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٢

مقدمه -1

فته است اما اولين بار  گرصورتنظام پيشنهادها در كشورهاي غربي بكارگيري  تجارب موردي     نخستين اگرچه

 نتـايج   كـه  ميالدي بـه بعد    1980 از دهه    .بصورت گسترده بكار گرفتند   ژاپني ها آن را بعنوان يك نظام مديريتي         

 نشان داد به    جهاني خود را در بازارهاي      برتريهايانقالب ژاپني ها در عرصه كسب و كار كه توليد ناب نام گرفت              

 نظـام   از جمله اين نظامهـا      . قرار گرفت   در سراسر جهان مورد اقتباس      طبع آن سيستم هاي مديريت ژاپني نيز        

 كايزن انفـرادي پيشنهادها بود كه ژاپني ها آن را بعنوان بخشي از انقالب اتالف زدايي و بعنوان يكي از ابزار مهم 

 . به كار گرفتند

امهـاي پيشـنهادها در عمـده        بـا الگـوبرداري از ژاپنـي هـا بـه ايجـاد نظ               گذشـته  اگرچه غربي ها در سه دهه     

بطـور  . سازمانهاي خويش پرداختند و آن را توسعه دادند اما هيچ گاه دستاوردهاي ژاپني ها را كسـب ننمودنـد                    

 پيشنهاد ذكر مي شود كـه ايـن رقـم در ژاپـن     3 تا 2بين  و اروپا اارائه پيشنهاد در آمريك   ساليانه  متوسط  : مثال  

 بهبود ايجـاد   3 در سال    نفريك  در نظام پيشنهادهاي امريكايي،     ر حالي كه  بدين ترتيب د  .  مي باشد    50بيش از   

. د ن  در هر هفته يك بهبود رقم مي زنيهامي كند ژاپن

نشانگر اشـتباه  و مقايسه آنها  ژاپني ها وبررسي مفاهيم ، فرآيندها و دستاوردهاي نظام هاي پيشنهاد غربي ها        

 نظـام    اسـت كـه     حقيقت اين  .    مي باشد      درك نظام پيشنهادهاي ژاپني    تاريخي و سوء تفاهم بزرگ غربي ها از       

ايزني ناميده مي شود شباهت چنداني      هاي ژاپني ها كه نظام پيشنهادهاي ك      داي غربيها با نظام پيشنها    پيشنهاده

. اساسي داشته و چندان قابل مقايسه نيستند  تفاوتهايندارد و از نظر رويكرد ، فرآيند و دستاوردها

 آغـاز شـد و بعـدا بـا الگـوبرداري و سـاير       1360تاسفانه جنبش ايجاد نظام پيشنهادها در كشور كه از اواخـر    م

سازمانها از شركتهاي پيشگام ايراني رواج يافت الگوبرداري از نسخه هاي ژاپني نبود و بيشـتر بـه سـبك غربـي                       

ه فكر نگارنده را به خود مشغول ساخته         اين انتخاب سوالي است كه هموار      چرايي. نظامهاي پيشنهاد نزديك بود     

ه بـه بهبودهـاي بـزرگ بـر        قـ ر عال يـ  نظ ياست و شايد به شـباهتهاي فرهنـگ ايرانـي بـا غربـي در زمينـه هـاي                  

انتظـارات   اغلـب    .چندان بهبودهاي كوچك را پاس نمـي دارد       .جامعه ايراني جامعه اي كبيره نگر است      .مي گردد 

 رفع مسائل بزرگ و جهشـهاي سـازماني اسـت و چـه بسـا يـك بهبـود        ،ينه پيشنهادمسئولين از كاركنان در زم  

از سوي ديگر نيز كاركنان هنگامي كه به ارائه فكر و انديشـه دعـوت    .كوچك در حوزه افراد را به سخره مي گيرد        

بيـره  مي شوند به ارائه ايده هاي بهبودهاي كوچك در حوزه كاري خود نپرداخته و مسائل  مهـم و موضـوعات ك    

هاي ماندر سـاز  .سازماني را مورد اظهار نظر قرار مي دهنداين ويژگيها منطبق با رويكرد غربيها در امر بهبود است                

كه بيشتر همراه با نوآوري هستند و محصول كاركنان نخبه واحدهاي تحقيقـاتي و  غربي نيز بهبودهاي بزرگ 

(R+D) مي باشند مورد توجه و تاكيد است .

 چشمگير نبوده است و اين امر باعث ركورد          نيز  دستاوردهاي نظام پيشنهادها در ايران     ها،انند غربي متاسفانه هم 

و يا توقف بسياري از نظام هاي پيشنهادها در سازمانهاي ايراني شده است و طبعا وظيفه هر صاحب نظـر عرصـه    

 و ارائه راهكارهاي     ضعفها  حاضر به ريشه يابي    مديريت مشاركتي است كه در همايشهاي تخصصي نظير همايش          
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رمز و راز كاميابي و توفيق بخشي به نظامهـاي پيشـنهاد راكـد سـازمانهاي                در اين راستا نگارنده     . بهبود بپردازد   

و تفاوتهاي آنها مـي دانـد و بـر    )كايزني(مدرن را در سايه درك ويژگيهاي نظام پيشنهادهاي سنتي و        كشورمان  

 را  به دسـت انـدركاران     ) كايزني(مدرني نظامهاي موجود از سبك سنتي به        اين اساس انتقال سريع و يا تدريج      

.نظام هاي پيشنهادها در كشور توصيه مي نمايد 

.    طرح مي گردد) كايزني(مدرنا بذيال ده تفاوت اساسي نظام پيشنهادهاي سنتي 

مفهوم و اندازه پيشنهاد: تفاوت اول -2

 بخش محـدودي از كاركنـان نخبـه         وري و بهبودهاي بزرگ كه معموال توسط      برخالف فرهنگ غربي كه به نوآ     

 تمــام  فرهنــگ ژاپنــي بــر بهبــود مســتمرســازماني ارائــه مــي گــردد و طبعــا فراگيــر نيســت بهــا مــي دهــد 

 كه مبتني بر بهبودهاي كوچك و توسط همه كاركنان ايجاد مي شود تكيه              ...فرآيندها،خدمات،محصوالت،ابزار و   

 تعـداد    اصـوال  هستند كه ين اساس در نظامهاي پيشنهاد غربي پيشنهادها طرح  و يا بهبود هاي بزرگ                 بر ا   .دارد

لذا در اين سازمانها تعـداد پيشـنهادها و نـرخ     . ند قابل طرح نيسته نيز و توسط هم بودهمحدود   در سازمانها    آنها

نهادها طرح بهبودهـاي كوچـك توسـط    پيش) كايزني ( اما در نظام پيشنهادهاي ژاپني ها . مشاركت پايين است   

. اغلب اين بهبودها ابتدا اجرا وسپس ثبت مي گردند  . هستندافراد در زمينه كار خودشان 

همچنين در نظـام پيشـنهادهاي كـايزني ،ايـن نظـام ابـزاري بـراي اتـالف زدايـي بـوده و بخشـي از انقـالب توليـد                              

ح اين ديدگاه ذيـال توضـيحات مختصـري در ايـن     جهت تشري.به شمار مي رود) LEAN PRODUCTION(ناب

:زمينه ذكر مي گردد

اتالف ستيزي تفكر و فرهنگي است كه از مكتب توليـدي شـركت تويوتـا برخواسـته و بعنـوان انقالبـي در دانـش                         

،  روشـهاي كـاري    ،كليـه فرآينـدها   ) كايزن(اين نظام بر بهبود مستمر      . مديريت توليد در ژاپن و غرب قلمداد مي شود        

در اين نظام از طريـق آمـوزش مسـتمر، عينـك     . محصوالت و خدمات با مشاركت و آموزش كليه كاركنان تأكيد دارد      

پنداشـتند ده   شناسايي به كاركنان اعطا مي گردد كه مي توانند از درون فعاليتهايي كه قبالً صحيح مـي                ) مودا(اتالف  

.ها اتالف شناسايي و رفع نمايند

دهـد، امـا    ر گونه حركتي در سازمان اطالق مي گردد كه منابع سازمان را به خود اختصـاص مـي                 به ه ) مودا(اتالف  

اند توانسته انـد نسـبت   سازمانهايي كه با مودالوژي حركتي مؤثر بسوي توليد ناب داشته      . ايجاد ارزش افزوده نمي كند    

.  به يك و كمتر از آن برسـانند     200بت   به يك مي باشد به نس      1000مودا به ارزش افزوده را كه در سازمانهاي عادي          

 اسـت كـه منـابع سـازمان را          -يـت   ؤ ولي در بسياري موارد غير قابل ر       -در اين سازمانها مودا همچون هيواليي عظيم      

مصرف نموده و از ارزش افزوده سازمان مي كاهد و حاصل، سازماني كم بازده است كه نه تـوان ايجـاد سـود مناسـب                  

داشته و نه از قدرت كافي جهت پرداخت حقوق و مزاياي مناسب بـراي كاركنـان برخـوردار                  براي صاحبان سرمايه را     

بر اساس اين . و فزآينده عليه اتالف در سازمان ايجاد شود گاني  همهضتي پرشور، براي غلبه بر اين وضعيت بايد ن      . است
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به كار خود قلمداد مي شـود، چـرا   تفكر، هر كسي شايسته ترين و مسئولترين فرد براي شناسائي و رفع اتالف مربوط       

بالطبع در چنين سازماني هر فرد مي بايستي همانگونـه كـه   . كه وي در خط مقدم رويارويي با هيوالي اتالف قراردارد   

مسئول اجراي وظايف و حفظ استانداردهاي كاري مربوطه اسـت، در زمينـه بهبـود بخشـيدن اسـتانداردهاي كـاري،           

هر چه رده سازماني فرد در سازمان باالتر باشـد، سـهم وي در امـر        . ائل كاري بكوشد  شناسايي و رفع اتالف و حل مس      

. انجام وظايف محوله افزايش مي يابدنسبت بها بهبود فرآينده

 5S ،SUGGESTION SYSTEM ،QUALITY: از جملهدر نهضت اتالف ستيزي از تكنيكهاي متعددي

QONTROL SYSTEMSام از انها وظيفه مبارزه با انواع مختلف موداها را بعهده  و هر كد استفاده مي شود...  و

.در زمينه شغل خودشان استهاي كوچك كاركنان با مودادر اين ميان نظام پيشنهادها ابزاري براي مبارزه.دارند

ناميـده مـي شـود كـه  مـي تـوان آن را        SOUI KUFUU SEIDO نظـام پيشـنهادها     در شركت تويوتا

 سـال  40 ميليـون پيشـنهاد در طـول    20در اين نظام  كه بيش از       .ايده هاي خالقانه ترجمه نمود    سيستم پيشنهادي   

 هزار نفر از كاركنان بصـورت سـاليانه دريافـت          67 هزار پيشنهاد  از حدود       700دريافت شده و هم اكنون نيز بيش از         

 سرپرستانشان در محـيط كـار خـود    مي گردد پيشنهادها در واقع بهبودهاي كوچكي است كه افراد با اطالع و نظارت      

 پيشنهادهاي دريـافتي بـه مرحلـه        ٪99بهمين دليل است كه بيش از       .اجرا نموده و سپس در سيستم ثبت نموده اند        

.اجرا مي رسند

امنه پيشنهادد: تفاوت دوم-3

در .  وي مـي باشـد  در نظام پيشنهادهاي كايزني دامنه پيشنهاددهي افراد محدود به كار خود فرد و يا واحد كـاري        

. واقع اين نظام زمينه ساز ايجاد روحيه عادت گريزي و اجتناب از تكرار روشهاي پيشين است

   در مقابل در نظام پيشنهادهاي سنتي افراد اغلب موضوع پيشـنهاد را فراتـر از كارهـاي خـود پنداشـته و در مـورد                   

عمـومي ي در فرهنـگ  عـوامل در كشـور مـا نيـز    تاسفانه  م.كارهاي ديگران يا كل سازمان به پيشنهاددهي مي پردازند 

از نقـد «يكـي از ايـن عوامـل    . مسير مذكور سوق مي دهدوجود دارد كه نظام هاي پيشنهادها را به صورت خودكار به  

ايـن روحيـه   .  اسـت » قضاوت سطحي در مورد ديگران بدون داشتن اطالعات كافي نقد و گريزي افراد و عادت به   خود

پيشنهادهاي موجود در كشورمان كامالً مشهود است زيرا پيشنهادهايي كه افراد در مورد كـار               هاي  در بسياري از نظام   

كـه افـراد اغلـب    يياز آنجـا . ديگران ارائه مي دهند به مراتب بيشتر از تعداد پيشنهادها در مورد كار خودشـان اسـت           

، تجربيات قبلي و برنامه هاي آينده ساير قسمتهاي سـازمان را نمـي داننـد و                 مالحظات كاري و سياستها، محدوديتها    

عمدتاً در اين زمينه نيز تحقيق كافي بعمل نمي آورند عمده اين پيشنهادها غير قابل اجرا بوده و ديـدگاه و يـا نكتـه                         

والً سيستم پيشـنهادها  در اين باره مي بايستي توجه داشت كه اص        . جديدي را براي بررسي كنندگان ترسيم نمي كند       

ابزاري براي فعال كردن مغز و چشم كاركنان در مورد كار خود يا واحد سازماني شان و عـادت زدايـي آنـان از تكـرار                        

.روشهاي مكرر و قبلي است
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به هيچ وجـه كاركنـان را از ارسـال پيشـنهادهاي غيـر مـرتبط بـا كارشـان منـع             نظام پيشنهادها   گفتني است كه    

د و چه بسا كه از بين اين گونه پيشنهادها، درصدي از آنها كه از تحقيق كافي برخـوردار بـوده و يـا از طـرف                   نمي كن 

ولـي بايسـتي بـا تأكيـد     ،  ديگر ارائه شده باشند، مفيد و قابـل اجـرا باشـند       يكاركنان آشنا به فرآيندهاي كار واحدها     

ن به مقابله با فرهنگ قوي و ريشه دار نقـد گريـزي       هميشگي بر رهنمون ساختن پيشنهادات افراد به كارهاي خودشا        

.ديگران پرداختنقد  گرايش به واز خود كاركنان 

 بررسي پيشنهادها چگونگي :سومتفاوت -4

عبـارتي طـرح هـاي بـا اهميـت      ه  پيشنهادها موضوعات مهم و يا بـ سنتي،از آنجايي كه در نظامهاي پيشنهاد      

د و اغلب براي تصميم گيري در       نه بررسي و تصويب مديران ارشد سازماني دار       بهبود سازماني هستند طبعا نياز ب     

مورد اين پيشنهاد ها كميته هاي مديريتي در سطوح ارشد سازماني تشـكيل مـي شـوند در ايـن نظامهـا ابتـدا                        

.بايستي پيشنهاد بررسي و سپس اجرا شود

ر حـوزه كـاري افـراد       ها بهبودهـاي كوچـك د     پيشـنهاد ، از آنجايي كـه      نظام پيشنهادهاي كايزني  مقابل در   در  

 به تشـكيل كميتـه هـاي    چندان نيازي د و   ندر سطوح پاييني و توسط سرپرستان  بررسي مي شو         هستند اغلب   

از آنجايي كه در اين نظامها اغلب پيشنهادهاي كايزني ابتـدا           ضمنا  . مديريتي ارشد براي بررسي پيشنهاد نيست       

 بررسي پيشنهاد ها به صحه گذاري توسط كميتـه بررسـي پيشـنهاد بـدل                د در عمل  ناجرا و سپس ثبت مي شو     

.مي گردد

 پيشنهادهااجرايمكانيزم : چهارمتفاوت -5

:نظام پيشنهاد سنتي در 

. براي اجراي پيشنهاد اغلب نياز به مصوبه هاي مديريتي است -

داردوجود جه   براي اجراي پيشنهاد اغلب نياز به منابع از جمله بود-

.  اغلب مجري پيشنهاد متفاوت از پيشنهاد دهنده است -

: اما در نظام پيشنهاد كايزني 

گاها خوداغلب پيشنهادها در سطح واحد سازماني و توسط سرپرستان و حتي -

ست و نياز به مصوبه هاي مديريتي ندارد، قابل تصميم گيري ا       پيشنهاددهنده

شنهادها با امكانات موجود در سازمان قابل اجرا است و نياز به منابع اغلب پي-

.بودجه نداردوبيروني

.پيشنهاددهنده  مجري پيشنهاد خود مي باشداغلب -
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٦

روشهاي انگيزش نظام پيشنهادها: تفاوت پنجم-6

:در نظام پيشنهاد سنتي 

)ياغلب نقد( روشهاي پاداش دهي محدود است-

 بررسي كنندگان حق جلسه مي گيرند-

 پرداخت پاداشها زمان بر است-

: اما در نظام پيشنهاد كايزني 

...)نقدي،تمايزدهي،تاثير در ارزيابي عملكرد،ارتقا و ( روشهاي پاداش دهي متنوع است-

.ست پاداش بررسي كنندگان و مجريان منوط به اجراي پيشنهاد ا-

  پرداخت پاداشها سريع انجام مي گيرد-

در نظام پيشنهادهابهره گيري از سيستم اطالعاتي :تفاوت ششم -7

 بهره گيري از سيستم اطالعاتي كامال رواج يافته است بگونه اي كـه از      ها،در نظام هاي مدرن پيشنهاد     امروزه  

 ناميـده مـي شـود از نسـل          ايده هـا  نهاد كه سيستم مديريتي     آن بعنوان وجه تمايز اصلي نسل نوين نظامها پيش        

سيسـتم اطالعـاتي نظـام      . قديمي نظامهاي پيشنهادها كه صندوق هاي پيشنهاد اطالق مي شود يـاد مـي شـود               

از سيسـتم حـذف مـي نمايـد          و كاغـذ را    ظام و فرمهاي آن را مكانيزه نمـوده       تمامي فرآيندهاي ن  پيشنهادها كه   

.ظام پيشنهاد به ارمغان مي آوردمزاياي ذيل را براي ن

سرعت بخشي به نظام پيشنهاد و حذف اتالفهاي زماني انتقال فرمها -1

سهولت فعاليت هاي دبيرخانه اي-2

 به جرات مي توان گفت در شركتهاي بزرگ سيستم اطالعاتي معادل يكنفر براي اداره نظام

اي نظام پيشنهادها را به سهولت توليد پيشنهاد ها ارزش افزوده دارد و انواع گزارشه

. مي نمايد

. ثبت بهبودها و گسترش آن در سازمان مي شودمنشا بانك اطالعاتي ارزشمند از ايده هاي بهبود كه ايجاد-3

ي مديريتي  با ساير نظامها نظام پيشنهادها پيوند: تفاوت هفتم-8

بر خـالف نظامهـاي     . نهاد مدرن با سنتي در رويكرد طراحي آن است        يكي از مهمترين تفاوتهاي نظامهاي پيش     

سنتي پيشنهادها كه بصورت جزيره اي و مستقل از ساير نظامهـاي مـديريتي سـازماني طراحـي مـي شـدند در            

ايـن  .طراحي نظامهاي نوين تالش بر اين است كه اين نظام با ساير نظامهاي مديريتي مرتبط،پيوند داشته باشـد                 
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٧

شكل ذيل ارتباط نظام پيشنهاها با ساير نظامهـاي       .دينه شدن و رونق سريع نظام پيشنهادها موثر است        امر در نها  

:سازماني را نشان    مي دهد

ارتباط نظام پيشنهادها با سايرنظامها 

نظام مميزي   
مديريت عامل

نظام ارزيابي 
نظام ارزيابي   عملكرد افراد

عملكرد مديران

نظام آكورد 

نظام ارتقا  
كاركنان

ارتباط نظام پيشنهادها    
با ساير نظامها  

 شاخصهاي كمي نظام پيشنهادهابهره گيري از مكانيزم هدفگذاري: تفاوت هشتم-9

سرانه ارائه پيشنهاد پذيرفته شده،سـرانه      :هاي  اصلي نظام پيشنهادها شامل        در نظامهاي پيشنهاد نوين  شاخص     

پيشنهاد اجرا شده و تعداد پيشنهاد ويژه ساليانه توسط  مديران ارشد شركت تعيين و ميزان تحقـق آن ماهيانـه     

بعنوان شاخص عملكرد نظام پيشنهادها و همچنـين مـالك مشـاركت واحـدها و افـراد پـايش و اطـالع رسـاني                     

 امكـان   شـته و بـا توجـه بـه اينكـه زمينـه        تسريع رشد نظام پيشنهادها در سـازمان گ موجباين امر .مي شود

مقايسه عملكرد واحدها در دستيابي به اهداف را فراهم مي آورد باعث جلب حساسيت و توجه مـديران واحـدها                    

. به عملكرد كاركنان واحد خود در نظام پيشنهادها مي شود
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٨

هدف گذاري نظام پيشنهادها

شاخصهاي مورد هدفگذاري در 
نظام پيشنهادها كه مالك ارزيابي 

عملكرد واحدها و افراد باشد

شاخصهاي مورد هدفگذاري در شاخصهاي مورد هدفگذاري در 
نظام پيشنهادها كه مالك ارزيابي نظام پيشنهادها كه مالك ارزيابي 

عملكرد واحدها و افراد باشدعملكرد واحدها و افراد باشد

نرخ مشاركت

سرانه اجراي پيشنهاد

سرانه پذيرش پيشنهاد

سرانه ارائه پيشنهاد

 از نظام پيشنهادهانياز به حمايت مديريتيميزان و چگونگي : تفاوت نهم -10

 مربوط به مسائل مهم سازماني مـي شـود حضـور مـديران              ر نظام پيشنهادهاي سنتي بعلت اين كه پيشنهادها       د

 كايزني نياز به حضور مـديران ارشـد در   اما در نظام هاي. ارشد در فرآيندهاي بررسي پيشنهادها مورد نياز است     

: فرآيند بررسي نيست و در اين نظامها بيشتر به حمايتهاي سيستمي مديريت نظير عوامل ذيل تاكيد مي شود 

 در پرداخت پاداشها خوش حسابي-1

مشاركت در سياستگذاري نظام پيشنهادها-2

 اهداف كمي نظام پيشنهادها در تعيين و ابالغ مشاركت -3

يري از روش فراخوان نظام پيشنهادها براي حل مسائل سازمانيبهره گ-4

عملكـرد  لحاظ عملكرد مشاركت كاركنان و واحدها در نظام پيشنهادها بعنوان شاخص مهم درپرداختهاي        -5

عملكرد ) كارانه ( بهره وري و پرداختهاي 

 مـديريتي كـه امـري     همانگونه كه مشخص است نوع حمايتهاي مذكور نياز به حضور ووقـت گذاشـتن مسـتمر             

.مشكل ساز و خلل ساز است نمي باشد و بيشتر بر تصويب دستورالعملهاي مربوطه استوار است

نظام پيشنهادها بر فرهنگ سازماني تاثير ميزان: تفاوت دهم-11

و ت    پيشنهادهاي نيز كـم اسـ        نفوذ از آنجايي كه در نظام هاي سنتي پيشنهادها مشاركت كاركنان كم بوده و ضريب             

 اتفاق نمي افتد چندان در تغيير رفتار كاري كاركنـان مـوثر              براي افراد   سال دو يا سه بار بيشتر       پيشنهاد هر    اقدام به 
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٩

 محسوس داشته و رفتارهـاي ذيـل    عادات اما در روش كايزني حال و هوايي ايجاد مي شود كه كاركنان تغيير        .نيست  

:را بروز دهد 

پرسشگري دايمي -1

در محيط كارييات توجه به جزي-2

 شغل خودمورد در مقاله و تحقيق مستمر-3

 بهبود فرصتهاي مشكالت، اتالفها ،نقاط ضعف و فعال بودن چشم براي مشاهده-4

مستند سازي ايده هاي بهبود-5

كسب روحيه عارضه يابي و تحليل گري-6
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