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  ؛؛� �ظام     ����ھاد� � �ظام     ����ھاد� 

 ١٣٩١  پا��ز و ز��تان 

 

:مخوانی آنچه در این شماره می  

 مقدمه 

  خالقیت 

 نظام پیشنهادها در دانشگاه فردوسی مشهد 

 رویدادهاي نظام پیشنهادها 

 تخصصـی کمیته  يدو تن از اعضابا  گفتگو 

دانشکده ادبیات و علوم  نظام پیشنهادهاي

 انسانی

 دانید؟ آیا می 

 معما 
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 رکتی و نظـام مدیریت مشا

ــنهادها یکــــی از   پیشــ

هاي مدیریتی است  سیستم

کوشد از طریق ایجاد  که می

همفکري، مشـارکت و ارج  

نهادن به کارهـاي گروهـی   

موجب شـود تـا امـور بـه     

بهترین شکل ممکن انجام 

ــود ــنهادها  . ش ــام پیش نظ

ــراي   ــدون بـ ــامی مـ نظـ

ــه ــده  ب ــارگیري ای ــاي  ک ه

ــود   ــان و بهبـــ کارکنـــ

 .هاي سازمانی است فعالیت

 

 مقدمه

از عوامل انسـانی، تکنولـوژي، فنـی،     اي ها مجموعه سازمان

ساختاري، فرهنگی و دیگر عناصر محیطـی هسـتند کـه در    

هـاي از پـیش تعیـین شـده و      راستاي تحقق مجموعه هدف

در میان این عوامل، بنا بر نظـر  . باشند مشترك در تعامل می

نسانی و مـدیریت، عوامـل انسـانی داراي    متخصصان علوم ا

جا که  کننده هستند؛ تا آن بدیل، قابل توجه و تعیین نقشی بی

هـاي مـدیریتی پیشـرفته، منـابع انسـانی را از       امروزه نظریه

شناسـند و هرگونـه    عوامل زیربنایی فرآیند توسعه می

توفیق در فرآیند توسعه پایدار را مشروط و منـوط  

از . داننـد  نابع انسـانی مـی  به توفیق در توسعه م

هـاي   رو اهمیت و ضرورت توجه به نظـام  این

ــعه  ــدیریتی توس ــانی   م ــابع انس ــده من دهن

 . شود مشخص می

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها یکی 

کوشد  هاي مدیریتی است که می از سیستم

از طریق ایجاد همفکري، مشـارکت و ارج  

نهادن به کارهاي گروهی موجب شـود تـا   

. به بهترین شکل ممکن انجـام شـود  امور 

ــراي     ــدون ب ــامی م ــنهادها نظ ــام پیش نظ

ــه ــده ب ــود  کــارگیري ای ــان و بهب هــاي کارکن

نظام ارایه پیشنهادها . هاي سازمانی است فعالیت

هـاي ذاتـی، در    به دلیل برخی خصوصیات و مزیت

تـرین و قابـل    ترین، مطمئن حال حاضر یکی از مناسب

جو در کشور ما بـه شـمار    کتهاي مشار ترین برنامه س دستر

با اجراي نظام مـدیریت مشـارکتی، انگیـزه بهبـود و     . آید می

شـود و عملکـرد    تحول در همه افـراد سـازمان فراگیـر مـی    

نظام پیشنهادها . یابد هاي دولتی بهبود می سازمان کارکنان و

که مشارکت فکري کارکنان، مشتریان و پیمانکاران سازمان 

ین معناسـت کـه مـدیریت فضـا و     باشـد، بـد  با مدیریت می

کارکنـان،  می آورد که کلیـه  امکاناتی را در سازمان به وجود 

خود را ها و پیشنهادهاي  ران، نظرات، ایدهمشتریان و پیمانکا

ها و ایجاد بهبود مسـتمر در   در زمینه حل مشکالت، نارسایی

در حقیقـت  . نماینـد  هاي سازمان به مدیریت ارایه می فعالیت

ادها یک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افراد نظام پیشنه

هـاي   ها و نظرات آنان براي بهبود فعالیـت  کارگیري ایده و به

 .سازمان است

سرعت تحوالت و نوآوري در جهان امروز و شـرایط رقـابتی   

ناشی از جهانی شدن، منجر به ظهـور ناکارآمـدي مـدیریت    

ریت ها به رویکردهاي نـوین مـدی   کالسیک و توجه سازمان

کارگیري نظام پیشنهادها شـده   نظیر مدیریت مشارکتی و به

در راستاي نتایج مثبت حاصل از مدیریت مشـارکتی و  . است

کارگیري نظام پیشنهادها و با توجه به ماهیت علمی و به

اي نظــام آمــوزش عــالی و بلــوغ فکــري حرفــه

اعضاي هیأت علمی آن، کاربرد این روش در 

اسـب بـه نظـر    نظام آموزشی عالی نیـز من 

 ].1[ رسدمی

اندرکاران در  اي که دست مشکل عمده

ها  استقرار نظام پیشنهادها در سازمان

با آن مواجه هستند، عـدم مشـارکت   

ــه پیشــنهاد   ــان در ارای تمــامی کارکن

الیـل  دیکـی از مهمتـرین   . باشـد  می

ــام   ــان در نظ ــارکت کارکن ــدم مش ع

هــاي   پیشــنهادها فقــدان مهــارت   

در کارکنــان  پیشــنهادیابی و خالقیــت

یعنی زمانی که از کارکنان سـوال  . است

ادها مشـارکت  شود چرا در نظام پیشنه می

دهنـد موضـوعی بـراي     د، پاسخ میننمای نمی

بنابراین از ایـن  . بهبود و ارایه پیشنهاد ندارند

هاي  یکی از تکنیک فصلنامهدو پس در هر شماره 

هــاي  تکنیــک .خالقیــت توضــیح داده خواهــد شــد

 يها کیتکن یکل دسته سه به کننده استفاده نظر از خالقیت

 .شـوند  مـی  تقسیم  یگروه-يفرد و یگروه ،يفرد تیخالق

 خالقیـت  تکنیـک  یـک عنوان  به 5W+1Hدر ذیل تکنیک 

 .شد خواهد داده توضیح گروهی -فردي

 خالقیت

هاي ذهنی براي  کارگیري توانایی عبارت است از بهخالقیت 

 .ایجاد فکر و اندیشه نو
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 نکته مهم در مورد خالقیت چند

مختص افراد خاص نیست و همه افـراد داراي   خالقیت -1

 .این توانایی هستند

 .خالقیت یک مهارت اکتسابی و قابل یادگیري است -2

 .هاي خاص نیست خالقیت منحصر به امور و فعالیت -3

  و مشکل خودکار ناسا

شود وقتی ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا  گفته می

ها دریافتند که  آن. از کرد، با مشکل کوچکی روبرو شدرا آغ

دلیل عدم وجود  به .کنند کار نمی خودکارهاي موجود، در فضا

یابد  جاذبه در فضا جوهر خودکار به سمت پایین جریان نمی

اسا براي حل این مشکل با ن .ریزد نمی ذکاغ و روي سطح

 تحقیقات بیش از. شرکت مشاورین اندرسون قرارداد بست

میلیون دالر صرف شد و در  12یک دهه طول کشید، 

خودکاري طراحی کردند که در محیط بدون  ها نهایت آن

نوشت، زیر آب کار می کرد، روي هر سطحی حتی  جاذبه می

 درجه 300ت و از دماي زیر صفر تا نوش کریستال نیز می

 منیز در هنگا ها  روس .کرد باالي صفر کار می سانتیگراد

وردان به فضا با چنین مشکلی روبرو شدند ولی اعزام فضان

  :تري داشتند حل ساده ها راه آن

 

 

 

 آن ها از مداد استفاده کردند! (به همین سادگی)

]2[. 

 5W+1Hتکنیک خالقیت 

کـار   ها در کارخانه تویوتا به ط ژاپنیبار توس این تکنیک اولین

ــراي شناســایی ؤشــش ســ. گرفتــه شــد ال ایــن تکنیــک ب

هـا کمـک    هبود در حوزه کاري کارکنان بـه آن هاي ب فرصت

گیري از این تکنیک از طریق کنـد و   با بهره. کند شایانی می

یک کار که شامل چرایی،  کا و و دقت در ابعاد مختلف انجام

هاي زمان، مکان، مسئول و چگونگی انجام آن است، فرصت

 . شودبهبود در انجام کار شناسایی می

ـ  استفاه صـحیح و مـداوم   با تـوانیم بـه    ک فـوق مـی  از تکنی

هاي بی شمار بهبود و ارایه پیشنهاد در حوزه کاري خود  ایده

 .دست یابیم

 

 

1- What :شود؟ کاري انجام می  چه  

هاي خـود،   براي مثال کارشناس واحد آموزش از بین فعالیت

 .کند هاي آموزشی را انتخاب می فعالیت ارزیابی دوره

2- Why : انجام شود؟ چرا باید این کار 

 کند؟ اي ایجاد می آیا این کار ارزش افزوده

 حذف کارهاي اضافی: اقدام اصالحی

چرا باید ارزیابی دوره آموزشی انجـام شـود؟ آیـا بهتـر     : مثال

 نیست این کار حذف شود؟

3- Who : چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ 

 آیا شخص فعلی مناسب این کار است؟ 

تر بـراي انجـام    فرد مناسب/ کردن واحدپیدا : اقدام اصالحی

 کار

توزیع فرم بهتر ارزشیابی بهتر است توسط استاد انجام : مثال

 شود یا کارشناس آموزش؟

4- When: زمانی بهتر است این کـار انجـام    چه

 شود؟

پیدا کردن زمان مناسب براي انجام کار و یـا  : اقدام اصالحی

 تعیین استاندارد در زمان انجام کار

ارزیابی دوره آموزشی باید در چه زمانی انجام شود؟ در : مثال

 میانه دوره یا انتهاي دوره؟

5- Where :کجا باید این کار انجام شود؟ 
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 پیدا کردن محل مناسب براي انجام کار: اقدام اصالحی

تکمیل فرم ارزیابی دوره آموزشی باید در کجـا انجـام   : مثال

 راد شود؟ در محل برگزاري دوره یا منزل اف

6- How :   ــه ــد ب ــار بای ــن ک ــام ای ــد انج فرآین

 صورت باشد؟ چه

 اصالح روش و مراحل انجام کار: اقدام اصالحی

هاي ارزیابی کـه      آوري فرم بهترین فرآیند توزیع و جمع: مثال

 ].3[ حاوي اطالعات صحیح باشد، چیست؟

 

نظام پیشنهادها در دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 

 اد دهند؟توانند پیشنه چه کسانی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ارسال پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادها

از سایت دانشگاه فردوسی  ):ورود به پرتال(مرحله اول 

هـا زیـر    ، منوي سیسـتم )ir.ac.um.www://http(مشهد 

طریـق وارد  یـا از   ")پویا(پرتال ورود یکپارچه اعضا "منوي 

،  با وارد نمـودن  )ir.ac.um.poya.www(آدرس   نمودن

 .توانید وارد پرتال خود شوید شناسه کاربري و کلمه عبور می

 

 

 

 

 

 

طـور کـه در تصـویر     همان ):ثبت پیشنهاد(مرحله دوم 

منـوي  زیـر  سـایر،   توانید به منوي کنید، می زیر مشاهده می

 "ارایـه پیشـنهاد  "و زیر منوي  "نظام پیشنهادها"

 . نموده و پیشنهاد خود را ثبت کنیدمراجعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارمندان

 هیأت علمی

 دیل کارنگی

.فکر خوب معمار و آفریننده است  

 

 دانشجویان

http://www.um.ac.ir/
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 :)ع(امام علی 
 

 

 

ش 
ار ��

ری 
آما

 
ال 

� س
ھاد� 

���� ظام 
�

١٣٩
١

 

 کوچک عمل کن

 همین حاال شروع کن

 گزارش آماري نظام پیشنهادها

هـاي   کمیته عالی نظام پیشنهادها با همکاري و مساعدت کمیتـه 

توانسته است بـا جلـب    1391سال ماهه اول  ششدر تخصصی، 

علمی، کارمنـدان و دانشـجویان محتـرم     أتمشارکت اعضاي هی

 .آمار مندرج در جدول روبرو دست یابدبه دانشگاه، 

تـاریخ  در و جدول ذیـل    روبرومندرج در جدول اطالعات  :نکته

 .از سامانه نظام پیشنهادها استخراج گردیده است 15/12/1391

 

30 :پیشنهادهاي نیازمند تکمیل  

929 :پیشنهادهاي غیر قابل قبول  

45 :پیشنهادهاي بررسی نشده  

5 :جلسات کمیته عالی  

  186 :پیشنهادهاي قابل قبول

  41): تکمیل فرم گزارش اجرا(پیشنهادهاي اجرا شده 

 

1190 :پیشنهادهاي دریافتی  

63 :هاي تخصصی جلسات کمیته  

گ فکر کنبزر  
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1391سال ماهه اول  6هاي تخصصی نظام پیشنهادها در  لیست پیشنهادهاي اجرا شده در کمیته


 

 ردیف
شماره 
 پیشنهاد

 عنوان پیشنهاد
نوع 

 پیشنهاددهنده
 واحد محل خدمت پیشنهاددهنده

کمیته تخصصی 
و اجرا کننده  بررسی

 پیشنهاد

 صفحه در ها رسانه نهییآ در دانشگاه نکیل جادیا 7285 1
 حوزه ریاست نرگس حاجی زاده کارمند تیسا نخست

 حوزه ریاست

 
2 6842 

 جهــاد ســازمان تیســا نــکیل نمــودن اضــافه
 صفحه مرتبط، يها گاهیپا بخش در یدانشگاه

 تیسا اول
 حوزه ریاست نرگس حاجی زاده کارمند

مدیریت فرهنگی و فوق  مهدي حافظی کارمند دانشگاه تیسا در اخبار ورود 3932 3
 برنامه

ــارت درج 4705 4 ــر ســالم عب ــر شــهدا ســاالر ب  آب ب
  مرکز اطالعات، آمار و هومن احمدیان یزدي کارمند دانشگاه يها سردکن

 اي امور رایانه

 معاونت اداري و مالی

 علوم دانیم فاصل حد رو ادهیپ ییروشنا نیتام 4446 5
 دانشکده علوم ریاضی محسن پرویزي هیأت علمی یشرق درب تا

مدیریت فرهنگی و فوق  رضا داناي سیج کارمند کوچک يها ییشو کف از استفاده 3826 6
 برنامه

 بدنی مدیریت تربیت محمود دعائی کارمند یروشنائ يها هیپا يزیآم رنگ 4239 7

 در یفردوسـ  دانشگاه وتابل يریگردگ و شستشو 6235 8
 دانشکده مهندسی فرزانه فرجامی کارمند يکالنتر بلوار يورود

 معاونت دانشجویی حمیدرضا یگانه کارمند یجان تیامن سطح ارتقاء 3270 9

10 7493 
ــور ــردن  منظ ــهیگز ک ــذخ( ن ــت رهی  و)   موق

 بـا  ارتباط قسمت هاشنهادیپ نظام در) شیرایو(
 هاشنهادیپ نظام رخانهیدب

دانشکده الهیات و معارف  آقا آلصفیه امامی  ارمندک
 اسالمی

 معاونت طرح و برنامه

 

 از قبـل  شـنهادها یپ نظـام  هیـ هد کارت ارسال 7041 11
دانشکده علوم تربیتی و  سید محمد بینش کارمند افراد به نامه فرستادن

 شناسی روان
 رزيدانشکده کشاو سمیه توانا کارمند شنهادیپ فرم اصالح 7129 13
 دانشکده کشاورزي سعید رضا خدا شناس هیأت علمی شنهادهایپ نظام یده سامان 7180 13
 معاونت طرح و برنامه احسان ساالري کارمند سامانه در شنهادیپ پاداش ارسال ثبت 7046 14

 نظام ستمیس در دیکل صفحه زبان خودکار رییتغ 7421 15
مرکز اطالعات، آمار و  انیمعصومه قهرم کارمند )سدف در( هاشنهادیپ

 اي امور رایانه
 دانشکده کشاورزي ناهید کمال زاده کارمند گرانید يشنهادهایپ قالب رییتغ 6762 16

17 4320 

 سـتم یس در یارسال يها نامه بودن تیرو قابل
 بـازه   از تـر  یطـوالن  یزمان بازه در ونیاتوماس

 میتصـم  کاربر که یزمان تا ای و) روز 10(یکنون
 .ردیبگ آن يساز پنهان به

مرکز اطالعات، آمار و  مدیریت آموزشی دانشگاه زهرا جراحی مقدم کارمند
 اي امور رایانه

مرکز اطالعات، آمار و  معصومه قهرمانی کارمند نام ثبت انیمتقاض لیمیا آدرس کردن دییتا 7773 18
 اي امور رایانه

19 7113 
 مقـاالت  دیسـف  رو کیـ  يهـا  برگـه  از اسـتفاده 
 دانشــکده مجــالت  یگــانیبا دفتــر در موجــود

 یانسان علوم و اتیادب
دانشکده ادبیات و علوم  زهرا بنی اسد کارمند

 انسانی
دانشکده ادبیات و علوم 

دانشکده ادبیات و علوم  حسین زارع اربابی کارمند آموزش یگانیبا یبرگشت يها پوشه از استفاده 7371 20 انسانی
 انسانی

21 7593 
 دانشکده درس يها کالس يها درب يریصداگ

 از قبـل  بخصوص يادوار يکار روغن قیطر از
 امتحانات شروع

دانشکده ادبیات و علوم  حمید شایان هیأت علمی
 انسانی

22 7151 
 نظــام تــهیکم جهــت اعالنــات يتــابلو نصــب

 حمیده دانش پژوه کارمند دانشکده هر در هاشنهادیپ
دانشکده الهیات و معارف 

 اسالمی
نشکده الهیات و دا

 معارف اسالمی

ـ  پـرده  و پروژکشـن  دئویو دستگاه نصب 7392 23  یبرق
مند قلعه  حسین حاجت کارمند تاید جهت

 رودخانی
بدنی و  دانشکده تربیت

بدنی و  دانشکده تربیت علوم ورزشی
 علوم ورزشی

 سمیه السادات مدرس کارمند يدکتر تیسا يبرا کولر اختصاص 7383 24
بدنی و  دانشکده تربیت

 علوم ورزشی

 دانشکده در VOIP یداخل يها تلفن يانداز راه 5269 25
دانشکده کشاورزي و  شیرزاد امیري کارمند روانیش يکشاورز

 منابع طبیعی شیروان
دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی شیروان
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  پیشنهاد است که پیشـنهادهاي منـدرج در جـدول فـوق پـس از اخـذ        41 ،1391 سال ماهه اول  6تعداد کل پیشنهادهاي اجرا شده در

 .ان محترم در جدول مذکور درج شده استرضایت از پیشنهاددهندگ
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 رویدادهاي نظام پیشنهادها

شـرح   بـه  1391دها در سـال  مهمترین رویدادهاي نظام پیشنها

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد هـر رویـداد   . ذیل می باشد

ــی ــه آدرس      م ــه ب ــرح و برنام ــت ط ــایت معاون ــه س ــد ب توانی

)ir.ac.um.vpb.www( مراجعه فرمایید. 

  پیشنهادها نظام موضوع بانویسی  مقاله مسابقه

، 1391در ابتـداي سـال    هدانشگا يپیشنهادها نظام یعال کمیته

 محتـرم  ياعضـا  يفکـر  ظرفیت و ها ایده از يمند بهره منظور به 

نویسـی   تمهیدات الزم را جهت برگزاري مسابقه مقالـه  دانشگاه،

 مقـاالت،  پذیرش يبراخود را  یآمادگ راستا این در .نمودفراهم 

 دانشـجویان  و ارجمنـد  کارمندان ،یعلم هیأت محترم ياعضا از

 فصلنامه در برگزیده مقاالت است ذکر به الزم .نمود اعالم عزیز

 منتشـر  مشـهد  یفردوس دانشگاه يپیشنهادها نظام یالکترونیک

 .شد خواهند

 

 

 

 

 وی تفریح ،یفرهنگي اردو در پیشنهادها نظام فعال حضور

 جدیدالورود دانشجویانی آموزش

 

 

 

 

 

 

 برگزاري هفته پیشنهاد

 همچنین و دانشگاه در کتیمشار مدیریت سازي فرهنگ منظور به

 دانشگاه، محترم اعضاي هاي توانمندي و خالقیت از مندي بهره

  آبان 18 پنجشنبه لغایت 13 شنبه روزاز   "پیشنهاد هفته"

.برگزار گردید 1391 سال ماه

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت(زیر گروه نظام پیشنهادها  مشترك نشست برگزاري

 ها روش بهبود گروه با) مشهد فردوسی دانشگاه برنامه و طرح

 )مشهد شهرداري توسعه و ریزي برنامه معاونت(

 

 

 

 

 

 نظام فرآیندهاي با آشنایی" آموزشی کارگاه برگزاري

 "پیشنهادها

 

 

برگزاري نشست مشترك اعضاي کمیته عالی نظام پیشنهادها و 

 هاي تخصصی نظام پیشنهادها دبیران کمیته

 

 

 ب

 

 همایش چهارمین و اي منطقه همایش اولینرگزاري ب

 مشهد فردوسی دانشگاه پیشنهادهاي نظام دانشگاهی

http://www.vpb.um.ac.ir/
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کمیته  دو تن ازاعضايگفتگو با 

تخصصی  نظام پیشنهادهاي دانشکده 

 ادبیات و علوم انسانی

صبح، طبق قرار قبلی با جنـاب   9ساعت ) پنجم اسفندماه(شنبه 

معـاون محتـرم فرهنگـی و اداري و مـالی     (آقاي دکتر اعظمـی  

. در دفتر کار ایشان حاضر شدیم) ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

) ریـیس امـور عمـومی دانشـکده    (همراه آقاي قاسـمی  ایشان به

عنوان عضو کمیتـه تخصصـی و فـردي عالقمنـد و صـاحب       به

پـس از  . تجربه در زمینه نظام پیشنهادها، در جلسه حاضر شـدند 

ن اي کوتاه در خصوص هـدف از ترتیـب دادن چنـی   ارایه مقدمه

اي و کاربرد نتایج حاصـل از آن بـراي دبیرخانـه نظـام     مصاحبه

شـرح  پیشنهادها، پرسش و پاسخی صورت گرفت که در ادامه به

 : پردازیمآن می

جناب آقاي دکتر اعظمی و جناب آقـاي قاسـمی، بـراي    

شروع لطفاً دیدگاه خود را نسبت به نظـام پیشـنهادها   

جمله تعریـف   بیان فرموده و نظام پیشنهادها را در یک

 . کنید

آقاي دکتر اعظمی اشاره نمودند اگر بخواهیم در هـر سـازمانی و   

وري داشــته باشــیم، بایســتی بــه امــر  از جملــه دانشــگاه، بهــره

نیازسنجی پرداخته شود و به نیازها و پیشنهادهایی کـه افـراد در   

یکـی از مـواردي کـه بـه     . کنند توجه شـود  این زمینه مطرح می

کند مسـتقر نمـودن نظـام     سازمان کمک می افزایش کیفیت در

نظام پیشنهادها به نظر مـن  . پیشنهادها در هر سازمانی است

وري و شناخت  سیستمی است که به باال بردن بهره"

آقاي قاسمی . "کند نفعان سازمان کمک می نیازهاي ذي

هاي آقاي دکتر اعظمی خاطر نشـان کردنـد    ضمن تایید صحبت

فیدي در زمینه نظـام پیشـنهادها انجـام    دانشگاه فعالیت بسیار م

از نظـر  . داده است که امیدوارم این رونـد همچنـان ادامـه یابـد    

هاي خاصی هسـتند و مـدیران    ها داراي پیچیدگی ایشان سازمان

گیري نیاز به کسب اطالعات مـتقن   سازي و تصمیم براي تصمیم

و کافی از زیرمجموعه خود هستند تا بتوانند تصـمیمات درسـتی   

اگر مدیران از سبک مدیریت مشارکتی و بـاالخص  . اتخاذ نمایند

توانند تصمیمات مـدیریتی را بـه    نظام پیشنهادها بهره جویند می

و  گیـري  بنابراین اگر کارکنان در امر تصمیم. بهترین نحو بگیرند

عبارت دیگر اگـر   انتقال اطالعات به مدیران مشارکت نمایند و به

طـور   گیري از نظرات کارکنـان کـه بـه    مدیران در هنگام تصمیم

تـري  مستقیم درگیر مسائل بوده و به جزئیات کار آگـاهی کامـل  

گیـري دخالـت    دارند، استفاده نمایند و آنان را نیز در امر تصـمیم 

بنابراین نظام . اي را اتخاذ نمایند هینهتوانند تصمیمات ب دهند، می

پیشنهادها بستر بسیار مناسبی براي مشارکت دادن کارکنـان در  

نظام پیشنهادها به نظر من . هاي سازمانی است گیري تصمیم

گیري از تمـامی عقـول بـراي حـل مشـکالت       بهره"

 ."باشد سازمان می

آیا استقرار نظام پیشنهادها در دانشکده شما، در نحوه 

گیري و سبک مدیریتی دانشکده تأثیرگذار بوده  تصمیم

 است؟

عنـوان معـاون فرهنگـی و اداري و مـالی      به نظـر اینجانـب بـه   

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نظام پیشنهادها کمک شایانی به 

هـاي کـاري    دلیل برخی مشـغله  نماید زیرا مدیران به مدیران می

ز برخی مسایل غافـل  شوند که ممکن است ا گی می دچار روزمره

ها موجـب   بنابراین دریافت پیشنهادها و اجرایی نمودن آن. شوند

گردد مدیران در کنار وظایف ساختاري و تعریف شـده خـود،    می

اقداماتی را انجام دهند که به بـاال بـردن سـطح کمـی و کیفـی      

از نظر آقـاي قاسـمی نیـز یکـی از مهمتـرین      . کارها کمک کند

پیشنهادها، ایحاد روحیه همکاري و همدلی  تاثیرات استقرار نظام

وقتی افراد در فرآیند حـل مشـکالت دانشـگاه    . در سازمان است

کننـد کـه بخشـی از سـازمان      نمایند احسـاس مـی   مشارکت می

هاي جناب آقاي دکتر اعظمی  ایشان ضمن تایید صحبت. هستند

اضافه نمودند برخی از مسائل هستند کـه از چشـم مـدیران دور    

ست ولی نظام پیشـنهادها باعـث شـده اسـت بسـیاري از      مانده ا

اي نیز داشتند، به سـهولت مرتفـع    حل ساده مسائلی که بعضاً راه
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بـراي نمونـه   . جویی زیـادي نیـز شـود    شده و حتی باعث صرفه

توان به پیشنهادي اشاره نمـود کـه در خصـوص مرسـوالت      می

یشنهاد پستی به دانشکده ارسال شده بود و با اجرایی کردن این پ

 .جویی حاصل گردید در دانشکده، ماهانه مقادیر متنابهی صرفه

طور که مستحضرید کمیتـه تخصصـی دانشـکده    همان

عنوان کمیته تخصصی برتر در ادبیات و علوم انسانی به

چه . شناخته شد) کمیته تخصصی 19در بین ( 90سال 

 دانید؟  عواملی را در دستیابی به این موفقیت مؤثر می

بسیاري در موفقیت کمیته تخصصی نظـام پیشـنهادهاي   عوامل 

امـا از جملـه   . دانشکده ادبیات و علوم انسانی مـؤثر بـوده اسـت   

توان به حضور همه  دالیل مهم موفقیت این کمیته تخصصی می

اعضــا در تمــامی جلســات بررســی پیشــنهادها، وجــود نظــم در 

برگزاري جلسات کمیته تخصصی دانشـکده، دقـت نظـر اعضـا     

به بررسی پیشنهادها، مشارکت فعال اعضاي هیأت علمی نسبت 

و کارمندان در ارایـه پیشـنهادها و همچنـین کمیـت و کیفیـت      

آقاي قاسمی ضمن تاییـد   .پیشنهادهاي دریافت شده اشاره نمود

هاي جناب آقاي دکتر اعظمی مهمترین عامل موفقیـت   صحبت

د کمیته تخصصی نظام پیشـنهادهاي دانشـکده را بـاور و اعتقـا    

قلبی رییس و معاونین دانشکده به نظـام پیشـنهادها و مـدیریت    

مشارکتی، حضور تمامی اعضاء در جلسات بررسـی پیشـنهادها و   

بررسی دقیق تمامی پیشنهادها دانسته و اشاره نمودند جـدیت و  

اهتمام اعضاي کمیته تخصصی جهت بررسی پیشـنهادها باعـث   

ارایـه پیشـنهاد و    شود پیشنهاددهندگان انگیزه بیشتري براي می

 .مشارکت در نظام پیشنهادها داشته باشند

اید عنوان مانع و چالش روبرو شدهشما با چه عواملی به

 اکنون نیز با آن روبرو هستید؟ و یا هم

 حرکـت  مسـیر  در جناب آقاي دکتر اعظمی اشاره نمودند موانعی

 مشـکالت  آن مهمتـرین  کـه  انـد  داشـته  وجـود  پیشنهادها نظام

 هستند پیشنهادها از برخی متاسفانه. است بوده بودجه و ياعتبار

 داشت، هزینه صرف به نیاز اینکه دلیل به بودن مفید رغم علی که

 پایین مشارکتیکی از موانع دیگر . نداشتند شدن اجرایی قابلیت

 ایـن  مشارکت متاسفانه. است دانشجویان و علمی هیأت اعضاي

 بـا  تـوان  مـی  البته که است کمتر بسیار کارمندان به نسبت افراد

 .نمود مرتفع نیز را مشکل این رسانی اطالع و سازي فرهنگ

توان به عدم  جناب آقاي قاسمی اذعان نمودند از جمله موانع می

آشنایی پیشنهاددهندگان با تعریف پیشنهاد و تفکیک نمودن آن 

رسـانی صـحیح و درج    توان با اطالع از وظیفه اشاره نمود که می

 .هیم در خبرنامه و یا نشریه این مانع را مرتفع نموداین مفا

چه راهکارهایی بـراي از میـان برداشـتن ایـن موانـع      

کنیــد؟ چــه پیشــنهادهایی بــراي ســایر  پیشـنهاد مــی 

هاي تخصصی نظام پیشنهادها جهت دستیابی به  کمیته

 این جایگاه و موفقیت دارید؟

برداشـتن  جناب آقاي دکتر اعظمی اشاره نمودند جهت از میـان  

ــوق بایســتی  ــه اوالًموانــع ف ــه بحــث   کمیت هــاي تخصصــی ب

شـان بپردازنـد و پیشـنهادهایی را کـه      بندي پیشنهادهاي اولویت

دهنـد را در اولویـت اجـرا و     تر و مفیـدتر تشـخیص مـی    مناسب

دانشـگاه بایسـتی بـراي     ثانیـاً تخصیص بودجه قـرار دهنـد و   

، منبع اعتباري کند هاي کالن ایجاد می جویی پیشنهادهایی صرفه

 .در نظر گیرد

تـان را   نقش اعضاي هیأت علمی و کارمندان دانشکده

در موفقیت و پیشبرد اهداف نظام پیشـنهادهاي کمیتـه   

کنید؟ چه راهکارهـایی   تان چگونه ارزیابی می تخصصی

ــأت علمــی و   بــراي مشــارکت حــداکثري اعضــاي هی

 کنید؟ تان پیشنهاد می کارمندان دانشکده

تر نیـز عـرض کـردم یکـی از عوامـل مهـم        پیشطور که  همان

موفقیت کمیته تخصصی نظام پیشنهادهاي دانشـکده ادبیـات و   

علوم انسانی، مشارکت فعال اعضاي هیأت علمی و کارمندان در 

اما متاسفانه مشارکت اعضاي هیأت علمی . نظام پیشنهادها است

کمیتـه تخصصـی دانشـکده در    . نسبت به کارمندان کمتر اسـت 

مختلفی که برگزار نموده است، از اعضاي هیأت علمی و جلسات 

کارمندان محترم درخواسـت نمـوده اسـت در نظـام پیشـنهادها      

همچنین دانشکده بـراي مشـارکت حـداکثري    . مشارکت نمایند
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هـایی در   اعضاي هیأت علمی و کارمندان محترم دانشکده برنامه

نظـام   توان به برگزاري جلساتی مختص نظر دارد که از جمله می

هاي آموزشی ویژه نظـام   پیشنهادها در دانشکده، برگزاري کارگاه

. پیشنهادها و دعوت از افراد متخصص در این زمینه اشاره نمـود 

همچنین به نظر مناسب است نحـوه جلـب مشـارکت و انگیـزه     

اعضاي هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان از یکدیگر متفـاوت  

 . باشد

طـور کـه آقـاي دکتـر      بایستی همانآقاي قاسمی اذعان داشتند 

اعظمــی نیــز اشــاره نمودنــد متناســب بــا نــوع پیشــنهاددهنده، 

همچنین بـراي جلـب   . کار برد هاي انگیزشی متفاوتی را به روش

 آنـان  پیشـنهادهاي  کـه  را کسانی توان اسامی مشارکت افراد می

 نظـام  نشـریه  یـا  و دانشـگاه  پیـک  نشریه در است شده اجرایی

 کـه  مسائلی و محورها توان می همچنین. نمود رمنتش پیشنهادها

 نمود افراد اعالم به دارند، را آن رفع به نیاز تخصصی هاي کمیته

 تـوان  می حتی. نمایند ارسال زمینه آن در را خود پیشنهادهاي تا

 و خبـره  علمـی  هیأت اعضاي برخی از خاص مشکلی حل براي

 قـدام ا مشـکل  آن حـل  به تا نمود دعوت اي جلسه در متخصص

 .نمایند

عنــوان عضــو کمیتـه تخصصــی نظــام   نگـاه شــما بـه  

هــاي  پیشـنهادها، نسـبت بـه نقــش و جایگـاه کمیتـه     

تخصصی نظام پیشنهادها در موفقیت نظام پیشـنهادها  

چیست؟ چـه راهکارهـایی بـراي افـزایش اثربخشـی      

 کنید؟ هاي تخصصی، پیشنهاد می فعالیت کمیته

 موفقیـت  در مهمـی  نقـش  پیشنهادها نظام تخصصی هاي کمیته

 هـاي  کمیتـه  اسـتقرار  با است ذکر به الزم. دارند پیشنهادها نظام

 هـاي  کمیتـه  بـه  پیشـنهادها  ارسـال  و پیشنهادها نظام تخصصی

 کــه اســت گردیــده حاصـل  اطمینــان ایــن مربوطــه، تخصصـی 

 در( گـردد  مـی  بررسـی  تـر  فنـی  و تخصصی صورت به پیشنهادها

 که داشت وجود احتمال این تمرکز، اصل به توجه با قبلی ساختار

 ضمن در و) نگردد بررسی فنی و تخصصی صورت به پیشنهادها

 پیشنهادها نظام عالی کمیته وظایف از ساختار این نمودن مستقر

 بیشـتري  سـهولت  بـا  عـالی  کمیتـه  نتیجه در و است کاسته نیز

. بپـردازد  تخصصـی  هاي کمیته عملکرد بر نظارت امر به تواند می

 افـزایش  تـوان بـراي   ددي وجـود دارد کـه مـی   راهکارهاي متعـ 

 البته که( نمود اشاره بدان تخصصی هاي کمیته فعالیت اثربخشی

 مهتـرین  مـن  نظر به ولی ،)ام کرده اشاره آن به قبلی سواالت در

 تخصصـی  هاي کمیته اعضاي و مدیران قلبی اعتقاد و باور عامل

 بـراي  اسمیق آقاي جناب نظر به. باشد می پیشنهادها نظام امر به

ــزایش ــت اثربخشــی اف ــه فعالی ــاي کمیت ــتی تخصصــی ه  بایس

 و پیشـنهادها  نظـام  جایگـاه  و به نقش ابتدا تخصصی هاي کمیته

 را شـده  پذیرفتـه  پیشـنهادهاي  سپس و داشته اذعان آن اهمیت

 دانشـکده  تخصصی کمیته ایشان یادآوري نمودند. نمایند اجرایی

 پیشـنهاددهندگان  از ضـرورت  هنگـام  و علوم انسانی در  ادبیات

 بـراي  مـدعو  کارشـناس  از یـا  و شـان  پیشنهادهاي توضیح براي

 دعــوت تخصصــی کمیتــه جلســه در پیشــنهادها فنــی بررســی

 .نماید می

چه نقد یا نقدهایی نسبت به نظام پیشـنهادها داریـد؟   

گذار نظام پیشنهادها در دانشگاه  اگر جنابعالی سیاست

نظام پیشـنهادها   بودید چه مکانیسمی را براي استقرار

 کردید؟ سازي می پیاده

 دانشـگاه  کـه  ایـن  بـه  توجـه  با نمودند اشاره اعظمی دکتر آقاي

 تمــامی میــان در پیشــنهادها نظــام زمینــه در مشــهد فردوســی

 بهتـر  ولـی  نـدارم  خاصـی  انتقاد است پیشرو کشور هاي دانشگاه

 بحـث  بـه  بیشـتر  اهمیت  -1: گیرد قرار نظر مد این موارد است

 مخاطـب  نـوع  بـا  متناسـب  بایستی( انگیزه ایجاد و رسانی عاطال

 بـودن  محـور  مساله -2 ،)برد کار به متفاوتی انگیزشی هاي روش

ــت -3 پیشــنهادها، ــه اهمی ــزاري -4 نیازســنجی، بحــث ب  برگ

 دو سالی( اي دانشکده درون حتی و منظم و مستمر هاي همایش

ــار ــر در -5 ،)ب ــرفتن نظ ــهیالتی گ ــالی( تس ــراي) م ــرا ب  ياج

 نظــام زمینــه در کــه اي تخصصــی هــاي کمیتــه پیشــنهادهاي

 مشـارکت  جلـب  افـزایش  -6 انـد و  کـرده  عمل فعال پیشنهادها

 خـوانی  کتـاب  مسـابقه  برگزاري طریق از دانشجویان و کارمندان

 اشـاره  نیز قاسمی آقاي). پیشنهادها نظام موضوع با هایی کتاب(

 صورت به نهادهاپیش به پاداش اعطاي زمینه در است بهتر نمودند

 .شود رعایت تعادل بلکه نشود عمل انبساطی و انقباضی
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 دانید؟ آیا می

     ایده مدیریت مشارکتی ابتدا توسـط نویسـندگان آمریکـایی

 .مطرح شد

     در چهـار  1367نظام پیشنهادها در ایـران از ابتـداي سـال ،

رادیاتور سازي ایران، شرکت نورد (شرکت صنعتی و تولیدي 

  )عات فوالدي، شرکت آکام فلز و شرکت سولیرانو تولید قط

 .طراحی و اجرا گردید     

 50هـاي ژاپنـی بـه بـیش از      سرانه ارایه پیشنهاد در شرکت 

 .پیشنهاد براي هر نفر در سال رسیده است

 عضو جدیـد بـه خـانواده     419، 1391دانید در سال  آیا می

 .ه استنظام پیشنهادهاي دانشگاه فردوسی مشهد افزوده شد
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او . کنـد  بلنـد زنـدگی مـی   یک مرد در یـک آپارتمـان   

همیشــه موقــع رفــتن ســر کــار بــا آسانســور از طبقــه  

ولی وي . آید دش تا طبقه همکف براحتی پایین میخو

تا نیمه راه با آسانسور  گردد فقط باز می وقتی به منزل

ینکـه  مگر ا. رود د و مابقی راه را با پله باال میرو باال می

پاسخ معما در شماره بعدي منتشر ( چرا؟. بارانی باشد

 .)خواهد شد
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