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ایده نو   

تعریف دقیق از نظام پیشنهادها و نیز محدودیتها، چارچوب 
سازمانی  سطوح  کلیه  برای  آن  نبایدهای  و  بایدها  کلی، 
باالخص کارکنان که نقش اصلی را در ارائه پیشنهاد دارند، 
جهت پیشگیری از مشکالت احتمالی برای هر سازمانی که 
نظام پیشنهادها را اجرا می کند، از اهمیت خاصی برخوردار 

است.
یکی از شکافهایی که بین اهداف و خواسته های کارکنان و 
نظام پیشنهادهای سازمانها وجود دارد، عدم ارائه پیشنهادهای 
اجرا دارند  بررسی و  قابلیت  قابل قبول و پیشنهادهایی که 

است.
تشخیص این مطلب که کارکنان چه مسائل و موضوعاتی را 
می توانند در قالب پیشنهاد ارائه دهند و چه موضوعاتی را 
نمی توانند در قالب پیشنهاد ارائه دهند بسیار می تواند در از 

بین بردن این شکاف کمک کند.
لذا برای پیشگیری از بوجود آمدن مشکالت احتمالی، یکی 
از راه حل های اصلی این است که از همان ابتدای معرفی و 
آموزش نظام پیشنهادها بایستی کارکنان را توجیه کرد که 
نظام پیشنهادها مسیر و کانال طرح تمامی موارد و موضوعات 
سازمانی نیست. اگر چنین نشود یکی از آسیب های اصلی 
نظام پیشنهادها که همان ارائه پیشنهادهای رفاهی از سوی 

کارکنان به دبیرخانه است، اتفاق خواهد افتاد.

موضوعات غیر قابل طرح در قالب پیشنهاد

بنابراین در ادامه چند مورد از مواردی را که در قالب پیشنهاد 
قابل طرح نمی باشد را مطرح می نماییم:

مجموعه فعالیت هایی که در قالب وظایف فرد در ابتدا به وی محول شده و از 
سوی مافوق وی تعریف شده نمی تواند  در قالب پیشنهاد مطرح گردد.

شرح وظایف افراد به آن دسته از فعالیتهایی می گویند که در صورتی که فرد 
از انجام آن سرباز زند، مقام مافوق می تواند موجبات بازخواست وی را فراهم 
نماید. ولی اگر فرد بتواند کار محوله را از راه بهتر و سریعتری انجام دهد که 
باعث افزایش کیفیت ها و کاهش زمان گردد آن کار می تواند در قالب پیشنهاد 

مطرح گردد.

1. طرح وظایف جاری در قالب پیشنهاد:

2.  انتقاد صرف از روش و استاندارد انجام کاری بدون ارائه راه حل:

مقــاله

پیشنهاد به معنی ارائه راهکار اجرایی برای حل مسائل و مشکالت بوده و صرف 
طرح یک مشکل نمی تواند به عنوان پیشنهاد تلقی گردد، لذا در این سیستم انتقاد 
از روش موجود یا مطرح کردن مسائل بدون ارائه راه حل به عنوان پیشنهاد قابل 

قبول نیست.
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2.  انتقاد صرف از روش و استاندارد انجام کاری بدون ارائه راه حل:
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موضوعاتی که با عنوان درخواست عزل یا نصب 
پیشنهاد  شوند  می  مطرح  اشخاص  یا  شخص 
نمی باشند چرا که این موضوع باعث برهم زدن 
کار  در  بهبود  همان  که  پیشنهادها  نظام  اصل 

پیشنهاددهنده است، می گردد.

پیشنهاد بایستی کامال واضح و روشن باشد. لذا 
مشکل و مسئله تشخیص داده شده و راه حل 
داده  توضیح  مشخص  طور  به  باید  پیشنهادی 
شود. بنابراین پیشنهادهای مبهم و پیشنهادهایی 
مشخص  را  حل  راه  و  مشکل  واضح  بطور  که 

نکرده اند، مورد قبول نیستند.

جهت  درخواست  و  پیگیری  برای  که  مواردی 
شخص  آن  توسط  قبال  که  پیشنهادی  بررسی 
نیز  باشد  می  بررسی  منتظر  و  شده  مطرح 

پیشنهاد نیست.

پیشنهادهای ارائه شده ای که قبال وارد سیستم 
اشخاص  یا  خود شخص  توسط  حال  اند،  شده 
دیگر، به عنوان پیشنهاد تکراری محسوب شده 
و به عنوان پیشنهاد مورد قبول واقع نمی شوند.

انتقاد از نحوه انجام یک فعالیت یا یک فرایند در 
سیستم کاری سازمان و دخالت در نحوه انجام 
نمی  شناخته  پیشنهاد  عنوان  به  افراد  وظایف 

شود.

یکی از حساس ترین موارد در ارائه پیشنهاد، مطرح 
کردن پیشنهادهایی جهت درخواست اقالم اداری 
یا مواردی مانند افزایش حقوق، مزایا و .... است که 
این موضوع بسیار حساس و خطرناک برای نظام 
پیشنهادهاست که چنانچه به درستی پیشگیری و 
رفع نشود تبدیل به آسیبی جدی برای این نظام 
می شود. بنابراین اینگونه موارد به عنوان پیشنهاد 

قابل قبول نمی باشد.

موضوعاتی  خصوص  در  که  را  پیشنهادهایی 
برنامه-  و  کار  در دستور  که  مطرح می شوند  
های سازمان موجود است، نمی توان به عنوان 
ضروری  نکته  این  ذکر  البته  دانست.  پیشنهاد 
است که این برنامه ها حتما بایستی به صورت 

مکتوب و مستند باشند. 

وارد سیستم می  و  پیشنهادهایی مطرح  گاهی 
مربوط شده  و مشکل  به یک مسئله  شوند که 
و دارای ماهیت مشترکی هستند و فقط در نوع 
نگارش تفاوت دارند، و یا برای رفع یک مسئله 
چند پیشنهاد مطرح می گردد. به عنوان مثال 
یک  اول،  فیلد  برای  بار  یک  فرم،  تغییر  برای 
گونه  این  ارائه شود.  پیشنهاد  و...  دوم  فیلد  بار 
پیشنهادها نیز به عنوان پیشنهاد مطرح نیستند.

اما باید توجه داشت در صورتی که برای حل یک 
مشکل راهکارهای متفاوتی ارائه گردد هرکدام را 

می توان به عنوان یک پیشنهاد تلقی گردد.

7.  انتقاد از نحوه انجام وظیفه افراد:

4. پیشنهادهایی که مبهم و غیر قابل اجرا 
می باشند:

6. پیشنهادهای تکراری:

8. درخواست صرف ملزومات و اقالم اداری:

5. ارائه پیشنهاد جدید برای پیگیری بررسی 
پیشنهاد قبلی و یا تجدید نظر به بررسی پیشنهاد:

3. پیشنهادهایی که مربوط به عزل و نصب
9. پیشنهادهایی که قبال در دستور کار شرکت  کارکنان می باشد:

قرار داده شده است:

10. ارائه یک راهکار در قالب چند پیشنهاد:




