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 :د یخوانین شماره میآنچھ در ا

ران ینادرست م د  يبرداشتھا - ١ 
 شنھادھایاز نظام پ

دست یابي بھ اھداف  – ٢ 
 سازمان با مشاركت ھمگاني

 بھ  موانع سازمان خالق – ٣
 حكایت مدیریتي -٤
 سازمان نسل پنجم -٥
 

ران از نظام ینادرست مد يبرداشتھا
 شنھادھایپ

 
در  يسازمان سهم عمده ا يت عاليريمد

 يشنهادها بر عهده دارد، براياستقرار نظام پ
ت ارشد يرين امر مهم الزم است مديانجام ا

ده و از فلسفه و يد يسازمان آموزش کاف
شنهادها اطالع داشته ينظام پ ياهداف اجرا

از  يقح و منطيباشد تا بتواند برداشت صح
ن نظام به دست آورد و در مراحل مختلف يا

 .آن همراه و همسو باشد ياجرا
از ارکان  يکيت ارشد، يرياز آنجا که مد

ن يشنهادهاست بنابرايو مهم نظام پ ياصل
ت يستم در گرو حماين سيت و ارتقاء ايموفق

باشد و بالتبع آن،  ين مقام ميهمه جانبه ا
نظام  نيا ياز مشکالت و چالش ها ياريبس
نادرست  يدگاه هاياز نگرش و د يز ناشين

 .است يتيريمد
نظام  اثربخشيانتظار   -١

از  يبرخ   :در کوتاه مدت پیشنھادھا
شنهادها در يکه از نظام پ يران برداشتيمد

 ن ين است که با استقرار ايذهن خود دارند ا

شنهادها و راهکارها به يل پينظام، ناگهان س
جه آن، يشود و در نت ير ميرخانه سرازيدب يسو

به  يمدت کوتاه يدر سازمان ط يميتحول عظ
ن نکته توجه داشت که يد به ايبا. وندديپ يوقوع م
 يک نظام فرهنگيز، يشنهادها قبل از هر چينظام پ

جنس نظام پيشنهادها از نوع است و چون 
شبرد ين پي، بنابراکايزن و بهبود مستمر است

از به يزن، نيل روندگرا بودن کاياهداف آن به دل
ج و آثار آن در يدارد و نتا يشتريزمان ب

 ين رابطه آقايدر ا. شود يبلندمدت مشخص م
ت که ه ژاپن معتقد اسير عامل اتحاديامادا، مدي

ک ي يشنهادها را طينظام پ يد اثربخشيت بايريمد
 ين برايبنابرا.رديساله در نظر بگ ١٠تا  ٥مدت 
، يش بهره وريج مطلوب و افزايبه نتا يابيدست

 ياديابند که به مقدار زيد روند کارها بهبود يبا
ن ياست و ا يط سازمانيتابع فرهنگ و شرا

 .گنجد يمنرات و بهبود در قالب زمان کوتاه ييتغ
حل تمام  يبرا نظامي، پیشنھادھانظام  -٢

بهبود در  ياصوالً برا.مسائل سازمان است
ن روش يسازمان چهار روش وجود دارد، اول

طه يکوچک در سازمان در ح يجاد بهبودهايا
 يشنهادهايق پياز طر يا واحد کاريفرد  يکار

قاً به دنبال يشنهادها عميکارکنان است، نظام پ
گر فلسفه ياست و به عبارت د يين بهبود هايچن

نظام پيشنهادها همين بهبود هاي  يوجود
جاد ين روش ايدوم. کوچک و مستمر است

شنهاد دهنده يپ يطه کاريبزرگ در ح يبهبودها
 يق اختراعات و نوآوريباشد که معموال از طريم
 يجاد بهبودهاين روش ايگردد، سوم يسر ميم

د شو يطه کل سازمان محسوب ميکوچک در ح
شود  يحل مسئله حاصل م يم هايق تيکه از طر
بزرگ در  يجاد بهبودهايا ن روشيو چهارم

 ياست، که در حوزه کار طه کل سازمانيح
ن حالت از يا.ره استيئت مديران ارشد و هيمد
 از به پروژه ها و يگردد و نميمحقق  R&D قيطر

لذا از نظام . اي دارد هدانشي و توسعتحقيقات 
ن يتوان توقع داشت که همه ا يشنهادها نميپ

 يحوزه ها را پوشش دهد و با بهبود در تمام
را  ي، همه مسائل سازمانيسازمان يحوزه ها
 .حل کند

 يبرا نظامي، پیشنھادھا  نظام -٣
ا پيشنهادها اصوال کارکنان ب .است تصمیمگیري

و ايده هايشان از طريق تصميم سازي، شرايط و 
زمينه هاي مطلوب را براي تصميم گيري مديران 

نظام پيشنهادها، به عبارت ديگر . فراهم مي کنند
نظامي است براي تصميم سازي نه تصميم 

در مجموع، براي پيشبرد اهداف نظام  .گيري
پيشنهادها و افزايش کارائي و اثربخشي آن، 

زوم شناخت کافي و به دست آوردن دانش و ل
آگاهي نسبت به فلسفه وجودي و ابعاد و 
چارچوب نظام پيشنهادها از سوي مديران براي 
قرارگرفتن در مسير صحيح و اصولي، امري 

لذا ضروريست در کنار  .ضروري و حياتي است
آموزش کارکنان، ارزيابان و کارشناسان، 

ان ارشد و اعضاي کميته ها و شوراها، مدير
مياني نيز در برنامه ريزيهاي آموزشي نظام 

 .پيشنهادها مورد توجه ويژه قرار بگيرند
با افـزایش سازمان دستیـابي بھ اھـداف 

  مشـاركت تمـام كـاركنـان

 
 

در برنامه ريزي كـامپيوتري در يكـي از مـدارس    
انگلسـتان بـر حسـب تصـادف اشــتباهي رخ داده     

 هي از بچه هاي به اين مفهوم كه گرو. بود
 
 



باهوش را كودن و شماري از بچه هاي به 
. ده بودظاهر كودن را باهوش كدگذاري كر

و اين گزارش كامپيوتري در آغاز سال 
تحصيلي تنها معيارارزيابي هوش و 

پس از . استعداد شاگردان محسوب مي شد
پنج ماه و نيم مسئوالن از اين امر آگاه 

آنها تصميم گرفتند كه بدون اطالع . شدند
كسي بار ديگر از دانش آموزان آزمايش 

د  نيتجه حيرت انگيز بو.هوش به عمل آورند 
امتيازات دانش آموزان باهوش در آزمون 

زيرا . دوم به ميزان قابل توجهي كاهش يافت
معلمان اين دانش آموزان را افرادي كند 

رفتاري در خور ذهن تلقي مي كردند و 
روا مي  افراد بي استعداد و كودن با ايشان

به عكس امتيازات آزمون هوش  .داشتند
قابل  شاگردان به ظاهر كند ذهن به ميزان

چرا كه معلمان با آنان . توجهي افزايش يافت
و  رفتاري متناسب با شاگردان مستعد

در نتيجه اميدواري، شور و . باهوش داشتند
هيجان و خوشبيني معلمان در روحيه 
شاگردان نفوذ كرد و ايشان را واداشت تا 
 انتظارات معلمان را به شايستگي پاسخ دهند

ته ها و دربرخي از شركتها كمي: نتيجه
گروههاي زيادي وجود دارد كه كار 
به  اعضاي ثابتآنها برخي همه در 

بعنوان يک مديرسعي . مي خوردچشم 
ان و كارشناسهمه توان  ازكنيم 

شركتمان بهره جوئيم ، زيرا كاركنان 
در  آنانسكوت و عدم مشاركت 

با  برخورد نشانهفعاليتهاي سازماني 
 . محسوب ميگرددآنها 

نظام (ي خالقیتموانع سازمان
 )پیشنھادات

 
Ø زياد از حد مدير توقع 

Ø يو عمود يفقدان ارتباطات افق 
 سازماني مناسب

Ø  کارکنان يريگوشه گانزوا و 

Ø رانيکوتاه مدت مد يافق زمان 

Ø ق و پاداش يستم تشويفقدان س
 هدفمند و منعطف

Ø يسازمان يها ياست بازيس 

Ø  ناسازگاري ، استرس و نارضايتي
                        کارکنان

Ø عدم دسترسي به اطالعات 
Ø ساختار نامناسب سازمان 

Ø فشار به اخذ نتيجه سريع 

 حكایت مدیریتي

. ار خیاط مغازه داشتندای چھ ر کوچھد
یک روز، . کردند ھمیشھ با ھم بحث می

اش  اولین خیاط یک تابلو باالی مغازه
 :روی تابلو نوشتھ شده بود. نصب کرد

دومین خیاط روی بھترین خیاط شھر
 :اش نوشت تابلوی باالی سردر مغازه

 :سومین خیاط نوشتبھترین خیاط کشور
چھارمین خیاط وقتی  بھترین خیاط دنیا

با این واقعھ مواجھ شد روی یک برگھ 
 :کوچک با یک خط کوچک نوشت

 بھترین خیاط این کوچھ
ھر فردی در ھر موقعیتی :  شرح حكایت

و در ھر سازمانی می بایست روی کار و 
قابلیت ھای خود تمرکز و ضمن 
بکارگیری صداقت و ذوق و خالقیت از 
بلند پروازیھای کاذب خودداری کند در 

واند فردی اثر بخش آن صورت می ت
اگر فردی نتواند در کار خود و در .باشد

) و در کوچھ خود ( سازمان خود 
بھترین باشد یقینا در ھیچ کجای دیگر 

 .نیز بھترین نخواھد بود

وقتی داری باال  :جملھ مدیریتي
 میری مھربان باش و فروتن،
چون وقتی کھ داری سقوط میکنی 

 ؟!وياز کنار ھمین آدمھا رد میش

 "سازمان نسل پنجم"
دیگر شعار منسوخی  "حق با مشتری است"

حق با  " ، از این پس شعار این استاست
آری، درست خواندید  " کارکنانتان است

امروز تجربھ مدیریت جھان این است کھ اگر 
کارکنان راضی داشتھ باشد دیگر کار  بنگاھی

 خاصی الزم نیست انجام دھد،چرا کھ کارکنان
فرھیختھ و راضی، جان و نھ جسم خود را بھ 

را می  عرصھ کار می آورند و کدام بنگاه
شناسید کھ کارکنانش جان ھای خود را بھ 

ھمواره . باشد عرصھ آورند و نتیجھ نگرفتھ
چنین است کھ وقتی سازمان چنان اعتماد 

آنھا ھویت خود را  کارکنان را جلب نماید کھ
مرزھای در سازمان خود بیابند، دیگر 

ریختھ و این دو در ھم  کارکنان و سازمان فرو
سازمان  ادغام خواھند شد، و این ھمان مفھوم

است کھ استاد بزرگ سیستم ھا و  یادگیرنده
مدیریت در جھان یعنی پیتر سنگھ آن را 

 .می نامد"سازمان نسل پنجم"
 

 استفاده از فرصتھا

 

 


