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  	مقدمه - 1
 با خود كاركنان بالقوه توان از بهينه استفاده در ناتواني علت به دولتي هاي سازمان ويژه به ، ايراني سازمانهاي و موسسات اغلب كه نيست شكي

 محيط به توجه با و است گرديده المللي بين و ملي هاي عرصه در رقابت در ناتواني و سازمان وري بهره كاهش سبب كه هستند روبرو معضالتي
 و مشكالت ساختن برطرف براي راه ترين متداول دهد، مي سوق مديريتي جديد هاي شيوه به بيشتر چه هر را ها سازمان كه كنوني ناپايدار
 و پذيري مسئوليت خودباوري، روحيه ايجاد و كاركنان فردي ظرفيت توسعه به كه است مشاركتي مديريت روش كارگيري به اداري نظام اصالح
  )1389 سحر، هنرآموز، - سنجر سالجقه،.( گردد مي منجر آنان در تعهد

 هاي دستگاه در پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام مجريان و مسئوالن توسط حوزه اين در كه توجهي قابل و مناسب هاي ريزي برنامه رغم علي
 باشد داشته وجود فرايند اين در بهبودي قابل هاي زمينه هم هنوز كه رسد مي نظر به چنين باشد مي اجرا درحال و گرفته صورت كشور، دولتي

 دوران از مانده باقي اداري سيستم نسبي ركود و كهن ساختار كه است شده گفته حتي.باشند مي راهكاريابي و بازشناسي شناخت، نيازمند كه
 رفع المقدور حتي و شناسايي است پيشنهادها نظام اجراي فراروي كه موانعي بايد و ندارد مطابقت پيشنهادها نظام پوياي ماهيت با گذشته

 توسعه و مشاركتي اهداف كردن نهادينه زمينه تواند مي آنها با دلسوزانه و عالمانه برخورد و ها آسيب اين از آگاهي قطعا) 1386تديني،.  (شود
  . نمايد تسهيل كشور اداري نظام سطح در را دانايي بر مبتني

 وصنايع صنعت بخش در سيستم اين توفيق بيشترين كه دهد مي نشان ايران در پيشنهادها نظام استقرار زمينه در شده منتشر آمارهاي بررسي
  )1384 ، موسويون(. است شده حاصل خدماتي سازمانهاي ويژه به دولتي هاي بخش در آن موفقيت و بخشي اثر كمترين و بوده توليدي

 در هرنفر براي پيشنهاد سرانه ، شده صرف هاي هزينه عليرغم دهد مي نشان  پيشنهادات نظام  عملكرد و فرآيند پايش از حاصل ارقام و آمار
 برخوردار مناسبي توزيع از كاركنان مشاركت درصد همچنين باشد مي0.045 سازمان در شده تصويب پيشنهادات سرانه و پيشنهاد يك سال

 ساليانه عملكرد گزارش(نمايند مي مشاركت پيشنهادات نظام و پيشنهادت ارائه در)كاركنان ششم يك حدود( كاركنان از اندكي  تعداد و نيست
  ).پيشنهادات نظام دبيرخانه

  واژگان: تعاريف -2
  : مشاركت 2-1

 معناي به و دوتن از بيشتر يا دوتن ميان سودمند، و سازنده دوسويه، پيوندي: از عبارتست گرديده ارائه مشاركت از كه تعريفي ترين قديمي
 با اسميت آدام هاي انديشه در حاضر عصر در ، طوالني فراموشي يك از پس كه است باستان يونان كهن هاي ميراث از يكي ساالري مردم
 در و گرديده متولد جامعه در " مردمان به قدرت واگذاري" هيات در و است گرفته شكل باره دگر " بخشيدن قدرت و كردن نيرومند " عنوان
  )1387 طوسي.(ميكند طي را خود پويايي و رشد به رو روزهاي مختلف جوامع

  مديريت مشاركتي:-2-2

  .)1386(كردرستميدر فعاليتهاي مختلف سازمان استهدف مديريت مشاركتي ايجاد انگيزش در كاركنان براي ترغيب آنان به مشاركت 

   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  :پيشنهادات ظامن 2-2

 سازمان امور روند در نارسائيها و مشكالت رفع جهت سازمان مختلف كاركنان نظرات و ،ابتكارات ها ،ايده پيشنهادات ارئه شامل فرآيند اين 
  )1380، سپاسگزار( شود مي استفاده سازمان نفعان ذي   كليه ،و كاركنان ،خانواده رجوع ارباب نظرات از راستا اين در.  است

  :شناسي آسيب2-3

 محدوديت و فشارها ، ها چالش ، مشكالت حل راستاي در سودمند و اثربخش تعامل منظور به  ها داده آوري جمع از مند نظام است فرآيندي 
  ). 2005 مانزيني، اندرو(سازمان در محيطي هاي

  : C 3مدل2-4

 از سازمان كه شوند مي موجب و داده قرار بحران معرض در را  سازمان كه باشند مي اي پايه و اساسي مشكالت و عوامل علل، سازماني آسيبهاي
 و بررسي اي زمينه و ساختاري رفتاري، عوامل دسته سه حسب بر توان مي را مديريت و سازمان پديده. بماند باز خود سالم و متناسب رشد

 مانند،دهند مي تشكيل را سازمان محتواي كه انساني نيروي به مربوط عوامل كليه) محتوايي( رفتاري عوامل از منظور. نمود تحليل و تجزيه
 را آن بدنه كه سازمان داخلي اجزاي بر حاكم منظم روابط مجموعه برگيرنده در ساختاري عوامل ،همچنين شغلي رضايت و كار روحيه انگيزش،

 عوامل ساز سبب كه بيروني شرايط و محيط شامل اي زمينه عوامل سرانجام باشدو مي مقررات و قوانين سازماني، ساختار مانند،سازند مي
  )1377:316ميرزايي،( گردد مي هستند، ساختاري و محتوايي

  تحقيق انجام ضرورت - 3
 و بوده سازمانها ارشد مديران عنايت مورد همواره توجه قابل مالي گذاري اثر با پيشنهادهاي ارائه و پيشنهادها سيستم در نگري كالن
 دور آن اصلي رسالت و واقعيت از را ها پيشنهاد نظام مسير ساده و منطقي ظاهر به نگرش همين). ما از پاداش شما، از پيشنهاد شعار(هست

 ها پيشنهاد نظام در ركود باعث شود دنبال اگر روش اين باشد؟ داشته زياد مالي گذاري اثر كه داد سال در توان مي پيشنهاد چند مگر. سازد مي
 كه صورتي در شوند مي شامل را باشند مي سازمان باالي رده كاركنان جزء و دارند هم خاصي هاي تخصص كه خاصي افراد مشاركت و گردد مي
 سطح ارتقا كيفيت، با پيشنهادهاي ارائه. است كاركنان همگاني مشاركت و امور در نگري جز بلكه نيست، اين منظور پيشنهادها نظام تشكيل در
 دست و مسئولين توجه مورد سيستم عملكرد بر موثر عوامل مهمترين عنوان به همواره كاركنان مشاركت افزايش و نظام عملكرد بخشي اثر

  .دارند نظام اين كيفيت ارتقاء و بهبود براي تالش همواره و است نظام اين اندركاران

 مي خود مدت بلند هدف به را سازمان كه گانه چند اي وظيفه تصميمات ارزيابي و اجرا ، تدوين علم و هنر از است عبارت استراتژيك مديريت 
 ،جهت استراتژي يك عنوان به گچساران گاز و نفت برداري بهره شركت در 1379 سال دوم نيمه از پيشنهادات نظام كه جايي آن واز رساند
 سازمان براي نظام اين اجراي و است  نگرفته قرار شناسي آسيب و ارزيابي مورد مورد تاكنون و درآمده اجرا به  نوآوري و خالقيت كردن  شكوفا
  .رسد مي نظر به ضروري عملكرد ارزيابي و شناسي آسيب به نياز دارد و داشته هايي هزينه و صرفه سود

 ساختاري،(درابعاد متعددي متغييرهاي روش اين در، گردند مي شناسايي 3C سه مدل از استفاده با سيستم اين هاي آسيب پژوهش اين در
 تبع به و آنها از مديران آگاهي و شناخت عدم كه هستند گذار تاثير پيشنهادات نظام هاي برنامه موفق استمرار و تداوم بر) رفتاري و محيطي

 اين از يك هر زيرا شود مي سيستم اين شكست و توقف باعث ، اصالحي هاي حركت و بهبود ايجاد براي مناسب راهكارهاي ارائه عدم آن
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 براي عوامل اين شناخت رو اين از. نمايند  عمل پيشنهادات نظام براي محرك نيروي يا و بازدارنده نيروي عنوان به تواند مي بالقوه ، متغيرها
  . بود خواهد مفيد و ارزشمند خصوص اين در گسترده هاي پژوهش و تحقيقات انجام و رسد مي نظر به ارزش با و مهم سازماني هر

  پژوهش ،سواالت و فرضيه هاي اهداف -4
 برحسب علمي روش از استفاده با موجود هاي آسيب و سيستم اين استقرار از نظر مورد اهداف تحقق ميزان تا شود مي تالش پژوهش دراين

 مسولين و مديران دراختيار سيستم مشكالت نمودن برطرف جهت راهكارهايي و شناسايي اي، زمينه و محتوايي ، ساختاري عوامل دسته سه
  .گيرند قرار گچساران گاز و نفت برداري بهره شركت

   اهداف -4-1
   پيشنهادات نظام در ساختاري عوامل نقاط ضعف و قوت  تعيين -1
   پيشنهادات نظام در محتوايي عوامل نقاط ضعف و قوت  تعيين-2
  پيشنهادات نظام در  اي زمينه عوامل نقاط ضعف و قوت  تعيين-3
  پژوهش سواالت-4-2
  ؟ شندبا مي چگونه چسارانگ گاز و نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در ساختاري عوامل وضعيت-1

  ؟باشند مي  چگونه  پيشنهادات نظام در از سازماني و ساختاري شاخص وضعيت -1-1               
  ؟باشند مي چگونه  پيشنهادات نظام در از سازماني هاي سيستم شاخص وضعيت-1-2               

  ؟ شندبا مي  چگونه كچساران وگاز نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در محتوايي عوامل وضعيت– 2
  ؟باشند مي چگونه پيشنهادات نظام در مديران نگرش شاخص وضعيت-2-1               
  ؟باشند مي چگونه پيشنهادات نظام در كاركنانشاخص   وضعيت-2-2               
  ؟باشند مي چگونه پيشنهادات نظام در سازماني نگرششاخص  وضعيت-2-3               

  ؟ شندبا مي  چگونه كچساران گاز و نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در اي زمينه عوامل وضعيت-3
  ؟باشند مي چگونه پيشنهادات نظام در فرهنگي عوامل شاخص وضعيت-3-1               
  ؟باشند مي چگونه پيشنهادات نظام در اجتماعي و اقتصادي عوامل شاخص وضعيت-3-2               

  ي تحقيق: ها فرضيه-4-3
  . شندبا مي مطلوب گچساران وگاز نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در ساختاري عوامل وضعيت  -1

  .باشند مي  مطلوب  پيشنهادات نظام  در سازماني و ساختاري عواملشاخص   وضعيت -1-1               
  .باشند مي   مطلوب پيشنهادات نظام در سازماني هاي سيستمشاخص  وضعيت-1-2               

  .شندبا مي   مطلوب كچساران گاز و نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در محتوايي عوامل وضعيت– 2
  .باشند مي   مطلوب پيشنهادات نظام در مديران نگرش وضعيت-2-1               
  .باشند مي   مطلوب پيشنهادات نظام در كاركنانشاخص نگرش   وضعيت-2-2               
  باشند مي   مطلوب پيشنهادات نظام در سازماني نگرششاخص   وضعيت-3- 2              

  . شندبا مي    مطلوب گچساران گاز و نفت برداري بهره شركت پيشنهادات نظام در اي زمينه عوامل وضعيت-3
  .باشند مي   مطلوب پيشنهادات نظام در فرهنگي شاخص وضعيت-1- 3              
  .باشند مي    مطلوب پيشنهادات نظام دراجراي از اجتماعي و اقتصادي شاخص وضعيت-2- 3              
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  تحقيق پيشينه - 5
  :داخلي  پيشينه-1- 5

 بررسي به كوشد مي " دولتي هاي دستگاه در پيشنهادها نظام اجراي موانع بررسي" عنوان با اي مقاله در) 1390( يوسفي ، خسروي روانگرد،-
 حداكثر به نيل جهت كه كند مي گيري نتيجه پايان در و بپردازد دولتي هاي سازمان سطح در پيشنهادها نظام اجراي زمينه در مختلف موانع

 نظام اجراي مختلف مراحل بايست مي اجرايي  هاي دستگاه آن، حداكثري مزاياي از استفاده و نظام اين استقرار در كارآئي و اثربخشي
 مرحله، آن خصايص و ها ويژگي به توجه با نظام، اين عمر از مرحله هر در و گرفته نظر در سيستم عمر چرخه مراحل مثابه به را پيشنهادها

  . نمايند اقدام آنها رفع به نسبت و شناسايي را آنها بر مترتب موانع ترين عمده

 اساس بر قم استان اجرايي هاي دستگاه سطح در پيشنهادها نظام چالشهاي و كاربردي شناسي آسيب" عنوان با اي مقاله در) 1390( دالوري-
  .. است پرداخته كلي طور به پيشنهادها نظام هاي آسيب و ،مشكالت موانع تببين به" شاخكي سه مدل

 حل جهت راهكارهايي ارائه و دولتي سازمانهاي در پيشنهادات نظام هاي آسيب و مشكالت بررسي" عنوان با خود مقاله در) 1390( رضازاده-
 نظام بويژه و مشاركتي مديريت نظام اجراي در معموال دولتي بزرگ سازمانهاي كه هايي چالش و مشكالت  بيان به " مذكور مشكالت

  .است داده  ارائه پيشنهادات  نظام برنامه تقويت و مشكالت اين رفع جهت پيشنهاداتي انتها در و  پرداخته هستند مواجه آن با پيشنهادات

 چابكي و كاركنان نوآوري و مشاركت مالي، جويي صرفه بر پيشنهادها نظام تأثير بررسي" عنوان با اي مقاله در) 1390(هژبريان باغبان،-
 و سود بر پيشنهادها نظام استقرار تاثير تحليل و بررسي منظور به ، "ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پااليش ملي شركت ستاد در سازماني

 شركت ستاد در ، 1390 سال در كاري، وظايف انجام زمان كاهش و سازماني چاالكي و وچابكي كاركنان نوآوري و مشاركت مالي، جويي صرفه
  .دادند انجام را پژوهشي  ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پااليش ملي

  :خارجي پيشينه-2- 5

 يريتمد يستمو س ياتو شكا يشنهاداتپ يريتمد يستمس يبرا يچارچوب"ارشد خود با عنوان  ينامه كارشناس يان) در پا2007سالوانا (- -
و  يازهاخدمات ارائه شده، نتواند به طور موفق ن ياافتد كه محصوالت  ياتفاق م يزمان يتدارد: شكا يم يانب "ينآنال ياتو شكا يشنهاداتپ

 يندارد.همچن يتاهم يارسازمان بس يبرا  يفيتبه منظور ارائه خدمات و محصوالت با ك يمشتر يازهايرا برآورده سازد. درك ن يالزامات مشتر
 يكيارتباط نزد يفيتك يريتگرفته نشوند، با مد يجد يبه خصوص در بخش دولتاز سازمان ها  يكه توسط بعض يمادام يشنهاد،و پ يتشكا

 ينآنال يستمس يهمساله چارچوب و نمونه اول ين) درمورد اياتو شكا يشنهاداتپ يريتمد يستم(سiiCSMSبا فرمول  هشپژو ينا ين،دارند .بنابرا
 يچهار مطالعه مورد يجه،نت ينبه بهتر يدنرس يراه حل  انجام داده است.برا يك يجادا يرا برا  e‐CSMS   يات،و شكا يشنهاداتپ يريتمد

منفعت محور  يشتركه ب يدارد كه با بخش خصوص يدتاك يبخش خدمات دولت ياتو شكا يشنهاداتپ  ررسيپژوهش به ب ينانجام شده است . ا
  است تفاوت دارد .

: دارد مي بيان "ايستگاه سطح در پليس اداره در مشاركتي مديريت ارزيابي " عنوان با خود ارشد كارشناسي نامه پايان در) 2006( سن استا-
 تصميماتي عنوان به  را است گذار تاثير آنها بر شخصا كه مديريت گيري تصميم از بخشي كاركنان كه است اين سازمان هر هاي اولويت از يكي
  از جنبه اين كردن اداره براي توانند مي مديران كه است اين درست اصل يك. دهند تشكيل است موثر آنها روزانه هاي مسئوليت بر كه

 سازد مي مجبور را مديران كه دارد وجود قانوني جنوبي آفريقاي در دارد بستگي مدير نوع به مساله اين چه گر. برند كار به مشاركتي مديريت
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 و رسمي هاي روش مشاركتي مديريت اجراي براي سازمان يك در.شوند مي مديريت مشاركتي روش به آنها پرسنل كه كنند پيدا اطمينان تا
  .دارد وجود بود، خواهد گذار تاثير مديريت سبك از نوع اين آميز موفقيت كارگيري به بر كه مشخصي عوامل و رسمي غير

   پژوهش روش -6
 تا ميشود تالش آن در كه است پيمايشي تحقيق اين و باشد مي توصيفي تحقيق روش نظر از و  باشد مي ،كاربردي نظرهدف از پژوهش اين
  .شود بررسي پيشنهادات نظام اجراي بر اي زمينه و ،رفتاري ساختاري گانه سه عوامل اثر

   پژوهش جامعه - 6-1

  باشد. نفر مي  6600مطابق جدول ذيل تعداد كل آن ها  ژوهش كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران  كه  پ اين آماري جامعه

  كارگر (اركان ثالث)  كارگر قراردادموقت كارمند رسمي  مدير/رئيس

115  2671 1096 2718  

  نمونه پژوهش ، روش نمونه گيري و حجم نمونه -6-2

 آماري تكنيك به توجه وبا است مطالعه مورد جامعه و صفات خصوصيات معرف كه تحقيق روش ويژگيهاي و شرايط به توجه با پژوهش نمونه
 نفر از كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران  انتخاب شده است.  376تعداد   آماري، تحليل

  و توزيع نمونه به شرح ذيل است. است استفاده شده گيري نمونه جهت نمونه گيري طبقه اي نسبي  روش از پژوهش اين در

  كارگر (اركان ثالث)  كارگر قراردادموقت كارمند  مدير/رئيس

7  151 62 153  

  

  ابزار گردآوري داده ها :-6-3

م افزار داد ها با استفاده از پرسش نامه تهيه شده كه روايي و اعتبار آن توسط اساتيد و متخصصان  تاييد و آلفاي كرونباخ آن با استفاده از نر
SPSS 85/0 . آوري گرديد).پرسش نامه جمع  373پرسش نامه هاي توزيع شده   400(ازمحاسبه شد جمع آوري گرديد  

   ها داده تحليل و تجزيه روش

 ميانگين هاي شاخص كردن مشخص,  فراواني نمودار نمونه حجم تعيين شامل توصيفي آمار از استفاده با آمده دست به نتايج پژوهش اين در
 آمار و پراكندگي هاي شاخص همچنين و ها داده كشيدگي و چولگي و واريانس, ها داده معيار انحراف تعيين, ها داده براي مد و ميانه

  .گيرند مي قرار تحليـل و تجزيه مورد SPSS   آماري افزار نرم  توسط فريدمن، آزمون تي، آزمون شامل استنباطي
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   مدل استفاده شده در پژوهش-6-4

 از آن جايي كه هرپژوهش ميداني و پيمايشي نيازمند مدل مفهومي است كه در قالب ابزار تحليلي مناسب ، متغيرها و روابط آن ها ترسيم شده
 .باشد يبه عنوان مدل مفهومي استفاده شده است ، اين مدل سه بعد اساسي زمينه،محتوي و ساختار م 3Cباشد لذا دراين پژوهش از مدل 

  ) 1377هرنجاني ،(ميرزايي ا
  مدل مورد استفاده در اين پژوهش در نمودار زير آمده است.

  

  

  

  

  

  

  
  3C اساس بر پژوهش مفهومي مدل نمودار                        

  

  پژوهش هاي فرضيه و سواالت به مربوط آزمون -6-5

براي بررسي وضعيت ميانگين جامعه  H1و  H0استفاده شده است كه فرض هاي  t آزمون ي تحقيق از ها فرضيه و سواالت ، اهداف بررسي در
  گردند.  با استفاده ازنمونه گرفته شده ، به صورت ذيل بيان مي

    H0  :  µ شاخص  ≥    3                       وضعيت شاخص در نظام پيشنهادات مطلوب نيست                           

      H1 :   µ شاخص  <   3                        پيشنهادات مطلوب استوضعيت شاخص در نظام                             

  به دست آمده است.  tجدول زير در خصوص وضعيت  عوامل ساختاري با استفاده از آزمون  spssبا استفاده از نرم افزار 

  

  

نظام پيشنھادات  بعد محتوايي:
نگرش كاركنان  -  
نگرش مديران  -  
نگرش سازمان  -  

 
 بعد ساختاري:

ساختار سازماني -  
سيستم ھاي سازماني -  

 بعد زمينه اي:
اقتصادي ،اچتماعي  -  

فرهنگي  -  
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  tجدول نتايج آزمون             

 pمقدار  tآماره  ميانگين  شاخص  ابعاد

اختالف 
  ميانگين

و مقدار  
  آزمون

%و 95فاصله اطمينان 
اختالف ميانگين و مقدار 

  آزمون

  حد باال  حد پايين

  ساختاري
  -0614/0  -1431/0  -10226/0 000/0 -926/4 8977/2 ساختار سازمان

  -1230/0  -2068/0  -16492/0 000/0 -735/7 8351/2 سيستم هاي سازماني

  محتوايي

  0050/0  -0713/0  -03315/0 088/0 -708/1 9669/2 نگرش كاركنان

  6728/0  5956/0  63419/0 000/0 303/32 6342/3 نگرش مديران

  4807/0  3690/0  4287/0 000/0 954/14 4249/3 نگرش سازمان

  زمينه اي
  6712/0  5782/0  62470/0 000/0 425/26 6247/3 فرهنگي

  5511/0  4503/0  50269/0 000/0 865/18 5027/3 اقتصادي،اجتماعي

است ،مي توان چنين برداشت  0.05هر يك از شاخص هاي باال بجز شاخص نگرش كاركنان، كمتر از  pمقدار دهد كه نشان ميدول فوق ج
و در نظر گرفتن عالمت آنها در مي يابيم كه  tدارند. با مراجعه به ستون  3نمود كه ميانگين هر يك از شاخص ها اختالف معناداري با عدد 

وميانگين شاخص هاي نگرش مديران،نگرش سازمان ،فرهنگي و  3كمتر از عدد ميانگين سه شاخص ساختار سازماني،سيستم هاي سازماني 
ميانگين هر متغير نشان درصدي را براي  95پايين فاصله اطمينان  دو ستون آخر حد باال وهستند. 3اقتصادي و اجتماعي باالتر از عدد 

مثبت هستند و  نگرش مديران،نگرش سازمان ،فرهنگي و اقتصادي و اجتماعيباال و پايين شاخص هاي  هايدهد.با توجه به اين كه حد مي
گين اين است و به اين معناست كه ميان 0.05باالتر از  pباالتر است. در مورد شاخص نگرش كاركنان مقدار 3ميانگين اين شاخص ها از عدد 

ندارد .همچنين در اين شاخص حد پايين منفي و حد باال مثبت است،بنابراين ميانگين  3ادات اختالف معناداري با عدد هشاخص در نظام پيشن
  باشد.  3عدد  معادل اين شاخص مي تواند

هاي  شاخص و  ساختاري نامطلوب  عدازب سازماني هاي هاي ساختارسازماني وسيستم وضعيت شاخص كه گفت توان با توجه به مطالب فوق مي
وشاخص نگرش كاركنان از بعد باشد. اي مطلوب مي سازمان از بعد محنوايي و فرهنگي و اقتصادي،اجتماعي از بعد زمينه مديران ،نگرش نگرش

   نامطلوب ولي با اندكي تغييرات مي توان آن را به وضعيت مطلوب رساند.محتوايي 

  ها رتبه بندي شاخص-6 -6

تر  پيشنهادات مطلوب نظام در شاخص آن وضعيتباشد باالتر شاخصيهرچه ميانگين رتبه  است شده استفاده فريدمن آزمون شاخصها از بندي رتبه براي 
   . است
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  در آزمون فريد من شاخص هاجدول رتبه بندي 

  

  

  

  

  

  

  

  

وضعيت و همچنين  ساختاري و محتوايي،زمينه اي پيشنهادات به ترتيب نظام در  وضعيت ابعاد  ،رتبه ميانگين توجه به با  دهد فوق نشان مي جدول
  سيستم هاي سازماني ساختار سازماني، ، اقتصادي واجتماعي ، نگرش سازمان،نگرش كاركنان، مديران ، فرهنگي نگرشها به ترتيب  شاخص

   باشد. مي

  

   پيشنهادات نظام نقاط قوت  و ها آْسيب 

  آسيب ها ي نظام پيشنهادات-7-1
 شرح به پيشنهادات نظام اجراي در موجود هاي آسيب مهمترين ها، نامه پرسش از حاصل هاي داده ميانگين از آمده عمل به بررسي به توجه با

  :ندباش مي ذيل

  :سازمان ساختار - 1- 7-1

  سازمان رسمي ساختار در  پيشنهادات نظام اجرايي دبير براي سازماني سمت وجود عدم -

  سازمان مصوب ساختار با پيشنهادات نظام رسمي غير ساختار سازگاري عدم -

  پيشنهاد ارائه رجهت د دهي پاداش سيستم بودن نامناسب  -

  پيشنهادات نظام اجرايي اعضاي نامناسب انتخاب -

  

  رتبه  ميانگين رتبه شاخص رديف

  6  47/2 ساختار سازماني  1

  7  04/2 سيستم هاي سازماني  2

  5  99/2 نگرش كاركنان  3

  1  68/5 نگرش مديران  4

  4  38/4 نگرش سازمان  5

  2  44/5 فرهنگي  6

  3  01/5 اقتصادي ،اجتماعي  7
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  سازماني هاي سيستم - 2- 7-1

  .است سازمان در افراد هاي انديشه ي بكارگير مانع كاركنان و مديران مكرر جابجايي -

  .است نشده  اجرا و ،نيازسنجي سيستم اين با مرتبط هاي دوره -

  .شود نمي توجه   پيشنهادات نظام در افراد مداخله ميزان به، سازماني هاي پست براي افراد  وارتقاء تصدي  هنگام در -

  .گردد نمي توجه پيشنهادات مانظ در افراد  خالقيت و مداخله ميزان به ،كاركنان ساليانه ارزشيابي در -

     پيشنهادات نظام خصوص در پژوهشي كارهاي وجود عدم-

  كاركنان نگرش- 3- 7-1

  پيشنهادات موقع به اجراي و ارزيابي ، بررسي عدم-

   پيشنهادت نظام در مصوب پيشنهادات اجراي بر كافي نظارت عدم-

  پيشنهادات نظام اجرايي گروههاي و ها تيم ، ها هسته اعضاي بودن فعال و پويايي عدم-

  گچساران گاز و نفت برداري بهره شركت در پيشنهادات نظام قوت  نقاط-7-2 
 اقتصادي شاخص شامل اي زمينه بعد همچنين و سازمان نگرش و مديران نگرش شامل محتوايي بعد به توان مي سيستم اين در برجسته نقاط از

  .نمود اشاره فرهنگي شاخص و ،اجتماعي

  پژوهشكاربردي پيشنهادات  -7
  با توجه به آسيبهاي شناسايي شده در نظام پيشنهادات محقق پيشنهادهاي ذيل را جهت بهبود عملكرد سيستم ارائه نموده است. 

  گردد.  قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت تشريح   مي 2اين پيشنهادات در 
  برنامه هاي كوتاه مدت :-8-1

  نيازسنجي دوره هاي آموزشي مورد نياز نظام پيشنهادات و لحاظ نمودن در تقويم آموزشي  سازمان -

بازنگري در ساختار اجرايي نظام پيشنهادات و انتخاب افراد خالق به عنوان دبير هسته ها ، گروهها و تيم هاي اجرايي و دبيرخانه نظام  -
  پيشنهادات

  م پيشنهادات به كاركنانانظاطالع رساني و آموزش آيين نامه  -

  مداخله نمودن سيستم نظام پيشنهادات در تصدي سمت هاي سازماني -

  استفاده از نرم افزار جهت ارائه ،تاييدواجرا ي پيشنهادات در سازمان -

  جلوگيري از جابجايي مكرر مديران و كاركنان -
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  برنامه هاي بلند مدت:- 8-2
 در جهت بازنگري و افزايش مكانيزم هاي انگيزشي در آيين نامه نظام پيشنهاداتتعامل با ستاد مناطق و وزارت نفت  -

 درخواست ساختار سازماني براي نظام پيشنهادت در جهت افزايش انگيزه دبير اجرايي نظام پيشنهادات -

 لحاظ نمودن ميزان  مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادات با ارزشيابي عملكرد كاركنان-

دوره هاي آموزشي مرتبط با نظام پيشنهادات در دوره هاي آموزشي مورد نياز براي ارتقاء كاركنان در سامانه جامع نيروي  لحاظ نمودن  -
 انساني

  درحلقه هاي كيفيت و هسته هاي نظام پيشنهادات  كاركنانسازماندهي تشكيل حلقه هاي كيفيت و -
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