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  مهندسی مجدد نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب استان گلستان   
  

    2رقیه ایوبی ،  1محسن کرد 
  فوق لیسانس مدیریت اجرائیمعاون برنامه ریزي و منابع انسانی 1

com.yahoo@2004kord_mohsen   
  

2com.yahoo@ra_ayyobi  
  

  چکیده
نیروي انسانی به لحاظ برخورداري از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوري بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا 

دیشه هاي توان فکري و ان. که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستمهاي فنی و سازمانی توسط نیروي انسانی صورت می گیرد
هاي نهفته بیشترین  باشد هر سازمان و مدیریتی بتواند از این سرمایه کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می

توان از فکر و  تکنیکی است که مینظام پیشنهادات .  استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد وتوسعه میسر خواهد شد
  . جویی و حل مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست مسئله یابی، چاره اندیشه هاي کارکنان براي

. مخاطبین نظام پیشنهادها در سازمان، کل کارکنان هستند و قشر اعظم آنها در رده هاي پایین سازمان فعالیت می کنند  
و انتظار ارائه  پیشنهادها با کالن نگري در سیستم پیشنهادها .یکی از ویژ گی هاي اصلی کارکنان رده هاي پایین جزنگري است

همین نگرش به ظاهر منطقی و ساده، مسیر . اثرگذاري مالی قابل توجه همواره مورد عنایت مدیران ارشد سازمان ها بوده و هست
نظام پیشنهادها را از واقعیت و رسالت اصلی آن دور می سازد و هرچه از عمر نظام پیشنهادها در سازمان بگذرد تغیر رویکرد 

ارائه پیشنهادهاي با کیفیت، ارتقاي سطح اثربخشی  عملکرد نظام پیشنهادها و افزایش نرخ . یستم دشوارتر خواهد شدس
مشارکت کارکنان همواره به عنوان مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سیستم مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران این نظام 

  .   اشته استبوده و همواره تالش براي بهبود آن استمرار د
سال نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضالب اجرا شده است اما در مجموع نتایج چندان امید بخش را به  3اگر چه بیش از 

همراه نداشته است مسئولین این شرکت پس از مدتی به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات آن را کنار گذاشته و در شرکت 
دالیل  این آرا ارتباط با نتایج حاصله از استقرارنظام بوده .هادات قابل اعتنا و رایج بوده استزمزمه ناکارآمد بودن نظام پیشن

درصد غیر کیفی و غیر قابل قبول بوده ا ندکه با این تجربه و نگاهی به مهندسی  80است که در سالهاي  اولیه نظام پیشنهادات 
ه ارائه ایده ها  در جهت افزایش بهره وري گردید که در ادامه به آنها مجدد نظام پیشنهادات که باعث افزایش اشتیاق کارکنان ب

  .اشاره خواهد شد

  بهره وري، مشارکت ، مهندسی مجدد، نیروي انسانی پیشنهاد،:  هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
صنعتی است و از همین رو تر از تغییر و تحوالت انقالب  در حال حاضر ما در عصري به سر می بریم که تغییرات آن به مراتب بنیادي

ترین دستاوردهاي فناوري براي دستیابی به  سازمانها براي حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه
  .باالترین سطح بهبود تواناییهاي خود و کارکنان خود هستند

شود هر چقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده نماید  ستهلک نمینیروي انسانی بر خالف سایر منابع با مصرف کردن کاهش و یا م
رود که ریشه در فطرت  از طرف دیگر مشارکت یکی از نیازهاي فرا مرتبه انسانها به شمار می. بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد

ر پاك استفاده کنند عالوه بر پیشرفت سازمان در افرادي که در امور و فعالیتهاي سازمان شرکت نمایند و از اندیشه و فک. بشري دارد
  .تعالی خویش نیز گام برداشته اند

یکی از شیوه هاي توانمندسازي کارکنان درگیر ساختن تک تک آنان در بازنگري فرآیندها و فعالیتهاي کاري روزانه به منظور ایجاد 
ه توام با مسئولیت تفویض اختیار الزم به  هریک از آنان داده شده بهبودهایی است که می تواند مانع ایجاد اتالف باشد مشروط بر اینک

 .نظام پیشنهادها یکی از ساز و کارهاي نیرومند براي استقرار مدیریت مشارکتی محسوب می شود. باشد
ات، آن را کنار شمار شرکتهایی که اقدام به طراحی و استقرار این نظام نموده و بعد از مدتی به دلیل عدم برآورده شدن انتظار  

به همین دالیل امروزه در محافل مدیریتی کشور زمزمه . گذاشته اند متاسفانه نسبت قابل توجهی از شرکتها را تشکیل می دهد
  .ناکارآمد بودن نظام پیشنهادها در سازمانهاي ایرانی زمزمه اي قابل اعتنا و رایج است

در شرایطی که در شرکتهاي پیشرو، سرانه ارائه . له از استقرار نظام ها نیستدلیل شکل گیري چنین آرایی، بی ارتباط با نتایج حاص
آمارها در سازمانهاي . پیشنهادهاي دریافتی را پذیرفته به اجرا می گذارند% 80پیشنهاد در سال را دارا بوده و بیش از  19پیشنهاد 

جالب این جاست . پیشنهادها غیرکیفی و غیرقابل قبول هستند %80ایرانی گویاي این واقعیت است که در سالهاي اولیه استقرار نظام، 
ولی سوال این . که برخی از دست اندرکاران و مشاورین استقرار نظام پیشنهادها در کشور این پدیده را یک پدیده طبیعی دانسته اند

به طراحی و استقرار نظام پیشنهادها  جاست که تا چه حد می توان از مدیرعامل شرکتی که منابع و وقت قابل توجهی از سازمانش را
صرف نموده و متاسفانه به نتایج مثبتی نایل نشده است انتظار داشت که صبور بوده و رغبت خود را از این نظام از دست ندهد؟ این 

دات اقدام شرکت از این مورد مستثنی نبوده و گرفتار این مسئله بوده است لذا جهت حل آن نسبت به مهندسی مجدد نظام پیشنها
  .نموده است در ابتدا به معرفی سیستم در شرکت می پردازیم 

  معرفی شرکت 
 زین و مناسب فشار با وی بهداشت و سالم شرب آب عیتوز و هیتصف ، انتقال ، نیتام هدف با گلستان استاني شهر فاضالب و آب شرکت

 ، شرکت نیا به محوله فیوظا زیآم تیموفق انجام عناصر نیمهمتر از.  باشدی م تیفعال مشغولي شهر فاضالب هیتصف وي آور جمع
 منابع وجودعنصر ،... و مطمئنی مال منابع ، شرفتهیپ آمدو روزي هاي تکنولوژ از استفاده ، مناسب ساتیتاس و امکانات وجود بر عالوه
 تخصص در کی هر که  وجوددارند يوماهر قابل یِفني روهاین  ، شرکت این در. باشدی م شرکت نیا اریاخت در که استي ای انسان
و در مقابل با توجه به وظیفه خدماتی شرکت وجود نیروهاي انسانی  مجرب  باشندی می فن وي کاري باالي مهارتهاي دارا خود

نفر زیر دیپلم که وظیفه اجرایی  فعالیتهاي   239بخصوص نیروي کارگري از بدیهات صنعت بوده است به طوري که نیروي انسانی   
  )1نمودار شماره (مانند اصالح و توسعه ، اتفاقات،  قرائت کنتور و توزیع قبوض خدمات و نگهبانی توسط این نیروها انجام می شد 
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  نمودار نیروي انسانی: 1نمودار شماره 

  
بهترین فرصت جهت قشر عظیمی از کارکنان داراي تحصیالت دانشگاهی و همچنین جوان می باشد و این  1با توجه به نمودارشماره 

استفاده از این پناسیل باال جهت رفع مشکالت صنعت به شماره می رفت و تنها نظامی که این به اشتراك گذاري ایده ها را فراهم می 
  .کرد نظام پذیرش پیشنهادات بود

سازمان و بهبود چنانچه مدیریت مشارکتی را نگرشی جامع براي جلب مشارکت فردي و گروهی کارکنان در جهت رفع مشکالت 
 روش اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي گلستاناین راستا شرکت آب و فاضالب استان  در. مستمر در تمام ابعاد بدانیم

با تشکیل یک کمیته مرکزي و سه کمیته فرعی د و به تصویب کمیسیون تحول اداري رسان 30/10/83کارکنان را تدوین و در تاریخ 
ند انجام فعالیت ها بر اساس فرایند دریافت ، ارزیابی پیشنهادها و اعالم نتایج به کمیته مرکزي جهت تصویب نهایی آغاز گردیده و رو

بررسی موانع عمده اثر بخشی نظام استقرار  وبا هدف بررسی چالشها و راهکارهاي اجرایی نظام پیشنهادات  85در سال . بوده است
مورد بازنگري   اي موفق ، ساختار کمیته راهبري نظام پیشنهادات و روند اجراي نظام پیشنهادهایافته و استفاده از تجربیات سازمان ه

قرار گرفت ودستورالعمل جدیدي براي فرایندهاي بررسی ، ارزیابی و تصویب پیشنهاد با هدف جلب مشارکت بیشتر پرسنل تدوین 
خوشبختانه . لیه واحدها حمایت خود را از نظام پیشنهادها اعالم نمودندهمچنین مدیریت محترم عامل با ابالغ بیانیه اي به کو  . گردید

ماه نتیجه دریافت پیشنهاد از روند مطلوبتري  2با حمایت مدیریت ارشد سازمان و تغییر نگرش در نظام مشارکت در فرصت کمتر از 
با هدف نوآوري ، خالقیت و  را  جدي تر کارکنانلذا کمیته راهبري نظام پیشنهادات در سال جدید راههاي مشارکت . برخوردار گردید

است که در ادامه به روشهاي مهندسی مجدد نظام پیشنهادات در شرکت سهیم بودن در بهبود مستمر را در برنامه خود قرار داده 
 .خواهیم پرداخت

  
  )قبل از مهندسی مجدد( دالیل توجیهی در خصوص اجراي تجربه 

سال پیش، هنگامی که شرکت آب و فاضالب پـس از اینکـه دو    5/1داف نظام پیشنهادها سوالی بود که دالیل ناکامی در دسترسی به اه
از یـک سـو   . دوره فعالیت نظام پیشنهادها نتایج مثبتی نداده و انتظارات مدیران ارشد شرکت را برآورده ننموده بود با آن مواجـه بـودیم  

یاري از شرکتهاي پیشرو را می شنیدیم و از سوي دیگر نظاره گر ناکارآمـدي نظـام در   آمار و نتایج شگفت آور استقرار این نظام براي بس
  .شرکتمان بودیم و این مسئله ما را به ضرورت مهندسی مجدد نظام پیشنهادها در شرکتمان رهنمون ساخته بود

شرکتهاي پیشـرو و قابـل اعتنـا در کشـور،     ده ها نفر ساعت کار کارشناسی در زمینه مطالعه و بررسی و بازدید از نظام هاي پیشنهادات 
تحلیلی از دالیل ناکارآمدي نظام پیشنهادها و چگونگی نوسازي آن به ما بخشید که رئوس آن در این تجربـه مـورد اشـاره قـرار خواهـد      

سـال، نظـام    5/1ت خوشبختانه پیاده سازي افکار و اسلوبهاي جدید در کارکرد نظام پیشنهادها در شرکتمان، امروزه پس از گذش. گرفت
گرچـه کماکـان خـود و سیسـتم را بـی نقـص       . پیشنهادها را از نظامی راکد و شکست خورده به نظامی فعال، پرثمر  بدل ساخته اسـت 

  .ندانسته و از رضایتمندي از وضعیت موجود که آنرا دشمن شماره یک روحیه بهبودجویی می پنداریم اجتناب می نماییم
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به می آید رئوس نقصهاي نظام قبلی و همچنین راهکارهاي رفع آن با نگـاهی بـه تجربـه ایـن شـرکت بـه       آنچه در قسمتهاي بعدي تجر
عنوان الگویی عملی است و امید است که مورد استفاده و مفید براي سازمانهایی که نظامهایشان از مشکالت مشابه رنج مـی برنـد واقـع    

  .گردد
  

  مشکالت شناسائی شده در سیستم قبلی
 جود دبیرخانه واحدو: 1مشکل 

در این نظـام  . آنچه که در نظام هاي پیشنهادها در شرکت به چشم می خورد وجود دبیرخانه اي تحت عنوان دبیرخانه نظام پیشنهادبود 
فقط دبیرنظام پیشنهادها که سرپرستی دبیرخانه را به عهده داشت وظیفه انجام فعالیتهاي جاري نظام پیشنهادها و پیشـبرد آن در کـل   

  .شرکت را بر عهده دارد
از آنجایی که با بزرگ شدن شرکت ، پدیده نامطلوب جانشین شدن تفکربخشی به جاي تفکر سیستمی در کارکنـان بخشـهاي مختلـف     

دیوارهاي نامرئی اما مستحکم پدید می آید، بسـیار دشـوار   ... ایجاد گشته و بین واحدهاي سازمان در زمینه همکاري، تبدیل اطالعات و 
  .که دبیرخانه مرکزي نظام بتواند نظام پیشنهادها را در بخشهاي مختلف شرکت نفوذ دهد بود
  

 طوالنی بودن مراحل بررسی پیشنهاد:  2مشکل
این شورا که ریاست آن به عهـده نماینـده مـدیرعامل مـی     . در سیستم قبلی نظام امر بررسی پیشنهادها برعهده شورایی فراواحدي بود 

  از قدرت مدیران میانی داشت باشد، قدرتی فراتر 
شورا معموالً براي تصمیم گیري در مورد پیشنهاد از راي کارشناسی کارشناسانی که آنهـا را شناسـایی نمـوده و بانـک اطالعـاتی بـراي       

اي پیشـنهاد  ارجاع پیشنهاد به آنان ایجاد نموده بهره می گرفت و چنانچه نظر مثبت کارشناسان، در جلسه شورا مورد تایید می بود، اجر
  .توسط مدیران میانی واحد مربوطه الزم االجرا می شد

  
به اعتقادکمیته طراحی سیستم به طریق فوق، نظام پیشنهادها را در تعارض با مدیران میانی قرار می دهد چرا که در واقع قدرتی فراتـر  

  .از نظام قدرت جاري در سازمان در ساختار سازمانی برایشان می آفریند
ظامها، چنانچه شوراي پیشنهاد، پیشنهادي را مورد قبول اعالم نمود، مدیر میانی مربوطه بایستی پیشـنهاد را بـه اجـرا بگـذارد،     در این ن

ناگفته پیداسـت اجـراي پیشـنهادي کـه مـورد قبـول مجـري نباشـد چـه کیفیتـی  دارد           . هرچند از نظر وي پیشنهاد مورد قبول نباشد
  .با هم یکسان باشد بخصوص اگر مراتب سازمانی حوزه ها

 انحراف در تعریف پیشنهاد و ضرورت بازنگري در آن:  3مشکل
غالباً در ایـن نظـام از دیـد کارکنـان، پیشـنهاد      . متاسفانه بزرگترین انحرافی که در نظام قبلی پیشنهاد رایج بود در مفهوم پیشنهاد است

در بهبود، فعالیتهاي جاري خود فرد جـزو وظـایف وي تلقـی شـده و     بدین ترتیب که . مربوط به کار خود یا واحد کاري وي نبوده است 
گواه بر این ادعا این است که در آیین نامه این نظام ها امتیـاز  . پیشنهاد در مورد فرآیندهاي کاري سایر واحدهاي سازمان ارائه می گردد

  .دهنده داردو پاداش بیشتر به پیشنهادهایی داده می شد که نزدیکی کمتري به وظایف پیشنهاد 
از آنجایی که اصوالً افراد در مورد اهداف، سیاستها، مالحظات و فرآیندهاي کاري سـایر واحـدهاي سـازمان اطـالع کـافی ندارنـد اغلـب        
پیشنهادهایی که در مورد کار سایرین یا موضوعات کلی شرکت ارائه می نمایند پیشنهادهایی خام، غیر عملی و کلی می باشد که درصد 

همچنین در این حالت مشکالت عدیده اي همچون رد غیـر منطقـی پیشـنهادها توسـط     . ز آن نیز غیر قابل قبول اعالم می شودباالیی ا
  .   دامنگیر نظام پیشنهادها می باشد... بررسی کنندگان، عدم وجود رغبت در اجراي پیشنهادهاي پذیرفته شده و 

خشی از پاداش پیشنهاد به بررسی کننده و حتـی مجریـان پیشـنهاد سـعی در     البته در نظامهاي پیشنهاد بعضی شرکت ها با تخصیص ب
کاهش مشکالت مذکور می نمایند، اما این اقدامات، نیز آنها را درگیر مشکالت بیشتري همچون دشواریهاي اندازه گیري و پرداخت ایـن  

امور در ازاي دریافت پاداش و مادي نمـودن فرهنـگ    پاداشها و مهمتر از آن تخریب فرهنگ سازمان از نظر شرطی نمودن افراد به انجام
  . سازمانی می نماید
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 نظام دستی پیشنهاد : 4مشکل 
با افزایش تعداد پیشنهادهاي ماهیانه اغلب در نظام هاي پیشنهاد، دبیرخانه نظام به جهـت فعالیتهـاي متعـددي نظیـر دریافـت، ثبـت،       

ثبت ننتیجه، مکاتبه با پیشنهاد دهنده جهت اعالم پاسخ، تهیـه گزارشـهاي کلـی     ارسال به کمیته بررسی کننده، پیگیري دریافت پاسخ،
عمده فعالیتهاي وي به این مقوله اختصـاص مـی یابـد و فرصـتی بـراي       به گلوگاه تبدیل گشته و یا... نظام پیشنهادها، اطالع رسانیها و 

... انجام کارهاي مهمتر نظیر آموزش، نظارت و فرهنگسازي، ایجاد رقابت بین واحدهاي سازمان در زمینـه مشـارکت، آسـیب شناسـی و     
  .نمی ماند
 ضعف در اطالع رسانی :  5مشکل

به رشدترین تکنیـک هـاي سـازمان هـاي صـنعتی کشـورهاي پیشـرفته در زمینـه          تکنیک مدیریت دیداري یکی از مطرح ترین و رو  
و کل سازمان به صورت دیداري درآمده و با شـفاف  ... مدیریت نوین به شمار می آید، براین اساس شاخصهاي عملکرد واحدها، سیستم، 

  .و ایجاد رقابت عمل می نماید سازي اطالعات در معرض دید قراردادن آنها، همچون موتوري محرکه براي بهبود سیستم
  .پس شناساسی نقاط قابل بهبود به اجراي مهندسی مجدد به شرح ذیل می پردازیم

  اجراي طرح
  :فرایند مهندسی مجدد از طراحی تا اجرا شامل چهار فاز است

ناراضـی هسـتند یـا از     شود که شرکتها از وضعیت موجود اغلب ، فعالیتهاي مهندسی مجدد زمانی شروع می: نیاز سنجی -1مرحله 
طرف فرایندها و سیستم هاي موجود جهت پاسخ به فرصتهاي تجاري جدید یا به دست آوردن اهداف خـاص تحـت فشـار هسـتند ، در     
حقیقت مهندسی مجدد به عنوان ابزاري براي به دست آوردن اهداف کسب و کار جدید یا نشان دادن مشـکالت کسـب و کـار اسـتفاده     

  .می شود
ــن مر ــد           در ای ــخ دهن ــی پاس ــش اساس ــه دو پرس ــت ب ــروع فعالی ــت ش ــابع جه ــان و من ــرف زم ــل از ص ــد قب ــرکتها بای ــه ش   :حل

  چرا مهندسی مجدد الزم است؟ -1
  شود؟ چگونه مهندسی مجدد براي به دست آوردن اهداف کسب و کار با استراتژي کلی سازمان منطبق می -2

زارش دبیرخانه پیشنهادها به کمیسیون تحـول اداري کمیسـیون تحـول    که پس از بررسی پیشنهادها طی سالهاي مختلف و همچنین گ
اداري به عنوان مسئول اجراي پیشنهادها مهندسی مجدد را  عنوان اولویت کارخود قرار داد و مشکالت اشاره شدضـرورت آن را تشـدید   

  می کرد
سـتمر مـدیریت ارشـد ، یـک فعالیـت      بدون حمایت فعال و م :حمایت و پشتیبانی از سوي مقامات باالي سازمان -2مرحله 

اعضاي کمیسیون تحول اداري که مدیرعامل شرکت نیز به عنـوان رئـیس   . بنیانی مثل مهندسی مجدد دیر یا زود شکست خواهد خورد 
  .کمیته رویکرد مهندسی مجدد را در دستور کارخود قرار داد

  .ن امربود و در تمامی جلسات حضور داشته استکه در این مرحله مدیرعامل به عنوان رئیس کمیته  مدعی و پیگیر ای
خوشبختانه با حمایـت  . همچنین مدیریت محترم عامل با ابالغ بیانیه اي به کلیه واحدها حمایت خود را از نظام پیشنهادها اعالم نمودند

ز رونـد مطلـوبتري برخـوردار    ماه نتیجه دریافت پیشـنهاد ا  2مدیریت ارشد سازمان و تغییر نگرش در نظام مشارکت در فرصت کمتر از 
  . گردید

کـه در   را مـدیران میـانی   تعـدادي از  تیم راهبري متشکل از مدیران ارشد منـابع انسـانی   :نظام  تشکیل تیم راهبري -3مرحله 
  که افراد آن اعضا داخلی کمیسیون تحول اداري نیز بود.شرکت به عنوان کمیته راهبري فعالیت خود را شروع کرد

 مت در کمیتهس پست سازمانی
  رئیس کمیته  مدیرعامل

  عضو کمیته  معاون برنامه ریزي و منابع انسانی
  عضو کمیته  معاون مالی و پشتیبانی

  عضو کمیته  مدیر تشکیالت و منابع انسانی
  عضو کمیته  مدیر حراست و امورمحرمانه
  دبیر کمیته  رئیس تحقیقات و بهر وري
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  :م کار مراحل اجرائی  انجاتشریح  -4مرحله 

دراین مرحله پس از مشاهده نتایج نظام پیشنهادات و مشاهده افول آن مراحل اجراي مهندسی مجدد نظام پیشنهادات  توسـط کمیتـه   
  .راهبري  به شرح ذیل تدوین و برنامه ریزي گردید

  استفاده از تسهیلگر مجرب سیستم نظام پیشنهادات و انعقادقراردادبا مشاور
تبه با شرکتها مشاوره و رایزنی با شرکتهاي پیشرو ازخدمات مشاوره فردي بسیار با تجربه در این بخش استفاده در این بخش  ضمن مکا

زیرا به پیشنهادمشاور اساس نظام مذکور را براساس نظام پیشنهادات کایزنی و . گردید و نقش این مشاور در اجراي طرح بسیار موثر بود
  .بهبود هاي مستمر کوچک قرار دادیم

  بازنگري آیین نامه نظام پیشنهادات
با توجه به رویکرد جدید نظام پیشنهادات باید در  اساس آیین نامه قبلی تغییر بنیادي  ایجاد می شد لذا مشاور پس از انعقاد قرارداد 

قدام نمودوپس از این براي کارشناسان و مدیران ا) ژاپنی(ابتدا نسبت به برگزاري دوره آموزشی  و تشریح نظام پیشنهادات  کایزنی 
مرحله نسبت تهیه مراحل اجرایی پروژه به صورت روزشمار اقدام نمود و پیش نویس آیین نامه نظام پیشنهادات نیز توسط مشاور تهیه 

  .گردید
  تصویب آیین نامه توسط کمیته راهبري 

 4اقدام شد و جهت اصالح و بازنگري آیین نامه در این مرحله نسبت ارسال  پیش نویس آیین نامه جدید به اعضا کمیته راهبري نظام  
جلسه یک روزه در خارج از محل کار با حضور مشاوربرگزار گردید  نسبت به تصویب آیین نامه اقدام شد که مدیریت محترم عامل در 

مرحله پایه ریزي می  این جلسات حضور مستمر داشت زیرا اعتقادکامل بر این امر داشتند که بنیان و اساس نظام پیشنهادات در این
  .شود

  
  صحه گذاري آیین نامه توسط هیئت مدیره شرکت 

با توجه به اهمیت نظام و تصویب نحوه و میزان پرداخت پاداشهاي نظام پیشنهادات آیین نامه آن به هیئت مدیره به عنوان باالترین  
  .صویب گردیدمقام تصمیم گیري در شرکتهاي آب و فاضالب  ارائه گردید و توسط اعضا آن ت

  خرید نرم افزار تحت وب نظام پیشنهادات
همزمان با تصویب آیین نامه با شرکتهاي نرم افزار نویس در خصوص خرید نرم افزار نظام پیشنهادات رایزنی گردید با توجه به بستر 

فزار نظام پیشنهادات بسیار آسان و با الکترونیکی ایجاد شده در شرکت و آشنایی پرسنل به سیستم اتوماسیون دبیرخانه استفاده از نرم ا
  .استقبال کارکنان روبه رو شد 

  ورود اطالعات کلیه پرسنل و ایجاد امکانات استفاده از آن
در این مرحله با توجه به ویژگی نرم افزارخریداري شده که  امکان اختصاص صفحه منحصر بفرد براي هر پرسنل فراهم می کرد کلیه 

  .العات کارگزینی آنها در نرم افزار واردگردید و براي هر پرسنل یک کد کاربري و رمز ورود تعریف گردیدمشخصات افراد مطابق اط
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  )2شکل شماره (نمونه نرم افزار نظام پیشنهادات 
  
  

  :برگزاري دوره هاي آموزشی به شرح ذیل
ري براي پرسنل ایجاد می شد که آموزش و بازآموزي افراد نقش پس ایجاد زیر ساخت الکترونیکی ،مالی ، حمایتی باید آمادگی الزم فک

  موثري در این بخش داشت و موتور محرکه سیستم به شمار می رفت و آموزشهایی به شرح ذیل انجام گرفت
 آموزش و توجیه مدیران  ارشد در خصوص نظام پیشنهادات

  آموزش دبیران 
  آموزش کارکنان

 :برگزاري دوره هاي آموزشی عمومی 
  آشنائی با نظام پیشنهادها 

  تعالی سازمانی
  تفکر ناب  

  اصول کایزن
برگزاري دوره هاي آموزشی اختصاصی با توجه به رشته و میزان تحصیالت افراد انجام شد که نقش بسیار موثري در افزایش آگاهی و 

  صالحیت کارکنان را نیز داشت و آمادگی ارائه پیشنهادرا زیاد فراهم نمود
  تم پایه ریزي شده جدیدویژگی سیس

  ایجاد دبیرخانه هاي فرعی  در جهت حل مشکل وجود دبیرخانه واحد  
چه بصورت انتصاب از سوي مـدیر یـا   (براي حل این معضل بهره گیري از دبیران فرعی نظام پیشنهادها که از کارکنان عالقمند واحدها 

سی پیشنهادها طبق استانداردهاي تعریف شـده را انجـام مـی دهنـد مقولـه      انتخاب شده و عالوه براینکه فعالیت برر) انتخابات کارکنان
این دبیران عالوه بر انجام وظایف جـاري خـود چنـد    . فرهنگ سازي، آموزش و ترویج مشارکت را انجام می دهند بسیار مفید می باشند

  .ساعتی نیز به انجام امور نظام مشارکت در واحد کاري خود می پردازند
کت، اهمیت دبیران در گسترش و نفوذ مشارکت در میان کارکنان واحدهاي مختلف سازمان را به اثبـات رسـانیده اسـت،    تجربه این شر

چراکه دبیران از میان خود کارکنان واحدها انتخاب شده و طبعاً فعالیت آنها اثربخش تر از فعالیتهاي دبیرخانه که خود درقالـب یکـی از   
  .  می باشد، خواهد بود) دیوار بین واحدها(د و لذا مشمول مشکل مذکور دپارتمان هاي شرکت شناخته می شو
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در آیین نامه نظام پیشنهادهاي شرکت آب و فاضالب شرایط ذیل  را براي دبیران فرعی که دبیران کمیته هاي بهبود مستمر نامیده می 
  :شوند تعیین شده است

دي آشنا به فرآیندهاي کاري امـور و عالقمنـد بـه مفـاهیم و روشـهاي بهبـود       دبیران کمیته هاي بهبود مستمر امورها می بایستی افرا"
مستمر از جمله نظام پیشنهادها باشند و توسط مدیر امور انتخاب می شوند تا به عنوان وظیفـه اي سـازمانی وظـایف مربوطـه را انجـام      

  ".دهند
  ذاري کردیمالزم به ذکراست در آیین نامه براي دبیران رقابتی سالم را نیز پایه گ

 روش جدید بررسی پیشنهاد در جهت حل مشکل طوالنی بودن مراحل بررسی پیشنهاد 
در طراحی نظام نوین پیشنهادها در این شرکت، امر بررسی پیشنهادها را برعهده کمیته هاي بهبود مستمر درون واحدي که ریاست  

بدین ترتیب بررسی کننده هر . یین می شوند گذاشته شده استآن با مدیر واحد بوده و سایر اعضاء آن توسط مدیر یاکارکنان تع
پیشنهاد، واحد مربوطه در سازمان خواهد بود و تنها پیشنهادهاي فراواحدي یا پیشنهادهایی که هزینه هاي اجراي آنها از سقف رقمی 

  .ررسی می گردندکه براي کمیته هاي بهبود مستمر درون واحدي تعیین شده است فراتر باشد در مراجع باالتر ب
الزم به ذکر است به منظور جلوگیري از رد غیر منطقی پیشنهادهایی که کارکنان و مدیر آن از روحیه مشـارکت جـویی و نقـد پـذیري     
الزم برخوردار نیستند، بازبینی مدیریت عامل در زمینه درصد پذیرش یا درصد ارایه پیشنهاد از واحدها و مدیران میانی ضرورت دارد تـا  

در ایـن نـوع بـازبینی، پـذیرش     . پیشنهاد، ترغیـب کردنـد  ) و نه رد سریع(دها به صورت غیر مستقیم به پذیرش و اجراي پیشنهادها واح
پیشنهاد مالك ارزش و شایستگی واحدها مطرح می گردد و بررسی کنندگان ترغیب می گردند که حتی اگر پیشنهاد بـه شـکل مطـرح    

چکـش کـاري   . (ملی فکري با پیشنهاد دهند، پیشنهاد را به حالتی قابل قبول و قابل اجرا بدل سازندشده قابل اجرا و قبول نباشد در تعا
  )پیشنهادها

محاسـبه و واحـدهاي مختلـف     ON LINEبه صورت مکانیزه و  "درصد پیشنهادهاي پذیرفته شده"در نظام پیشنهادهاي این شرکت 
  . شرکت بر اساس آن رتبه بندي و معرفی می گردند

اي ایجاد کمیته هاي بهبود مستمر که امر بررسی پیشنهادها در واحدها را انجام می دهند تنها محـدود بـه نظـام پیشـنهادها نمـی      مزای
در ... و   5S ،TPM ،SPC ،TQMگردد و اصوالً این کمیته ها می توانند به عنوان پایگاه اسـتقرار نظامهـاي بهبـود مسـتمر از جملـه     

و از مزایاي مهم دیگر برگزاري جلسات گروهی ایجاد صمیمت و روابط بهتر بین کارکنـان وتقویـت کـار    واحدهاي شرکت نیز می باشند 
  گروهی بوده است

  تعریف جدید از نظام پیشنهادات در جهت حل مشکل انحراف در تعریف پیشنهاد
در . مفهوم نوین پیشـنهاد بـوده اسـت   شاید اصلی ترین تحولی که در نظام پیشنهادهاي این شرکت به آن دست یافته ایم درك و اشاعه 

تفکر جدید که اساس آن براساس تولید ناب بنا شده است نظام پیشنهادها ابزاري است که کارکنان در قالب آن و برانگیخته شده توسط 
  .مزایاي انگیزشی نظام سعی در شناسایی و رفع اتالفهاي بیشمار کوچک و بزرگی که در کار خود وجود دارد می نمایند

  در جهت حل مشکل نظام دستی پیشنهاد  مکانیزاسیون سیستم پیشنهادها 
درون سازمانی بین ستاد و شعبات شرکت  onlineبا توجه به بستر الکترونیکی بسیار مفید منحصر به فرد در شرکت وایجاد ارتباطات 

دات در شرکت شده است که مزایاي زیر را در  در سطح استان  به عنوان  بهترین زیر ساخت سنگ بناي خرید نرم افزار نظام  پیشنها
 :پی داشته است

  دسترسی آسان پیشنهاد دهنده به آمار و گزارشات -              
  قرار دادن تصویر پیشنهاد دهنده در برگه پیشنهاد -              
  قرار دادن تصاویري از پیشنهاد  -              
              - on line    مکانیزهبودن سیستم  
  ایجاد رقابت بین پیشنهاد دهنده گان -              
  جلوگیري از ارائه پیشنهادات تکراري -              
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  ضرورت بهره گیري هوشمندانه از ابزار مدیریت دیداري در جهت رفع مشکل  اطالع رسانی
اضالب یکی از دالیـل توفیقـات نظـام پیشـنهادها بـوده      در این راستا بهره گیري کارآمد از ابزار مدیریت دیداري ذیل در شرکت آب و ف

  :است
  فضایی ویژه  نرم افزار براي اطالع رسانی: ابزارهاي رایانه اي -
  ارائه کلیه شاخص هاي عملکردي در نرم افزار -
  

  :نتایج وعوامل موفقیت طرح
 2ه حد مورد انتظار نرسیده ایم که نمـودار شـماره   با اجراي طرح در کوتاه مدت رشدمثبت در دریافت پیشنهادات را داشتیم ولی هنوز ب

  )2نمودار شماره (نسبت به سال هاي قبلی نشان می دهد  86تغییرات سرانه پیشنهاد را در شش ماهه دوم سال 
  

  نمودار سرانه پیشنهادات) 2(نمودار شماره 
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0.6

0.8

1

1.2

سال 83 سال 84 سال85 سال86

  
  نتایج کیفی نتایج نظام پیشنهادات
 وسرعت انجام کار وکاهش هزینه ها بازنگري پروژه ها باعث افزایش کیفیت کار

  کاهش هزینه ها طرح هاي عمرانی 
  ...)نحوه گردشکار فرمهاي قابل استفاده و(بازنگري وساختار ارجاع  به پیمانکار

  اجراي به موقع روش ارجاع کار به پیمانکار
  کاهش هزینه مراجعات ارباب رجوع

کنتورخوان  نیاز به چاپ لیست نمی باشد و صرفه جوئی زیاد در هزینه هـا و   با استفاده از دستگاه:کاهش هزینه چاپ لیست هاي قرائت
  وقت و سرعت و دقت شده است

  کاهش نیروي انسانی اپراتور ثبت کننده مجدد ارقام درسیستم
و صـرفه   ماه براي تامین آب مورد نیاز وهم کاهش هزینه ها ي بهره بـرداري 6بازسازي تاسیسات وچاهها هم باعث کاهش زمان حداقل 

  جوئی قابل توجهی در سرمایه گذاري جدید شده است
  .سال کاهش داشته است 3.9سال به   8کاهش دوره ساخت پروژه ها به عبارتی تسریع دربهره برداري پروژه ها از

  روز 15سرعت انجام کار مشترکین دربخش قرائت 
  روز 10دربخش فروش انشعاب 

ماه 6فزایش آماده بکاري تاسیسات بازسازي تاسیسات وچاهها هم باعث کاهش زمان حداقل باعث ا  PMدربخش بهره برداري با اجراي 
  براي تامین آب مورد نیاز وهم کاهش هزینه ها ي بهره برداري
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 منابع و ماخذ

  1384: سال انتشار    -اخوان، پیمان ؛ معینی، علیرضا: نویسنده - سازي سازمان بررسی نقش مهندسی مجدد در شبیه
  144مجله  تدبیر علیرضا متقی     سی مجدد، ضـرورتی اجتناب ناپذیرمهند

  . 65، ص 81، اردیبهشـت  121محمدحسین، لطف اله همـدانی، معیارهـاي سـنجش موفقیـت یـک سـازمان ، مجلـه تـدبیر ، شـماره           
ام اداري، مجموعه مقاالت همایش غالمرضا، معمارزاده و نغمه حیات، شاخص هاي ارزیابی ، حلقه مفقودشده فرآیند ایجاد تحول در نظ  

  . 1381چالش ها و چشم اندازهاي برنامه سوم توسعه ، 
  آیین نامه نظام پیشنهادات

    1387تربیتی، سید داود، ضرورت مهندسی مجدد نظام پیشنهادها در سازمان، 
  اطالعات مشاوره نظام پیشنهادات و جزوه هاي آموزشی مرتبط
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