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Participation ManagementParticipation Management



::مدیریت مشارکتی  مدیریت مشارکتی  

مدیریت مشارکتی عبارتست از مجموعه گـردش       مدیریت مشارکتی عبارتست از مجموعه گـردش       
  کار و عملیاتی که تمام کارکنان یـک سـازمان را           کار و عملیاتی که تمام کارکنان یـک سـازمان را           
در روند تصمیم گیري هاي مربوط به آن سازمان         در روند تصمیم گیري هاي مربوط به آن سازمان         

. . د د می سازمی ساز  دخالت داده و شریکدخالت داده و شریک

  )   ) 13681368  ––سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران      سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران      ( ( 



  
تقسیم اختیارات؛ بین  تقسیم اختیارات؛ بین    یند این مدیریت بر پایه    یند این مدیریت بر پایه    آآلذا اساس فر  لذا اساس فر  

    ..است  است   استوار   استوار  مدیریت و کارکنانمدیریت و کارکنان
  

::در این مطلب سه نکته مهم وجود دارد در این مطلب سه نکته مهم وجود دارد 
درگیري ذهنی و فکري    درگیري ذهنی و فکري    

 پرسنل از طریق مشارکت می توانند         پرسنل از طریق مشارکت می توانند        انگیزش براي همکاري ؛   انگیزش براي همکاري ؛   
..د  د  ننقابلیتها و تواناییهاي خود را به نمایش درآور         قابلیتها و تواناییهاي خود را به نمایش درآور         

ترغیب افراد براي قبول مسئولیت ، با قبول            ترغیب افراد براي قبول مسئولیت ، با قبول              پذیرش مسئولیت ؛ پذیرش مسئولیت ؛ 
مسئولیت افراد عمیقا به سازمان احساس تعهد کرده و بیش از                مسئولیت افراد عمیقا به سازمان احساس تعهد کرده و بیش از                

..پیش در گیر کار خواهند شد      پیش در گیر کار خواهند شد      



تاریخچه تاریخچه 
 مدیریت مشارکتی   مدیریت مشارکتی  



. . م می خورد   م می خورد   اولین نشانه هاي نگرش مشورتی از منظر مشارکت در یونان باستان به چش         اولین نشانه هاي نگرش مشورتی از منظر مشارکت در یونان باستان به چش         
   دارد و تاکید   دارد و تاکید  افالطون در کتاب جمهوریت خود به اصل تخصصی شدن و تقسیم کارها اشاره        افالطون در کتاب جمهوریت خود به اصل تخصصی شدن و تقسیم کارها اشاره        

ود را در یک  ود را در یک  می کند، افراد بجاي آنکه به کارهاي مختلف بپردازند می بایست توان خ           می کند، افراد بجاي آنکه به کارهاي مختلف بپردازند می بایست توان خ               
. . هند  هند  رشته بکار گیرند تا از طریق تکرار آن کار مهارتهاي خود را افزایش د        رشته بکار گیرند تا از طریق تکرار آن کار مهارتهاي خود را افزایش د        

ده مطرح  ده مطرح  بحث مشارکت در امور شرکتها از اواخر قرن نوزدهم میالدي بصورت یک ای      بحث مشارکت در امور شرکتها از اواخر قرن نوزدهم میالدي بصورت یک ای        
 در روسیه    در روسیه   19171917از سال   از سال   .  .  گردید و سالها بطول انجامید تا بطور کاربردي از آن استفاده شد         گردید و سالها بطول انجامید تا بطور کاربردي از آن استفاده شد         

 در کشورهاي اتریش ، چکسلواکی و آلمان بصورت         در کشورهاي اتریش ، چکسلواکی و آلمان بصورت        19201920 و   و  19191919و سپس در سالهاي    و سپس در سالهاي    
.  .  قوانینی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد       قوانینی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد       

 صنعتی جهان     صنعتی جهان    مشارکت در پی جنگ جهانی دوم با آهنگی آهسته در پاره اي از کشور هاي            مشارکت در پی جنگ جهانی دوم با آهنگی آهسته در پاره اي از کشور هاي            
رها منجمله   رها منجمله   بویژه آنهایی که در جنگ شکست خورده بودند آغاز گردید ؛ برخی از کشو          بویژه آنهایی که در جنگ شکست خورده بودند آغاز گردید ؛ برخی از کشو          

 صورت   صورت  کشور ژاپن اقدامات موثري در این خصوص انجام داده و نظام مشارکتی به        کشور ژاپن اقدامات موثري در این خصوص انجام داده و نظام مشارکتی به        
مخصوص به اجرا   مخصوص به اجرا   سیستماتیک و با استفاده از آیین نامه هاي خاص و گردش کار و فرمهاي           سیستماتیک و با استفاده از آیین نامه هاي خاص و گردش کار و فرمهاي           

.  .  در آمده است   در آمده است   
 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران درصدد اجراي نظام مشارکت در          سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران درصدد اجراي نظام مشارکت در         13651365از سال  از سال  

ین زمینه انجام  ین زمینه انجام  شرکتها و واحدهاي تحت پوشش خود برآمده و فعالیتهاي متعددي نیز در ا            شرکتها و واحدهاي تحت پوشش خود برآمده و فعالیتهاي متعددي نیز در ا            
. . داده است  داده است  



مبانی فکري مشارکت  مبانی فکري مشارکت  



تی و  تی و  مبانی فکري مشارکتی را می توان در تئوري دموکراسی ، تئوري سوسیالیس   مبانی فکري مشارکتی را می توان در تئوري دموکراسی ، تئوري سوسیالیس   
..انسان گرایانه مدیریت یافت  انسان گرایانه مدیریت یافت  

بنیادي ترین اندیشه زیر ساز مشارکت پذیرش اصل برابري مردمان است بنیادي ترین اندیشه زیر ساز مشارکت پذیرش اصل برابري مردمان است  ، در  ، در 
یري ها یري ها تئوري دموکراسی،  مشارکت مساوي کلیه افراد در تمامی امور و تصمیم گ    تئوري دموکراسی،  مشارکت مساوي کلیه افراد در تمامی امور و تصمیم گ    

فرض اصلی در این تئوري آن است که هنگامی که دانش تک تک افراد با  فرض اصلی در این تئوري آن است که هنگامی که دانش تک تک افراد با  ..است است 
گیرد  گیرد  هم ترکیب شود، انسان می تواند با خردمندي و هوشیاري بیشتري تصمیم بهم ترکیب شود، انسان می تواند با خردمندي و هوشیاري بیشتري تصمیم ب
گیري گیري انسان گرایانی چون هرزبرگ بر این باورند که مشارکت داشتن در تصمیم  انسان گرایانی چون هرزبرگ بر این باورند که مشارکت داشتن در تصمیم  

ازها می ازها می ها و مطرح بودن از جمله نیازهاي انسانی بوده و برآورده کردن این نی   ها و مطرح بودن از جمله نیازهاي انسانی بوده و برآورده کردن این نی   
.  .  تواند نقش مهمی در رضایت و کارایی آنها داشته باشد   تواند نقش مهمی در رضایت و کارایی آنها داشته باشد   

  در مکتب سوسیالیستم موضوع مشارکت به عنوان یک مکانیسم در مبارزه با   در مکتب سوسیالیستم موضوع مشارکت به عنوان یک مکانیسم در مبارزه با   
تئوري انسان تئوري انسان  مشارکت در   مشارکت در  ..طبقه کارگر علیه طبقه کارفرما مطرح می باشد     طبقه کارگر علیه طبقه کارفرما مطرح می باشد     

بر اساس این تئوري مشارکت  بر اساس این تئوري مشارکت  . . گرایانه نیز همان توزیع قدرت در سازمان است گرایانه نیز همان توزیع قدرت در سازمان است 
. . کارکنان می تواند منجر به تعهد سازمانی بیشتري گردد    کارکنان می تواند منجر به تعهد سازمانی بیشتري گردد    



مدیریت کیفیت جامع عبارتست از روش مدیریت یک        مدیریت کیفیت جامع عبارتست از روش مدیریت یک        ((((
سازمان که اساس آن محور بودن کیفیـت و مـشارکت       سازمان که اساس آن محور بودن کیفیـت و مـشارکت       
همه اعضاي یک سازمان می باشد و هدف آن نیل بـه            همه اعضاي یک سازمان می باشد و هدف آن نیل بـه            
        موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مـشتري         موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مـشتري         

و تـامین   و تـامین   ) ) هم درون سازمان و هم مشتریان بیرونـی         هم درون سازمان و هم مشتریان بیرونـی         ( ( 
))))  ..منافع همـه اعـضاي سـازمان و جامعـه اسـت      منافع همـه اعـضاي سـازمان و جامعـه اسـت      

(ISO(ISO 8402 )8402 )

  ( Total Quality Management )    :مدیریت کیفیت جامع 



مزایاي مشارکتمزایاي مشارکت



ه ه مدیریت مشارکتی پدیده ایست ذهنی و فرهنگی که با قالبهاي سنتی معارضمدیریت مشارکتی پدیده ایست ذهنی و فرهنگی که با قالبهاي سنتی معارض
یده یده کرده و موجب می شود نظاره گرها و حاشیه نشینان به سمت کار گروهی کشکرده و موجب می شود نظاره گرها و حاشیه نشینان به سمت کار گروهی کش

تعداد دیگري از مزایاي تعداد دیگري از مزایاي . . شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد نمایند شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد نمایند 
::مشارکت عبارتند از مشارکت عبارتند از 

. . افزایش میزان بهره وري در سازمان        افزایش میزان بهره وري در سازمان          
. . تقویت روح ابتکار و حسن مسئولیت در کارکنان       تقویت روح ابتکار و حسن مسئولیت در کارکنان         
..افزایش تفاهم متقابل    افزایش تفاهم متقابل      
. . امکان استفاده از تجارب و اندیشه هاي کارکنان          امکان استفاده از تجارب و اندیشه هاي کارکنان            
. . افزایش قدرت عملی مسئول اجرایی سازمان          افزایش قدرت عملی مسئول اجرایی سازمان            
. . اجتناب از انعطاف ناپذیر بودن تصمیم ها     اجتناب از انعطاف ناپذیر بودن تصمیم ها       
. . رشد شخصیت انسان و تامین نیازهاي وي بطور کلی        رشد شخصیت انسان و تامین نیازهاي وي بطور کلی          

. . تلفیق اهداف فردي و سازمانی     تلفیق اهداف فردي و سازمانی     
  .  ... ... .ایجاد رضایت و امنیت خاطر در کارکنان و        ایجاد رضایت و امنیت خاطر در کارکنان و        



  پیش شرطهاي الزمپیش شرطهاي الزم
مشارکتمشارکت در  در موفقیتموفقیتبراي براي 



..مشارکت در تصمیم گیریهاي مرتبط با مشکالت موجود کار و کارمند مشارکت در تصمیم گیریهاي مرتبط با مشکالت موجود کار و کارمند 

..وجود امنیت شغلی در سازمان وجود امنیت شغلی در سازمان 

..متد و روش اجراي تصمیمات مورد قبول مشارکت کنندگان باشد متد و روش اجراي تصمیمات مورد قبول مشارکت کنندگان باشد 

..در سازمان جو اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد در سازمان جو اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد 

..موضوع مورد تصمیم از نظر شرکت کنندگان حائز اهمیت باشد موضوع مورد تصمیم از نظر شرکت کنندگان حائز اهمیت باشد 
::رندرندهرسی و بالنچارد شرایط الزم براي مشارکت را به شرح ذیل عنوان می دا  هرسی و بالنچارد شرایط الزم براي مشارکت را به شرح ذیل عنوان می دا            

  کاري و روانی در سطح باالیی قرار داشته باشند کاري و روانی در سطح باالیی قرار داشته باشند   بلوغبلوغ   از لحاظ از لحاظسازمانسازمان
..نیازهاي ثانویه افراد غالب باشد نیازهاي ثانویه افراد غالب باشد 

..عوامل انگیزشی در سطح سازمان مطرح باشد عوامل انگیزشی در سطح سازمان مطرح باشد 



موانع مشارکت موانع مشارکت 



 ،  ، موانع و محدودیتهاي مشارکت از عوامل متعددي از جمله ساختار ، فرهنگ   موانع و محدودیتهاي مشارکت از عوامل متعددي از جمله ساختار ، فرهنگ   
..بستگی دارد   بستگی دارد   ... ... عوامل محیطی و  عوامل محیطی و  

رکت ، رکت ، موانعی که منشاء فرهنگی و انسانی دارند مانند نبود انگیزه براي مشا  موانعی که منشاء فرهنگی و انسانی دارند مانند نبود انگیزه براي مشا  
. . فقدان اعتماد به نفس و تفاوتهاي شغلی و عدم ثبات عاطفی       فقدان اعتماد به نفس و تفاوتهاي شغلی و عدم ثبات عاطفی       

ارکت  ارکت  موانعی که منشاء  ساختاري دارند و از ضعف مربوط به ساختار سیستم مش  موانعی که منشاء  ساختاري دارند و از ضعف مربوط به ساختار سیستم مش  
..سرچشمه می گیرندسرچشمه می گیرند

..عدم آگاهی کارکنان از نتایج عملیاتی سازمان عدم آگاهی کارکنان از نتایج عملیاتی سازمان 
..عدم آگاهی کارکنان از اهداف سازمان عدم آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 

..عدم سهیم شدن کارکنان در بهره وري سازمان عدم سهیم شدن کارکنان در بهره وري سازمان 
 .  . عدم وجود انگیزه در کارکنانعدم وجود انگیزه در کارکنان

..عدم مهارتهاي فنی و سرپرستی کارکنان عدم مهارتهاي فنی و سرپرستی کارکنان 
                        عدم ارتباطات صحیح سازمانیعدم ارتباطات صحیح سازمانی



شیوه هاي شیوه هاي 



 : :روشهاي جلب مشارکت کارکنان گوناگون است که مهمترین آنها عبارتند ازروشهاي جلب مشارکت کارکنان گوناگون است که مهمترین آنها عبارتند از

ذینفع نمودن کارکنان ذینفع نمودن کارکنان   ::سهیم نمودن کارکنان در منافع سازمان    سهیم نمودن کارکنان در منافع سازمان    
در منافع سازمان به شکل واگذاري سهام باعث افزایش تعهد و جلب در منافع سازمان به شکل واگذاري سهام باعث افزایش تعهد و جلب 

..مشارکت کارکنان می گردد مشارکت کارکنان می گردد 

که می تواند به طرق زیر که می تواند به طرق زیر   ::مشارکت کارکنان در اداره امور    مشارکت کارکنان در اداره امور    
..حاصل گردد حاصل گردد 

یکی از یکی از    : :استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهاداتاستفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات
روشهاي مشارکت کارکنان استفاده از طرح پیشنهادات است که می تواند روشهاي مشارکت کارکنان استفاده از طرح پیشنهادات است که می تواند 

..زمینه الزم براي ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان را فراهم سازد زمینه الزم براي ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان را فراهم سازد 



گروههاي کوچکی از   گروههاي کوچکی از     ::گروههاي همیاري یا حلقه هاي کیفیت گروههاي همیاري یا حلقه هاي کیفیت 
و و داوطلبان یا منتخب یک حوزه کاري مشخص هستند که به شناسایی ، تجزیه         داوطلبان یا منتخب یک حوزه کاري مشخص هستند که به شناسایی ، تجزیه         

..تحلیل و در پایان به حل مساله حوزه مربوط به خود می پردازند     تحلیل و در پایان به حل مساله حوزه مربوط به خود می پردازند     

در این شیوه مدیران به این دلیل اقدام به مشورت با در این شیوه مدیران به این دلیل اقدام به مشورت با   ::مدیریت مشورتی مدیریت مشورتی 
نموده و قبل از  نموده و قبل از  کارکنان می نمایند که بتوانند آنها را به تفکر درباره موضوع تشویق  کارکنان می نمایند که بتوانند آنها را به تفکر درباره موضوع تشویق  

 . .تصمیم گیریها آنان را با عقاید خود همراه نماید  تصمیم گیریها آنان را با عقاید خود همراه نماید  

شامل گروهی از کارکنان است که درجه باالیی    شامل گروهی از کارکنان است که درجه باالیی      ::گروههاي کاري مستقل گروههاي کاري مستقل 
 . .از اختیار و مسئولیت در تصمیم گیریها را دارا هستند  از اختیار و مسئولیت در تصمیم گیریها را دارا هستند  



ایجاد کمیته هایی مرکب از مدیران میانی ،    ایجاد کمیته هایی مرکب از مدیران میانی ،      ::کمیته هاي مدیریت میانی  کمیته هاي مدیریت میانی  
  رؤسا و سرپرستان رؤسا و سرپرستان 

فرآیندي است که به وسیله آن مدیران سطوح      فرآیندي است که به وسیله آن مدیران سطوح        ::مدیریت بر مبناي هدف مدیریت بر مبناي هدف 
ن موارد ن موارد باال و پایین مشترکا هدفهاي عمومی را تشخیص می دهند و با مشخص نمود           باال و پایین مشترکا هدفهاي عمومی را تشخیص می دهند و با مشخص نمود           

م هر عضو استفاده   م هر عضو استفاده   مسئولیتهاي مهم هر فرد ، از این اقدامات بعنوان راهنماي ارزیابی سه          مسئولیتهاي مهم هر فرد ، از این اقدامات بعنوان راهنماي ارزیابی سه          
    . .  به وسیله پیتر دراکر عنوان شد       به وسیله پیتر دراکر عنوان شد      19501950می گردد این مدل در اوائل دهه    می گردد این مدل در اوائل دهه    

همان نهادینه کردن مشارکت کارکنان در مدیریت     همان نهادینه کردن مشارکت کارکنان در مدیریت       ::دموکراسی صنعتی دموکراسی صنعتی 
رد رد می باشد تا بدین وسیله بجاي نگرش سنتی بر مدیریت ، روحیه همکاري مو     می باشد تا بدین وسیله بجاي نگرش سنتی بر مدیریت ، روحیه همکاري مو     

سائل  سائل  تشویق قرار گرفته و در نهایت مدیریت و کارگران از مسائل یکدیگر و م     تشویق قرار گرفته و در نهایت مدیریت و کارگران از مسائل یکدیگر و م     
. . سازمان اطالع حاصل نمایند      سازمان اطالع حاصل نمایند      



از طریق از طریق   مدیریت مشارکتی مدیریت مشارکتی 

 )) ))نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات(( (( 



  تعریف
نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات



  نظام پیشنهادات ،نظام پیشنهادات ،

روش مرسوم جهت انتقال اطالعات و عقاید به    روش مرسوم جهت انتقال اطالعات و عقاید به    
  ..سطوح عالی یک سازمان است    سطوح عالی یک سازمان است    

کاربرد گسترده نظام پیشنهادها نشانگر اهمیت آن در مشارکت استکاربرد گسترده نظام پیشنهادها نشانگر اهمیت آن در مشارکت است

 ) )19921992  ––الولر و موهرن الولر و موهرن   ((



فلسفهفلسفه  
 استفاده از  استفاده از 

نظام پیشنهادات نظام پیشنهادات   



  بطور کلی فلسفه استفاده از سیستمهاي مشارکتی ،           بطور کلی فلسفه استفاده از سیستمهاي مشارکتی ،           
      بهبود مستمر فرآیند ها و تضمین کیفیت محصوالت بهبود مستمر فرآیند ها و تضمین کیفیت محصوالت 

و خدمات ارائه شده و در نهایت دستیابی به خشنودي  و خدمات ارائه شده و در نهایت دستیابی به خشنودي  
 ؛ ؛مشتري استمشتري است

ت ، ت ، آنچه در نظام پیشنهادات به عنوان اهداف اصلی استفاده از آن مطرح اسآنچه در نظام پیشنهادات به عنوان اهداف اصلی استفاده از آن مطرح اس  
افزایش توان سازمان در مقابل خواستهاي متغیر مشتریان از  افزایش توان سازمان در مقابل خواستهاي متغیر مشتریان از  

طریق ارج نهادن به فضائل و توانائیهاي انسان و همسو کردن طریق ارج نهادن به فضائل و توانائیهاي انسان و همسو کردن 
اهداف کارکنان با اهداف شرکت و در نهایت استفاده از اهداف کارکنان با اهداف شرکت و در نهایت استفاده از 

 . .تجربیات ، اندیشه و عقاید آنان استتجربیات ، اندیشه و عقاید آنان است



::د د فلسفه این نظام از دو دیدگاه و به دو گروه مدیران و کارکنان می نگرفلسفه این نظام از دو دیدگاه و به دو گروه مدیران و کارکنان می نگر
  از یک سو به مدیران این نکته را متذکر می شود که از کشیدن دیوار بهاز یک سو به مدیران این نکته را متذکر می شود که از کشیدن دیوار به
ها ها دور خود و بستن درها خودداري کنند و از دگرگونیها ، افکار و نوآوریدور خود و بستن درها خودداري کنند و از دگرگونیها ، افکار و نوآوری

بی اعتنایی به اندیشه هاي نو و بهره نگرفتن از عقاید نو و بی اعتنایی به اندیشه هاي نو و بهره نگرفتن از عقاید نو و  . .استقبال نماینداستقبال نمایند
ابداعات و شیوه هاي جدید برابر است با ایستایی و این یعنی سقوط یک ابداعات و شیوه هاي جدید برابر است با ایستایی و این یعنی سقوط یک 

   . .سازمانسازمان
نه با نه با و از طرف دیگر به کارکنان و کارگران می گوید که در تمام امور کارخاو از طرف دیگر به کارکنان و کارگران می گوید که در تمام امور کارخا
  ارائه افکار و عقاید تازه ، حتی اگر کوچک و جزئی به نظر برسند بایدارائه افکار و عقاید تازه ، حتی اگر کوچک و جزئی به نظر برسند باید

در این زمینه نمی توان انتظار داشت که همیشه کارها با در این زمینه نمی توان انتظار داشت که همیشه کارها با . . مشارکت کرد مشارکت کرد 
اگر گاهی پیشنهاد شما به دالیلی به اجرا در نیامد اگر گاهی پیشنهاد شما به دالیلی به اجرا در نیامد . . موفقیت همراه باشند موفقیت همراه باشند 

همین موضوع که شما توانسته اید متوجه مشکل بشوید همین موضوع که شما توانسته اید متوجه مشکل بشوید دلسرد نشوید زیرا دلسرد نشوید زیرا 
 و با  و با و براي آن راه حل هم بیاندیشید حاکی از نکته بینی و ابتکار شماستو براي آن راه حل هم بیاندیشید حاکی از نکته بینی و ابتکار شماست
  ادامه این روش بار دیگر حتما پیشنهادي موفقیت آمیز خواهید دادادامه این روش بار دیگر حتما پیشنهادي موفقیت آمیز خواهید داد



مهمترینمهمترین
  اهداف اجراییاهداف اجرایی  

نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات



افزایش سالمت ، انعطاف پذیري ، ریسک پذیري ، و اثر   افزایش سالمت ، انعطاف پذیري ، ریسک پذیري ، و اثر   
. . بخشی سازمان بخشی سازمان 

. . افزایش کمی و کیفی فعالیتهاي شرکت       افزایش کمی و کیفی فعالیتهاي شرکت       

بروز خالقیتها و به فعل در آمدن استعداد هاي درونی    بروز خالقیتها و به فعل در آمدن استعداد هاي درونی    
. . کارکنان  کارکنان  

. . بهبود شرایط ایمنی و محیطی کار  بهبود شرایط ایمنی و محیطی کار  

افزایش سطح رضایت و خشنودي مشتریان بعنوان عامل    افزایش سطح رضایت و خشنودي مشتریان بعنوان عامل    
. . کلیدي بقاء یک سازمان   کلیدي بقاء یک سازمان   



شرایط الزم براي شرایط الزم براي 
اجراي اجراي 

نظام پیشنهاداتنظام پیشنهادات



: : شرایط بطور کلی عبارتند از    شرایط بطور کلی عبارتند از    

فرهنگ سازي آموزش و ایجاد بستر مناسب در سازمان براي         فرهنگ سازي آموزش و ایجاد بستر مناسب در سازمان براي           
اجراي سیستم   اجراي سیستم   

ایجاد محیط مناسب و فضاي آزاد و احترام آمیز براي کارکنان            ایجاد محیط مناسب و فضاي آزاد و احترام آمیز براي کارکنان              
. . رفتار مناسب و برخورد مناسب مدیریت در مقابل پیشنهادات        رفتار مناسب و برخورد مناسب مدیریت در مقابل پیشنهادات          

ابراز عالقه مدیریت ارشد و مدیران میانی نسبت به اجراي          ابراز عالقه مدیریت ارشد و مدیران میانی نسبت به اجراي            
سیستم  سیستم  

    . . تشویق پرسنل در قبال ارائه پیشنهادات       تشویق پرسنل در قبال ارائه پیشنهادات         



مدیریت ارشد سازمان نقش عمده اي در استقرار این سیستم عهده           مدیریت ارشد سازمان نقش عمده اي در استقرار این سیستم عهده           
حمایت مدیریت ارشد از اجراي سیستم ، مهمترین          حمایت مدیریت ارشد از اجراي سیستم ، مهمترین          دار می باشد ؛   دار می باشد ؛   

  پشتوانه آن بوده و بسیاري از مشکالت را از میان بر خواهد داشت             پشتوانه آن بوده و بسیاري از مشکالت را از میان بر خواهد داشت             
این مشکالت در رده هاي مدیران میانی سازمان بیشتر به چشم            این مشکالت در رده هاي مدیران میانی سازمان بیشتر به چشم            . . 

. . می خورد و تنها از طریق مدیریت ارشد قابل رفع می باشد         می خورد و تنها از طریق مدیریت ارشد قابل رفع می باشد         
: :  ادوارد دمینگ در این رابطه می گوید       ادوارد دمینگ در این رابطه می گوید      

از مشکالت کیفی مربوط به مدیران است و آنها در موفقیت           از مشکالت کیفی مربوط به مدیران است و آنها در موفقیت           % % 9595((((
 .  .  ))  )) یا شکست اجراي سیستمهاي مدیریت نوین نقش مهمی دارند          یا شکست اجراي سیستمهاي مدیریت نوین نقش مهمی دارند          

وظایف مدیریت ارشد سازمان در اجراي نظام پیشنهادات    



بطور کلی مدیریت ارشد در موارد ذیل نقش اصلی را ایفا می کند           بطور کلی مدیریت ارشد در موارد ذیل نقش اصلی را ایفا می کند           : : 

..رفع موانع روند پیشرفت سیستم و کمک به حل مشکالت   رفع موانع روند پیشرفت سیستم و کمک به حل مشکالت   

..حمایت مادي و معنوي از اجراي سیستم در سطح شرکت     حمایت مادي و معنوي از اجراي سیستم در سطح شرکت     

برنامه ریزي و تخصیص بودجه الزم و تشویق مدیران و سرپرستان   برنامه ریزي و تخصیص بودجه الزم و تشویق مدیران و سرپرستان   
..براي جهت برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی    براي جهت برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی    

. . تخصیص بودجه الزم جهت اعطاي جوائز مورد قبول   تخصیص بودجه الزم جهت اعطاي جوائز مورد قبول   

..پیگیري و ابراز عالقه نسبت به روند اجراي نظام پیشنهادات     پیگیري و ابراز عالقه نسبت به روند اجراي نظام پیشنهادات     



زمینه عملی   زمینه عملی   
نظام پیشنهادات نظام پیشنهادات 



    افزایش کیفیت افزایش کیفیت 
کاهش ضایعات کاهش ضایعات 

بهبود  روشهاي تولیديبهبود  روشهاي تولیدي
تقلیل هزینه ها  تقلیل هزینه ها  

ازدیاد بهره وري ازدیاد بهره وري 
افزایش امکانات رفاهی  افزایش امکانات رفاهی  
بهبود شرایط ایمنیبهبود شرایط ایمنی

ارائه خدمات به مشتریان  ارائه خدمات به مشتریان  
ایده براي محصوالت جدید ایده براي محصوالت جدید 

حذف دوباره کاریهاحذف دوباره کاریها
افزایش کاراییافزایش کارایی

بهبود تجهیزات و فرایندها  بهبود تجهیزات و فرایندها  



روند اجراي سیستم نظام پیشنهادات      روند اجراي سیستم نظام پیشنهادات        :   : 
::یل عمل نمود یل عمل نمود براي اجراي سیستم نظام پیشنهادات در سازمان بهتر است که به ترتیب ذ     براي اجراي سیستم نظام پیشنهادات در سازمان بهتر است که به ترتیب ذ     

::توجیه مدیریت ارشد  توجیه مدیریت ارشد    
 واضح باشد    واضح باشد   در صورتیکه اهمیت و جایگاه مدیریت مشارکتی براي مدیریت ارشد روشن و            در صورتیکه اهمیت و جایگاه مدیریت مشارکتی براي مدیریت ارشد روشن و              

. . قطعا حصول نتایج مثبت سریعتر و مفیدتر خواهد بود         قطعا حصول نتایج مثبت سریعتر و مفیدتر خواهد بود         
) :) :در صورت نیاز به مشاور نیز در این فاز می بایست اقدام شوددر صورت نیاز به مشاور نیز در این فاز می بایست اقدام شود( ( تعیین مجري سیستم تعیین مجري سیستم   
شخاصی که از   شخاصی که از   باید توجه داشت که این مسئولیت به اشخاص الیق و صالح سپرده شود ، ا           باید توجه داشت که این مسئولیت به اشخاص الیق و صالح سپرده شود ، ا             

ده و تمامی توان خود    ده و تمامی توان خود    انگیزه ، تجربه و اطالعات کافی و نیز روابط عمومی خوبی برخوردار بو          انگیزه ، تجربه و اطالعات کافی و نیز روابط عمومی خوبی برخوردار بو          
 .  . را در جهت اجراي هر چه بهتر نظام بکار گیرند        را در جهت اجراي هر چه بهتر نظام بکار گیرند        

) :) :در راستاي افزایش آگاهی و آموزش پرسنل   در راستاي افزایش آگاهی و آموزش پرسنل   ( ( اقدامات تبلیغاتی اقدامات تبلیغاتی   
 انتقال اطالعات    انتقال اطالعات   تبلیغات موجب اطالع عموم پرسنل شرکت از روند اجراي سیستم بوده و به        تبلیغات موجب اطالع عموم پرسنل شرکت از روند اجراي سیستم بوده و به        

: : این تبلیغات می تواند به طرق زیر صورت پذیرد     این تبلیغات می تواند به طرق زیر صورت پذیرد     .  .  و توجیه پرسنل کمک شایانی می کند      و توجیه پرسنل کمک شایانی می کند      
. . نصب تصاویر گویا در محیط کار   نصب تصاویر گویا در محیط کار   

. . توزیع جزوات و مقاالت مرتبط با مدیریت مشارکتی      توزیع جزوات و مقاالت مرتبط با مدیریت مشارکتی      
. . ارائه خط مشی و تعیین اهداف اجراي سیستم توسط مدیریت          ارائه خط مشی و تعیین اهداف اجراي سیستم توسط مدیریت          

. . تشکیل جلسات توجیهی و بازنگري براي مدیران       تشکیل جلسات توجیهی و بازنگري براي مدیران       
. . برنامه هاي بازدید از سایر شرکتهاي مجري نظام       برنامه هاي بازدید از سایر شرکتهاي مجري نظام       



::توجیه مدیران میانی سازمان   توجیه مدیران میانی سازمان   
 باالترین نقش را در بیشبرد  باالترین نقش را در بیشبرد نباید این نکته را فراموش کرد که پس از مدیریت ارشد ، مدیران میانینباید این نکته را فراموش کرد که پس از مدیریت ارشد ، مدیران میانی

..مناسب نظام پیشنهادات دارند مناسب نظام پیشنهادات دارند 
::توجیه کارکنان ، سرپرستان و کارگران توجیه کارکنان ، سرپرستان و کارگران   

 هر گروه محتوي و  هر گروه محتوي و در این مورد جلسات توجیهی جداگانه اي براي گروهها تشکیل شده و برايدر این مورد جلسات توجیهی جداگانه اي براي گروهها تشکیل شده و براي
..مثالها باید مرتبط با شغل همان گروه باشد مثالها باید مرتبط با شغل همان گروه باشد 

::تشکیل کمیته ها تشکیل کمیته ها   
ته تشکیل می گردد ته تشکیل می گردد در شرکتهاي بزرگ که از چند واحد تشکیل می شوند براي هر واحد یک کمیدر شرکتهاي بزرگ که از چند واحد تشکیل می شوند براي هر واحد یک کمی

معموال هسته مرکزي از اعضایی تشکیل می معموال هسته مرکزي از اعضایی تشکیل می . . که همگی آنها زیر نظر کمیته مرکزي فعالیت می کنند که همگی آنها زیر نظر کمیته مرکزي فعالیت می کنند 
     . .شود که ترجیحا باالترین پست سازمانی را دارندشود که ترجیحا باالترین پست سازمانی را دارند

::توجیه و آموزش اعضاء کمیته ها  توجیه و آموزش اعضاء کمیته ها    
 سیستم آشنایی کافی دارند ،  سیستم آشنایی کافی دارند ، با در نظر گرفتن اینکه اعضاء کمیته ها نسبت به فلسفه و اهداف اجرايبا در نظر گرفتن اینکه اعضاء کمیته ها نسبت به فلسفه و اهداف اجراي

..جلسات توجیهی براي اعضاء در رابطه با وظایف آنها تشکیل می شود جلسات توجیهی براي اعضاء در رابطه با وظایف آنها تشکیل می شود 
::تنظیم آئیین نامه اجرایی و گردش کار نظام پیشنهادات  تنظیم آئیین نامه اجرایی و گردش کار نظام پیشنهادات    

نکته قبل توجه اینست که آئین نامه اجرایی در هر سازمان نکته قبل توجه اینست که آئین نامه اجرایی در هر سازمان . . که کلیات آن به شرح داده خواهد شد که کلیات آن به شرح داده خواهد شد 
..می بایست با شرایط خاص همان سازمان همسویی داشته باشد می بایست با شرایط خاص همان سازمان همسویی داشته باشد 

::اعالم عمومی پذیرش پیشنهاد اعالم عمومی پذیرش پیشنهاد   
لسفه و اهداف اجراي لسفه و اهداف اجراي پس از تنظیم آئین نامه در یک جلسه عمومی در حضور کلیه پرسنل شرکت فپس از تنظیم آئین نامه در یک جلسه عمومی در حضور کلیه پرسنل شرکت ف

..کارکنان می رسانیم کارکنان می رسانیم سیستم تشریح و آمادگی کمیته ها را جهت در یافت پیشنهادات به اطالع سیستم تشریح و آمادگی کمیته ها را جهت در یافت پیشنهادات به اطالع 



کلیات آیین نامه هاي اجرایی و ارزیابی نظام پیشنهادات           کلیات آیین نامه هاي اجرایی و ارزیابی نظام پیشنهادات               
:: شرح ذیل می باشد  شرح ذیل می باشد آیین نامه اجرایی نظام پیشنهادات ، از چند بخش تشکیل شده است که بهآیین نامه اجرایی نظام پیشنهادات ، از چند بخش تشکیل شده است که به

::و اجراي نظام پیشنهادات  و اجراي نظام پیشنهادات  ها ها تدوین آیین نامه  تدوین آیین نامه    
مسئولیت تدوین این آیین نامه بر مسئولیت تدوین این آیین نامه بر . . اولین گام در هر سازمان تدوین آیین نامه اجرایی می باشد اولین گام در هر سازمان تدوین آیین نامه اجرایی می باشد 

..عهده کمیته مرکزي نظام پیشنهادات می باشد عهده کمیته مرکزي نظام پیشنهادات می باشد 
::گردش کار نظام پیشنهادات گردش کار نظام پیشنهادات 

 بررسی نهایی و اعالم نظر  بررسی نهایی و اعالم نظر منظور از گردش کار ، فرآیند رسیدگی به پیشنهادات از دریافت تا زمانمنظور از گردش کار ، فرآیند رسیدگی به پیشنهادات از دریافت تا زمان
  ..به فرد پیشنهاد دهنده می باشد به فرد پیشنهاد دهنده می باشد 

  ::جوائز جوائز 
..تعیین جوائز مربوط به پیشنهادات پذیرفته شده بر اساس دستورالعمل تعیین جوائز مربوط به پیشنهادات پذیرفته شده بر اساس دستورالعمل 

: : تجزیه و تحلیل پیشنهادات تجزیه و تحلیل پیشنهادات 
..انه اي استفاده گردد انه اي استفاده گردد جهت سرعت بخشیدن به روند بررسی پیشنهادات بهتر است که از سیستم رایجهت سرعت بخشیدن به روند بررسی پیشنهادات بهتر است که از سیستم رای

  ::اقدامات ارشادي و تبلیغاتی اقدامات ارشادي و تبلیغاتی 
ر ، توزیع جزوات و ر ، توزیع جزوات و در جهت افزایش اطالعات پرسنل از قبیل ، نصب تصاویر گویا در محیط کادر جهت افزایش اطالعات پرسنل از قبیل ، نصب تصاویر گویا در محیط کا

. . مقاالت مرتبط با مدیریت مشارکتی مقاالت مرتبط با مدیریت مشارکتی 
::امور اداري سیستم  امور اداري سیستم  

..سیستم را بر عهده دارد سیستم را بر عهده دارد ارائه خدمات اداري به کمیته ها و سایر وظایف اداري مربوط به اجراي ارائه خدمات اداري به کمیته ها و سایر وظایف اداري مربوط به اجراي 



فعالیتهاي الزم در جهت شروع بکار سیستم نظام پیشنهادات در ایران خو فعالیتهاي الزم در جهت شروع بکار سیستم نظام پیشنهادات در ایران خو درو خراساندرو خراسان  

حصول نتایج  حصول نتایج  روشن شدن جایگاه و اهمیت مدیریت مشارکتی براي مدیریت عالی قطعا در              روشن شدن جایگاه و اهمیت مدیریت مشارکتی براي مدیریت عالی قطعا در              
مدیریت بایستی اطمینان حاصل نماید       مدیریت بایستی اطمینان حاصل نماید       .  .  بهتر و روند اجراي سریع نظام مؤثر تر خواهد بود         بهتر و روند اجراي سریع نظام مؤثر تر خواهد بود         

    ..که موارد زیر بوجود آمده و به درستی درك و اجرا می شود         که موارد زیر بوجود آمده و به درستی درك و اجرا می شود         

11--  مدیریتمدیریت
خط مشیخط مشی--11--11

. . که می تواند هدف گذاري بلند مدت ، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد              که می تواند هدف گذاري بلند مدت ، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد                ::      هدف گذاري هدف گذاري 
در جهت کمک به تحقق اهداف و مقاصد ، اولویت آن نسبت به سایر وظایف           در جهت کمک به تحقق اهداف و مقاصد ، اولویت آن نسبت به سایر وظایف             : : برنامه ریزي  برنامه ریزي  

    ، جامعیت و بازدهی نتایج برنامه ها      ، جامعیت و بازدهی نتایج برنامه ها      
در خصوص تعیین زمینه هاي عملی     در خصوص تعیین زمینه هاي عملی       ::سیاستگذاري  سیاستگذاري  --11--22
   )    ) در راستاي ایجاد ساختار سازمانی مناسب        در راستاي ایجاد ساختار سازمانی مناسب        (  (    سازماندهی   سازماندهی         11--22
 ایجاد دبیرخانه    ایجاد دبیرخانه   11--11--22
    تشکیل کمیته هاي مورد نیاز در سازمان    تشکیل کمیته هاي مورد نیاز در سازمان      11--22--22



ــده        11--33 ــوزش دیـــــــــ ــادر آمـــــــــ ــده  کـــــــــ ــوزش دیـــــــــ ــادر آمـــــــــ ::کـــــــــ

در راستاي تشکیل ساختاري مناسـب در جهـت تحقـق اهـداف ،  بـه نیـروي                    در راستاي تشکیل ساختاري مناسـب در جهـت تحقـق اهـداف ،  بـه نیـروي                      
پر تالش و پر توان که با اصول و فلسفه مـدیریت مـشارکتی آشـنا                پر تالش و پر توان که با اصول و فلسفه مـدیریت مـشارکتی آشـنا                  ورزیده ،     ورزیده ،     

مکـن  مکـن  باشند و نیز در برخورد با پیشنهاد دهندگان بتوانند بـه بهتـرین نحـو م               باشند و نیز در برخورد با پیشنهاد دهندگان بتوانند بـه بهتـرین نحـو م               
 ، نیاز    ، نیاز   ندندارتباط برقرار کرده و در ایجاد و افزایش عالقه نسبت به نظام بپرداز            ارتباط برقرار کرده و در ایجاد و افزایش عالقه نسبت به نظام بپرداز            

بنابراین کلیه فعالیتهاي فرهنگی و آموزشی می بایست در جهت ایجاد بنابراین کلیه فعالیتهاي فرهنگی و آموزشی می بایست در جهت ایجاد . . است است 
پیشنهاد می شود در ایـن راسـتا کـادر          پیشنهاد می شود در ایـن راسـتا کـادر          . . یا شناسایی اینگونه افراد گام بردارد       یا شناسایی اینگونه افراد گام بردارد       

انتخابی جهت اجراي سیستم در ایران خودرو خراسان طی یک برنامه ریـزي    انتخابی جهت اجراي سیستم در ایران خودرو خراسان طی یک برنامه ریـزي    
ا ا هدف دار با کمیته هاي اجرایی در ایران خودرو لینـک شـده و از نزدیـک بـ            هدف دار با کمیته هاي اجرایی در ایران خودرو لینـک شـده و از نزدیـک بـ            

مند مند اجرا ، نحوه برخورد ، طرز کار با سیستم مکـانیزه و نیـز تجربیـات ارزشـ          اجرا ، نحوه برخورد ، طرز کار با سیستم مکـانیزه و نیـز تجربیـات ارزشـ          
بالطبع برنامه هاي آموزشی ایـران خـودرو        بالطبع برنامه هاي آموزشی ایـران خـودرو        . . ایشان در این زمینه آشنا گردند       ایشان در این زمینه آشنا گردند       

می تواند کمک شایانی در انتقال مطالب به اجراي هر چه بهتر سیـستم و             می تواند کمک شایانی در انتقال مطالب به اجراي هر چه بهتر سیـستم و               نیز  نیز  
  ..درك مبانی اصلی نظام پیشنهادات بنماید درك مبانی اصلی نظام پیشنهادات بنماید 



  روشروش      11--44
 تعیین و تشخیص ساختار سازمانی تعیین و تشخیص ساختار سازمانی::روش ساختاري     روش ساختاري         11--44--11    
   نحوه به کار گیري ، شرح وظایف و نحوه عملکرد گروهها و کمیته ها نحوه به کار گیري ، شرح وظایف و نحوه عملکرد گروهها و کمیته ها::روش اجرایی    روش اجرایی        11--44--22    

  آموزش کارکنانآموزش کارکنان    11--55

اقدامات تبلیغاتیاقدامات تبلیغاتی    11--66
))ابزار نرم افزاري و ابزار سخت افزاري ابزار نرم افزاري و ابزار سخت افزاري ( (     ابزار کار مناسبابزار کار مناسب    11--77  

ایجاد سیستمی در جهت ارائه گزارشاتی در دوره هاي زمانی ایجاد سیستمی در جهت ارائه گزارشاتی در دوره هاي زمانی ( (   سیستم گزارش دهیسیستم گزارش دهی    11--88
دهاي فنی ، حفاظتی ، دهاي فنی ، حفاظتی ، مشخص که شامل گزارشاتی مانند گزارشات بهبودهاي کیفی ، گزارشات بهبومشخص که شامل گزارشاتی مانند گزارشات بهبودهاي کیفی ، گزارشات بهبو

از سازمان در از سازمان در مدیریتی ، گزارشات صرفه جویی هاي ایجاد شده و سایر گزارشات مورد نیمدیریتی ، گزارشات صرفه جویی هاي ایجاد شده و سایر گزارشات مورد نی  عمومی ، عمومی ، 
..جهت استفاده از آنها در راستاي بهبود مداوم جهت استفاده از آنها در راستاي بهبود مداوم 

تامین اعتبارات مالی پشتوانه حرکت مناسب و استقرار مدیریت مشارکتی تامین اعتبارات مالی پشتوانه حرکت مناسب و استقرار مدیریت مشارکتی ( (   اعتبارات مالیاعتبارات مالی    11--99
..و پاداشها خواهد بود و پاداشها خواهد بود این هزینه ها شامل هزینه هاي تحقیقاتی ، اجرایی ، جاري و کارشناسی این هزینه ها شامل هزینه هاي تحقیقاتی ، اجرایی ، جاري و کارشناسی . . است است 



22--  استقرار نظام پیشنهاداتاستقرار نظام پیشنهادات

    اعالم عمومی پذیرش پیشنهاد    اعالم عمومی پذیرش پیشنهاد        22--11
پیشنهادات فردي   پیشنهادات فردي       22--11--11
پیشنهادات گروهی   پیشنهادات گروهی       22--11--22
پیشنهادات خانوادگی    پیشنهادات خانوادگی        22--11--33

بررسی پیشنهادات   بررسی پیشنهادات       22--22
 اهدا ، جوائز و اطالع رسانی        اهدا ، جوائز و اطالع رسانی       22  --33

33--  تشکیل گروههاي حل مسالهتشکیل گروههاي حل مساله  
) ) تنها فرآیند تصمیم سازي در سطح کالن سازمان را بر عهده دارند         تنها فرآیند تصمیم سازي در سطح کالن سازمان را بر عهده دارند         ( ( 

44--  نظام مدیریت مشارکتی اجرایینظام مدیریت مشارکتی اجرایی  
) ) . . د  د  در این فرآیند ، تصمیم گیري و اجراي تصمیمات بر عهده گروه خواهد بو         در این فرآیند ، تصمیم گیري و اجراي تصمیمات بر عهده گروه خواهد بو         ( ( 



عوامل موثر  عوامل موثر  
 در اجراي موفقیت     در اجراي موفقیت    

سیستم پیشنهادات سیستم پیشنهادات   آمیزآمیز



11--    شروع ایده آل شروع ایده آل     
شرح مناسب هر پدیده در سرعت روند تکاملی آن نقش انکار ناپذیري شرح مناسب هر پدیده در سرعت روند تکاملی آن نقش انکار ناپذیري   

دارد و این نقش ، زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که مبحث مورد نظر دارد و این نقش ، زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که مبحث مورد نظر 
در این زمینه تشکیل گردهمایی در این زمینه تشکیل گردهمایی . . داراي جنبه ها و موضوعات انسانی باشد داراي جنبه ها و موضوعات انسانی باشد 

و برگزاري و ایراد سخنرانی افتتاحیه توسط مدیر عامل جهت توجیه و برگزاري و ایراد سخنرانی افتتاحیه توسط مدیر عامل جهت توجیه 
همکاران باعث خواهد شد تا همکاران به خوبی دریابند که مدیریت در همکاران باعث خواهد شد تا همکاران به خوبی دریابند که مدیریت در 

..کار خود جدي و متعهد است کار خود جدي و متعهد است 

22--    حمایت مدیران و سطوح سرپرستی حمایت مدیران و سطوح سرپرستی   
کلید موفقیت اجراي سیستم پیشنهادات در حمایت مدیران و سطوح کلید موفقیت اجراي سیستم پیشنهادات در حمایت مدیران و سطوح     

سرپرستی می باشد که باید به شکل عینی و ملموس صورت گرفته و رفتار سرپرستی می باشد که باید به شکل عینی و ملموس صورت گرفته و رفتار 
در این مورد توصیه می شود مرتبا از در این مورد توصیه می شود مرتبا از . . آنها نشان دهنده این موضوع باشد آنها نشان دهنده این موضوع باشد 

همکاران در مورد نظراتشان سوال شود که الزمه آن برقراري رابطه همکاران در مورد نظراتشان سوال شود که الزمه آن برقراري رابطه 
  ..دوستانه با همکاران می باشد دوستانه با همکاران می باشد 



33--  انتخاب فرد     انتخاب فرد   ( ( یا افراد  یا افراد  ) ) مسئول  مسئول    
بطور متمرکز ، مسئولیت پیشبرد بطور متمرکز ، مسئولیت پیشبرد ) ) یا یک تیم یا یک تیم ( ( حداقل باید یک نفر حداقل باید یک نفر 

..طرح پیشنهادها را به عهده داشته باشد طرح پیشنهادها را به عهده داشته باشد 

44--    بررسی سریع پیشنهاد  بررسی سریع پیشنهاد  
نداشتن سرعت الزم در بررسی پیشنهادات موجب آن می شود که نداشتن سرعت الزم در بررسی پیشنهادات موجب آن می شود که 

..کارکنان تمایلی به ارائه پیشنهاد مجدد از خود نشان ندهند کارکنان تمایلی به ارائه پیشنهاد مجدد از خود نشان ندهند 

55--    عدم تاخیر در اجرا   عدم تاخیر در اجرا     
یکی از راههاي ایجاد عالقه و جلب همکاري افراد مشارکت بیشتر ، یکی از راههاي ایجاد عالقه و جلب همکاري افراد مشارکت بیشتر ، 

براي اینکار می بایست براي اینکار می بایست . . اجراي به موقع پیشنهادات تایید شده می باشد اجراي به موقع پیشنهادات تایید شده می باشد 
ترتیبی اتخاذ نمود تا مسئول اجرا و پیگیري طرحهاي تاییدي در همان ترتیبی اتخاذ نمود تا مسئول اجرا و پیگیري طرحهاي تاییدي در همان 

..جلسه معین گردند جلسه معین گردند 



66--  هدف گذاري    هدف گذاري    
ت ، ایمنی ،   ت ، ایمنی ،   دوره اي خاص براي دریافت پیشنهاد ها در زمینه اي ویژه ، همچون کیفی         دوره اي خاص براي دریافت پیشنهاد ها در زمینه اي ویژه ، همچون کیفی         

از همه  از همه  صرفه جویی در هزینه ها ، ارتقاي سطح فروش و غیره باید تعیین شود و             صرفه جویی در هزینه ها ، ارتقاي سطح فروش و غیره باید تعیین شود و             
. . همکاران خواسته شود تا هر کدام حداقل یک پیشنهاد ارائه دهند           همکاران خواسته شود تا هر کدام حداقل یک پیشنهاد ارائه دهند           

77-- پاداش در حداقل زمان  پاداش در حداقل زمان   
ص عکس  ص عکس  در این مورد الزم است به نظرات در اسرع وقت و طی یک دوره زمانی مشخ     در این مورد الزم است به نظرات در اسرع وقت و طی یک دوره زمانی مشخ     

تغییر ایجاد  تغییر ایجاد  العمل نشان داده و به هر کس اجازه داده شود ارزش مشارکتهایی را که         العمل نشان داده و به هر کس اجازه داده شود ارزش مشارکتهایی را که         
کارکنان در مشارکت با سیستم ، عالوه بر       کارکنان در مشارکت با سیستم ، عالوه بر       ) ) 11( ( می    کند ، بداند ،  براي افزایش انگیزه       می    کند ، بداند ،  براي افزایش انگیزه       

ري اجراي   ري اجراي   پاداش نقدي به پیشنهاددهندگان ، از پاداشهاي غیر نقدي مانند نامگذا         پاداش نقدي به پیشنهاددهندگان ، از پاداشهاي غیر نقدي مانند نامگذا         
این مساله نیز بعنوان یکی     این مساله نیز بعنوان یکی     .  (  .  (  پیشنهاد به نام پیشنهاددهنده نیز می توان استفاده نمود       پیشنهاد به نام پیشنهاددهنده نیز می توان استفاده نمود       
توزیع توزیع .  .  با آن رو به رو بود     با آن رو به رو بود           از مشکالتی است که مدیریت مشارکتی در ایران خودرو     از مشکالتی است که مدیریت مشارکتی در ایران خودرو     

می تواند مشکالت بسیار زیادي براي سازمان بوجود آورد و         می تواند مشکالت بسیار زیادي براي سازمان بوجود آورد و               نامناسب پاداشهاي نقدي    نامناسب پاداشهاي نقدي    
. . درآمده و سازمان را با خطر مواجه سازد        درآمده و سازمان را با خطر مواجه سازد            در بلند مدت خود بعنوان یک زد انگیزش     در بلند مدت خود بعنوان یک زد انگیزش     

و بهترین   و بهترین   می بایست مباحث انگیزشی و پاداشها به طور مناسب و کارا مدیریت شده              می بایست مباحث انگیزشی و پاداشها به طور مناسب و کارا مدیریت شده              
.  ) .  ) راهکارها براي این منظور در نظر گرفته شود      راهکارها براي این منظور در نظر گرفته شود      



88--  تبلیغات موثر تبلیغات موثر 
یکی از راههاي ایجاد عالقه و جلب همکاري افراد جهت مشارکت بیشتر ، یکی از راههاي ایجاد عالقه و جلب همکاري افراد جهت مشارکت بیشتر ، 

می توان براي این ایجاد عالقه ، مسابقه می توان براي این ایجاد عالقه ، مسابقه ..تبلیغات موثر در این زمینه است تبلیغات موثر در این زمینه است 
..هایی ترتیب دهید و از روشهاي خاص ایجاد جذابیت استفاده نمایید هایی ترتیب دهید و از روشهاي خاص ایجاد جذابیت استفاده نمایید 

99-- آموزش پیگیر  آموزش پیگیر 
ضمن آموزش به کارگران کمک شود تا به راحتی بنویسند و مطالب خود ضمن آموزش به کارگران کمک شود تا به راحتی بنویسند و مطالب خود 

را به روشنی بیان نمایند و پیشنهادات سودمندي در ارتباط با کارشان را به روشنی بیان نمایند و پیشنهادات سودمندي در ارتباط با کارشان 
  ..مطرح نمایند مطرح نمایند 

1010-- عدم تبعیض    عدم تبعیض   
موقعیت افراد موقعیت افراد . . بزرگترین آفت سیستم پیشنهادات مسئله تبعیض است بزرگترین آفت سیستم پیشنهادات مسئله تبعیض است 

……نبایستی بر نحوه ارزیابی و جایزه و نبایستی بر نحوه ارزیابی و جایزه و  .. تاثیر داشته باشد  تاثیر داشته باشد 



1111--    سهولت در مشارکت گردش کار سهولت در مشارکت گردش کار   
 بین برد تا ارائه  بین برد تا ارائه جهت تسهیل در مشارکت کارکنان کاغذ بازي و رویه هاي زائد را باید ازجهت تسهیل در مشارکت کارکنان کاغذ بازي و رویه هاي زائد را باید از

در این زمینه از نرم افزارهاي مخصوص می توان یاري در این زمینه از نرم افزارهاي مخصوص می توان یاري . . پیشنهادها به سهولت انجام گردد پیشنهادها به سهولت انجام گردد 
..گرفت گرفت 

1122--    پیشنهادات گروهی پیشنهادات گروهی   
در ارائه پیشنهاد و در ارائه پیشنهاد و به منظور افزایش کیفیت پیشنهادها و باالبردن در صد مشارکت همکاران به منظور افزایش کیفیت پیشنهادها و باالبردن در صد مشارکت همکاران 

ود یک سال از ود یک سال از همچنین افزایش درصد اجراي پیشنهادها ، توصیه می شود بعد از گذشت حدهمچنین افزایش درصد اجراي پیشنهادها ، توصیه می شود بعد از گذشت حد
یفیت بصورت یفیت بصورت استقرار نظام پیشنهادهاي فردي ، همکاران به تشکیل گروه هاي بهبود کاستقرار نظام پیشنهادهاي فردي ، همکاران به تشکیل گروه هاي بهبود ک

:: ماهه اول تشکیل خود چهار وظیفه زیر را انجام دهند  ماهه اول تشکیل خود چهار وظیفه زیر را انجام دهند 66داوطلبانه تشویق گردند و حداقل در داوطلبانه تشویق گردند و حداقل در 
ارائه پیشنهاد بصورت گروهی  ارائه پیشنهاد بصورت گروهی  ––الف الف 

ادات به آنها ادات به آنها انجام کارشناسی تخصصی پیشنهاد هایی که از طرف دبیر خانه نظام پیشنهانجام کارشناسی تخصصی پیشنهاد هایی که از طرف دبیر خانه نظام پیشنه--بب
. . ارجاع می شود ارجاع می شود 

 اجراي پیشنهادهاي مربوط به گروه خود  اجراي پیشنهادهاي مربوط به گروه خود --جج
اگر اگر . . مان ادامه می یابد مان ادامه می یابد الزم به یادآوري است که همزمان ، ارائه پیشنهادهاي فردي نیز در سازالزم به یادآوري است که همزمان ، ارائه پیشنهادهاي فردي نیز در ساز

  ..چه امتیازات پیشنهاد گروهی باید بیش از پیشنهاد فردي باشد چه امتیازات پیشنهاد گروهی باید بیش از پیشنهاد فردي باشد 



1133--    واکنش مثبت    واکنش مثبت    
.  .  شان داد  شان داد  همواره به پیشنهاداتی که جهت بهبود ارائه می شود باید واکنش مثبت ن           همواره به پیشنهاداتی که جهت بهبود ارائه می شود باید واکنش مثبت ن           

اید تنبیه   اید تنبیه   بعبارت دیگر افرادي که مشکالت را نشان داده و خاطر نشان می کنند نب       بعبارت دیگر افرادي که مشکالت را نشان داده و خاطر نشان می کنند نب       
. . ت شود  ت شود  شوند بلکه باید براي آنها ارزش قائل شد و فرآیند ها و رویه ها تثبی              شوند بلکه باید براي آنها ارزش قائل شد و فرآیند ها و رویه ها تثبی              



منابع   منابع    
  . ناصر صادقی فرد ، سید علی تقوي      -    مدیریت مشارکتی     

) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران    ( 

  . اصغر شیراز پور  -    نظري مختصر بر مدیریت مشارکتی       
) ویژه نامه آموزش هماهنگ     ( 

.  سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران        -   آشنایی با نظام مدیریت مشارکتی          

 مهندس علیرضا شرکت رضوي   -   مفاهیم و راهکارهاي عملی در مدیریت مشارکتی             

 مجتبی کاشانی  –  1381 ؛ دیماه   129 شماره  –مجله تدبیر        

  69   آبان–  69 شماره  –ماهنامه مدیریت نوین          

1382، آبانماه   84 شماره  –پیام ایران خودرو         
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تعریف  
مهندسی ارزش تالشی سازمان یافته و گروهی  
براي تحلیل عملکرد سیستمها، با هدف دسترسی 
به عملکرد مطلوب با حداقل هزینه در دوره عمر 

.پروژه یا محصول است



مهندسی ارزش فرآیندي است به منظور 
شناسایی فرصتهایی براي حذف هزینه هاي غیر 
ضروري با حفظ کیفیت، قابلیت، عملکرد و دیگر 

 .عوامل کلیدي مورد انتظار مشتري

) ادامه(تعریف  



اصول بنیادي مهندسی ارزش 

اجراي عملکردها با حداقل هزینه •
بهره بردن از توفان ذهنی و اجماع فکري به  •

منظور گسترش دامنه حل مشکالت و اجتناب از 
تفکر محدود



وظیفه

وظیفه اصلی مهندسی ارزش برآورده ساختن  
نیازهاي مصرف کنندگان بوده به گونه اي که با  
حداقل هزینه و بدون فدا کردن کیفیت امکان     

.دستیابی به اهداف تولید یا خدمات ایجاد گردد 



هدف

هدف مهندسی ارزش حصول اطمینان از ایجاد      
ارزش حداکثر بدون هر گونه تغییر در هزینه و   

.قیمت تمام شده می باشد 



مفهوم مهندسی ارزش  
سه عنصر عملکرد، کیفیت و هزینه، عناصر بنیادین به          

با این دیدگاه     . می باشند “ ارزش ”منظور محاسبه   
براي اندازه گیري مطلوبیت مورد نظر          “ شاخص ارزش  ”

: به صورت ذیل تعریف می شود  

هزینه  ارزش=
بهاي عملکرد   +   بهاي کیفیت  



تکنیکهاي مهندسی ارزش 
 مرحله اي 5مهندسی ارزش از یک فرایند   

پیروي نموده و داراي نگرش حل مسأله   
(Problem Solving) نسبت به مسایل 
.موجود سازمان می باشد



 مرحله اصلی مهندسی ارزش   5
) تدارك یک تیم جهت شناسایی فاکتورها        (فاز اطالعات  •
) استفاده از توفان ذهنی      (فاز ایجاد   •
استفاده نظام یافته از همفکریها و تصمیمات             ( فاز تحلیل   •

) متخذه
 Action Planتهیه  (ارایه طرح پیشنهادي   / فاز معرفی  •

)و مراوده تصمیمات     
)Action Planپیگیري بر مبناي       (  فاز اجرا   •



گامهاي فرآیند مهندسی ارزش 
انتخاب محصول، سیستم فرعی یا قطعه مورد نظر جهت ١.

مهندسی ارزش 
تعیین عملکردها و جمع آوري اطالعات راجع به نیازمندیها، ٢.

سوابق و هزینه هاي جاري
هزینه هر یک از عملکردها٣.
تعیین ارزش هر عملکرد۴.
شناسایی اهداف مهندسی ارزش به واسطه عدم تعادل میان ۵.

هزینه و ارزش
ارایه نظرات، جهت گیري به سوي راهکارها و گزینش آنها۶.
تحلیل راهکارهاي پیشنهادي براي هزینه و ارضاء نیازمندیها٧.
آزمایش و تأیید راه حل پیشنهادي٨.



فرآیند مهندسی ارزش 

فاز انتخاب فاز بررسی  فاز اجرا

فاز ممیزي

فاز ارایه

تصمیم گیري 

فاز هم اندیشی

فاز ارزیابی
فاز بسط و توسعه 

دایره
 ارزش



نتیجه
متدشناسی ارزش یک برخورد سیستماتیک، عملگرا، واقع •

بینانه و حرفه اي است که به منظور آنالیز  و بهبود ارزش در 
یک محصول یا یک پروژه یا یک سیستم و یا خدمات به کار 

.می رود
مهندسی ارزش یک روش قدرتمند براي حل مسایل و کاهش •

هزینه ها بوده که در عین حال موجب بهبود عملکرد و کیفیت 
.می گردد

به کارگیري مهندسی ارزش ضمن رضایتمندي بیشتر مشتري •
.باعث باال رفتن ارزش پروژه می گردد



http://www.value-eng.org /

لینک مرتبط با مهندسی ارزش  چند

http://www.fhwa.dot.gov/ve 

http://www.value-engineering.com 

http://www.vetoday.com /

http://www.value-eng.org
http://www.fhwa.dot.gov/ve
http://www.value-engineering.com
http://www.vetoday.com


• http://www.vecp.com/
• http://valuefoundation.org/
• http://www.vesociety.com/
• http://www.csi-value-engineering.com/
• http://www.sjve.org/hp/english/menu.html
• http://www.scav-csva.org/
• http://www.ivm.org.uk/
• http://www.brookes.ac.uk/other/veamac
• http://www.afav.asso.fr/

)ادامه(لینک مرتبط با مهندسی ارزش   چند

http://www.vecp.com/
http://valuefoundation.org/
http://www.vesociety.com/
http://www.csi-value-engineering.com/
http://www.sjve.org/hp/english/menu.html
http://www.scav-csva.org/
http://www.ivm.org.uk/
http://www.brookes.ac.uk/other/veamac
http://www.afav.asso.fr/


)ادامه(لینک مرتبط با مهندسی ارزش   چند
 )http://www.siveam.com/home.htm( انجمن مهندسی ارزش ایران  •

نشریه مهندسی ارزش •
(http://www.mporg.ir/fanni/t/arshive_html/VE/Value%20Engineering%20Winter%201382.pdf)

 کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزي5/79/ 24 مورخ 1662/105 –  2747/54شماره بخشنامه •
) http://www.wapmi.ir/law/rules1left41.htm( 

•tpp.13-5-izadpanah-save%20method/ppt-Train/Training/com.kuritkara.www://http

•http://www.idro.org/persian/files/payam/MM33.pdf

http://www.siveam.com/home.htm
http://www.mporg.ir/fanni/t/arshive_html/VE/Value%20Engineering%20Winter%201382.pdf
http://www.wapmi.ir/law/rules1left41.htm
http://www.idro.org/persian/files/payam/MM33.pdf
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