ارائه ايده اي جهت اجراي نظام
پيشنهادها در دانشگاه امام رضا (ع)
تهيه و تنظيم :استاد جعفري تيتكانلو

امور پرسنلي و ...
چكيده
 همكاري با كارشناسان نظام پيشنهادها به منظور بررسي پيشنهادهاي مهم ،در اين مقاله ابتدا به معرفي نظام پيشنهادها بعنوان يكي از راهكارهاي اعمال
مربوط به سياست هاي كالن سازمان.
مديريت مشاركتي پرداخته مي شود و سپس از مراحل اجراي اين نظام در يك
 رفع هر گونه ترس و مالحظه كاري در كاركنان براي ابراز آزادانه نظرات وسازمان بحث مي شود .نكته اصلي كه در اين گفتار مد نظر مي باشد اين مطلب
عقايدشان در قالب پيشنهاد.
است كه هر سازمان بر حسب شرايط خاص خود بايد نظام پيشنهادي مختص
خود را طراحي كند.
ب) برقراري شرايط مناسب در سازمان:
با اين نگرش مهمترين هدف اين مقاله ايده دهي به دانشجويان مديريت در
مهمترين مواردي كه قبل از اجراي نظام پيشنهادها در هر سازمان بايد مورد
1
جهت طراحي نظام پيشنهادها در دانشگاه امام رضا (ع) مي باشد.
توجه قرار بگيرد عبارتند از:
 برخورداري سازمان از ثبات و آرامش نسبي  :در شرايط بحراني نظير تغييرمقدمه
مديريت هاي سازمان ،تعديل كاركنان،بروز
همه سازمان ها صرف نظر از اهداف و نوع فعاليتهايي كه انجام مي دهند داراي
اختالف بين مديريت و كاركنان و ...اجراي نظام پيشنهادها موفقيت آميز نخواهد
سه منبع اصلي هستند :سرمايه ،تكنولوژي و نيروي انساني .در اين ميان نيروي
بود.
انساني داراي اهميت ويژه اي است چرا كه استفاده از ساير منابع نيز به قابليتها و
 فعال بودن سازمان :مهمترين هدف نظام پيشنهادها بهبود مستمر فعاليتهايعملكرد افراد بستگي دارد .در بين سبك هاي مديريت  ،مديريت مشاركتي يكي
سازمان است .لذا در صورتي كه سازمان فعال نباشدو از وضعيت موجودآن
از رويكرد هاي نسبت ًا جديد مديريت است كه با به رسميت شناختن اهميت نيروي
بهره برداري كامل صورت نگيرد وكارايي بخش هاي مختلف سازمان پايين
انساني ،تالش مي كند راهكارهايي براي حضور فعاالنه كليه افراد در سازمان
باشد،اجراي نظام پيشنهادها چندان موضوعيت پيدا نمي كند.
ها بيابد .نظام پيشنهادها يكي از مفيدترين راهكارهاي مديريت مشاركتي است
كه در آن كليه كاركنان اين امكان را مي يابند تا با ارائه نظريات و پيشنهادهاي
ج) مناسب بودن طرح نظام پيشنهادها:
خود،گامي در جهت ارتقاي عملكرد سازمان بردارند.
طراحي مناسب نظام پيشنهادها در راستاي بهينه كردن روند اجراي آن و
قابليت پياده سازي درسازمان هاي مختلف،فراگيري  ،سادگي اجرا و هزينه نسبت ًا
جلوگيري از بروز ابهامات و مشكالت احتمالي ،عالوه بر جلب اعتماد مديران
كم مزايايي هستند كه اين روش را از روش هاي ديگر مديريت مشاركتي متمايز
وكاركنان ،به كاهش وابستگي اين نظام به افرادي با تخصص و توان اجرايي باال
كرده است.
يا داراي موقعيت خاص در سازمان كمك مي كند .لذا توجه به موارد زير جهت
طراحي مناسب نظام پيشنهادها ضروري است.
مباني و اجراي نظام پيشنهادها
 نظام پيشنهادها بايد با توجه به موارد خاص هر سازمان از نظراندازه و ساختارسازماني  ،نوع عملكرد(توليدي،خدماتي و ،)...سبك و شخصيت مديريت و سطح
عوامل مؤثر در اجراي موفق نظام پيشنهادها:
تحصيالت كاركنان،نوع وظايف ،اهداف و  ...طراحي شود،نه به صورت تقليدي در
الف)حمايت مديريت ارشد:
توجيه مديريت ارشد سازمان به عنوان اولين قدم درجهت پياده سازي نظام قالب طرح هاي اجرا شده در سازمانها .در واقع مي توان گفت به ازاي هرسازمان
پيشنهاد ها ازاهميت وحساسيت خاصي برخوردار است.چرا كه عالوه بر لزوم بايد يك نظام پيشنهادها طراحي شود.
موافقت وي،حمايت هاي مالي و معنوي مديريت ارشد در موارد زير نقشي اساسي  -پرداخت پاداش به پيشنهاد دهندگان با توجه به مختار بودن كاركنان در
ارائه پيشنهاد  ،جهت افزايش انگيزه آن ها بسيارضروري است  .حتي در مورد
و كارساز در اجراي موفق اين نظام خواهد داشت:
 تخصيص بودجه الزم جهت اهداي جوايز ،تأمين هزينه هاي جاري مربوط به پيشنهادهايي كه در مرحله ارزيابي غير قابل قبول تشخيص داده ميشود نيزالزامي است از پيشنهاد دهندگان به دليل توجه وعالقه اي كه نسبت به رفع
دانشجویانی که پس از مطالعه این مقاله به این ایده در دانشگاه امام رضا (ع)
1
مشكالت سازمان نشان داده اند،قدرداني گردد.
متمایل می شوند می توانند به نگارنده مراجعه کنند.

ساختار تشكيالتي نظام پيشنهاد ها :

طراحي ساختار تشكيالتي براي نظام پيشنهادها و اعمال آن در نمودار رسمي
سازمان از عواملي است كه عالوه بر تثبيت و تداوم آن باعث دلگرمي مسئولين
و مجريان مي شود .نحوه سازماندهي ،تعداد اعضاي نظام پيشنهادها و چگونگي
فعاليت آنها در سازمان هاي مختلف ،متفاوت است و به سياستهاي كلي  ،نظر
مديريت ارشد و  ...بستگي دارد.در ادامه نمونه اي از ساختار تشكيالتي نظام
پيشنهاد ها ارائه شده است:
الف) مسئول نظام پيشنهاد ها:
وظايف و اختيارات مسئول نظام پيشنهادها به شرح زير است:
 تصويب نهايي آيين نامه ها ،دستور العمل هاي تدوين شده پشتيباني از اجراي نظام پيشنهاد ها نظارت بر روند اجراي نظام پيشنهاد ها صدور احكام تصويب نهايي پيشنهاد ها و ابالغ جهت اجرا تصويب نهايي پاداش پيشنهاد ها و صدور دستور پرداختب) كميته اجرايي نظام پيشنهاد ها
كميته اجرايي،گرداننده ي اصلي نظام پيشنهاد ها در سازمان است .اعضاي اين
كميته از بين مديران،سر پرستان و كار شناسان سازمان انتخاب مي شوند.
وظايف و مسئوليت هاي اعضاي اين كميته به شرح زير است:
 تعريف زمينه هاي ارائه پيشنهاد. ارزيابي اوليه پيشنهاد ها و ارسال آنها براي بررسي بيشتر (در صورت لزوم)بهگروههاي كارشناسي با توجه به حوزه در بر گيرنده پيشنهاد.
 بررسي نتايج حاصل از پيشنهاد ها نظير افزايش در آمد،كاهش هزينه هابهبود كيفيت محصول،بهبود شرايط محيط كار.
 رسيدگي به اعتراض پيشنهاد كنندگان در مورد نتايج ارزيابي پيشنهاد ها. نظارت بر حسن پيشنهاد هاي پذيرفته شدهج) گرو ه هاي كارشناسي
گرو ه ها ي كارشناسي از بين مديران ،مسئولين و كارشناسان خش هاي مختلف
سازمان و در صورت لزوم از كارشناسان خارج از سازمان انتخاب مي شوند.
مسئوليت ها و شرح وظايف گروه هاي كارشناسي عبارتست از:
 بررسي و ارزيابي پشنهاد هاي ارائه شده. ارائه نتايج ارزيابي به كميته اجرايي همراه با ذكر داليل رد يا تاييد پيشنهاد حضور در جلسه هاي كميته اجرايي و ارائه توضيحات بيشتر در مورد داليلرد يا قبول پيشنهاد(در صورت لزوم)
د)دبير خانه نظام پيشنهاد ها:
دبير خانه نظام پيشنهاد ها به منزله پل ارتباطي ميان كاركنان ومسئولين و
مجريان نظام پيشنهاد هاست .اهم وظايف اين واحد به شرح زير است:
 دريافت،شماره گذاري و ثبت پيشنهاد ها ي كاركنان و ارائه رسيد به آنها. دسته بندي پيشنهاد ها و رفع نواقص آنها به وسيله تماس با پيشنهاددهندگان.
 انعكاس نتايج ارزيابي پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان در سطح سازمان.همانطور كه در ابتداي مبحث اخير بيان شد،براي هر سازماني با توجه به

اندازه،نوع فعاليت،سياست هاي كلي و ...بايد نظام پيشنهادهاي خاصي را طراحي
نمود.يكي از مواردي كه به نظر مي رسد خوانندگان عزيز مي توانند در مورد آن
به تحقيق بپردازند(( طراحي ساختار مناسب براي نظام پيشنهادها در دانشگاه امام
رضا (ع) )) مي باشد.
در اين خصوص عواملي مانند خدماتي بودن سازمان،غير انتفاعي بودن و اندازه
كوچك سازمان مي تواند نقش آفريني كنند.

مراحل اجراي نظام پيشنهادها:

اجراي نظام پيشنهادها از مرحله دريافت پيشنهاد آغاز مي شود و پس از گذراندن
مراحل ارزيابي و بررسي به مرحله اجرا مي رسدو در آخرين مرحله با پرداخت
پاداش براي پيشنهاد پذيرفته شده خاتمه مي يابد .در ادامه،مراحل مختلف نظام
اجراي نطام پيشنهادها به طور خالصه شرح داده شده است:
 -1تدوين زمينه هاي ارائه پيشنهاد:
با توجه به اينكه ممكن است افراد ايده اي در مورد نوع پيشنهادها نداشته
باشندمي توان ليستي از موضوعات قابل پيشنهاد تهيه كرد.
به نظر مي رسد مي توان زمينه هاي زير را براي ارائه پيشنهاد در دانشگاه امام
رضا (ع) در نظر گرفت.

جدول  :1زمينه هاي ارائه پيشنهاد در حوزه رياست دانشگاه

حوزه رياست دانشگاه

 دفتر رياست روابط عمومي حراست كميته گزينش استاد(هيات علمي) گزينش و استخدام كاركنان اداري امور اداري:صدور احكام
ترفيع و ارتقا
اضافه كار
حضور و غياب
ارزشيابي
سوابق پرسنلي
بازنشتگي
رضايت شغلي
نقليه
 دبير خانهسرعت عمل در ثبت و ارجاع نامه ها
حفظ محرميت نامه ها
 امور مالي:پرداخت ها(حقوق،مزايا،ماموريت و مطالبات كاركنان)
تامين اعتبار

جدول :2زمينه هاي ارائه پيشنهاد در حوزه معاونت پژوهشي،پژوهشي و فرهنگي

 كتابخانه كارآموزيجايابي
حوزه معاونت پژوهشي ،بازديد اساتيد
گزارش كارآموزي
دانشجويي و فرهنگي
 تشكلهاي دانشجويي كميته انضباطي كار دانشجويي وام دانشجويي امور فرهنگينمايش فيلم ها
برگزاري كنسرت ها
برگزاري مراسم فرهنگي
 تغذيهنوع غذا
برنامه غذايي
توزيع غذا
 مركز كامپيوتر -آزمايشگاه ها

امتياز دهي به نتايج كمي پيشنهاد معمو ًال به صورت درصدي از خالص مبلغ
صرفه جويي حاصل از اجراي آن در طول يك دوره مشخص انجام مي گيرد و
همچنين امتياز به پيامد هاي كيفي پيشنهاد با توجه به ميزان تاثير آن در بهبود
معيار هاي كيفي سازمان تعيين مي گردد.
در اين قسمت سواالتي به شرح زير را مطرح نمود:
 اصو ًال براي ارزشيابي پيشنهادها در دانشگاه امام رضا (ع) چه معيار هايي رابايد در نظر گرفت؟
 ميزان اهميت(وزن)هر كدام از اين معيار ها چقدر است؟با پاسخگويي به دو سوال باال مي توان امتياز هر پيشنهاد را – با استفاده از
نظرات كارشناساني كه براي ارزيابي پيشنهادها در نظر گرفته مي شوند -تعيين
نمود و سپس مشخص نمود كه با توجه به امتيازي كه پيشنهاد به دست آورده
است مستحق دريافت چه ميزان پاداش است.

 -5انعكاس نتايج ارزيابي به پيشنهاد دهندگان:

پس از ارزيابي نهايي هر پيشنهاد،نتايج ارزيابي شامل رد يا قبول پيشنهاد و نوع و
مقدار پاداش آن(در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد)به صورت مستدل به پيشنهاد
دهنده اعالم مي گردد .در صورتيكه پيشنهاد دهنده به نتيجه ارزيابي معترض
باشد مي تواند اعتراض خود رابه دبير خانه نظام انعكاس دهد و دبير خانه نيز
موضوع را به كميته اجرايي انتقال دهد.

 -6اجراي پيشنهاد :

پيشنهاد پذيرففته شده پس ازآنكه به تصويب مسئول نظام پيشنهادها (مديريت
ارشد سازمان)رسيدجهت اجرا به بخش يا بخش هاي مربوطه ابالغ مي گردد.

 -7پرداخت پاداش به اجرا كنندگان پيشنهاد:

جدول :3زمينه هاي ارائه پيشنهاد در حوزه معاونت آموزشي
حوزه معاونت آموزشي

-

ارزيابي اساتيد
برنامه ريزي دروس و امتحانات
محل و نحوه برگزاري امتحانات
كالس هاي حل تمرين و رفع اشكال

درمواردي كه اجراي پيشنهاد به صورت كاري فراتر از وظايف تعريف شده براي
اجرا كنندگان آن باشد،الزم است با توجه به اهميت پيشنهاد اجرا شده (از نظر
منافع اجرايي حاصل از آن) و حجم كار انجام شده به اجرا كنندگان آن پاداش
پرداخت گردد.

منابع و مآخذ:

 -1معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان -راهنماي طرح
پيشنهادها-بنباد مستضعفان و جانبازان-چاپ اول-بهار1374
 -2ذاكر،محمد علي -عوامل موثر در موفقيت نظام پيشنهاد ها -اولين همايش
بررسي موانع و مشكالت اجرايي نظام پيشنهادها 26-آبان1378
 -2جمع آوري پيشنهادهاي كاركنان:
(( -3نشست علمي))-چگونگي اجراي نظام پيشنهاد در سازمان ها -تدبير-
در اين مرحله كاركنان پيشنهاد هاي خود را شامل:
شماره -88آذر1377
 شرح و وضعيت موجود و مشكالت و معايب آن -4مركز آموزش مدريت دولتي-آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد
 ارائه روش پيشنهادي ،توضيح نحوه اجراي پيشنهاد و پيامد هاي اجرايي آنها(سلسله نوشته هايي درباره مشاركت كاركنان در مديريت)-مركز آموزش
به همراه مشخصات مورد نياز و آدرس تماس بر روي فرم هايي كه بدين منظور
مديريت دولتي-چاپ دوم1378-
طراحي شده به دبير خانه نظام پيشنهاد ها تحويل مي دهند.

 -3ارزيابي پيشنهاد هاي ارائه شده:

در اين مرحله كليه پيشنهادهاي ارائه شده با توجه به معيار هايي مانند قابل اجرا
بودن،اقتصادي بودن و داشتن پيامد هاي مثبت اجرايي،بررسي مي شوند.

 -4تعيين نوع و مقدار پاداش:

جهت تعيين نوع و ميزان پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده به هر پيشنهاد به
تفكيك نتايج كمي و كيفي حاصل از اجراي آن،امتياز داده مي شود.

