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 اهداف درس

با تاکید بر نظام پیشنهادات

هدف کلی:
هیکاري و مشارکت داوﻃﻠبانه کارکنان و اسممممتفاده از اندیشه ها ،نظریات و ابتکارات ﺁنها در ﺣل
مساﺋل و مشکﻼت سازمان می باشد.
بستر سازي و بهبود نگرش ها براي ایجاد سیست پیشنهادات و مدیریت مشارکتی
اهداف جزیی:
پس از ﻃی دوره انتظار می رود فراگیران قادر باشند:


با مفاهی مشارکت ﺁشنا گردند.



محدودیت هاي به کارگیري نظام پیشنهادات را شناسایی نیایند.



با انواع روش هاي مشارکت ﺁشنا گردند.



ساختار نظام پیشنهادات را بیان نیایند.



راه هاي گسترش نظام مشارکت را بیان نیایند.

 سرفصل ها


مفاهی و تعاریف مدیریت مشارکتی



ریشه ها و تئوري هاي مدیریت مشارکتی



اهداف و روش هاو ویژگی هاي گروه مشارکتی



فرهنگ سازمانی و گسترش مدیریت مشارکتی



نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی



تعاریف و اهداف نظام پیشنهادات



دالیل و مبانی نظري استقرار نظام پیشنهادات



ارکان ،ساختار و مزایاي نظام پیشنهادات



محدودیت ها و عوامل موثر و راهکارهاي اجراي موفق نظام پیشنهادات



را ه هاي توسعه نظام پیشنهادات
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 مقدمه

با تاکید بر نظام پیشنهادات

تیامی سازمانها و نهادها ﺻرفنظر از اهداف و نوع فعاﻟیتهایی که انجام می دهند داراي سه منبممﻊ اﺻﻠی
هستند:
)1سرمایه
 )2تکنوﻟوژي
)3نیروي انسانی
با توسعه تکنوﻟوژي اﻃﻼعات و نزدیکی هر ﭼه بیشتر جوامﻊ و سازمان ها به یکدیگر ،دسترسی
بهتکنوﻟوژي و سرمایه ،دیگر در انحصار کشورها و سازمان هاي معدود نبوده و تنها نیروي انسانی است که
میتواند بعنوان برگ برنده مطرح باشد .بعﻼوه فقﻂ هییﻦ منبﻊ است که خاﺻیت فزایندگی ( )synergyرا
دارد ،یعنی میتواند محصول یا خدمتی را توﻟید و اراﺋه کند که ارزش ﺁن بیشتر از مجیوع ارزش اجزاء ﺁن
محصول باشد.
از ﻃرفی ﺣتی قویتریﻦ مدیران نییتوانند ادعا کنند که اﻃﻼعات کافی از تیامی جوانﺐ سمازمان داشمته و
می توانند بهتریﻦ راه ﺣل ها را براي ﺣل مشکﻼت اراﺋه نیایند .بدیﻦ ترتیمﺐ اگمر بﭙمﺬیری افمراد در همر
سطحی از سازمان ،میکﻦ است داراي ایده هاي کارگشایی باشند ،ﻃبیعی است که باید بمدنبال راه همایی
براي شناسایی ایﻦ ایدهها باشی  .ﭼرا که افراد بواسطه ارتباط نزدیﻚ با کاري که انجام میدهند و تجربه
ﺣاﺻل از تکرار ﺁن ،معیوالً به جزﺋیات کار بیشتر ﺁشنا بوده و در ﺻورت فمراه شمدن شمرایﻂ ،هیمیﻦ
افراد بهتریﻦ کسانی هستند که میتوانند پیشنهادهاي اﺻﻼﺣی اراﺋه نیایند .از ﻃرف دیگر ﭼون بﺨش مهیی
از وﻇایف مدیریت باید توسﻂ نیروي انسانی تحت سرپرستی وي انجام شود ،به هییﻦ دﻟیل برخی مدیریت
را هنر انجام کار توسﻂ دیگران تعریف کرده اند.
تیامی سمازمانها براي ﺣفﻆ و ارتقاء پیوسمته و بهبود مستیر ،نیازمند سه عنصر اساسی خﻼقیت ،کیفیت و
بهره وري می باشند.
در ایﻦ راستا استفاده از سیست ها و راهکارهایی که منجر به پرورش و شکوفایی ایﻦ سممه عنصممر شوند،
اهییت خاﺻی دارد .یکی از ایﻦ سیست ها که باعﺚ ارتقاي داﺋیی و مستیر ایﻦ سه عنصر می شود ،نظام
پیشنهاد ها می باشد .ایﻦ سیست یکی از ابزارهاي مه مدیریت مشارکتی است.
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در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي ،اعتقاد به ایﻦ اﺻل که براي انجام هر کاري هییشه یﻚ راه بهتر وجود
دارد ،منجر به بروز پیشنهادات مﺨتﻠفی در انجام هر فرﺁیند کاري می شود و که هر پیشنهاد خوﺏ می تواند
فرﺁیندي را کامل و تسریﻊ کند و می توان گفت مسیر رشد و تعاﻟی سازمان ها از ﻃریق مشارکت نظام مند
کارکنان و اﺣساﺱ تعﻠق سازمانی مقدور خواهد بود.
سازمان هاي پیشرو ﺁنهایی هستند که با ایجاد محیﻂ خﻼﻕ ،ترﺱ و دﻟهره کارکنان را نسبت به اراﺋه ایده
هاي تحول ﺁفریﻦ از بیﻦ ببرند و ﺁنان را در ایﻦ راه ترﻏیﺐ کنند .امروزه فکر و اندیشه نیروي انسانی به
عنوان تار و پودهاي سازمان براي شکل دهی و ﺣفﻆ ﺁن الزم و ﺿروري بوده و به عنوان مواد اوﻟیه براي
تﺄمیﻦ اهداف سازمان و ﺣفﻆ ﺁن در دنیاي رقابتی امروز مطرح هستند .یکی از عوامل موفقیت سازمان ها
ﺣاکییت روابﻂ انسانی مناسﺐ بیﻦ کارکنان و مدیران ﺁن سازمان است که اقدامی بسیار مناسﺐ درجهت
ه اندیشی تفکر هاي مطرح شده در سازمان است.
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فصل اول :

با تاکید بر نظام پیشنهادات

مفاهیم و تعاریف مدیریت مشارکتی
مشارکت کﻠیه اي عربی در باﺏ مفاعﻠه می باشد  ،که در زبان فارسی واژه هاي ذیل را معادل ایﻦ واژه به
کار می برند  .معاﺿدت  ،تعاون  ،هییاري  ،دگریاري  ،هیکاري  ،تشریﻚ مساعی  ،یارگیري  ،کیﻚ
متقابل  ،کنش متقابل  ،تقسی کار  ،هینوایی  ،واگﺬاري امور  ،خودگردانی  ،مردم ساالري  ،مسئوﻟیت
پﺬیري  ،ه اندیشی  ،هیفکري  ،دستیاري  ،هیدمی  ،هیراهی  ،یارمندي  ،مددکاري  ،یاوري  ،اعانت ،
مددخواهی  ،دستگیري
قدیمی ترین تعریف
مشارکت عبارت است از  :پیوندي دو سویه  ،سازنده و سودمند میان دو تﻦ یا بیشتر.
ساروخانی در تعریف مشارکت می گوید :
« شرکت فعاالنه انسان هاست در ﺣیات سیاسی  ،اقتصادي و فرهنگی و به ﻃور کﻠی تیامی ابعاد ﺣیات »
ﺁﻟﻦ بیرو :
مشارکت کردن به معناي سهیی در ﭼیزي یافتﻦ و از ﺁن سود بردن و یما در گروهمی شمرکت جسمتﻦ و
بنابرایﻦ با ﺁن هیکاري داشتﻦ است
مشارکت عبارت است از ( دخاﻟت و درگیر شدن مردم در فراگردهاي اقتصمادي  ،سیاسمی  ،اجتیماعی و
فرهنگی اي که بر سرنوشت ﺁنها اثر می گﺬارد) .
مشارکت داراي ﺣقانیتی فطري  ،اخﻼقی و معنوي است  .هنگامی که افراد در امور  ،مشارکت می نیاینمد
بدون شﻚ ،عیﻠکردها بهبودیافته و از ایجاد هزینه هاي اﺿافی جﻠوگیري به عیل می ﺁید.
ﭼنانچه اجراي مدیریت مشارکتی و نظام هاي تشمکیل دهنمده ﺁن بما موفقیمت هیمراه باشمد ،از مزایما و
پیامدهایی ﭼون بهبود روابﻂ انسانی بیﻦ مدیریت و کارکنان ،تقویت انگیزش در کارکنمان ،بهبمود گمردش
کار در سازمان ،بروز خﻼقیت و نوﺁوري ،تقﻠیل هزینه هاي توﻟید کاال و خدمات ،افزایش اﺣسماﺱ تعﻠمق
سازمانی در کارکنان و هیسو شدن هدف هاي ﺁنان با هدف هاي سازمان و در نهایمت افمزایش رﺿمایت
مشتري و به دست ﺁوردن سه بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود.
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براي دستیابی به ایﻦ مزایا باید ابتدا ویژگی هاي افراد مشارکت جو را بشناسی  .سﻼمت روانی و ادراکی و
توانایی ایجاد اندیشه هاي بسیار با سرعت زیاد و اراﺋه ﺁن ها به افراد فرادست ،ابتکمار ،توانمایی ایجماد و
اراﺋه پیشنهادهاي جدید ،استقﻼل راي و قدرت داوري ،متفاوت بمودن از هیکماران در اراﺋمه دیمدگاهها و
اندیشه هاي نو و مسؤﻟیت پﺬیري ،از جیﻠه مشﺨصات افمراد مشارکت جو است .معیوالً ﭼنیﻦ افمرادي را
می توان در سازمان هایی با ویژگی هاي زیر یافت:
رقابت :در ﺁن ها رقابت کامل و فشرده است ﭼرا که مشارکت در سازمانی تحقق می پمﺬیرد کمه رقابمت
کامل بر ﺁن ﺣاک باشد.
دسترسی مدیران به دانش گسترده :مدیران سازمان هاي مشارکت جو بر ایﻦ اعتقادنمد کمه دانمش در
سطح سازمانشان به وفور پراکنده است و خود به راﺣتی می توانند اندیشه ها و دیمدگاه هماي دیگمران را
مستقی و بی واسطه دریافت کنند.
احترام به افراد :کارکنان ایﻦ سازمان ها بر ایﻦ باورند که می توانند هیگام با نیازهاي سازمان رشد کنند.
یکی از عوامل مه رشد و توسعه کشورها ،اهییت دادن به فکر و اندیشه نیروي انسانی و استفاده ﺻمحیح
از ﺁن است و یکی از بهتریﻦ راههاي استفاده از فکر بشمر و ایمﻦ سمرمایه بمزرگ خﻠقمت ،اجمراي نظمام
پیشنهادهاست .امروزه در اﻏﻠﺐ کشورهاي پیشرفته و توسعه یافته در بیشتر سازمانها ،شرکتها و موسسمات
مﺨتﻠف ،ایﻦ سیست اجرا شده و هیه مردم از خرد و کﻼن در ﺣال فکر کمردن و پیشمنهاد دادن هسمتند و
عﻼوه بر اینکه مشﺨصاً از نتایج پیشنهادهاي خود بهره می برند ،پاداش می گیرند و عزت و اﺣترام به نفمس
را تجربه میکنند ،کشور و بقیه مردم نیز به ﻃور قابل توجهی از ﺁن بهرهمند میشوند.
با ایﻦ اعتقاد که هیچکس ،مساﺋل و مشکﻼت سازمان را بهتر از مدیران و کارکنان ﺁن درک نکرده و راهکار
ﺣل ﺁن را در سریعتریﻦ و ک هزینه تریﻦ روش میکﻦ پیشنهاد نﺨواهد کرد ،به نظر می رسمد دﻟسموزتریﻦ و
مناسبتریﻦ مشاور ،مدیر تغییر و اﺻﻼﺣگر سیست در درون سازمان متیرکز است .یکی از مهیتریﻦ عواممل
موفقیت سازمان ها ﺣاکییت روابﻂ انسانی مناسﺐ بیﻦ مدیران و کارکنان ﺁن سازمان است .در سازمان هایی
که روابﻂ انسانی خصیانه و ناعادالنه ﺣاک باشد ،کارکنان انگیزه هیکاري خود را با ممدیریت از دسمت
داده و سازمان ،موفق به انجام وﻇایف خود نگردیده و به اهداف خود دسترسی نﺨواهد یافمت .مشمارکت
کارکنان انگیزه ﺁنها را در ﺣل مساﺋل سازمان افزایش می دهد و ﭼون کارکنان فضایی براي اﻇهار نظر پیمدا

8

دوره های بعداز انتصاب مدیران میانی :مدیریت مشارکتی
با تاکید بر نظام پیشنهادات

می کنند و مدیریت به ایﻦ نظرات گوش می دهد ارتباط بیﻦ مدیریت و کارکنان بهبود می یابد وعوامﻠی کمه
موجﺐ نارﺿایتی میشود کاهش یافته و یا از بیﻦ خواهد رفت.
نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظامهاي مدیریتی پویاست که نقش مهیی در توسعه منابﻊ انسانی سازمانها
ایفا می کند .نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادها به عنوان یﻚ ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی اسمت .در ایمﻦ
نظام کﻠیه افراد سازمان درباره روش ها و ﺣل مساﺋل و ارتقاء بهره وري فعاالنه اندیشه کرده و ﺣاﺻل ﺁنمرا
در قاﻟﺐ ﻃرحها و پیشنهادها به سازمان اراﺋه میکنند.
مفهوم مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی عبارت است از"به وجود ﺁوردن فضا و نظامی توسﻂ ممدیریت کمه تیمام کارکنمان و
مشتریان و پییانکاران یﻚ سازمان بتوانند در تصیی سازي ،تصیی گیري و ﺣل مسمایل و مشمکﻼت در
جهت بهبود مستیر فعاﻟیت هاي سازمان از ﺁن استفاده کنند".
براساﺱ تحقیقات انجام شده ،مدیریت مشارکتی اثرات مثبتی برعیﻠکرد ،بهره وري و رﺿایت شغﻠی دارد.
زیرا موجﺐ برﺁورده شدن سه نیاز اساسی انسانی بودن کار یعنی افزایش خود مﺨتاري ،افمزایش در معنمی
دار بودن شغل و کاهش انزواي شغﻠی می شود.

مشارکت درهدف گذاري آثار مثبتی بر عملكرد کارکنان دارد:
نﺨست زمانی که کارکنان در تعییﻦ هدف مشارکت می کنند به انتﺨاﺏ اهدافی به مراتﺐ مشکل تر و عاﻟی
تر از اهدافی می پردازند که مدیریت برﺁن ها تحییل می کند.که ایﻦ امر سطح عیﻠکرد باالتري را به دنبال
دارد  .ایﻦ مطﻠﺐ تنها زمانی ﺻادﻕ است که اهداف به ﻃور مشارکتی تعییﻦ شوند.
دوم ﺿیﻦ ایﻦ که اهداف تعییﻦ شده به ﺻورت مشارکتی عاﻟی تر می باشند،کارکنان نیز معیوالً راﺣت تر
ﺁن ها را می پﺬیرند ،زیرا انتﺨاﺏ خودشان است.
سوم ﭼنیﻦ مشارکتی جوي از اعتیاد و امنیت دراز مدت و مساعد را در سازمان ایجاد می کنمد  .درﭼنمیﻦ
فضا و فرهنگ سازمانی است که کارکنان اﺣساﺱ رﺿایت شغﻠی کرده و با ارایمه خمدمات بما کیفیمت و
تﻼش فراوان براي برﺁوردن نیازهاي مشتریان ،رﺿایت ﺁنان را جﻠﺐ می کنند .رﺿایت مشتریان در نهایمت
به افزایش سه بازار و توان رقابتی منجر خواهد شد .ﺁقاي ماتسوشیتا در کتاﺏ "نه براي ﻟقیمه اي نمان "
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تحت عنوان مدیریت مشارکتی می گوید " :کیفیت مدیریت ،عامل تعییﻦ کننده در هر بازرگانی اسمت .بمه
نظر مﻦ بهتریﻦ نوع مدیریت ﺁن است که به کارمندان اجازه می دهد تا ﺿمیﻦ مشمارکت در کمار بتواننمد
برپایه توان و ﻇرفیت خود به تحقق هدف هاي هیگانی کیﻚ کنند".
گروه مشارکتی عبارتست از تعدادي از افراد که براي رسیدن به هدف مشترک به ﻃور فعاالنه و مسئوالنه با
یکدیگر کار می کنند و هر فردي عﻼوه بر اینکه مسئول رفتار خود است در برابر رفتار دیگران نیز اﺣساﺱ
مسئوﻟیت می کند .مراﺣل رشد یﻚ گروه مشارکتی عبارتست از شمناخت خمود ،کسمﺐ قمدرت و نفموذ،
توسعه وﺣدت و انجام وﻇیفه،
انواع گروههاي کاري عبارتند از:
گروههاي عﻼقه مند به کار انفرادي
گروههاي سنتی
گروههاي مشارکتی
گروههاي مشارکتی با عیﻠکرد بسیار باال.
اﺣترام متقابل و عشق اعضا نسبت به یکدیگر و داوﻃﻠﺐ شدن براي انجام کار ،مهیتریﻦ مشﺨصه هاي یﻚ
گروه مشارکتمی با عیﻠکرد بسیار باال محسمموﺏ مممی شوند .بنابرایﻦ ،گروه مشارکتی با گروههاي نوعی
و متمداول که در برخی از سازمانها شکل می گیرند ،متفاوت است .اﻟبته گروههاي نوعی و متمداول را می
توان به گروههاي مشارکتی و تیمم هاي مشارکتی تبدیل کرد و ایﻦ امر در ﺻورتی امکان پمﺬیر است که
با ﺁگاهی از مشﺨصه هاي اساسی گروه مشارکتی بتوانی یﻚ گروه مشارکتی را از ﻏیر مشارکتی تشمﺨی
دهی  .وابستگی درونی مثبت ،اﺣساﺱ مسئوﻟیت فردي و گروهی ،ارتباط متقابل و نزدیکی اعضا با یکدیگر،
یادگیري مهارتهاي اجتیاعی از یکدیگر ،ارزشیابی مستیر عیﻠکرد فردي و گروهی ،رﺿایت اعضا از کار با
یکدیگر،وجود اعتیاد و اﺣترام متقابل بیﻦ اعضاي گروه ،مشارکت فعال اعضا در تصیی گیریها ،فرﺻتهاي
برابر براي موفقیت ،ناهیگممون بودن اعضاي گروه ،مشﺨصه هاي اساسی یﻚ گروه مشارکتی به شیار می
روند.
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ریشه ها و تئوري هاي مدیریت مشارکتی
گرﭼه هیزمان با پیدایش گروه هاي انسانی و سازمان ها ،موﺿوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت وﻟی تا
مراﺣل اوﻟیه انقﻼﺏ ﺻنعتی در سال هاي ﺁﻏازیﻦ قرن نوزده  ،که مدیریت نقش و جایگاه ویژه خود را در
بیﻦ عوامل توﻟید و در اداره امور پیدا نکرده بود به ایﻦ موﺿوع اهییت زیادي داده نیی شمد .تحقیقمات و
بررسی هاي فرد تیﻠور و ﻟیﻠیان گیﻠبرت سبﺐ شد تا اهییت مدیریت در امور روشﻦ شود .گﺬشت زممان و
تغییرات عﻠ و تکنوﻟوژي سبﺐ پیدایش تغییر در تفکرات مدیریتی شد تا ایﻦ که اندیشه مدیریت مشارکتی
مطرح و به شکل هاي گوناگون نیایان شد.
با گسترش انقﻼﺏ ﺻنعتی در سال هاي ابتدایی قرن بیست  ،مکتﺐ مدیریت عﻠیی گرﭼه تا ﺣدودي اهییت
مدیریت را نیایان کرد .اما ایﻦ مکتﺐ به افراد انسانی به عنوان ابزار کار نگاه می کرد و نیروي کار در ایﻦ
دوره به عنوان دستان اجیر شده شناخته شده بود .در دوران بﻠوغ انقﻼﺏ ﺻنعتی با مطاﻟعات محققانی مانند
مازﻟو ،ﭼستر بارنارد و ﻟیکرت سبﻚ جدیدي در مدیریت به نام روابﻂ انسانی شکل گرفت.
در ایﻦ مکتﺐ برخﻼف مکتﺐ عﻠیی تﺄکید مدیریت بر بکارگیري قﻠﺐ افراد عﻼوه بمر دسمت ﺁنمان اسمت.
کارکنان اﺣساسات ،نیازها و مطﻠوبیت ها و رﺿایتیندي هایی دارند که مدیریت باید ﺁنهما را درک کنمد و
برخوردي متناسﺐ با ﺁن انجام دهد .در نییه دوم قرن بیست که می توان ﺁن را هیزمان با انقﻼﺏ فراﺻنعتی
نامید سبﻚ جدیدي به نام مدیریت سیستیی به وجود ﺁمد که کیفیت برخورد با نیروي کار را در مدل منابﻊ
انسانی بررسی می کرد.
در ایﻦ مکتﺐ ،مدیران نه تنها دستان و قﻠﺐ ها بﻠکه مغز کارکنان را نیز بمه کمار ممی گیرنمد .عمده اي از
کارشناسان نوع راستیﻦ مشارکتی را از ویژگی هاي دوره فراﺻنعتی و انفورماتیﻚ دانسته اند .در ایﻦ سبﻚ
مدیر باید مشارکت کامل کارکنان را در امور تشویق کند و شمرایطی بمه وجمود ﺁورد کمه در ﺁن تیمامی
کارکنان به اندازه توانایی خود مشارکت کنند.
مشارکت شاید تنها رایج تریﻦ موﺿوع در بررسی و باز کماوي رفتمار سمازمانی در اداره عیمومی اسمت.
مدیریت مشارکت جو ،در کانون تاخت و خرده گیري هواداران رفتار انسانی بر روش هاي کهﻦ در رفتمار
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سازمانی ،به ویژه بر مدیریت عﻠیی ،جاي داشت .در جنبش دهه  1961و دهه  1971و امور اداري عیومی
نو ،مشارکت جایی نیایان داشت ،و بﺨش عیده کوشش در باﻟندگی سازمان را ه اکنون در اختیمار دارد.
مشارکت یﻚ مفهوم بنیادي در بررسی انگیزش و نیز موﺿوعی بنیادي در بررسی تصیی گیري است ،زیرا
در گستره فراگرد انتﺨاﺏ و گزینش جایگاهی ویژه دارد .با ایﻦ هیه به رﻏ بسیاري از گواهه هاي ﺣاکی از
اهییت مشارکت در مدیریت عیومی ،بسیاري از سازمانهاي دوﻟتی هیچنان ساختار رده بندي شده را ﺣفﻆ
کرده ،از راه فرادگردهاي ﻏیر مشارکتی ،و به نسبت متیرکز ،به کار میپردازند.
نگاهی به اسرار و اهداف و مشاوره در سیره معصومان(ع) یکی از مساﺋل اساسی در سیره و منطمق عیﻠمی
پیشوایان معصوم(ع) مساﻟه مشورت و مشاوره است .به ﻃوري که از برخی از اﺻحاﺏ رسمول اکمرم(ص)
ﭼنیﻦ نقل شده است :هیچ کس را ندیدم که با اﺻحاﺏ خود بیشتر از رسول خدا با اﺻحابش مشورت کند.
ﺁنان ﭼه ﺿرورتی در ایﻦ اﺻل اﺣساﺱ می کردند :ﺁیا ﺁنچه براي ﺁنمان اهییمت داشمت ،پمرورش روﺣیمه
مشورت در عرﺻه هاي مﺨتﻠف فرهنگی ،اجتیاعی ،سیاسی ،نظامی و ...بود یا دستاوردهاي ﺁن؟ شورا مایمه
انس و ﺻفا و اﻟفت اجتیاعی ،پیوند مردم ،ارزش یافتﻦ ﺁنان ،استفاده از دیدگاه ها و مواﺿﻊ فکري و عﻠوم
و ﺁگاهی دیگران ،پرهیز از استبداد راي و پیامدهاي وخی خودراﺋی ،مشﺨ

شدن قدر و جایگاه انسمانها

در امور اجتیاعی وعرﺻه هاي فکري و فرهنگی می گردد .در زیمر ﺁیماتی ﭼنمد در خصموص مشمورت و
مشاوره که در قرﺁن و اﺣادیﺚ ﺁمده و بیانگر اهییت مشاوره و مشورت است ذکر گردیده است« :واممره
شوري بینه »؛ ﻟیقتدي به ﻏیره فی اﻟیشاوره و یصیر سنه فی امته»؛ «مﻦ استبد برایه هﻠﻚ»؛ «الﻇهیر اوثق مﻦ
اﻟیشاوره»؛...
مدیریت مشارکتی از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است و در سراسر روزگار راه فراگشت را پییوده
است .از دویست سال پیش مدیریت مشارکتی در نظام سیاسمی کشمورهاي ﻏمرﺏ راه یافمت و ﺁرام ﺁرام
تحول و دگرگونی کارساز را پییوده و با گﺬر زمان در رویارویی با انبوهی از دشواري هما ﭼنمان رشمد و
باﻟندگی یافت که سرانجام مردمان ﺣق ﺁن را یافتند تا در تعییﻦ سرنوشت خویش مﺨتار باشند و در ﻃراﺣی
ﺁینده خود مشارکت جویند.
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اهییت مدیریت مشارکتی تا بدان ﺣدي است که دانش پژوهان از جیﻠه (ﻟی پرستون و جییز پست) یمﻚ
دهه پیش مشارکت را «سومیﻦ انقﻼﺏ» در مدیریت خواندند .نﺨستیﻦ انقﻼﺏ ،پدید ﺁوردن سﻠسﻠه مراتمﺐ
سازمانی و دومیﻦ انقﻼﺏ ،جدا کردن مدیریت از ماﻟکیت و ﺣرفه اي شدن مدیریت بوده است.
نظام مدیریت مشارکتی ،ابزاري است بسیار کارﺁمد بر پایه انگیزش تحول ساز در مدیریت ،به گونه اي که
با بکارگیري ﺁن در کشورهاي توسعه یافته توانسته اند گام هاي بسیار بﻠند و سمریعی در مسمیر توسمعه و
رشد بردارند ﺻاﺣبنظران رشته مدیریت عقیمده دارنمد کمه مهیتمریﻦ جهمش تکنوﻟموژي و اقتصمادي در
کشورهایی مانند ژاپﻦ ،ﺁمریکا و اروپا ،بﺨصوص در دو دهه اخیر ،هیانا بکارگیري فراگیر نظمام ممدیریت
مشارکتی است .مهیتریﻦ عامل براي موفقیت سازمانی که می خواهد در جهت بهبود ممداوم قمرار داشمته
باشد ،مشارکت دادن کارکنان در امور سازمان است.
وقتی مشارکت در سازمانی پیاده شود ،تیام کارکنان خود را محترم ،با ارزش ،کارساز و موثر یافته ،خود
را در سرنوشت و موقعیت کارخانه یا سازمان سهی می دانند و نسبت به سازمان تعهمد پیمدا ممی کننمد.
مشارکت موثرو جدي کارکنان در فعاﻟیت هاي سازمان و انجام امور ،ریشه در امیال و خواسته هاي مدیران
داشته واز مباﺣﺚ و مساﺋل مه مدیریت است.
اندیشه و برنامه ریزي درباره مشارکت مؤثر کارکنان در سازمان امري مداوم و پیوسته می باشد .مشمارکت
کارکنان در سازمان را می توان به رودخانه اي تشبیه نیود که باید هیواره و به ﻃور مستیر در ﻃول ﺣیات
سازمان ،تداوم و جریان داشته باشد .نگرش تحﻠیﻠی به تاریخ ،بررسی و تحﻠیل عﻠل شکست ﺣکومت ها و
سازمان ها ،نشان می دهد هرگاه زمینه و میزان مشارکت مردم در انجام امور کیرنگ گردیده و کاهش قابل
مﻼﺣظه داشته ،بی تفاوتی افزایش یافته و نتیجه و پیامد ﺁن شکست و سقوط بوده است.
بنابرایﻦ تشﺨی

و تعییﻦ میزان مشارکت یا عدم ﺁن را می توان به عنوان عﻼمت هشدار دهنده و یا زنمگ

خطر در نظر گرفت و در معادﻟه پیروزي و یا عدم توفیق مدیریت محسوﺏ نیود.
در قرﺁن کری در سوره ي ﺁل عیران  .ﺁیه  159و سوره شوري  .ﺁیه  ، 38نیمز بمه ﺻمراﺣت بمه شمورا و
مشورت و استفاده از نظرات هیه افراد تﺄکید گردیده است.
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اهداف ،روش ها و ویژگی هاي گروه هاي مشارکتی
اهداف مدیریت مشارکتی
ﭼنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامﻊ براي جﻠﺐ مشارکت فردي و گروهی کارکنان در جهمت
ﺣل مساﺋل سازمان و بهبود مستیر در تیام ابعاد تعریف کنی و بر ایﻦ باور باشی که ممدیریت مشمارکتی
ارتباط داﺋ  ،متقابل و نزدیﻚ ،بیﻦ مدیریت ارشد و کارکنان است ،می توان گفت که مدیریت مشارکتی به
معناي مشارکت افراد مناسﺐ ،در زمان مناسﺐ و براي انجام کار مناسمﺐ اسمت .بمر پایمه ایمﻦ تعریمف،
مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود ﺁن ها مربوط می شود ،مشمارکتی داوﻃﻠبانمه ،ارادي و ﺁگاهانمه
خواهد بود که ایﻦ درگیري شﺨ

را تشویق می کند که به تحقق همدف هماي گمروه کیمﻚ کنمد و در

مسؤﻟیت ها و پیامدهاي ﺁنها سهی شود.
مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند:
نﺨست :ارج نهادن به ارزش هاي انسانی و به یاري ﻃﻠبیدن افرادي که به نوعی با سازمان در ارتباط اند.
دوم:رسیدن به هدف هاي از پیش تعییﻦ شده به کیﻚ هییﻦ افراد.
ایﻦ هدف ها بر ﭼند اﺻل اساسی استوار است:
.1هر فرد عضو سازمان جزﺋی از یﻚ ماشیﻦ بزرگ به ﺣساﺏ نیی ﺁید بﻠکه انسانی برخموردار از قمدرت
تفکر ،هوش و استعداد و تجربه هاي گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایﻂ مساعد فراه شمود ،ممی
تواند هیه ﭼیز را به نفﻊ خود و سازمان خود تغییر دهد.
.2هر کار ﻟزوماً به بهتریﻦ و مفیدتریﻦ ﺣاﻟت میکﻦ انجام نیی شود و بی تردید می توان هر کار معمیﻦ را
به گونه اي بهتر انجام داد و بهبود مستیر در انجام کار به کیﻚ اعضاي مجیوعه به ﺻورت گروهی انجام
می شود.

14

دوره های بعداز انتصاب مدیران میانی :مدیریت مشارکتی
با تاکید بر نظام پیشنهادات

.3مشارکت کارکنان کیﻚ می کند تا مدیریت از بسیاري کارهاي جزﺋی ﺁسوده شود و به کارهاي اساسی
بﭙردازد.

پس ،مدیریت مشارکتی عبارت است از به وجود ﺁوردن فضا و نظامی توسﻂ مدیریت که تیام کارکنمان و
مشتریان و مشاوران یﻚ سازمان در روند تصیی گیري و ﺣل مسماﺋل و مشمکﻼت سمازمان بما ممدیریت
هیکاري و مشارکت جویند .در واقﻊ ایﻦ نوع ممدیریت ممی خواهمد از ایمده هما ،پیشمنهادها ،ابتکمارات،
خﻼقیت ها و توان فنی و عﻠیی کارکنان و مشتریان در ﺣل مساﺋل و مشمکﻼت سمازمان و بهبمود مسمتیر
فعاﻟیت هاي ﺁن استفاده نیاید .ﺁهنگ فعﻠی تغییرات ﺁن ﭼنان عظی است که تاخیر در پاسخ بمه ﺁن میکمﻦ
است بسیارگران و ﺣتی فاجعه ﺁفریﻦ باشد .شرکت ها و دوﻟت ها هیه روزه به ایﻦ دﻟیل ورشکسته می شوند
که در سازگار کردن خود با ایﻦ تغییر کوتاهی کرده یا بسیار کند عیل کردهاند .سازگار شدن بما تغییمرات
سریﻊ جاري به تعدیل هاي مکرر و بزرگی در نوع کارها و نحوه انجام ﺁنها نیاز دارد .بنمابرایﻦ ،بایمد ابتمدا
تفکر را متحول کرد تا در عیل ایﻦ تغییرات ﻇهور کند .مشارکت کارکنان در مدیریت ،سازمان را توانینمد
می کند که خود را با سرعت بیشتري با ایﻦ تحوالت هیاهنگ نیاید .مشارکت فکري کارکنمان و مشمتریان
با مدیریت و بهبود مستیر در سازمان با پیاده سازي «نظام پیشنهادها» قابمل اجمرا اسمت .در موسسمه هما،
سازمان ها و به ﻃور کﻠی بنگاه اقتصادي می توان براي انجام امور به راهکارهاي مناسﺐ و موثرتر از ﺁنچمه
در ﺣال ﺣاﺿر وجود دارد ،دست یافت .نقطه شروع براي ایﻦ دستیابی تفکمر پیراممون اهمداف ،امکانمات
موجود و شناخت از شکاف ها و نارساﺋی ها و هیچنیﻦ درک شرایﻂ برونی و نهایتما" اثرگمﺬاري بمر ایمﻦ
عوامل است .ایﻦ اثرگﺬاري را می توان در جهت بهبود فرایند کار ،افزایش رﺿمایت خمدمت گیرنمدگان،
افزایش توﻟید ،کاهش هزینه ها  ،فناوري ،تنوع محصوالت ،و باالخ

افمزایش توانینمدي و ﺁزادي تفکمر

نیروي انسانی و امکان پرداختﻦ به موارد واالتري که با ﻃبیعت جسمتجوگر و خمﻼﻕ وي سمازگار اسمت،
هدایت نیود .با ایجاد ﭼنیﻦ تغییراتی است که می توان از رکود و سکون یﻚ ﺻنعت در میمان روش هماي
سنتی و قدییی که معیوال" منجر به ﻏیرقابل رقابتی شدن محصوالت و خمدمات و از کارافتمادگی بنگماه
اقتصادي می شود ،جﻠوگیري نیود .مسیر رشد و تعاﻟی سازمان ها از ﻃریق مشارکت نظمام منمد کارکنمان و
اﺣساﺱ تعﻠق قوي سازمانی مقدور می گردد .سازمانهاي پیشرو ،سازمانهایی هستند که بما ایجماد محمیﻂ
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خﻼﻕ ،ترﺱ و دﻟهره کارکنان را نسبت به اراﺋه ایده هاي تحول ﺁفریﻦ از بیﻦ می برند و ایشان را در ایﻦ راه
ترﻏیﺐ مینیایند.
روش هاي مدیریت مشارکتی
الف :روش مشارکت فردي:
ساده تریﻦ و ابتدایی تریﻦ روش مشارکت می باشد .هر کارگر یا عضو سازمان ،به ﻃور ﻃبیعی در عیﻠیات
و فعاﻟیت هاي سازمان شرکت دارد ،ﻟﺬا می تواند با جﻠﺐ نظر دیگران به عیوﺏ یﻚ پدیده یا مسﺄﻟه خاص
و اراﺋه پیشنهادات اﺻﻼﺣی و یا پیشنهادات ابتکماري در بعضمی از تصمیییات اتﺨماذ شمده در سمازمان
مشارکت نیاید ﺣال اگر ایﻦ روش به شکل نظام یافته تبدیل شود ،منجمر بمه ایجماد سیسمت پیشمنهادات
کارکنان می گردد.
ب :روش مشارکت گروهی:
در ایﻦ روش هرﭼند نفر از کارکنان یﻚ مؤسسه بنا به دالیﻠی از قبیل تشابه کار و تﺨص

 ،ه عقیمده و

ه فکر بودن ،دوستی و رابطه عاﻃفی که دارند دور ه جیﻊ می شوند و یﻚ گروه تشکیل می دهند و در
مواجهه با مسﺄﻟه یا مشکل در سازمان و یا بهتر شدن کار و نزدیﻚ شدن به اهداف و برنامه هماي سمازمان
خود ،با یکدیگر به هیفکري می پر دازند .و پس از مطرح کردن نظریات خود و بررسی ﺁن ها ،بهتریﻦ راه
ﺣل را انتﺨاﺏ کرده و با کیﻚ تیام اعضاي گروه ﺁن را تکییل می کنند و سﭙس به عنموان پیشمنهادي از
ﻃرف گروه به مسؤالن اداره یا دفتر مشارکت سازمان خود اراﺋه می دهند.
ج :تصمیم گیري مشارکت:
در بسیاري از کشورهاي ﻏربی ،به هیﺄت هایی از نوع کییته کارخانه ،نموعی ﺣمق هیکماري در تصمیی
گیري از ﻃرف مدیریت داده می شود ایﻦ هیﺄت ها در بدو امر ،فقﻂ ﺣق هیکاري در تصیی گیري راجمﻊ
به موﺿوعات خاﺻی را دارند که به ﻃور کﻠی بر سیاست کارخانه در قبال کارکنان یا امور رفاهی ﺁنان اثر
می گﺬارد .در ایﻦ موارد تصیییات باید مشترکاً اتﺨاذ گردد و در بعضی مواقﻊ نیز ایﻦ شرایﻂ با یﻚ نموع
«ﺣق و تو» براي مدیران هیراه است.
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روشهاي ابتدایی براي مشارکت دادن افراد

مدیر می تواند از راههاي متعددي افراد موجود در سازمانش را در برناممه هماي عیﻠیماتی و اسمتراتژیکی
سازمان خود ،مشارکت دهد؛ که در اینجا ﭼند روش از روشهاي ابتمدایی بمراي مشمارکت دادن افمراد در
سازمان را ،معرفی می نیاﺋی :
الف) تقسیم اطالعات
یکی از راههاي مشارکت افراد که پایه و زیربناي سایر راههاي مشارکت می باشد هییﻦ تقسی اﻃﻼعمات
است .در واقﻊ تقسی اﻃﻼعات به عنوان مشﺨصه بنیادیﻦ هیه فعاﻟیتهاي مربوط به مشارکت اسمت« .عمدم
اﻃﻼع کارکنان از عیﻠکرد سازمانی و ماهیت سازمان ،و هیچنیﻦ عدم ﺁگاهی از دالیل اتﺨاذ تصیییاتی که
وﺿعیت شغﻠی شان را تحت تﺄثیر قرار می دهمد ،موجمﺐ دﻟسمردي و از خمود بیگمانگی ﺁنهما را فمراه
می کند»ﭼرا که ﺁنان نسبت به سازمان خود ،اﺣساﺱ وفاداري و تعهد نیی کنند و هیواره هدف ها و برنامه
هاي سازمان را جدا از اهداف و برنامه هاي خود می دانند ،به واقﻊ ﺁنها در سازمان بمه عنموان عضموي از
دندانه هاي ﭼرخ دنده ي ماشیﻦ سازمان خواهند بود .اگر ﭼه در مدیریت خودکامه ،مدیر هیچگماه ارزش و
کاربرد تقسی اﻃﻼعات را درک نﺨواهد کرد و ﻟﺬا هیواره از ایﻦ مه  ،ﻏافل ممی مانمد و هیمیﻦ ،تبعماتی
هیچون کاهش کیفیت بهره وري و  . . .به دنبال خواهد داشت.
ب) بازخورد بررسی
بررسی روش سودمندي است ،زیرا راه مقرون به ﺻرفه اي براي مشمارکت تعمداد زیمادي از کارکنمان و
کسﺐ اﻃﻼعات ذي قییت دربارة مؤسسه می باشد .هیچنیﻦ از ابزار مفیمدي بمراي نظمارت بمر پیشمرفت
فعاﻟیتهاي مربوط به بهبودي کیفیت زندگی کاري یا شرایﻂ سازمانی به شیار می رود.
ج)سیستم هاي پیشنهاد
در ایﻦ روش ،مدیر با برقراري سیست پیشنهادها ،به افراد سازمان خود فرﺻت بیان اندیشه هما و عقایمد و
خﻼقیت ها را می دهد و در واقﻊ نظر ﺁنها را در بهبود بهره وري سازمان جویا می شود .اگر ﭼه ایﻦ روش
به عنوان یکی از روشهاي متداول و شایﻊ در سازمانها ،در زمینه مشمارکت دادن افمراد ،مطمرح بموده امما
متﺄسفانه به دالیل متعددي ،در عیل اثربﺨش و کارﺁمد نبوده :نه اینکه تصور شود عدم اثر بﺨشی ،خصیصه
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ذاتی نظام پیشنهادهاست ،بﻠکه هیواره ،ﺿعف در ﻃراﺣی ایﻦ روش ،یعنی نظام پیشنهادها بوده و هست به
گونه اي که ﺣتی در سازمانهایی که مدیران ﺁن سازمانها ،سنگ مشارکت را به سینه می کوبند ،ما به ندرت
شاهد اجراي راههاي بقاء مشارکت افراد ،در بﺨش پیشنهادها ،که شامل ﺣیایت سرپرستان ،بازخورد قوي،
تقدیر و پاداش و  . . .هست ،بوده ای .
د)روش گروهی اسمی
ایﻦ روش از مشارکت دهی افراد در مساﺋل گوناگون سازمان ،روشی نسبتاً سریﻊ و ساده است که مدیر با
استفاده از ایﻦ روش و با گﺬر از ﭼهار مرﺣﻠه افراد را در تصیی گیري مشارکت می دهد.
نظر دهی در سكوت ( :)Silent Generationیعنی مدیر از شرکت کنندگان میخواهند در ﺻورت
تیایل نظریات خود را بنویسند.
درخواست گردشی ( :)Round Robinمدیر از هر یﻚ از شرکت کنندگان می خواهد تا به نوبت یکی
از ﺁراي خود را اراﺋه نیایند که در اینجا مدیر به افراد ﺣق اﻇهار نظر در مورد ﺁراي اراﺋه شده را ،نییدهد.
بحث توضیحی ( :)Claritification Discassionمدیر پس از ثبت ﺁراي مزبور ،به ترتیﺐ هر یﻚ از ﺁرا
را به نوبت مطرح کرده ،و از شرکت کنندگان می خواهد تا اگر در مورد ﺁن پرسشی دارند ﺁن را مطرح
کنند.
رأي گیري و رتبه بندي :در ایﻦ مرﺣﻠه از کار ،مدیر از هر یﻚ از شرکت کنندگان می خواهد تا به نظر
خود ،بهتریﻦ ﺁراء (از  5تا  8رأي) را بر گزینند و تعداد مناسبی کارت نیز در اختیار ﺁنها می گﺬارد و
شرکت کنندگان ،گزینش هاي خود را روي ایﻦ کارتها ثبت کرده (هر رأي روي یﻚ کارت) ﺁنها را رتبه
بندي می کنند .بدیﻦ ترتیﺐ ،باالتریﻦ شیاره ها بهتریﻦ رأي می باشد .کارتها و رتبه ها  ،جیﻊ ﺁوري می
شوند و امتیاز کل هر رأي ،روي نیودار ثبت می گردد ،که در نهایت یﻚ ﻟیست رتبه بندي شده به دست
می ﺁید که نیایانگر توافق گروه می باشد و به هییﻦ ﻃریق ،مدیر از مشارکت افراد سازمان خود ،استفاده
الزم را می برد.
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فصل چهارم:

با تاکید بر نظام پیشنهادات

تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت مشارکتی
اجراي موثر یﻚ سبﻚ مدیریت مشارکتی توسﻂ فرهنگ سازمانی ﺻورت می گیرد و درنهایت بمه کیمﻚ
عوامﻠی مشﺨ

می شود که با ﺁن سازگارند.

در مرﺣﻠه نﺨست ،فرهنگ هاي ایجاد شده از سوي بنیانگﺬارانی با ﺁن دسته خصوﺻیات فردي کمه سمبﻚ
رهبري مشارکتی را رواج می دهند ،بستر مساعدتري را براي ایجاد مشمارکت میکمﻦ بمه هیمراه خواهمد
داشت .بنیانگﺬاران ،مسئوالن اﺻﻠی  ،براي خﻠق سیست ارزشی هستند بنابرایﻦ ،اگر ﺁنان ارزشها را به ﻃمور
هیاهنگ و منظ هیراه یﻚ سبﻚ مدیریت مشارکتی انتقال نداده باشند ،از هیان ابتدا فرهنگ از یﻚ پایه نه
ﭼندان مناسﺐ براي مشارکت برخوردار خواهدبود.درﺣاﻟی که تنها راجﻊ به اوﻟیﻦ عامل از عواممل تعیمیﻦ
کننده ﺻحبت می کنی باید به خاﻃر داشت که فرهنگ از تعامل تیامی عوامل به وجود می ﺁید ،امما ممی
دانی ایﻦ مورد بسیار تاثیرگﺬارتر است .دوم ،تاریﺨچه نیز به عنوان عامل تعییﻦ کننده فرهنگ بر امکانمات
اجراي مشارکت تاثیر می گﺬارد.
ایﻦ پیاده سازي ،در ﺻورتی که وقایﻊ گﺬشته ارزش هاي دموکراتیﻚ و مشارکتی را ﺣیایت کنند ساده تر
خواهد بود و در ﺻورت رواج ایﻦ قبیل ارزشها ،پس از ﻃی یﻚ دوره ﻃوالنی ﺣیایت از ﺁنها ﭼشمیگیرتر
خواهدبود یعنی گﺬشت زمان به تقویت و پﺬیرش ایﻦ ارزشها منجر خواهد شد.
فرهنگ مﻠی ،سومیﻦ عامل تعییﻦ کننده فرهنگ سازمانی است که بنابه نظر هاف استد از پنج جنبه بر اجراي
مدیریت مشارکتی اثر دارد ،ﻟﺬا به تحﻠیل یﻚ به یﻚ ایﻦ موارد می پردازی .
کشورهایی با درجه و میزان فاﺻﻠه قدرت باال ،گرایش به تیمممممرکز در تصیی گیري نشان می دهند که
مستﻠزم مشکﻼت عدیده اي براي گروه  -کاري هیانند مشارکت پرسنل است .بنابرایﻦ ،فرهنگهایی با درجه
باالیی از فاﺻﻠه قدرت ،زمینه مساعد ﭼندانی جهت امور مشارکتی ندارند؛ اجتیاعات شمدیداً فردگمرا بمه
ایجاد فرهنگهایی تیایل دارند که در ﺁنها کار فردي توأم با استقﻼل و مسمئوﻟیت پمﺬیري متناسمﺐ بما ﺁن
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وجبران خدمات فردي مطﻠوﺏ وموردپﺬیرش هستند .ایﻦ نگرش در ﺁﻏاز موافق فعاﻟیتهاي مشمارکت بمراي
ارتقا و رواج گروه  -کاري نیست .مسئﻠه اي که نقش کﻠیدي در ایﻦ سبﻚ مدیریت دارد.
جدا از مفاهی ﺻفات مردانه و زنانه ،مدیریت مشارکتی زمانی ﺁسان تر اجرا خواهدشد که فرهنگ سازمانی
از بعدي که هاف استد ﺁن را ﺻفات زنانه می نامد ﻏنی و بارور شده باشد ،و به ایﻦ شکل مطرح شده که
تاکید بر روابﻂ بیﻦ فردي و کیفیت زندگی دارد ،و ایﻦ ارزشها با اﺻول اوﻟیه مشارکت هیاهنگی بیشمتري
دارند.
گرایش به گریز از شرایﻂ عممدم اﻃیینان ،مسئﻠه اي است که فرد در مواجهه با ﺁن شرایﻂ با اﺣتیاط رفتمار
می کند .ازﻃرفی اجراي مدیریت مشارکتی نیازمند وجود جو اعتیاد میان افراد سازمان است زیرا از هریﻚ
از افراد انتظار می رود تصیییات مناسبی را جهت کسﺐ بهتریﻦ نتایج میکﻦ اتﺨاذ کنند.
در ایﻦ ﺻورت ،ﻃبیعی است تاکید شود که باید میزان مشﺨصی از عدم اﻃیینان پﺬیرفته شود ،ﻟﺬا فرهنمگ
هایی با گرایش زیاد به پرهیز از شرایﻂ عدم اﻃیینان ،براي اجراي ایﻦ سبﻚ مدیریت مناسﺐ نیسمتند .امما
نباید اﻃیینان کردن به افراد را با میزان قدرت تفویض شده به ﺁنها خﻠمﻂ کنمی  ،زیمرا مشمارکت ،قموانیﻦ
مشﺨصی را وﺿﻊ می کند و به کیﻚ معیاري که ﻏاﻟباً برپایه میزان و شیوه مشارکت به اجرا درﺁمده اسمت
محدود می شود .ﻟﺬا هرگز به عنوان یﻚ قانون ﺁزادي فعاﻟیتهاي بازرگانی تﻠقی نیی شمود ،وﻟمیکﻦ درهمر
شکل و وﺿعیتی از ﺁن ،به معناي مجازکردن پرسنل جهت فعاﻟیت به هیراه میزان مشﺨصی از ﺁزادي عیمل
است .بنابرایﻦ به نظر ﺻحیح نیست که اثرات مثبت یا منفی ایﻦ عامل بیان شود.
ﺁخریﻦ مسئﻠه در بحﺚ فرهنگ مﻠی ،دیدگاه بﻠندمدت یا کوتاه مدت است ،که اﺣتیال توفیق مشمارکت را
در قاﻟﺐ فشارهایی جهت کسﺐ نتایج تحت اﻟشعاع قرار می دهد .مطاﻟعاتی که در رابطه با نتایج ممدیریت
مشارکتی انجام شده ،مبیﻦ ایﻦ نکته است که انتظار نتایج سریﻊ و ﺁنی داشتﻦ از اجراي ایﻦ سبﻚ ممدیریت
ﻏیرمیکﻦ است .خصوﺻاً اینکه سازگاري و توافق با ایﻦ سبﻚ نیازمند ارتقاي زیاد سطح ﺁموزش ،تغییرات
سیست اﻃﻼعاتی ،سیست جبران خدمممممات پرسنل و سایر موارد است .پس نیمی توانمد فموراً ﺻمورت
گیرد .در ایﻦ ﺣاﻟت فرهنگهایی با گرایش کوتاه مدت ،بستر مناسبی براي توفیق کسﺐ مدیریت مشمارکتی
نیستند.
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بدیﻦ شکل مﻼﺣظممممه شد که عوامل تعییﻦ کننده فرهنگ سازمانی به گونه اي اساسی بر امکانات توفیق
اجراي مدیریت مشارکتی تاثیممممر دارد .فرهنگ سازمانی در مرکز قرارمی گیرد ،پس درایﻦ ﺣاﻟمت ممی
تواند در نقش تسهیل کننده و یا ﺣتی مانﻊ یا عامﻠی بازدارنده ﻇاهر شود .به عنوان یﻚ نتیجه باید گفت که
سازمان قبل از تصیی گیري جهت اجرا یا عدم اجرا مدیریت مشارکتی می بایست تحﻠیمل قبﻠمی و مقمدم
فرهنگ خود را مدنظر قرار دهد.
درﺻورتی که فرهنگ سازمانی موانعی در راه اجراي یﻚ سبﻚ مدیریت مشارکتی ایجاد کند ،سازمان باید
از خود بﭙرسد که ﺁیا ایجاد تغییراتی در فرهنگ ﺁن مناسﺐ است یا خیر .زیرا فرهنمگ نتیجمه یمﻚ فراینمد
اجتیاعی پیچیده بوده ﻟﺬا تغییر ﺁن نه ساده و نه سریﻊ است اما ﻏیرمیکﻦ نیز نیی باشد .درواقﻊ فرهنگ بمه
تدریج شکل می گیرد ،و نه تنها ایستا نیست بﻠکه پویمماست و در گﺬر زمان به ﻃور مستیر تغییر می کند.
اگر تغییري داوﻃﻠبانه موردنظر باشد ،دستیابی به موقعیت جدید به مراتﺐ ﺁسان تمر خواهمدبود .اﺻمﻼح و
تعدیل فرهنگ سازمانی نیازمند گﺬشت زمان استقامت و شکیبایی است ،ﭼون ایﻦ مسئﻠه یکی از مهیتمریﻦ
واقعیتها در تغییر و دگرگونی است .ﭼنیﻦ تحوﻟی به تﻼش ،تفکر و اندیشه ،دانمش ،فرهنمگ و اسمتنباط و
ادراک نیاز دارد .ایﻦ وﺿعیت درمورد فرهنگهاي محک و ریشه دارتر دشوارتر است.
سازمان باید ﺿرورت واقعی تغییر فرهنگ را درک کند ﺿیناً امکانات موفقیت و زمان الزم براي ﺣصمول
ﺁن را نیز درنظرگیرد .در ﺻورتی که فرهنگ ﺣاﺿر سازمان جهت اجراي مشارکت مناسﺐ به نظر نرسمد و
ﭼنانچه تغییر در راستاي فرهنگی مناسبتر متغیري فوﻕ اﻟعاده مشکل یا ﺣتی ﻏیرمیکﻦ تصور شود ،سمازمان
باید مجدداً هدف از اجراي سبﻚ مدیریت مشارکتی را تجزیه وتحﻠیل کند زیمرا میکمﻦ اسمت اﺣتیمال و
امکان موفقیت بسیار پاییﻦ باشد.
آزمایش کامیابی و مدیریت مشارکتی به سه اقتضا وابسته است:
ساختار
جهت گیري
فراگرد
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بدیﻦ معنی که هر گاه بنگاه یا سازمانی برخی ویژگی هاي هوادار را در قاﻟمﺐ سماختار سمازمانی ،جهمت
گیري مدیران و کارکنان ،فراگرد مشارکت واقعی و فراگردهاي تصیی گیري به کار گیرد ،اﺣتیال کامیابی
فزونی خواهد یافت.
الف) ساختار :ﺁشکارتریﻦ متغیر ساختاري  ،اندازه و بزرگی سازمان است .سازمانهاي کوﭼﻚ تمر در بمه
کار انداختﻦ مدیریت مشارکتی کامیاﺏ ترند .در واﺣدهاي کوﭼکتر تیاﺱ هاي ﭼهره به ﭼهره ،شمدنی تمر
است ،پیوندها خصوﺻی تر هستند ،تصیی گیري می تواند بی درنگ تر مسئوالنه شناخته شود ،و هیاهنگی
ﺁسان تر می گردد .بر هییﻦ پایه ،در واﺣدهاي بزرگ مشارکت باید تحت ساختاري فشرده تمر و دورتمر از
دسترﺱ هیگان باشد ،گر ﭼه زنجیره از گروههاي کوﭼﻚ به ﺻورت «گیرههاي پیونمد» در همر رده بماالتر
سازمانی می تواند یﻚ روش از میان بردن ایﻦ دشواري باشد .با ایﻦ هیه ،در بﺨش سازمان هاي بزرگ بمه
ندرت میتوانند ﭼنیﻦ زنجیرهاي از گیرههاي پیوند میان گروههاي کوﭼﻚ را فراه ﺁورند.
ب) جهت گیري :براي کامیابی مدیریت مشارکتی ،ساختار مناسﺐ و هوادار بسنده نیست .کارکنان سازمان
نیز باید در جهت مساعد توجیه باشند .ایﻦ نکته بدیﻦ ﺣقیقت اشاره دارد کمه مشمارکت تنهما یمﻚ ابمزار
عقﻼنی نیست ،بﻠکه یﻚ فراگرد اجتیاعی نیز هست .جهت گیریها و گرایش هاي پیشیﻦ بسیار دیگري نشان
داده شدهاند که بر کامیابی مدیریت مشارکتی اثر میگﺬارند:
پشتیبانی مدیریتی :مانند هیه کوششهایی که براي دگرگونی سازمانی ﺻورت میگیرد ،مشارکت  ،نیاز به
پشتیبانی مدیریت بﻠند پایه دارد.
سبک مدیریتی :سبﻚ کار مدیر باید مشارکت جو باشد .هیه مدیران نیی توانند ﭼنیﻦ سبکی را در پمیش
گیرند و برخی از مشارکت هراﺱ دارند.
مشارکت کنندگان نباید بسیار خودکامه باشند .
زیردستان باید در برابر ابهام کار بردبار و شکیبا باشند ،خود را با هدف هماي سمازمانی هیاننمد سمازند و
ﺁرزوي شرکت در تصیی گیري داشته باشند.
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ج) فراگرد :هیانند ساختار ،جهت گیریهاي هوادار  ،نیز نییتوانند به تنهایی کامیابی مدیریت مشارکتی را
استوار سازند .سومیﻦ دسته مقتضیات ﺿروري و بنیادي به خود فراگرد تصیی گیري باز می گمردد .گماهی
نیازمندیهاي ﺁشکار فراگرد سازمانی ،مانند سري بودن کار به ﻃور کﻠی مشمارکت در تصمیی گیمري را از
میان بر می دارد .با توجه به قانونهایی که درباره سري بودن کار به تصویﺐ می رسد و ﺣساسیت سازمانهاي
دوﻟتی درباره ﺁنها ،ایﻦ میتواند به خودي خود یﻚ سد و مانﻊ عیده به شیار ﺁید .مشارکت زمانی دﻟﺨمواه
و مطﻠوﺏ است که فراگرد کار به دشواریهاي منطقی که از سوي کارشناسان می توانند بمه خموبی گشموده
شوند تبدیل نگردند و ابهام نه ﭼندان عظی باشد .که از پدید ﺁمدن ه رایی پیشگیري کنمد و نمه ﭼنمدان
اندک که نیاز به گفت وگو و بازکاوي را از میان بردارد ،و سرانجام هنگامی که روشمنی در راه مم ﺁمماج
پدیدار باشد .روشنی در راه م ﺁماج بدیﻦ معنی است که ممدیریت بمراي مشمارکت کارکنمان پاداشمهاي
ارجیندي در نظر می گیرد ،و کارکنان اﺣساﺱ کنند که کارکرد به پاداش می انجامد ،و کوشش و تﻼش نیز
به کارکرد منتهی میگردد.
فﻦ شناسی و فراگرد کار نیز بر سرنوشت مشارکت اثر میگﺬارند .هیانگونه که الوریج ﺁشکار ساخته است
ایﻦ اثرها را میتوان به ﭼند دسته عیده از مقتضیات بﺨش کرد:
 )1مشارکت مطﻠوﺏ خواهد بود و خواهان خواهد داشت هر گاه فراگرد کار مردمان را در واﺣدهاي کار
به ﺻورت ﭼهره به ﭼهره نزدیﻚ کند و نه ﺁنکه ﺁنان را از ه جدا سازد.
 )2مشارکت ﺁنگاه هوادار پیدا میکند که ساختار قدرت درونی سازمان به ﺻورت خودکامه نباشد.
 )3مشارکت تاجایی هوادار خواهد داشت که جریان گردش کار زیر فشار مهﻠت هاي فوري براي کاال یا
خدمات بر مبناي ﺿوابطی که از سوي دیگران معیﻦ شده است ،قرار نگیرد .
در یﻚ بررسی سراسري جهانی از اﻟگوهاي مشارکت ،برن اشتایﻦ براي مردم ساالر کردن سمازمانی شمش
پیش نیاز فراگردي را بدیﻦ شرح ﺁشکار ساخته است:
 )1مشارکت در تصیی گیري
 )2باز خوراندن اﻃﻼعات پی در پی درباره پی ﺁمدهاي کار
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 )3ﺁگاه شدن کامل مشارکت کنندگان از اﻃﻼعات مدیري که براي تصیی گیري بایسته است.
 )4تضییﻦ ﺣفﻆ ﺣقوﻕ فردي
 )5فراه بودن بحﺚ پژوهش خواهی به هنگام اختﻼفها
 )6بودن ﺁمادگی و زمینه هاي مردم ساالري ،به گونه اي که در بندهاي پیشیﻦ باز کاوي شد .گمر ﭼمه ایمﻦ
نتیجه گیري ها از درون نیونههاي مﻠی مدیریت مشارکتی به دست ﺁمدهاند.

سرشت مشارکت کارکنان
مدیران مشارکت جو با کارکنان خود مشورت می کنند ،ﺁنان را از دشواري ها ﺁگاه می سازند و در گمرفتﻦ
تصیی ها شریﻚ می کنند تا هیگی به ﺻورت یﻚ گروه به کار بﭙردازند .مدیران مردمانی خودکامه نیستند
و در هیان ﺣال نیز مردمی نیستند که ﻟگام کار را رها کنند و مسمئوﻟیت هماي ممدیریت را از یماد ببرنمد.
مدیران مشارکت جو مسئوﻟیت نهایی را براي واﺣدي که به سرپرستی ﺁن گیارده شده اند بر دوش دارنمد،
وﻟی ﺁموختهاند که در کارگردانی عیﻠیات با کسانی که براستی کار را به انجام میرسانند ،مشارکت کنند.
پیامد ایﻦ رویه ﺁن است که کارکنان به اﺣساﺱ درگیر بودن در هدف هاي گروهی دست می یابند« .پیاممد
روانشناختی کارکنان» در مدیریت پشتیبان ،اﺣساﺱ «مشارکت» است که براي کارکنان فراه می ﺁیمد .بمر
ایﻦ پایه می توان گفت که مشارکت یﻚ درگیري ذهنی و عاﻃفی اشﺨاص در موقعیتهاي گروهی است کمه
ﺁنان را بر می انگیزد تا براي دستیابی به هدفهاي گروهی یاري دهند و در مسئوﻟیت کار شمریﻚ شموند .در
ایﻦ تعریف سه اندیشه مه نهفته است:
درگیر شدن
یاري دادن
مسووﻟیت
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درگیري ذهنی و عاطفی :در مرتبه نﺨست ،و شاید پیش از هر ﭼیز دیگر ،مشارکت بمه معنمی درگیمري
ذهنی و عاﻃفی است و تنها به کوشش بدنی محدود نیست .در مشارکت  ،خود شﺨ

درگیر است و تنها

مهارت و کاردانی وي درگیر نیست .ایﻦ درگیري روانشناختی است و نه جسیانی .انسانی که مشارکت می
کند خود درگیر است ونه کار -درگیر .شیاري از مدیران درگیر شدن در کار را بمه اشمتباه بمه مشمارکت
واقعی تعبیر می کنند .اینان درﺣرکتهاي کاﻟبدي مشمارکت وارد ممی شموند ،و نمه در ﭼیمز دیگمري .ﺁنمان
نشستهایی برقرار میکنند ،از دیگران نظرخواهی میکنند ،و به کارهایی از ایمﻦ شمیار ممیپردازنمد ،وﻟمی
هیواره براي کارمندان ،نیﻚ روشﻦ است که مدیرشان یﻚ رﺋیس خودکامه است که جویماي همیچ گونمه
اندیشه و نظري جز اندیشه خود نیست .ایﻦ به کار سرگرم شدن است ونمه مشمارکت ،در ﭼنمیﻦ روشمی
کارکنان به خود درگیري دست نیییابند.
انگیزش براي یاري دادن :دومیﻦ اندیشه مه در مشارکت ﺁن است که مشارکت مردم را به یماري دادن
بر میانگیزاند مردم از راه مشارکت بﺨت ﺁن را مییابند که قابﻠیتهاي ابتکمار و ﺁفریننمدگی خمود را بمراي
دستیابی به هدفهاي سازمان ،به گونه اي که در نظریه « »yﺁمده است ،از بند رها سازند .بنابرایﻦ تعریف ،راه
مشارکت از موافقت جدا می شود .در روش موافقت تنها توان ﺁفرینندگی مدیر به کار گرفته می شمود کمه
اندیشه ها را براي دریافت موافقت اعضاي گروه بمه گمروه ممی ﺁورد .موافقمت کننمدگان یماري ویمژه اي
نیی کنند ،بﻠکه تنها ﺁنچه را که پیش رویشان می گﺬارند ،تصویﺐ می کنند .مشارکت ﭼیزي بیش از گمرفتﻦ
موافقت براي موﺿوعی است که از ﺁن پیش درباره ﺁن تصیی گرفته شده است .مشارکت یﻚ داد و سمتد
اجتیاعی دو سویه میان مردم است.
مشارکت از راه یاري دادن به کارکنان براي پی بردن و روشﻦ کردن راههاي دستیابی به هدف ها انگیمزش
را بهبود می بﺨشد .بر پایه اﻟگوي رهبري راه – ﺁماج هر ﭼه بر ﺁگاهی درباره پیوندهاي راه – ﺁماج افزوده
شود ،بر میزان پﺬیرش مسئوﻟیت در راه دستیابی به هدف میافزاید پیامد ﺁن نیز افزایش انگیزش است.
پذیرش مسئولیت :سومیﻦ اندیشه در مشارکت ﺁن است کمه مشمارکت ممردم را بمر ممی انگیمزد تما در
کوششهاي گروه خود مسئوﻟیت بﭙﺬیرند .ایﻦ یﻚ فراگرد اجتیاعی است که به یاري ﺁن ممردم بمه خمود –
درگیري در سازمان میرسند و سر ﺁن دارند که سازمان خود را کامیاﺏ بیابند .هنگمامی کمه ﺁنمان دربماره
سازمانشان سﺨﻦ میگویند ،واژه «ما» و نه «ﺁنان» را به کار میبرند.
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هنگامی که دشواري در کار ببینند ،میگویند ایﻦ دشواري «ماست» ونه از ﺁن «ایشان.
در ﺣاﻟی که افراد براي کوششهاي گروهی به پﺬیرش مسؤﻟیت رو می ﺁورند ،در می یابند که ﺁنچه را خمود
میخواهند انجام میدهند ،یعنی ﺁنکه ،کاري را به پایان میرسانند که خود را براي ﺁن مسؤل ممیشمیارند.
اندیشة کشاندن گروه به کارگروهی  ،یﻚ گام کﻠیدي در پرورش گروه به ﺻورت یﻚ واﺣد کاري کامیاﺏ
است .هنگامی که مردم بﺨواهند کاري را انجام دهند ،براي انجام دادن ﺁن راهی خواهنمد یافمت .در پرتمو
ﭼنیﻦ اوﺿاعی کارکنان ﺁماده اند تا سﺨت کوشانه با مدیران به کار بﭙردازند و نه ﺁنکه در برابر ﺁنان از خود
واکنش ناسازگارنشان دهند.
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فصل پنجم:

با تاکید بر نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی
محیﻂ کنونی  ،سازمانها را هرﭼه بیشتر به شیوه هاي جدید مدیریت سوﻕ می دهمد و گمرایش بمه سمبﻚ
مدیریت مشارکتی یکی از گزینه هاي ایﻦ مبحﺚ است  .ﭼرا که براي نیمل بمه پیشمرفت  ،از جنبمه هماي
مدیریت و نیروهاي انسانی  ،افزایش کارﺁیی و کاهش ﺿایعات  ،پیروزي در میدان رقابت و مواردي از ایﻦ
گونه ،مشارکت ﺻحیح و موفقیت ﺁمیز کارکنان در تصیی گیریها و امور سازمان امري ﺿروري به نظر می
رسد نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادات یکی از ساز و کارهاي قدرتیند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت
جو است که در بسیاري از سازمان هاي ﺻنعتی  ،بازرگانی و خدماتی بﺨش هماي خصوﺻمی و عیمومی
جهان به ﺻورت گسترده و هیگانی کار برد پیدا کرده است.
هیفکري ،مشارکت و ارج نهادن به کارهاي گروهی موجﺐ می شود تا امور به وجه بهتري انجام شود .اگر
سازمان ها خواهان نیل به ﭼنیﻦ نتیجه اي هستند ناگزیر بایسمتی در پمی ایجماد انگیمزه و جﻠمﺐ مشمارکت
کارکنان خود برﺁیند و ایﻦ مه زمانی میسر می شود که باور داشته باشند انسان ها در فرایند کار ،نه ابزار و
وسیﻠه بﻠکه عامﻠی مؤثر در تحقق اهداف سازمان هستند.امروزه نظام هاي مدیریتی به عنموان نمرم افزارهماي
فناوري و ابزارهاي اﺻﻠی فرایند توسعه محسوﺏ می شوند .بر ایﻦ اساﺱ نظریه هاي پیشرفته ،منابﻊ انسمانی
را از عوامل زیربناﺋی در فرایند توسعه می شناسند و هرگونه توفیق در فرایند توسعه پایدار را مشمروط بمه
توفیق در توسعه منابﻊ انسانی میداننمد ،از ایمﻦ رو اهییمت و ﺿمرورت توجمه بمه نظمامهماي ممدیریتی
توسعه دهنده منابﻊ انسانی جایگاه ویژه اي خواهند یافت.یکی از نظام هاي مدیریتی پویا و سازنده که نقمش
مهیی در توسعه منابﻊ انسانی و در نتیجه در فرایند توسعه کﻠی کشور دارد نظام مدیریت مشارکتی اسمت.
ایﻦ نظام مدیرتی به عنوان یﻚ نظام مطﻠوﺏ و کارﺁمد ه از ﻟحاظ نظري و ه در عیل از جایگاه مناسبی
در بسیاري از کشورهاي جهان برخوردار است .در واقﻊ نظام مدیریت مشارکتی ،نظام هیکماري فکمري و
عﻠیی کارکنان یﻚ سازمان با سطوح مﺨتﻠف مدیریتی ﺁن سازمان است .در ایﻦ نظام کﻠیمه افمراد سمازمان
درباره روش هاي ﺣل مساﺋل و ارتقاي بهره وري سازمان فعاالنه اندیشیده ،ﺣاﺻل ﺁن را در قاﻟﺐ ﻃرح ها و
پیشنهادها به سازمان اراﺋه می کنند .بدیﻦ ﻃریق یﻚ نظام هیفکري و ه اندیشی براي رسمیدن بمه اهمداف
سازمان به وجود می ﺁید و مدیریت سازمان از گنجینه ﻃرح ها ،اندیشه ها و راه ﺣل ها برخوردار شده و براي
27

دوره های بعداز انتصاب مدیران میانی :مدیریت مشارکتی
با تاکید بر نظام پیشنهادات

نیل به اهداف سازمانی از ﺁنها بهره می جوید .در ایﻦ نظام براي خﻼقیت هاي کﻠیه اعضماي سمازمان ارزش
شایسته قاﺋل شده و در تصیی گیري ها از ﺁنها استفاده می شود .وجود و جریان ایﻦ نظام نتایج و پیاممدهاي
مثبت و مطﻠوﺏ متعددي از جیﻠه افزایش سطح انگیزش ،رﺿایت ،بهداشت روانی و خﻼقیمت و نموﺁوري
کارکنان را دربرخواهد داشت.
سابقه نظام پیشنهادات
مشارکت ،یﻚ مفهوم تاریﺨی است که ریشه در اداره امور عیومی و افکار مﺬهبی دارد .بمه عنموان مثمال،
مشارکت بر مبناي مشورت در اسﻼم تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است .قرﺁن کری به ﻃمور
ﺻریح مدیران را مکﻠف می کند در اموري که نیاز بمه تحقیمق و تفحم

دارنمد بمر مبنماي مشمورت بمه

تصیی گیري بﭙردازند .مدیریت مشارکتی عﻠیرﻏ قدمت تاریﺨی خود ،بعد از انقﻼﺏ ﺻمنعتی بمه ﺻمورت
عﻠیی مورد بررسی قرار گرفت .مدیریت مشارکتی عبارت است از «بوجود ﺁوردن فضما و نظمامی توسمﻂ
مدیریت که تیامی ذینفعان یﻚ سازمان در روند تصیی سازي ،تصیی گیمري و ﺣمل مسمایل و مشمکﻼت
سازمان با مدیریت هیکاري و مشارکت نیایند ».نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادهاي کارکنان به عنوان یﻚ
ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی ،نظام هیکاري فکري و عیﻠی کﻠیه اعضاي یﻚ سازمان با سطوح مﺨتﻠمف
مدیریتی ﺁن است .ایﻦ نظام که مبتنی بر اﺻل انسان مداري است ،براي افکار و خﻼقیت هاي کﻠیه اعضاي
سازمان ارزش قاﺋل است و به عنوان یﻚ نظام مطﻠوﺏ و کارﺁمد مدیریتی ه از ﻟحاظ نظري و ه از ﻟحاظ
عیﻠی ﺁزمون هاي موفق خود را گﺬرانیده است .نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادها بمه عنموان یمﻚ تکنیمﻚ
مدیریتی در افزایش کارایی و سود سازمان در ایاالت متحده مرسوم بوده است و بعد از جنگ جهانی دوم،
ژاپنی ها با ایﻦ سیست در ﺻنایﻊ امریکا ﺁشنا شدند و ک ک ﺁن را در ﺻنایﻊ خود ترویج دادند .ایمﻦ نظمام
به ﻃور فراگیر از دهه  1951در شرکت هاي توﻟیدي -خدماتی کشور ژاپﻦ به کمار گرفتمه شمد و سمﭙس از
سوي شرکت ها و سازمان هاي دیگر کشورهاي جهان پﺬیرفته و معیول گردید .ایﻦ نظام از دهمه  1361در
شیاري از شرکتهاي ﺻنعتی کشور ایران نیز به اجرا گﺬاشته شد و با توجه به کامیابیهمایی کمه در ایمﻦ
گروه از شرکت ها بدست ﺁمده ،مورد استقبال دیگر شرکت ها و سازمان هاي ﺻمنعتی ،توﻟیمدي و خمدماتی
قرار گرفته است .در ایران نظام پیشنهادها براي اوﻟیﻦ بار در اوایل سال  1367در یکی از شرکتهاي تحمت
پوشش سازمان گسترش و نوسازي ﺻنایﻊ ایران (شرکت ایران رادیاتور) بمه اجمرا درﺁممد .از ﺁن بمه بعمد
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شرکتهاي دیگري نیز به اجراي نظام پیشنهادها پرداختند که امروزه در بسیاري از سازمان ها و شرکت هماي
داخﻠی ،ایﻦ نظام پیاده سازي شده است.
در سال  ،1377با توجه به ﺁثار مثبت و سودمندي که ایﻦ نظام در شمیار قابمل تموجهی از شمرکت هما و
سازمان هاي داخﻠی و خارجی پدید ﺁورده بود ،دوﻟت جیهوري اسﻼمی ایران نظر به اهییمت و ﺿمرورت
نقش مشارکت کارکنان در باال بردن کارایی و اثربﺨشی دستگاههاي دوﻟتی و افزایش رﺿایت و توان کاري
ﺁنان ،در نشست مورخ  1377/5/28شوراي عاﻟی اداري ﭼنیﻦ تصویﺐ کرد کمه نظمام پمﺬیرش و بررسمی
پیشنهادها در کﻠیه وزارتﺨانهها ،مؤسسات ،شرکتها ،بانﻚها و کﻠیه دستگاهها استقرار یابد.
تاریخچه نظام پیشنهادات در جهان
بعداز جنگ جهانی دوم که از کشور ژاپﻦ ویرانه اي بیش نیانده بود و تنها امید و دﻟبستگی ایﻦ کشمور بمه
مردم و مدیرانی بود که بتوانند با رهبري و هدایت ﺻحیح ،ژاپمﻦ را بمه کشموري پیشمرفته تبمدیل کننمد،
توﺻیه هاي بزرگانی هیچون دکتر دمینگ بسیار موثر واقﻊ شد .به ﻃوري که اجراي ﺻحیح و بمه موقمﻊ 14
اﺻل مدیریتی دکتر دمینگ سبﺐ ایجاد مدیریتی نویﻦ و کارساز در ژاپﻦ شد و باعﺚ شمد ایمﻦ کشمور در
کیتر از  5سال متحول گردد و ﺁن ﭼنان رشد فزاینده اي را ﻃی کند که در سال  1981فیﻠیی از شبکهCNN
ﺁمریکا پﺨش شد تحت عنوان"اگر ژاپﻦ میتواند پس ﭼرا ما نتوانی ".
اوﻟیﻦ قدم براي تشویق کارگران جهت اراﺋه پیشنهاد در راستاي بهبود کار توسﻂ ﺁقاي "ﺁﻟفردکمرو " در
کارخانه فوالدسازي "کرو

ﺁﻟیان" در سال  1867میﻼدي برداشته شمده اسمت .سمﭙس در سمال 1881

میﻼدي اوﻟیﻦ برنامه تشویق کارگران انگﻠیسی در مؤسسه کشتی سازي "ویﻠیام دنمی و بمرادارن" بمه اجمرا
گﺬاشته شد .در اوایل قرن بیست  ،سیست اراﺋه اندیشه در ﺁمریکا و در برخی از شرکتهاي ﺻنعتی از جیﻠه
(ان م سی م ﺁر) و کارخانه "بیل" و پاره اي دیگر از ﺻنایﻊ به کار گرفته شد .ایﻦ سیسمت بعمد از جنمگ
جهانی دوم مانند بسیاري از سیست ها و تکنیﻚ هاي مدیریت در ﺁمریکا به کار گرفته شمد و هم اکنمون در
بیش از  ٪91شرکت هاي درجه اول ﺁمریکا سیست اراﺋه پیشنهادها اجمرا ممی شمود و هیمه سماﻟه بهتمریﻦ
پیشنهاددهنده سال از دست رﺋیسجیهور ﺁمریکا ﻟوح یادبود و جواﺋزي دریافت میکند.
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مفروضات ارزشی مشارکت:

با تاکید بر نظام پیشنهادات

پﺬیرش برابري «ارزش انسانی» هیه مردمان؛
پﺬیرش مشارکت بهعنوان یﻚ فراگرد شکوفایی؛
پﺬیرش برابري «ﺣقوﻕ ﻃبیعی» هیه مردمان.
تعریف نظام پیشنهادات
نظام  :مجیوعه اي از اجزاء و روابﻂ میان ﺁنهاست که توسﻂ ویژگی هاي معیﻦ ،به هم وابسمته یما ممرتبﻂ
میشوند و ایﻦ اجزاء با محیﻂشان یﻚ کل را تشکیل میدهند.
پیشنهاد :هر فکر و ایده نو که بتواند منجربه ایجاد یﻚ تغییر مثبت ،بهبود روش ،افزایش کیفیمت و توﻟیمد،
کاهش هزینهها و باال بردن روﺣیه کارکنان و یا  ...گردد پیشنهاد تﻠقی میشود.
نظام پیشنهادها :یﻚ نظام مدون براي فعال کردن ذهﻦ افرادو به کارگیري ایده ها و نظرات ﺁنها براي بهبمود
فعاﻟیتهاي سازمان میباشد.
انواع پیشنهاد
اﻟف) پیشنهادهاي ﻏیرقابل بررسی
ﺏ) پیشنهادهاي قابل بررسی

الف) پیشنهادهاي غیرقابل بررسی :پیشنهادهایی که جزء وﻇایف فرد محسوﺏ می شود -.پیشمنهادهاي
تکراري-

پیشنهادهایی که تنها مشمکل را مطمرح ممی سمازد امما راهکمار الزم را اراﺋمه نیمی کننمد-.

پیشنهادهاي ایدهﺁل و دور از دسترﺱ -پیشنهادهایی که خارج از خﻂمشی و سیاست سازمان میباشند.
ب) پیشنهادهاي قابل بررسی  :ایﻦ پیشنهاها بر اساﺱ منافعی که براي سازمان ایجاد میکنند به دو دسته
زیر تقسی میشوند:

ب ـ )1پیشنهادهاي کیفی :پیشنهادهایی است که نتیجمة ﺁن قابمل محاسمبه ریاﺿمی نیمی باشمد .از قبیمل
پیشنهادهاي مربوط به ﻃرحهاي ایینی ،خدماتی ،اﺻﻼح کار نظام و ...
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ب ـ  )7پیشنهادهاي کیی :پیشنهادهایی است که نتیجه ﺁنها (ﺻرفه جوﺋی ﺣاﺻﻠه از اجراي ﻃرح ها) قابمل
محاسبه می باشد .از قبیل پیشنهادهاي مربوط به کماهش ﺿمایعات ،اسمتفاده بهینمه از ممواد اوﻟیمه و ...در
تقسی بندي دیگر ،پیشنهادهاي اراﺋه شده از ﻃرف کارکنان را به ﺻورت فردي یا گروهی تقسی میکنند .در
یﻚ دسته بندي دیگر پیشنهادها را به دو گروه کﻠی پیشنهادهاي محرمانه و ﻏیرمحرمانه تقسی ممی کننمد .در
پیشنهادهاي ﻏیرمحرمانه پیشنهاددهنده ،مشﺨصات خود را بیان می کند و در پیشنهادهاي محرمانه مایمل بمه
افشاي نام خود نیست.

ارزشهاي یک پیشنهاد
•

اوﻟیﻦ ارزش یﻚ پیشنهاد ارزش اقتصادي ﺣاﺻل از اجراي ﺁن است.

•

هینگﻠی  ،مزیت کﻠیدي مشارکت را یادگیري ذکر می کند و ﺣاﺻل یادگیري را بمراي کارکنمان مفیمد

می داند زیرا قابﻠیت ﺁنها را در انجام وﻇایف افزایش داده ارزش ﺁنها را در سازمان ارتقماء ممی دهمد .ﻟمﺬا
یادگیري سازمانی از جیﻠه ارزشها و پیامدهاي مثبت یﻚ پیشنهاد محسوﺏ میشود.
•

ساشکیﻦ معتقد است مشارکت ،نیازهاي کاري معینی از انسان را ارﺿاء می کنمد .عمدم ارﺿماي ایمﻦ

نیازهاي کاري باعﺚ ﺁسیﺐ روانی و فیزیکی کارکنان می شود .پس ارﺿاي ایﻦ گونه از نیازهماي افمراد ،از
ارزشهاي یﻚ پیشنهاد محسوﺏ میشود.
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تعاریف و اهداف نظام پیشنهادات
معرفی نظام پیشنهادات
مدیریت مشارکتی یﻚ فرﺁیند مدیریتی است که بر پایه اﻟگوهاي مﺨتﻠفی قابل اجراست  .نظام پیشمنهادات
یکی از ساده تریﻦ ،کارﺁمدتریﻦ  ،قابل اجراتریﻦ و نیرومند تریﻦ اﻟگوهاي مدیریت مشارکتی می باشد .
نظام پیشنهادات عبارتست از  :یﻚ نظام مدون براي فعال کردن ذهﻦ افراد و به کارگیري ایده ها و نظمرات
ﺁنان جهت ﺣل مشکﻼت و نارساﺋیهاي موجود و بهبود فعاﻟیتهاي سازمان و هیسمو سمازي هرﭼمه بیشمتر
اهداف فردي با اهداف سازمانی و در نتیجه افزایش انگیزه و تعهد و تعﻠق سمازمانی کارکنمان نسمبت بمه
تیامی امور در سازمان .
ایﻦ نظام جهت تقویت هویت انسانی و دور شدن از هویت ابزاري انسانها در سازمان گام بر می دارد و به
فعال سازي اندیشه هاي ﺁنان براي تحقق کار ﺁمد تر اهداف سازمان کیﻚ می کند  .در ایمﻦ نظمام بابمت
اندیشه ها و تفکر ات کارکنان پاداشهاي مادي پرداخته می شود .اﻟبته ایﻦ پاداشها ارزش اندیشه هاي ﺁنمان
نیست  ،اما کیکی در جهت بهبود وﺿعیت رفاهی ﺁنان است  .ارزش واقعی اندیشه هما  ،مشمارکت دادن
ﺁنها در تصیی گیریهاي امور سازمان است .
نیروي انسانی به ﻟحاظ برخورداري از قدرت اندیشه ،خﻼقیت و نوﺁوري بزرگتریﻦ دارایمی همر سمازمانی
محسوﺏ می شود ،ﭼرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستیهاي فنی و سازمانی توسﻂ نیمروي انسمانی
ﺻورت می گیرد .توان فکري و اندیشه هاي کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می باشد هر
سازمان و مدیریتی بتواند از ایﻦ سرمایه هاي نهفته بیشتریﻦ استفاده را بکند به هیمان انمدازه امکمان رشمد
وتوسعه میسر خواهد شد .نیروي انسانی بر خﻼف سایر منابﻊ با مصمرف کمردن  ،کماهش و یما مسمتهﻠﻚ
نیی شود هر ﭼقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده نیاید به هیان اندازه توانایی اش بهبود می یابد .از ﻃرف
دیگر مشارکت  ،یکی از نیازهاي فرا مرتبه انسان ها به شیار ممی رود کمه ریشمه در فطمرت بشمري دارد.
افرادي که در امور و فعاﻟیتهاي سازمان شرکت نیایند و از اندیشه و فکر پماک اسمتفاده کننمد عمﻼوه بمر
پیشرفت سازمان در تعاﻟی خویش نیز گام برداشته اند .براي بهبود بهره وري از مکانیزم هاي مﺨتﻠف استفاده
می کنند که یکی از مکانیزمهاي مدیریتی ،بهره گیري از تکنیﻚ هماي مﺨتﻠمف ممدیریت مشمارکتی اسمت.
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مشارکت راهکاري است که به کارکنان اجازه داده می شود به جاي اینکه هییشه مدیریت و رهبري شموند
از توانایی هاي خود بهره گیرند ،فکر کنند و قوه خﻼقیت خود را بمه کمار اندازنمد و در تصمیی گیریهما
مشارکت و دخاﻟت داشته باشند .مشارکت فرﺁیندي است که ﻃی ﺁن کارکنان یﻚ سازمان به ﻃور داوﻃﻠبانه
در امور و فعاﻟیتهاي مربوط به خود دخاﻟت کنند به شرﻃی که توان و انگیزه مناسﺐ براي دخاﻟت ممؤثر را
داشته باشند.
مدیریتی مشارکتی عبارت است از عیﻠیاتی که ﻃی ﺁن کارکنان یﻚ سازمان را در روند تصیی گیمري هما
دخاﻟت و شرکت می دهند تﺄکید ایﻦ شیوه مدیریت بر هیکاري و مشارکت داوﻃﻠبانه کارکنان استوار است
و می خواهد از اندیشه ها  ،نظرات و ابتکارات ﺁنها در ﺣل مشکﻼت و مساﺋل سازمان استفاده کنمد .اﻟبتمه
نظام مشارکتی با افزایش رﺿایت مندي ،انگیزه کارکنان را نیز بهبود می بﺨشد.
کارکنان با انگیزه ،توانایی هاي بیشتري داشته و می توانند در سازمان خﻼقیت و نوﺁوري را افزایش دهنمد.
بزرگتریﻦ پشتوانه جهت اعیال مدیریت مشارکتی ،تعهد ،اییان و اعتقاد مدیران سازمانهاست .تا زمانی کمه
مدیریت سازمان اعتقاد به مشارکت کارکنان نداشته باشد مدیریت مشارکتی تحقق پیدا نﺨواهد کرد.
مکانیزم هاي متفاوتی براي عیﻠی کردن مدیریت مشارکتی وجود دارد که عیده تریﻦ تکنیﻚ براي مشارکت
کارکنان استقرار نظام پیشنهادات در یﻚ سازمان است (.ﺁنکه بیشتر مشورت میکند کیتر اشتباه میکند)
نظام یا سیست پیشنهادات  ،تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه هاي کارکنمان بمراي مسمئﻠه یمابی،
ﭼاره جویی و ﺣل مساﺋل و مشکﻼت سازمانی بهره جست .بر اساﺱ نظمام پیشمنهادات کﻠیمه کارکنمان از
عاﻟیتریﻦ رده سازمانی تا پاییﻦ تریﻦ سطح ﺁن می توانند پیشنهادات ،ایده ها  ،ابتکمارات و نظمرات خمود را
براي رفﻊ نارسایی هاي موجود در روند کاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت توﻟید اراﺋه
دهند .اﻟبته نظام پیشنهادات فقﻂ انتقاد نیست بﻠکه در ﺁن راه ﭼاره نیز اراﺋه میگردد.
فقﻂ به بیان مشکﻼت پرداخته نیی شود بﻠکه راه ﺣل هاي رفﻊ مشکﻼت نیز اراﺋه می شود از ایمﻦ ﻃریمق
کارکنان می توانند به هیه امور و فعاﻟیتهاي سازمان بﭙردازند و پیشنهادهاي اﺻمﻼﺣی خمود را بمر اسماﺱ
فرﺁیندي مشﺨ

تدویﻦ و اراﺋه نیایند .استقرار نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادات در یﻚ سازمان ،توجه و

ﺣساسیت کارکنان را به فرﺁیندهاي کار بیشتر کرده و باعﺚ مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شمود.
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با افزایش مشارکت ،خﻼقیت و روﺣیه کارکنان ،راهکارهاي عیﻠی براي ﺣل مساﺋل و مشمکﻼت سمازمان
پیدا میشود.
متﺄسفانه به دالیل مﺨتﻠف نظام مشارکتی و پیشنهادات در کشور ما جایگماه خمود را پیمدا نکمرده اسمت.
کارکنان در تصیی گیریهاي سازمان مشارکت داده نیی شوند و اگر در یﻚ سمازمانی مشمارکت هم داده
شوند از ﻃرف کارکنان استقبال نییشود.
شاید از مهیتریﻦ دالیل عدم استقبال کارکنان از سیست پیشمنهادات بمه دﻟیمل بمی تموجهی بمه نظمرات و
پیشنهادات کارکنان بوده است .که نظرات و پیشنهاداتی را مطرح کرده اند وﻟی به ﺁنهما بهمایی داده نشمده
است .و ﻟﺬا براي کارکرد بهتر ایﻦ نظام در سازمانهاي ایران ابتدا باید کار فرهنگی ﺻورت گیرد تا ذهنیتمی
که از اراﺋه پیشنهادات دارند تغییر یابد .به هییﻦ عﻠت اگر ایﻦ سیسمت در سمازمان مسمتقر گمردد ،انتظمار
نداشته باشید که از فرداي ﺁن روز پیشنهادات از جاي جاي سازمان سرازیر گردد  ،بﻠکه براي معتبر سمازي
و ایجاد یﻚ ذهنیت مثبت تﻼش کنید و ﺁن نیز با شعار امکمان پمﺬیر نیمی باشمد بﻠکمه بایمد عیمﻼً نظمام
پیشنهادات را تقویت کنید .بررسیها و تحقیقات نشان میدهد که در بیﻦ کشورهاي دنیا ژاپنمیهما ار ایمﻦ
نظام بهتر و بیشتر استفاده کرده اند و قسیتی از رشد و پیشرفت خود را مرهون مدیریت مشارکتی می دانند
به هییﻦ منظور اکثر موفقیت شرکتهاي ژاپنی را نه به خﻼقیت و نوﺁوري کارکنان شان بﻠکه به نوع و شیوه
مدیریت ﺁنها نسبت می دهند .شیوه اي که در کل جهان به اﻟگوي ژاپنی معروف شده است و یکی از عیمده
تریﻦ برتري اﻟگوي ژاپنی نسبت به سایر اﻟگوها ،به ﭼگونگی تشویق و ترﻏیﺐ ،افزایش انگیزه ،خﻼقیمت و
نوﺁوري کارکنان بستگی دارد .به خاﻃر هییﻦ است که نظام پیشنهادات در کﻠیه شرکتهاي ژاپنی مستقر می
باشد.
هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه اسالم
قرﺁن می فرماید  :ﺁیات اﻟهی را فصل فصل کنید تجزیه و تحﻠیل کنید به روش اﺣسﻦ باه مجادﻟمه کنیمد
فکرها واندیشه ها یتان را بکار اندازید تا بهتریﻦ روشهاي مدیریت را بیابید .
نظام مدیریت اسﻼمی که مبتنی بر فکرها و اندیشه ها و پیشنهادات مردم است درهاي رﺣیت اﻟهمی را بمه
روي جامعه اسﻼمی ما و تیامی جوامﻊ اسﻼمی دیگر می گشاید و روز به روز و ﻟحظه بمه ﻟحظمه نعیمات
بیکران اﻟهی را نصیﺐ مسﻠییﻦ خواهد کرد.
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نظام مشارکت (با رویکرد مدیریت اسﻼمی و از ﻃریق نظام پیشنهادات ) با ک هزینه تریﻦ روش ها عماﻟی
تریﻦ سود و ثیرات را به بار خواهد ﺁورد.
در ایﻦ نظام مدیریتی تیامی مشکﻼت جوامﻊ اسﻼمی به سرعت ﺣل وفصل خواهد شمد و همیچ مشمکﻠی
نیست که ﺁسان نشود در ایﻦ نظام مدیریتی قرﺁن به عنوان کتاﺏ مرجﻊ و راهنیا ،اساسی تریﻦ مبنماي رفمﻊ
نیاز روز هر جامعه مورد مطاﻟعه و تحقیق قرار خواهد گرفت  .ایﻦ نظام مدیریت بمر مشمارکت فکرهما و
اندیشه هاي تیامی مردم و پیشنهادات ایشان در جهت اﺻﻼح و بهتر نیودن هیه استوار است .
اﺻﻠی تریﻦ هدف نظام مدیریت اﻟهی و قرﺁنی و اسﻼمی (نظام مشارکت ) کراممت بﺨشمیدن بمه متقمیﻦ و
موﺣدیﻦ و مسﻠییﻦ و تیامی انسانهاي عاﻟ است .به موجﺐ ایﻦ نظام باید از مردم در قبال پیشنهادات خیر
ومفیدي که اراﺋه می دهند تشکر و سﭙاﺱ گزاري متناسﺐ به عیمل ﺁورد و هیمیﻦ موجمﺐ رشمد فکرهما
واندیشه ها ي انسان ها می گردد.
اهداف نظام پیشنهادات
استقرار سیست پیشنهادات در هر سازمانی منافﻊ خوبی بمراي هیمه دارد .کارکنمان ،ممدیران ،سمهامداران،
مشتریان ،جامعه ،دوﻟت و  ...از جیﻠه ذینفعان استقرار نظام پیشنهادات به شیار می روند .در سازمانهایی که
نظام فوﻕ را اجرا کرده اند دستاوردهاي خوبی داشتهاند که در زیر به ﭼند نیونه ﺁن اشاره میشود:
اشاعه فرهنگ هیکاري داوﻃﻠبانه و خود جوش
بهبود روﺣیه و انگیزه کارکنان
افزایش میزان خﻼقیت ،نوﺁوري و ابتکار
تقویت مسئوﻟیت پﺬیري و تعﻠق سازمانی
بهبود بهره وري ،کیفیت و اراﺋه بهتر خدمات پس از فروش
کاهش مقاومت در مقابل تغییر
افزایش توانیندسازي مدیران و کارکنان
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گردش بهتر اﻃﻼعات و اﻃﻼع رسانی
افزایش درﺁمدها و کاهش هزینهها
افزایش میزان دقت ،سرعت و ﺻحت
در بعضی از شرکت ها و سازمان ها هدف از استقرار نظام پیشنهادات را افزایش درﺁمد و کاهش هزینه هما
می دانند در ﺣاﻟی که هدف اﺻﻠی باید ایجاد انگیزه ،رﺿایت شغﻠی و ایجاد زمینه هاي مناسﺐ براي تعاممل
گروهی در محیﻂ ﻏیر رسیی باشد که به دنبال خود میکﻦ است افزایش درﺁمد و کاهش هزینه هما را هم
داشته باشد .فرﺻت هایی که خﻼقیت و نوﺁوري از ﻃریق سیست پیشنهادات ایجاد می کنمد باعمﺚ نشماط
کارکنان در کار شده و روﺣیه کارکنان را بهبود می بﺨشد .رشد و پیشرفت هر شرکت و سازمانی را وجود
نیروهاي با انگیزه ،خﻼﻕ و نوﺁور رق می زنند( .به خﻼقیت کاربردي به جاي اﻃاعت کورکورانمه پماداش
دهید)
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دالیل و مبانی نظري استقرار نظام پیشنهادات
در راستاي سیاست گﺬاري هاي کﻼن دوﻟت جیهوري اسﻼمی ایران براي گسترش دامنه مشارکت کارکنان
و افزایش کارایی و اثربﺨشی دستگاههاي دوﻟتی و در اجراي مصوبه شیاره .13/431ط ممورخ 79/12/15
شوراي عاﻟی اداري و بﺨشنامه شیاره  1911/195941مورخ  81/11/24سازمان مدیریت و برناممه ریمزي
کشور موﺿوع ﻃرح استقرار نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادات و تاکیدات مقام محتمرم وزارت بهداشمت،
درمان و ﺁموزش پزشکی در نامه شیاره /51143اﻟف 5/مورخ  83/4/8موﺿوع ابمﻼغ ﺁﺋمیﻦ ناممه اجرایمی
شوراي پﺬیرش و بررسی پیشنهادهاي کارکنان وزارت بهداشت درمان و ﺁموزش پزشکی بدینوسیﻠه ﺁﺋمیﻦ
نامه اجرایی نظام پﺬیرش و بررسی پیشنهادات بعد از انجام مراﺣل تصویﺐ به مرﺣﻠه اجرا در می ﺁید.
مصوبه هاي شیاره  8784/12/1مورخ  77/6/7و  431/13ط مورخ  79/12/15شورایعاﻟی اداري
ﻃبق ماده  21قانون مدیریت خمدمات کشموري مصموبه شمیاره  44196/4221ممورخ 1389/1/14
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جیهوري که بر اساﺱ ایﻦ مصموبه اجمراي فراینمدهاي
مربوط به نظام پیشنهادات به شوراي تحول اداري دستگاه محول شده است ،که ایﻦ شمورا کﻠیمه وﻇمایف
خود را در ایﻦ زمینه توسﻂ کییته نظام پیشنهادات انجام می دهد و به ﺣیایت ،تسهیل کار و نظمارت بمر
فعاﻟیت هاي ﺁن خواهد پرداخت.
فلسفه و مبانی نظري مشارکت
هدف اساسی مشارکت ،شﺨصیت بﺨشیدن به انسان و وارد کردن او در جریان امور مﺨتﻠف  ،اداره ي امور
سازمانها  ،مؤسسات و ﺁموزشگاهها و هیچنیﻦ دخاﻟت دادن انسان در تصیی گیري ها و سیاست گمﺬاري
هاي مربوط به خود و سازمانش می باشد .
در مجیوع موارد زیر را در ارتباط با نیاز به مشارکت می توان مطرح نیود :
نیاز انسان به اﺣترام و برابري و اﻇهار وجود .
ﺣیایت و پشتیبانی انسان از نظرات و دستاوردهاي خویش .
کیال جویی مستیر انسان
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توسعه نیروي انسانی

با تاکید بر نظام پیشنهادات

مشورت کردن ،زمینه را براي شریﻚ شدن در عقل دیگران فراه می نیاید و قطعاً تصیییی که
ﺣاﺻل از تدبیر ﭼند عقل باشد بهتر از تصیی یﻚ نفر می باشد .
اراﺋه نظرات متعدد و گوناگونی
فریضه امر به معروف و نهی از منکر
بهبود روابﻂ بیﻦ افراد در سازمان و جامعه  ،مدیران و زیردستان
رسیدن به اﻃﻼعات جامﻊ و کامل براي اخﺬ تصیییات
نیاز به هیاهنگی با تغییرات محیﻂ
دالیل حرکت به سمت مشارکت
الف) اطالعات  :با استفاده از تﻠویزیون  ،کامﭙیوتر و اینترنت سرعت دسترسی به اﻃﻼعات نیز بسمیار بماال
رفته است  ،بنابرایﻦ دسترسی به موقﻊ به اﻃﻼعات اوﻟیﻦ و شاید مهیتریﻦ دﻟیل ﺣرکت به سیت شیوه هاي
مشارکتی تصیی گیري می باشد .
ب) جهانی شدن  :با بروز ایﻦ پدیده ،مرزها از میان برداشته شده و افراد و سمازمان هماي منمزوي بمراي
ایجاد ارتباط مؤثر ،به افراد و اعضاي فعال جامعه جهانی تبدیل می شوند و نقش پررنگ تري را نسبت بمه
گﺬشته در سرنوشت جامعه و جهان خویش برعهده می گیرند .
ج) فن آوري  :فﻦ ﺁوري باعﺚ دگرگونی داﺋ نظام هاي کاري و فعاﻟیتهاي افراد می شود  .بما پیشمرفت
فﻦ ﺁوري افراد زمان کیتري را ﺻرف فعاﻟیتها و امور روزمره می نیایند  ،ﻟﺬا زمان بیشتري از افراد ﺁزاد می
شود  ،که افراد می توانند ایﻦ زمان مازاد را ﺻرف مشارکت در امور سازند .
د) مشتري  :اهییت بیش از ﺣد مشتري و ارباﺏ رجوع در نظام هاي نویﻦ ،عامل اساسی براي گرایش بمه
سیت مشارکت می باشد .
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فلسفه استفاده از نظام پیشنهادات
ﺁنچه در نظام پیشنهادات به عنوان اهداف ﺁرمانی و در ﺣقیقت به عنوان فﻠسفه به کارگیري ﺁن مطرح است،
افزایش توان سازمان در مقابل خواست هاي متغیر ذینفعان از ﻃریق ارج نهادن به فضمایل و توانمایی هماي
انسان و هیسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان می باشد .به ﻃمور کﻠمی فﻠسمفه بکمارگیري نظمام
پیشنهادها را میتوان بهﺻورت زیر بیان کرد:
ارج نهادن به فضایل و تواناییهاي انسان در محیﻂ کار و برخورد با مشکﻼت کاري
افزایش ﺣس تعﻠق سازمانی در کارکنان
هیسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان
اشاعه فرهنگ مشارکتی و هیکاري جیعی در ﺣل مشمکﻼت و بهبمود روابمﻂ کماري و رفتمار
سازمان
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فصل هشتم:
چگونگی اجراي نظام پیشنهادات

الف :بستر سازي براي استقرار نظام پیشنهادات
ﺁگاهی و اﻃﻼع رسانی مناسﺐ به کارکنان و مدیران میانی و اجرایی
برگزاري جﻠسات توجیهی در سطح مدیران
برگزاري جﻠسات ﺁموزشی در سطح مدیران و کارکنان
تشویق و ترﻏیﺐ کارکنان با بیان مزایا و منافﻊ اجراي نظام فوﻕ
ایجاد ارتباط و اعتیاد متقابل بیﻦ کارکنان و مدیران
تدویﻦ و ابﻼغ ﺁﺋیﻦنامه اجرایی نظام ،براي کﻠیه واﺣدها و قسیت ها
محدود نکردن پیشنهادات در زمینه هاي خاص
تدویﻦ فرم مشﺨ

و مکان معیﻦ براي اراﺋه پیشنهادات

ب -تعیین گروه (کمیته) یا شوراي نظام پیشنهادات

مقام مجاز یا نیاینده تاماالختیار وي
دو نفر نیاینده کارکنان (با راي گیري مستقی )
یﻚ نفر نیاینده مدیران (با راي گیري مستقی )
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کارشناﺱ متﺨص

با تاکید بر نظام پیشنهادات

به تناسﺐ موﺿوع پیشنهاد شده

دبیر کییته یا گروه
در اوﻟیﻦ جﻠسه کییته باید رﺋیس و دبیر مشﺨ

شوند تا وﻇایف تقسی شده و پیگیري گردد.

وظایف کمیته نظام پیشنهادات:
رسیدگی (درخواست ،اﺻﻼح ،تصویﺐ ،رد) به پیشنهادات رسیده
تعییﻦ مدت زمان اجراي ﺁزمایشی پیشنهاد اراﺋه شده
ارجاع پیشنهادات رسیده به گروه کارشناسی و واﺣدهاي اجرایی
تصویﺐ یا رد نهایی پیشنهادها پس از اجراي ﺁزمایشی
سیاستگﺬاري ،تعییﻦ خﻂ مشی ،تصویﺐ و اﺻﻼح ﺁﺋیﻦ نامههاي مربوﻃه
تعییﻦ پاداش به پیشنهاد دهندگان ،ﺣق اﻟزﺣیه کارشناﺱ و هیکاران اجرایی
ارزیابی و انتﺨاﺏ بهتریﻦ پیشنهاد در هر سال
نظارت بر اجراي بهتر نظام پیشنهادات در سازمان
ج -روش ارائه پیشنهاد

براي اراﺋه پیشنهادات توسﻂ هیکاران ،بهتر است فرمی متناسﺐ با نیاز هر سازمانی ﻃراﺣمی و در اختیمار
قسیت ها و واﺣدها قرارگیرد .یا فرد می تواند فرمها را از دبیرخانه نظام پیشنهادات گرفته و پس از تکییل
پیشنهاد خود به دبیرخانه ارسال نیاید .و دبیر نیز موﻇف است که اعﻼم وﺻول پیشنهاد را در اسرع وقمت
به پیشنهاد دهنده اعﻼم نیاید .پس از وﺻول پیشنهاد  ،دبیرخانه به بررسی پیشنهاد میپمردازد ،در ﺻمورتی
که پیشنهاد تکراري یا تنها به بیان مشکﻼت پرداخته و راه ﺣل اجرایی اراﺋه نکرده باشد ،ﻃی ناممه اي بمه
پیشنهاد دهنده اﻃﻼع دهد.
در ﺻورت ﻏیر تکراري بودن براي بررسی بیشتر در کییته پیشنهادات ﻃرح نیاید.
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د -روش بررسی پیشنهادات

کﻠیه پیشنهاداتی که قابل ﻃرح در کییته باشد در جﻠسه مطرح می گردد ،میکﻦ است پیشنهاد اراﺋه شده نیاز
به بررسی و اﻇهار نظر کارشناﺱ داشته باشد ،که در ایﻦ ﺻورت پیشنهاد به گروه کارشناسی و واﺣمدهاي
تﺨصصی ارجاع داده می شود که پس از دریافت نظر ﺁنها دوباره در جﻠسه مطرح گردیمده و در ﺻمورت
تصویﺐ یا عدم تصویﺐ  ،تشویق مادي و معنوي ویا عﻠت عدم تصویﺐ به پیشنهاد دهنده ابﻼغ می گمردد.
باید نتیجه بررسی پیشنهاد ﺣتیاً به پیشنهاد دهنده اعﻼم گمردد تما پیشمنهاد دهنمدگان انگیمزه بمراي اراﺋمه
پیشنهادات داشته باشند.
ه -تعیین و پرداخت پاداش براي پیشنهاد دهندگان

در نظام پیشنهادات پاداش ماﻟی و بازخورد سریﻊ ،که هر دو از اهرم هاي انگیزش مه هستند باید پیش بینی
شده باشد اگرﭼه پاداش هاي ماﻟی میکﻦ است اندک باشد وﻟی بیشتر ﺻمورت نیمادیﻦ دارد .در سمازمان
هایی که روابﻂ فرد با سازمانش رابطه بده و بستان است ،پرداخت پاداش ماﻟی ،خﻼقیت ،تفکمر و روﺣیمه
مشارکت افراد را براي اراﺋه پیشنهادات بیشتر تقویت می نیاید .اﻟبته هر سازمانی می تواند معیار و شاخصی
براي تعییﻦ و پرداخت پاداش ماﻟی در نظر بگیرد به عنوان مثال می تواند درﺻدي از ﺻرفه جویی هایی کمه
در اثر اراﺋه پیشنهاد ﺣاﺻل شده به عنوان پاداش در نظر گرفته شود یا درﺻدي از درﺁمد اﺿافی که ﺣاﺻل
پیشنهاد باشد و یا از ﻃریق امتیاز بندي پیشنهادات درﺻدي را تعییﻦ و پرداخت نیایمد .اﻟبتمه بهتمر اسمت
قسیتی از پاداش در ﺻورت تصویﺐ و قسیتی دیگر را پس از اجرا و عیﻠمی شمدن پرداخمت نیایمد تما
پیشنهاد دهنده براي مشارکت فعال ،انگیزه مناسﺐ داشته باشد.
نتایج مورد انتظار از اجراي نظام پیشنهادات
افزایش کییت و کیفیت کاال و خدمات توﻟید شده
ﺻرفهجویی و کاهش هزینه ها
ارتقاي بهره وري در سازمان
بهبود روش هاي انجام کار
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ابداع روش هاي تازه و یا توﻟیدات تازه
افزایش خﻼقیت و نوﺁوري در سازمان
افزایش رﺿایت مندي کارکنان

به ﻃور خﻼﺻه می تموان گفمت اسمتقرار نظمام پیشمنهادات در همر سمازمانی ،مشمارکت کارکنمان را در
تصیی گیري هاي سازمان بیشتر نیوده و خﻼقیت و نوﺁوري ،انگیزه و روﺣیه رﺿمایت منمدي کارکنمان را
بهبود میبﺨشد و بهبود و باﻟندگی فرد و سازمان را تقویت مینیاید.
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فصل نهم:

با تاکید بر نظام پیشنهادات

محدودیت ها  ،عوامل موثر و راهكارها ي اجراي موفق نظام پیشنهادات
موانع اجراي نظام پیشنهادات
عدم اعتقاد مدیران و سر پرستان
موانﻊ کارکنان
موانﻊ کارشناسی
موانﻊ ماﻟی
موانﻊ فرهنگی
چالش هاي فراروي نظام پیشنهادات
تشﺨی

و تعییﻦ ﭼاﻟش ها و موانﻊ فرا راه نظام مشارکت و موارد ﺁسیﺐ زننده به اجراي ﺻحیح و فراگیمر

ایﻦ نظام  ،براي افزایش استفاده از مزایاي ﺁن الزم به نظر می رسد .در منابﻊ دانشی و تجربمی موجمود در
ایﻦ ﺣوزه  ،ﺁسیﺐ ها و ﭼاﻟش هاي متعددي براي نظام پیشنهادها بر شیرده شده که می توان ﺁنها را ﭼنیﻦ
 ،ﻃبقه بندي و اﺣصاء نیود :
الف ) چالش هاي فرهنگی  :عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت  /اﺣساﺱ عدم تعﻠق کارکنان
به سازمان عدم توجیه کافی دالیل رد پیشنهادها /عدم اعتقاد و انگیزش مدیریت .
ب ) چالش هاي فرآیندي  :عدم توجه مدیران به سه کارکنان از منابﻊ ﺣاﺻل  /عدم توجه به اهییمت
ﺁموزش  /تیرکز پیشنهادها بر مساﺋل رفاهی  /ﺿعف بررسی هاي کارشناسی پیشنهادهاي واﺻﻠه  /کیبمود
پاداشهاي پرداختی /عدم توانیندي  ،عﻼقه مندي و ﭼند شغﻠه بودن دبیر اجرایی نظام پیشمنهادها  /کنمدي
سرعت مراﺣل اجرایی  /اجراي پیشنهادها توسﻂ افراد ک تجربه یا بی تجربه  /عدم تناسﺐ پاداش با نتایج
اجراي پیشنهادها  /عدم اجراي پیشنهادها  /عدم ﺣضور پیشنهاد دهندگان در جﻠسات شور ا /نبود زممان و
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فرﺻت کافی  /متناسﺐ نبودن ﻃراﺣی نظام پیشنهادها با ویژگی هماي سمازمان  /نبمود مشمارکت واقعمی
واﺣدهاي مﺨتﻠف سازمان در ﻃراﺣی نظام پیشنهادها و ﺁﺋیﻦ نامه اجرایی ﺁن
ج ) چالش هاي محیطی – سازمانی  :عدم ثبات مدیران ارشد الیق  /ﺿمعف ممدیریت /نما کارﺁممدي
روابﻂ مدیران و کارمندان  /کیبود ﺣقوﻕ و مزایاي اکثر کارمندان  /کافی نبودن اختیارات سازمانی سمطح
پاییﻦ اﻃﻼعات عﻠیی و فنی کارکنان  /سبﻚ مدیریت استبدادي و خود محور/ساختارهاي دیوان ساالري و
هرمی بﻠند /توزیﻊ نابرابر اقتدار و اختیار سازمانی /مغایر بودن اهداف فرد و سازمان  /نظمام برناممه ریمزي
متیرکز
راهكارهایی براي غلبه بر چالش ها
براي ﻏﻠبه بر ﭼاﻟش ها و موانﻊ فراروي استقرار نظام پیشنهادات نیز راهکارهاي متعددي اراﺋه شده اند که
با مرور مبانی نظري مرتبﻂ  ،می توان ایﻦ راهکارها را در سه بﺨش زیر گروه بندي نیود :
الف ) راهكارهاي کوتاه مدت  :تشویق کارکنان و مدیران مشارکت جو  /تشکیل جﻠسات توجیهی /
اجراي دوره هاي ﺁموزشی  /تشویق کارهاي گروهی  /تقدیر از پیشنهادات برتر  /تقویت اﻃﻼع رسانی /
مﺬاکره ﺣضوري دبیر با کارکنان  /پرداخت هرﭼه سریعتر پاداش
ب ) راهكارهاي میان مدت  :تقویت کار گروهی  /ﺣﺬف مدیران تﻚ محور  /تقویت ﺣیایت مدیریت
عاﻟی سازمان از کار گروهی  /برگزاري جشنهاي ساالنه جیعی  /اﺻﻼح ﺁییﻦ نامه  /توسعه منابﻊ اعتباري
وماﻟی  /ارتقاي کیفیت جﻠسات کییته نظام پیشنهادها  /برگزاري جﻠسات ﻃوفان فکري  /ﭼرخش کاري
کارکنان  /سرعت بﺨشیدن به فرﺁیند بررسی  ،ارزیابی و انتﺨاﺏ پیشنهادات  /تشکیل کییته هاي
کارشناسی توانیند  /قرار دادن فضاي اداري  ،ابزار  ،اﻃﻼعات  ،مستندات و سایر امکانات در اختیار
پیشنهاد دهندگان
ج) راهكارهاي بلند مدت  :ﻟحاظ نیودن مشارکت در خﻂ مشی  ،مﺄموریت و استراتژي سازمان  /زمینه
سازي فرهنگی  /استفاده از متﺨصصان و مشاوران  /ایجاد ساختار سازمانی رسیی براي نظام پیشنهادها /
تصویﺐ قوانیﻦ مناسﺐ  /مناسﺐ سازي سبﻚ مدیریت  /تهیه برنامه جامﻊ براي ارزیابی نظام  /گسترش
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نظام پیشنهادات به پییانکاران  ،مشتریان و خانواده هاي کارکنان  /توجه به مکانیس هاي توسعه انسانی /
کاهش فاﺻﻠه مدیران و کارکنان  /ایجاد ﺣس تعﻠق سازمانی کارکنان و رﺿایت شغﻠی ﺁنان
ویژگی هاي نظام پیشنهادات
سهی کردن مردم در قدرت و اختیار
راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش
بازگشودن فرﺻتهاي پیشرفت به روي مردم «رده هاي زیریﻦ جامعمه» کمه بما توجمه بمه ایمﻦ ارزش
مشارکت می کوشد تا:
شنیدن ﺻداي دیگران را ﺁسان سازد.
اﺣساﺱ ماﻟکیت را فراه گرداند.
ﺣاشیه نشینی را از میان بردارد.
ناتوان را نیرومند سازد.
فرهنگ سکوت را در ه شکند.
بر ایﻦ اساﺱ ،رشد تفکر مشارکت می تواند نتایج مثبت و کاربردي زیر را به هیراه داشته باشمد .بمه
عبارتی دیگر ،مدیریت مشارکتی:
بازدهی نظام ﺁموزشی را باال برده و هیفکري و هیکاري را عیق می بﺨشد.
سیست پیشنهاد دهی را اﺣیا می کند.
سینرژي (جیﻊ افزایی) سازمان ﺁموزشی را باال می برد.
به فعاﻟیت افراد کیﻚ می کند،افراد فعال می روند ،فعال بر میگردند و فعال می اندیشند.
اﺣساﺱ عزت نفس ،باال می رود.
رﺿایت شغﻠی و ﺣرفهاي و اﺣساﺱ تعﻠق به سیست  ،افزایش می یابد.
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توانایی هض و پﺬیرش در سازمان باال می رود.

بحﺚ انگیزش ،نوﺁوري ،خﻼقیت ،ابتکار و ابداع افزایش می یابد.
بحﺚ تصیی گیري و تصیی سازي و کارﺁفرینی ﻏنیتر می شود.
فشارهاي روﺣی م روانی کاهش می یابد و استرﺱ شغﻠی به ﺣداقل می رسد.
اﺣساﺱ ﻟﺬت از کار باال می رود و ﺣضور افراد سازمان بیشتر و ﻏیبت ها کیتر می شود.
انزواي اجتیاعی و نقش سایه اي کیتر می شود.
تعارﺿات ،اختﻼفات ،تنش ها و اﺻطکاک ها کاسته میشود.
ﺻداي مﺨاﻟف به عنوان معاند شیرده نیی شود؛ بﻠکه مﺨاﻟف ،موافق است که در درجمه اول دﻟسموز
است.
نیاز به نظارت و کنترل مستقی کماهش ممی یابمد و افمراد از سیسمت خمود کنتمممممممرﻟی(Self-
 )controlبه خود پﻠیسی ( )Self-Policeبهره می گیرند.
ﺁموزش ها به روز و ﻏنی تر می شوند.
باﻟندگی در محصول و برونداد باال می رود.
فضاي ساﻟ شغﻠی و ﺣرفه اي فراه می شود.
مدیریت و سازمان جزﺋی از زندگی افراد می شود که با ﺁن اﺣساﺱ ﺁرامش می کنند.

ویژگیهاي نظام پیشنهاد موفق
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شرکت فعال کﻠیه کارکنان سازمان در ارایه پیشنهاد

بهﺣداقل رساندن بروکراسی و سهوﻟت اراﺋه پیشنهادها از ﻃریق فرم هاي مﺨصوص
سهوﻟت روشهاي ارزیابی و تعییﻦ پاداشها
سهوﻟت و ساده بودن ﺁییﻦنامهها و دستور اﻟعیلهاي پرداخت جوایز
مشیول بودن پیشنهادات ارایه شده توسﻂ کارکنان در تیامی زمینهها
سیتگیري پیشنهادات ارایه شده به سیت پیشنهادهاي گروهی
ک بودن زمان ارزیابی و دادن جواﺏ به پیشنهاددهنده
مشارکت پیشنهاددهندگان در اجراي پیشنهادها
ه راستا بودن پیشنهاد با اهداف ،وﻇایف و اختیارات سازمان و امور کاري پیشنهاددهنده و یما
واﺣدهاي مرتبﻂ
ﺻرفهجویی در هزینهها ،بهبود کیفیت خدمات و یا بهبود سیست ها در اثر اجراي پیشنهاد
اراﺋه مستندات کافی به ﺻورت منطقی ،شفاف و منظ هیراه پیشنهاد

عوامل مؤثر در موفقیت نظام پیشنهادات
پشتیبانی جدي مدیریت ارشد
وجود و یا امکان به وجود ﺁمدن انگیزه و تعهد در کارکنان
ثبات مدیریت تا قبل از نهادینه شدن نظام پیشنهادات
گیاردن دبیر اجرایی تیام وقت  ،عﻼقیند  ،فعال و کارﺁمد وبا ﺣسﻦ شهرت و خوش برخورد
قرار دادن تشکیﻼت دبیرخانه و مجري نظام پیشنهادها زیر نظر مدیریت ارشد در نیودار سازمانی
برگزاري هیایش هاي توجیهی براي مدیران و کارکنان
انجام تبﻠیغات مناسﺐ
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ایجاد روابﻂ انسانی مناسﺐ میان مدیران و کارکنان

برقراري جریان ﺻحیح و منطقی تبادل اﻃﻼعات و گفتگو میان کارکنان سازمان
وجود اهداف سازمانی کامﻼً مشﺨ

و روشﻦ

تعییﻦ میزان کار و فعاﻟیتی که یﻚ فرد در سازمان انجام می دهد
استفاده از تجربیات سازمان هاي موفق و مشاوریﻦ خبره
گرفتﻦ پیشنهاد از مشتري و ارباﺏ رجوع
پیشنهادات باید به ﺻورت دقیق کارشناسی شود
بررسی به موقﻊ پیشنهادات توسﻂ کییته هاي بررسی کننده
اجرا ي به موقﻊ پیشنهادات تصویﺐ شده
پرداخت به موقﻊ و عادالنه پاداش ها
راه بندهاي مشارکت
مشارکت نیز هیچون هر اندیشة کاربردي دیگر ،متناسﺐ با جغرافیاي محیﻂ و فرهنگ ﺁن جامعمه میکمﻦ
است موانعی بر سر راه خویش داشته باشد که به اختصار می توان به دو گونمه از راه بنمدهاي مشمارکت
اشاره کرد:
راه بندهاي فرهنگی
نظام خودکامگی یا ارباﺏ م رعیتی
جهل و بیسوادي و محرومیت از دانشهاي فنی و تﺨصصی
شیاري از هنجارهاي اجتیاعی
خود خواهی و خود محوري
نداشتﻦ اعتیاد به دیگران
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نبود کنجکاوي

با تاکید بر نظام پیشنهادات

نبود هیدﻟی
نبود انعطاف ذهنی
اﺣساﺱ ﺣقارت
راه بندهاي سازمانی
ساختارهاي دیوان ساالري و هرمی بﻠند
روابﻂ رﺋیس م مرﺋوﺱ و توزیﻊ نابرابر اقتدار و اختیار سازمانی
برنامه ریزي
در ﭼندیﻦ ﺻفحه با بینش مساعد درباره مشارکت سﺨﻦ گفته شده است ،و اکنون جاي ﺁن است
تا شوﻕ و ذوﻕ خود را مهار کنی و با دیدي نامساعد ﺁن را از نظر بگﺬرانی  .مشارکت ه سود دارد و ه
زیان .ه پیش نیازهاي فوﻕ که گفته شد تا اندزه اي محدودیت به شیار می ﺁیند ،وﻟی محدودیتهاي دیگري
نیز وجود دارند.فﻦ شناسی و سازمانهاي امروز ﭼنان پیچیده شده اند که نقش هاي کاري ویژه و تﺨص
بایسته ساختهاند .در نتیجه کسانی که تﺨص

را

و کاردانی بسیار نا هیانند و دور از ایﻦ نقشهاي ویژه دارند،

نییتوانند با کامیابی در فراگرد مشارکت عیل نیایند .مفهوم ایﻦ سﺨﻦ ﺁن است که کارگران رده پاییﻦ تنها
در کارهاي عیﻠیاتی می توانند مشارکتی اثر بﺨش داشته باشند و به ﻃور معیول در کارهاي مربوط به گمام
راهههاي سازمان با دشواري رویارو خواهند شد.دشواري ها به ویژه زمانی پمیش ممیﺁینمد کمه کمارگران
پیشنهادهایی را در زمینه هایی اراﺋه کنند ،که در ﺁن کاردانی ندارند .سﭙس زمانی که اندیشه ﺁنمان پمس زده
شود ،از پشتیبانی هر گونه راه کنش که پﺬیرفته شود ،سرباز می زنند و خود را نسمبت بمه سمازمان بیگانمه
می سازند .یﻚ دشواري جانبی ﺁن است که شیاري از کارگران توقﻊ دارند در همر موﺿموعی ﺣتمی اگمر
نتوانند درباره ﺁن کیکی بدهند ،از ﺁنان نظر خواهی شود .زمانی که با ﺁنان رایزنی نشود ،ﭼهرهاي رنجیده و
دور از هیکاري نشان میدهند.
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موﺿوع دیگر ،به ﺣق کارمند براي مشارکت نکردن باز می گردد .هیچ شواهدي در دست نیسمت کمه
نشان دهد مشارکت ﺁرزوي هر کس است .ما تنها گفته ای که مشارکت وسیﻠه اي سودمند براي پدید ﺁوردن
پیوندهایی بهتر در میان گروه است ،و هیچنیﻦ یادﺁور شده ای که مردم با یﻚ دیگر متفاوتند.شمواهدي در
دست است که بسیاري از مردم نیی خواهند خود را به مشارکت ﺁﻟوده کنند .ﺁیا ،با توجه به ایﻦ ﺣقیقمت ،
شایسته است که ﺁنان را به مشارکت وا داری تنها به ایﻦ دﻟیل که ماگیان می بری مشارکت براي ﺁنان نیﻚ
است؟
دشواري دیگرﺁن است که سرپرستان در سازگاري خود بما مشمارکت بما دشمواري رویمارو هسمتند.
مشارکت ،اقتدار سنتی ﺁنان را به مبارزه فرا می خواند  .اگر مدیریت بﻠند پایه سازمان دگرگونیهما را پدیمد
نیاورد که بر پایه ﺁنها براي سرپرستان مسئوﻟیتهاي اﺿافی پیش بینی شود ،که کارمایمه اﺿمافی ﺁنمان را بمه
خوبی به کار گیرد ،ﺁنان میتوانند مردمی ناخشنود گردند .دشواري دیگر در به کارگیري مشارکت ﺁن است
که دست اندرکاران ﺁن در ﺣاﻟی که در میان روش هاي کار مشارکت ﻏرﻕ می شموند ،از فﻠسمفه ﺁن ﻏافمل
میمانند -هیانند مدیریت عﻠیی.
یﻚ موﺿوع جدي درباره مشارکت ﺁن است که می تواند وسیﻠه بهره گیري نادرست و دخمل و تصمرف
در امور کارکنان گردد .ایﻦ دخل و تصرف به ﺿرورت از سوي مدیریت نﺨواهد بمود .ایمﻦ ممی توانمد از
سوي اتحادیه کارگري یا گروههاي پنهان و به دست اعضاي ﭼیره دست در پویایی گروه هدایت شود یعنی
مهندسان اجتیاعی جﻠﺐ رﺿایت.اﻏﻠﺐ گروه ها سرﺁن دارند تا سمازش و پیمروي را بمه اعضماي فردنگمر
تحییل کنند .از ایﻦ رو ،جاي شگفتی نیست که شیاري از کارکنان بیداد ﺁشکار رییس خودکامه را گماهی
بر بیداد پنهان گروه برتر میشیارند.
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فصل دهم:

با تاکید بر نظام پیشنهادات

را ه هاي توسعه نظام پیشنهادات
گام هایی در جهت دستیابی به برتري
از ﺁنجایی که فرهنگ سازمانی در ﺣال تغییر می باشد و ساختار سﻠسﻠه مراتبی که زمانی بر اندیشه و تفکر
نابغه هاي مدیریت ﻏاﻟﺐ بود  ،در ﺣال فرو پاشی و تبدیل به اﺣترام به عنصر انسانی گردیده است ما را در
میانه راه یﻚ انقﻼﺏ قرار داده است  ،دالیل زیادي براي ایﻦ تغییرات وجود دارد از جیﻠمه دوران سمﺨت
رقابتهاي اقتصادي  ،اﻃﻼعات فراگیر کامﭙیوتري و وجود انسانهایی با مهارت وهوشیند .بنابرایﻦ در عصمر
کنونی سازمانی موفق است که در جهت دستیابی به برتري از ﻃریق مشارکت بکوشد.
مدیر همانند آموزگار
سازمانها ک ک باید تغییر فرهنگ را پﺬیرا شوند .یعنی به جاي نظام سﻠسﻠه مراتبی ،سیست مدیریت
مشارکتی را جایگزیﻦ سازند .مدیریت مشارکتی بیش از هر ﭼیز ،یﻚ راه انتشار شور و شوﻕ و توسعه
خﻼقیت در سازمان است و هدفش ارتقا انرژي به نحوي است که نشان دهد که بیش از سازمانهاي
استبدادي کارﺁیی دارد.
ﺣضور مدیر ارشد درمیان گروه مدیران ،شباهت به ﺁموزگاري دارد که از اینکه در بیﻦ شاگردانش نفر اول
است ﻟﺬت می برد .ازﻃرف دیگر ،وﻇیفه یﻚ ﺁموزگار ،ﺁموزش شاگردانش به بهتریﻦ ﺻورت میکﻦ است.
«ﺁموزش» ه در ﻟغت به معنی «رهبري کردن» است و ﺁن فرایندي است که ﻃی ﺁن ﺁموزگار مطاﻟبی را به
دانش ﺁموزان یاد می دهد و ایﻦ دقیقاً شبیه وﻇیفه یﻚ مدیر اجرایی است در ﭼارﭼوﺏ مدیریت مشارکتی.
مدیراجرایی در ایﻦ موقعیت سعی می کند قابﻠیتها و عیﻠکرد افراد تحت سرپرستی خود را به گونه اي
توسعه دهد که ﺣتی بهتر از خودش باشند .نقش ﺁموزش دهنده مدیر ارشد وقتی بیشتر می شود که او یﻚ
مدیر مبتدي را درجایگاه درستش قرار دهد و براي او یﻚ هدف مشﺨ
راهی را درپیش می گیرد که با مسیر مشﺨ

درنظر گیرد .اما مدیر تازه کار،

شده توسﻂ مدیر ارشد متفاوت باشد ،و درنتیجه به نظر برسد

که انتﺨاﺏ ایﻦ مدیر بیهوده بوده و یﻚ نوع تﻠف کردن وقت و منابﻊ است.
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مدیریت مشارکتی دربرخورد با ایﻦ مسئﻠه ﻏامض اجازه می دهد که مدیر تازه کار ﭼنانچه مشتاﻕ باشد
مسیر انتﺨابش را ﻃی کند ،اما هیچون یﻚ مدرﺱ پرواز که امکان می دهد تا خﻠبان مبتدي پرواز داشته
باشد ،وﻟی هیواره مواﻇﺐ است تا او سقوط نکند ،به مدیر تازه کار مجال می دهد تا راه خودش را برود،
اما هیچ وقت نﺨواهد گﺬاشت تا وي فروافتد .هرﭼند تصیی گیري در ایﻦ زمینه مشکل است وﻟی از یﻚ
جهت ،مدیر تازه کار تجربیات مهیی به دست می ﺁورد (و ﺣتی مدیر ارشد ه میکﻦ است ﭼیزهاي
جدیدي بیاموزد) و از جهت دیگر ،ﭼنانچه مدیر ارشد در روش خود سیاجت کند و مدیر تازه کار را
مجبور سازد تا راهی را که او می گوید ﻃی کند ،دیگر مدیر مشارکتی نﺨواهد بود ،بﻠکه هیچون یﻚ فرد
مستبد عیل کرده است.
اجازه دهید کیی مکﺚ کنی و روش قدییی مستبدانه را با روش جدید مشارکتی مقایسه کنی  .تفاوت ﺁنها
در دو وجه خود را نشان می دهد .اول ﺁنکه ﺁنها به کارکنان ﭼگونه می نگرند؟ دوم ﺁنکه ﺁنها نقش خود را
در انجام کار ﭼگونه می بینند؟
یﻚ فرد مستبد به کارکنان هیچون «شی» نگاه می کند (داگﻼﺱ مﻚ گمرگور) .ازنظر ایﻦ گونه مدیران،
کارکنان هیچون ابزاري هستند که خریداري شده اند تا مورداستفاده قرار گیرند .اما مدیر مشارکتی،
کارکنان را هیچون یﻚ «منبﻊ» می بیند که یار و یاور او هستند و قصد ایﻦ است که به هیان اندازه که
شرکت از ﺁنها سود می برد ،مردم ه از ﺁنان بهره مند شوند.
یﻚ مدیر مستبد فقﻂ به کار می اندیشد و می خواهد وﻇیفه اش را انجام دهد ،اما مدیر مشارکتی ه به
کار و وﻇیفه اش فکر می کند ،ه به ﻃور هیزمان رﺿایت کارکنان را درنظر دارد و می خواهد سازمان و
کارمند هرکدام از دیگري بهره ببرد.
یﻚ تفاوت جاﻟﺐ دیگر که میان مدیران مشارکتی و استبدادي وجود دارد ایﻦ است که ﺁنها ﭼگونه
اﻃﻼعات موردنیاز خود را به دست می ﺁورند .مدیر مشارکتی ،به عﻠت اینکه از روش باز در برخوردهایش
استفاده می کند ،معیوالً اﻃﻼعاتی را که براي مدیریت کردن الزم دارد ،به دست می ﺁورد .درﺣاﻟی که
مدیر مستبد فقﻂ اﻃﻼعاتی را دریافت می کند که به نظر کارکنان براي او خوشایند هستند و ازدریافت
اﻃﻼعات نامساعد محروم می ماند ،ﭼون کارکنان اﻃﻼعات بد را از او پنهان می سازند .هر مستبدي ،
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معیوالً براي به وجود ﺁوردن یﻚ سرویس جاسوسی تﻼش می کند و یا اینکه ازﻃریق شایعه پراکنی به
بعضی از اﻃﻼعات با هر درجه از ﺻحت که دست یافته باشد استناد می کند.
مدیران مستبد هییشه در یﻚ مسیر باﻃل گام برمی دارند .و مکرراً شکایت دارند که «ﺁیا کارکنان سﺨﻦ مﻦ
را نیمممی شنوند؟» یا «ﺁیا کارکنان نیی فهیند که مﻦ به ﺁنها ﭼه می گوی ؟» وﻟی واقعیت ایﻦ است که
کارکنان می فهیند ،اما با ﺁنها موافق نیستند .مدیران تازه کار ﭼنانچه اهداف مدیر ارشد را بفهیند ،براي
سازمان بهتر کار می کنند و تشویق می شمموند تا یﻚ هیکاري ﺻیییانه را به وجود ﺁورند .ﺁنان ﭼنانچه
ایﻦ اﺣساﺱ را داشته باشند که محرم سازمان هستند ،به عامل موفقیت سازمان تبدیل می شوند .براي هییﻦ
است که مدیر ارشد می بایست به ﺁموزش دادن اهییت دهممد و میان خود و هیکارانش توازن به وجود
ﺁورد .به هیان گونه که یﻚ ﺁموزگار خوﺏ ،به اداره کﻼﺱ درﺱ می پردازد.
مدیر همانند سازنده تیم
جﻠوه دیگرمدیریت مشارکتی ،کار تییی است .به ﻃوري که در ایﻦ سبﻚ ،مهیتریﻦ وﻇیفه مدیر ارشد،
ساختﻦ تی واقعی براي انجام دادن کار درست است .وﻇیفه اي که وقتی عیﻠکرد کارکنان ﺁن را می ﻃﻠبد،
می بایست انجام پﺬیرد.
خطوط راهنیا براي سازنده تی  :هر جایگاهی در تی مدیریت باید با بهتریﻦ فرد اﺣتیاﻟی پر شود .وقتی
مدیري تیایل به دوستی و مصاﻟحه دارد ،کارهایی که محول می کند ،زودتر و مطﻠوﺏ تر انجام می پﺬیرند.
یﻚ مدیر مشارکتی نسبت به یﻚ مدیر مستبد امکان فعاﻟیت گسترده تري دارد .اﻟبته باید توجه داشت که
منظور از مدیریت مشارکتی ﺻرفاً دموکراسی در اتاﻕ هیئت مدیره نیست ،بﻠکه اﺻل مشارکت می بایست
در سرتاسر سازمان جاري شود ،به ﻃوري که ﭼش اندازي از هیراهی و هیدﻟی در برابر کارکنان به
تصویر درﺁید.
در مدیریت مشارکتی اگر مدیردر عیﻠکردخود پیروز شود یا شکست بﺨورد ،هیه افراد تی در ﺁن سهی
هستند .اما وقتی مدیمریت مستبد باشد و تیام ﺁنچه که او می گوید انجام می شود و موفقیت یا شکست
متعﻠق به ﺁن فرد مستبد خواهدبود .در یﻚ جیﻠه می توان گفت که «مدیر مشارکتی خوﺏ کسی است که
بتواند تی خوبی بسازد».
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ﭼند مشﺨصه براي مدیریت تی که معیموالً مورداشاره قرار می گیرد ،ذکر می شود :تی باید پﺬیرنده افراد
باشد /هرکس را که می تواند در کسﺐ و کار و دستیابی به اهداف تی کیﻚ کند می بایست به عنوان
عضو بﭙﺬیرد /ایﻦ عضمو می تواند از کارکنان ،تامیﻦ کنندگان ،مشتریان یا مشاوریﻦ باشد /هرکس که می
تواند نقشی سازنده داشته باشد باید در تی ﺣضور یابد .مثﻼً تامیﻦ کنندگان باید بفهیند که محصوالت و
سرویس هایشان ﭼگونه بر روي اهداف شرکت تاثیر می گﺬارند.
مشتریان در دستیابی سازمان به اهدافش نقش عیده اي برعهده دارند .فقﻂ ﻇاهراً رقبا باید مستثنی باشند.
وﻟی ﺣتی ﺁنها ه درسهاي مهیی دارند که می توانند به سازمان بیاموزند .بعضی اوقات در پیچاپیچ
رقابتها ،بسیار نکته هاي اساسی می توان از رقیﺐ ﺁموخت .در بسیاري موارد ،شﺨصی که می تواند موجﺐ
موفقیت یا شکست تی شود ،مدیر ارشد است .او میکﻦ است یﻚ تی عاﻟی بسازد و یا گاهی براي تی
مشکل بیافریند .هرگاه یﻚ تی یا هر عضو ﺁن موجﺐ شکست عیﻠکردي شود باعﺚ محافظه کاري مدیر
ارشد خواهدشد و یا اینکه او به سرعت از ایﻦ شکست براي گسترش اقتدارش در ﺁینده استفاده
خواهدکرد .تیریﻦ برتري و رویه جسورانه ﺁن ،عیﻠکرد متوسﻂ را مردود می شیارد و خواهان ﺁن است که
مجیوعه عیﻠکرد اعضاي تی فوﻕ اﻟعاده باشد .کارکنان متوسطی که با ه خوﺏ کار می کنند می توانند
کارکنان برجسته اي را که با ه درست کار نیی کنند پشت سر بگﺬارند .کیفیت کار یﻚ تی نسبت به
کیفیت کمار تﻚ تﻚ اعضا بسیار برتر است.
اگر یﻚ عنصر ﺿروري در ساختﻦ تی خوﺏ وجممود دارد ،ﺁن عنصر ،وجود اعتیاد فی مابیﻦ است .مدیر
ارشد می بایست به کارکنانش اعتیاد داشته باشد یا اینکه ﺁنها را تغییر جا دهد .افراد تی باید با ه به
ﺻورت باز برخورد کنند .ﭼنانچه افراد در برخوردهایشان به ﺻورت باز رفتار کنند موجﺐ به وجود ﺁمدن
جو اعتیاد خواهد شد که نتیجه ﺁن یادگیري و رشد هیه اعضاي تی است.
مدیر به عنوان شریک
ﭼهار ویژگی اساسی که به نظر می رسد براي موفقیت در مدیریت مشارکتی ﺿروري هستند (هرﭼند ایﻦ
ویژگیها عﻠی رﻏ الزم بودن ،کافی نیستند) .عبارتند از:
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هوش و فراست :اﻟبته نه ﻟزوماً در سطح نبوغ .ﭼون نوابغ یا مردمی که فکر می کنند از نبوغ برخوردارند ،
به ﺁسانی از روند عادي فعاﻟیت خارج می شوند و به سرعت ناشکیبا می گردند و به ﺻورت مطﻠق
تغییرناپﺬیر جﻠوه می کنند.
حس کنجكاوي خردمندانه :یﻚ مدیر خوﺏ می خمواهد بداند که ﭼرا پدیده ها اتفاﻕ می افتند نه اینکه
ﺻرفاً پﺬیراي وجود پدیده ها باشد.
توانایی حل مسائل :که خود منتج از هوش و ذکاوت است .مممممدیر خوﺏ ﻃبیعتاً یﻚ کشف کننده
ﺣقایق است و از توان استدالل پرقدرتی برخوردار است .قوه ادراک او عاﻟی است و می تواند تصیییات
ﺻحیح و درستی اتﺨاذ کند.
سخت کوشی :مدیرخوﺏ می بایست یﻚ فرد سﺨتکوش باشد .سﺨتکوشی هنوز یﻚ گﺬرگاه موفقیت
است مﺨصوﺻاً براي ﺁنها که از تﻼش و فعاﻟیت زیاد ﻟﺬت می برند.
اﻟبته باید توجه داشت که ایﻦ ﭼهار ویژگی به خودي خود موفقیت در مدیریت را ﺿیانت نیی کنند ،بﻠکه
عﻼوه بر اینها مدیر باید از ویژگیهاي دیگري نیز برخوردار باشد ،مثل میل و توانایی کارکردن با افرادي که
کارها را انجام می دهند.
مدیر چگونه می تواند با دیگر کارکنان مشارکت داشته باشد
به نظر نیی رسد که در یﻚ سیست منجید که کارها به ﻃور یکنواخت به انجام می رسند و سودهاي
کوﭼﻚ بر منافﻊ بﻠندمدت ترجیح داده می شوند و مدیر به عنوان ﺣاک مطﻠق بر ﺁنها ﺣک می راند،
مدیریت مشارکتی بتواند کار زیادي انجام دهد.
در یﻚ سیست مشارکتی ،مدیر خردمند افراد را تشویق می کند تا در ﺣل مسایل ،به دیگر کارکنان کیﻚ و
مساعدت کنند که نتیجه ﺁن ،اراﺋه ایده هاي بیشتر ،دیدگاههاي متنوع تر و درنتیجه راه ﺣل بهتر است .وقتی
هرکس ه نقش ﺁموزش دهنده و ه نقش ﺁموزش گیرنده را داشتمممه باشد ،کار تییی و مشارکتی شکل
می گیرد .در جﻠسات کارکنان می توان از روش سقراﻃی استفاده کرد .مثﻼً سواﻟهایی از ایﻦ قبیل مطرح
کرد که «ﭼرا فکر می کنید ایﻦ رویکرد بهتر از رویکرد سنتی است؟» یا «ﭼه راه ﺣﻠهایی وجود دارد؟ ﺁیا
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فرد دیگري می تواند راه ﺣل بهتري پیشنهمماد کند؟» بدیﻦ ترتیﺐ اگر یﻚ راه ﺣل بهتر از راه ﺣل انتﺨاﺏ
شده وجود دارد ،یکی از کارکنان می تواند ﺁن را به خاﻃر ﺁورد و مطرح سازد .در ﭼنیﻦ شرایطی یﻚ
فشار مضاعف و مثبت وجود خواهد داشت که بسیار اثربﺨش تر از فشار رﺋیس است .در ایﻦ ﺣاﻟت یﻚ
رقابت سازنده بیﻦ افراد براي اراﺋه راه ﺣل به وجود خواهد ﺁمد و نقاط قوت و ﺿعف بهتر مشﺨ
خواهد شد.یﻚ کار تییی وقتممممی رو به اﺿیحﻼل می رود که با تراشیدن یﻚ ﺣریف ساختگی (و نه
رقیﺐ واقعی) از درون سازمان ،مدیر ساعتها و ﺣتی روزها وقت کارکنان را براي تیره کردن زندگی کاري
ﺁن دشیﻦ داخﻠی و ایجاد مشکل براي قربانیان بدبﺨت به کار گیرد .که درنتیجه انرژیهممماي اﺻیل رقابت
در یﻚ فرایند مضیحممل کننده ازهدف اﺻﻠی خود منحرف می شوند .اما اگر یﻚ ارتباط باز و ﺻادقانه
وجود داشته باشد و معیارهاي انسان دوستانه درنظر گرفته شوند ،بدون اینکه تی خود را وقف رفتارهاي
مﺨرﺏ براي برتري جویی کند ،بسیار محتیل است که به برتري دست یابد.
استفاده از تغییرات
یﻚ محیﻂ درﺣال تغییر ،خواه ایﻦ تغییر به ابتکار مدیر اجرایی شکل گرفته باشد و خواه ﺣاﺻل واکنش به
رویدادهاي ﺣادث شده در دنیاي خارج باشد ،مشوﻕ هنر مدیریت مشارکتی است .در دریاي توفانی تغییر
هیه افراد ﺣاﺿر در یﻚ گروه خود را سوار بر قایقی تصور می کنند که هر ﺁن میکﻦ است ﻏرﻕ شود .در
ایﻦ ﺣاﻟت اﺣساﺱ هیدﻟی و نیاز به ﺣیایت هیه جانبه در گروه پدید می ﺁید و ایﻦ بهتریﻦ زمانی است که
براي تی سازي می توان از ﺁن استفاده کرد.
یﻚ مدیر مشارکتی خوﺏ از تغییر استقبال می کند (منشا ﺁن هرﭼه می خواهد باشد) .او هیچنیﻦ در اتﺨاذ
سیاست ها و در واکنش به رویدادها از انعطاف برخوردار است ،ﭼون وجود سیاستهاي تغییرناپﺬیر به دو
عﻠت اکثراً بی ﺣاﺻل است:
عﻠت اول اینکمممه ،سیاستها ذاتاً توﺿیح می دهند که ﭼه کاري باید انجام شود و ﭼه نباید انجام شود که
در ﺻورت عدم وجود انعطاف درﺁنها ،قوه ابتکار و قدرت خﻼقه را مسدود می کنند.
عﻠت دوم اینکه ،تحت فشارهاي ﻏیرمنتظره ﺁنها قدرت انطباﻕ و تغییرناپﺬیري ندارند و درنتیجه نیی توانند
به شرایﻂ پاسخ شایسته بدهند .درایﻦ شرایﻂ تغییرات سریﻊ ،یﻚ فضاي باز مناسﺐ پرفایده تر از یﻚ رشته
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سیاستهاي خشﻚ شرکتی است که می خواهند فرامیﻦ خود را دیکته کنند .به هرﺣال ،ﺁنچه که افراد یﻚ
گروه را به ه متصل می کند وجود جو مشارکتی است که بر اهییت ﺁن بسیار تاکید می شود.
رهنمودهایی براي به کارگیري مدیریت مشارکتی
اگر مدیر به گونه اي باشد که می خواهد به سرعت به برتري دست یابد وﻟی از نظ خاﺻی پیروي نیی
کند ،مدیریت مشارکتی به عﻠت وجود مباﺣﺚ کند و ﻃوالنی نیی تواند کارا و موثر و مناسﺐ باشد.
اگر مدیر بﺨواهد هیه ﭼیز را درﺣد متوسﻂ نگه دارد و ایﻦ به عنوان یﻚ عقیده و روش شﺨصی براي او
مطرح باشد ،مدیر معیوالً پاییﻦ تریﻦ سطح عیﻠکرد را به دست می ﺁورد .ﺣال ﺁنکه مدیریت مشارکتی
خواهان دستیابی به بهتریﻦ شرایﻂ است.
ﺣقایق هییشه دوست داشتنی هستند .مدیر باید ﺣقایق را با افراد گروه خود در میان بگﺬارد و ﺁنها را در
تاریکی رها نکند ،ﭼون در ایﻦ شرایﻂ عوامل منفی هیچون قارچ رشد می کنند که بسیار سیی و مهﻠﻚ
هستند و اگر بﺨواهی خیﻠی مثبت به ایﻦ شرایﻂ بنگری می توان گفت که میکﻦ است هیچگونه پیشرفتی
ﺣاﺻل نشود .وقتی هیه افراد گروه از اﻃﻼعات الزم ﺁگاهند ،ﺁنها تصیییاتی ه جهت با مدیر اتﺨاذ می
کنند .اما اگر ﺁنها اﻃﻼعات الزم را نداشته باشند ،میکﻦ است تصیی نادرستی بگیرند.
درﺻورت وجود شرایﻂ بسیار دوستانه ،مدیر به یﻚ ارتباط بسیار باز با کارکنان نیاز دارد ،در ایﻦ ﺣاﻟت
براي جاري کردن مدیریت مشارکتی ،به جاي متکﻠ وﺣده بودن باید به «گفتگو» با کارکنان پرداخت .
باید توجه داشت که مدیریت مشارکتی اﻟزاماً سریعتریﻦ راه براي کسﺐ نتیجه نیست ،بﻠکه بهتریﻦ راه
کسﺐ نتایج موفقیت ﺁمیز است .خیﻠی اوقات که مدیرعضو گروه هست اﺣساﺱ ﺁرامش می کند ،ﭼون
وقتی میکﻦ است کاري را اشتباه انجام دهد یکی از اعضاي تی به کیﻚ او می ﺁید و روش را تصحیح
می کند .بنابرایﻦ ،اگرﭼه مشارکت میکﻦ است یﻚ شروع ﺁهسته داشته باشد ،وﻟی یﻚ پایان سریﻊ به
هیراه خواهد داشت و ایﻦ یﻚ نیود از مدیریت مشارکتی است .کیی ﺻرف وقت براي استفاده از نظرات
دیگران موجﺐ اثربﺨشی بیشتري در تصیی گیریها خواهد شد.
در مدیریت مشارکتی ،مدیر نیی بایست شیفته ایده ها و نظرات خود باشد ،بﻠکه ارزش مدیریت مشارکتی
در ﺁن است که با استفاده از نظرات اعضاي تی  ،ایده ها تکییل شوند.
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شاید با اهییت تر از هیه ایﻦ باشد که مدیر خمممود را زیاد رسیی و موقر نگیرد .در سیست هاي
مشارکتی اعتیاد به نفس بسیار اهییت دارد ،وﻟی ﺣضور اﻃرافیان را ه باید موردتوجه قرار داد .وقتی
مدیر با رویی گشاده دیگران را پممﺬیرا شود ،ایﻦ ویژگی فردي کانال هاي ارتباط را به روي او باز
خواهدکرد و از ایﻦ بابت سود خواهد برد و با اهییت قاﺋل شدن براي دیگران وفاداري ﺁنها را براي خود
جﻠﺐ می کند.
چگونگی ایجاد زمینه براي رسیدن به شیوه ي مشارکتی
عوامل متعددي در سازمان و جامعه وجود دارد که به ﺻورت منسج و یکﭙارﭼه شرایﻂ را براي اداره
مستبدانه امور فراه می ﺁورد و انجام تﻼش ها و کوشش هاي ﺿعیف و بدون پشتوانه براي انجام
مشارکت هاي موقتی در ایﻦ بافت نظام یافته و منسج قطعاً محکوم به شکست می باشد  .ﭼنانچه بﺨواهی
در ایﻦ بافت شیوه اي مشارکتی را به اجرا بگﺬاری و انتظار موفقیت داشته باشی بایستی اجزاء بافت مورد
نظر را شناسایی نیوده و هیه ﺁن ها را به ﺻورت توأم و با یﻚ برنامه تدویﻦ شده در جهت برقراري شیوه
ي مشارکتی دگرگون سازی .
نكات قابل توجه در اجراي نظام پیشنهادات
سازمان هاي عﻼقیند به مشارکت کارکنان در کارها باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:
دخاﻟت دادن کارکنان در فرﺁیند تصیی گیري
مجهز کردن کارکنان به دانش و مهارتهاي مورد نیاز
تعییﻦ میزان اختیارات و دخاﻟت کارکنان بر اساﺱ ماموریت سازمان
ایجاد هدفهاي فردي و سازمانی
متیرکز کردن توجه هیگان به مشارکت در بهسازي مداوم
بیان کردن اثر بﺨشی مشارکت کارکنان در نیل به هدفهاي سازمان
بوجود ﺁوردن مدیریت پاﺋیﻦ به باال
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