بررسي ميزان اجراي شاخص هاي نظام پيشنهادات و تأثير آن بر بهره وري سازماني در شرکت
پاالیش گاز پارسيان
دکتر مختار رنجبر
نویس نده مسئول ،استادیار گروه مدیریت ،واحد المرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المرد ،ایرانranjbarmokhtar@yahoo.com،
سهراب صفری فرد
کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،شرکت پاالیش گاز پارسیان
SOHRAB 002233 @YAHOO.COM
چکيده
نظام پیشنهادها تكنیكی است که می توان با استفاده از آن از فكر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسائل و حل آنها بهره
جست تا به این وسیله کارکنان کلیه سطوح در امر مدیریت مشارکت داده شوند .هدف از این پژوهش بررسی میزان اجرای
شاخص های نظام پیشنهادات و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی در شرکت پاالیش گاز پارسیان است .روش پژوهش توصیفی از
نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان می باشد که به روش تصادفی و با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  233نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظام
پیشنهادات و پرسشنامه بهره وری سازمانی سازمانی اولسانیا و همكاران ( )23 2بود .روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه
و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید .نتایج نشان می دهد که شاخص های نظام پیشنهادات تأثیر مثبت
و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد .همچنین ابعاد نظام پیشنهادات شامل دریافت پیشنهادات ،ارزیابی پیشنهادات ،پرداخت
پاداشها و جوایز ،اجرای پیشنهادات و ارزشیا بی نتایج پیشنهادات نیز تأثیر معناداری بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه پارسیان
دارد.
واژگان کليدي :نظام پيشنهادات ،بهره وري سازماني ،ارزیابي پيشنهادات ،ارزشيابي نتایج پيشنهادات ،پاالیشگاه
پارسيان.

 -این پژوهش با حمایت شرکت پاالیش گاز پارسیان انجام شده است.
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 -1مقدمه
نظام پیشنهادها ایجاد بهبود های کوچک در زمینه کاری اعضای سازمان می باشد؛ بهبودهایی که توسط خود این افراد شناسایی
و اجرا می شود .این مشارکت در بهبود سازمان ،عالوه بر افزایش بهره وری ،باعث ایجاد حس مطلوب مفیدتر بودن وتعلق
سازمانی بیشتر در کارکنان می شود و بستری فراهم می نماید که از خالقیت های اعضای سازمان به صورت نظامند و هدفدار ،در
جهت دستیابی هر چه بهتر به اهداف سازمان استفاده شود(مقیمی .) 031،نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفكر و خالقیت از
مهمترین عوامل هر سازمان است ،زیرا هرگونه افزایش بهرهوری ،تغییر و بهبود در نظام ها و فرآیندهای فنی و سازمانی ،توسط
انسانها صورت میگیرد .بهرهبرداری از توان فكری و توانمندی های کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته از آن نام برده
می شود ،نیازمند به وجود آوردن ساختاری است که بتواند توانمندی های کارکنان سازمان را در راستای تحقق اهداف فعلی و
آینده آن سازماندهی کند .مشارکت دادن افراد یک سازمان در نظام مدیریت و تصمیمگیری چیزی نیست که فقط به عنوان یک
شعار مدیریتی مطرح باشد ،بلكه بایستی آن را از طریق به وجود آوردن مكانیسمهای مربوطه عملیاتی و عینی کرد .مدیریت
سازمان باید با جذب و توسعه کارکنان و دخالت دادن آنها در امور ،به شایس تگی مورد نظر دست یافته و آنها را فعاالنه و مثبت،
در جهت آزادسازی کامل توانمندیهایشان مورد حمایت همه جانبه قرار دهد .این سازمان ها ،پیوسته کارکنان خود را برای
مواجهه و تطبیق با تغییرات آماده می کنند و از دانش آنها در جهت منافع سازمان بهره میگیرند و با تشویق آنها اعتمادشان را
جلب نموده و در مقابل سازمانی مسئول و متعهد بار میآورند .نظام پیشنهادها تكنیكی است که می توان بااستفاده از آن از فكر
واندیشه کارکنان برای شناسایی مسائل حل آنها بهره جست تا به این وسیله کارکنان کلیه سطوح در امر مدیریت مشارکت داده
شوند  .استفاده درست از این ابزار ارج نهادن به ارزشهای انسانی وبه یاری طلبیدن افراد برای رسیدن به اهداف مشخص ومشترک
می باشد .اگر برنامه های مشارکت با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم برسازمان به طور مناسب انتخاب شود نتایج مثبتی
در بهبود شرایط خواهد داشت (رستمی .) 003،از سوی دیگر بهبود بهرهوری یكی از مهمترین راهكارهای توسعه اقتصادی،
اجتماعی است .بهبود بهرهوری می تواند اصالح و بهبود فرآیندها ،بهبود روابط کاری ،اصالح رفتارهای فردی و گروهی ،افزایش
انگیزه کاری ،افزایش کیفیت زندگی ،افزایش سطح رفاه ،افزایش اشتغال ،افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و
سود در سازمان) را در پی داشته باشد (طالقانی .) 003 ،عوامل بسیار زیادی در توسعه و رشد بهره وری سازمانی موثر هستند،
اما آنچه اهمیت ویژهای در بهره وری سازمانی دارد وجود نیروی انسانی فعال و چگونگی حفظ و نگهداشت آن است .وجود نیروی
انسانی کارآمد و فعال میتواند بهره وری سازمان را به میزان زیاد افزایش دهد و سطح رضایت درونی و بیرونی از سازمان را بهبود
بخشد (رایت  .)2333 ،با توجه به اثرگذاری نیروی انسانی بر بهره وری سازمان و نقش موثر نظام پیشنهادات در زمینه مورد نظر
میتواند مورد بررسی قرار گیرد.

- Wright
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 -2ادبيات تحقيق
 -1-2نظام پيشنهادات
پیشنهاد در ادبیات عامه یعنی ارائه یک راه حل در برابر یک مسئله به فرد یا افراد دیگر ،به طوری که آن فرد یا افراد می توانند
به طور آزادانه آن را بپذیرند یا رد کنند .از طرفی پیشنهاد در نظام مدیریتی یعنی ارائه یک راهكار و طرح و ایده نو از سوی
اعضای غیر مدیریتی که به مسئول واداره کننده آن مجموعه کاری برای پیشبرد اهداف و بهبود مناسبات کاری کمک می
نماید(رایت .)2333،پیشنهاد ،یک فرآیند فیزیولوژیک است که به وسیله آن یک فرد افكار ،احساسات و رفتارهای فرد دیگر را
تحت هدایت و راهنمایی خود قرار می دهد(اندرسون  .)2330،نظام پیشنهادها ،روش مرسوم جهت انتقال اطالعات و عقاید به
سطوح عالی یک سازمان است .نظام پیشنهادها تكنیكی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های
انسانی ،در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت .نظامی برای ایجاد فضای مناسب و پویا برای گسترش
یادگیری و خالقیت در کارکنان و همچنین زمینه سازی برای استقبال و به کارگیری آنها توسط مدیر در سازمان(عبادی آذر
 .) 030،نظام پیشنهادها یكی از مؤثرترین روش های جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان برای ایجاد تغییرات نهادی در
نگرش کارکنان ومدیران نسبت به سازمان واهداف آن می باشد ،نگرشی که همه اعضای سازمان را از حالت گوشه نشینی وسكون
به حالت فعال و مؤثر بودن تشویق می کند .این نظام ،با اعتقاد راسخ به اینكه اگر کارکنان سازمان بخواهند ،می توانند با به
کارگیری مؤثر قوه تفكر ،خالقیت و نوآوری خود که حاصل هوش و استعداد سرشار خدادای آنها است ،نقش بسیار مفید و سازنده
ای در رشد و تعالی سازمان و ارتقای فرهنگ و منزلت کارکنان داشته باشند که البته عامل پاداش در پاسخ مطلوب بسیار مؤثر و
اثرگذار مورد تصریح قرار گرفته است(اسپكتر .)2330،نظام پیشنهادها و یا به تعبیر رایج آن نظام مشارکت ،یكی از برنامه های
مدیریت مشارکتی است .در نظام پیشنهادها ،مدیریت در سازمان ،فضا و امكاناتی فراهم می آورد که کارکنان انتقادات و
پیشنهادات خود را در زمینه حل مشكالت و نارسایی ها و بهبود مستمر فعالیت های سازمان ،به مدیریت ارائه کنند .در حقیقت،
نظام پیشنهادها ،نظامی مدون برای فعال کردن ذهن افراد و به کار گرفتن ایده ها و نظارت آنان برای حل مشكالت و نارسایی ها
و بهبود فعالیت های سازمان است.
 -2-2بهره وري
در دنیای پررقابت امروز ،منابع ا نسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در
سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد .اگر تا دهه های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی ،سالح
های مدرن ،ارتش نیرومند ،سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود ،از این پس قدرت
یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون .)2330 ،بهرهوری منابع انسانی بهطور تصادفی
ارتقا نمی یابد ،بلكه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد .به منظور
تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در سازمان ،نقش نظامهای بهبود و تعالی
سازمانی کامالً شناخته شده است .در بسیاری از سازمان های ایرانی ،ناکارآمدی برخی نظام های فعلی ،نه تنها بهبود سازمان را
- Anderson
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موجب نمیگردند ،بلكه باعث بدتر شدن شاخصهای عملكردی ،رضایت و در نتیجه بهرهوری کارکنان میشوند (اولسانیا و
همكاران  .)23 2 ،بهرهوری سازمان ها را می توان حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری دانست .از
بارزترین شاخص های ارزیابی بهره وری در سازمان و مدیریت آن "بازگشت سرمایه" است که خود این شاخص نیز به عامل مهم
تری به نام " کارآمدی افراد" بستگی دارد .بهره وری سازمانی ،برآیند عواملی مانند ساختار سازمان ،دانش ،منابع غیر انسانی،
موقعیت استراتژیک و فرآیند انسانی می باشد(ناظم:) 030 ،
 ساختار سازمان -در بررسی ساختار سازمانی ،نوع تشكیالت ،سیستم های گونا گون مدیریتی ،سیستم های اطالعاتی وانعطاف پذیر مد نظر است.
 -2دانش -دانش الزم برای بهره وری سازمانی شامل دانش فنی ،اداری ،فرآیند انسانی و سیستم می شود.
 -0منابع غیر انسانی  -مطالعه ی منابع غیر ا نسانی شامل بررسی تجهیزات ،کارگاه ها ،محیط کاری ،نوع فناوری ،میزان
سرمایه گذاری و نقدینگی می شود.
 -0موقعیت استراتژیک -موقعیت استراتژیک سازمان را ،نوع فعالیت ها ی آن و بازارهایی که در آن سهم دارد ،خط مشی
های اجتماعی ،کم و کیف نیروی انسانی سازمان و تغییرات محیطی شكل می دهند.
 -1فرآیند انسانی -فرآیند انسانی شامل ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها ،نگرش ها ،هنجارها و تعامل های میان افراد می
شود.
بهره وری کارکنان تابعی از انگیزش ،توان ،شناخت شغل ،حمایت سازمانی ،سازگاری محیطی ،بازخورد و اعتبار اقدامات مدیریتی
است .در ارزیابی توان کارکنان ،دانش کاری مربوط به شغل ،تجربه ی کاری مرتبط به شغل و استعداد مربوط به کار باید مورد
بررسی قرار گیرد و هم چنین هریک از کارکنان بایستی از آن چه که باید انجام دهند ،زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی
داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد.حمایت سازمانی ،به کمكی گفته می شود که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز
کار به آن نیاز دارند (اولسانیا.)23 2 ،
 -3روش تحقيق
هدف این پژوهش ،بررسی میزان اجرای شاخص های نظام پیشنهادات و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی در شرکت پاالیش گاز
پارسیان میباشد .بر مبنای موضوع و هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بر مبنای روش یک تحقیق پیمایشی می باشد؛ جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان می باشد که در بخش های مختلف مشغول به فعالیت می باشند
که بر مبنای جدول مورگان  233نفر به عنوان نمو نه آماری انتخاب گردیده و مورد آزمون واقع شدند .داده های این پژوهش با
استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب ،مقاالت ،مجالت ،گزارشات تحقیقی ،مدارک و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت
و پرسشنامه گردآوری شده است .پرسشنامه نظام پیشنهادات که بر مبنای ابعاد مختلف آن و بر اساس مطالعات انجام شده در
بخش ادبیات موضوع و با راهنمایی استاد محترم راهنما و کارشناسان مربوطه تهیه گردیده و نیز پرسشنامه بهرهوری اولسانیا و
همكاران ( )23 2که مشتمل بر  22گویه است .روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوی و نیز روایی سازه با آزمون بارتلت

- Olusanya et al
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ارزیابی شده است که مقدار آن  3/203محاسبه شده و پایایی نیز بر اساس آزمون ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که
مقدار آن  3/331محاسبه شده است و بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه های تحقیق می باشد.
 -4فرضيات تحقيق
 -1-4فرضيه اصلي
اجرای نظام پیشنهادات بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد.
 -2-4فرضيههاي فرعي
 دریافت پیشنهادات فردی و یا گروهی بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد. ارزیابی پیشنهادات بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد. پرداخت پاداشها و جوایز بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد. اجرای پیشنهادات انتخابی بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد. ارزشیابی نتایج پیشنهادات اجرا شده بر بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان تأثیر دارد. -5یافته هاي تحقيق
نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار  SPSSبه شیوهی همزمان انجام شده است ،در جدول
آمده است:
جدول  -1نتایج تحليل رگرسيون چندگانه
متغير مستقل

β

( βاستاندارد شده)

t

p-value

دریافت پيشنهادات

37 23

37 33

7033

37333

ارزیابي پيشنهادات

37 32

37 00

27302

37333

37 1

37 .0

7320

3733

37201

37002

17.01

37333
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مالحظه میشود که ضریب همبستگی چندگانه برابر  37000است .به عبارت دیگر ابعاد مذکور در مجموع  0070درصد با بهره
وری سازمانی همبستگی دارد .همچنین ضریب تعیین برابر  37 02بدست آمده است که بیانگر آنست که  072درصد از تغییرات
مربوط به بهره وری سازمانی در پاالیشگاه گاز پارسیان توسط ابعاد نظام پیشنهادات مورد بررسی قابل تبیین و توضیح میباشد.
برای تشخیص اینكه کدام یک از ابعاد سهم بیشتری در تبیین بهره وری سازمانی دارند ،الزم است به مقادیر  p-valueو ضرایب
استاندارد شدهی  βدر تحلیل رگرسیون چندگانه که بصورت همزمان کلیهی ابعاد را در نظر میگیرد توجه گردد .مالحظه می-
شود که اجرای پیشنهادات از تأثیر بیشتر و باالتری برخوردار است و پس از آن به ترتیب ارزشیابی نتایج پیشنهادات اجرا شده،
دریافت پیشنهادات ،دریافت پاداشها و جوایز و ارزیابی پیشنهادات قرار دارند.
 -6بحث و نتيجه گيري
مدیری ت مشارکتی یک فرآیند مدیریتی است که بر پایه الگوهای مختلفی قابل اجراست .نظام مدیریت مشارکتی ،نظام همكاری
فكری و عملی کلیه کارکنان یک سازمان با سطح مختلف مدیریتی آن سازمان است .در این نظام کلیه افراد سازمان در باره
روشهای حل مسائل و مشكالت و ارتقای بهره وری سازمان فعاالنه اندیشیده و حاصل تفكر ،تاُمل و تعمق فردی و تبادل نظر
های گروهی را در قالب طرحها و پیشنهادات به سازمان ارائه می کنند .بدین طریق در سازمان یک نظام همفكری و هم اندیشی
تواُم با روح جمعی برای رسیدن به اهداف سازمان ایجاد شده و مدیریت امكان می یابد از گنجینه غنی اندیشه ها و نظرات و راه
حلهای مختلف در جهت نیل به اهداف سازمان بهره مند شوند و در فضایی صمیمی ،ضمن شناخت استعدادها و قابلیت های
فردی کارکنان و اهمیت دادن به آنان ،روحیه همكاری و مشارکت را در سازمان تقویت کند .برنامه های مشارکت مجموعه ای از
فعالیتهای منظم در زمینه های جلب مشارکت کارکنان مانند نظام پیشنهادها و گروههای کنترل کیفی و  ...می باشد .شاید
بتوان گفت ساده ترین آنها نظام پیشنهادها است که با اجرای آن کارکنان ضمن تقویت قوه ی خالقیت به تدریج آمادگی
مشارکت در تصمیم گیریهای گروهی و انگیزه های الزم را در جهت تحوالت مثبت سازمانی پیدا می کنند .نظام پیشنهادات یكی
از ساده ترین ،کارآمدترین ،قابل اجراترین و نیرومند ترین الگوهای مدیریت مشارکتی می باشد .برای اجرای سیستم پیشنهادات
شاخص های متعددی تعریف شده است که برای اجرای موفقیت آمیز آن بایستی این شاخص ها به خوبی عملیاتی شوند .هادلی
و یونگ همانند ازبورن و گابلر معتقدند که خدمات باید کار آفرینانه بوده و پاسخگوی نیاز مشتریان باشد .تفویض اختیار به
حوزه های عملیاتی ،ایجاد استقالل کاری ،تشویق به ریسک و کسب و کارهای کارآفرینانه و ایجاد محیط کاری مشارکتی و
سینرژیک از جمله ویژگی های خدمات عمومی پاسخگو و کار آفرینانه است(مقیمی .) 031 ،در حال حاضر مدیریت ژاپنی بر
اساس فلسفه مشارکت فراگیر کارکنان در بهبود تدریجی و پیوسته توانسته است طرح کایزن را به عنوان الگویی موفق در صحنه
جهانی طرح کند .عالوه بر این شرکتهای بزرگ غربی براساس تغییرات شدید محیطی و به منظور جلوگیری از ورشكستگی و
افزایش بهره وری ا قدام به پیاده سازی نظام مشارکت کرده اند که نتایج مثبتی نیز بدست آورده اند .دکتر با سادور استاد
دانشگاه مک ماستر کانادا از پژوهشگران مشهور خالقیت مطالعه ای تطبیقی میان چند شرکت ژاپنی و آمریكایی انجام داده
است .وی معقتد است ژاپنی ها در استفاده از علوم رفتاری مانند تئوریهای انگیزش ،برای ترغیب خالقیت در محیط کار قدم
های سریع تری نسبت به همتایان آمریكایی خود برداشته اند .از دیدگاه مدیران شرکت های ژاپنی مورد مطالعه هدف اساسی
فرآیند خالقیت در سازمان ایجاد تغییرات مطلوب در سازمان است و فعالیت های آموزشی و پرورشی کارکنان باید به گونه ای
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مؤثر آنان را در ایفای نقش در ایجاد تحول تشویق و ترغیب کند .نظام پیشنهاد کارکنان و حلقه های کنترل کیفی دو عنصر
مهم و مكمل نظام مشارکت و ترغیب خالقیت از سوی کارکنان در شرکتهای ژاپنی است که نقش مهمی در افزایش بهره وری
در سازمان ها دارد .تفكیک موانع جریان سالم نوآوری در سازمان ها به لحاظ تأثیر و تأثر متقابل فرآیندهای بیرونی و درونی و
ظهور ماهیت های ثانویه به طور کامل و روشن قابل وصول نیست .از اساسی ترین موانع بر سر راه تغییر و نوآوری از نظر گاه
فرهنگی عدم وجود نگرش انتقادی در سطح سازمان هاست .اساس چنین جوامعی ارزشهای ضد انتقادی است که والدین و
معلمان آن را به کودکان القاء می کنند به طور یقین افرادی که با چنین نظریه ای بزرگ شده اند به مدیرانی تبدیل می شوند
که همان ارزش ها را حفظ و تشویق می کنند و هیچ تالشی و کوشش مؤثری برای ایجاد نوآوری و تغییر از خود بروز نمی
دهد(پیراسته فرد .) 033،از دیدگاه تحلیلی موانع اجرای نظام پیشنهادها را می توان به دو دسته موانع مدیران و موانع کارکنان
تفكیک کرد .موانع مدیران میانی و سرپرستان شامل از دست دادن منافع غیر رسمی ،آشكار شدن ضعفهای مدیریتی ،عدم وجود
روحیه و انگیزش تحول پذیری ،تصورات ذهنی غیر واقعی و موانع کارکنان شامل منتفع نشدن همه کارکنان از مزایای نظام
پیشنهادها ،اختالف فاحش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان ،عدم رعایت شایسته ساالری و موانع مربوط به روش کارشناسی
پیشنهادها ،موانع قانونی و عدم وجود ضوابط انعطاف پذیر ،موانع مالی و موانع فرهنگ سازمانی است .همچنین در یک دسته
بندی عوامل بازدارنده و اثر گذار در میزان موفقیت نظام پیشنهاد ها را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود.
 عوامل محیطی :شامل متغیرهایی است که سازمانها امكان تغییر آن را به مقدار زیادی ندارد و شامل عواملی است که از خارجآنها را تحت تأثیر قرار می دهد مثل فرهنگ جامعه در خصوص مشارکت ،یا قوانین و مقررات دولتی و شرایط اقتصادی و
سیاسی.
 عوامل ساختاری :ساختار رسمی سازمان در قالب مشخص و تعریف شده ای از وظایف و مسئولیتها و ارتباطات می باشد کهساختار سلسله مراتب سازمانی را نیز شامل می شود .عواملی که به زمینه های ساختاری مرتبط می باشند عبارتند از دیدگاه
مدیران ارشد سازمان نسبت به مشارکت کارکنان که آن را زیان بار یا مانعی برای اقتدار مدیریت بدانند ،دیدگاه عمومی مدیران
به کارکنان ،نبود ساختارهای جانبی در سازمانها و برنامه ریزی از باال به پایین یا تمرکز گرا ،جابجایی مكرر مدیران که سبب
عدم بكارگیری اندیشه های افراد در سازمانها می گردد و عدم ثبات مدیران و کارکنان ،ضعف امور پژوهش در سازمانها که می
توانند زمینه ساز ارائه پیشنهاد های کارشناسی و قوی باشند و همچنین تحقیق درباره عملكرد و بازخوردهای نظام پیشنهادها،
کم توجهی به آموزش و بستر سازی ذهنی در کارکنان ،نبود نظام مدیریت شایسته ساالری ،عدم وجود اهداف سازمانی مشخص
و روشن ،نامشهود بودن خدمات ،وسعت سازمانها ،مشخص نبودن شرح وظایف و مسئولیتها ،عدم رعایت عدالت و توزیع امكانات
و موقعیتها و نبود منابع اطالعاتی دقیق و به روز.
 عوامل رفتاری :شامل عدم تمایل به انجام کار گروهی ،نبود زمینه مناسب جهت انتقاد پذیری ،تمایل به گوشه گیری ،توجهبیشتر به مسائل شخصی ،فقدان اعتماد کامل کارکنان به مدیران ،عدم اعتماد مدیران به کارکنان به عنوان افراد مطلع ،آگاه و
دانا و نگرش منفی و بدبینانه به مدیران و آنكه همكاری با مدیریت را در تضاد با عقاید خود می دانند ،اولویت نیازهای اولیه مثل
نیازهای اقتصادی و مادی و فرهنگ فرد گرایی می باشد.
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