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  پياده سازي سبك مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها
 در منطقه چهار عمليات انتقال گاز و نتايج حاصله

  
  وحيده بهفروز

  منطقه چهار عمليات انتقال گاز -دبير نظام پيشنهادها
  دانشگاه علوم و تحقيقات خراسان رضوي - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

Email : behforoz@nigc‐dist4.ir  
  

  :چكيده 
با توجه به تحوالت سريع و رشد روزافزون سازمانها در سراسر دنيا ، برنامه ريزي براي تغيير و بهبود ، متناسب با شرايط و اهداف 

در اين تحقيق ضمن معرفي و ارائه تعاريفي در خصوص مفاهيم مديريت مشاركتي ، اهداف و . سازمانها الزم و ضروري به نظر مي رسد
نظام پيشنهادها به عنوان ج حاصل از آن ، به موانع پياده سازي اين سبك مديريت در سازمانهاي ايراني پرداخته و پس از معرفي نتاي

يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي و ارائه مفاهيم و نتايج حاصل از اين سيستم ، به چگونگي پياده سازي اين سيستم در منطقه 
  .تايج مثبت حاصل از آن مي پردازيمچهار عمليات انتقال گاز و ن

 

  : واژگان كليدي 
  مديريت مشاركتي ، سبك رهبري ، نظام پيشنهادها ، مدل تعالي نظام پيشنهادها
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  : مقدمه 
تحوالت پرشتاب دنياي كنوني كه فناوري هاي توليد وروشهاي رائه خدمات را پيوسته دستخوش دگر گوني نموده است ، توسل به خرد 

خاذ و اجراي تصميمات راهبردي از گزينه هاي مهمي است كه بايد در چارچوب نظام مشاركت براي حفظ بقا و توسعه جمعي وات
بيش از ني مقرن از پيدايش تفكر مشاركت مي گذرد و اعمال آن از سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم در . سازمانها معمول گردد 

دركشورما ايران علي رغم وجود نمونه هاي .ارب بسيار ارزشمندي را پشت سرنهاده است بسياري از كشورها به ويژه در آلمان و ژاپن تج
،   1381طوسي ، سال. (نسبتا موفقيت آميز ، هنوز فاصله زيادي با اجراي مبتني بر اصول علمي و همه جانبه آن به چشم مي خورد 

  )  11ص
  :مفهوم و مزاياي مشاركت 

كنان در فرآيند تصميم گيري ، دعوت از همه افراد به قبول مسئوليت فردي براي افزايش مديريت مشاركتي يعني درگيرشدن كار
كيفيت خدمات و توليدات آنان و پاداش رفتار كاركنان كه از ديد آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضا و عملكرد سازمان را بهبود مي 

  ) 132- 121، ص  2001تيم و همكاران ، . ( بخشد 
اركت ، رشد و ارتقاي توليد و خدمات ، تنوع خدمات و توليدات ، تامين شرايط بهبود مستمر ، افزايش كارايي فردي و مزاياي مش

سازماني ، افزايش امنيت شغلي و رواني ، افزايش رضايت كاركنان و مشتريان ، ترويج رويه همكاري و همياري ، ارتقاي انگيزش و 
ترويج روحيه خالقيت و نو آوري و بهبود جو ارتباطي مديران و كاركنان و روابط تعاملي آنها  روحيه كاري ، كاهش غيبت و كم كاري ،

  )120، ص  1386ابيلي ، . ( مي باشد 
  : آثار و مزايا مشاركت و مديريت مشاركتي را مي توان از دو جنبه به شرح زير بررسي كرد 

تالش  در جهت دستيابي آنها ، افزايش خالقيت كاركنان ، ايجاد روحيه  شامل آگاهي از هدف ها و: جنبه اجتماعي آثار مشاركت  – 1
آينده نگري در كاركنان ، همكاري كاركنان در رفع مشكالت متعدد سازمان ، همكاري كاركنان در ايجاد تغييرات سازماني و افزايش 

  مسئوليت پذيري كاركنان 
توليد ، بهبود كميت و كيفيت توليدات ، كاهش ضايعات ، استفاده بهينه از  هماهنگي بيشتر در امر: جنبه اقتصادي آثار مشاركت  – 2

  ) 11، ص  1379همداني ، . ( تجهيزات ، همكاري در رفع مشكالت اقتصادي و كاهش تعارضات 
باعث مي توسعه مشاركت كاركنان در سازمان مزايايي براي سازمان در پي دارد و از جمله مشاركت در تصميم گيري مربوط به كار 

شود احساس تعلق و مالكيت او نسبت به كار و سازمان بيشتر گردد و در نتيجه احتمال پيدايش هنجارهاي گروهي و پشتيباني از كار و 
همچنين با مشاركت اعضا در امور ، عقايد و نذرات مديريت ، مقبوليت بيشتري پيدا مي كند ،  همكاري با . سازمان افزايش مي يابد 

 – 283، ص  1995سي و همكاران ، . (تر مي شود و تغيير و تحوالت در سازمان با سهولت بيشتري پذيرفته مي شود مديريت بيش
334(  

اقدامات مديريت بهره . برنامه هاي توسعه منابع انساني و اقدامات مديريت بهره وري براي موفقيت يك سازمان ، امري اساسي است 
، ص  1390تامس و همكاران ، . ( حداكثر استفاده از منابع و تشويق كاركنان به مشاركت است  وري در سازمان شامل مواردي از قبيل

23 – 24 (  
به اين نتيجه دست يافت كه به كارگيري نظام مديريت » بررسي كارآيي سيستم مديريت مشاركتي « گراهام در پژوهشي با عنوان 

. ( دارد كه اين امر منجر به افزايش بهره وري در سازمان مي گردد  مشاركتي در سازمان تاثيرات پايداري بر نگرش كاركنان
  )  17-9، ص1983كني،
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  : شرايط پياده سازي سبك  مديريت مشاركتي در سازمانها 
  :شرايطي كه براي ايجاد مشاركت موثر وجود دارد به شرح ذيل مي باشد 

 .در فعاليت هاي مشاركتي درگير شوند  زير دستان بايد توانايي آن را داشته  باشند كه از نظر رواني -
 . زير دستان بايد فعاليت مشاركتي را مطلوب و سود مند بدانند  -

 .زمان ، عامل بحراني نباشد  -
 .هزينه هاي مشاركت نبايد آن قدر  باال باشد كه ارزشهاي مثبت آن را خدشه دار كند  -
 .سازمان تهديد مي كند  افراد نبايد احساس كنند كه مشاركت ، امنيت شغلي آنها را در -
 .مديران نبايد احساس كنند مشاركت ، موقعيت آنها را تهديد مي كند  -
 .برا ي مشاركت موثر ، بايد راههاي ارتباطي به طور پيوسته در دسترس افراد باشد  -
 .براي موثر بودن مشاركت بايد زير دستان در سراسر سازمان تحت پوشش آموزش قرارگيرند  -

  ) 238 – 220، ص2009مكاران ،ليچ لوپز و ه( 
بطور كلي استقرار يك نظام تصميم گيري مشاركتي ، تمهيداتي را مي طلبد كه مديران دستگاههاي اجرايي بايد آنها را مورد توجه قرار 

فرآيند تصميم تقويت اهداف ، ارزش ها و اولويت ها ، انتقال اطالعات ، تبيين مسئوليت ها ، محدوديتها و انتظارات ، تعريف . دهند 
گيري ، برنامه ريزي آموزش مشاركت ، تعديل شرايط محيط سازماني، ايجاد فرهنگ مشاركتي و مشخص ساختن ساختار مشاركت از 

  ) 753-727، ص1985ميلر و همكاران، .( جمله پيش نيازهايي است كه در موفقيت سيستم تصميم گيري مشاركتي نقش بسزايي دارد
  :ول سازمان به سوي مشاركت كاربرد سبك رهبري در تح

اما هرزمان كه احتمال از دست دادن پست يا پايگاه يا رفتار غير . داليل مقاومت در برابر تغيير با توجه به شرايط ، متعدد و متغيرند 
ارد مديريت بايد تا حد در اين مو. عادالنه يا بال استفاده شدن از صالحيت هاي فعلي وجود دارد ، مقاومت در برابر تغيير بروز مي نمايد 

ممكت به طور روشن به افراد اطمينان دهد كه مشكالتي از نظر تغيير براي آنان ايجاد نخواهد شد و در مواردي مزايايي نيز بر اثر تغيير 
شتر و بهبود و بيشتر فعاليت هاي تحول سازمان منجر به افزايش روحيه ، بهبود ارتباطات ، نفوذ متقابل بي. به آنان تعلق خواهد گرفت 

و اگر نتايج مثبت به . اثر بخشي سازماني مي شود وليكن درصورت بروز تبعات منفي ، اين تبعات بايد در همه سطوح توزيع گردد 
  .وجود آيد بايد خط مشي هايي براي سهيم شدن در منابع حاصله به طور واضح تعيين و مشخص شوند 

توصيه فرآيندهاي مشاركتي ، نقش مهمي دارند كه مقاومت غير ضروري را حداقل خواهد به طور كلي ، كارگزاران تحول سازمان ، در 
  .كرد و مديريت عالي را ملزم به توجه به موضوعات انصاف و عدالت و ارتباطات كامل مي كند 

  ) 294، ص1385فرنچ و همكاران ،( 
نوعي رهبري است كه جان كوتر آن را از مديريت متمايز مي براي اين كه فعاليت هاي تحول سازمان ، موفقيت آميز باشند ، نياز به 

به اعتقاد كوتر ، بر خالف مديريت كه درگير سازماندهي ، برنامه ريزي ، بودجه بندي و كارگزيني است ، رهبري درگير تدوين . گرداند 
فته كوتر اگر سازمانها بخواهند توفيق دائم به گ. جهت ، سمت گير سازماني ، هماهنگي و اتحاد افراد و برانگيختن و الهام بخشي است 

  ) 296، ص  1385فرنچ و هكاران ، .  ( داشته باشند بايد به رهبري و مديريت اثر بخش توجه كنند 
واضح است كه سبك رهبري غالب در سازمانهايي كه نوعي تحول سازمان در مقياس وسيع را مي طلبند ، بايد به طرف استفاده وسيع 

رهبري بايد به عنوان يك فرآيند تعاملي و مشاركتي در سطح باال با اعضاي همه تيم . ركنان در همه سطوح حركت كنند از مشاركت كا
  .هايي كه در اين فرآيند مشترك ، نقش دارند شناخته شده و مورد تاييد قرار گيرد 

ه موازات حركت سازمان ها به طرف تيم هاي خود تفويض اختيار وا قعي براي توانمند سازي افراد بسيار حائز اهميت است و خصوصا ب
مهارتهاي الزم براي تصميم گيري برمبناي اجماع مورد نياز مي باشند و افراد نياز دارند . گردان از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد 

  ) 297 – 296، ص  1385فرنچ و هكاران ، . ( احساس كنند بر جريان حوادث تاثير مي گذارند 
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حمايت و پشتيباني و ... اي مديريت تغيير و تحول اعم از نوسازي فرآيندهاي توليد فكر ، مشاركت كاركنان و فرهنگ سازي و در اجر
مشاركت تيم مديران رده باالي سازمان موفقيت . اعتقاد قلبي مديران رده باالي سازمان و رهبران سازمان ، نقش حياتي و موثر دارد 

  ) 213، ص  1388كرد رستمي و همكاران ، . ( تضمين مي كند  بلند مدتي را براي سازمان
  

  : موانع اجرايي مديريت مشاركتي در ايران 
در سازمانهاي ما ، رابطه بين مدير و كاركنان ، همچنان رئيس و مرئوس است و مفهوم كلمات مريد و كاركنان ، هنوز جاي  -

 . خود را به رهبر و پيروان نداده است 

از مديران جامعه ما به رغم آنكه حتي پذيرفته اند مديريت مشاركتي در موسسه آنها اجرا شود ، صرفا از نگرش اعتقاد بسياري  -
 .هاي اقتصادي سرچشمه مي گيرد 

 .مانع ديگر كم رنگ بودن مشاركت زير دستان است  -
از آرامش كافي برخوردار نيستند پا  مديريت مشاركتي در سازمانهايي كه داراي بحرانهاي محيطي و جو نا آرام و غيركارا بوده و -

 .نمي گيرد 
 .تثبيت نبودن مديريت ها درموسسات ايراني از ديگر موانع اجرايي مديريت مشاركتي است  -
 .مشاركت يك مسير دو طرفه است كه مي بايد هم سازمان و هم افراد سهم داشته باشند  -
 .كوتاه نتيجه گيري كنند عامل ديگر ، زمان است كه مديران ارشد مي خواهند در فرصت  -
 )23، ص 1378مجد فر ،. ( كم اهميتي به آموزش يكي ديگر از موانع مشاركت در ايران است  -

  :نظام پيشنهادها به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي 
الي مديريت است كه مديريت مشاركتي و سازوكار گرانسنگ آن با عنوان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، يكي از مكانيسمهاي ع

آنچه در اين راستا اهميت دارد ، باروري و پرورش ايده و فكر است كه . منجر به توليد فكر، ايده، خالقيت و نوآوري كاركنان مي گردد
  .مديران و رهبران سازمان نقش عمده و اساسي در اين راستا دارند 

براي افزايش توانمندي سازمان و دستيابي به سهم بيشتري در جايگاه  اگر مديران بپزيرند كه هر فكر و دانشي در حقيقت چراغ راهي
صنعت و توليدات است و مي تواند دنياي زيباي رقابت را پر شورتر كند تا انسان ها بهتر زندگي كنند ، آنگاه مي توان با اطمينان كامل 

كرد رستمي و (وابسته به مديريت فكر است گفت نظام پيشنهادها اساس و زير بناي مديريت دانش است و مديريت دانش خود 
  ) 216، ص  1388همكاران ، 

. سيستم پيشنهادها جزء الينفكي از فرايند بهبود و نوآوري مستمر و مشاركت سطوح مختلف مديريت و نيروي كار در آن  مي باشد 
جوران در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم به مفاهيم اوليه كنترل كيفيت آماري و كاربردهاي مديريت آن ، اولين بار توسط دمينگ و 

سيستم پيشنهادهاي كايزني با هدف گامهاي كوچك ، مستمر و موثر در جهت بهبود و افزايش كارايي در سازمانهاي . ژاپن آورده شد 
  ) 230، ص  1378سلطاني تيراني ، . ( ژاپني پياده سازي شده است 

. اين قدرت فكر بايد از روشهاي اصولي شناخته شود . كاركنان است » قدرت فكر « نگر در واقع نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها بيا
منظور از . يكي از بهترين ابزارهاي مديريت براي شناخت قدرت فكر كاركنان استفاده از روش نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها است 

كه موجب بهره وري و منافع اقتصادي مي گردد كه يكي از نظام پيشنهادها يعني اجراي فرآيندي رسمي براي سازماندهي انديشه 
 1388كرد رستمي و همكاران ، . ( موارد بسيار مهم براي سازماندهي فكر مكانيسم حمايت و پشتيباني مديران رده باالي سازمان است 

  ) 218، ص 
ر و تثبيت يك نظام مبتني بر پاداش است و پيشنهاد موجب ايجاد مزاياي رقابتي در سازمان مي گردد و موجب ارتباط سازماني بهت

در اثر جاري شدن جريان مداوم عقايد و نظرات در اجراي طرح هايي جهت تشويق پرسنل به . باعث غلبه بر ترس كاركنان مي شود 
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ست كه از در واقع پيشنهاد در هر سازمان طرحي ا. پژوهش، خالقيت و نوآوري، روزبه روز سازمان به سوي پيشرفت حركت مي كند 
طريق ايجاد مزاياي رقابتي موجبات افزايش سود و كاهش هزينه ها و افزايش در آمد سازمان، كاهش ضايعات، بهبود كيفيت، افزايش 

، ص  1388كرد رستمي و همكاران ، . ( ايمني، خدمات مشتريان، رضايت كاركنان و بهبود فرهنگ كاري سازمان را موجب مي گردد 
219-220 (  

  : ساسي اجراي نظام پيشنهادها گامهاي ا
  .در واقع نظام پيشنهادها يك فرآيند اجرايي از باال به پايين است . شروع عمليات اجرايي نظام پيشنهادها از راس سازمان است  – 1
  .ص شوند تدوين اهداف ؛ اهداف و منافع قابل لمس مادي و اهداف و منافع نامحسوس كيفي بسته به نيازهاي سازمان بايد مشخ – 2
  .تعيين اعتبار الزم براي اجراي طرح و مشخص كردن هزينه ها  – 3
تشكيل ساختار مناسب نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها كه اين مرحله مهمترين گام است كه مي بايست در قالب تدوين روش  – 4

  .اجرايي و فرآيندهاي مربوطه انجام گردد 
  آموزش كاركنان  – 5
  .و ايجاد احساس عمومي و روح جمعي براي مشاركت از طريق برنامه هاي مختلف افزايش مشاركت  – 6
  ) 212، ص  1388كرد رستمي و همكاران ، ( 

قاعدتا درگام چهارم، حين تدوين روش ها و فرآيندها مسئوليت امر به افرادي در قالب دبيرخانه يا دبيرخانه هاي نظام پذيرش و بررسي 
  : شد كه نقش هاي واقعي اين دبيرخانه يا دبيرخانه ها در مديريت فكر كاركنان به شرح ذيل مي باشد پيشنهادها ، واگذار خواهد 

  .توسعه برنامه ها و طرح هاي مرتبط با تحول سازمان به ويژه در زمينه هاي بازاريابي و شناخت بيشتري از بازار  – 1
  .دازه گيري ارائه گزارش هاي آماري و تدوين شاخص هاي مناسب براي ان – 2
  توجيه و تبيين روش هاي اجراي طرح و شفاف سازي نظام پيشنهادها براي كاركنان – 3
  تلفيق و تركيب ارزش هاي سازمان با اهداف سازماني  – 4
  )212، ص1388كرد رستمي و همكاران، ( آموزش و سرپرستي همه گروه هاي ذينفع و سهامداران و مشتريان  – 5
  

  پياده سازي نظام پيشنهادها به عنوان يكي از ابزار مديريت مشاركتي در منطقه چهار عمليات انتقال گاز 
 : معرفي منطقه چهار عمليات انتقال گاز  -

  .منطقه چهار، يكي از مناطق دهگانه سطح كشور و زير مجموعه شركت انتقال گاز ايران مي باشد 
خراسان شمالي، خراسان جنوبي و بخشي از استانهاي يزد و سمنان مي باشد كه با  اين منطقه شامل استانهاي خراسان رضوي،

جهت . كيلومتر خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز ، گاز توليد شده را از منابع توليد به مبادي مصرف منتقل مي كند  4500حدود 
اقع در مشهد و ايستگاه تقويت فشار گار فاروج، واقع انجام اين ماموريت ، منطقه چهار شامل دو ايستگاه توقويت فشارگاز رضوي و

در شهرستان فاروج بوده و شامل پنج مركز بهره برداري خطوط لوله واقع در شهرستان هاي مشهد، نيشابور، بجنورد، گناباد، و 
  .شاهرود مي باشد 

  :يل مي باشد منطقه چهار مطابق خط مشي سامانه مديريت يكپارچه ، شامل اركان استراتژيك به شرح ذ
حفظ و صيانت از خطوط لوله فشار باال، ايستگاه هاي تقويت فشارگاز وتاسيسات جانبي ، طبق استانداردها و الزامات :  ماموريت

  .شركت انتقال گاز به منظور دريافت و انتقال گاز از منابع توليد به مبادي مصرف 
ناطق عمليات انتقال گاز كشورهاي اسالمي و خاورميانه باتوجه به كسب رتبه اول در سرآمدي فرآيندها در سطح م:  چشم انداز
  .ماموريت 
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تعهد و تعلق سازماني ، تكريم ارباب رجوع ، شايسته ساالري ، مشتري مداري ، رعايت اصول بهداشت، ايمني ، ومحيط   : ارزشها
  دانش گرايي ، اعتماد سازي ، مديريت مشاركتي، ) 5S(، آراستگي ) HSE(زيست 

، بهبود بهره وري از دارايي ها ، توسعه مديريت  ICTتوسعه سرمايه هاي انساني ، توسعه مديريت تكنولوژي ، توسعه :  تراتژيهااس
HSE مديريت موثر ذينفعان ، توسعه مديريت عمليات انتقال گاز ،  

  :نظام پيشنهادها در منطقه چهار عمليات انتقال گاز  -
در اين منطقه برمبناي آيين نامه شركت ملي گاز ايران ،  1382همياري و مشاركت از سال نظام پيشنهادها تحت عنوان نظام 

با مهندسي مجدد فرآيندها و روش هاي اين سيستم و حمايت مديريت  1388وليكن در پاييز سال . مشغول فعاليت بوده است 
هي جهت اين امر تشكيل و اين كارگروه حين در اين راستا كارگرو. ارشد سازمان ، ساختاري متفاوت طراحي و اجرا گرديد 

نتيجه اين . آموزش و مطالعات مداوم به طراحي ساختار و تدوين روش اجرايي جديد با حضور مديريت ارشد سازمان ، پرداخت 
ه فرعي دبيرخان 18مطالعات و بررسي ها منجر به تدوين روش اجرايي داخلي نظام پيشنهادها در منطقه چهار و ايجاد ساختار با 

شايان ذكر است هم اكنون اين دبيرخانه ها به . در سطح منطقه بود كه زير نظر دبيرخانه مركزي و شوراي راهبردي فعاليت نمايند
  .عدد افزايش يافته است  24

 همانگونه كه در معرفي منطقه مشخص گرديد، منطقه چهار به جهت وسعت و پراكندگي جغرافيايي نياز به يك ساختار گسترده
در نظام پذيرش و بررسي پييشنهادها داشت كه به جهت تاكيد كارگروه و مديريت ارشد سازمان در خصوص تفويض اختيار به 

دبيرخانه فرعي تشكيل گرديد كه به مرور زمان و  18،  1389واحد هاي سازماني و حوزه هاي تخصصي در شروع كار در سال 
دبير ، رئيس، و اعضاي اين دبيرخانه ها مطابق . عدد افزايش يافت  24اين تعداد به  بررسي هاي دوره اي عملكرد اين دبيرخانه ها،

  . شروع به فعاليت نمودند  1389روش اجرايي مدون آموزش ديده و از ابتداي سال 
  :اهداف و برنامه هاي كلي نظام پيشنهادها در منطقه چهار 

، ارزشيابي عملكرد پرسنل ، سيستم  IMSاري در سازمان از جمله ارتباط نظام پيشنهادها با ساير نظام ها و سيستم هاي ج -
 . . . پاداش ، تعالي سازماني ، تعالي منابع انساني و 

تدوين هداف استراتژيك نظام پيشنهادها هم راستا با اهداف استراتژيك سازمان و تدوين ماموريت و چشم انداز اين سيستم  -
 .باتوجه به ماموريت و چشم انداز منطقه 

تدوين فرآيندهاي سيستم پيشنهادها و ارتباط آن با كل فرآيندهاي سازمان به نحوي كه نظام پيشنهادها در تعامل و همكاري با  -
در اين راستا سعي براين بود تا فرآيندهاي نظام پيشنهادها با فرآيندهاي سازمان در . فرآيندهاي سازماني باشد نه در تقابل با آنها 

ي پيشنهادها به نحوي مرتبط گردد كه انجام كليه مراحل بررسي ايده ها ، طرح ها و پيشنهادهاي كاركنان مطابق مراحل بررسي و اجرا
 .روش هاي سازماني انجام شده و به مرحله اجرا در آيند 

بيرخانه پايش مستمر عملكرد سيستم پيشنهادها در كليه حوزه ها وفعاليت هاي مربوطه كه از طريق ارزيابي عملكرد ساالنه د -
 .هاي فرعي ، خود ارزيابي و ارزيابي شخص ثالث انجام مي شود 

آسيب شناسي و عارضه يابي ساالنه نظام پيشنهادها و اولويت بندي پروژه ها و اقدامهاي بهبود منتج شده از خود ارزيابي ها و در  -
 .نتيجه ويرايش اهداف ، روشها و فرآيندها بصورت ساالنه 

برنامه ريزي شده دوسويه به منظور انتقال و تبادل دانش و تجربيات به ساير سازمانها و رديافت دانش و انجام بهينه كاويهاي  -
 .تجربيات ساير سازمانها 

 برقراري ارتباط كامل و علمي مديريت دانش با سيستم هاي جاري در نظام پيشنهادها  -

ها و دانش كاركنان سازمان ، از ابتداي شروع به كار سيستم  در اين راستا و با توجه به اهميت مديريت نمودن ايده ها ، نوآوري
باطراحي جديد ، با تهيه نرم افزاري متناسب با روش هاي مدون شده ، كليه امور و اقدامات نظام پيشنهادها در كليه شهرها و مراكز 
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هندگان ، ثبت و مديريت مي شوند و كليه منطقه بصورت الكترونيكي انجام مي پذيرد و كليه طرح ها و پيشنهادها به نام پيشنهاد د
  .حقوق اين طرح ها و پيشنهادها از طريق اين نرم افزار براي پيشنها دهندگان محفوظ مي باشد

  : مدل تعالي نظام پيشنهادها در سطح كشور 
ماني، برنامه ريزي هاي نظام پيشنهادها در منطقه چهار ضمن درنظر گرفتن مدل تعالي نظام پيشنهادها برگرفته از مدل تعالي ساز

خود را در حوزه هاي توانمندسازها و نتايج كليدي عملكرد و دركليه زير معيارهاي رهبري، آموزش و توان افزايي ، فرهنگ سازي، 
كه هر ساله در سطح شركت ملي گاز ايران و در سطح ملي . سازماندهي، فرآيندها ونتايج كليدي عملكرد، به انجام رسانده است 

  .اين مدل مورد پايش و ارزيابي قرار مي گيرد مطابق
از گامهاي بسيار مهم و موثر در اشاعه فرهنگ مشاركت در سازمان ، فرهنگ سازي سازماني و پياده سازي : فرهنگ سازي  -

كه باتوجه به موانع اجرايي پياده . فرهنگ مشاركت جويي در كاركنان و مشاركت پذيري در مديران و مسئولين مي باشد 
كه نظام پيشنهادها در منطقه . ازي نظام پيشنهادها در سازمانهاي ايراني ، ازگام هاي بسيار و مشكل و اساسي مي باشدس

چهار برنامه هاي مدوني جهت فرهنگ سازي در اين حوزه از جمله برگزاري همايش ها، تبليغات ميداني در سطح منطقه و 
 .حمايت نمادين مديريت ارشد سازمان نموده است 

يكي ديگر از گامهاي بسيار مهم اشاعه و پياده سازي سبك مديريت مشاركتي و تفويض اختيار در قالب : آموزش و توان افزايي  -
نظام پيشنهادها، آموزش و توان افزايي است كه مطابق مدل تعالي ملي و همچنين برنامه ها و اهداف مدون منطقه چهار در 

نهاد دهندگان، فعالين نظام پيشنهادها شامل دبيران و اعضاي دبيرخانه ها و حوزه هاي مختلف كل پرسنل منطقه، پيش
هر ساله يكي از . كارشناسان و ارزيابان پيشنهادها و همچنين مديران ارشد و مياني سازمان ، بصورت ساالنه انجام مي پذيرد

يرخانه هاي فرعي و خود ارزيابي سيستم در نتايج پروژه هاي آسيب شناسي و عارضه يابي نظام پيشنهادها، ارزيابي عملكرد دب
 .شوراي مركزي و شوراي راهبردي منجر به تدوين برنامه هاي آموزشي سال آتي مي گردد 

ساختار سازماندهي شده در منطقه چهار به صورت مدير ارشد سازمان ، نماينده مديريت ، دبير كل نظام : سازماندهي  -
دبيرخانه فرعي تخصصي در واحدهاي زير مجموعه سازمان مي باشد كه  24كزي و پيشنهادها، شوراي راهبردي ، شوراي مر

 .مطابق روشها و فرآيندهاي مدون شده مشغول فعاليت هستند 
فرآيندهاي جاري در نظام پيشنهادها به نحوي مدون گرديده است كه كامال در تعامل و در راستاي فرآيندهاي : فرآيندها  -

شنهادها در حوزه هاي تخصصي منطقه در دبيرخانه همان واحد مورد بررسي وارزيابي قراررگفته و سازماني مي باشد و كليه پي
مطابق روش هاي جاري سازمان در آن واحد به مرحله اجرا خواهد رسيد و سپس كليه مراحل طي شده در نرم افزار نظام 

 .پيشنهادها مديريت دانش مي گردد 
ملكرد مطابق مدل تعالي نظام پيشنهادها، نتايج كمي بوده كه حاصل توانمند سازهاي سازماني نتايج كليدي ع: نتايج كليدي عملكرد 

  .كه بخشي از امتياز مدل را به خود اختصاص داده است . نام برده شده در بخش قبل مي باشد 
  : نتايج حاصله در منطقه چهار عمليات انتقال گاز 
ي مي باشد كه اين موارد در جشنواره هاي مختلف سطح شركت گاز و جشنواره هاي نتايج حاصله در منطقه شامل نتايج كيفي و كم

  .ملي در سطح كليه ارگان ها و سازمانهاي كشوري منجر به كسب افتخارات زيادي شده است 
  :نتايج كيفي حاصله از اين سيستم به شرح ذيل مي باشد : نتايج كيفي 

 كت پذيري در مديران و مسئولين منطقه ايجاد فرهنگ مشاركت جويي در كاركنان و مشار -

 ايجاد روحيه همكاري و كار تيمي جهت اجرا طرح ها و پيشنهادهاي واصله -

 ارتقاي سطح خالقيت پرسنل و ترويج روحيه خالقيت و نوآوري درسازمان  -

 وظايفايجاد روحيه همكاري در كاركنان جهت رفع مشكالت سازمان و يابهبودها و گامهاي موثر در انجام شرح  -
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 افزايش مسئوليت پذيري كاركنان -

 افزايش كارايي فردي و سازماني -

 ايجاد روابط تعاملي بين كاركنان و مسئولين در قالب دبيرخانه هاي فرعي تخصصي  -

 افزايش سطح رضايت و انگيزه كاركنان  -

  
  : نتايج كمي 

  سال
تعداد 

پيشنهاد 
  دريافتي

سرانه 
دريافت 
  پيشنهاد

نرخ 
  مشاركت

اد تعداد پيشنه
  تصويب شده

تعداد پيشنهاد 
  اجرا شده

سود صرفه جويي حاصل از 
  )ريال(اجراي پيشنهادها    

89  4076  8  9/84  908  573  4934000000  
90  3685  7  2/85  1268  389  29184000000  
91  4830  8  80  889  406  10612000000  
92  

  9754500000  236  651   80  8  3900 تاكنون

  
  : سالهاي اخير  افتخارات ملي كسب شده طي

 90سال   -تقدير نامه تعهد به تعالي سيستم پيشنهادها از جشنواره شركت گاز  -

 90سال  -تنديس بلورين از نهمين همايش و سومين جشنواره ملي نظام پيشنهادها  -

 91سال   -تنديس سيمين سيستم پيشنهادها از جشنواره شركت گاز  -

 91سال –نواره ملي نظام پيشنهادها تنديس سيمين از دهمين همايش و چهارمين جش -

 91و  90رتبه مدير حامي برتر در سطح كشور در سالهاي  -

 91و  90رتبه دبير كل برتر نظام پيشنهادها در سطح كشور در سالهاي  -

 91و  90در سطح كشور در سالهاي  رتبه پيشنهاد برتر -

 91و  90رتبه پيشنهاد دهنده برتر در سطح كشور در سالهاي  -

 90مقاله برتر توسط دبير كل و مدير ارشد سازمان در همايش ملي گاز در سال  كسب رتبه -

عضويت دبير كل نظام پيشنهادهاي منطقه چهار در جلسات شوراي سياستگذاري نظام پيشنهادها در توسعه مديريت و  -
 سرمايه هاي انساني رياست جمهوري

 فت نفر از پرسنل منطقهكسب گواهي سر ارزياب و ارزياب ملي نظام پيشنهادها توسط ه -
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  : نتيجه گيري 
با توجه به رشد سريع و روزافزون سازمانها در سراسر دنيا نياز به مهندسي مجدد ساختار و روشهاي سازماني در ايران بسيار ضروري به 

ي انجام پروژه هاي ايجاد گروههاي قوي حل مساله و همچنين تيمها. كه يكي از اين موارد تغيير سبك مديريتها است. نظر مي رسد
لذا هر سازمان متناسب با شرايط موجود و هدفي كه دنبال مي كند مي تواند . سازماني، با سبكهاي مديريت سنتي سازگاري ندارد
وليكن ايجاد زير ساختهاي الزم براي تغييرات در دستيابي به موفقيت بسيار موثر . نسبت به تغيير ساختار و رويه هاي خود اقدام نمايد

  .واهد بودخ
چنانچه زيرساختها . پياده سازي سبك مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها به عنوان يكي از ابزارهاي آن نيز از اين امر مثتثني نيستند

همانطور كه در بسياري از سازمانهاي . فراهم نشده و اهداف و برنامه ها سطحي و كلي باشند، موفقيت مورد نظر حاصل نخواهد شد
. نظام پيشنهادها پياده سازي شده ولي يا بعد از مدت كوتاهي غير فعال شده و يا نتايج مورد نظر ، از آن حاصل نشده استسطح كشور 

لذا پيشنهاد مي شود پس از انجام عارضه يابي سازماني به روشهاي خودارزيابي، نظر سنجي و ارزيابي شخص ثالث ، نقاط قابل بهبود 
  .ي، برنامه ريزي براي پروژه ها و اقدامات بهبود انجام پذيردشناسايي شده و پس از هدفگذار
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