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صاحب کارخانه )مدیر ارشد( برای راه اندازی 
خط تولید نیاز به فضایی)دبیرخانه( با وسعت و 
موقعیت جغرافیایی مناسب دارد. چرا که بدون 
فضای الزم و مناسب نمی تواند خط تولید را 

راه اندازی نماید.
صاحب کارخانه از قبل می داند و ایمان دارد 
کارگیری  به  و  تولید  خط  اندازی  راه  با  که 
روش های اصولی به درآمد و سود دست پیدا 
خواهد کرد. پس در طرح راه اندازی کارخانه با 
نگاه سرمایه گذاری، حتما بودجه ای مناسب 
)نرم  تجهیزات  و  آالت  ماشین  خرید  جهت 
افزار و صندوق پیشنهاد، وسایل فرهنگسازی 
و آموزشی و ...( و بکارگیری متخصصین امر 

)مشاورین خبره( اختصاص داده است. 
شود  می  تهیه  کارخانه  برای  که  تجهیزاتی 

براساس شرایط محلی، نوع محصول تولیدی، 
زمان، میزان تولید، نوع چیدمان خط تولید و 
عوامل دیگر باید انتخاب شود. اگر خط تولیدی 
نداشته باشد پس محصولی هم ندارد. انتظار 
مناسب  بستر  ایجاد  بدون  سود  و  محصول 

تولید آن امری بیهوده است. 
تا  شود  می  باعث  متخصصین  از  استفاده 
سرمایه به هدر نرفته و در مسیر درست و در 
راستای اهداف کارخانه مصرف شود. دستگاه 
های مدرن و مورد نیاز می بایست با کمترین 
به  و  خریداری  تولید  خط  طراحی  در  خطا 
صورت صحیح نصب و راه اندازی شود. زمان 
مورد نیاز و منطقی جهت تبدیل مواد اولیه به 
محصوالت کاربردی در طراحی خط تولید و 
طرح کلی احداث کارخانه بایستی لحاظ شود 

برای  را  فکر خود  و  ذهن  کارخانه  و صاحب 
بر اساس طرح کلی  به محصوالت،  دستیابی 
تنظیم نماید تا توقع غیر منطقی از سیستمی 

که راه اندازی کرده است نداشته باشد.
به کارگیری افراد با تخصص ها و مالک هایی 
مشخص جهت راهبری و مدیریت خط تولید 
اجتناب ناپذیر و ضروری است. تعداد پرسنل 
و مدیران بر اساس آنالیز فعالیتها و حجم کار 
واحد های مختلف کارخانه تعیین می- شوند. 
و  صحیح  قالب  در  افراد  این  الزحمه  حق 
متناسب با کار محوله و در زمان معین می-

آنان  اینصورت  غیر  در  پرداخت شود  بایست 
را متوقف  تولید  از کار کشیده و خط  دست 
تمام  تولید،  خط  شدن  متوقف  با  کنند.  می
برنامه های صاحب کارخانه دچار اختالل شده 

ی برخوردارند
ش درون

ی اند، که از آرام
ی زمین کسان

ی رو
وین دایر: آزادترین انسان ها

نـظام پیـشنـهادهـا
 هزیـنه یـا سـرمـایـه گـذاری؟

سرمقـالـه

اجرای نظام پیشنهادها در سازمان های ایرانی، همواره با چالش ها و مشکالت خاص خود که اکثرا به مباحث مالی مربوط است همراه بوده است. 
در این رابطه این سوال از طرف افرادی که آگاهی چندانی از کارکرد و مزایای این نظام ندارند مطرح است که آیا اجرای نظام پیشنهادها باعث 

ایجاد هزینه برای سازمان می شود، و یا برعکس اجرای این نظام برای سازمان سود و صرفه اقتصادی همراه خواهد داشت؟
یقیناً اجرای هر سیستم، روش و نظام مدیریتی به طور عام و نظام پیشنهادها به طور خاص نیاز به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دارد 

تا به مرحله اثرگذاری واقعی خود برسد.
هر سیستمی که در سازمان به تازگی شروع به کار می کند، برای قرار گرفتن در مسیر صحیح رشد و تعالی و تبدیل شدن به فرهنگ سازمانی 
نیاز به صرف هزینه های مختلف مادی و معنوی دارد. از حمایت ها و فعالیت های معنوی و نمادین گرفته تا تخصیص زمان، بودجه و سایر موارد. 
برای درک بهتر موضوع می توان نظام پیشنهادها را به مثابه یک کارخانه تولیدی در نظر گرفت، صاحب کارخانه همان مدیر ارشد سازمان، 
طرح راه اندازی و پالن کارخانه همان دستورالعمل نظام پیشنهادها، مکان کارخانه همان دبیرخانه نظام پیشنهادها، ماشین آالت و تجهیزات و 
ابزارها همان نرم افزار، صندوق دریافت پیشنهاد، تجهیزات فرهنگسازی وآموزشی مثل پوستر، نشریه و..، مدیران خط تولید، همان دبیر، مسئول 
دبیرخانه، اعضای کمیته ها و سایر ارکان نظام، مواد خام کارخانه همان ایده ها و خالقیت نهفته ذهن کارکنان و باالخره محصوالت تولیدی 

همان پیشنهادهای اجرا شده است.

یقینا اجرای هر سیستم، 
روش و نظام مدیریتی 
به طور عام و نظام 
پیشنهادها به طور خاص 
نیاز به سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف 
دارد تا به مرحله 
اثرگذاری واقعی خود 
برسد.

ta_mnazarpour
Rectangle



 No.19

June

2012

5

May

July

م.
ستی

نای
از 

ش ب
رس

ز پ
ز ا

رگ
ه ه

ت ک
اس

ن 
م آ

مه
ن: 

شتی
انی

ت 
بر

آل

و ممکن است مواد اولیه تهیه شده )ایده ها( 
از بین برود یا آسیب ببیند.

صاحب کارخانه خوب می داند که کارکنان 
و مدیران آموزش دیده در خط تولید )دبیر، 

مسئول دبیرخانه و اعضای کمیته های نظام(، 
می-  آنچه  به  نسبت  باال  دانایی  سطح  با 
خواهند تولید نمایند و ابزاری که در اختیار 
دارند، باعث افزایش تولید و کاهش اشتباهات 
باالتر  وری  بهره  به  نهایت  در  که  شوند  می
انجامد. در نتیجه هزینه برای آموزش و  می
سرمایه-  دانش  و  اطالعات  نگهداری  روز  به 
های انسانی را سرمایه گذاری برای دستیابی 

به منافع بیشتر می پندارد. 

صاحب کارخانه هزینه برای خرید مواد اولیه 
ذهن  نهفته  خالقیت  و  ها  )ایده  مصرفی  و 
با  محصولی  به  دستیابی  را جهت  کارکنان( 
ارزش و با کیفیت در برنامه های خود پیش- 
جاری  های  هزینه  هیچگاه  و  کرده  بینی 
راهبری کارخانه را هدر رفته تلقی نمی نماید. 
مواد  به  نیاز  بهتر  تولید  برای  است  بدیهی 
اولیه خوب و با کیفیت دارد. پس در جهت 
یافتن مواد اولیه مناسب تالش خواهد نمود 
برنامه ریزی دقیقی  با کمک متخصصین،  و 

در خصوص تامین مواد اولیه خواهد داشت. 
کارخانه  محصول  کیفیت  و  میزان 
شرایط  از  تابعی  شده(  اجرا  )پیشنهادهای 
ذکر شده است. اگر هر کدام از عوامل مؤثر 
صحیح اجرا نشود و آسیبی در فرایند اجرایی 
طرح راه اندازی کارخانه وجود داشته باشد، 
تاثیر مستقیم بر خروجی خط تولید خواهد 
انجام  گذاری  با سرمایه  کارخانه  اگر  داشت. 
شده به محصول خوبی دست پیدا نکند، پروژه 

شکست خورده تلقی می شود. 
سرمایه گذاری برای راه اندازی یک کارخانه 
تولیدی هیچ گاه بیهوده به نظر نمی رسد. زیرا 
تفکری در پس این سرمایه گذاری به دنبال 
سودآوری  و  درآمد  کسب  و  محصول  تولید 
فعالیت  از  درآمد حاصل  است  بدیهی  است. 
کارخانه بیش از میزان سرمایه گذاری اولیه 
و هزینه های جاری راهبری سیستم خواهد 
بود. البته در ابتدای امر تا زمانی که طرح کلی 

نشده  اجرا  کامل  به صورت  کارخانه  احداث 
و میزان تولید محصوالت به حد سر به سر 
نرسیده است طبیعی است هزینه ها بیشتر 

از درآمد است. 
ولی با به کارگیری متخصصین و برنامه ریزی 
فعالیت های  گام  به  گام  اجرای  و  صحیح 
پیش بینی شده، کارخانه به سرعت به سمت 
بازدهی باالتر و درآمدزایی بیشتر پیش خواهد 
رفت تا به مرحله ای می رسد که همه امور در 
بینی-  مسیر درست قرار گرفته و تمام پیش

های اقتصادی به منصه ظهور می رسد. 
بطور خالصه و همانطور که در مورد هزینه- 
های یک کارخانه تولیدی بحث شد، هزینه- 
های نظام پیشنهادها را می توان به دو دسته 
کلی تقسیم نمود: 1-هزینه های راه اندازی و 
اولیه، 2-هزینه های جاری، البته اینجا می-

بایست این نکته را متذکر شد که هزینه های 
نظام پیشنهادها با هزینه های اجرای پیشنهاد 

متفاوت و دو مقوله جداگانه هستند.
هزینه های راه اندازی این نظام در فاز استقرار 
طراحی  موضوعات  در  بیشتر  و  توسعه  و 
سیستم و استقرار آن، طراحی دستوررالعمل، 
آموزش های پیش از استقرار و ... انجام می- 
گیرد. هر اندازه سرمایه گذاری در این مرحله 
به درستی و اصولی صورت بگیرد، ثمرات و 
نتایج پربارتری از این نظام در مرحله اجرا به 

دست خواهد آمد.
از فاز طراحی و  نیز پس  هزینه های جاری 
پیشنهادها  نظام  اجرای  حین  در  و  استقرار 
در  نیز  هزینه ها  این  می گیرد.  انجام 
آموزش های  مانند  بخش هایی  و  موضوعات 
نظام پیشنهادها در سطوح مدیران، دبیران، 
های  فعالیت  کارکنان،  و  کمیته  اعضای 
فرهنگی و ترویجی، حق الزحمه ارکان، پاداش 
پیشنهادها، نگهداری و ارتقا، آسیب شناسی و 
شناخت نقاط بهبود، استفاده از مشاورین و ... 

صرف می گردد. 
حال زمانی که نظام پیشنهادهای سازمان پس 
از طراحی، استقرار و اجرا در سیر تکامل خود 
پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولد و رشد، 
به مرحله بلوغ خود برسد، در این مرحله است 
کاری ها  دوباره  با حذف ضایعات،  قطعاً  که  
استفاده  و  کاری  فرآیندهای  عارضه  های  و 
که  سازمان  بالقوه  و  موجود  فرصت های  از 
از طریق ذهن خالق و مشارکت جوی افراد 
برای  می گردد،  مطرح  ایده  ارائه  قالب  در  و 
به  فراوانی  اقتصادی  صرفه  و  سود  سازمان 
همراه خواهد داشت. در این مرحله است که 
این نظام می تواند مانند کارخانه ای که نقطه 
سر به سر تولید را پشت سر گذاشته است، 
از طریق  را  هزینه های جاری خود  تنها  نه 
بخشی از درآمدها و سود و صرفه های حاصله 

تامین نماید بلکه منبع درآمدی برای سازمان 
باشد. اما برای رسیدن به این وضعیت، شرایط 
ترین  مهم  که  است  الزم  نیازهایی  پیش  و 
شرط آن، داشتن دیدگاهی بلند مدت به نظام 
باشد،  پیشنهادها و نگرش سرمایه گذاری می
توان  بطوری که بهترین گواه این گفته را می
توسعه  و  گیری  شکل  مهد  کشورهای  در 
های بهبود جستجو نمود، شرکت های  نظام
ازجمله  آنها  برجسته  ژاپنی و مدیران  موفق 
جناب آقای یامادا )یکی از موفق ترین مدیران 
سال  الی10   5 حداقل  که  معتقدند  ژاپنی( 
زمان الزم است تا نظام پیشنهادها اثرگذاری 
واقعی خود را هم در بخش اقتصادی و هم در 
بخش انگیزش و تکریم نیروی انسانی نشان 

دهد. 
آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد این است 
که صاحبان کارخانه های بزرگ با سرمایه-

گذاری های کالن اقتصادی و به کار گیری 
موضوع  حوزه  در  متخصصین  و  مشاورین 
فعالیت کارخانه، به درآمدها و سودهای کالن 

دست پیدا می کنند.

پیشرفته  کشورهای  در  پیشنهادها  نظام 
آزمون خود را پس داده و نتایج حاصل از آن 
ژاپن  است.  بوده  گشا  راه  و  بسیار چشمگیر 
پیشرفت خود را مرهون سیستم های نوین 
مدیریتی از جمله نظام پیشنهادها می داند. 
اروپا و امریکا به تاثیرات و ثمرات آن اطمینان 
اند و بدنبال استفاده های بیش از  پیدا کرده

پیش از آن هستند.
 امید است با تقویت نگرش بلند مدت به 
نظام پیشنهادها در سطح مدیران داخلی 
ریزی  و سرمایه گذاری آگاهانه و برنامه
منسجم بتوانیم شاهد دستیابی به اهداف 
عالیه این نظام نوین مدیریتی در سرزمین 

عزیزمان ایران باشیم.
سردبیر

برای درک بهتر 
موضوع می توان نظام 

پیشنهادها را به مثابه 
یک کارخانه تولیدی 

در نظر گرفت.

در این مرحله است که این 
نظام نه تنها هزینه های 
جاری خود را از طریق 
بخشی از درآمدها و 
سود و صرفه های حاصله 
تأمین می نماید بلکه منبع 
درآمدی برای سازمان 
باشد.
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