحيه مشاركت  بر بهبود پيشنهادها در شهرداري تهران
 يساز روانجهت كمك به  و همكاري كاركنان شهرداري

  .باشد مي شهر موثرهاي  فعاليت
نظام پيشنهادها : پژوهش دوم يه فرعيفرض يبررس

تعلق  بر رضايت شغلي در سازمان و در شهرداري تهران
هاي  فرآيند يساز روانسازماني پرسنل جهت كمك به 

 . باشد مي اجرايي موثر
H0 :بر رضايت  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران

شغلي در سازمان و تعلّق سازماني پرسنل جهت كمك به 
 . باشد نمييندهاي اجرايي مؤثر اسازي فر روان
H1 :بر رضايت  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران

شغلي در سازمان و تعلّق سازماني پرسنل جهت كمك به 
ن يآزمون ا يبرا يندهاي اجرايي مؤثراسازي فر روان
م و يرتبه استفاده نمود کينا پارامتره از آزمون يفرض
 ١جدول شماره ر يبه مقاد با توجه: ر بدست آمديج زينتا

 يعنيآزمون  يدار يد که چون سطح معنيمشخص گرد
 ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  ياز مقدار الفا ٠١٧/٠مقدار
را  H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا باشد يتر م کوچک

بر  نظام پيشنهادها در شهرداري تهرانجه يرفت در نتيپذ
ت رضايت شغلي در سازمان و تعلق سازماني پرسنل جه

  .باشد مي اجرايي موثرهاي  فرآيند يساز روانكمك به 
H0 :بر بهبود  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران

سازي  ي و كيفي كاركرد كاركنان جهت كمك به روانكم
  . باشد نميهاي شهرداري مؤثر  فعاليت

نظام پيشنهادها  :بررسي فرضيه فرعي سوم پژوهش
يفي كاركرد بر بهبود كمي و ك در شهرداري تهران

شهرداري هاي  فعاليت يساز روان كاركنان جهت كمك به
 . باشد مي موثر

H1 :بر بهبود  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران
سازي  ي و كيفي كاركرد كاركنان جهت كمك به روانكم

 . باشد ميهاي شهرداري مؤثر  فعاليت
رتبه  کينا پارامتره از آزمون ين فرضيآزمون ا يبرا
 :ر بدست آمديج زيم و نتاينمود استفاده

د يمشخص گرد ۱جدول شماره ر يبا توجه به مقاد
از  ۰۳۷/۰مقدار  يعنيآزمون  يدار يکه چون سطح معن

، باشد مي تر کوچک ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
نظام  جهيرفت در نتيرا پذ H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا

كمي و كيفي  بر بهبود پيشنهادها در شهرداري تهران
هاي  فعاليت يساز روان كاركرد كاركنان جهت كمك به

   .باشد مي شهرداري موثر
نظام  :پژوهش چهارم يه فرعيفرض يبررس

پيشنهادها در شهرداري تهران بر پرورش و تقويت 
 يساز روان كاركنان و جهت كمك بههاي  استعداد
 . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت

H0 :در شهرداري تهران بر پرورش  نظام پيشنهادها
و تقويت استعدادهاي كاركنان و جهت كمك به 

  . باشد نمي هاي شهرداري مؤثر سازي فعاليت روان
H1 : نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر پرورش

و تقويت استعدادهاي كاركنان و جهت كمك به 
  . باشد مي هاي شهرداري مؤثر سازي فعاليت روان

رتبه  کينا پارامتره از آزمون يفرضن يآزمون ا يبرا
  :ر بدست آمديج زيم و نتاياستفاده نمود

د يمشخص گرد ۱جدول شماره ر يبا توجه به مقاد
از ۰۱۵/۰ مقدار يعنيآزمون  يدار يکه چون سطح معن

باشد  مي تر کوچک ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
ام نظجه يرفت در نتيرا پذ H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا
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 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

پيشنهادها در شهرداري تهران بر پرورش و تقويت 
 يساز روان كاركنان و جهت كمك بههاي  استعداد
  . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت

شنهادها ينظام پ :پژوهش پنجم يه فرعيفرض يبررس
تهران در استفاده از تجربه كاركنان جهت  يدر شهردار
 . باشد مي رشهرداري موث يها تيفعال يساز روانكمك به 
H0 :تهران در استفاده  يدر شهردارشنهادها ينظام پ

هاي  سازي فعاليت از تجربه كاركنان جهت كمك به روان
  . باشد شهرداري مؤثر نمي

H1 :تهران در استفاده  يدر شهردارشنهادها ينظام پ
هاي  سازي فعاليت از تجربه كاركنان جهت كمك به روان

 . باشد شهرداري مؤثر مي
رتبه  کينا پارامتره از آزمون ين فرضيآزمون ا يبرا

  :ر بدست آمديج زيم و نتاياستفاده نمود
د يمشخص گرد ۱جدول شماره ر يبا توجه به مقاد
از  ۵۴۱/۰مقدار  يعنيآزمون  يدار يکه چون سطح معن

باشد  مي بزرگتر ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
جه نظام ينت رفت دريرا پذ H0ه يتوان فرض مي نيبنابرا

تهران در استفاده از تجربه  يدر شهردارشنهادها يپ
شهرداري  يها تيفعال يساز روانكاركنان جهت كمك به 

 . باشد نمي موثر
نظام تحقق  :پژوهش ششم يه فرعيفرض يبررس

پذيري  انعطاف شيدر افزاپيشنهادها در شهرداري تهران 
 در سازمان در مقابل تغييرات سازنده جهت كمك به

  .باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت يساز روان
H0 : در نظام پيشنهادها در شهرداري تهران تحقق

پذيري در سازمان در مقابل تغييرات  انعطاف شيافزا
هاي شهرداري  سازي فعاليت سازنده جهت كمك به روان

  . باشد نمي مؤثر
H1 : در نظام پيشنهادها در شهرداري تهران تحقق

پذيري در سازمان در مقابل تغييرات  انعطاف شيافزا
هاي شهرداري  سازي فعاليت سازنده جهت كمك به روان

 . باشد ميمؤثر 
رتبه  کينا پارامتره از آزمون ين فرضيآزمون ا يبرا

  :ر بدست آمديج زيم و نتاياستفاده نمود
د يمشخص گرد ۱جدول شماره ر يبا توجه به مقاد
از  ۰۰۱/۰دار مق يعنيآزمون  يدار يکه چون سطح معن

باشد  مي تر کوچک ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
تحقق  جهيرفت در نتيرا پذ H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا

 انعطاف شيدر افزانظام پيشنهادها در شهرداري تهران 
پذيري در سازمان در مقابل تغييرات سازنده جهت كمك 

   .باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت يساز روان به

نظام پيشنهادها  :پژوهش هفتم يه فرعيفرض يبررس
تقويت روحيه خالقيت و نوآوري  بردر شهرداري تهران 

هاي  فعاليت يساز روان جهت كمك به در سازمان
 . باشد مي شهرداري موثر

H0 : تقويت  برنظام پيشنهادها در شهرداري تهران
به سازمان جهت كمك  روحيه خالقيت و نوآوري در

  . باشد نميهاي شهرداري مؤثر  فعاليت سازي روان
H1 : تقويت  تهران برنظام پيشنهادها در شهرداري

به جهت كمك  در سازمانروحيه خالقيت و نوآوري 
 . باشد ميهاي شهرداري مؤثر  سازي فعاليت روان

رتبه  کينا پارامتره از آزمون ين فرضيآزمون ا يبرا
  :ر بدست آمديج زيم و نتاياستفاده نمود

د يمشخص گرد ۱جدول شماره ر يتوجه به مقادبا 
از  ۰۰۴/۰مقدار  يعنيآزمون  يدار يکه چون سطح معن

باشد  مي تر کوچک ۰۵/۰مقدار  يعنيآزمون  يمقدار الفا
نظام جه يرفت در نتيرا پذ H0ه يتوان فرض نمي نيبنابرا

تقويت روحيه خالقيت  برپيشنهادها در شهرداري تهران 
 يساز روان هت كمك بهج در سازمانو نوآوري 

   .باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت
  

  يريجه گينت 
  :ديپژوهش مشخص گرد يها افتهياز 

در شهرداري تهران بر  تحقق نظام پيشنهادها )۱
 شهرداري تهران موثر فرآيندهاي اجرايي  يساز روان
  ؛ باشد مي

بر  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران تا حد زيادي )۲
 اركت و همكاري كاركنان شهرداريبهبود روحيه مش

 موثر شهرهاي  فعاليت يساز روانجهت كمك به 
  ؛دباش مي

نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر رضايت  )۳
جهت  شغلي در سازمان و تعلق سازماني پرسنل 

 اجرايي موثرهاي  فرآيند يساز روانكمك به 
    ؛باشد مي

كمي نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر بهبود   )۴
 يساز روان به و كيفي كاركرد كاركنان جهت كمك 

    ؛باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت
نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر پرورش و  )۵

 كمك به كاركنان جهت هاي  تقويت استعداد
   ؛باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت يساز روان

تهران در استفاده از  يدر شهردارشنهادها ينظام پ )۶
 يساز روان تجربه كاركنان جهت كمك به 

   ؛باشد نمي شهرداري موثرهاي  فعاليت
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در تحقق نظام پيشنهادها در شهرداري تهران  )۷
تغييرات  انعطاف پذيري در سازمان در مقابل  شيافزا

هاي  فعاليت يساز روان سازنده جهت كمك به
  ؛باشد مي شهرداري موثر

تقويت  نظام پيشنهادها در شهرداري تهران بر )۸
 كمك به جهت  در سازمانروحيه خالقيت و نوآوري 

  . باشد مي شهرداري موثرهاي  فعاليت يساز روان
 يج پژوهش در سطح مناطق شهردارياز جمله نتا

ش يشنهادها بر افزاينظام پ ياجرا ريتأثتوان به  مي تهران
 يها مهارت يت خدمات موثر به شهروندان و ارتقايفيک

) رانيه کارکنان باهم و مردم و مديوروابط دوس( يتعامل
حل  يها کيتکنو  ها مهارت ارتقاين يهمچن. اشاره کرد

انجام شده در راه  يها تيفعال يساز روانمساله در 
و  ياهداف فرد يخدمات موثر به شهروندان و همسو ساز

 ن پژوهشيج احصاء شده در اياز جمله نتا يسازمان
، يناطق شهردارم يط سازمانين در محيهمچن. باشد مي
مثبت آن در پرسنل  هاي ريتأثشنهادها و ينظام پ ياجرا

همراه با ، جاد حس اعتماد و مشارکت فعاليموجب ا
م ير کارکنان در نظام تصميحذف موانع مشارکت فراگ

حل مشکالت  يبرا نوآورانه يارائه راهکارها، شده يريگ
ر گياز د. شهروندان و سازمان را با خود همراه داشته است

ت و کرامت يهو يتوان به ارتقا مي ن پژوهشيج اينتا
م يتکر(با مردم  يدر برخورد کارکنان شهردار يانسان

، موثر يکار يندهاياصالح و بهبود فرآ، )ارباب رجوع
بهبود نظام گردش ، يو سازمان يفرد يريادگي ارتقاي

ت شهروندان از يش رضايافزا، ياطالعات و اطالع رسان
بهبود ، ش نظام سالمتيافزا، قمناط يها يشهردار
، ط کار در مناطقيشدن مح ريپذ دلط کار و يط محيشرا
صرفه ، يت شهريريدر مد يريت پذيش مسئوليافزا
  . اشاره کردها  نهيو کاهش هز ييجو

  
  پژوهش  يشنهادهايپ 

زان يشود م مي شنهاديپ، ج پژوهشيبا توجه به نتا
ف مختلف پژوهش در مناطق مختل يرهايمتغ ريتأث

 گيري اندازه يقيتهران در قالب مطالعات تطب يشهردار
رها همراه با عوامل موثر در آن يمتغ نيمؤثرترشده و 

احصاء و در مناطق و ، قيل دقيمنطقه خاص با تحل
با توجه . ديتهران به اجرا درآ يگر شهرداريد يها سازمان

، يآمده در مناطق شهردار به عمل يها يبررسبه 
، استمرار، جهت اجرا يمکانات کافاختصاص بودجه و ا

 شنهاديپ ،شنهادهاينظام پ ينه سازيو نهاد ياده سازيپ
  . باشد مي ن نظاميا يات اجرايشود که از ضرور مي

 ياجرا  ريتأثشود با توجه به  مي شنهادين پيهمچن
 يزان اثربخشيتهران م يشنهادها در شهردارينظام پ
مورد مطالعه ن پژوهش ياده شده در ايپ ياصل يرهايمتغ

در مناطق و  يزيقرار گرفته و جهت برنامه ر يو بررس
ج حاصل از آن ياز نتا يمختلف شهردار يها سازمان

  . استفاده شود
مختلف  يها سازماندر مناطق و  گردد يمشنهاد يپ 
ش پژوه يرهاين متغيرابطه ب، تهران يشهردار

با  )...و  نو آوريت و يخالق ،يريپذ انعطاف، مشارکت(
مورد  ياصول يزيبرنامه ر ه بريبا تک شنهادهايام پنظ

 دن بهيرس يج حاصله را برايقرار گرفته و نتا يبررس
مورد  تهران يکاراتر در شهردار يياجرا يندهايفرا

  . مياستفاده قرار ده
 

  و مآخذمنابع 
نشـر  ، سازمان مديريت. ۱۳۷۳. علي محمد، اقتداري )۱

 تهران ، ديبا
جـزوه  . اداره مشـاركت علـم  . ۱۳۸۰.  حسين، اميري )۲

 آموزشي 
. پرويـز  گهـر ، مهـدي و ساسـان  ، ايران نـژاد پـاريزي   )۳

موسسه . از تئوري تا عمل تيريو مدسازمان . ۱۳۸۰
 بانكداري ايران 

ابعـاد مشـاركت در   . ۱۳۷۲. فـرج اهللا ، رهنورد آهـن  )۴
انتشـارات  ، فصل نامه مديريت دولتي. تصميم گيري

 و زمستان  تهران پاييز، مركز آموزش مديريت دولتي
زان يـ م يان نامه با عنوان بررسـ يپا. ۱۳۸۱. يديسع )۵

ــأث هــاي  يريــم گيمشــارکت کارکنــان در تصــم ريت
   استان گلستان يت بدنيت اداره کل تربيريمد

مــديريت انتقــال تكنولــوژي و . ۱۳۸۴. نــواز، شــريف )۶
 ترجمه رشيد اصالني . توسعه

مركـز  . مديريت مشـاركتي . ۱۳۸۲. ناصر، صادقي فر )۷
  تحقيقاتآموزش و 

مشـاركت در مـديريت و   . ۱۳۷۷. محمدعلي، طوسي )۸
گرد آورنده سازمان امور اداري و استخدامي . مالكيت
  كشور 

در مـديريت و  (مشاركت . ۱۳۸۱. محمدعلي، طوسي )۹
، انتشارات مركز آمـوزش مـديريت دولتـي   . )مالكيت
  تهران

 در شـــنهادهايپنظـــام . ۱۳۸۵. محمـــود، مقيمـــي )۱۰
انجمن خدمات . تا عملدولتي از تئوري  يها سازمان

  فرهنگي ايرانيان خارج از كشور
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  و فرداد عدالت خواه ي، محسن قدميمراد کرد 
  

۹۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

. سيسـتم اطالعـاتي مـديريت   . ۱۳۸۱. بابك، كاظمي )۱۱
  تهران، نشر پيشبرد

رابطـه   يان نامه بـا عنـوان بررسـ   يپا. ۱۳۷۸. يميکر )۱۲
شـنهادها  ينظام پ يبا اجرا ياستفاده از نظام مشارکت

   کارکنان يت شغليو رضا يور بهرهبر 
عوامـل   يامه بـا عنـوان بررسـ   ان نيپا. ۱۳۸۶. يکوار )۱۳

نظــام  يل کننــده و محــدود کننــده در اجــرايتســه
ــنهادها از ديپ ــش ــدي ــدها يد م ــنل واح  يران و پرس

   رازيش يمنتخب دانشگاه علوم پزشک
زان يم يان نامه با عنوان بررسيپا. ۱۳۸۰. مصدق راد )۱۴

  مارستان يب ييشنهادها بر کاراينظام پ ريتأث
يت مشـاركتي  مـدير . ۱۳۸۴. حميـد ، وااليي شـريف  )۱۵

  راهبرد موثر در اداره امور سازمان
. ۱۳۷۹. سـي پـرت  ، هربـرت چـي و گولـت   ، هيكس )۱۶

، ترجمـه گوئـل كهـن    ؛سازمان مـديريت هاي  تئوري
 انتشارات اطالعات

ــپا. ۱۳۸۸. يوســفي )۱۷ ــوان شناســا ي ــا عن ــه ب  ييان نام
) شنهادهاينظام پ(مشارکت  يموانع سازمان نيتر مهم
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