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موضوع :نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات ،فرآیندی است که میتوان با بکارگیری
آن ،از فکر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسـائل و
حـل آنها بهره گرفت و این تفکرات را تا باالترین سطوح
تصمیمات مدیریتی پیش برد .این ابزار در واقع ،تالشی
برای افزایش روحیه همگرایی و مشارکت کارکنان و ارج
نهادن به ایدهها و نظرات آنها برای تحول آفرینی در
سازمانهاست.
بنابراین مهمترین هدف نظام پیشنهادات را میتوان ایجاد
فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت
تحقق اهداف سازمانی دانست.
از نتایج ایجاد فضای مشارکتی در سازمان برای افزایش
بهرهوری سازمانی را میتوان به ایجاد محیط خالق در
تمامی سطوح سازمان ،تقویت فرهنگ مشارکتی و حس
تعلق سازمانی ،گسترش حوزه تفکر ،نهادینه کردن بهبود
مبتنی بر تغییر ،همراهسازی اهداف فردی و سازمانی و
مشارکت کارکنان در تصمیمسازیها و برنامهریزیها
اشاره کرد.
پوشش دادن مکانیزه به فرآیندهای کسب نظرات مطابق
با آییننامههای نظام پیشنهادات در سازمانها و
شرکتهای مختلف ،انجام این فرآیندها را بهینهتر کرده و
دستیابی به بهترین نتیجه را با کمترین هزینه ممکن
میسازد.
اعالم فراخوان پیشنهاد و مشاهده و اطالعرسانی
پیشنهادها این حس را در میان کارکنان ایجاد میکند که
به ایدهها و افکارشان اهمیت داده میشود و سازمان،
دیدگاه صرفا مکانیکی نسبت به کارکنان ندارد و خالقیت
آنها را ارج مینهد .امکان پیگیری وضعیت پیشنهادات
درسطوح مختلف از طریق فرآیند ونرمافزار نظام
پیشنهادات ضمن امکان رفع نواقص احتمالی پیشنهادات،
جدی بودن سازمان را در بکارگیری ایدههای کارکنان
نشان میدهد.
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جدی بودن سازمان را در بکارگیری ایدههای کارکنان نشان
میدهد.
با بهرهمندی از فرآیند نظام پیشنهادات پس از ایجاد بستر
اصلی دریافت پیشنهادات ،شفافسازی درباره معیارهای
ارزیابی یک پیشنهاد ،توضیح دالیل رد آن و همچنین
تعریف انواع فرآیندها برای ارزیابی ،روند محقق شدن اهداف
این نظام در سازمان شکل میگیرد و در طول زمان با
بهرهگیری از ابزارهای مختلف نرمافزاری ارزیابی و
امتیازدهی پیشنهادات در کمیتههای مختلف ،جامه عمل
میپوشند.
تالش سازمانها برای ترغیب کارکنان به فعالیتهای
جمعی و مشارکتهای درون سازمانی ،اهمیت ارزیابی به
عنوان بخش مهم فرآیند نظام پیشنهادات را نشان میدهد.
نظام پیشنهادات این امکان را در اختیار مدیران سازمانها
قرار میدهد تا با راهاندازی انواع کمیتههای تخصصی همراه
با تعیین اعضا و تعریف نقش هریک از آنها ،فضای تعاملی و
مشارکتی میان کارکنان خود درباره بررسی هر پیشنهاد به
بهترین وجه ممکن ،ایجاد کنند.

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در نظر دارد با بهره گیری
صحیح از دستورالعمل نظام پیشنهادات تدوین شده در
سازمان ،نظرات ،انتقادات ،پیشنهادات را بررسی وبه موقع
تصمیمات الزم را در جهت بهبود فرایند های سازمان و
روند خدمات رسانی اخذ نماید و جهت قدردانی از پرسنلی
که با پیشنهادات خود مارا یاری می رسانند پاداش های
ارزنده ای را در نظر دارد.

