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 به نظام  باور ایجاددر  یکردرواولین  ، بعنوانسازمان هاي کلیديشاخص ارتقاء 
  )خوزستان ینشرکت فوالد اکس: مطالعه موردي ( پیشنهادها

 
  4، مهدي شهنی  3 محمدخدامرادي،  2 آرش آرپناهی ، 1علیرضا حاجی پور

   ایران،  رئیس تحقیق و توسعه شرکت فوالد اکسین خوزستان ، اهواز 1
a.hajipour@oxinsteel.ir 

  ایران،  کارشناس پژوهش شرکت فوالد اکسین خوزستان، اهواز 2
a.arpanahi@oxinsteel.ir 

  ایران،  اهواز آزاددانشگاه علمی  عضو هیئت علمیو  فوالد اکسین خوزستان شرکتدکتراي آمار کاربردي ، مشاور آماري    3
Mohammad_moradi57@yahoo.com 

  ایران، تکنسین تولید شرکت فوالد اکسین خوزستان، اهواز   4
  m.shehni@oxinsteel.ir          

  

  چکیده
 مانند بسیاري از، هاي عریض فوالدي در خاورمیانه به عنوان اولین تولید کننده ورق ن خوزستانشرکت فوالد اکسی

در کنار در این میان . باشد می عمر سازمانیموسوم به از چرخه خود رشد احل مراولین کردن  طیدر حال  ي نوپاسازمانها
بهره رشد جنبه ماهیت آنها بیشتر که  میگذارنده وجود صفرایندهایی پا به عر سازمان ، به آرامیفرایندهاي عملیاتی تکامل 

تجارب  محصول است که نتایجیبر آمده از  لهاین مقا . اشاره کردپیشنهادها   یند نظامفرآبه آنها میتوان  از جمله .است وري 
در  آنکیم جایگاه تحو  شکل گیريمختلف مراحل  از پیشنهادهانظام  مورد استفاده در استقرار هايتکنیک و عملیعلمی ، 

 مدل مفهومی تحقیق در و را تشریح میکند ) در واحد تحقیق و توسعهفعال کردن آن و (زستان بدنه شرکت فوالد اکسین خو
  . را به تصویر میکشد پیشنهادهانظام اهداف ، 
یالی حاصل از اجراي ردر مرحله اول ، ارزش  در این شرکتو پیشنهادهاي ثبت شده   مفهومی مدل آمیز موفقیت اجراي با  

رسیده پیشنهاد در دبیرخانه مرکزي به ثبت  623بالغ بر و در مرحله دوم  برآورد شده استپانزده میلیارد تومان  حدودآنها 
ارتباط  درناشی از  نحوه شناسایی و معرفی درست زمینه ها  قیت فمو این. که در فرایند رسیدگی و اجرا قرار گرفته اند است 

 محترم با عنایت مدیر عامل و ي سازمانه وراین مدل در بهر اثربخش بودناثبات  با .کلیدي سازمان می باشد با شاخص هاي
  .تاکید قرار گرفت و ید یتاتر مورد ق دادن سازمان به سوي اهداف بزرگسودر  پیشنهادهانظام جایگاه ، وقت 

  

   کلمات کلیدي
 شرکت فوالد اکسین ، کلیدي هاي شاخص ،  سرمایه هاي انسانی،  پیشنهادهانظام 
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  مقدمه .1 
بینانه  جاي خود را به نگرش واقع ،سازمان فرایندهاي درونی  به سازمان وح ارشد مدیریته رویایی سطه نگاکواقعیت را باید پذیرفت  این

می  . دست و پنجه نرم میکنند )کیژیاجتماعی ، اقتصادي ، تکنولو (محیطی در گرداب ناشی از تحوالت سریعها سازمان چراکهتر داده است 
متمرکز در کوتاه ترین زمان ممکن ، آنهم  افزایش سود و کاهش هزینه برها، سازماني سیاست گذاریها ی ازبخش اعظمتوان اذعان نمود که 

عدم آن در کنار  .ی گیرندقرار نم توجهمورد چندان  ،باشدمی مستلزم زمان بیشتري، پروژه هایی که بازدهی آنها  ،در نتیجه آن . شده اند
نیز  موارد و در برخی اساسیش هاي لچا ایجاد باعث ، یندهاکه بیشتر ماهیت بهره وري دارندفرا از یادین مدیران ارشدشناخت اصولی و بن

  .مستثنی نیست ائدهاز این قنیز پیشنهادها نظام  فرایند .آنها می شود  منجر به متوقف شدن
 

 بیان مسئله .2
، برکسی پوشیده داده اندرا در دستور کار خود قرار   رسالتازمانهایی که س براي الخصوصعلی  ، حرکت به سمت تعالی  اهمیتامروزه 
نظام  اغلب  .معیاري است که بیان کننده تفاوت سازمانها در این مسیر دشوار است،  هاانتخاب ابزار هاي قدرتمند و هنر استفاده آن. نیست

  .که میتواند در خدمت تعالی سازمانی قرار واقع شود ]1[ می شناسندارهاي افزایش بهروري مشارکت را جزء اولین راهک
از خصوصیات ذاتی آن محسوب می شود به عنون مثال در  ،بر بودن استقرارپیشنهادها فرهنگی است  لذا زمان با توجه به اینکه ماهیت نظام

  .  ] 1[ ال زمان نیاز داردس 5باالي   ، گین استقرار نظام مشارکت کشور ژاپن میان
این خود حساسیت مراحل ایجاد  ]2[ این است که آنی بوجود نمی آید و آنی هم از بین نمیرود ،سازمانی فرهنگ فرهنگ و  از خصوصیات

 تا ی شودو کارکنان معرف مدیران ارشد، اعضاء ارکان ،ه سه سطحو شکل گیري اولیه نظام مشارکت را می رساند که چگونه نظام مشارکت ب
 .پشت سر بگذاردبه سالمت چالشها را ماشین نظام مشارکت 

 اهمیت تحقیقضرورت و  .3
را در میان کشورهاي منطقه داشته است به عقیده صاحب ...) نیروي کار،سرمایه و (در دهه هاي گذشته ایران پایین ترین نرخ بهره وري 

سازمانهاي ایرانی در تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت مناسب و قیمت نظران دانش مدیریت ،عامل اصلی توسعه نیافتگی کشور و ضعف 
نیاز به روش ها و نظامهاي نوین مدیریت که قابلیت بهره گیري بهتر و بیشتر از منابع . رقابتی، ضعف دربعد سازماندهی و مدیریت است

با پیاده سازي . ضرورت براي کشور و سازمان هاي ایرانی است بزرگترین اولویت و .را فراهم سازد...) کارکنان،ماشین آالت،انرژي و(مختلف 
سازمانها می توانند ارتقاي چشمگیري در ) در همه سطوح(نظام پیشنهادها و ایجاد امکان بهره گیري از سرمایه فکري و خالقیت کارکنان

  .]3[ بهره وري خود پدید آورند
و رو به رشد می باشد و بیش از پانصد نفر پرسنل با سطح تحصیالت تکمیلی در حال حاضر شرکت فوالد اکسین خوزستان یک شرکت نوپا 

لذا حفظ و ارتقاء نظام پیشنهادها باعث انگیزه نیروي انسانی ، خالقیت ، نوآوري و تکاپوي در کلیه سطوح  دارددانشگاهی در بدنه خود 
  .قرار گیردمورد استفاده   ،..ینه ها وکیفیت و کاهش هزوري واند در راستاي افزایش بهره تومی و ابزار قدرتمندي است  شرکت خواهد شد

 
 تعاریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق-3-1
نظام .  نظام مدیریتی است که زمینه ساز مشارکت کارکنان در تصمیم سازي هاي خرد و کالن سازما نهاستنظام پیشنهادها  -1-1- 3

ق می شوند که به محیط و فرایند خود توجهی خاص داشته پیشنهادها نظام فردي خالقیت است و از طریق آن کارکنان تشوی
باشند، مساعل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره جویی براي مساعل و اجراي راه حل هاي یافت شده، کار خود را بهبود 

 .]1[  بخشند

 .]4[ نائل می آیددرجه یا میزانی است که سازمان به هدف هاي مورد نظر خود :  )Effectiveness(اثربخشی  -1-2- 3

شاخص هاي کلیدي عملکرد به سازمانها کمک می کنند تا فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه :  هاي کلیدي شاخص -1-3- 3
 .]5[ است سازمان  اهداف میزان دسترسی به گیري ابزاري براي اندازه. گیري کنند

لق ندارد زیرا کارکنان مالکان سرمایه انسانی محسوب می سرمایه متحرك است و به سازمان خاصی تع  :سرمایه هاي انسانی  -1-4- 3
به نظر بونتیس نیز سرمایه انسانی مهم است چون منبع . استوارت سرمایه انسانی را سرچشمه خالقیت و بصیرت میداند. شوند

 .]6[ استراتژیک خالقیت براي سازمان به حساب می آید
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 دل مفهومی تحقیقم .4 

نمونه مورد نظر آماري استفاده شده یک که تمامی پیشنهادهاي ثبت شده به عنوان است ابخانه اي کتیک تحقیق میدانی تحقیق  این
  .بوده اند 1392ی پیشنهادهاي ثبت شده در سال متما.و به بحث و بررسی آنها پرداخته میشود است 

 سه راس تفکیک ناپذیر سرمایه انسانی ، مدیریت و ابزار-1- 4
 جدا ناشدنیبرسه رکن اصلی و دیده میشود نظام پیشنهادها با در نظر گرفتن ، اصل انسانی بودن آن ،  1همانطور که در شکل شماره 

  .نظام مشارکت در سازمان خواهد شدمنجر به توقف کل ، توقف هریک  بطوري کهپایه گذاري شد مدیریت ، ابزار و سرمایه هاي انسانی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام مشارکت  صلیسه رکن ا ابزار –یت مدیر - سرمایه انسانی   1شکل   
  

   .می باشد 2مدل مفهومی مورد استفاده در استقرار نظام پیشنهادها در شرکت فوالد اکسین خوزستان مطابق شکل - 1- 4-1

  

  
  

  در استقرار نظام پیشنهادهامدل مفهومی  - 2شکل 

S.S 

 ابزار سرمایه هاي انسانی

 مدیریت
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 یافته هاي تحقیق .5 

  . استنباطی تحقیق پرداخته می شود  و در این قسمت از تحقیق به بررسی یافته هاي توصیفی

  تحقیق یافته هاي توصیفی -1- 5

 پیشنهادها بر اساس شاخصهاي کلیدي سازمانعیین زمینه هاي اصلی نظام ت - 5-1-1
نظام  آثار  محسوس کردن ، هدف چراکه پروژه می باشد  ها در طراحیاز مهمترین بخش یکی کلیدي در سازماني شناسایی شاخصها

ل احساس خواهد کوچک و غیر قاب پیشنهادهانظام  ، اثربخشیاین موضوع در صورت عدم در نظر گفتن. ت پیشنهادها در سازمان اس
  ]7[ .بود در نتیجه جلب رضایت سطوح مختلف سازمانی دشوارتر خواهد شد

دریافت اصلی  يزمینه ها ،بیشتري که با اطمینانبطوري  به اجرا در آمده است طراحی و در چهار گام  مکانیزمی ، در این راستا 
  .]8[ . تعیین گردد 1 در جدول سازمانهمچنین اهداف کلی پیشنهاد منطبق بر خواستهاي  بخش ها و 

  
 اولویت اثر

  : گام دوم
 عوامل تاثیر گذار بر شاخص

اولویت 
 شاخص

  :گام اول 
 شناسایی شاخص کلیدي

 ردیف

 1 راندمان تولید 1 وجود زمانهاي قابل حذف در فرایند تولید  1

 2 ضایعات 1  دقت اندازي گیري ابعادي محصول 1
 3 ضایعات 1  حجم محصوالت ریجکت شده  1

  

 اولویت
  :گام چهارم 

 نقاط قابل برسی ازدریافت پیشنهاد استخراج  زمینه هاي  
 اولویت 

 

  :گام سوم 
 نقاط قابل بررسی در عوامل تاثیر گذار 

 ردیف

 1 پروسه نورد در استند  1 افزایش سرعت تولید با حذف عملیاتهاي غیر ضروري  1

  2  دستگاه اندازه گیري ابعادي محصول 1  ابعادي محصولافزایش دقت دستگاه هاي اندازي گیري   1
  3  انبار محصوالت ریجکتی  1  کاهش تناژ محصوالت ریجکتی  1

  
  شاخصهاي کلیدي  شناسایی از روش پیشنهادتعین زمینه   چهارگانهمراحل  : 1جدول 

  

 نظام پیشنهادها در بین کارکنان و مسئولین و انتظارات از تقاضا ،سنجش میزان شناخت  -5-1-2

از نظام پیشنهادها ، میزان تقاضاي نظام پیشنهادها میزان شناخت کارکنان شاخص هاي ، در این فاز با استفاده از پرسشنامه ساده ، 
و کم میزان شاخص شناخت  .ذیل استخراج گردید تایج حاصل، به شرحن اندازه گیري شد که یشنهادها از نظام پ آنها و انتظارات

 )2جدول .(بوده است باال ، براي شروع کار تقاضا

  
  
  
  

  
  ، تقاضا، و انتظارات از نظام پیشنهادها سنجش میزان شناخت:  2جدول 

  
  
  

  کارکنان

 میزان  شاخص

 کم از نظام مشارکت میزان شناخت

 زیاد براي استقرار و اجرا میزان ، تقاضا
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  سنجش میزان انتظارات از نظام پیشنهادها - 5-1-3
شاخص هاي در نظر گرفته شده براي این بخش  بطور کلی و  منظور ازمیزان انتظارات ، مقصود کارکنان از همکاري با نظام مشارکت است

  :در دو زمینه زیر دسته بندي گردید
  )ارتقاء شغلی-.. /تشویقیمرخصی /سفرهاي خانوادگی -پرداختهاي مالی(يمادعوامل انگیزشی   - الف
  )شاغل در بدنه نظام مشارکت -تقدیر(معنوي عوامل انگیزشی     -ب

متفاوت هاي مختلف  سازمانبراي  میتواند و دارد...میانگین سنی کارکنان سازمان و ، منطقه یافرهنگ سازمانی بستگی به   این عوامل
  )3جدول (.باشد

  
  
  
  
  
  

  )لیکرت طیف پنج گزینه اي( توزیع پرسشنامه و مصاحبه با طح انتظارات سطوح مختلف میانگین س :3جدول 
  
  

تی  از کارکنان حاضر به همکاري داوطلبانه با نظام پیشنهادها هستند که این موضوع می تواند یک یکه جمعاست  نکته قابل توجه این
  .نقطه قوت محسوب شود

 
 تقسیم بندي سطوح کارکنان با هدف آموزش پایه اي - 5-1-4

 
و با  دیده می شود4 جدولکه در می شود  در سطوح زیر طبقه بندي ،نظام پیشنهادهافرایند  ع مراحل اولیه شرودر  ،آموزش معموالٌ

  .تري بخود می گیرند تخصصی ، اشکالموزشها گذشت زمان آ
  

 مدیران  1

 کمیته ها         2

 ارزیابان - دبیران                    3

 کارکنان                                             4
  

  کارکنان با هدف آموزش پایه اي تقسیم بندي سطوح:  4جدول 
  

  کارکنان
  

 سطح انتظارات به ترتیب  سطح کارکنان

 ) تقدیر( پاداش معنوي مدیران

 )ارتقاء-تقدیر(پاداش هاي معنوي  رئسا و سرپرستان

 )وجوح نقدي(پاداشهاي مادي  کارکنان

 پاداشهاي مادي ، پاداش هاي معنوي اعضاء ارکان
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 یافته هاي استنباطی تحقیق  -5-2 

   طرحاجراي  -5-2-1
شاخصهاي کلیدي  شناسایی  گانهمراحل چهار براساس  وتعیین شده  پیشنهاد ، و معرفی زمینه هاي مفهومی با جاري سازي این مدل

 پیشنهاد سهدر میان آنها  بطوري کهبه ثبت رسید  نهادهایی در دبیرخانه پیش،   )دیده شد 1جدول همانطوري که در(به کارکنان  سازمان
  .مشاهده می شود 5جدول در .و معرفی گردید شناساییبر شاخص هاي کلیدي  موثر

  
 نام شاخص تعیین شده پیشنهاد زمینه  پیشنهاد ثبت شده عنوان نتایج اجرا  )ریال (  میزان سود آوري

افزایش سرعت  درصد  37/6
 خط تولید

افزایش ظرفیت تولید 
 روزانه

زایش سرعت نورد با حذف عمل سنترینگ پس از فا
 ورود اسلب به دهانه استند و قبل از شروع پاس اول

افزایش سرعت خط تولید با حذف 
 عملیاتهاي غیر ضروري

 راندمان تولید

300/300/988/116 دقیق طول ورقهاي تولیديمحاسبه و کنترل  محاسبه دقیق طول ورق   ضایعات  گیري ازههاي اندافزایش دقت دستگاه 
000/000/740/14  

 تن محصول 5800فروش  
 انطباق و اصالح  محصول ابعادي

 
محصوالت ریجکتی با در کاهش تناژ 

 ضایعات  رضایت مشتریاننظر گرفتن 

  به کارکنان یدي سازمانشاخصهاي کل چهار گام  شناساییپیشنهادهاي اجرا شده بر اساس  -  5جدول 
  

که برآورد شده است  پانزده میلیارد تومان برناشی از اجراي سه پیشنهاد  بالغ  دیده میشود  ارزش ریالی  5همانطورکه در جدول شماره 
 گذار نقش اثربه  موضوع باعث جلب توجه سازماناین  بدست آمده است) راندمان و ضایعات(از سه زمینه پیشنهاد بر دو شاخص کلیدي

  .است شده یدر تعالی سازماندر کاهش هزینه ها و نظام پیشنهادها 
  

  استقرارسال اولین شاخص هاي اصلی نظام مشارکت در رشد  -5-2-2
مدیریت یعنی  )  دیده شد 1شکل  همانطور که در ( هرم هماهنگی بین دو راس ایجادبا ،  ها ار برشاخصذگعوامل تاثیرشناسایی  در کنار 

  نیز فعال گردید سرمایه هاي انسانی  یعنیراس سوم مثلث عمالً ،  ) 3جدولحاصل از  (اولیهانگیزشی  هايمشوقو  گرفتنبا در نظر و ابزارو 
در بازه زمانی سال  پیشنهادهاورد شاخصهاي اساسی نظام آبر) 3شکل ( جدول ذیل. شدارائه  به دبیرخانه مرکزي پیشنهادهااز  و سیري 

  .را نشان می دهد پیشنهادهااول جاري شدن نظام 
  

نرخ مشارکت                     
تعداد نفرات  ( 

پیشنهاد دهنده 
)به کل نفرات 

سرانه پیشنهاد                        
پیشنهادهاي  ( 

ثبت شده به 
)کل نفرات 

پیشنهادهاي 
گروهی به کل  

پیشنهادهاي 
دریافتی 

پیشنهادهاي 
بررسی شده به 

پیشنهادهاي 
ثبت شده

پیشنهادهاي   
رد شده به 
بررسی شده 

پیشنهادهاي در 
حال 

کارشناسی  به   
بررسی شده 

پیشنهادهاي 
تصویب شده 

به  بررسی شده 

پیشنهادهاي 
اجرا شده به  
تصویب شده 

پیشنهادهاي 
ویژه به اجرا 

شده 

140

632

164 175
54 35 86 64 3

تعداد

  
  برحسب تعداد ي پایه اي نظام پیشنهادهاشاخصها  -  3شکل 
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  .دیده میشود 4شاخصهاي نمودار برحسب درصد بصورت جدول 

  
  17نرخ مشارکت  %    28پیشنهادهاي بررسی شده به پیشنهادهاي ثبت شده%   49شده  پیشنهادهاي تصویب شده به بررسی%  
  0.78:   نرخ سرانه       31پیشنهادهاي رد  شده به بررسی شده%    72پیشنهادهاي اجرا شده به تصویب شده%  
  26نرخ پیشنهادهاي گروهی %    20پیشنهادهاي کارشناسی شده به برسی شده%    5پیشنهادهاي ویژه%  

  
  شاخصهاي پایه اي نظام پیشنهادها برحسب درصد - 4جدول 

 و پیشنهادهاري نتیجه گی -6

 نتیجه گیري -1- 6
به   ه وري نیروي انسانی ایجاد شدافزایش  بهر ره تحقیق و توسعه با هدف ادا ا در فوالد اکسین خوزستان درپیشنهادهنظام 

  .]8[ .داشته است   را به ارمغان آثار مثبتی  ، )و برعکس( پیشنهادها نظام  مفاهیمبر دیدگاه پژوهش سایه همین دلیل
  

  
 

  پیشنهادها در کنار تحقیق و توسعه فاده شده براي فرایند نظام روش اجرایی مورد است-  3شکل 
  

در را  پیشنهادهاشرکت فوالد اکسین باکس نظام ، وقت محترم و با عنایت مدیر عامل  پیشنهادهابا محرز شدن کارایی نظام 
 .محسوب می شود پیشنهادهال براي نظام مهمترین دستاورد سال او ،ودکه این خ است بدنه خود به رسمیت شناخته

  : به شرح ذیل می باشد اجرا برخی از دستاوردهاي نظام پیشنهاد ها در اولین دوره 
  شاخصهاي کلیدي سازمان ارتقاءدر  پیشنهادهااثربخشی نظام  آشکار شدن 
  پیشنهادهانظام افزایش رضایت مندي مدیران و سرپرستان بخشهاي از اثربخش  
  شده است آنهاتوجه سازمان به  جهت عامل پیشنهادهاافزایش  رضایت کارکنان از منظر اینکه نظام. 
  پیشنهادهااز نظر ارزش ریالی در اولین سال اجراي نظام برابري   576کسب میزان 

 پیشنهادها-6-2
زمانی را مدت  اختار فرعی شرکت لحاظ شده است لذاسپیشنهادها در  با توجه به اینکه نظام :  مکانیزه کردن نظام مشارکت -6-2-1

زیادي از  حجمبا مکانیزه کردن نظام مشارکت . صرف میکند نظام مشارکتی  فرایند ،جهت رسیدگی به از اعضا ارکان 
 .اضافی و وقت گیر حذف میگرددفعالیتهایی 

  90% مدیران ارشد خصوصاً قابل توجه قشاینکه ن با توجه به:  پیشنهادها شرکت به نظام ارشد افزایش توجه مدیران -6-2-2
 . و معرفی دستاورهاي این فرایند در سطح استان و ملی ]7[پیشنهادها  نظام )کمی و کیفی(مدیر عامل  در ارتقاء 

 .فعالیت ادامه و اعمال مشوق هاي انگیزشی الزم جهت ارکان انتخاب اصولی اعضاي -6-2-3
 .محدودیتهاي قانونی ناشی از رسمیت در شرکت به اعضاء اصلی ارکان کاهشو  به اعضا اصلی افزایش و تفیض اختیارات -6-2-4
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  : و ماخذ  منابع
  

معمار  ویراسته ترجمۀ سعید فتح الهی راد، ، راهنماي کاربردي پیاده سازي مدرن در سازمانها نظام پیشنهادها سعید فتح الهی راد ، ]1[
  1389ر، ناشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،تاریخ انتشاطلوعی

سید حسین  ، ویراسته دکتر سید مهدي الوانی و   دکتر حسن دانایی فرترجمه ،  تئوري سازمان ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز ]2[
 1393 ،تاریخ انتشار انتشارات صفار  ، ناشر  کاظمی

  http://www.tebyan-tehran.ir/a.aspx?a=1391100601 نقش نظام پیشنهادها در پیشبرد نظام مدیریتی ]3[
کتاب و . هاي بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش. 1375، .و کاظمی، ب. ابطحی، ح.وري ازکتاب بهرهبرگرفته  آزاد ٔدانشنامه پدیا، یکیو   ]4[

 انتشارات نشر علوم دانشگاهی.1378، .اورعی، ك. وري تحلیل و محاسبه بهره

 ان،ترجمۀاعرابی و پارسی تئوري و طراحی ساختار ،ریچارد ال دفت ]5[
[6] Nazari, Jamal A. & Herremans, Irenem(2007).Extended VAIC model: measuring 

  علمی، مشاور هیئت دولتی، عضو ، مدیریت کرد رستمی مجید دکتر ]7[
 تجربه مولفین در حوزه مدیریت تحقیق و توسعه شرکت فوالد اکسین خوزستان ]8[
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