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 چکیده

جرایی و همچنین شیوه های کاری زمینه امروزه سازمانها در تالشند تا با کاهش هزینه ها ، بهبود دستورالعمل ها و روش های ا

نیل  ی. یکی از راه هاساخته و باعث افزایش سطح رقابتی خود گردندافزایش بهره وری و در نهایت سودآوری سازمان را فراهم 

سعی بر  یتقریبا در تمام صنایع تولیدامروزه سیستم و چرخه کاری می باشد که  کل به این هدف حذف اتالف ) موداها ( از

اداری ) چه در  بخشها می باشد. اما متاسفانه این امر در آنی جهت حذف و یا به حداقل رساندن ئبکار گیری روش ها

موجب  توجه و تمرکز بیشتر به بخش تولید معطوف و دولتی و چه خصوصی ( کمتر مورد توجه قرار گرفته و سازمانهای

و در نتیجه کل  ایی و اثر بخشی بخش اداری سازمانعث کاهش کارو با شدهی پنهانی به سیستم وارد یگردیده تا هزینه ها

 جهت سیستم های اداری و دالیل بروز آنها و همچنین ارائه راه حل . از این روی با طبقه بندی نمودن اتالف هایسازمان گردد

 .مان گرددو همچنین افزایش رضایت مشتریان سازموجب بهبود بهره وری  و یا کاهش اثر اتالف می تواندحذف 

 

 ، اتالف در نظام اداری راه حل جلوگیری و کاهش اثر اتالفو  واژه های کلیدی: اتالف، دالیل بروز
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 مقدمه

با صرف کند، اما کننده نهایی ایجاد نمیبرای مصرف ای راکه هیچ ارزش افزودهاتالق می گردد هایی فعالیت به مودا یا اتالف

گفته « مودا»ها در مدیریت که به این قبیل فعالیت فرایند،هایی بیهوده در جاییند جابه، مانهزینه و زمان همراه می باشد

شود. تای جی اوهونو معاون شرکت تویوتا که به خالق نظریه تفکر ناب مشهور است، اولین بار از واژه مودا در مدیریت می

ولی برای مشتری  کندر آنچه زمان و هزینه ما را مصرف میو در کل به ه بودهاستفاده کرد. مودا در زبان ژاپنی به معنی اتالف 

 .شود، مودا گفته میبه همراه ندارد ی را ارزش

 عوامل موثر بر اتالف 

شناسایی اتالف و فعالیتهای بدون ارزش افزوده به سازمان اجازه می دهد تا موارد نامطلوب را بوسیله تکنیکها و روشهای 

نسبت به حذف روشهای ناب  ، شش سیگما، مهندسی مجدد، چابکی ویک، مدیریت کیفیتاستراتژمدیریت  مختلف از جمله

فرایند شناسایی و حذف اتالفها در سازمان باید به عنوان یک فوریت تلقی گردیده و فرایندی پیوسته و دائمی آنها اقدام نمود. 

 باشد. 

اداری باید مورد توجه قرار گیرد؟ در پاسخ به این حذف اتالف در سیستم حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا 

 پرسش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 اغلب سازمانها دارای بخش اداری می باشند. 

  بخش اداری تاثیر قابل توجهی در میزان جذب مشتری داردعملکرد مناسب. 

 52% مربوط به بخش اداری است یاز هزینه کاالی تولید. 

 ل نادیده گرفته شدن فرایندهای اداری می توان موارد ذیل را برشمرد:بطور کلی از دالی

 تولید( می باشد یدر سیستمهای سنتی اغلب تمرکز بر فرایندهای کارگاه(. 

 هزینه یابی براساس کار مستقیم صورت می پذیرد و کمتر به هزینه های دیگر توجه می شود. 

 امور اداری به مربوط هایگیری زمان انجام فعالیتعدم اندازه. 

 امور اداری فعالیتهای عدم تقدیر و پاداش برای بهبود و کاهش زمان انجام. 

 وجود هزینه های مبتنی بر ذهنیت و تصورات غلط در مورد واکنش سریع به روشهای ساخت.  

 ،صورت گرفته ایبا توجه به مطالعات انجام شده و بررسی ه تدر بخش دول در سیستمهای اداری اتالف آورندهبه وجود  عوامل

 :[14]،[8]،[4]،[3] می توان به شرح زیر برشمرد

ای موجب شده تا افراد، چنین انگاره وبرخوردار نبوده از اهمیت چندانی « زمان»فرهنگها معموال  از در برخی :فرهنگ .1

مورد اتفاقاتی که برای او در  بسیاری از اوقات و ساعات خود را برای کارهای غیر ضروری و بی فایده صرف کند. مانند گفتگو در

 .گذشته رخ داده، تعریف طنزها و جوک ها و یا حتی بحث های بی مورد سیاسی و اقتصادی

 بوده ودارای ساختار بوروکراتیک دارای خصلتدولتی  هایبه اذعان اکثر کارشناسان دستگاه :فربه بودن دستگاه دولتی .2

ب شده تا عمال بسیاری از کارها در پیچ و خم های بیخود اداری پیچ و تاب . این امر موجمی باشندفربه و عریض و طویلی 
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هدر رود. گاهی اوقات فرایند تایید و تصویب یک موضوع در ه کارمندان وارباب رجوع ب خورده و مدت زیادی از وقت و زمان

ا وقت اصلی کارمندان، صرف د تاز طرف دیگر این مسأله باعث می شو.  دستگاه بوروکراسی چندین ماه وقت صرف می کند

بازی ها و نامه نگاری های بیخودی اداری تلف شود. در نتیجه در چنین وضعیتی، کارهای مهم دیگر روی زمین می کاغذ

ماند. از سویی دیگر این موضوع، وقت زیادی از مراجعین ادارات دولتی که بخشی از آنها مسلما از کارمندان سایر ادارات 

 .ز می گیرددولتی هستند را نی

در حال  اداری های سیستم .دیاد روزافزون نیروها و کارمندان دستگاه های اداری نیز یکی دیگر از این موضوعات استاز

پیچیدگی های سیستم اداری از  اینبنابرو نیروهای بیشتری را جذب خود می کند.  بودهروز به روز در حال گسترش  حاضر

شود. به هر میزان که نیروی می قد چابکی الزم در اتخاذ تصمیمات و اجرای آنان طرفی بیشتر شده، و از طرف دیگر فا

 چاره ایطوالنی تر می شود و کارمندان نیز « عمل»به « ایده»سازمان ها افزایش پیدا کند، به همان میزان فرایند تبدیل 

 .ندارند جز آنکه خود را درگیر کارهای اداری و بروکراتیک بی فایده کنند

آشنایی  های اداری است. عدموری در سازمانضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره :ف مدیریتضع .3

های انگیزشی،کنترل، انتخاب پاداش و تنبیه، روش ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی،ها و فنون برنامهمدیران با تکنیک

 موجب ضعف در مدیریت الزمه های آموزشیریزی دورهآنها و عدم برنامه جابجایی مکرر ،نامناسب مدیران در سطوح مختلف

 .خواهد داشتوری را بدنبال نهایتاً کاهش بهره و شده

و  افرادمعموال در سیستم کاری اداری )مخصوصا در ادارات دولتی( تعریف دقیقی از جایگاه  :عدم تعریف دقیق از وظائف. 4

، جایگاه و وظیفه خاصی آنهاد بدون آنکه برای نجذب سازمان می شو ها ود ندارد. نیرووظائف هر یک از این جایگاه ها وج

تعریف شده باشد. همچنین شرح وظائف درست و دقیقی از اقدامات و فعالیت های هر یک از افراد وجود ندارد. برای همین، 

 نیروهای جدیدی را استخدام کنند.مدیران سازمان تصور می کنند که با کمبود نیرو مواجه هستند و باز هم باید 

نیروها مشخص نیست، کاری که می توان توسط یک فرد در مدت زمان  واقعی در چنین حالتی به دلیل آنکه شرح وظائف

را برای انجام هر یک از افراد زمان کمتری  اینبنابرمی شود.  واگذار چندین نفر بههشت ساعت اداری انجام شود، عمال 

 .و افراد در بهترین حالت، فقط از یک سوم وقت خود استفاده می کنند دهکرصرف وظائف خود 

وظایف  کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند کارها وبدیهی است که  :نیروی انسانی غیرمتخصص. 5

کارکنان عالوه بر مدنظر قرار  وری باید در سازماندهیمحوله را بدرستی انجام خواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره

. الزم به ذکر است جذب بکار گرفته شودگزینش افراد  ها، داشتن تخصص به عنوان یکی از اصول اساسی دردادن سایر ویژگی

 .ساالری حاکم باشداست که در آن شایسته کارآمد انسانی و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم ایجاد یک نظام منابع

گاهی اوقات به دلیل وجود نیروی آماده به کار از طرفی، و کمبود شغل از طرفی دیگر موجب :تخصص با شغلعدم تناسب . 6

شده تا نیروی جوان جویای کار به مجرد آنکه با یک فرصت شغلی مواجه می شود از ترس آنکه ممکن است شغل دیگری 

از افراد در مشاغلی مشغول به کار هستند که یا در آن  پذیرد. بدین ترتیب شاهد آن هستیم که بسیاریپیدا نکند، آن را می

شود که هم عالقه به شغل زمینه از تخصص کافی برخوردار نبوده و یا تجربه الزم برای آن کار را ندارند. این امر موجب می

کافی از شغل خود  ”رضایت”نتیجهط عاطفی چندانی با شغل پیدا نکند و در مربوطه کاهش یافته و عمال فرد مورد نظر، ارتبا

 .نداشته باشد، و هم اینکه بخشی از وقت افراد، صروف یادگیری های ابتدایی مربوط به آن شغل شود
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غیرعلمی و تجربی  سنتی و در بسیاری موارداکثرا بصورت های دولتی های انجام کار در سازمانروش :های انجام کارروش. 7

سردرگمی ارباب رجوع و خستگی  ر نظام اداری فراهم آورده که از ان جملهاست. این امر خود مشکالت بسیار فراوانی د

 .توان نام بردانجام کارها را می درکارکنان 

یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین مشکالت   :)عدم نظارت کافی و دقیق( عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان. 8

 بر فعالیت های پرسنل آن سازمان ، عدم نظارت کافی، دقیق و مستمراندر یک سازم موجود در پایین بودن ساعت کار مفید

افراد هستیم. نه مدیران جزء به اقدامات کارمندان خود  رفتار. در کمتر دستگاه اداری، ما شاهد نظارت بر اعمال ومی باشد

 «سیستم پویایی»ات مهم در هر نیروها که یکی از موضوع« ارزشیابی»نظارت مستمر دارند و نه مدیران کل به مدیران جزء. 

در ادارات دولتی یا وجود ندارد و یا کمرنگ است. به همین دلیل تفاوت چندانی میان افراد و نیروهای  که محسوب می شود

 .ها و نهادهای بوروکراتیک وجود نداردسازماندر بد  و خوب، متوسط

خورد. تم اداری به طور دقیق به چشم نمیت در سیسنیز که یکی از اصول اساسی مدیریت اس "تشویق و تنبیه"مکانیسم 

فردی که از ساعات خود به نحو بهتری استفاده کرده و با جدیت بیشتری مشغول کارهای خود شده و همچنین مأموریت 

های محوله را در مدت زمان کمتری انجام داده، به همان میزان حقوق می گیرد که یک فرد تنبل و کم کار. همین مسأله 

جب می شود فرد پر کار به دلیل آنکه تصور کند از نظر مدیر خود، تفاوتی بین او و فرد کم کار وجود ندارد، در طوالنی مو

 .مدت تبدیل به یک فرد کم کار شود

 مدیران پاره وقت هستیم. افرادی که تنها ساعاتی ازاشتغال در بسیاری از ادارات و نهادها شاهد پدیده   :مدیران پاره وقت. 9

بسیاری از . هفته را در اداره خود مشغول به کار هستند. این موضوع در اکثر مواقع به دلیل چند شغله بودن مدیران است

را  مدیران به جای آنکه تمام همّ و غم و زمان خود را مصروف یک سازمان کنند، به دالیل مختلف مادی و معنوی، وقت خود

تواند به اقداماتی که باید انجام دهد، به درستی نمی که چنین فردی اساساً واضح است .در چندین سازمان صرف می کنند

های بیشتری را زمان صرف کند. در حالی که یک نیروی تمام وقت که تنها ی آن کار، مجبور است روزها و ماهبپردازد. و یا برا

 .ی انجام می داددر همان سازمان مشغول به کار است، چنین کاری را در مدت زمان به مراتب کمتر

از طرف دیگر یک مدیر پاره وقت اساسا فرصت ارزیابی و حتی آشنایی با کارمندان خود را ندارد. در اکثر مواقع رابطه عاطفی 

چندانی بین مدیر و کارمند به وجود نمی آید. واضح است که در چنین شرایطی یعنی عدم حضور تمام وقت مدیر در سازمان، 

کارمندان و عدم رابطه عاطفی بین مدیر و کارمندان، نیروهای سازمان مربوطه، رغبت کمتری برای انجام  عدم ارزیابی مدیر از

 .امورات محوله داشته باشند

به عقیده بسیاری از صاحبنظران، پایین بودن سطح درآمد یکی از موضوعات مربوط به پایین  :ایین بودن سطح درآمد. پ11

مخصوصا در دوره هایی که بین افزایش تورم موجود در کشور با افزایش حقوق و دستمزدها، کار مفید است. وبودن بهره وری 

ارتباط چندانی وجود نداشته و تناسبی بین این دو برقرار نباشد. بنابراین در چنین وضعیتی، افراد به دلیل انتقادها به وضع 

کار خود بزنند. چرا که معتقدند دولت ) سازمان ( در  کنند به اصطالح ازموجود، رغبت کمتری به کار پیدا کرده و سعی می

 .حق آنها اجحاف کرده است

در کنار پدیده مدیران پاره وقت، پدیده دیگری که مخصوصا در شهرهای بزرگ و صنعتی در سال  :کارمندان چند شغله .11

و هزینه های باالی زندگی در های اخیر در حال گسترش است، پدیده کارمندان چند شغله است. به دلیل افزایش تورم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
شهرهای بزرگ، حقوق نامکفی کارمندان و البته افزایش روحیه تجمل گرایی و مصرف زدگی، بسیاری از کارمندان دارای دو 

یا سه شغل هستند. بنابراین این افراد مجبورند از صبح علی الطلوع تا ساعاتی از شب، مشغول کار باشند. واضح است که 

برای آنکه فرد مورد نظر بتواند توانایی جسمی و روحی الزم برای این مقدار  بوده وروحی انسان ها محدود  توانایی جسمی و

 .زیاد کار در شبانه روز را داشته باشد، از کار خود زده و ساعاتی از وقت کاری خود را به استراحت و تجدید قوا بگذراند

های تالش و وری در سازمان ارتباط مستقیم با وجودانگیزههبود بهرهافزایش و ب :کاری درکارکنان عدم وجود انگیزه. 12

ها واستفاده سازمان، کاهش هزینه کوشش در کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تالش در جهت دستیابی به اهداف

خودنمایی  در اکثر سازمانها های پایین کاری به عنوان معضلیانگیزه صحیح و مناسب از منابع هستند. متاسفانه سالهاست که

 .کندمی

شخصی بوده و از امکانات و  اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و :حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی. 13

 در نهایتو توجهی به اولویت منافع سازمان به منافع فردی ننمایند  کردهمنابع سازمان برای نیل به مقاصد شخصی استفاده 

 .شد به ورطه فراموشی سپرده خواهدوجه به اهداف سازمان بدست میوری سازمان که در بذل ترهبه

: برای بهبود فرایندها و بهینه سازی آن، این امر حیاتی است که برای خود مدیریت،  تعیین انتظارت در حد پایین. 14

چنین امری تعهد بلند مدت برای حذف اتالف و بهبود  نفعان دیگر انتظارات واقع بینانه تعیین گردد که الزمههمکاران و ذی

 مستمر در سیستم می باشد.

امور داخلی سازمانها، باید دورنماهای تم های اداری عالوه بر تمرکز بر : در سیس عدم تعادل در برنامه های فرایندی .15

تواند منجر به خارج شدن تناسب فرایندها مردمی و فناوری را هم در نظر گرفت زیرا تمرکز بیش از حد بر روی یک زمینه می

 و فعالیت ها در سازمان شود.

تنها موجب  از جمله سیستم اتوماسیون اداری نه گیری از روشهای نوین کاریعدم بهره: اتوماسیونسیستم فقدان . 16

و منابع بیشتر برای انجام افزایش زمان انجام امور شده، بلکه باعث افزایش اشتباهات، موازی کاری و در نتیجه صرف هزینه 

 فعالیت ها می گردد.

یابند برخی از فرایندهای ابتکاری در سازمانها از سطوح باال به پایین و برخی دیگر از پایین به باال تسری می : عدم اجماع. 17

خواهد شد. مقاومت از  ابتکاری هایو این امر بر روی تعداد زیادی از افراد تاثیر گذاشته و بدون اجماع منجر به شکست ایده

پیشرفت را بگیرد. از سوی دیگر در برخی از سازمانها سعی بر رسیدن تواند جلوی مینیز سوی یک گروه وحتی یک شخص 

-به اجماع حد اکثری است و تالش وافری در جهت متقاعد کردن اشخاصی که هیچگاه با فرایندها موافقت نخواهند کرد می

های دشوار برای مقابله با چنین اشخاصی دارد. در چنین مواردی برای ریت نیاز به اتخاذ تصمیمنمایند. در چنین مواردی مدی

 ترین مدیران هم انتخاب راه صحیح دشوار است.مجرب

اما بدون  ،تواند آغازگر فرایندی باشدباید در نظر داشت که رویکرد از پایین به باال می :عدم تعهد کافی در مدیریت. 18

مدت از  بلندتعهد  نیازمندلذا یک سیستم بهبود فرایندی همه جانبه،  .یت، ابتکار ارائه شده موفق نخواهد بودحمایت مدیر

گذاری در ابزار و آموزش و تطابقات فرهنگی، همگی مستلزم تالشهای تغییرات سازمانی، سرمایه سوی مدیران ارشد است.

 باشند.قابل توجهی می
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کارکنان یم که هزینه زیادی را برای آموزش شنوداستانهای زیادی در مورد سازمانهایی می ما فقدان کارآموزی عملی:. 19 

عنصر حیاتی در این معماست و یک عملی کارآموزی پس از آموزش تغییری نکرده است،  ولی سازمان خود صرف نموده

 تفاهم جمعی و زبان مشترک زیربنای هر برنامه بهبود فرایندی است.

ام اداری را که هم در سازمانهای دولتی و هم در سازمانهای خصوصی قابل ظانواع اتالف در ن ،ارد بیان گردیده فوقبا توجه به مو

توان در چند دسته کلی طبقه بندی را میگردد و موجب کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها در سازمان می بودهمشاهده 

ناب تبدیل کرده و در جهت کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و بهره وری  تا بتوان از این طریق سازمان را به سازمانی نمود

طبقه بندی خاصی برای این امر در نظام اداری در نظر گرفته نشده است از این روی در این از آنجائیکه تا بحال  .گام برداشت

در نظام اداری پرداخته  یل بروز اتالفشریح  برخی از دالپژوهش سعی گردیده تا با طبقه بندی نمودن اتالفها به تبیین و ت

 .[11] – [13]شود و همچنین برخی راه حل های حذف و یا کاهش آنها نیز  بیان گردد

 

 اتالف زمان -1

ز اهمیت است که در قرآن کریم سوره ای به نام زمان ) والعصر ( آمده و در این سوره ئاحجا آنامر استفاده بهینه از زمان تا 

. در ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که اتالف می باشدکه این بیانگر ارزش و اهمیت آن  یاد نمودهقسم خداوند به زمان 

زمان و وقت نوعی مسئله مالی و اقتصادی می باشد. یعنی زمان به عنوان یک کاالی با ارزش بیهوده مصرف گردیده و افراد 

این نوع اتالف که از بدترین نوع اتالفها میباشد و [2]. را انجام نمی دهند برای جلوگیری از هدر رفت آن اقدامات مثمر ثمری

ای کار و به اتالف زمانی در اجر -1:، در نظام اداری شامل دو بخشاستتقریبا در تمامی سطوح زندگی و کاری قابل رویت 

مشتریان )ارباب رجوع( برای در یافت  مدت زمان انتظار -5( و ثر موارد به دلیل بروکراسی اداریدر اکتعویق افتادن امور )

 می باشد.مورد نظرخدمات 

 :[1] از جمله عوامل بوجود آورنده اتالف زمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود

تعلل   -2   نناتوانایی در نه گفت-4  م و انظباطنداشتن نظ-3   ناتوانی در تفویض اختیار-5   عدم انگیزش کافی در کارکنان-1

عدم مهارت در -9  دقت و تمرکز در انجام کارنداشتن -8   تریزی نادرســریزی یا برنامهعدم برنامه-7  ــتن هدفنداش-6

کاغذ بازی  -15   کارکنان فاقد صالحیت-11  تغات فراقاز او توانایی در استفاده عدم-11 ههای ســرزدمالقات ی وتلفنتماس 

   رسیدگی به امور جزئی بجای پرداختن به امور با اهمیت و مهم-14   ثمر گفتگو و مشاجرات بی-13 در بروکراسی اداری

 وجود جلسات متعدد-16   و به تاخیر انداختن امور مسامحه-12

 که برای کاهش و حذف اثرات اتالف زمانی می توان از راه حلهای زیر بهره جست : 

ایجاد توانایی نه -5S   4استقرار سیستم -3   مدیریت دیداریاستفاده از سیستم -5  ایجاد انگیزه و افزایش روحیه کارکنان-1

استفاده از سیستمهای -7  پرهیز از تعلل در انجام امور-6   تماس تلفنی به جای مالقات حضوری-2   گفتن در کارکنان

هماهنگ برای انجام امور به جای اینکه چند استفاده از کار تیمی -9   ترویج و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر-8   مکانیزه اداری

 .واحد هر کدام بصورت مجزا بر روی یک موضوع کار کنند
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 غیر ضروری فرایندناشی از اتالف  -2

هیچ گونه ارزشی را برای مشتری  از انجام فعالیتها و کارهایی که هیچ گونه تاثیری بر روال انجام امور نداشته واین نوع اتالف 

شده و با نیز  در مواردی نیز موجب صرف منابع و هزینهصرفا بلکه  و  دباشد( به همراه ندارباب رجوع میکه معموال ار)

 برای رجوعارباب از جمله فرایندهای غیر ضروری در برخی از سازمانها می توان به تردد .نارضایتی مراجعه کننده به همراه است

 اشاره نمود.  ساختمان طبقات در افراد حد از بیش تردد  دیگر، ایج به جایی از سند یا نامه خدمات، تردد دریافت

 از جمله عوامل بوجود آورنده اتالف ناشی از فرایند غیر ضروری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

آموزش عدم  -3  فرایندها و روشهای اجرای کار  برای اجرای صحیح دستورالعمل نامناسب -5   استاندارد نبودن فرایندها-1

غیر  -6  سلیقه ای عمل نمودن افراد در اجرای امور -2   عدم بروز رسانی فرایندها با تکنولوژی روز -4   صحیح کارکنان

 مشورتی و متمرکز بودن فرایندهای تصمیم گیری

 که برای کاهش و حذف اثرات اتالف ناشی از فرایند غیر ضروری می توان از راه حلهای زیر بهره جست : 

استقرار  -4  آموزش کارکنان و ایجاد انگیزش-3  هافراینداجرای صحیح تهیه دستورالعمل ها جهت  -5  ین استانداردتدو-1

ایجاد  -6    ارزیابی مداوم سیستم جهت در دسترس بودن ، قابل اعتماد بودن، وصول به موقع و ... -2   در سازمان 5Sنظام 

ت در دوره ها و محافل علمی و کایش هوش سازمان از طریق مطالعه ، شرافز -7  سیستم اطالع رسانی و پیگیری مناسب

ایجاد شفافیت در امور و روال انجام  -9   گزارش گیری منظم از مسئولین و واحدها -8   برگزاری جلسات جهت رفع اتالف

  در نظر گرفتن تشویق و تنبیه ایجاد سیستم ارزیابی کارکنان با -11   ایجاد سیستم پاسخ گویی در همه سطوح -11   فعالیتها

و  5Yاستفاده از روش  -13   تمامی فرایندها به صورت موشکافانه جهت دستیابی به روشی بهتر تحلیل و بررسی گردند-15

1H در تمامی ارجاعات دو چیز مد نظر قرار - 14های غیر ضروری و دیگر روشهای حل مسلئه جهت ریشه یابی و حذف فرایند

 گیرد:

 .این موضوع که آیا انجام کار ضروری است توجه به .1

 .اگر ضرورت دارد آیا دارای اولویت هستند یا خیر؟ و سپس ارجاع داده شود .5
 

 

 اتالف منابع -3

شود. از جمله این این اتالف از استفاده نا مناسب و ناصحیح منابع و همچنین بکار گیری منابع در مکانی غیر ضروری منتج می

 اشاره نمود.غیره اتالف انرژی، نیروی انسانی مازاد، وجود تجهیزات و وسایل بیش از حد نیاز و  اتالفها می توان به

 :[7]،[6]از جمله عوامل بوجود آورنده اتالف منابع می توان به موارد ذیل اشاره نمود

   فساد در نظام اداری وجود -3   عدم وجود رسیدگی و جوابگوئی در استفاده از منابع سازمان -5  علل فرهنگی و محیطی-1

 عدم وجود نظارت بر عملکرد کارکنان  -2   عدم وجود برنامه ریزی منابع انسانی -4
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 که برای کاهش و حذف اثرات اتالف منابع می توان از راه حلهای زیر بهره جست : 

ایجاد  -4   ار نظام پیشنهاداتاستقر-3   جدی گرفتن آموزش کارکنان و مدیران -5 استفاده از برنامه ریزی منابع انسانی -1

استفاده از روش های نوین و سیستمهای مکانیزه برای  -6   نهادینه سازی فرهنگ استفاده بهینه از منابع-2    انگیزه در افراد

 -8    تجزیه و تحلیل این موضوع که آیا منابع در مکان صحیح و به مقدار مناسب صرف می گردد و یا خیر؟ -7   انجام امور

 1Hو  5Yاستفاده از روش -9   ترویج فرهنگ بهبود مستمر در سازمان تا کارکنان بهبود را هر چند ناچیز باشد اعمال نمایند

 جهت ریشه یابی دالیل اتالف منابع

 
 

 اتالف عدم استفاده از خالقیت کارکنان -4

 :[5]،[2] به موارد ذیل اشاره نمودمی توان  از جمله عوامل بوجود آورنده اتالف عدم استفاده از خالقیت کارکنان

وجود تبعیض بین کارکنان )ناشی از ضعف  -4 مساعد نبودن محیط کاری  -3   بی برنامگی مدیریت -5   تیضعف مدیر -1

فقدان  -7  (در مشاغل )ضعف مدیریت هااستفاده نکردن از تخصص -6   هماهنگی رشته تحصیلی و شغلنا -2    یریت(مد

عدم  -11 عدم توجه به نیازهای واجب کارکنان -9  های شغلیهماهنگی بین استعدادهای فردی ونیازنا -8  زنیا آموزش مورد

تورم  -15  پی نیروی انسانیدرقگی به کار فعلی و انتقال پیبی عال -11  وجود کنترل الزمه در مورد فعالیت های کارکنان

 نیروی انسانی 

 

 می توان از راه حلهای زیر بهره جست:  ستفاده از خالقیت کارکنانبرای کاهش و حذف اثرات اتالف عدم ا

استفاده از  -3  با کارکنان شفاف و با صداقتارتباط  -5   (نان و مدیران و مشتریان سازمان )ارباب رجوعارتباط بین کارک -1

)ایجاد محیطی جهت  زیبایی محل کار -7  افزایش دانش کارکنان-6    تداوم در برنامه ها -2   تعهد  -4    نظام پیشنهادات

آزادی عمل به کارکنان در انجام امور -9   اهمیت دادن به هر شغل بدون مقایسه با مشاغل دیگر سازمان -8   (بروز خالقیت

 .قسمت خود

 یگیربه منظور نشان دادن نقاط ضعف و قوت و همچنین موفقیت یک سازمان در شناسایی و حذف اتالفها نیازمند اندازه

باشیم. برای این منظور باید استانداردهای الزم در خصوص استقرار، اجرا، کنترل و  می هاتوسط شاخص عملکردآن سازمان

بهبود روش های انجام کار را وضع نمود تا در زمان بروز بسرعت بتوان اقدامات مورد نیاز را انجام داد. این شاخص ها شامل 

 اطمینان، میزان بهره وری و پیشنهادات می باشد. نرخ شکایت مراجعه کنندگان، قابلیت

شود بیان کننده میزان کیفیت خدمات یک سازمان بوده و منعکس ت که میزان شکایات نیز نامیده مینرخ شکایا: نرخ شکایات

بدون مندی مراجعه کنندگان به سازمان می باشد. از طریق بررسی این شاخص می توان از تکرار کار کننده میزان رضایت

 ارزش افزوده در آینده جلوگیری بعمل آورد. 

نشان  ،ز اهمیت استئمندی مراجعین و میزان وقت شناسی کارکنان بسیار حااین شاخص که در رضایت: قابلیت اطمینان

-باشد. که برای بهبود این شاخص میدهنده نسبت تعداد درخواست دریافت خدمت به تعداد خدمت ارائه شده در سازمان می 

 وان از به روز رسانی اطالعات، برنامه ریزی دقیق و تعیین اهداف برای کارکنان بهره مند شد.ت
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رود و برای جلوگیری از این اتالف باید میزان درصد از زمان کار روزانه هدر می 21در سیستم های اداری حدود : بهره وری

ن اهداف و پاداش یتوان از تعیمود. برای همین منظور میوری شخصی کارکنان محاسبه شده و نسبت به بهبود آن اقدام نبهره

برای کارکنان، اندازگیری زمان کار واقعی )بجای زمان حضور( و مدیریت منابع انسانی برای ایجاد بهبود در سیستم استفاده 

 نمود.

حذف و یا کاهش اثر اتالف  ره جست تا بتوان بههبرای حذف اتالفهای موجود در سیستم باید از نظام پیشنهادت ب: پیشنهادات

مند باال باشد می توان اینگونه تنیجه گیری نمود که کارکنان تعامل فعالی را در ردست یافت. اگر تعداد پیشنهادات در هر کا

 ارائه پیشنهادات در بهبود سیستم داشته اند. 

ه های پنهان و آشکاری بر سازمان گشته که با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره گردید، بروز اتالف باعث تحمیل هزین

گردد . از این روی برای حذف و یا به حداقل رسانی این هزینه ها و موجب پایین آمدن سطح درآمدی )خدمت رسانی( می

 زیر استفاده نمود: راهکارتوان از سه اثرات اتالف می

باید در اسرع وقت به آنها پرداخت ولی انجام آن موجب راهکارهایی هستند که در عین اینکه  :راهکارهای با اولویت باال -

به عنوان مثال انتخاب  باشد.شود و عمومًا نیز بدون هزینه و یا با کمترین هزینه قابل انجام میافزایش هزینه در سیستم نمی

 تواند منجر به صرفه جویی بیشتر گردد.در بخش انرژی میتعرفه صحیح 

سرمایه گذاری نیازمند بوده  شوند که به صرف هزینه واین راهکارها اقداماتی را شامل می :صادیراهکارهای دارای توجیه اقت -

. برای نمونه گرمایش، سرمایش و تهیه مطبوع سال( 5)معموالً کمتر از  بازگشت سرمایه معقول و منطقی استولی عمومًا زمان 

از انرژی در بخش  %21شود که حدود تجاری بکار گرفته می برای تامین شرایط کاری راحت و مناسب در ساختمانهای اداری و

 از اتالف حرارتی جلوگیری نماید. %91تواند تا شود و عایق بندی کامل و موثر میساختمانهای اداری صرف گرمایش می

یه گذاری نیاز دارد و هایی در راستای صرفه جویی هستند که برخی از آنها به سرما: این راهکارها در واقع ایدهسایر راهکارها -

 [10]برخی دیگر خیر.

 

 چگونگی حذف اتالف )مودا زدائی(:

مالی، اقتصادی، مشتریان و  فنی، در ابعاد مختلف پرسنلی، هاامروزه رشد و توسعه سازمان ها در گرو حل مشکالت آینده سازمان

، بلکه مشکالت امروز به طور طبیعی نبودهمان ذینفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفاً به مفهوم حل مشکالت امروز ساز

  .کنندو آنها را حل میداده . مدیران موفق، مسائل آینده سازمان را تشخیص شودبر مدیریت سازمان تحمیل می 

، بلکه متکی به توانایی و همکاری و بودهحل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله 

 ت کارکنان می باشد. خالقی

که سازمان های غیر پویا و بدون خالقیت  قابل توجه می باشد ایاندازهتوسعه علم و تکنولوژی و ورود کاال و تولیدات جدید به 

های و تبدیل به سازمان دادهو نوآوری، خیلی سریع از صحنه رقابت خارج شده و امکان مقابله و حضور در کنار رقبا را از دست 

 بازار از دور رقابتحذف آن عامل عقب ماندن سازمان و  شوند فقدان توانائی حل مسئله توسط مدیران و کارکنانمی بسته 
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 تقویت نمایندسازمان ها خالقیت و نوآوری را  الزمستها به یک سازمان بسته جلوگیری از تبدیل سازمان جهت .گرددمی

 .بصورت فرهنگ سازمانی درآید بطوریکه این امر

ارتباط  ،ان فردی یا تعاملی، ارتباط کالمیهای میکار گروهی، مهارت ،حل مسئلهوجود دارد که عبارتند از: ای های ویژهرتمها

های معمول ها و تکنیکروش نیز شاملهای حل مسئله انواع روشدر این رابطه  ؛و هدف گذاری شنیداری، ارتباط نوشتاری

بدیهی  .باشندمی حل مسئله هبغیره قادر و  FISH BONE CHART ،5WHYs، TRIZ ،مانند: طوفان ذهنی، دلفیه

 جهت اجرای این روشهاهر یک از از طرفی شود، در حل مسائل از آنها استفاده می دارا بوده کهرا  ایویژهیک جایگاه  هر است

 هر .داشتخواهند را نی الزم از آنها کارائ اکارآمدو در صورت استفاده ن اندصحیح بخشی از فرآیند حل مسئله طراحی شده

بررسی، روش حل  جهت باشد کهمیمستلزم داشتن بینش کافی  نمایند لیکنمیکمک حل مشکل به  نیز هاتکنیک از مرحله

 باشد.شامل موارد زیر می آن های اجراییمسئله و گام

 و مشکل کشف و فهم مسئله 

 جهت رفع مشکل حل انتخاب راه 

 ئلهو رفع مس حل اجرای راه 

 و مشکالت هابازخورد و اصالح یافته 

که با اصالح فرایندهای سازمانی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد مناسب، خالقیت و نوآوری را  مدیران نیز باید توجه داشته باشند

در این  .مایندرا برطرف نسازمانی  مشکالت تا در نهایت دادهکارکنان اشاعه و نفوذ  کلیهبین در  در تمام الیه های سازمان و

  :سازمانها اقدامات مشروحه زیر صورت پذیردجهت تقویت نوآوری و شکوفایی در  زمینه الزمست

را های ارائه شده خالقیت و نوآوری روشتا مشاوران و کارشناسان با به کارگیری  واحدهای پژوهش در سازمانها فعال شده -

  .دندر این زمینه طراحی نمای و تشویق

 .دنتشکیل ده حل مسئله خلق ایده های جدیددر جهت مشاوران و کارشناسان  با همکاری "ده پردازیمدیریت ای" -

نوآوری  ها موانع را برطرف نموده و شرایطی را جهتسازمانموجود حل مسائل و چالش های  مدیران عالی سازمانها بمنظور -

اقدام  سازمانهاامل موثر ایجاد خالقیت و نوآوری در و نسبت به رفع موانع و تقویت فرصت ها و عو بوجود آوردهسازمانی 

در عصر حاضر سازمانها طراحی گردد. راه اندازی نظام پیشنهادات در  در جهت یچهارچوب مناسبهمچنین الزمست  .دننمای

وان یک نیز به عن TRIZنیز که سازمانها نیاز مبرمی به پاسخگویی به تغییرات محیط و فرهنگ جدید سازمانی دارند، روش 

روش ابداعی می تواند همراه و راهگشای سازمانها بوده و نیز از تجربیات و راه حلهایی که در مکان و زمانی دیگر در حوزه 

جهت درک  TRIZامروزه یاز مشتری و محیط پاسخ داده شود. کاری و علمی ابداع شده استفاده و با سرعت بیشتری به ن

 TRIZآینده محصوالت سازمانهای پیشرو و موفق استفاده می شود. تحقیقات اولیه  اهداف بلند مدت کسب و کار و پیشگویی

گذاشته که این ابزارها محصوالت تولیدی  را بعنوان ابزار قدرتمندی جهت پیشگویی مسیر تحول صنعت در اختیار سازمانها

در نتیجه کاربران د. هدفمند می نمای آینده را به طور موثر شناسایی نموده و سرمایه گذاری بر روی تحقیقات با ارزش را

TRIZ  با سرعت بیشتری نسبت به سازمانهایی که با روشهای سنتی طراحی وتوسعه محصوالت فعالیت می نمایند، می توانند

 جدید به بازار عرضه و در هنگام بروز مشکل موضوع را بسرعت حل نمایند.)خدمات( محصوالت 

ترین بهبود مستمر( می باشد. کایزن مهمی جهت مودا زدایی، استقرار فرهنگ کایزن )راهکار اصلدر کل به نظر می رسد که 

مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور می باشد که بر بهبود مستمر و تدریجی همراه با مشارکت کارکنان 
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و روش های کاری، محصوالت، خدمات و... پیوسته کند که در فرایندها فراد ایجاد میتاکید دارد و همواره این ذهنیت را در ا

 پایان و همیشگی است. بهبود ایجاد شود و این بهبود بی

همان طور که گفته شد رکن و پایه اصلی کایزن، مشارکت کارکنان و افراد سازمان می باشد، جهت فراهم کردن زمینه ها و 

به عنوان یکی از ابزارهای قوی مدیریت مشارکتی و « پیشنهادهانظام »انگیزه مشارکت کارکنان فضا و سیستمی الزم است که 

بخشی از سبک مدیریت ژاپنی و همچنین جزء جدایی ناپذیر و الینفک کایزن، با زمینه سازی بهبودهای کوچک و مستمر 

-زشی سعی میا با ایجاد بستری انگیتوسط تمامی کارکنان، به شکل سیستماتیک به این نیاز پاسخ می دهد. نظام پیشنهاده

کند که تفکر و دید کارکنان را وسیع تر کرده تا اتالف ها را شناسایی و مغزهای آنها را برای تحلیل و یافتن راه حل و ایده در 

 جهت مودا زدایی فعال کند.

 

 پیشنهاد: 

  .میت دارداجرای نظام پیشنهادات در سازمانهای دولتی و خصوصی ضرورت داشته و برای پویائی و تحول آنها اه. 1

سازمانهای مختلف کشور بایستی برای ترویج و اجرای نظام پیشنهادات در سطح ملی تالش نموده و قوانین الزم را تدوین و .  5

  .آئین نامه های قید شده فعلی را اصالح نمایند

ن میزان صرفه جوئی ناشی از تدوین مقررات اجرائی و تامین اعتبارات مالی با در نظر گرفته شد ،آموزش مدیران و کارکنان. 3

 ارائه پیشنهادات و انجام تحقیقات در استمرار نظام پیشنهادات را در دستور کار خویش قرار دهند.

 .متخصصان و عموم مردم می بایستی مطالعه مجدد گردد ،اد دهنده به مراجعان به سازمانهاتعمیم حوزه افراد پیشنه. 4

کرامت  ،فر دارد در این راستا وجدان کاریهای معنوی برای ارائه پیشنهاد اهمیت وا عالوه بر انگیزه های مادی انگیزه. 2

  .بایستی بدان توجه نموداسالمی از موارد مهمی است که می ، خدمت به نظامانسانی

  .شودرای تحول اداری باید برخی قوانین نیز اصالح شوند و فرایند اصالح قوانین تسهیل گردد تا تحول مستمر میسر . ب6

نظام پیشنهادات به تدریج در کلیه سازمانها تدوین و اجرا شود و بین آنها ارتباط بر قرار شود متاسفانه در حال حاضر بطور . 7

 .[9]جامع اجراء نشده است
 

 نتیجه گیری 

ال از دید پنهان و اتالف های موجود در این بخش نیز معمو بودهبخش اداری  یاتمامی سازمانها اعم از تولیدی و خدماتی دار

ورزند، که ماند و معموال افراد نیز نسبت به شناسایی، رفع و یا کاهش اثرات اتالف های موجود در سیستم اداری غفلت میمی

بیشتری در انجام امور می گردد. عوامل متعدد  در نتیجه بروز اتالف باعث کاهش کارایی و افزایش هزینه و صرف زمان و منابع

توان با استفاده از اصالح اتالف در سیستم اداری نقش دارند که میآموزش در فرایند بروز و شناسایی  شی وفرهنگی و انگیز

سازی مدیران و کارکنان،  بهره مندی از تکنیک های حل مسئله، بهبود مستمر، نظام  فرهنگ سازمانی و کاری، توانمند

در جهت بهبود کارایی و  گردیدهکارکنان و سایر روشهای اشاره ی جهت بروز و پشتیبانی از خالقیت یپیشنهادات، ایجاد فضا

 ش هزینه ها در سازمان گام برداشت.همچنین کاه
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