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   و راهکارها ها چالش یني گاز استاها نظام پیشنهادهاي شرکتی بررس
  2محمد جواد کوچک زاده ،1میر احمد حسینیون

  
  دبیر نظام پیشنهادهاي شرکت گاز خراسان رضوي1

com.yahoo@mhosseinioun  
  

  کت گاز خراسان رضويپژوهشگر ، امور پژوهش و فنآوري، شر2
jkradm@yahoo.com  

  
  :چکیده

،  ها ط شوراي عالی اداري کشور در کلیه وزارتخانه 430/13استناد مصوبه شماره ه بررسی پیشنهادها ب نظام پذیرش و 1379از سال  
پس از آن بود  .یل گردیدشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تشکیی که ها هتی و دستگاي دولها رکت، مؤسسات و ش ها سازمان

 این مولود جدید ،رشد هاي رویکرد فراهم نمودن و تقویت بسترو سمینارها با  ها برپایی همایش ي آموزشی ،ها که شور برگزاري دوره
در  هادهانظام پیشن کنونیوضعیت  شناسی ر این مقاله به آسیبد .آمد ت هر چه با شکوه تر آن ،به مدد پیاده سازي و نگهداش

از بدو پیدایش این نظام و زحمات متولیان نظام مشارکت  ها تالش یبا پاسداشت تمام. شود  میي گاز استانی پرداخته ها کتشر
هاي گاز استانی  شرکت ي سوق دادن نظام همیاري و مشارکتها هخروج از سکون و ایجاد بهبود ، را رویکرد کنون ، سعی گردیده باتا

  .ه نماید و ارائرا یافته  تعالیبه سمت 

  کلمات کلیدي
  نظام همیاري و مشارکت  ، مورد کاوي ، بهبود سطح کیفی پیشنهادات کارکنان
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  مقدمه
کرامت انسانی و تغییر نظام مدیریتی  ه کردننهاي دولتی اهمیت دادن و نهادی اناز اهداف اصلی تشکیل نظام پیشنهادها درسازم یکی

استفاده از و سازمانی به نظام مدیریت مشارکتی و احترام به نظرات کارکنان  يها ريگی تصمیمدستوري و سنتی اداري در  ، آمرانه 
شیوه از این  ي بیشترمند بهره ضمناست باید  فردیک فکر بهتر از  تفکر چند فردحاصل از تصمیمات  و به دلیل آنکهاست خردجمعی 

  .پرداخت توانیم میما  شعاربه ترویج بیش از پیش  ،مدیریت
وري  بهرهو کیفی خدمات سازمان  و نهایتا ارتقاء  میارتقاء کتوان  میرا تشکیل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها له اهداف دیگر از جم 

نظام استقرار براي  ها موارد ذیل را به عنوان رسالت و خط مشی سازمانبه عنوان نمونه ؛ توان  میبه عالوه  . عنوان کرد ها شخبکلیه در 
  .ن نمودپیشنهادها بیا

  . ایجاد فرهنگ کارگروهی و تفکرجمعی و افزایش انگیزه در کارکنان -1
  .تشویق فراگیر کارکنان به مشارکت ازطریق ارائه پیشنهادهاي سازنده  -2
  . ایجاد ارتباط منطقی بین نظام پیشنهادها و نظام ارزشیابی کارکنان -3
  .نو  يها ایده  ارائه و ابتکار و  خالقیت با  جاري  يها هزینه  کاهش و  ییجو صرفه  الگوي ایجاد -4
  . گسترش و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در سازمان  -5
  .ي مدیریتی سازمان ها ي نو کارکنان در برنامهها استفاده از افکار و ایده  - 6
  زمانی به سارسان خدمتباالبردن کیفیت  یی وجو صرفهي ها ي سازمانی وایجاد زمینهها کاهش هزینه  -7
  . ها انگیزه کاري و بهبود روش افزایش نیز بین کارکنان و مدیران وسازمانی کارکنان و برقراري ارتباط  باالبردن تعلق  -8
  . هاي سازمان يریز برنامهها و  ريگی تصمیمشناسایی افراد خالق و کارآمد جهت استفاده در   -9

شور که به تعقل جهت رسیدن به یک سازمان پرن از روزمرگی و ترغیب آنان در نهایت ایجاد ساختاري مناسب براي خروج کارکنا -10
  .متصور شود هایتاً مشارکت آنان ، ارزش واقعیاندیشه ؛ خرد و ن و تدبر کارکنان ؛

  
  :  موثر بر استقرار موفقیت آمیز نظام پیشنهادهامهم و عوامل 

دهنده و فرآیندهاي  سازمان ، ضروري است اجزاي تشکیل یک سیستم در انجام هر فعالیتی بویژه در هنگام استقرارقبل از بطور کلی 
بدیهی است . را شناسایی نمود ند شو سیستم  و یا موفقیت می د منتج به ناکانتوان میآن سیستم را شناخته و عوامل موثري که 

خواهند نمود تا  الزم رابه این عوامل توجه د ي از دستاوردهاي آن عزم جدي دارنمند بهرهو  ها سیستم اینیی که براي استقرار ها شرکت
در این بخش به بررسی این عوامل تاثیرگذار خواهیم .  در سازمان خود شوند ها و تاثیر نامطلوب این شکست ها مانع از هدر رفتن هزینه

  :پرداخت 
استقرار  جهتسازمان  نظام پیشنهادها ابزاري قوي و کم هزینه براي مدیران :باور و حمایت مدیریت ارشد سازمان  .1

چالشی اساسی مواجه استقرار این سیستم با ، حمایت کلیه مدیران بویژه مدیران ارشد اعتقاد و مدیریت مشارکتی است بدون 
 .خواهد شد

خاص همان  ،یک برنامه راهبرديتدوین نیازمند در هر سازمان این سیستم آمیز  موفقیتاجراي  : برنامه راهبرديتدوین  .2
ضروري است وزن اهداف تعیین شده در طول . ي تحقق است ها انداز، ماموریت ، اهداف کالن و برنامه ل چشمشاممجموعه 

ي موجود در ها براي مثال اهمیت آشنایی ، اعتمادسازي و جلب مشارکت کارکنان و دیگر گروه. مدت استقرار متفاوت باشد
  .ي بعد خواهد بود ها ابتداي استقرار بیشتر از دوره

میزان تحقق اهداف ضروري است بطور مستمر  ها و اجراي برنامهراهبردي برنامه پس از تدوین  : مستمریابی  ارضهع .3
همانند موجودات زنده در طول  ها سیستم. ي عملیاتی اهداف محقق نشده بازنگري و بهبود یابند ها و برنامهشده بررسی 

ي ها اقدامات الزم جهت پیشگیري دیگر بخش ،د متولیان استقرارشوند که بای میو مشکالتی مواجه  ها حیات خود با بیماري
 . ي درمان و رفع موانع را یافته و استفاده نمایند ها سازمان و شناسایی راه
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اي است که بتواند این نظام را در  مهنا آیینفرآیند نظام پیشنهادها در هر شرکت نیازمند به  :مناسب  نامه آیینوجود  .4
با شرایط  تر تر و متناسب تر، شفاف مه کاملنا آیینهر اندازه این . از پیش تعیین شده به پیش برد راستاي تحقق اهداف 

  . روي استضنفعان نیز  به ذيرسانی آن  نامه و اطالع بازنگري به موقع آیین. واهد بود تر خ سازمان باشد نظام پیشنهادها موفق
، بررسی و مدیریت فرآیندهاي گذاري  ي ، سیاستریز برنامه :توانمند و اجرایی هاي راهبري  وجود شوراها وکمیته .5

 کلیه مراحل حین استقرارمند و  آگاه به  اعضایی عالقهانتخاب با ي نظام پیشنهادها ها این نظام مستلزم وجود شوراها و کمیته
 . پس از آن است  و

ش بسیار تعیین قبه آنها ن ها ها در سازماني نظام پیشنهادها وظایف تعیین شده براي اکثر دبیرخانه :دبیرخانه فعال  .6
از نظام پیشنهادها و توانمندي آنان در برقراري ارتباط با  کافی کوش بودن ، شناخت ي ، سختمند عالقه. اي داده است  کننده

 میز تماابتوان وجود ساختار سازمانی براي دبیران موجب خواهد شد تا . دیگران رمز موفقیت آنان و نظام پیشنهادها است 
 .وقت و توان آنان براي پیشبرد این نظام استفاده کرد 

، ارزیابان، دبیران، کارکنان و ها موفقیت نظام پیشنهادها وابسته به دانش و مهارت کلیه اعضاي شوراها و کمیته : آموزش .7
ي ها استفاده از روش ي آموزشی وها ي آموزشی کالسیک ، کارگاهها پیشنهاددهندگان است و ضروري است با برگزاري دوره

  . این توانمندي افزایش یابدي یاد شده ها متناسب با هر یک از گروه ،متنوع دیگر آموزشی و استمرار آن
بیانگر آن است که استفاده از سامانه موجب جهش قابل توجهی در  ها بررسی نظام پیشنهادهاي سازمان :وجود سامانه  .8

دبیران بدون سامانه مناسب امکان مدیریت دبیرخانه . دارد  سنتیر مقایسه با روش د ارایه پیشنهاد از سوي پیشنهاددهندگان
را فراهم سازد و مدیران  انآنادهاي هپیشنپیشنهاددهندگان انتظار دارند سامانه امکان ارایه آسان و رصد . را نخواهند داشت 

  . نیاز دارند ها ي شاخصگیر اندازهبه منظور پایش و اي  سامانهنیز به 
   

در چند سال اخیر شرکت ملی گاز ایران با توجه ویژه به نظام پیشنهادها ، همت متولیان و وجود توانمندي کارکنان خود پیشتاز این 
 نیز شرکتاین ي تابعه ها ارزیابی نظام پیشنهادهاي شرکتنتایج حاصل از و  ي دولتی کشور بوده استها نظام در صنعت نفت و دستگاه

  .اند به توفیقات قابل توجهی دست یافته ها این شرکتبیانگر آن است که 
  
   

 1سال اخیر 4تصویب شده و اجرا شده شرکت ملی گاز ایران در سال  ،تعداد پیشنهاد دریافتی 

 اجراي پیشنهاد  تصویب پیشنهاد   دریافت پیشنهاد  سال

87 9079 2541 724 

88 13256 1763 723 

89 20164 4024 2755 

90 35251 8096 3646 

  

                                                
  ها کتاب پژواك ایده - ١
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واره هر فعالیتی که هماین اصل باور و ها  این شرکت يهاي مهم نظام پیشنهادها بررسی شاخصي بزرگ ، ها با وجود برداشتن این گام
 ،با رعایت برخی اصول و انجام اقدامات ها نظام پیشنهادهاي این شرکت ،تر گردد تواند متعالی قابلیت بهبود داشته و هر سیستمی نیز می

ي گاز استانی ها شرکتجایگاه یکسان نبوده و  ها از سوي دیگر وضعیت نظام پیشنهادها در کلیه این شرکت. ابل توسعه و ارتقاء است ق
  .ي پاالیشی است ها در مجموع پس از شرکت

  
 13902هاي تابعه شرکت ملی گاز ایران در سال  تعداد پیشنهادهاي دریافتی ، رد شده ، تصویب شده و اجرا شده حوزه

 اجرا شده و در دست اجرا تصویب شده رد شده دریافتی   

 2017 1799 5555 19702 گازرسانی

 1760 1256 3163 6641 انتقال گاز

 4005 2348 6020 8988 پاالیشی

  
هاي تابعه شرکت ملی گاز  سرانه دریافت ، تصویب و اجراي پیشنهادحوزه

 13903ایران در سال 

 سرانه اجراي پیشنهاد سرانه تصویب پیشنهاد  اد سرانه دریافت پیشنه  

 0.18 0.33 0.81 گازرسانی

 0.18 0.52 1.39 انتقال

 0.33 0.75 2.77 پاالیش

  
هاي گاز استانی، سرانه دریافت  گردد با وجود بیشترین تعداد پیشنهاد دریافتی توسط شرکت همانگونه که در جداول فوق مشاهده می

کمتر از نیز هاي گاز استانی  همچنین سرانه پیشنهادهاي تصویبی و اجرا شده شرکت. و حوزه دیگر است ها کمتر از د این شرکت
  .هاي انتقال و پاالیش گاز است  حوزه

عدم توجه کافی به عوامل مهم و موثر بر ناشی ازها  تفاوتاي از این  بخش عمدهبطور کلی ها چیست ؟  اما براستی علت این تفاوت
اما بجز عوامل یاد شده عوامل ذیل نیز . است که در ادامه مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت  ت آمیز نظام پیشنهادهااستقرار موفقی

هاي گاز استانی  و ضروري است براي کاهش تاثیر آنها بر موفقیت نظام پیشنهادها در شرکت باشند این نتایج مؤثر می کسب در
  .اندیشی نمود چاره

                                                
  ها کتاب پژواك ایده - ٢
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خدماتی هستند که فرآیندها آنان مشابه بسیاري از هاي  با نوع فعالیتهایی  هاي گاز استانی شرکت شرکت :ها  نوع فعالیت شرکت
اي از بهبودها مد نظر قرار گرفته و خارج از نظام  هاي خدماتی دیگر بوده و هنگام تدوین و اجراي فرآیندها بخش عمده شرکت

اي از فرآیندها و  هایی تولیدي هستند که بخش عمده هاي پاالیشی شرکت رکتاما ش. گیرند  پیشنهادها مورد استفاده قرار می
بکرتر بوده و بهبودهاي بیشتري را حداقل در چند سال اولیه استقرار نظام هاي خدماتی  هاي آنان در مقایسه با شرکت فعالیت

  .توان به این نظام ارایه و اجرایی نمود  پیشنهادها می
و  آنان ، ساختار سازمانی) اکثرا اقماري( هاي پاالیشی، ساعات و شیوه حضور کارکنان  لیت شرکتنوع فعا :فرهنگ سازمانی 

هاي یاد شده فوق  تفاوتایجاد ها گردیده که در  گیري فرهنگ سازمانی خاصی در این شرکت تشکیالتی و عوامل دیگر موجب شکل
  .باشد موثر می

هاي گاز استانی که پراکندگی  پراکندگی جغرافیایی ادارات شرکت :یشی هاي پاال پراکندگی جغرافیایی کمتر ادارات شرکت
مدیریت  و لذاها بسیار زیادتر است  هاي استان مربوطه کشیده شده است در مقایسه با پاالیشگاه ها به کلیه شهرها و تقریبا روستا آن

  .ازد س هاي آموزش کارکنان را با مشکل مواجه می نظام پیشنهادها و برگزاري دوره
هاي دولتی و با عنایت  گري دستگاه کاهش تصديکشور مبنی بر هاي  هاي اخیر در راستاي سیاست در سال :ها  برونسپاري فعالیت

رشد بسیاري داشته  ها  شرکت این ها در برونسپاري فعالیتهاي پاالیشی ،  هاي گاز استانی در مقایسه با شرکت هاي شرکت به نوع فعالیت
ها هستند گردیده  هاي گاز استانی بوده ولی جزء آمار آن شرکت ب افزایش آمار کارکنانی که دور از دسترس شرکتکه این خود موج

   .است
هاي  حل و ارایه راههاي گاز استانی در استقرار و اجراي نظام پیشنهادها  در این قسمت به بررسی علل کم بودن کسب توفیقات شرکت

هاي خصوصی قابل مشاهده بوده و از  هاي دولتی و شرکت بسیاري از این علل ذکر شده در سایر دستگاه .پردازیم  میپیشنهادي 
  .گرفت  توان براي رفع این موانع بهره هاي ارایه شده می حل راه

کی همانگونه که قبال بیان شد استقرار این نظام مت :هاي گاز استانی  برخی از سطوح مدیریتی شرکت کافی اعتقادفقدان 
ها این باور در برخی از سطوح وجود  در برخی از شرکت. کلیه مدیران و توانمندي این نظام در تعالی سازمان است به احساس نیاز 

لذا فرآیندهاي این نظام از ترغیب کارکنان به ارایه پیشنهاد گرفته تا بررسی پیشنهادها ، تقدیر از . نداشته یا کافی نیست 
  .گردد  ي جوایز ، ارزیابی پیشنهادها و اجراي آنها با مشکل روبرو میپیشنهاددهندگان و اهدا

  : راه حل پیشنهادي 
 هاي کلیدي و  ها ، واگذاري مسؤلیت ها ، شایستگی هاي آموزشی براي مدیران ، برقراري ارتباط میان پاداش برگزاري دوره

 تر با عملکرد مدیران و کارکنان در نظام پیشنهادها مهم
 یل مدیران براي عدم حمایت کافی توسط آنان از نظام پیشنهادها ، عدم ارایه پیشنهاد توسط پیشنهاددهندگان از جمله دال

براي جهت دادن به پیشنهاددهندگان بهترین راه آن است که . براي مسائل و مشکالت مهم و با اولویت باالي شرکت است 
کلیه امور موظف گردند مسائل و مشکالت خود را بدین منظور  مسائل و مشکالت شرکت به صورت بذر پیشنهاد ارایه گردد و

 .به دبیرخانه نظام پیشنهادها اعالم نمایند
  

ها از نگاه مدیران ، بدلیل مشغله زیاد فرصت کافی براي  در برخی از شرکت : ها و عملکرد نظام پیشنهادها پایش شاخص
ام ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها توسط ستاد و دیگر مراجع مسؤل، این بررسی عملکرد نظام پیشنهادها وجود ندارد و تنها در هنگ

اي از وظایف مدیران ارشد در حوزه نظام پیشنهاد به مدیران میانی و  پردازند همچنین در مواردي بخش عمده مدیران به مداخله می
  .گردد عملیاتی تفویض می
  : راه حل پیشنهادي 

 و  دبینی گرد نامه نظام پیشنهادها براي مدیران هر بخش مسؤلیت معینی پیش ي آیینها در بخش ساختار شوراها و کمیته
  . گزارش عملکرد خود را بررسی و به مراجع باالتر اعالم نمایند ) هر ماه ( مدیران موظف باشند بطور مستمر 
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 تر ارزیابی شوند  ي و بطور جديدر مدل ارزیابی ملی نظام پیشنهادها ضمن حفظ امتیاز فعلی بخش مدیریت ، معیارها بازنگر .
مثال امتیاز مربوط به زیر معیار مشارکت مدیریت در استقرار نظام پیشنهادها فقط یکبار منظور گردیده و این امتیاز در ( 

  ) .هاي بعد به زیر معیارهاي دیگر اضافه شود  سال
 ها را رصد و  تا مدیریت بتواند به سهولت شاخص در سامانه نظام پیشنهادها داشبورد مدیریتی نظام پیشنهادها طراحی گردد

  . وضعیت این نظام را بررسی نمایدمیزان تحقق اهداف تعیین شده و 
 ها توسط ستاد و دیگر مراجع مسؤل توجه و اهمیت بیشتري به استقرار این نظام در  در هنگام ارزیابی عملکرد شرکت

 .ها گردد شرکت
 

نامه فعلی نظام پیشنهادهاي  از تمامی تدوین کنندگان آیین  با سپاس :نامه  فی آیینعدم جامعیت، بروز بودن و شفافیت کا
هاي  هاي انجام شده جهت بازنگري آن ، موضوعاتی همچون نحوه امتیازدهی پیشنهادها ، وظایف کمیته شرکت ملی گاز ایران و تالش

نامه فعلی بشدت نیازمند بازنگري و  باشد و آیین ایط کنونی نمیدر آیین نامه فعلی جوابگوي شر... ها و  الزحمه ها ، حق فرعی، شاخص
  .هاي گاز را دارد  بروز شدن متناسب با شرایط فعلی شرکت

  : راه حل پیشنهادي 
 هاي زمانی مشخص اي معین براي انجام بازنگري در دوره نامه فعلی نظام پیشنهادها و تعیین کمیته بازنگري آیین  
 نامه داخلی خود را تدوین نموده  هاي گاز آیین برخی از شرکت. نامه ستاد  ها در چارچوب آیین رکتنامه داخلی ش تدوین آیین

  .نمایند  و از آن استفاده می
  

ها به بازخورد و نتایج تصمیمات متخذه متولیان نظام پیشنهادها در حوزه این نظام  در برخی از شرکت :عدم عارضه یابی مستمر 
شود که که این تصمیمات اتخاذ شده موجب دلسردي پیشنهاددهندگان، کاهش تعداد  ین موضوع موجب میا. گردد  توجه کافی نمی

بهبود افزایش تعلق سازمانی کارکنان ، ها همچون  نتایج مورد انتظار از استقرار این سیستم عدم دستیابی به پیشنهادهاي دریافتی و
  .گردد... ها و  ، کاهش هزینه ها فعالیت

  : نهادي راه حل پیش
 هاي کمی و کیفی و رفع نقاط ضعف و اطالع رسانی به مدیریت ارشد یابی مستمر با بررسی شاخص عارضه 
  انجام نظر سنجی ساالنه از نظام پیشنهادها از کارکنان  
 ستاد ها و اعالم نتیجه به  انجام خود ارزیابی نظام پیشنهادها طبق مدل جایزه ملی یا مدل بومی سازي شده آن توسط شرکت

 هر شش ماه یکبار
  

گیري براي پذیرش یا رد پیشنهادها در  گذاري ، بررسی اولیه پیشنهادها و تصمیم وجود یک شورا جهت سیاست : تمرکز گرایی
با افزایش پیشنهادها و تحقق اهداف دیگري  ،ها اگرچه شاید کافی بنظر برسد اما در ادامه کار ابتداي استقرار این نظام در سازمان

 فقط توسط ها ، تسریع در وصول ، ارزیابی و اجراي پیشنهادها و لزوم بهبود در تمامی سازمان ن ترویج این نظام در کلیه بخشهمچو
  . این شورا میسر نخواهد بود

  : راه حل پیشنهادي 
 رد آنان و پرداخت ها و بررسی عملک مند سازمان در کلیه بخش هاي فرعی نظام پیشنهادها با انتخاب افراد عالقه ایجاد کمیته

 الزحمه متناسب با عملکرد آنان حق
 هاي فرعی  شناسایی وظایف کمیته 
 هاي برتر تشویق و تقدیر از کمیته  
 ها و اعالم نتیجه به ستاد  انجام خود ارزیابی نظام پیشنهادها طبق مدل جایزه ملی یا مدل بومی سازي شده آن توسط شرکت

 هر شش ماه یکبار
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کاري  ارایه پیشنهاد از حوزه لزوم عدم توجه بهو  بزرگ از طریق نظام پیشنهادهابهبودهاي د مندي به ایجا عالقه
ها ارایه پیشنهاد توسط پیشنهاددهندگان خارج از حوزه کاري و تخصصی خود و  از دیگر مشکالت برخی از شرکت : پیشنهاددهنده

دهد که حجم زیادي از پیشنهادهاي  ها نشان می بررسی .همچنین تالش جهت ارایه پیشنهادهاي منجر به بهبودهاي بزرگ است
این موضوع اگر . است  آنها ارایه پیشنهاد از خارج از حوزه کاري و تخصصی بدلیلدریافتی تکراري و رد شده توسط پیشنهاددهندگان 

آنها بتدریج موجب دلسردي  شود ولی بدلیل غیر قابل اجرا بودن اکثر موجب افزایش تعداد پیشنهادهاي دریافتی میدر ابتدا چه 
  .گردد پیشنهاددهندگان می

  : راه حل پیشنهادي 
 کاري خود و توجه به این موضوع که نظام پیشنهادها بدنبال بهبودهاي کوچک   ترغیب کارکنان به ارایه پیشنهاد از حوزه

 .کند است هر چند از دریافت پیشنهادهاي منجر به بهبودهاي بزرگ نیز استقبال می
  نماید نمودن امتیاز و پاداش بیشتر براي پیشنهادهایی که پیشنهاددهنده از حوزه کاري و تخصصی خود ارایه میمنظور. 
 يها گروه تشکیلQC  از توان می حاضر حال در شود هدایت و مدیریت بایست می ها گروه این به الزم يها آموزش ارایه و 

 بهبود يها پروژه انجام تقویت بر تواند می مهم این که  گرفت کمک راستا همین در موجود تخصصی يها کمیته اعضاء پتانسل
 .نمود تقویت زمینه این در را الزم يها مشوق بایست می همچنین.  کند کمک تیمی مدت کوتاه

 و ها و ترغیب پیشنهاددهندگان به مشاوره با این افراد هنگام ارایه پیشنهاد  شناسایی افراد خبره سازمان در هر یک از بخش
 :هاي ذیل باشند  بدیهی است این مشاوران باید داراي ویژگی الزحمه مناسب براي این افراد در آیین نامه منظور نمودن حق

o  در دسترس باشند  
o  از تخصص الزم برخوردار باشند  
o ها و دستورالعملهاي نظام پیشنهادها آگاهی کامل داشته باشند از آئین نامه  
o هیز نماینداز اعمال نظر غیر کارشناسی پر  
o  نظرات خود را تحمیل نکنند  
o گروهها را به ارائه پیشنهادهاي با کیفیت هدایت نمایند.  

 
 

در بسیاري از موارد پیشنهاددهندگان از نحوه ارزیابی پیشنهاد  : ها ها در ارزیابی پیشنهادها و محدودیت مشکالت شرکت
تصمیم گیري براي پیشنهادهایی که موجب تغییر . دانند ع کننده نمیخود راضی نبوده و دالیل اعالم شده براي رد پیشنهاد را قان

ها خارج بوده و بررسی این پیشنهادها توسط شرکت مادر نیز  شود از حوزه اختیارات شرکت ها، استانداردها می مقررات و دستورالعمل
  .بسیار زمان بر است
  : راه حل پیشنهادي 

 افراد شرکت در حوزه مربوطه ترین لزوم ارزیابی پیشنهادها توسط متخصص 
 شوند ي می براي آن دسته از ارزیابانی که دچار خطاي هاله) گان(مخفی نمودن نام پیشنهاددهنده. 
 هاي آموزشی مربوطه و موظف نمودن آنان براي ذکر دقیق دالیل رد ، مذاکره  لزوم افزایش توانمندي ارزیابان با برگزاري دوره

 شدن پیشنهاد، مذاکره با واحد مجري جهت قابلیت اجراي پیشنهاد تر با پیشنهاددهنده جهت شفاف
 و تقدیر ) و البته لحاظ نمودن دیگر عوامل ( الزحمه ارزیابی متناسب با رتبه هر یک از آنان  رتبه بندي ارزیابان و پرداخت حق

 بار در سال  حداقل یکاز ارزیابان برتر 
 نمایند دون دقت، دیر و غیر منصفانه ارزیابی میعدم استفاده از ارزیابانی که پیشنهادها را ب. 
  گیري براي پذیرش یا رد  توسط ستاد براي بررسی پیشنهادهایی که تصمیم) ترجیحا استفاده از یک سامانه ( تهیه مکانیسمی

 .ها است گیري شرکت ها خارج از حوزه تصمیم آن
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هاي دبیر یا کارشناسان نظام پیشنهادها  ها بدلیل ویژگی تدر برخی از شرک : یا عدم پویایی کافی فقدان دبیرخانه مناسب
مندي یا مهارت و یا مشغله کاري و یا نامناسب و دور از دسترس  در برقراري ارتباط با دیگران ، عدم عالقهآنان همچون عدم توانمندي 

  . نمایند نهاد خودداري میبودن دبیرخانه ، پیشنهاددهندگان تمایلی به تعامل با دبیرخانه نداشته و از ارایه پیش
  : راه حل پیشنهادي 

  و تالش به منظور عدم  ها شرکتایجاد سمت سازمانی براي دبیر و کارشناسان نظام پیشنهادها در ساختار سازمان رسمی
 . نمایند تغییر این افراد تا زمانی که بوظایف خود بخوبی عمل می

 مند و آگاه به سازمان و نظام پیشنهادها ت در میان کارکنان، عالقهانتخاب دبیر از میان افراد داراي بیشترین مقبولی 
 تعیین محل مناسب براي دبیرخانه ، مجهز شده به امکانات الزم و در دسترس اکثر کارکنان 
 هاي  هاي دبیران با برگزاري دوره ، افزایش توانمنديهاي موفق در حوزه نظام پیشنهادها و بازدید از سازمان کاويِِ بهینه

 ها و تقدیر شایسته از زحمات آنان در همایش  آموزشی مورد نیاز، شرکت
  

  نتیجه
هاي دولتی از  در حوزه نظام پیشنهادها در صنعت نفت و در میان دستگاه مؤثراقدامات  انجام باملی گاز ایران   در چند سال اخیر شرکت

هاي پاالیش، انتقال و گازرسانی  در حوزهخود هاي تابعه  رکتشدراین شرکت عملکرد .  ه استدیهاي پیشتاز و الگو محسوب گرد شرکت
در این مقاله . دنهاي موثرتري براي تعالی بردار هنوز باید گام کسب شدههاي  هاي گاز استانی با وجود موفقیت و شرکتیکسان نبوده 

در ها  ترین موانع موفقیت این شرکت مهمتالش گردید تا با ارایه آمارهاي منتشر شده از سوي شرکت ملی گاز ایران، ضمن شناسایی 
هاي گاز استانی،  تواند در کلیه شرکت این رهنمودها می. ارایه نمایدبراي توسعه و بهبود ، راهکارهاي مناسب را استقرار نظام پیشنهادها

یا در آغاز کار اند  شنهادها را برداشتههاي اولیه استقرار و اجراي نظام پی ها که گام ها و سازمان انتقال و پاالیشی و بطور کلی کلیه شرکت
  . مورد استفاده قرار گیردهستند 
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