خلاصه کتاب

کليد در وضعيت روشن

( 01سال تجربه اداره شرکت کنتورسازي ايران)

نويسنده :سيدمهدي عراقي

ناشر :رسا

کتاب کليد در وضعيت روشن تجربيات مدير عامل شرکت کنتورسازي ايران مي باشد که طي  01سال
مديريت سعي مي کند تا مشکلات اساسي شرکت را برطرف کند .کتاب مطالب را موضوعي بيان کرده و در
هر فصل به يک مورد خاص پرداخته که براي بيان خلاصه نيز از همين روش استفاده کرده ام.
شايد بسياري از کتابهاي مديريتي را که بخوانيم ،با خود بگوييم که اين مسائل مربوط به ساير
کشورهاست و اين اصول مديريتي را نميتوان در کشور ايران پياده نمود .چرا که فرهنگ ايران متفاوت با
ساير کشورهاست .اما با خواندن اين کتاب که نويسندهي آن ايراني است ،سازمان آن ايراني است و کارکنان
آن هم ،همه ايراني هستند چه حرفي براي گفتن باقي ميماند .اين مدير موفق توانست ثابت کند که ميتوان
در کشور خودمان مطابق اصول کلاسيک و صحيح مديريتي ،سازمان رو به شکست را اداره نمود و آن را به
يک سازمان موفق و پيشرو تبديل کرد.
اولين حضور
در اولين حضور مهدي عراقي در کارخانه که براي تهيه گزارش از وضعيت آموزشي کارخانه وارد دفتر
مدير عامل شرکت مي شود متوجه مشکلات موجود در کارخانه و وجود شکاف بزرگ در روابط مديران با
زير دستانش مي شود و مدير عامل فعلي را فردي عصبي و ناراحت از وضعيت کاخانه مي بيند .وي از مدير
توليدش درخواستي دارد که مدير توليد آن را غير ممکن مي داند.
اداره جلسه ها
بر قراري جلسات هماهنگي و تصميم گيري در بسياري از شرکتها به دليل مديريت باسيسم يا رئيس محور
حاکم بر آنها بي اهميت و کم ارزش مي باشد ،در حاليکه مهدي عراقي اهميت اين جلسات را تا بدان حد
مي داند که اولين فصل کتابش را به اين موضوع اختصاص داده و اداره کنتور سازي را توسط اين جلسات
مي داند و مي گوييد تمامي تصميمات غير جزئي در اين جلسات گرفته مي شود و اکثر وقت مديران در
اين جلسات مي گذرد .جلسات با توجه به نياز و ضرورتشان طبقه بندي و برنامه ريزي

مي شوند و شايد

بزرگترين تفاوت وي در برنامه ريزي جلسات به صورت منظم و از قبل مشخص مي باشد ،به طوري که
افرادي که بايد در جلسات حضور يابند از قبل برنامه جلسات را دارند و جلسات طوري برنامه ريزي مي
شدند که مشکلي براي حضور نداشته باشند .و اين امر تا اين اندازه مهم جلوه مي کند که فردي را براي
تنظيم اين جلسات مي گمارد .در خصوص چگونگي اداره اين جلسات نيز توصيه هايي دارد که مي توان به
تهيه صورت جلسه در همان جلسه اشاره کرد.

باند عقرب
در اين فصل به مشکل وجود اختلاف ميان واحد هاي فني و توليدي با واحدهاي مالي ،اداري و بازرگاني
مي پردازد و ريشه اصلي اين مشکلات را در داشتن تصور غلط از وظايف واحدها مي داند و مي گويد افراد
فني بايد در يابند که بدون عمليات مالي و حسابداري صنعتي واقعاً کار شرکت مختل مي شود و اين امور
نيز مثل کار خودشان تخصصي مي باشد .و براي حل اين مشکل نه افراد بلکه نگرش آنها بايد عوض مي
شد که راه حل آن را در جا به جايي شغلي مي يابد .با جا به جا کردن مديران بخشها -هر چند که با
مقاومت آنها رو به رو مي شود -اين مشکل را از ميان مي برد .و از طرفي سعي مي کند تا افراد با کفايتي که
به دليل نشان دادن توانايي به پستهاي مديريتي ارتقا يافته بودند –که در اين پستها ناتوان بودند -را به پستي
مناسب با توانايي شان بازگرداند.

چانه زني
نويسنده چانه زني را در مباحث مختلف مورد بررسي قرار مي دهد و چانه زني هاي موجود در کنتور
سازي را استعفاي فشاري ،کمک هاي غير نقدي ،وامها ،مسافرتهاي خارج از کشور ،حق سنوات خدمت و
فروش ضايعات مي بيند و براي هر يک راه حلي مناسب با آن ارائه مي کند .استفاي فشاري زماني صورت
مي گيرد که کارمندي که داراي پستي با موقعيتي خاص مي باشد که کسي نمي تواند در نبود وي به راحتي
کار تخصصي وي را نجام دهد و براي رسيدن به خواسته ي خود از ابزار استفعاء براي تحت فشار قرار
دادن مديريت استفاده مي کند .راه حلي که او به کار مي برد پزيرفتن استعفاء مي باشد و در مقابل عکس
العمل استعفاء دهنده که منظور ديگري از استعفاء داشته بيان مي کند که استعفاء معني خواسته ي وي را
نمي دهد و براي بيان خواسته بايد نامه اي بدين منظور بنويسد .اصرار براي دريافت کمک هاي نقدي نيز
نوع ديگري از چانه زني مي باشد که با قبول نکردن آن جلوي اين چانه زني را مي گيرد .وامها نيز در
شرکت با مشکلات زيادي همراه مي باشند که براي خلاصي از آن صندقي را با سرپرستي نماينده کارگران و
مديريت به راه مي اندازد که با هزينه خود کارگران اداره مي شود و به افراد نيازمند در مقابل دلايل شفاف
وام مي دهند.براي رفع مشکل مسافرتهاي خارجي ليستي از افراد که مناسب

مي باشند را تهيه مي کند که

نوبت در آنها تمام دليل رفتن به مسافرت نمي باشد بلکه صلاحيت نيز نقش مهمي دارد .چانه زني بر سر
حق سنوات خدمت نيز با توصل به قانون و فروش ضايعات نيز با ايجاد مزايده حل شد.
دوغ و دوشاب

در اين فصل مهدي عراقي با مشکل پرداخت مساوي به کارکنان و نبودن امکان تعيين کارکنان کارا و ناکاري
مي پردازد .و مشاهده مي کند که سرپرستان و مديران اجرايي در انجام وظايف مديريتي به شکل سنتي عمل
مي کنند و توانايي جدا کردن کارکنان بد و خوب را ندارند و نمي خواهند خود را بده کنند .وي با زير
فشار گذاشتن سرپرستان براي تهيه فهرستي از افراد با توجه به کاراي آنها به نتيجه اي نمي رسد .بدين
شکل که  ،ليست را سرپرستان طوري تهيه مي کردند که افراد ناکارآمد در ليست امروز افراد کارا در ليست
فردا باشند و در پر داخت ها هيچ تاثيري نمي گذاشت .راه حلهاي پيشنهادي :
 -0گزارش روزانه  :براي تهيه اين گزارشات نکاتي را اشاره مي کند و فوايد آنها را در ارزيابي ،ثبت وقايع،
ثبت روشها حل مشکلات ،جلو گيري از اشتباه در درک معاني که در بيان شفاهي اتفاق مي افتد.... ،
 -2گزارش ماهانه جلسه ها :که به مستند سازي براي بسياري از استفاده ها مفيد مي باشد.
-3خود ارزيابي :خود ارزيابي ماهانه نه تنها به هدف ارزيابي بلکه براي مطلع کردن کارکنان با اهداف و
خواسته مديران کنتور سازي انجام وي شود.
 -4يادداشتها طي دوره :مهمترين هدف از تهيه اين يادداشتها جلو گيري از نابود شدن اطلاعات در طي زمان
مي باشد .به نحوي که بسياري از وقايع که در بردارنده اطلاعات کيفي و هنجارها مانند خوش خلقي ،
عواطف و  ...مي باشند بدون يادداشت آنها از بين مي روند.
مهندسي معکوس
به معناي آزمايش و بازبيني محصولات ساخته شده توسط ديگر شرکتهاي موفق براي و به کار گيري
اطلاعات حاصل از اين بازبيني در توليد محصول مشابه ،در کارخانه خود مي باشد .نويسنده اهميت زيادي
به آن مي دهد و يکي راه حل هاي دست يافتن به محصولات بهتر در کشور هاي در حال توسعه را
مهندسي معکوس مي داند ومي گويد :آنچه ما در دانشگاه مي آموزيم دانش محض است و آنچه در کارخانه
داريم تکنولوژي است ،مهندسي معکوس و تحقيقات وابسته به آن مي تواند فصل مشترک اين دو باشد .وي
در کنتور سازي تيمي به منظور انجام مهندسي معکوس ايجاد مي کند که خودش نيز در اين تيم فعاليت مي
کند .در تحقيقات به جزئيات و قطعات محصولات بسيار اهميت مي دهند و نتيجه بدست آمده باعث درک
از کارکرد قطعات و انجام تغييرات در قطعات و حتي توليد بعضي با مواد ديگر در داخل کارخانه شد.
تنظيم خانواده

منظور وي تنظيم خانواده کنتور سازي مي باشد .و مهمترين اقداماتي که وي انجام مي دهد شامل:
رسيدگي به مشکلات و گرفتاريها افراد در موارد خاص يک از اقدامات وي مي باشد و نمونهاي که

مي

زند مراجعه يکي از کار کنان براي در يافت کمک براي عمل فرزندش مي باشد که مشکل وي را با کمک
صندق کارکنان و دادن وام حل مي کند و رفع اين گونه مشکلات و پيش آمدها براي کارکنان را يکي از
وظايف مديريت مي داند و از آن فرار نمي کند .ديگر آنکه پرستاري را استخدام مي کند تا به کارکنان و
خانواده هاي آنها سربزند و از سلامتي آنها مطلع شود و هم چنين به همسران کار کنان که در خانه مي باشند
آموزشهاي مقدماتي براي مي دهد .در نتيجه اين بازديدها بعضي از ناراحتي ها و مشکلاتي که احتياج به
مراقبت پزشکي دارند کشف مي شود و مراکز درماني معرفي مي گردند.

برنامه هاي کوهنوردي که با

حضور خانواده کارکنان انجام مي شود ديگر برنامه يا مي باشد که به سلامت خانواده کنتور سازي کمک مي
کند و باعث انسجام اين خانواده مي گردد .به کارر گيري جواني روحاني براي برقراي ارتباط با کارگران و
کارکنان دگر برنامه انجام شده است .نظرسنجي ،جلسه کارگاهي  ،جشن سالانه  ،برگزاري سمينار براي
دانش آموزان  ،بيمه عمر ،کمکهاي انساني ،اعزام دسته جمعي به مسافرت ،سيستم پيشنهادات ،نشريه ماهانه،
زيبا سازي محيط کار و تشکيل گروهاي بهبود کيفيت از جمله اقدامات ديگر مي باشد که به سلامتي اين
خانواده کمک هاي زيادي کردند.
اعتصاب
اعتصاب را معامله اي بازنده-بازنده مي داند که براي دو طرف نتيجه ي منفي به بار دارد .اعتصابي که مي
شود نتيجه اخراج يکي از افراد کارخانه مي باشد که در غياب وي انجام شده و فرد اخرج شده با همراه
کردن ديگر کارگران دست به اعتصاب مي زنند.
عکس به ياد ماندني
اشاره به طرحي مي کند که با اجراي اين طرح خانواده افراد مي توانستند از محيط کار کارگران و کارکنان
ديدن کنند و اين مسئله باعث کم شدن شکاف موجود بين افراد با خانواده هايشان مي شد .ما داراي زندگي
يکپارچه هستيم و نمي توان براي انسانها دو پاره زندگي سازماني و خانوادگي در نظر گرفت .براي اين
بازديدها برنامه اي تهيه شد و فردي نيز به منظور همراهي خانواده ها آموزش ديد.
آتش سرخپوستي

در اين فصل نيز به اهميت روابط خانوادگي مي پردازد و رفتارهاي فرد را در خانواده و سازمان را يکي مي
داند و افراد تحت سلطه را در هر دو تحت سلطه مي داند و بالعکس .و نمونه هايي از مسافرتهاي
خانوادگي که باعث پيشرفت روابط بين خانواده ها و همچنين ايجاد درک بيشتر از کار افراد در سازمان شده
است بيان مي کند.

همه با هم بينديشيم (نظام مشارکت)
طرح نظام مشارکت کارکنان محور مديريت شرکت کنتور سازي شده که همه ي در اين طرح شرکت کردند
و کمتر کسي در شرکت ديده مي شود که با دبير خانه نظام مشارکت در ارتباط نباشد .ايده اين طرح از
صندق انتقادات و پيشنهادات کهنه شرکت گرفته شد که بدون استفاده بود و حتي کسي

نمي دانست

کليد آن کجاست .اين طرح به طور همزمان در سطح کارخانه هاي وزارت نيرو به اجرا در آمد به برندگان
طرح مشارکت جوايزي در حضور خانواده ها اهدا مي شود که باعث به وجود آمدن نيرويي دو چندان در
کارکنان براي شرکت در اين طرح مي شود و شرکت کنندگان دذ اين طرح نه تنها کارکنان و کارگران بلکه
خانواده هاي آنها نيز مي باشند .اين نوع مديريت مبتني بر تکريم و عزت انسان است .وقتي مديري همه
نبوغ و استعداد ها را از آن خود ببيند ،قطعاً از کسب نظر و مشارکت ديگران احساس بي نيازي خواهد
داشت .توصيه هاي بسيار ارزنده اي در اين کتاب وجود دارد که در اينجا به چند تا از آنها اشاره مي کنيم:
تصميمات در طول طرح و با مشارکت انجام گيري نه اينه توسط مدير تصميمات گرفته شود و به تاييد
ديگران برسد .پيشنهادات مي تواند از طرف هر کسي باشد ولي قبول آنها هميشه با مدير است و در مقابل
قبول کردن آنها مدير مسئول عواقبش مي باشد .پرداخت پاداش نتايج مثبتي در همراه کردن افراد در اين
طرح دارد...
بهروري در بستر نظام مشارکت
بهروري خود يک سيستم نيست؛ بلکه ايجاد سيستم کار آمد جديد يا نگرش عقلايي در سيستم ها و فرايد
موجود  ،و حذف  ،ادغام ،اصلاح يا مهندسي دوباره آنها بهره وري را افزايش مي دهد .و عدم توجه به بهره
وري سازمانها و ملل را از پاي در مي آورد .بهروري با افضايش دانش به کار و ايجاد وجدان کاري انجام
مي شود .يکي از سازکارهاي کارا در ايجاد بهره وري نظام مشارکت مي باشد .بسياري از طرح ها که باعث
افزايش بهره وري و ايجاد صرفه جويي از نظام مشارکتي سازمانها به وجود آمده اند.

کاهش بر گشتي
شرکت از نظر کيفيت کاري سطح بسيار پاييني داشت و دوباره کاري در آن بسيار زيار انجام مي گرفت
وقتي ارقام به  31درصد رسيد نشان دهنده يک نقطه ضعف جدي بود که براي حل آن راه کارهاي
پيشنهادي جواب مناسبي نمي داد .راه حلي که براي اين مشکل به کار گرفته شد نشان دادن ليستي از افراد
بود که در آن به افراد امتيازي داده مي شد و به اين ترتيب افرادي که در تنظيم کنتورها خطاي کمتري
داشتند در بالاي ليست قرار مي گرفتند.
کار در خانه
اقدام جالبي که در اين طرح انجام شده بسيار نکات مثبتي دارد که در واقع همان مديريت کوچک سازي مي
باشد .کارهايي که افراد شرکت در انجام آنها در خارج از کارخانه موفق مي باشند را به آنها محول مي شود
 .بدين ترتيب تعداد افراد سازمان بدون اخراج و يا تعديل کم مي شود .افراد به دليل نزديکي با کارخانه
کارها را بهتر از پيمانکاران خارجي انجام مي دهند .يک قدم در راه خصوصي سازي سازمانهاي دولتي مي
باشد .قطعاتي که پيمانکاران خارجي با هزينه زياد توليد مي کنند يا مجبور به وارد کردن آنها هستيم توسط
اين افراد با هزينه کمتر توليد مي شود .افراد بيشتري در سايه سازمان براي رفع نيازهاي آن صاحب کار مي
شوند و باعث کاهش بي کاري مي شود.
رشوه
يک سري پرداختهايي که شرکت براي انجام شدن کارها مي پرداخت و به ظاهر با پرداخت نکردن آنها
شرکت با مشکل مواجه مي شد حذف شد ولي براي امور شرکت مشکلي پيش نيامد.
کميته استاز
استاز از دو کلمه استاندارد و آزمون درست شده است و وظايف آن شامل موارد زير مي باشد:
 -0شناسايي مشاغل موجود در سازمان
 -2تدوين استاندارد مهارت شغلي براي هر شغل
 -3برگزاري آزمون براي تشخيص ميزان مهارت هر شغل

 -4نظارت بر واحد آموزش براي کسري آموزش هر فرد
در اين کميته به جاي آموزش ريشه اي مهارت که زمان زيادي مي برد از آموزش مهارت به صورت
کاربردي استفاده مي شود.
پيچ بن
در اين فصل نويسنده اشاره به طرحي مي کند که مديران شرکت را موظف مي کند تا کتابهاي مديريتي را به
صورت ماهانه مطالعه کنند و در جلسات ماهيانه که بر گزار مي کنند مورد نقد و بررسي قرار دهند .ولي با
مشکلاتي مواجه مي شود که از جمله :گله کارکنان که همسرانشان در خانه از صرف وقت براي خواندن
کتاب در خانه ناراحتند .براي رفع اين مشکل همسرانشان نيز در اين طرح شرکت مي دهد و در جلساتي که
به صورت خانوادگي برگزار مي شوند به بررسي کتابها مي پردازند.
هيئت مديره
مهدي عراقي مي گويد ،هيئت مديره هر شرکت لايق ترين ،کاردانترين و با صلاحيت ترين افراد هر سازمان
در امر مديريت مي باشند .و براي انتخاب آنها بايد ارزيابي وجود داشته باشد که در حال حاظر وجود ندارد.
و وي وجود شاخصي براي ارزيابي مديريت براي مشخص شدن مديريت خوب و بد تاکيد مي کند.

زير ميزي
به دليل اينکه بر اساس قانون کار ،کارها از رتبه کاري و درجه مشخصي بر خوردار نبودند بايد به تمامي
مشاغل در يک سطح به يک ميزان حقوق پرداخت مي شد .در حاليکه در يک سطح شغلي با خطرات
مختلف و وظايف مختلفي روبه رو هستند نمي شود به يک ميزان پرداخت شود .براي رفع اين مشکل
مبالغي خارج از پرداخت ماهانه به کارگران و کارکنان پرداخت کرده شد .اما اين پرداختها باعث به وجود
آمدن فضايي تيره در محيط کارخانه شد .راه حل اين بود که با همفکري با وزارت کار و گرفتن مجوز در
کارخانه رده بندي شغل انجام شد.
طومار-عيدي

اين عيدي را کارگران به مدير کارخانه دادند .بدين ترتيب که يک روزه کاري را با بهروري بيشتر از
روزهاي عادي سال کار کردند و اين به عنوان را هديه اي به مدير عامل اهدا کردند .ابتدا کارگران بخش
منتاز و به دنبال آن ديگر بخشها اين کار را انجام دادند .يکي از نشانه هاي مديريت صحيح مهدي عراقي مي
باشد که توانسته با کارگرانش بسيار نزديک باشد و تفکري يکساني داشته باشند.
روز آخر
در فصل روز آخر به تمامي نتايجي که در بالا گفته شد اشاره مي شود.

