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طراحي الگوي مفهومي پايش عملكرد نظام پيشنهادها در سازمان ها با استفاده از 

  )BSC(كارت امتيازي متوازن

 

  دكتر داود فيض عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان : نويسنده

  

  چكيده

يكي از موضوعات مهم براي مديريت سازمان ها، داشتن برآوردي صحيح از عملكرد كليت سازمان و 

بدون ارزيابي دقيق عملكرد، نمي توان انحرافات را . بخش ها و سيستم هاي سازماني است نيز واحدها،

ميالدي اغلب نظام هاي ارزيابي عملكرد بر ارزيابي عملكرد  1990تا قبل از دهه . شناسايي و اصالح نمود

. نمي شدمالي و حسابداري سازمان ها متمركز بود و از اين رو توجهي به ساير شاخص هاي عملكرد ي 

اين عدم توجه به جنبه هاي مختلف عملكردي باعث ارزيابي هاي نامتوازن و  تصميم گيري هاي 

ميالدي، سازمان  1990در دهه ) BSC(با ظهور مدل كارت امتيازي. نامتعادل از سوي مديريت مي شد

سرعتي خيره كننده هاي مختلف انتفاعي و غيرانتفاعي به منظور دستيابي به توازن در ارزيابي عملكرد با 

را مي توان براي ارزيابي عملكرد كل سازمان يا يك  BSCمدل . به استفاده از آن اقبال نشان دادند

براي ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادها در سازمان  BSCدر اين مقاله مدل . بخش سازمان بكار گرفت

مدل طراحي شده داراي .شودهاي كشور طراحي و تبيين شده و روش استفاده از آن توضيح داده مي 

يك چشم انداز و چهارجنبه نتايج مالي و غير مالي نظام پيشنهادات،پيشنهاد دهندگان، فرايند هاي 

دريافت وارزيابي پيشنهادات و جنبه نوآوري ،يادگيري و رشد، است كه در دو سطح صفر و بسط يافته 

  .ارائه شده است

  

  .امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادها، مدل كارت :كليد واژه ها
  

EMAIL:feiz1353@gmail.com 

Emodir.net@gmail.com 

www.emodir.com 

  09121964980: تلفن.  97سمنان، بلوار كارگر، كارگر اول، پالك : آدرس
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  مقدمه. 1

به  همواره سازمان هاي پيشرو به دنبال سيستم ها و روش هايي هستند تا آن ها را در مسير موفقيت

بكارگيري آن پيامدهاي مثبت  پيش برد، يكي از اين نظام ها، نظام مديريت مشاركتي است كه

نظام پيشنهادها يكي از روش هاي مديريت . مالي و غيرمالي فراواني براي سازمان ها به همراه دارد

مشاركتي محسوب مي شود كه در چند سال گذشته توسط بسياري از سازمان ها و شركت هاي 

دست اندركاران و تي و غيردولتي بكار گرفته شده و اثرات مثبت و چشمگير آن مورد تاييد دول

هرچند پيشرفت ها، موفقيت ها و تجربيات ارزشمندي از . كارشناسان اين حوزه قرار گرفته است

اجراي اين نظام در سازمان هاي ايراني بدست آمده است، اما اين بدين معنا نيست كه اين نظام به 

به نظر مي رسد پويايي نظام پيشنهادها در . و نياز به مطالعه و بررسي ندارد همال مطلق رسيدك

اشكاالت و نواقص آن مستلزم ارزيابي دقيق و جامع آن در سازمان هاي سازمان هاي كشور و رفع 

توان با به منظور ارزيابي كامل و جامع نظام پيشنهادها، نياز به مدل و الگويي است كه ب. مجري دارد

به نظر مي رسد مدل كارت . اتكاء بر آن، برآوردي صحيح از عملكرد نظام پيشنهادها بدست آورد

      يكي از جامع ترين و پيشرفته ترين مدل هايي است كه بدين منظور) BSC(امتيازي متوازن 

، دولتي و سال، هزاران سازمان تجاري 15اين ابزار در طول بيش از .مي توان از آن استفاده نمود

با اين سيستم .استنتايج فوق العاده و پايداري اين نتايج كمك نموده  غير انتفاعي را در دستيابي به

شما ابزاري داريد تا كارهاي هر يك از كاركنان در سازمان را در جهت اهداف كالن هدايت 

نظام پيشنهاد و  بنابراين در مقاله حاضر محقق سعي نموده است ضمن تشريح مفهوم و ابعاد . كنيد

طراحي و  BSC، الگويي را به منظور ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادها بر اساس مدل  BSCمدل 

  .ارائه نمايد

  

  پيشنهادها نظام. 2

نظام پيشنهادها يكي از روش هاي مديريت مشاركتي است كه در سال هاي اخير مورد توجه و 

هدف اصلي از اجراي نظام . ته استاستفاده سازمان هاي بخش دولتي و خصوصي قرار گرف

پيشنهادها استفاده از هوش و استعداد و قوة ابتكار و خالقيت كاركنان در سازمان ها و به عبارت 

     نظام پيشنهادات يكي از ]1[.ديگر سهيم كردن افراد در تصميم گيري هاي سازماني است
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شرايط الزم براي اجراء آن در  سيستم هاي بهبود بهره وري به شمار مي آيد كه در صورت نبود

سازمان به طور موثر عمل نخواهد كرد و احتماالً منجر به توقف اجراي سيستم و سرخوردگي 

لذا پياده نمودن آن در هر شركت يا موسسه اي نياز به  ]2[.كاركنان و مجريان طرح مي گردد

ان دارد تا سيستم شناخت كافي از عوامل فردي، سازماني و گروهي و شرايط موجود آن سازم

  ]3[.مناسب آن طراحي گردد

  مزاياي اجراي نظام پيشنهادها. 3

اجراي نظام پيشنهادها عالوه بر مزاياي اقتصادي براي سازمان ها و نيز پاداش هاي نقدي و غير 

  :نقدي براي پيشنهاد دهندگان، نتايج و مزاياي زير را نيز به همراه دارد

  .ئوليت پذيري را افزايش مي دهدفرهنگ بهره وري و فرهنگ مس.  1

  .كيفيت كاالها و خدمات سازمان را باال مي برد. 2

  .تقاء مي بخشد و باعث تعلق و وفاداري بيشتر اعضا به سازمان مي شودردرجه تعهد سازماني را ا. 3

  .نمايد ميفضاي مساعد و هدفدار جهت گفت و شنود سازماني ايجاد. 4

  .تسهيل و تقويت مي شوددستيابي به اهداف سازماني . 5

  .آوردامكان تمايز افراد كارآمد از غير كارآمد در سازمان را فراهم مي . 6

  .مقاومت در مقابل تغيير را كاهش مي دهد. 7

  .اطالعات را تسهيل و تقويت مي كندارتباطات سازماني و گردش . 8

  .مي يابد ءسرعت و كيفيت فرآيند تصميم گيري هاي سازمان ارتقا. 9

  .رضايت شغلي را افزايش مي دهد. 10

  .سازماني ايجاد مي كند) هم افزايي(سينرژي . 11

  .احساس مشترك در محيط كاري ايجاد مي كند. 12

      از حداكثر توان كاركنان در نوآوري و بكار اندازي قوه ابتكار و خالقيت هاي جمعي و. 13

  .طرح هاي ابداعي استفاده مي گردد

       قويت و تحريك كاركنان جهت قبول مسئوليت در محيط هاي كاري و ت عتشجيباعث . 14

  .مي گردد

  .باعث ايجاد غبت در كار گروهي مي گردد. 15

  .تعارضات، شكايات، كم كاري، غيبت و تأخير را كاهش مي دهد. 16
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  .به بينش، دانش و توانايي و خالقيت كاركنان تعالي مي بخشد. 17

  .ليدي و اداري را كاهش مي دهدضايعات و هزينه هاي تو. 18

  .شرايط ايمني، وضعيت نگهداري و تعميرات ماشين آالت و روابط كار را بهبود مي بخشد. 19

  .فرصت ابراز شخصيت به افراد مي دهد. 20

  .باعث همسويي بين اهداف كاركنان و مديريت مي شود. 21

  ]4[.كاركنان در اعمال قدرت و اختيار سهيم مي گردند. 22

  

  مراحل استقرار و اجراي نظام پيشنهادات .4

نظام پيشنهادات يك شكل خاص و ثابت ندارد كه بتوان آن را در تمامي سازمان ها به صورتي 

كه هر سازمان، شركت يا  واحد بكار گرفت، بلكه اغلب نظريه پردازان و كارشناسان فن معتقدند

س از انجام مطالعه كارشناسانه در پيد مؤسسه اي با توجه به اهداف، شرايط و امكانات موجود با

. نمايد ء، تداوم و پويايي سيستم تدوين و اجراءابعاد مختلف سازمان يك نظام مناسب جهت اجرا

شده در سازمان هاي  ءبا وجود اين نبايد از نظر دور داشت كه تمامي سيستم هاي پيشنهادهاي اجرا

ن چارچوب كلي مورد نظر را در چهار مي توا. مختلف از يك چارچوب كلي پيروي مي نمايند

  :مرحله به شرح زير مورد توجه قرار داد

  فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام پيشنهادها: مرحله اول

  :در اين مرحله بايد فعاليت هاي زير انجام شود

  مطالعه مقدماتي سازمان و شناخت سازمان). 1(

  سازمانتدوين نظامنامه يا آيين نامة متناسب با شرايط ). 2(

  )طراحي ساختار مناسب(تشكيل سازمان اجراي نظام پيشنهادها ). 3(

  .... بستر سازي اجراي نظام پيشنهادها از طريق آموزش، برگزاري جلسات هم انديشي و ). 4(

  
  نحوه ارائه پيشنهادها: مرحلة دوم

هاي كاركنان، در اين مرحله بايد شيوه هاي ارائه پيشنهادها توسط كاركنان، مديران، خانواده 

به طور كلي شيوه هاي ارائه پيشنهادها مي تواند به . مشتريان و ساير مرتبطين سازمان مشخص شود

  .صورت كتبي، شفاهي يا الكترونيكي باشد
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  ارزيابي پيشنهادات: مرحله سوم

در اين مرحله بايد پيشنهادات دريافت شده در مراجع مشخص شده در ساختار سازماني با 

          تا ارزش پيشنهاد ارائه شده و نيز. مشخص مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد معيارهايي

  .امكان پذيري اجراي آن مشخص شود

  
  اعطاي پاداش به پيشنهاد دهندگان: مرحله چهارم

در اين مرحله بايد با توجه به ارزش پيشنهاد و پيامدهاي مثبت آن براي سازمان به فرد يا گروه 

همچنين به منظور پويايي نظام و رفع . پاداش متناسب نقدي يا غيرنقدي اعطاء شود پيشنهاد دهنده

نقص هاي احتمالي در آن بايد در دوره هاي زماني مشخص، ابعاد مختلف آن مورد بررسي و 

  ]5[.ارزيابي قرار گرفته و نواقص و اشكاالت برطرف شود

  

  كارت امتيازي متوازن چيست؟.5

سنجه هائي كه : ارزيابي متوازن«با ارائه مقاله اي با عنوان  1992، ابتدا در سال   BSC نمدل ارزيابي متواز

اين مقاله مي كوشد با ارائه شاخصهاي . در هاروارد بيزينس رويو ارائه شده است» دعملكرد را راهبري مي كن

 و كاپالنبه عقيده  .فراهم آورد نظام پيشنهادات راسازماني در اهدافمدلي جهت ارزيابي ميزان تحقق  ،مناسب

بر اين اساس سنجش راهبردها مقدمه اي . ، ماداميكه نتوان چيزي را سنجيد نمي توان آن را مديريت كردنورتن

بنابر اين با ايجاد مجموعه اي از . جهت مديريت آنها و ارتقاي يادگيري استراتژيك سازمان قلمداد شده است

  طبق .]6[ راي مديران سازمان واقعا  مهم استچه چيزي بسنجه ها ،مي توان به كاركنان نشان داد كه 

توسط يكي از مؤسسات وابسته به مدرسه بازرگاني هاروارد شركت هاي  2005پژوهش هاي بعمل آمده در سال 

شركت كارت امتيازي متوازن را اجرا كرده اند يا در حال پياده  8شركت،  10، ازهر  1000ليست فورچون 

ت امتيازي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي مي باشد كه به همه مديران در همه سطوح كار. سازي آن هستند

  .كمك مي كند تا بتوانند فعاليتهاي كليدي خود را پايش و كنترل نمايند

 تعادل و هماهنگي است، برخوردار سالمت از كه است سازماني براي حياتي نياز يك تعادل و توازن وجود   

خط مشي  ارزيابي نظام اساس اين بر. باشد مي سازمان در لقوهاب توان ارتقا و ربخشاث كارآ، حركت الزمه

 به عنايت با را شده تعيين پيش از اهداف به دستيابي روند بتواند كه يابد دست همگوني و تعادل يك به بايستي

  .نمايد پشتيباني آنها سازي بهينه

  :ت هاي زير اس ارزيابي متوازن بدنبال توازن در حوزه 
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  هاي مالي و غير مالي ـ توازن بين معيار1

  ـ توازن بين ذينفعان داخلي و خارجي سازمان2

  مدت و بلند مدت ـ توازن بين اهداف كوتاه3

   ]8[،] 7[& )نگر گذشته( و شاخصهاي تابع) نگر آينده(ـ توازن بين شاخصهاي هادي 4

BSC فراگير و جامع گيري اندازه نظام در را آنها و سازد مي آشكار سازمان در را غيرمالي شاخص هاي اهميت 

 تعداد يا و انساني نيروي  هاي جابجايي مشتريان، حفظ همانند غيرمالي شاخص هاي وجود. گيرد مي كاره ب

 منجر خود كه گيرد مي نشأت سازماني فعاليتهاي از كه است نتايجي مدل ارزيابي متوازن در جديد، محصوالت

 كه شوند مي محسوب هايي كننده بيني پيش جمله از ها اندازه اين اينرو از شود، مي ستراتژيهاا به دستيابي و اجرا به

مدل اصلي كارت امتيازي متوازن داراي چهار جنبه يامنظر است و .زنند مي رقم را سازمان آتي مالي عملكرد

  .مي شوندداز در اين چهار جنبه تعريف ناهداف استراتژيك و شاخص ها  براي رسيدن به چشم ا

  

  جنبه هاي چهار گانه مدلتبيين . 6

و با يك رابطه علي معلولي جنبه جنبه هاي چهار گانه مدل كارت امتيازي متوازن با يكديگر در ارتباط بوده 

در هر حال دستيابي به چشم انداز سازمان مستلزم توجه متعادل و متوازن به هر چهار .مالي را پشتيباني مي نمايند

مدل اصلي  1در شكل .  در مي آيد نمايش به ل كارت امتيازي متوازن به صورت هاي مختلفمد. جنبه است

  .كارت امتيازي متوازن نشان داده شده است
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  مالي :  اول جنبه

براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با در اين جنبه بايد به اين سوال پاسخ  دهيم كه 

بايست واحدهاي سازماني را ترغيب  مي كارت امتيازي متوازن ؟ورد و ارتباط داشته باشيمبرخ صاحبان سهام

بر اين اساس تامين اهداف مالي، نقطه اصلي . كند تا ميان اهداف مالي و استراتژي سازماني ارتباط برقرار كنند

در نهايت امر در  مي بايست يدر هر منظر هدف استراتژيك و هر شاخصي هر . تمركز همه مناظر مدل است

: كاپالن و نورتن، سه استراتژي كلي مالي تعريف كرده اند.قالب نظام علي معلولي عملكرد مالي را بهبود بخشد

. رشد وتركيب درآمد، كاهش هزينه و بهبود بهره وري واستفاده بهينه از دارائيها و استراتژي سرمايه گذاري

ت و خدمات جديد مي پردازد؛ در حالي كه كاهش هزينه و توسعه محصوال به استراتژي رشد و تركيب درآمد

منابع مشترك ميان واحدها  بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم و به اشتراك گذاري

در راهبرد استفاده بهينه از دارائيها نيز، سازمانها از دارائيهاي بالاستفاده در سرمايه گذاري هاي جديد .اشاره دارد

 ]7[ .هره مي برندب

  

  مشتري: دوم جنبه

 چــگونه اينــكه و مشتــري بر تمركز و توجــه پايه بر را خود اهداف و مأموريت بسيـاري سازمانهــاي امــروزه

 تعريف و تبييــن بيـاورد، در خود ارشـد مديريت اول اولويت عنــوان به  را مشتـري ديدگاههاي سازمـان
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در منظر مشتري، به شناسائي مشتريان و بخش هائي از بازار كه سازمان براي رقابت انتخاب ].7[.نمــايند مي

اين بخشها، منابع درآمدزاي مطرح در رويكرد مالي را ارائه مي كنند؛ با اين تفاوت كه . مي پردازند ،كرده

در اين منظر . ستندهاي مالي، عموما متمركز بر حال وآينده ه شاخصآن در مقايسه با  در مطرح شاخص هاي

  . مولفه هائي نظير رضايت، وفاداري، حفظ، جذب و سودآوري مشتريان مورد تاكيد قرار مي گيرد
  

  سازماني درون كار و كسب فرآيند: سوم جنبه
  در اين منظر بايد ببينيم براي جلب رضايت مشتريان، كدام فرايندها بايد بهبود يابند؟

هاي فرايندي  شاخصهاي مناظر مالي و مشتري، اهداف و  شاخصاهداف و  سازمانها نوعا، پس از فرموله بندي

داخلي توجه و تأكيد دارد كه  كارهايآن دسته از نتايج كسب و  بر  BSCجنبه از  اين. را مشخص مي سازند

رو با ايجاد تمركز و  هدايت خواهد نمود، از اين مشتريانهاي مالي و رضايتمندي  سازمان را به سمت موفقيت

را  مشتريانسازد تا نيازهاي  و فعاليتهاي مهم و حياتي درون سازماني، آنها را قادر مي عملياتهاتوجه در مديران به 

  .برآورده نمايند

در حد رضايت  آنهاخروجي  كه گرددسازمان بايستي مورد پايش قرار گيرند واطمينان حاصل  فرايندهاي كليه

هاي  شاخصبا عنايت به (رقابتي آنها  اقداماتكه چه فرايندها و يا سازمانها درخصوص اين. باشد  و مطلوب مي

بنابر اين  .دنگيري نماي عالي خود فراتر روند، بايستي تصميم وبايستي از حد مطلوب ) مشخص شده هر كدام

سازمان بايد براي جلب رضايت مشتريان و كسب منافع مالي ، فرايند ها و فعاليت هاي خود را به شكل كارآمد 

براي مديريت ارشد در مورد قضاوت و داوري  راها امكان و توانايي الزم   شاخص ]10[.و اثربخشي انجام دهد 

گذار است  تأثيربر كل اهداف شركت  كهرقابتهاي الزم   انجامسازماني و   درخصوص فرايندهاي كليدي درون

 كاركنانكه  دننماي مين اطمينان را ايجاد ارتباطات الزم و يكپارچه سازي اي ايجادبا  ها شاخص .سازد فراهم مي

 تماميتصميمات و ايجاد بهبود ها پيش رو داشته باشند و   فعاليتها، براي راسطوح پائينتر سازمان اهداف روشني 

    .مي گردد مرتبطاينها با مأموريت و ا هداف كالن سازماني 
 

  نوآوري و يادگيري:  چهارم جنبه

ال پاسخ دهيم كه به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را دراين جنبه بايد  به اين سو

هائي توسعه مي يابند كه در نهايت رشد  شاخصدر اين منظر، اهداف و  در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

 .مهيا مي سازد منظر رشد ويادگيري، زيرساخت تحقق سه منظر ديگر را. ويادگيري سازماني را منجر مي شوند

 سازمانبا مشتري و فرايندهاي داخلي كسب و كار يكسري از پارامترهاي دخيل در موفقيت  مرتبط هاي  شاخص

 تغييردر حال  دائماًدستيابي به موفقيت   راستاياهداف در  اما .نمايد باشند شناسايي مي را كه داراي اهميت مي

. ]7[باشد ضروري مي فرايندهاهاي مستمر در محصوالت و  بوده و براي حضور در صحنه رقابت ايجاد بهبود

   هاي رضايت، جذب و شاخصمبتني بر سه گروه از  و يادگيري در بحث ارزيابي عملكرد نوآوري ديدگاه
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هاي كاركنان، كيفيت نظام اطالعاتي، تعيين  توانايي وها  ، قابليتمواردي نظير بهره وري كاركنان شكل گرفته و

جنبه رشد  .رديگ ميمدنظر قرار تعلق خاطر سازماني در راستاي تحقق اهداف  وجودي به اهداف و  و روند دستياب

و يادگيري ،سازمان را قادر مي سازد تا  ظر فيت خود را براي نوسازي بلند مدت تضمين نمايد، كه اين خود 

 ]11[. پيش نيازي براي بقاء در بلند مدت است

  

  مدل تحقيق . 7

، داراي چهار جنبه ) BSC(انگونه كه در بخش هاي قبل بيان شد، مدل كارت امتيازي متوازنهم

است كه اين جنبه ها عملكرد يك سازمان، يك واحد سازماني يا يك سيستم را از جهات مختلف 

از اين رو مدل ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادها بر اساس . مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند

BSC مشاهده مي شود 2احي شده كه در شكل طر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام پيشنهادها BSCمدل سطح صفر كارت امتيازي متوازن . 2شكل 

  

  نتايج مالي

 و غير مالي

چشم انداز نظام 

پيشنهادها در 

 سازمان

پيشنهاد 

 دهندگان

 فرايندها

نوآوري، 

 يادگيري و رشد
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نظام پيشنهادها )  BSC( مشاهده مي شود، مدل كارت امتيازي متوازن 2كه در شكل  همانگونه

داز مشخص مورد توجه و داراي چهار جنبه است كه اين چهار جنبه بايد در راستاي يك چشم ان

  :اين جنبه ها در زير تشريح مي شوند. ارزيابي قرار گيرند

است، چرا كه تمام تالش ها و هزينه هايي  منظرمهمترين جنبه، اين : جنبه نتايج مالي و غيرمالي. 1

كه در سازمان براي اجراء و استقرار نظام پيشنهادها انجام مي شود به دنبال كسب نتايج مالي و 

  .رمالي استغي

در نظام . در اين جنبه مشتريان قرار دارند BSCدر مدل اصلي  :جنبه پيشنهاد دهندگان. 2

در اين منظر بايد انتظارات و عملكرد . پيشنهادها، مشتريان اصلي همان پيشنهاددهندگان هستند

يج مالي و پيشنهاددهندگان مورد توجه قرار گيرد، چرا كه بدون توجه به آن ها، نمي توان به نتا

  .غيرمالي مناسبي دست يافت

ارزيابي پيشنهادها مورد توجه و  و مرتبط با دريافت يدر اين جنبه بايد فرايندها :جنبه فرايندها. 3

بديهي است بدون داشتن فرايندهاي مفيد و مؤثر نمي توان عملكرد مثبتي از . تمركز قرار گيرند

  .رمالي داشتپيشنهاددهندگان و به تبع آن نتايج مالي و غي

در اين جنبه بايد به موضوع آموزش منابع : رشد و يادگيري عوامل سازماني، جنبه نوآوري،. 4

توجه به اين جنبه . انساني در ارتباط با نظام پيشنهادها، بستر سازي و فرهنگ سازي توجه نمود

بر نتايج مالي و  باعث بهبود عملكرد جنبة فرايندها و پيشنهاددهندگان شده و بهبود عملكرد آن دو

در ادامه شكل بسط يافته مدل با  .اثر خواهد گذاشت ها غيرمالي حاصل از اجراي نظام پيشنهاد

در شكل بسط يافته مدل چشم انداز . توجه به جنبه هاي چهار گانه فوق به نمايش درآمده است

هاي مرتبط با نظام پيشنهاد ها در سازمان،اهداف استراتژيك در هر يك از چهار جنبه و شاخص 

  .اهداف استراتژيك به تفكيك جنبه ها تبيين شده است
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    چشم انداز

  

  

  

  

  شاخص ها  اهداف استراتژيك  جنبه ها

و  نتايج

پيامدهاي مالي 

  و غيرمالي

  كاهش هزينه هاي سازمان بر اثر پيشنهادها -

  افزايش درآمدهاي سازمان بر اثر پيشنهادها -

  ميزان هزينه ها به ريال. 1

  ميزان افزايش درآمدها به ريال. 2

  ميزان بهبود شرايط كاري. 3

پيشنهاد 

  دهندگان

  افزايش مشاركت كاركنان و مديران -

خانواده ها، مشتريان، تأمين (افزايش مشاركت مرتبطين سازمان -

  ..... )كنندگان و 

  رضايت پيشنهاددهندگان از سيستم -

  افزايش اعتماد پيشنهاددهندگان به سيستم  -

  سرانه پيشنهادات در هر سال . 1

  ميزان استمرار مشاركت پيشنهاددهندگان. 2

  درصد پيشنهاددهندگان از كل كاركنان. 3

  درصد پيشنهاددهندگان مرتبطين با سازمان به كل مرتبطين. 4

  درصد پيشنهادهاي گروهي. 5

  سرانه پاداش پرداختي به كاركنان. 6

  شنهادهاسرانه صرفه جويي حاصل از اجراي پي. 7

 نظام پيشنهاداتي پويا، بهنگام، مؤثر و كارآمد
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  شاخص ها  اهداف استراتژيك  جنبه ها

فرايندهاي دريافت 

و ارزيابي پيشنهاد و 

  ارائه بازخور

  تنوع در روش هاي دريافت پيشنهاد -

  افزايش سرعت در فرايند ارزيابي -

  افزايش ضريب ايمني فرايند دريافت و ارزيابي پيشنهادها -

  افزايش دقت در ارزيابي پيشنهادها -

  د روش هاي دريافت پيشنهادتعدا. 1

  تعداد روزها يا ساعات بررسي هر پيشنهاد. 2

  و ارزيابي درفراينددريافت)لورفتن پيشنهاد(تعداد شكايات پيشنهاددهندگان از تقلب. 3

  تعداد شكايات پيشنهاد دهندگان از عدم دقت در فرايند ارزيابي. 4

  با نوع صرفه جويي حاصل از پيشنهادتعداد شكايات پيشنهاددهندگان از عدم تناسب پاداش . 5

  تعداد شكايات پيشنهاددهندگان از تأخير در ارزيابي پيشنهادها. 6

نوآوري، يادگيري 

  و رشد

  افزايش كار گروهي -

  افزايش توان نوآوري و خالقيت پيشنهاددهندگان -

  آموزش پيشنهاددهندگان -

  تسهيم دانش، تجربه و اطالعات در ميان پيشنهاددهندگان -

  افزايش كيفيت پيشنهادها -

  تعداد گروه هاي تخصصي و كاري پيشنهاد دهنده. 1

  تعداد دوره هاي آموزشي خالقيت و نوآوري. 2

  تعداد شركت كنندگان در دوره هاي آموزش خالقيت و نوآوري. 3

  تعداد جلسات آموزشي مرتبط با نظام پيشنهادات. 4

  ط با نظام پيشنهاداتتعداد شركت كنندگان در جلسات آموزشي مرتب. 5

  تعداد جلسات هم انديشي جهت تبادل تجربيات در سازمان. 6

  تعداد ساعات آموزش تخصصي به منظور ارتقاء دانش تخصصي پييشنهاددهندگان. 7

تعداد شركت كنندگان در دوره هاي آموزش تخصصي به منظور ارتقاء دانش تخصصي . 8

  پيشنهاددهندگان

  ي تكنيك هاي خالقيت توسط پيشنهاددهندگانميزان آشنايي و بكارگير. 9

  نظام پيشنهادها) BSC(مدل بسط يافته كارت امتيازي متوازن . 3شكل 
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  جمع بندي و نتيجه گيري. 8

در اين مقاله ضمن تشريح چهارچوب كلي نظام پيشنهادها در سازمان و نيز تبيين مباني نظري مدل 

مدل تحقيق كه با هدف ارزيابي . حي و ارائه شدكارت امتيازي متوازن، مدل مفهومي تحقيق طرا

طراحي شده داراي يك  BSCاساس مدل  برعملكرد نظام پيشنهادات در سازمان هاي كشور،

نتايج «عناوين اين جنبه ها در مدل تحقيق در بخش مالي به جنبه . چشم انداز و چهار جنبه است

جنبه فرايندها به جنبه  ،»پيشنهاددهندگان«به، جنبه مشتريان به جن» مالي و غيرمالي نظام پيشنهادات

ه تغيير يافته و عنوان جنبه چهارم بدون تغيير حفظ شد» فرايندهاي دريافت و ارزيابي پيشنهادات«

   وپس از ارائه مدل مفهومي و تعيين روابط بين متغيرهاي اصلي، اهداف استراتژيك . است

در مورد استفاده . طراحي و ارائه شد اي هارزيابي كننده هر هدف در جدول جداگانهاي شاخص 

  :از مدل توجه به نكات زير ضروريست

مدل ارائه شده در اين تحقيق يك مدل مفهومي بوده و اجرايي شدن آن مستلزم تنظيم مجدد . 1

ممكن است به هنگام اجراء الزم باشد در جنبه ها، اهداف . آن براي نيازهاي هر سازمان است

  . ها تغييراتي را اعمال نموداستراتژيك يا شاخص 

تجربه برخي شركت ها در استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن نشان مي دهد، براي اثربخشي . 2

بنابراين . بيشتر ممكن است مديران سازمان مجبور باشند تعداد جنبه ها را افزايش يا كاهش دهند

به است طراحي شده، اما از نظر كه داراي چهار جن BSCهر چند مدل تحقيق بر پايه مدل اصلي 

  .ذير استپمحقق افزايش يا كاهش تعداد جنبه ها در صورت ضرورت امكان 

استفاده نكرده اند مي توانند از اين ابزار قدرتمند  BSCشركت هايي كه تاكنون از مدل . 3

ربه و مديريتي در ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات سازمان استفاده نمايند و در صورت كسب تج

  .سازمان گسترش دهندسر موفقيت، استفاده از كارت امتيازي متوازن را در سرتا

هر چند مدل كارت امتيازي متوازن در سير تكاملي خود از يك ابزار ارزيابي كننده به يك . 4

متدلوژي مديريت استراتژيك ارتقاء يافته است، اما كماكان استفاده از آن به عنوان يك ابزار 

بهرحال سازمان ها مي توانند مدل ارائه شده در اين . يابي عملكرد رايج و مرسوم استجامع ارز

تحقيق را با افزودن نقشه استراتژي عوامل كليدي موفقيت و برنامه عملياتي به يك ابزار مديريت 

  .استراتژيك نظام پيشنهادها تبديل نمايند
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