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  بررسی شاخص هاي کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها 
  با استناد به اظهارنامه شرکت فوالد مبارکه

  
  

 2مهدي اشرفی نصرآبادي، 1حسین نمازیان

 

  ایران اصفهان، رکت فوالد مبارکه،، ش MBA کارشناس ارشد مدیریت  1
  ایران  اصفهان، رکت فوالد مبارکه،کارشناس ارشد مهندسی صنایع، ش 2

  

  یدهچک
گیري مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و  هاي عملکرد کلیدي، معیارهاي اندازه  شاخصطبق تعریف 

 . بکار برده می شوندو در نهایت سنجش میزان بهره وري  آنیا یکی از فرایندهاي مهم عملکرد استراتژیک یک سازمان   انعکاس 
 حاصل جمع بهره وري طبق تعریف . گردد یاستفاده م يبهره ور يک سازمان از شاخص هایر د يسطح بهره ور يریجهت اندازه گ

  .اثربخشی و کارایی می باشد و براي سنجش بهره وري می توان میزان اثربخشی و کارایی فرایند مربوطه را بررسی نمود
بارکه براي افزایش مشارکت کارکنان و در نهایت از آنجا که نظام پیشنهادها به عنوان مهمترین نظام مشارکتی در شرکت فوالد م

  .افزایش سطح رضایت کارکنان شناخته شده است، سنجش بهره وري این نظام می تواند در پیشرفت بهتر آن بسیار موثر باشد
الد مبارکه در این مقاله براي استخراج شاخص هاي مهم کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها، با استناد به اظهارنامه شرکت فو  
 از گانه،نه در هر یک از معیارهاي  ابتدا کلیه رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها) اظهارنامه جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی(

در نظر گرفتن مصادیق آن، شاخص هاي کارایی واثربخشی  یده و سپس براساس رویکرد مربوطه و باداین اظهارنامه استخراج گر
  .گردیده استتعریف ن رویکرد مرتبط با آ

و شاخص هاي مفید براي سنجش میزان کارایی و اثربخشی نظام گردیده  دسته بنديویرایش و در گام بعد شاخص هاي فوق 
 ،پس از استخراج نهایی شاخص هاي کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها.  گردیده است نهاییپیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه 

  . اي جاري سازي شاخص هاي فوق در سازمان ارائه می گرددرویکردهایی بر
  

  

  کلمات کلیدي
  تعالی سازمانی شاخص، بهره وري، اثربخشی، کارایی، اظهارنامه،نظام پیشنهادها، 
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  مقدمه -1 
ز یکی انظام پیشنهادها به عنوان . هدف اصلی این مقاله سنجش بهره وري نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه می باشد

مشارکتی می تواند با افزایش مشارکت کارکنان منجر به بهبود مستمر و همچنین افزایش رضایت کارکنان  هايمهمترین نظام
وري به عنوان یک ضرورت اساسی براي ارتقاي استاندارد  از آن جا که منابع یک سازمان  عموماً محدود است، افزایش بهره. گردد

گیري مطلوب و بهینه از منابع و امکانات  معیار توسعه یافتگی هرکشور یا سازمان به میزان بهره .کند ها در سازمان  اهمیت پیدا می
 وري هاي مکاتب مختلف نسبت به بهره دیدگاهدر عوامل بسیاري . شود موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادي آن، تعریف می

(Productivity) ه صاح بهره. مؤثّرندشناسی صنعتی و  هایی مانند اقتصاد، روان  نظران ومحققان رشته بوري، از گذشته، مورد توج
ها و شرایط محیطی متفاوت  دانش، تجربه، زمینه ،سازمانی، حسابداري و نیز فیزیکدانان، مهندسان و مدیران بوده است که درك

  .شده است هاي مختلف علمی  در رشته وري آنها، موجب تعریف وتفسیرهاي مختلف از بهره
و میزان منابعی که براي تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته ) داد برون(وري، نسبت میان مقدار کاال و خدمات تولید شده  بهره

بهره وري درجه استفاده موثر از  ،)EPA(تعریف آژانس بهره وري اروپا همچنین طبق . دهد است را مورد بررسی قرار می )داد درون(
وري را  اشاره شده است و بهره» اثربخشی«و » کارایی«وري به دو مفهوم  بهره، ر برخی از تعاریفد. هر یک از عوامل تولید است
وري  به طور خالصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره. اند حاصل جمع این دو دانسته

مان تا چه میزان از نهاده ها به طور بهینه در جهت تولید ستاده ها نشان می دهد که یک ساز  (Efficiency) کارایی توان گفت می
بیانگر این مطلب است که خروجی سازمان تا چه حد در جهت اهداف سازمان   (Effectiveness)استفاده کرده است و اثر بخشی

به عبارت . اثر بخشی می باشدبر این اساس بهره وري حاصلجمع کارایی و . بوده و اهداف سازمان تا چه میزان محقق شده است
به عنوان  به طور سنتی (Effectiveness) اثربخشی .دیگر عملکرد سازمان در صورتی بهره ور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد

وري دارد به عنوان استفاده  که مفهوم بسیار نزدیک به بهره ، (Efficiency)تعریف شده است و کارایی تحقّق اهداف یک سازمان
وري را درست انجام دادنِ کار درست تعریف کرد که دو  توان بهره با توجه به این دو تعریف، می. درست از منابع تعریف شده است

کارآیی به عبارتی، و  شی در درون مفهوم کارایی جا داردمفهوم اثربخدر واقع  .گیرد و اثربخشی را با هم در برمی مفهوم کارایی
   .ه کیفی داردجنبه کمی و اثربخشی جنب

در این راستا می توان گفت براي سنجش بهره وري  .پیتر دراکر معتقد است اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود
هاي عملکرد   شاخص. می توان سنجش میزان کارایی و اثربخشی فرایند را مورد توجه قرار داددر واقع یک فرایند در سازمان 
یک  عملکرد استراتژیک  گیري مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاس  هکلیدي، معیارهاي انداز

هاي  شاخصکه این می شوند استفاده  " ارزش"اغلب به عنوان یک  هاي عملکرد کلیدي  شاخص. سازمان بکار برده می شوند
 .اند به استراتژي سازمان متصل شده نوعاً عملکرد کلیدي

صلی این مقاله در واقع سنجش بهره وري نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه با تعریف دقیق شاخص هاي اصلی ا درویکر
جایزه ملی و همچنین مدل تعالی سازمانی در بخش اول شرح مختصري در مورد  .سنجش بهره وري نظام پیشنهادها می باشد

فوالد مبارکه ارائه گردیده است و در بخش بعدي نظام پیشنهادها در  با مروري بر اظهارنامه شرکتبهره وري و تعالی سازمانی 
در ادامه در بخش بعد رویکردهاي مرتبط با نظام . و شاخص هاي عملکردي  فعلی آن معرفی گردیده است شرکت فوالد مبارکه

در بخش . ر رویکرد آمده استپیشنهادها که از اظهارنامه شرکت استخراج گردیده است معرفی و شاخص هاي اثربخشی و کارایی ه
شاخص هاي کارایی و اثربخشی نهایی نظام  نهایی فوق جمع آوري و دسته بندي گردیده و پس از ویرایشپایانی نیز شاخص هاي 

در مرحله آخر نیز مواردي  براي جاري سازي روش سنجش هر شاخص  .گردیده استپیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه استخراج 
  .داشاره می گرد
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  بهره وري و تعالی سازمانی -2 
هاي متعالی، با بکارگرفتن معیارهاي تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی براي مدیریت سازمان خود، که همه زوایاي آنرا  سازمان
مانی کنند و به مفاهیم محوري تعالی سازمانی، در فضائی که مبتنی بر اصول ارزشی تعالی ساز سوي تعالی حرکت می دهد، به پوشش می

دانند که در چارچوب معیارهاي  ها، دستیابی به اهداف پایدار را در گرو اجراي رویکردهائی می این سازمان. بخشند است، عینیت می
  .یابند تعالی سازمانی یکپارچه شده باشند و همواره بهبود 

       مدل تعالی سازمانی - 2-1      
 يتهایت فعالیو سنجش است که موجب حرکت و هدا یابیخودارز يوک چارچوب، مدل و الگی) EFQM(یسازمان یمدل تعال

کرده و با  یابی، سازمانها را ارزیتیریمد يکردها و ابزارهایاز رو یکین مدل به عنوان یا. گردد یسازمان ها در جهت بهبود مستمر م
کند  یم یشناسائ  ت مطلوبیجود را با وضعمو ي، تفاوت هایسازمان يت هایاز فعال یر واقعیعملکرد آنها و ارائه تصو يریاندازه گ

  .ابندیدست  یسازمان یشود تا به سطوح عال ین تفاوت ها مین بردن ایو باعث اقدام سازمان ها در جهت کاهش و از ب
رساندن به همه  يارین یت و همچنیفیحرکت ک یران به عنوان عامل و محرك اصلیت از مدیحمااین مدل  ییت و هدف غایمأمور

منظور ارزیابی وضعیت سازمان در استقرار  به عبارتی این مدل مدلی به. است   یر توسعه و تعالیا جهت قرار گرفتن در مسشرکت ه
این مدل بر اساس مدل . نظام است این سازي مدیریت کیفیت فراگیر و تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمانها در پیادهنظام 

که فرآیند جایزه این مدل هرسال توسط مؤسسه مطالعات  تدوین گردیده است EFQMتعالی سازمانی بنیاد اروپائی کیفیت 
  . گردد وري و منابع انسانی اجرا می بهره

  مدل تعالی سازمانین یادیو بن یم اصلیمفاه - 2-2   
ت یشناخت وضع يدهند و برا یل میها را تشک ستمیو استقرار س يزیر برنامه یاصل يها هی، پایسازمان ین تعالیادیم بنیمفاه

ت سازمان در یزان موفقیم داشته باشند و بتوان مین مفاهیبا ا یبهره گرفت که ارتباط تنگاتنگ ییارهاید از معیها با سازمان يعملکرد
  .کنند یت را فراهم میقابلمفاهیم هشتگانه زیر به عنوان مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی . کرد يریگ ج را اندازهیبه نتا یابیدست

  
  مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی): 1(جدول 

 یو عموم یت اجتماعیمسئولـ 7 و بهبود مستمر ي، نوآوريریادگـ ی5 توسعه و تحول کارکنان و مشارکت آنها ـ 3 يجه محورینتـ 1
 يتجار يبا شرکا يکارتوسعه همـ 8 و انسجام در اهداف يراهبرـ  6 ت هایندها و واقعیفرآ يت بر مبنایریمدـ 4 يمدار يمشترـ 2

  
پنج معیار آن، توانمندسازها و چهار ، که داراي نه معیار است وري و تعالی سازمانی بر آن استوار شده مدلی که جایزه ملی بهره

شند و می با  ها و منابع، فرآیندها مشی و استراتژي، کارکنان، مشارکت رهبري، خط شامل موارد  توانمندسازها .معیار دیگر نتایج هستند
، آنچه را یک ”توانمندساز“معیارهاي . هستند نتایج کلیدي عملکرد و نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه نیز شامل  نتایج

بر اثر اجراي ” نتایج“. آورد ، آنچه را که یک سازمان بدست می”نتایج“دهند و معیارهاي  دهد پوشش می سازمان انجام می
شکل زیر، نمایی از مدل را نشان داده که . یابند بهبود می” نتایج“با گرفتن بازخور از ” توانمندسازها“ی آیند و بدست م” توانمندسازها“

کند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها،  نوآوري و یادگیري کمک میقابل ذکر است که  . پویایی مدل در آن نمایان است
     . هد داشتبهبود نتایج را به دنبال خوا
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 مدل تعالی سازمانی:  )1 (شکل 

  

  جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانی - 2-3
هاي ایرانی با مدل  ت که بسیاري از سازماناس ، این امکان را فراهم کرده1382وري و تعالی سازمانی از سال  اجراي جایزه ملّی بهره

حضور فعال . هاي نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند تعالی سازمانی آشنا شده و از آن به عنوان ابزاري براي اعمال روش
د دارند تا خود را با دیگر هاي برتر ایرانی قص وري و تعالی سازمانی نشانگر این است که سازمان ها در فرایند جایزه ملّی بهره سازمان
هاي بلندتري را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداري سازمان  به این ترتیب گام وها مقایسه کنند  سازمان

ایجاد  چونمواردي هماهداف اصلی این جایزه را می توان  .هاي بیشتري دست یابند خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت
و  اط قوت و زمینه هاي قابل بهبودتشویق سازمان ها براي انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نق، ی سازمان هافضاي رقابتی براي تعال

  . برشمرد ایجاد فضاي الزم براي تبادل تجربیات موفق سازمان هاهمچنین 

  اظهارنامه شرکت فوالد مبارکه اصفهان -2-4
سازمان گزارشی از عملکرد خود را در قالب معیارهاي مدل تعالی سازمانی ارائه  ،نآ مستندي است که توسط) Submission(اظهارنامه 

در این فرآیند شرکت داشته و هر )  82 سال( از ابتداي راه اندازي جایزه ملی بهره وري و تعالی سازمانیفوالد مبارکه  شرکت .کند می
 89و  88و  87همچنین این شرکت طی سالهاي . جایزه در بین شرکت کنندگان شده استسال موفق به کسب باالترین امتیاز در این 

ارائه شده توسط هر شرکت ظهارنامه ی شرکت ها در این مدل بر اساس اارزیاب .موفق به دریافت تندیس سیمین این جایزه شده است
ل بهره وري و تعالی سازمانی و زیر معیارهاي مربوطه براساس هر یک از معیارهاي مدشرکت فوالد مبارکه در اظهار نامه . می باشد

نظام پیشنهادها  .تشریح و رویکردهاي مرتبط با هر معیار به همراه مصادیق جاري سازي آن رویکرد ذکر گردیده است ،عملکرد شرکت
به عنوان مصداقی براي جاري  در بسیاري از رویکردهاي مرتبط، به عنوان یکی از مهمترین نظام هاي مشارکتیدر شرکت فوالد مبارکه 

  .سازي آن رویکرد ذکر گردیده است که در فصل هاي بعدي به تفصیل به رویکردهاي مذکور اشاره می گردد

  نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه -3
ن و همچنین نظام هاي مشارکتی بخش مهمی از نظام مدیریت کیفیت فراگیر می باشد که بر درگیر کردن کارکنان در مسائل سازما

هدف اصلی نظام هاي مشارکتی ایجاد بستري در واقع . جلب مشارکت ایشان در فرایند تصمیم گیري در سطوح مختلف داللت دارد
است که در آن کارکنان سازمان بتوانند در یک چهارچوب نظام مند و یکپارچه ایده هاي فکري و ابتکارات خود را پیاده سازي نمایند و 

نظام پیشنهادها یکی از فراگیر ترین نظام هاي مشارکتی است که براي بوجود  .وري و عملکرد سازمان کمک نمایند به بهبود بهره
 .روش ها  می باشدو  آوردن روحیه مشارکت فردي و گروهی در بین پرسنل شرکت جهت بهبود و اصالح فرایند ها، محصوالت، خدمات

خود از بدو راه اندازي به اینگونه سیستم ها توجه داشته و در راه پیاده  ه وري بیشترو بهر شرکت فوالد مبارکه نیز در راستاي تحول
به صورت دستی آغاز گردید و در سال  1373نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه اصفهان  از سال . سازي آنها تالش نموده است

سایر گزارشات مورد نیاز، کلیه فعالیتهاي این نظام بر روي  جهت ثبت و نگهداري سوابق و دریافت گزارشات عملکرد و مالی و 1374
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در شرکت  هاي بهبود عملیات از واحدهاي زیر مجموعه مدیریت مهندسی صنایع واحد سیستم. سیستم اطالعاتی شرکت قرار گرفت 
کار راهبري نظام از جمله  هاي دیگر خود ، به عنوان متولی نظام پیشنهادها در شرکت محسوب شده و در کنار فعالیتفوالد مبارکه

هاي  ها، کنترل شاخص ریزي سالیانه و ماهیانه براي کمیته ها، برنامه هاي ارزیابی عملکرد کمیته عارضه یابی، بهینه سازي، تهیه شاخص
عهده گرفته هاي تبلیغاتی و آموزشی را به  عملکردي، تأمین بودجه الزم جهت پرداخت پاداش به دست اندرکاران نظام و انجام فعالیت

  .سیر توسعه و پیشرفت نظام پیشنهادها در شرکت را می توان به اختصار به صورت ذیل عنوان نمود. است
 ) شروع فعالیت نظام در واحدهاي تولیدي و خدمات فنی و پشتیبانی( استقرار نظام پیشنهادها  در شرکت فوالد مبارکه   -  1374
 ) شروع فعالیت نظام در واحدهاي ستادي(احدهاي ستادي  استقرار نظام پیشنهادها  در و  -  1381
هاي پیمانکار در قالب نظام  شروع پیشنهادگیري از پرسنل شرکت(براي پرسنل شرکت هاي پیمانکار استقرار نظام پیشنهادها -   1382

 ) پیشنهادها
 ) هاد ها در فوالد مبارکه یشنپ تدوین گردشکار جامع نظام( مهندسی مجدد و بازنگري نظام پیشنهادها    - 1385
 پرسنل امانی و پیمانی از طریق سازمان الکترونیککلیه پیشنهاد  ارائه(استقرار سیستم مکانیزه  نظام پیشنهادها تحت وب  - 1389

  )فوالد مبارکه
  ))امین کنندگان و مشتریان ت( ذینفعان شرکت فوالد مبارکه پیشنهاد براي  امکان ارائه(عه نظام پیشنهاد ها براي ذینفعان توس - 1390

پس از مهندسی مجدد نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه گردشکار نهایی این نظام توسط واحد بهبود عملیات تدوین گردید که 
کمیته پیشنهاد در نواحی تولیدي، فنی و پشتیبانی و ستادي مشغول به کار هستند و پرداخت  80در حال حاضر در شرکت حدود 

بر اساس شاخص هاي ... را شده، پاداش هاي اعضاي کمیته هاي پیشنهاد و جش هاي مختلف اعم از پاداش پیشنهادهاي ارائه و اپادا
  .گیرد که در ادامه به آنها اشاره می گردد عملکردي نظام پیشنهادها صورت می

  شاخص هاي عملکردي نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه -3-1
کلیه فعالیت  ، روش راهبري نظام پیشنهادها از طریق کمیته هاي پیشنهاد صورت می پذیرد که این کمیته هاارکهدر شرکت فوالد مب

بدیهی است که پیشرفت و موفقیت نظام پیشنهادها در شرکت . هاي مربوط به راهبري نظام پیشنهادها در واحد خود را انجام می دهند
براي سنجش عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت، باید عملکرد کیمته هاي لذا . باشدمرهون میزان فعالیت هاي این کمیته ها می 

. پیشنهاد مورد سنجش قرار گیرد که این مهم در فوالد مبارکه از طریق سنجش ضریب عملکرد کمیته هاي پیشنهاد صورت می پذیرد
قابل ذکر  .اردد عملکرد کمیتهضریب ین برنامه بستگی به ها مقدار برنامه ماهیانه آنهاست که ا معیار ارزیابی عملکرد کمیتهدر واقع 
مورد بازنگري توسط هماهنگ کننده نظام یکبار با توجه به تغییرات در سطح کمیته  سالهر  در کمیته ها مصوبمقدار برنامه است که 
ملکرد کمیته را می سازد در شاخص هاي عملکردي که در حال حاضر ضریب ع. شود ها رسانده می گیرد و به اطالع کمیته قرار می

  .جدول زیر نمایش داده شده و فرمول هر یک در ادامه خواهد آمد
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  هاي پیشنهاد  کمیته ضریب وزنی شاخصهاي عملکردي ): 2(جدول

  پیشنهاد ها نظام  شاخصهاي عملکردي

سرانه دریافت 
  پیشنهاد

درصد مشارکت 
  پرسنل

متوسط زمان تعیین 
  تکلیف پیشنهادها

ن اجراي متوسط زما
  پیشنهادها

درصد اجراي 
  پیشنهادها

  بذر پیشنهاد

20%  20%  15%  15%  20%  10%  
  
  

  تعداد پیشنهاد دریافت شده از پرسنل تحت پوشش کمیته

  
  
=   

  
  

  تعداد پرسنل تحت پوشش کمیته  سرانه ارائه پیشنهاد  
  

  تعداد پرسنل تحت پوشش کمیته  مشارکت پرسنلدرصد   =  تعداد پرسنلی تحت پوشش کمیته که حداقل یکبار پیشنهاد داده اند
  

مجموع +    هاي تعیین تکلیف شدهمجموع فواصل زمانی بین ثبت تا تعیین تکلیف پیشنهاد
    فواصل زمانی بین ثبت تا لحظه گزارش گیري براي پیشنهادهاي تعیین تکلیف نشده

=  
  

  تعداد پیشنهادهاي تعیین تکلیف شده+ تکلیف شده هاي تعیین تعداد پیشنهاد  هامتوسط زمان تعیین تکلیف پیشنهاد
  

+ مجموع فواصل زمانی بین زمان تعیین تکلیف تا زمان ثبت گزارش اجرا در سیستم 
    زمان انتظار پیشنهادهاي منتظر اجرامجموع 

=  
  

  تعداد پیشنهادهاي منتظر اجرا+   تعداد پیشنهادات اجرا شده  متوسط زمان اجراي پیشنهادها
  

  قبول شده هايتعداد پیشنهاد  هادرصد اجراي پیشنهاد  =  ) اجرا ثبت گزارش( اجرا شده  هايداد پیشنهادتع

  تعداد بذر پیشنهاد  =  پیشنهاد تعداد بذرهاي پیشنهاد ثبت شده توسط کمیته

باشد که از طریق محاسبه  در مجموع عملکرد کلی نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه میانگین عملکرد کمیته هاي پیشنهاد می
رایط متغیر هر شرکت شاخص هاي عملکردي دیگري نیز بدیهی است که با توجه به ش. شاخص هاي ششگانه فوق محاسبه می گردد

می تواند براي سنجش بهره وري نظام پیشنهادها مورد استفاده قرار گیرد که در این مقاله سعی شده است با استناد به اظهار نامه 
  .نظام پیشنهادها استخراج گرددشرکت شاخص هاي موثر در کارایی و اثربخشی 

  شرکت فوالد مبارکهاظهارنامه پیشنهادها در نظام رویکردهاي مرتبط با  -4
گانه مدل بهره وري و تعالی نه همانطور که در بخش قبل عنوان گردید در اظهار نامه شرکت فوالد مبارکه براساس هر یک از معیارهاي 

جاري سازي آن رویکرد  عملکرد شرکت تشریح و رویکردهاي مرتبط با هر معیار به همراه مصادیق ،سازمانی و زیر معیارهاي  مربوطه
  .ذکر گردیده است

رویکرد براي معیار مورد یک  که نظام پیشنهادها به عنوان در این گام پس از بررسی کامل اظهار نامه شرکت فوالد مبارکه، مواردي را
رویکرد  40ر حدود رویکردهاي استخراج شده که د .تدوین گردیده است، و به تفکیک معیار مورد نظرگردیده استخراج  شدهنظر ذکر 

به عنوان رویکردهاي معیار رهبري گنجد لذا  ول در این مختصر نمیاکر همه جداز آنجا که ذ. می باشد در جداولی تدوین گردیده است
  .در جدول ذیل آمده استنمونه 
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  )رویکرد رهبري(جدول رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها ): 3(جدول 

 صفحه درویکر زمینه مرتبط معیار ردیف

1 

ري
ــ

ــ
ــ

ــب
هـ

ر
 

 یادگیري، نوآوري، مشارکت و کار گروهی
   یو مشارکت یتیریمد يها استقرار نظام

 ...)و  QCC،TPM، TQشنهادها، یمانند نظام پ( 
2 

 7 ذینفعان هايسیستم پیشنهاد ها  کنندگان، مشتریان و جامعه در خلق ایده مشارکت دادن تأمین 2
 7  یو مشارکت یتیریمد يها توسعه نظام  ) ندهایدر بهبود محصوالت و فرآ( يت و نوآوریتوسعه خالق 3

 9 یو مشارکت یتیریمد يها کارکنان در نظام يمشارکت باال   ت سازمان یکارکنان در موفق یمشارکت واقع 4
 9  یو مشارکت یتیریدم يها و استقرار نظام یطراح هاو اهداف  ت از کارکنان در جهت دستیابی آنها به برنامهیحما 5
 9  یو مشارکت یتیریمد يها استقرار نظام یادگیري، نوآوري، مشارکت و کار گروهی 6

  

  شاخص هاي اثر بخشی و کارآیی رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها   -1 -4
ادیق جاري صزمینه مرتبط و مدر این گام شاخص هاي اثر بخشی و کارایی براي هر رویکرد که در گام قبل استخراج شده بر اساس 

  .و در جداول زیر تدوین گردیده استسازي هر رویکرد تعریف گردیده 
  

  )رویکرد رهبري(جدول شاخصهاي اثربخشی و کارایی رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها ): 4(جدول 

  
  

یف
رد

 

  شاخصهاي اثربخشی  شاخصهاي کارآئی زمینه مرتبط معیار

حه
صف

 

1 

ري
ــ

ــ
ــ

ــب
هـ

ر
  

ادگیري، نوآوري، مشارکت ی
 و کار گروهی

  هاي پیشنهادها تعداد جلسات کمیته -1
  ضریب حضور مدیران در جلسات کمیته -2
  درصد مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها -3

تعداد تجربیات ثبت شده منتج از پیشنهادها در  -1
  سیستم مدیریت دانش

  درصد پیشنهادهاي خالقانه به کل قبول شده ها -2
2 

2 

مشارکت دادن 
کنندگان، مشتریان و  تأمین

ها و  جامعه در خلق ایده
 نوآوري

  درصد مشارکت  ذینفعان در نظام پیشنهادها -1
  سرانه ارائه پیشنهاد ذینفعان -2
  متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادهاي ذینفعان -3
  درصد اجراي پیشنهادهاي  ذینفعان -4

ه از سوي  ذینفعان درصد  طرحهاي خالقانه ارائه شد -1
  به کل طرح ها

  
7 

3 

 يت و نوآوریتوسعه خالق
در بهبود محصوالت و (

و توسعه  یندها و طراحیفرآ
 )دیمحصوالت  جد

  سرانه ارائه پیشنهاد -1
  درصد مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها -2
  متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادها -3
  درصد اجراي پیشنهادها -4

نهادهاي پذیرفته شده در رابطه با بهبود تعداد پیش -1
  محصوالت و فرآیندها

جوئی و سود حاصل از اجراي پیشنهادهاي  صرفه -2
  مربوط به بهبود فرآیند

9 

4 
کارکنان در  یمشارکت واقع

 ت سازمانیموفق

  سرانه ارائه پیشنهاد -1
  متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادها -2
  درصد اجراي پیشنهادها -3

  ان رضایت از نظام پیشنهادهامیز -1
  جوئی حاصل از اجراي پیشنهادهاي ویژه صرفه -2
  درصد مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها -3

9 

5 

ت از کارکنان در جهت یحما
ها،  دستیابی آنها به برنامه

 اهداف و مقاصدشان

  سرانه ارائه پیشنهاد -1
  درصد مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها -2
  ط زمان پاسخگوئی به پیشنهادهامتوس -3
  درصد اجراي پیشنهادها -4

پیشنهادهاي پذیرفته شده مرتبط با اهداف تعداد  -1
  واحدها

  درصد تحقق اهداف فردي و واحدي -2
9 

6 
جلب مشارکت و تعهد 

 نفعان ذي

  تعداد پیشنهادهاي دریافتی از ذینفعان -1
  متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادهاي ذینفعان -2
  درصد اجراي پیشنهادهاي ذینفعان -3

  درصد مشارکت پیمانکاران -1
  درصد مشارکت تامین کنندگان -2
  درصد مشارکت مشتریان -3
  

12 
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  )رویکرد کارکنان(جدول شاخصهاي اثربخشی و کارایی رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها ): 5(جدول  

  )رویکرد شراکتها ـ نتایج (کردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها جدول شاخصهاي اثربخشی و کارایی روی): 6(جدول 

یف
رد

 

  ثربخشیشاخصهاي ا  شاخصهاي کارآئی زمینه مرتبط معیار

حه
صف

 

1 

ان
ـنـ

رکـ
ــا

کـ
  

منابع  يها برنامه ییهمسو
اختار سها،  بااستراتژي یانسان

هاي جدید  آوري فن و سازمانی
 و فرایندهاي کلیدي

تعداد بازنگریهاي انجام شده در نظام پیشنهادها  -1
  متناسب با تغییر در راهبردهاي منابع انسانی سازمانی

نظام پیشنهادها بر  درصد اجراي بهبودهاي الزم در -2
  اساس درخواست کارکنان و سازمان

میزان رضایت مدیران و کارکنان از نظام  -1
 25  پیشنهادها

2 

فردي و  يها هاي آموزش نظام
 يها ستمیمرتبط با س(گروهی 
TPM ،TQ ،QCC ،SS ( 

  میزان آگاهی کارکنان از نظام پیشنهادها -1  نفر ساعت آموزش نظام پیشنهادها -1
 27  صد مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادهادر -2

4 

نکه ینان از ایحصول اطم
ها،  ابزارها، شایستگی  کارکنان

اطالعات و توانایی الزم براي 
شان را  سازي همکاري بیشینه

 .در اختیار دارند

  سرانه ارائه پیشنهاد -1
  متوسط زمان تعیین تکلیف پیشنهادها -2
  درصد اجراي پیشنهادها -3

  ن رضایت از نظام پیشنهادهامیزا -1
  درصد مشارکت کارکنان -2
تعداد تجربیات ثبت شده در سیستم مدیریت  -3

  دانش از نظام پیشنهادها

28 

5 
ب کارکنان به خالق و یترغ

 ت سازمان بودنیسفیر موفق

  سرانه پیشنهادها -1
  درصد مشارکت کارکنان -2
  درصد اجراي پیشنهادها -3

  ژهتعداد پیشنهادهاي وی -1
تعداد طرحهاي خالقانه معرفی شده به جشنواره  -2

  المللی ها ملی و بین
30 

6 

نان از باز بودن فکر یاطم
 ییکارکنان به منظور پاسخگو
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  شاخص هاي اثر بخشی و کارآیی نهایی نظام پیشنهادها   -5 
در صورت دینشاخص هاي فوق دسته بندي شده و ب رویکرد، اثر بخشی و کارایی براي هردر این گام پس از استخراج شاخص هاي 

  .گردیده استل زیر تدوین اجدو
  شاخص هاي کارایی نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه): 7(جدول

 شاخص هاي کــارایــی ردیــف   شاخص هاي کــارایــی ردیــف

 تعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده در رابطه با بهبود محصوالت و فرآیندها 13   للیالم تعداد طرحهاي خالقانه معرفی شده به جشنواره ها ملی و بین 1

 تعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده مرتبط با اهداف واحدها 14   تعداد طرحهاي نوآورانه و خالقانه ارائه شده توسط پیمانکاران 2

 تعداد تجربیات ثبت شده در سیستم مدیریت دانش از نظام پیشنهادها 15   درصد  طرحهاي خالقانه ارائه شده از سوي مشتریان به کل طرح ها 3

 هاي نظام پیشنهادها تعداد شکایات کارکنان از عملکرد کمیته 16   درصد پیشنهادهاي خالقانه به کل قبول شده ها  4

 أمین کنندگانصرفه جوئی حاصل از اجراي پیشنهادهاي مشتریان و ت 17   میزان رضایت از پاداش پیشنهادها 5

 جوئی حاصل از اجراي پیشنهادهاي ویژه صرفه 18   میزان رضایت از سیستم مکانیزه نظام پیشنهادها 6

 جوئی و سود حاصل از اجراي پیشنهادهاي مربوط به بهبود فرآیند صرفه 19   میزان رضایت مدیران و کارکنان از نظام پیشنهادها 7

 جوئی و سودآوري اقتصادي ناشی از اجراي پیشنهادها صرفه 20   صوص اهداف سازمانتعداد پیشنهادهاي اجرا شده در خ 8

 درصد مشارکت سطوح مختلف سازمان در نظام پیشنهادها 21   تعداد پیشنهادهاي اجرا شده در خصوص بذر پیشنهادها در سازمان 9

 زان آگاهی کارکنان از نظام پیشنهادهامی 22   تعداد پیشنهادهاي اجرا شده در خصوص بهبود فرآیندهاي سازمان 10

 میزان استفاده از گزارشهاي نظام پیشنهادها 23   تعداد پیشنهادهاي اجرا شده مرتبط با بهبود محصول و کیفیت 11

 میزان صحت اطالعات در گزارشهاي نظام پیشنهادها 24   تعداد پیشنهادهاي پذیرفته شده از مشتریان و تأمین کنندگان 12

  شاخص هاي اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه): 8(جدول
 شاخص هاي اثــر بخـشــی ردیــف

 

 شاخص هاي اثــر بخـشــی ردیــف

 درخواست کارکنان  بادرصد اجراي بهبودهاي الزم در نظام پیشنهادها  1

 

 متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادهاي مشتریان  9

 ذینفعاندرصد اجراي پیشنهادهاي  2

 

 متوسط زمان تعیین تکلیف پیشنهادهاي پیمانکاران 10

 سرانه ارائه پیشنهاد مشتریان  3

 

 تعداد پیشنهادهاي دریافتی از ذینفعان در قالب نظام پیشنهاد ذینفعان 11

 سرانه دریافت پیشنهاد از مشتریان و تأمین کنندگان 4

 

 هاي پیشنهادها تعداد جلسات کمیته 12

 رکت پیمانکاران در نظام پیشنهادهادرصد مشا 5
 

 تعداد گزارشات ایجاد شده در نظام پیشنهادها 13

 کنندگان در نظام پیشنهادها درصد مشارکت مشتریان و تأمین 6

 

 میزان دسترسی کارکنان به سیستم مکانیزه نظام پیشنهادها 14

 متوسط پاداش پرداخت شده به پیشنهادهاي پذیرفته شده و اجرا شده 7

 

 ضریب حضور مدیران در جلسات کمیته 15

 متوسط زمان پاسخگوئی به پیشنهادهاي ذینفعان 8

 

 نفر ساعت آموزش نظام پیشنهادها 16

شاخص هاي نهایی زیر به عنوان شاخص هاي  شرکت،با توجه به شرایط سازمان و نظام پیشنهادهاي و در نهایت پس از بررسی شاخص هاي فوق 
  . ي فوالد مبارکه نهایی گردیدجدید نظام پیشنهادها

  اثربخشی و کارایی نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه نهایی شاخص هاي): 9(جدول

 

 شـاخص هاي نهایی اثــربخشی و کــارایی نظام پیشنهادهـا

  

 شـاخص هاي نهایی اثــربخشی و کــارایی نظام پیشنهادهـا

 ه کل پیشنهادهاي پذیرفته شدهدرصــد پیشنـهادهاي خالقانه ارائه شده ب 1
 

 )سالیانه( ســـرانه پاداش پیشنــهادها  11

 درصــد پیشنـهادهاي ارائه شده ذینفعان به کل پیشنهادها 2

 

 )سالیانه( ســــرانه پاداش پیشنــهاد دهندگان  12

 درصــد پیشنـهادهاي اجرا شده در راستاي اهداف سازمان به کل اجرا شده 3

 

 ه صــرفه جویی پیشنــهادها به تعداد پیشنــهادهاســــران 13

 درصــد پیشنـهادهاي اجرا شده در راستاي بذر پیشنهادها  به کل اجرا شده 4
 

 تــعداد تجربیـات ثبت شده در مـدیریت دانش از نظام پیشنــهادها 14

 درصــد پیشنـهادهاي اجرا شده در راستاي بهبود فرایندها به کل اجرا شده 5
 

 مـیــزان نفر سـاعت آموزش مربوط به نظام پیشنــهادها 15

 درصــد پیشنـهادهاي اجرا شده در راستاي بهبود محصوالت به کل اجرا شده 6

 

 مـیــزان استفاده از گزارشات نظام پیشـنهادها 16

 درصــد مشــارکت سطوح مختلف سازمان 7

 

 ظام پیشنــهادهاتـعداد شکایات کــارکنان از عدم صحت گزارشات ن 17

 درصــد اجـراي بهبودهاي الزم در نظام پیشنهادها بر اساس درخواست کارکنان 8
 

 مـیــزان آگاهی کارکنان از نظام پیشنــهادها 18

 درصد هزینــه صرف شده نظام پیشنهادها به صرفه جویی پیشنهادهاي ویژه 9
 

 نهادهادرصــد رضــایت کارکنان از سیستم مکانیزه نظام پیش 19

 درصد حضــور مدیران در جلسات کمیته هاي پیشنهاد 10

 

 درصــد رضــایت کارکنان از سیستم پاداش دهی نظام پیشنهادها 20

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 
 

 

Čċ 
 

   
  .مختصرا اشاره می گردداقداماتی که براي جاري سازي این شاخص ها در سازمان باید صورت پذیرد به در ادامه 

 قانه با تشخیص کمیته هاي بررسی پیشنهادها در فرم ارائه پیشنهادایجاد گزینه اي براي ثبت پیشنهادهاي خال -1
 ایجاد گزارش پیشنهادهاي ارائه شده، پذیرفته شده و اجرا شده ذینفعان به تفکیک در سیستم مکانیزه نظام پیشنهادها -2
 ه پیشنهادایجاد گزینه اي براي پیشنهادهاي در راستاي اهداف سازمان با تایید کمیته پیشنهاد در فرم ارائ -3
  ایجاد گزینه اي براي پیشنهادهاي در راستاي بذر پیشنهاد با تایید کمیته پیشنهاد در فرم ارائه پیشنهاد -4
  ایجاد گزینه اي براي پیشنهادهاي در راستاي بهبود فرایندها با تایید کمیته پیشنهاد در فرم ارائه پیشنهاد -5
  صوالت و کیفیت با تایید کمیته پیشنهاد در فرم ارائه پیشنهادایجاد گزینه اي براي پیشنهادهاي در راستاي بهبود مح - 6
در سیستم مکانیزه نظام ...) مدیر و اپراتور،کارشناس، سرپرست،(ایجاد گزارش محاسبه درصد مشارکت سطوح مختلف سازمان -7

 یشنهادهاپ
 هادهاایجاد گزینه بهبود نظام پیشنهادها در لیست انواع پیشنهاد در سیستم مکانیزه نظام پیشن -8
 ایجاد گزارش محاسبه پاداش هاي پرداخت شده در نظام پیشنهادها به تفکیک در سیستم مکانیزه نظام پیشنهادها -9

 ایجاد گزارش محاسبه درصد حضور رؤساي کمیته هاي پیشنهاد در جلسات کمیته -10
  ایجاد گزارش محاسبه میانگین پاداش پرداخت شده به هر پیشنهاد در طول سال   -11
  محاسبه میانگین پاداش پرداخت شده به هر پیشنهاد دهنده در طول سال  ایجاد گزارش  -12
  ایجاد گزارش محاسبه میانگین صرفه جویی ایجاد شده توسط پیشنهادهاي ویژه به کل پیشنهادهاي ارائه شده در طول سال   -13
 ه مدیریت دانشایجاد گزینه اي براي تجربیات ثبت شه بر اسا پیشنهادهاي نظام پیشنهادها در سیستم مکانیز -14
 ایجاد گزارش میزان نفر ساعت آموزش هاي مربوط به نظام پیشنهادها در سیستم مکانیزه آموزش  -15
 ایجاد گزارش محاسبه تعداد گزارشات گرفته شده از سیستم مکانیزه نظام پیشنهادها توسط دبیران کمیته هاي و کارکنان -16
 ادها در سیستم مکانیزه ایجاد فرم درخواست تصحیح اطالعات گزارشات نظام پیشنه -17
ایجاد فرم نظرسنجی در مورد میزان آگاهی کارکنان از نظام پیشنهادها و میزان رضایت از سیستم مکانیزه و پاداش هاي نظام  -18

  پیشنهادها

  نتیجه  -6
رنامه شرکت در این مقاله شاخص هاي اثر بخشی و کارایی نظام پیشنهادها بر اساس رویکردهاي مرتبط با نظام پیشنهادها در اظها

پس از حذف  ،بودندشاخص اثربخشی و کارایی  90زمینه مرتبط، حدود  18این شاخص ها که در . فوالد مبارکه استخراج گردیده است
شاخص نهایی اثر بخشی و کارایی نظام پیشنهادها در زمینه هاي گوناگون استخراج  20شاخص هاي مشترك و ویرایش آنها در نهایت 

وق در زمینه هاي مختلفی همچون نوع پیشنهاد شامل پیشنهادهاي خالقانه، مرتبط با اهداف سازمان، مرتبط با شاخص هاي ف. گردید
بذر پیشنهاد، مرتبط با بهبود فرایندها و مرتبط با بهبود محصوالت و کیفیت و همچنین سرانه پاداشها، سرانه صرفه جویی پیشنهادها، 

رضایت کارکنان و درصد مشارکت سطوح  مدیریت دانش،سیستم م پیشنهادها، ارتباط با نفرساعت آموزش، استفاده از گزارشات نظا
م پیشنهادها اقداماتی باید انجام گیرد که در بخش آخر انظ بکارگیري هر شاخص دربراي محاسبه و . مختلف سازمان تعریف گردیدند

محاسبه و کنترل شاخص هاي فوق می تواند بهتر از گذشته  بدیهی است اثربخشی و کارایی نظام پیشنهادها با. مختصراً اشاره گردید
این بررسی در شرکتهاي بزرگ کشور انجام گیرد و بر اساس آن شاخص هاي مشابه  در پایان نیز پیشنهاد می گردد. ارزیابی گردد

مورد ) یار نتایج و دستاوردها مع( مرتبط با معیار هشتم در چک لیست ارزیابی نظام پیشنهادها در مدل جایزه ملی نظام پیشنهادها  
ازمانی سال اظهارنامه جایزه ملی بهره وري و تعالی س ساین بررسی که در این مقاله بر اسا قابل ذکر است که .بازنگري قرار گیرد

  ارایی نظامفته و شاخص هاي اثربخشی و کتر انجام گر نیزبه طور دقیق 1390ظهارنامه سالا بر اساس دتوان میانجام گرفته بود،  1389
   .پیشنهادها در زمینه ها مختلف استخراج گردد
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