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مديريت كيفيت فراگير
 روش مديريت يك سازمان است كه اساس آن محور بودن كيفيت و مشاركت همه               

جلب اعضاي سازمان مي باشد و هدف آن نيل به موفقيت در دراز مدت از طريق             
به عبارت ديگر  . رضايت مشتري و تامين منافع همه اعضاي سازمان و جامعه است                

:   چهار اصل مد نظر مديريت كيفيت فراگير است      
.  منافع سهامداران را موجب گردد       .  1
.  منافع سازمان را ممكن سازد          . 2
.  منافع كاركنان را در بر داشته باشد           . 3
. منافع جامعه را در برداشته باشد        . 4
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جايگاه نظام پيشنهادها در مديريت كيفيت جامع

                                                                       



فلسفه اي است كه مديريت با اتكاء به آن جهت دستيابي به كيفيت در     
: مفهوم جديد آن كوشش مي كند محيطي را آماده كند كه در آن       

. ترس وجود نداشته باشد  . 1
. وظايف پرسنل مايه سرافرازي آنها باشد   . 2
. پرسنل بنگاه ، خود را عضوي از يك خانواده با نام آن بنگاه بدانند   . 3
. كسي براي نفع خود كار نكند بلكه سود كلي بنگاه مورد نظر باشد    . 4
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مديريت كيفيت فراگير

. باط بين مديريت و رده هاي پايين تر صميمانه باشد    تار . 5
. انگيزه الزم براي ارتقاي دانش و مهارت پرسنل وجود داشته باشد      . 6
. آموزش ضمن كار براي تمامي رده هاي شغلي وجود داشته باشد         . 7
. پرسنل بنگاه در برخورد با مشكالت ديدي فرآيند گرا داشته باشند        . 8
اصالحات هدف دار و برنامه ريزي شده بصورت روش زندگي كليه افراد در         . 9

.  آيد 
كليه كاركنان وظائف خود را  كامالً بشناسند و با استفاده از چرخه        . 10

P.D.C.A بطور مستمر انجام آن را بهبود دهند   .
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مديريت كيفيت فراگير

                                                                       



.  كليه پرسنل بنگاه در هر رده شغلي در خدمت مشتري باشند      . 11

فرهنگ مشتري مداري در تمامي بخشهاي بنگاه ، توسعه يافته و مورد       . 12
.  عمل قرار گيرد  

مشتريان و تامين كنندگان با هدف بهسازي مستمر با يكديگر همكاري       . 13
. كنند 
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مديريت كيفيت فراگير

كيفيت يك چيز مشخصي نيست و هر كسي آن را بر اساس  : تعريف كيفيت
.  معيارهاي خود تعريف مي كند 

كيفيت عبارت است از تطابق نيازها   : فيليپ كراسپي
كيفيت ، رسيدن به كمال مطلوب نيست بلكه به معناي ايجاد آن در   : ادوارد دمينگ 

. حدي است كه بازار انتظار دارد 
كيفيت يعني مناسب بودن براي استفاده   : ژوران. م

: انجمن كيفيت امريكا 
دن مجموع ويژگي ها و خصوصيات يك محصول يا خدمات كه قابليت برآورده نمو

. يك نياز را داشته باشد 
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اصل اول
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دوماصل 
تعريف عالي بودن كيفيت

سوماصل 
هدف  نهايي بهبود كيفيت

چهارماصل 
. اين اصل استراتژي رسيدن به درجه عالي را توصيف مي كند  

 .رسيدن به كمال مطلوب را توصيف مي كند  ه را
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پنجماصل 
.داز طريق درگير نمودن پرسنل راه رسيدن به كمال مطلوب را توصيف مي كن 

ششماصل 
ي اين اصل ، گروههاي مسئول در فرآيند بهبود كيفيت را كه تقريباً تمام  

 .اجزاء سازمان را دربر مي گيرد ، معرفي مي نمايد 
هفتماصل 

 .اين اصل معيارهاي سنجش بهبود را تعريف مي كند 

                                                                       



نحوه رشد نظام هاي مديريت كيفيت
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نحوه رشد نظام هاي مديريت كيفيت
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نحوه رشد نظام هاي مديريت كيفيت
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اصول چهارده گانه دمنيگ  
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عزم راسخ در بهسازي مستمر         .  1

ايجاد فضاي مناسب براي هضم فلسفه جديد مديريت بنگاه            . 2

عدم اتكاء به بازرسي براي نيل به كيفيت برتر          . 3

ست برچسب قيمت مواد ، تنها عامل تعيين كننده در انتخاب تامين كننده ني        .  4
.   بلكه كاهش هزينه در سراسر فرآيند مهم است      

                                                                       



اصول چهارده گانه دمنيگ  
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بهبود مستمر نظام توليد و خدمات   . 5
انجام آموزش هاي ضمن خدمت      . 6
رهبري و مديريت فعاليت هاي كاركنان با استفاده از تكنيك هاي جديد                 . 7
از بين بردن ترس در محيط كار       . 8
)  تشكيل تيمهاي حل مشكل       ( حذف محدوديت ها و موانع موجود بين قسمتها        . 9

:  بايد دانست  . پرهيز از دادن شعارهاي صوري و پسترهاي بدون محتوا              . 10

»افراد وقتي كارشان را درست انجام مي دهند كه كل سيستم درست كار كند« 

اصول چهارده گانه دمنيگ  
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حذف ثبات در استانداردها و اهداف مقداري    . 11
حذف موانعي كه دائماً كاركنان بنگاه را مورد هجوم قرار مي     . 12

.  سبب اختالل در كارها مي گردد  . دهند 
تهيه و اجراي برنامه هاي جامع و توانمند در زمينه بازآموزي و         . 13

. بهنگام كردن دانش پرسنل 
مشخص كردن حمايت دائمي مديريت از هر گونه بهبود     .  14

. كيفيت و بهره وري و ايجاد زمينه مشاركت كاركنان    

                                                                       



!طرفداري ، مخالفت يا نگرش وضعي نسبت به مديريت مشاركتي ؟ 
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اين قسمت سعي دارد ضمن بررسي ديدگاه مخالفان و موافقان    
مديريت مشاركتي ، ديدگاه سومي را مطرح سازد كه آن را   

 ديدگاه وضعي نسبت به مديريت مشاركتي     

. مي ناميم    

 :طرفداران مشاركت ) الف 
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 ) 1992كانر ( مشاركت ، گرايشهاي كاركنان را بهبود مي بخشد   .  1
مزاياي شناختي مشاركت از اثرات انگيزشي آن مهم تر است    . 2
 ) 1994التام ( 
تصميم گيري مشاركتي راهي است براي مبارزه با بوروكراسي و      . 3

 . راهي است براي خوديابي و ايجاد انگيزش 

                                                                       



 :نگرش وضعي نسبت به مشاركت ) ج
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با طرح تئوري رهبري وضعي به عنوان چارچوب  ) 1988(» بالنچارد «و» هرسي «
: تركيب كننده ، شرايط مناسب مشاركت را شامل اين موارد مي دانند 

. باشند افراد از لحاظ بلوغ كاري و رواني در سطح نسبتاً بااليي قرار داشته    . 1
. نيازهاي ثانويه افراد غالب باشند   . 2
. عوامل انگيزشي در سطح سازمان مطرح باشد  . 3
. د سيكل تغيير در سازمان در مراحل تغيير رفتار و تثبيت مجدد رفتار باش . 4
. اشند از لحاظ مراوده اي افراد در حالت من والديني پرورش و من بزرگسالي ب . 5
. سازمان از لحاظ رشد در مرحله همكاري و واگذاري باشد  . 6

فنون مشاركت

فلسفه اي است كه مديريت با اتكاء به آن جهت دستيابي به كيفيت در     
: مفهوم جديد آن كوشش مي كند محيطي را آماده كند كه در آن       

. ترس وجود نداشته باشد  . 1
. وظايف پرسنل مايه سرافرازي آنها باشد   . 2
. پرسنل بنگاه ، خود را عضوي از يك خانواده با نام آن بنگاه بدانند   . 3
. كسي براي نفع خود كار نكند بلكه سود كلي بنگاه مورد نظر باشد    . 4
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تاريخچه سيستم پيشنهادات
 م مربوط به شركت كشتي سازي  1880قديمي ترين سند از سال  0

.ويليام دني و برادران است    
 كه معدن ذغال سنگ داشتند در   پاترسوندر آمريكا شركت برادران   0

.  صندوق پيشنهادات را داير كردند1894سال 
را سيستم پيشنهادات 1998 در سال كداكشركت 0                         

.  آورد  بوجود                          
بهبود بعد از جنگ دوم جهاني موضوع  دمينگ دكتر  0                         

.                           مستمر را به ژاپن برد 
Participative  Management

مشاركت و نظم از عوامل مهم در كارائي سيستم مشاركت
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مشاركت قوي و نظم هم      
.زياد است 

 تيم هاي   -تيم هاي پروژه   
 اركستر  -پزشكي

، اما از ظعيف  مشاركت   
نظم زيادي برخوردار   

.است
نظم و   ارتش

انظباط     

درصد مشاركت كاركنان       

 نظم هر دو  مشاركتو   
ضعيف است

برخي از ادارات دولتي

مشاركت زياد اما بي      
نظمي وجود دارد 

 – داوطبگروههاي 
شركتهاي جوان  

                                                                       



 پيشنهاداتسيتسم

اولين قدم در راه توسعه فرهنگ مشاركت     
 آوردن روحيه مشاركت فردي و گروهي در بين    بوجودسيستم پيشنهادها قسمتي از يك نظام كلي براي     

.   و جو همكاري در بين آنها براي بهبود فرآيندها و فرآورده ها است     پويائيكليه كاركنان شركت و ايجاد     
:فلسفه اين سيستم                   

مشكالت ارج نهادن به فضائل و توانائيهاي انسان در محيط كار و برخورد با  0                            
كاركنان   افزايش حس تعلق سازماني در     0                                     
كاركنان   همسو كردن اهداف شركت با اهداف     0                                     
 اشاعه فرهنگ كار جمعي و گروهي براي حل مشكالت و نارسائي ها    0                                  
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 پيشنهاداتسيتسماهداف 

) داخلي و خارجي(قابل خواست مشتريان     افزايش سالمت ، انعطاف پذيري، ريسك پذيري، و اثر بخشي سازماني در م                  0

 استعدادهاي كاركنان      درآمدن    قعل زمينه سازي براي بروز خالقيت ها و به      0          

پيشنهاد     مشاركت كاركنان براي بهبود فرآيندها و فرآورده ها از طريق ارائه           0                   

كار   بهبود شرايط محيطي   0                                                         

كاركنان    افزايش انگيزه در    0                                                               

شركت ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي       0                                                        

 افزايش رضايت مشتري و به دست آوردن سهم بيشتر         0                                             
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 پيشنهادها يا نظام پيشنهادهاسيتسم
 چيست؟Suggestion, System Suggestion Schemeطرح پيشنهادها يا   

نعتي به اجرا  اين سيستم در چند دهه اخير، در تعدادي از واحدهاي توليدي كشورهاي ص        0 
.گذاشته شده و نتايج درخشاني داشته است      

حي در زمينه شغل      روش كار در اين سيستم اين است كه كليه كاركنان از طرق پيشنهاد اصال             0
. براي رشد و توسعه همفكري و مشاركت مي كنند            »دفتر  نظام مشاركت      «و وظيفه خود به   

)از نظر اجرائي بودن يا نبودن  .( پيشنهادها در گروه هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي گيرد               0
: پيشنهادها به دو دسته تقسيم مي شوند        0
)  قابل محاسبه است     دارندوعايدي سود ( كمي .  1 
.و سود آن قابل محاسبه نيست      )  شرايط كار را بهتر مي كند     ( كيفي  . 2
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 موضوع نظام پيشنهادها

. موضوع هر علم ، در مورد خواص ، اوصاف و اغراض ذاتي آن بحث مي كند         

ار ، نوآوري و     موضوع پيشنهادها ، تصور و انديشه انسان است كه در آن خالقيت ، ابتك        
. كارآفريني انسانها ، مورد بررسي قرار مي گيرد            

: مي فرمايند    ) ع(حضرت علي  

»دورانديشي ، بگردش انداختن و بكارگرفتن انديشه است « 

Participative  Management

                                                                       



 :موضوع پيشنهادها 

اصالح محيط و شرايط كاري و روابط انساني      . 1
بهبود روش انجام كار و بهبود در تركيب كاري انسان و ماشين     . 2
خالقيت و نوآوري در طراحي محصوالت جديد   . 3
صرفه جويي در مواد ، انرژي و ساير منابع     . 4
افزايش حسن اعتبار و مشتري مداري  . 5
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 :موضوع پيشنهادها 

بهبود كيفيت در طرح عملكرد محصول در راستاي نياز بازار       . 6
آموزش    . 7
نگهداري نامناسب ماشين آالت ، آلودگي ، حوادث ( بهبود ايمني كار  . 8

.. . . )  ناشي از ساماندهي ضعيف و 
بهبود ابزار و قيد و بستها  . 9
. كاهش زمان تحويل    . 10
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:اهداف نظام پيشنهادها 
) . عجين نمودن و درگير شدن كاركنان با كار         (ايجاد شرايط مناسب براي كارو فعاليت          .  1
. حذف موانع در مشاركت فراگير كاركنان           . 2
سئله افزايش انگيزه در كاركنان ، تشويق روحيه كاري و افزايش قابليت حل م             . 3
تقويت و بهبود ارتباطات كاركنان و سازمان و ايجاد اعتماد متقابل                 . 4
بهبود كار سازمان ، افزايش بهره وري و كيفيت و تقليل هزينه ها               . 5
 براي بروز     ارج نهادن بيشتر به شخصيت وجودي انسان ها از طريق ايجاد فضاي مناسب          . 6

خالقيت ها   
ازمان    آگاهي مديريت ارشد از ميزان توانايي هاي بالفعل و بالقوه كاركنان س                    . 7
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: مراحل اجراي نظام پيشنهادها
 از طريق    ابتدا بايد كاركنان را نسبت به نظام پيشنهادها آگاه كرد و اين كار                :بيدار باش  .  1

دادهاي آگاهي كاركنان نسبت به موضوع و اهميت نظام در شكوفايي فضايل و استع                 
.   انساني ميسر مي گردد      

ع   بايد از طريق آموزش ، روشها و اصول نظام پيشنهادها و اهداف و مناف              : اقناع عقلي     . 2
س از سازمان زدوده        آن را به كاركنان تفهيم كرد و به هر گونه سؤال آنها پاسخ داد تا تر           
 . شود و كاركنان آمادگي الزم را براي ارائه انديشه هاي خود پيدا كنند            

 با ايجاد فضاي مناسب و ارتقاء انگيزه در جهت مشاركت براي كارهاي                  :ارضاء قلبي      . 3
فعال مورد  گروهي ، اشتياق الزم در كاركنان پديد آمده و نظام پيشنهادها بصورت                 

. استقبال قرار خواهد گرفت     
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پندار و قوه تخيل از دانش مهمتر است   

Imagination is more important than knowledge 

“Albert Einstein”

:خالقيـت                   
آورد                                        ايده را به وجود مي   

: نـوآوري                     
محصوالت  است كه براي تبديل ايده ها به    قدمهائي                                    

.ي شود                                    و يا خدمات با ارزش برداشته م     
Participative  Management

ايده و پيشنهاد

خالقيت + محيط كار  +                       فرآيندهاي پشتيبان    ثمربخشپيشنهاد 
        

خالقيت قدرت خلق ايده، مهارت حرفه اي، تكنيك هاي رشد   :خالقيت 0
 ارزش دادن و درگير كردن كاركنان در مسائل، تشويق و حمايت      : محيط كار  0

. ه كردنمثبت، احترام متقابل، صبوري براي رشد افراد، اجازه دادن براي اشتبا   
 سيستم مناسب ،  طرحريزي نظام پيشنهادها، مدريت : فرآيندهاي پشتيبان0

اجراي سريع پيشنهادها، جايزه مناسب، ارزشيابي درست 
Participative  Management

                                                                       



 :مزاياي مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها 

 درمحيط كار    كاركنان را ترغيب مي كند تا از دانش و آگاهي خود در زمينه بهره وري             .  1
. استفاده كنند و آن را از قوه به فعل درآوردند            

د همانند مشاركت مثبت كاركنان را در زمينه هاي كاري خودشان جلب مي كند و رون                   . 2
. د سازي با عملكرد و سالمت اقتصادي شركت را در نزد آنان ارتقاء مي بخش                 

 به هر مسأله     موجب رشد و شكوفايي قدرت خالقيت كاركنان و توانايي آنها در پرداختن            . 3
. خواهد شد  

 مي دارد و بديهي      هر فرد را در بخش سازماني خود و پيزامون فعاليتهاي جاري به تفكر وا            .  4
. است خود آنان به نحو مطلوبتري نسبت به حل مشكالت اقدام مي كنند      

.  نظام پيشنهادها حركتي است به سوي دستيابي جامعه به مشاركت                . 5
Participative  Management

 :مزاياي مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها 

. زمينه ساز ايجاد تفكر خود كنترلي است         . 6
ال داشته باشد     موجب ازدياد روحيه كاركنان مي شود و شركتي كه كاركناني با روحيه با                   . 7

.  توليد باال دارد 
.  رد يك جريان عظيم و همه سو از ارتباطهاي دو جانبه در شركت بوجود مي آو           . 8
نان به  نظام پيشنهادها ساده ترين نظامي است كه بكمك آن آراء و نظريات كارك              . 9

.  گوش مقامهاي باالي شركت مي رسد و مورد توجه قرار مي گيرد            
  . دانسته هاي مديريت را در مورد كار و تمايالت كاركنان افزايش مي دهد            . 10
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 :مزاياي مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها 

ال برخوردارند شناسايي    مديريت به قابليتهاي افراد پي مي برد و آنهايي را كه از توانايي با           .  11
. مي كند  

ستانشان    فرصت هاي بيشتري براي كاركنان فراهم مي شود تا خود را بهتر به سرپر                .   12
. بشناسانند     

 قهرمان  يك نظام قهرمان پرور است و پذيرش پيشنهادهاي هر فرد او را به عنوان                 . 13
.  مطرح مي كند  

.  شود  باعث ايجاد همدلي بين كاركنان و رده هاي مختلف سرپرستي و مديريت مي                 .  14
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موانع بر سر راه ارائه ايده

ادراكيموانع .  1

فرهنگيموانع . 2                

موانع محيطي  . 3                              

احساسيموانع  .  4                                          
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راههاي هشت گانه رشد خالقيت
. باشد  مشاركتي    سيستم جديدي برپا كنيد كه حامي تفكر       .   1 
.تعلق خاطر كاركنان نسبت به شركت را تقويت كنيد         . 2
.بطور دائم از كلمات خالقيت زا استفاده كنيد    . 3
.هندصبور باشيد، كاركنان به زمان احتياج دارند كه خالقيت خود را بروز د          .  4
.  رويه اي جهت جذب پيشنهاد از پائين ترين رده سازمان       تهييه.  5
. تقدير و حمايت از ايده ها هرچند كوچك    . 6
.تعريف وظائف و مسئوليت هاي اهميت دار براي كاركنان             . 7
.از تشويق غير مادي استفاده كنيد      . 8
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راز موفقيت سيستم پيشنهادها

سيستمپياده كردن درست  0     

پيگير راهبري موثر و 0               

موقع  به  زدائي آفت  0             

 جهت گيري به سمت بهبود موثر  0
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 سيستم پيشنهادهاپويائيعوامل موثر در 

مناسبآماده بودن بستر و زمينه       0 
هدفمند داشتن برنامه كارا براي آموزش    0           

سرپرستان حمايت مديران و 0                 
فوري بازخور  0            

 تقدير، حمايت و پاداش   0
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مراحل مختلف پياده كردن نظام مشاركت
عاملر تهيه و انتشار اطالعيه در مورد شروع استقرار نظام در شركت توسط مدي

مشاركت       تعيين يك نفر به عنوان مدير 
)شوراي مشاركت( آنوتصويب)مدير مشاركت(تهيه يك برنامه زمانبندي يكساله

مشاركت       تعيين محلي به نام 
پيشنهادات تهيه آيين نامه مشاركت از طريق سيستم 

مشاركت       تهيه شرح وظائف افراد شاغل در تشكيالت نظام  
هابرگزاري سمينار و آموزش براي كليه رده 

       تعيين هسته هاي همياري تخصصي براي ارزيابي پيشنهادها
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تجربه يك كمپاني ژاپني

 بود ، ولي هدف آن     1959 در سال    Washinoشروع سيستم پيشنهادها در كمپاني         * 
 فقط به كارگران گفته مي شد كه پيشنهادات و نظرات خود را ارائه          نبودو كامالً روشن     

.نمايند

در  ( پيشنهاد   1 نفر  10 پيشنهاد يعني به ازاء هر     100 به حد رفتهتعداد پيشنهادها رفته    * 
.رسيد )   سال  24طول 

. تصميم گرفته شد كه اين سيستم بازنگري شود    1983در سال   * 

Participative  Management

سيستم پيشنهادها و آموزش

: شود پيشنهاد دريافت شده توسط دفتر نظام مشاركت به روش زير دسته بندي مي        

.به دو گروه كمي و كيفي تقسيم مي شود             .  1 

مثالً، كمي .  فوق به مجموعه اي از زير گروه ها تقسيم مي شوند         كروههاي  هر كدام از    . 2
) ايمني، بهداشتي، رفاهي، زيباسازي         (،كيفي   ) ، محصوالت جديد وري كاهش هزينه، افزايش بهره     (

برق، ابزار    (كاهش هزينه  .  از زير گروه ها به چندين دسته تقسيم بندي مي شوند          هركدام  . 3
) تجهيزاتي پرسنلي،    (ايمني  ...) دقيق، مكانيك و  
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سيستم پيشنهادها و آموزش

 از اين دسته ها، پيشنهاد دهندگان به وسيله شاخصهاي           هركدام  در  . 4

سازماني    پست  * تجربه                               *  سطح معلومات                          * 

.مشخص خواهند شد 

نهاد   با تجزيه و تحليل نوع و سطح پيشنهادهاي دريافت شده و شاخص هاي  پيش              . 5
يازهاي    دهندگان، موضوعاتي كه سازمان بايد روي آن كار كند مشخص مي گردد و ن                

. آموزشي ويژه تعيين مي گردد    
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 هاييتفاوت تفكر بين ژاپني ها و آمريكا 

  ژاپني ها به خاطر شركت در سودآوري سازمان جايزه مي دهند و به خاطر   0
. مي دهند  جادزهآمريكائي ها فقط  . رشد سازمان تقدير مي كنند

نند  ژاپني ها روي اصالحات كوچك تكيه دارند و در حيطه كار خود تالش ميك     0
.كه بهتر شود، آمريكائي ها به دنبال اصالحات بزرگ هستند 

   در ژاپن سيستم پيشنهادها تالش بر آن دارد تا هر كسي بداند كه كارش   0
.آمريكائي ها مديريت فكر مي كنند و خالقيت درس مي دهند     . چيست
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فعاليت هاي مربوط به شكار كردن ايده ها

به چه طريقي مي خواهيد كارهاي خودتان را ساده تر،   :  از كاركنان بپرسيد  0
راحت تر و موثرتر انجام دهيد؟ 

.  قدرداني به مراتب از جايزه دادن اثر دارد  0

.ايده برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان در رابطه با به وجود آوردن        0

رسد را  به وجود آوردن فضاي صميمي تا هر گونه ايده اي كه به نظر افراد مي         0
.عنوان كنند

Participative  Management

فعاليت هاي مربوط به شكار كردن ايده ها

.بكُشيد هر جمله اي كه سيستم را تضعيف مي كند،   0

. هر پيشنهادي هرچند كوچك باشد را سريعاً اجرا كنيد0

حتياج  اگر ايده ها و پيشنهادها كم شد، مشكالتي كه براي حل آنها به كمك ا   0

.داريد را مطرح كنيد
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داليل شكست سيستم پيشنهادات
. .  . خيلي خوبه اما  : نگوئيددر برخورد با ايده جديد، هيچگاه  

. خيلي ريسك دارد   0   
.  ما امكانات نداريم  0       
. فكر نكنم مديريت با آن موافق باشد  0       

! حساسيت به وجود مي آورد، كمي سياسي است    0   
نيست منطقي  0  
 چه كسي بايد آن را انجام دهد؟ 0  

. اين كه كار تو نيست 0     
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رسالت كمپاني تويوتا
. ز نياز داريمبراي اينكه شركت تويوتا بوسيله ايده هاي خالق كاركنان رشد به سه چي       

شركت  ي   ما احتياج به مديراني داريم كه ايده و پيشنهادهاي هر كس از هر كجا            اوالً  0  
.  كه باشد را حمايت كنند  

كند ثانياً ما احتياج به سيستمي كه اين فعاليت را پيگيري        0 
. ما احتياج به سرپرستاني داريم كه پيشنهاد دادن را تشويق كنند        ثالثاً    0

: توماس اديسون مي گويد 
 . قوه تخيل %  1كار كردن است و تخيل       % 99اختراع  .آن را پيدا كن .  راه بهتري وجود دارد  
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مشكالت اجرائي در رابطه با سيستم پيشنهادها

. عدم شناخت مسئوالن از اهداف و آرمانهاي اين نظام   0
.  عدم باور و اعتقاد مديران ارشد به بازده مثبت و موثر اين سيستم      0
.  عدم آموزش كاركنان و آگاهي دادن به آنها قبل و حين اجراي نظام     0
. عدم همكاري الزم بين مديران مياني   0
. ترس از مسخره شدن توسط ديگران  0

. .  .  و 
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 ويژگي هاي يك نظام موفق پيشنهادها

ــ شركت فعال كليه كاركنان بنگاه در ارائه پيشنهاد   

ــ سهولت ارائه پيشنهادها از طريق فرمهاي مخصوص  

ــ سهولت روش هاي ارزيابي و تعيين پاداشها    

ــ سهولت و ساده بودن آيين نامه ها و دستورالعملهاي پرداخت جوايز      
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 ويژگي هاي يك نظام موفق پيشنهادها

ــ شموليت پيشنهادهاي ارائه شده توسط كاركنان در تمامي زمينه ها    

ــ سمت گيري پيشنهادها ارائه شده به سمت پيشنهادهاي گروهي   

ــ كم بودن زمان ارزيابي و دادن جواب به پيشنهاد دهنده ها  

ــ مشاركت پيشنهاد دهندگان در اجراي پيشنهادها

Participative  Management

ساختار تشكيالتي نظام پيشنهادها
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تصوير كالن از گردش كار در نظام پيشنهادها

Participative  Management

ابعاد نظام پيشنهادها
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 براي كاركنانهائينكته 

. براي خالقيت، احتياج به درجه دكتري در رشته خالقيت نداريد      0

.                    خالقيت به سن، نوع كار و تجربه شما بستگي ندارد  0              

. احتياجي نيست به ايده هاي بزرگ فكر كنيد 0                            

.  خالقيت، رضايت خاطر به همراه دارد  0                             

. شودنمي ايده هاي خالق شما، باعث پولدار شدن شما  0                          

Participative  Management

كارفرمايان براي هائينكته 

.بهترين راه آن است كه زمينه را فراهم كنيد  .  خالقيت اتفاق مي افتد 0

. خالق استخدام كنيدفراد احتياج نيست كه  0            

.  خالقيت به زمان و نوع كار كه كاركنان مي كنند بستگي ندارد   0                     

.  پيشنهادهاي كاركنان همه نوعي دارد  0                          

. احتياج نيست به كاركنان پول بيشتري بدهيد كه خالق باشند   0                      
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 رويه هاي عملياتي در نظام پيشنهادها

مطالعه امكان سنجي طرح نظام پيشنهادات   .  1
از طريق ايجاد احساس نياز در مدير عامل و     ( ايجاد اعتقاد راسخ در مدير ارشد   . 2

) مديران ارشد سازمان  
ايجاد شرايط و بستر مناسب جهت اجراي نظام پيشنهادات   . 3

آموزش مديران ارشد    .  3-1                
آموزش مديران و سرپرستان براي پياده سازي نظام پيشنهادها                . 3-2                
آموزش عمومي و آگاهي كاركنان نسبت به فوائد مشاركت و نقش آمار در                     . 3-3                

نظام پيشنهادها                              
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 رويه هاي عملياتي در نظام پيشنهادها

 سازماندهي اجرايي نظام پيشنهادها.  4
تهيه آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي نظام پيشنهادها            . 4-1                 
سازماني     تعيين جايگاه و ساختار        4-2                 

عامل اعالم عمومي نظام و آئين نامه ها، پيشنهادها توسط مديريت    . 5
پيشنهادهااجراي نظام . 6
پيشنهادها نظام بازنكري . 7
استمرار نظام پيشنهادها.8
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 رويه هاي عملياتي در نظام پيشنهادها
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