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در حدود یک دهه حضور فعال در عرصه نظام پیشنهادهای کشور و بررسی 
عملکرد نظام پیشنهادها در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، بارها مشاهده 
شد که اشتباهات قبلی یک سازمان در سازمان دیگر عیناً تکرار می گردید 
و یا یک عملکرد و شیوه اجرایی موثر که در یک سازمان پس از سال ها 
تجربه بدست می آمد از دید سازمان های دیگر مغفول می ماند. خأل تعامل و 
به اشتراک گذاری تجربیات در نظام پیشنهادهای کشور بسیار مشهود بوده 
و تعداد اندکی از سازمان ها نسبت به اجرای این موضوع با یکدیگر همکاری 

داشته اند.

اینجا این سؤال مطرح است که آیا به جای الگو برداری و استفاده از تجربیات 
و دستاوردهای دیگران، ما باید هر چیز تجربه شده ای را مجدد خود تجربه 

کنیم !؟ آیا نیاز هست که چرخ را دوباره اختراع کنیم!؟
در شرایط رقابتی امروز، کیفیت و بهره وری دو عامل مهم و اساسی در بقای 
مؤسسات و تولیدکنندگان می باشد و بهبود مستمر ابزاری مطمئن جهت 
تداوم حضور در این بازار می باشد. یکی از روش هایی که موجب پیشرفت 

سازمان ها در این عرصه رقابتی می گردد، الگوبرداری از برترین هاست.
بهینه کاوی )Benchmarking( از دو کلمه انگلیسی Bench )نیمکت( 

و Mark )عالمت گذاری( تشکیل شده است.

بهینه کاوی، روش و تکنیکی است که بدان وسیله می توان شکاف موجود 
بین سازمان خودی و سازمان پیشرو و برتر در زمینه خاص را به حداقل 

رساند.
این  دوم  جهانی  از جنگ  پس  ها  ژاپنی  بار  نخستین  گفت  بتوان  شاید   
از صدها  بازدید  از طریق  تکنیک را در مقیاس وسیع و سازماندهی شده 
شرکت و کارخانه در سراسر جهان )به خصوص ایاالت متحده آمریکا و اروپا( 
و الگوبرداری ازآنها آغاز نمودند. اما پیدایش بهینه کاوی به شکل امروزی آن 

به سال 1979 و به شرکت زیراکس باز می گردد.
پس از اینکه نظام پیشنهادها در سازمان طراحی، مستقر و پیاده سازی شد، 
الزم است جهت حصول اطمینان از اجرای درست و اصولی، این نظام همواره 
مورد بازنگری و بهبود قرار گیرد. امروزه بسیاری از سازمان ها به دلیل ارزش 
روش هایی  و سراغ  دوری جسته  بر  زمان  روش های  انجام  از  زمان،  باالی 
می روند که سریع تر به اهداف خود برسند. یکی از این روش ها استفاده از 
تجارب شرکت ها و سازمان های موفق در زمینه های خاص و بهینه کاوی 

از آن هاست.

نکته حائز اهمیت این است که این روش اگر به صورت صحیح، با دوره و بازه 
زمانی مناسب و روش های استاندارد انجام گیرد می تواند یکی از راه های 

ارتقاء این نظام باشد.

سازمان  بین  شکاف  که  است  روشی   Benchmark
خودی و پیشرو را به حداقل می رساند.

   اصول فرآیند بهینه کاوی به صورت چرخه ای بوده 
و در اجرای آن 5 گام اصلی باید برداشته شود.

2. بهینه کاوی یک فعالیت مستمر می باشد.
همان طور که قباًل نیز ذکر گردید بهینه کاوی یک امر مستمر است. بدان معنا 
با یک یا دو مورد بهینه کاوی، امر بهبود در این نظام برآورده نشده  که قطعاً 
و اگر هم بهبودی حاصل گردد به صورت مقطعی خواهد بود. چرا که امروزه              
سیستم ها و نظام های بهبود و بهره وری با سرعت در حال تغییر، تحول و بهبود 
هستند و این بهبودها از سوی شرکت های پیشرو مورد اجرا قرار می گیرد. لذا با 
توجه به این موضوع و ماهیت نظام پیشنهادها که خود یک سیستم و روش ایجاد 
بهبـود و تغییر اسـت، شرکـت ها باید برنـامه مستمـر و دوره ای برای انجـام 
از برترین های  بهینه کاوی در نظر بگیرند. متأسفانه در کشور ما بهینه کاوی 
این نظام یا به هیچ وجه انجام نمی گیرد و یا به صورت موردی و به ندرت انجام 

می گیرد.

1. بهینه کاوی  نظام پیشنهادها، ابزاری برای اصالح 
و بهبود این نظام می باشد.

این جمله دو شرط مهم را می رساند:
- اول آنکه همه جنبه های نظام پیشنهادها و تشکیالت آن 
را در بر می گیرد ولي نمی تواند همه مسائل آن را حل کند.

- دوم آنکه بهینه کاوی برای بهبود است. عده ای به بهینه 
نظام  عملکرد  ارزیابی  برای  ابزاری  عنوان  به  فقط  کاوی 
پیشنهادهای خود در ارتباط با دیگران می نگرند. اگر مفهوم 
اصالح و بهبود به عنوان هدف مرکزی در نظر گرفته نشود، 

این ابزار تقریباً بدون استفاده خواهد بود.

زمینـه  در  موجود  های  چالـش  و  ها  آسیب  از  برخـی 
طور  به  و  مطرح  ادامه  در  پیشنهادها  نظام  کاوی  بهینـه 

خالصه هر کدام مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد:

سـرمقـاله
3. اجرای بهینه کاوی به طور اصولی و روشمند

اصول فرایند بهینه کاوی به صورت چرخه ای بوده و در اجرای 
آن 5 گام اصلی باید برداشته شود: 

گام اول: طرح
در این گام فرآیندی که باید بهینه کاوی شود، انتخاب می شود 
و متناسب با این انتخاب تیم بهینه کاوی تشکیل می گردد، 

سپس معیارهای اندازه گیری و بهینه کاوی تعیین می گردد.
به عنوان مثال در این جا موضوع، بهینه کاوی نظام پیشنهادها 
می باشد و تیمی از دبیران و اعضای کمیته تشکیل می گردد. 
معیارها می تواند دامنه ای از یک قسمت خاص از فرایند اجرای 

نظام پیشنهادها تا کل این نظام باشد.

گام دوم: جستجو
در این مرحله، گزینه مناسب جهت بهینه کاوی مورد تحقیق 
و جستجو قرار گرفته و گزینه مناسب انتخاب می گردد. این 
انتخاب می تواند بر اساس خواستگاه، نیاز و شرایط سازمان و 
نظام پیشنهادهای آن، شرکت ها و سازمان های برتر داخلی و یا 

خارجی، تولیدی، صنعتی یا خدماتی و...  باشد. 

گام سوم: مشاهده
نظام  اجرایی  فرایندهای  بررسی  مرحله،  این  از  هدف   
پیشنهادهای سازمان الگو جهت بررسی، شناخت و الگوبرداری 

فرآیندهای آن هاست.

گام چهارم: تجزیه و تحلیل
در این مرحله و پس از مشاهده به صورت دقیق، شکاف های 

موجود بین نظام پیشنهادهای سازمان خودی و سازمان برتر آشکار شده و ریشه این علل مورد بررسی قرار می گیرد سپس این عوامل به ترتیب بر 
اساس الویت و اهمیت لیست می گردند. 

گام پنجم: تطبیق
منظور اصلی از بهینه کاوی باید ایجاد تغییر و بهبود باشد. اگر این نتیجه حاصل نشود، هدف بهینه کاوی به طور کامل برآورده نشده است. یافته های 
این مرحله باید با شرایط یکسان و روال های خودی مطابقت و بومی سازی شده و در شرکت اعمال گردند. این امر از طریق ایجاد یک طرح و اجرای 

آن حاصل می گردد. 

بنابراین چنانچه سازمانی به دنبال ارتقاء نظام پیشنهادهای خود از طریق بهینه کاوی است، ضروری است با 
دیدگاه استمراری به این موضوع و انتخاب گزینه های مناسب، به نیازهای خود پاسخ دهد.

سردبیر

وان هورن: کارهای دشوار معموالً بسیار ساده هستند زیرا برای انجامشان به ندرت رقیبی پیدا می شود.توماس فولر: اگر خردمندانه فرمان برانی، با رضایت از تو اطاعت خواهند نمود.
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