
یادداشت

 در چهارمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت صورت گرفت :

دریافت سپاس نامه و تندیس نقره ای همایش 
چهارمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت و نمايشگاه جانبي روز سه 
شنبه پنجم شهريور 98به ميزباني شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
و با حضور وزير محترم نفت، معاونان، مسئوالن و مديران ارشد صنعت نفت برگزار 
شد. مديرعامل شرکت در اين همايش به تشريح فعاليت هاي کميته مسئوليت 
اجتماعی در حوزه فرهنگ سازي و جلب مشارکت عمومي پرداخت. کميته 
مسئوليت اجتماعي به خاطر »تدوين و ارائه مطلوب گزارش عملكرد« و »فعاليت 
های مطلوب مسئوليت اجتماعی شرکت بويژه فرهنگ سازی و جلب مشارکت 
های مردمی با تأکيد بر حفاظت از حريم خطوط لوله« موفق به دريافت دو سپاس 

نامه و دو تنديس نقره اي اين همايش شد.
در حاشيه اين همايش، وزير نفت  ضمن بازديد از غرفه کميته مسئوليت اجتماعي 
، از انتشار مطالب ويژه معرفی صنعت انتقال نفت ايران در کتب درسي دانش 

آموزان که با توضيحات مدير منابع انساني همراه بود، قدرداني کرد. 

نشرهی داخلی دمرییت منابع انسانی 

رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت  اریان
 سال اول | شماره 1 | شهریور ماه 1398
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  ماه شهريور رويدادهای زيادی را در خود 
جای داده است. با هفته دولت و ماه محرم 
شروع و با آغاز هفته دفاع مقدس پايان می 
يابد. ضمن تسليت و تعزيت ايام سوگواری 
و  عاشقان  محضر  الحسين)ع(  اباعبداهلل 
شيفتگان آن امام همام، هفته دولت را خدمت 
دولتمردان و روز کارمند را به همه همكاران 
عزيز تبريک عرض می نمايم. دفاع مقدس 
سرشار از رشادت ها و پايمرديهای  زنان و 
مردان سرزمين ايران اسالمی است و انتشار 
کتاب »مسافران وطن«کوچكترين کاری بود 
که به همين مناسبت و گراميداشت هفته  

دفاع مقدس انجام شد.
 آنچه که پيش روی شماست با عنوان ماهنامه 
و  انسانی، حاصل خرد جمعی  منابع  پيک 
پيگيری های همكاران ساعی اين مديريت 
می باشد که با هدف اطالع رسانی و تعامل 

تجربه سازمانی به سرانجام رسيده است.
برنامه  و  تامين  واحدهای؛  با  مديريت  اين 
ريزی نيروی انسانی، روابط کار و مددکاری، 
امور کارکنان، آموزش و تجهيز نيروی انسانی 
و مقررات اداری و استخدامی، خدمات اداری 
و اجتماعی، امور مربوط به نيروی انسانی را در 
سطح شرکت هدايت و برنامه ريزی می کند. 
مطالعه و اطالع رسانی مناسب در اين حوزه 
تحرک، نشاط و حس تعلق سازمانی سرمايه 

انسانی را در پی خواهد داشت.
به  انسانی  منابع  پيک  الكترونيكی  نشريه 
لحاظ محتوايی با رويكرد عمومی و تخصصی 
فعاليت واحدهای مربوط به اين مديريت را 
پژوهش  از جمله؛  مختلف  های  زمينه  در 
اجتماعی،  های  مسئوليت  انسانی،  منابع 
برجسته  های  قوانين،فعاليت  با  آشنايی 
مورد  شرکت  مناطق  و  ستاد  در  واحدها 

توجه قرار ميدهد. 
با  و  کارکنان  کليه  همياری  با  است  اميد 
ارسال ايده ها و نوشته های ارزشمند خود، 
شاهد گسترش فرهنگ، دانش و ارزش های 

سازمانی باشيم. ان شاء اهلل
علی اصغر سالمی 
مدير منابع انسانی
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برنامه ریزی 
نیروی انسانی

ريزي  برنامه  و  تأمين  اداره 
را   98 سال  انساني،  نيروي 
با برداشتن نخستين گام ها 
اهداف  به  دستيابي  جهت 
منابع  مديريت  استراتژيک 
انساني )تأمين و بكارگماري 
مناسب ترين افراد، حفظ و 
و  ماهر  کارکنان  نگهداشت 
پويا  ريزي  برنامه  تجربه،  با 
بر  انساني  منابع  مستمر  و 
پايه ارشديت نسبي، برنامه ريزي جهت تأمين تعداد 
کافي افراد با مهارت هاي مختلف در سمت ها و زمان 
مناسب، آموزش، توسعه و بالندگي کارکنان، بهبود 
سيستم هاي ارزيابي عملكرد و جبران خدمات کارکنان 
و ...(که همواره مورد تأکيد مدير منابع انساني قرار 

داشته، آغاز کرد. 
در اين راستا، حسب نيازسنجي هاي صورت پذيرفته، از 
ابتداي سال جاري موضوع بازطراحي/ بازنگري/ بازآرايي 
ساختار سازماني شرکت در اولويت برنامه ها و طرح 
هاي مديريت منابع انساني قرار گرفت. الزم به ذکر 
است بازطراحي/ بازنگري و بازآرايي ساختار سازماني 
از جمله وظايف مديريت منابع انساني نمي باشد. نظر 
به اينكه ساختار سازماني به حمايت از استراتژي هاي 
سازمان مي پردازد، بازطراحي/ بازنگري و بازآرايي آن 
نيز در شرح وظايف مديريت استراتژيک سازمان پيش 
بيني شده است. ليكن با لحاظ تمامی جهات و در نظر 
گرفتن عواملي همچون حضور فعال همكاران خبره 
و مجرب)در حوزه ساختارسازماني( در اداره تأمين و 
برنامه ريزي نيروي انساني، وظيفه ساماندهي ساختار 
سازماني از سوي مديريت ارشد شرکت، به اين اداره 

محول شد. 
ازجمله عواملي که بازطراحي/ بازنگري و بازآرايي 
ساختار سازماني شرکت را گريزناپذير مي نمود، مي 

توان به موارد ذيل اشاره کرد: 
1. عدم تناسب ساختار فعلي با اقتضائات محيطي 
و جهت گيري هاي استراتژيک با عنايت به نقش 
و  مشكالت  موانع،  رفع  2.عدم  شرکت  حاکميتي 
از  مانع  که  بيني  پيش  قابل  و  چالش هاي موجود 
دستيابي به اهداف کالن و استراتژي ها مي شوند، 
توسط ساختار موجود 3.طرح هاي توسعه اي شرکت 
4.تغيير در فناوري ها و سيستم هاي مورد استفاده 
در شرکت 5. تغيير فرآيندهاي کاري در حوزه هاي 
مختلف 6.وجود ناهماهنگي در شيفت هاي کاري با 
توجه به حذف سمت ها در سال 94 و پس از آن 7. 
لزوم پويايي ساختار با عنايت به گذشت قريب به 
ده سال از تاريخ ابالغ سازمان فعلي 8.نتايج آسيب 
شناسي صورت پذيرفته در خصوص تمايل کارکنان 
به خروج از شرکت به علت محدوديت هاي موجود 
در ساختار فعلي 9.دستورالعمل هاي ابالغي مربوط به 

حذف سمت هاي بالتصدي و غيره
موضوع ساماندهي ساختار سازماني، پيش از اين آغاز 
بازطراحي/  وقت،  عامل  مدير  تأکيد  وليكن حسب 
بازنگري/ بازآرايي ساختار سازماني شرکت از فروردين 
ماه سال جاري )بصورت فشرده( و با هدف متناسب 
سازي، نه کوچک سازي يا بزرگ سازي يعنی چابک 
سازي، غني سازي، ارتقاء سطح بهره وري و کارآمدي 

سازمان، رفع تنگناهاي فني و عملياتي ناشي از حذف 
سمت هاي بالتصدي، ترميم و ايجاد هماهنگي در 
شيفت هاي کاري و غيره بر اساس راهبردها و وظايف 
همچون  عناصري  مبناي  بر  و  شرکت  حاکميتي 
تخصصي شدن کار، زنجيره فرماندهي، حيطه نظارت، 
خط گزارش دهي، رويه هاي تخصيص منابع، اختيار 
و مسئوليت، تمرکز و عدم تمرکز و ... همگام با انجام 
وظايف و مأموريت هاي جاري )شامل تأمين نيروي 
درجه  به  کارکنان  ارتقاء  کارکنان،  کاريابي  انساني: 
کارمندي، جذب نيروي انساني جديداالستخدام، تأمين 
نيرو از طريق طرح امريه خدمت نظام، جذب نخبه 
وظيفه، انعقاد قراردادهاي مدت معين، مدت موقت 
و مشاوره ساعتي/ پاره وقت، جذب نيروي پيمانكاري 
بر اساس حجم کار، راه اندازي سامانه منابع انساني 
مربوط به کارکنان پيمانكاري و ...، برنامه ريزي نيروي 
انساني: انتصابات و ترفيعات، تعديل مدارک تحصيلي 
مأخوذه حين خدمت کارکنان، طرح هاي جانشيني و 
جايگزيني، ارزيابي عملكرد و ...( مورد اقدام قرار گرفت. 
سازماني  ساختار  فعلي  وضعيت  ارزيابي  همچنين 
با خبرگان  انديشي  برگزاري جلسات متعدد هم  و 
واحدهاي بالفصل/ مديريت هاي ستادي به منظور 
شناسايي وجوه مثبت و منفي ساختار فعلي آغاز و 
پس از استماع نظرات و کسب پيشنهادهاي مكتوب و 
شفاهي، بيش از 4230 سمت گروه شغلي و 190سمت 

طبقه شغلي )بصورت جزئي و کلي( بررسي شد. 
ارزش  بر  مؤثر  هاي  شاخص  و  عوامل  همچنين 
شغل و دامنه وظايف و فعاليت سمت هاي سازماني 
مناطق نيز پس از جمع بندي و لحاظ نمودن نظرات 
و پيشنهادات ارسالي ايشان به اين اداره، طي سنوات 
واحدهاي  با  برگزاري جلسات مشترک  و  گذشته 
بالفصل/ مديريت هاي مربوطه ستادي )با عنايت 
به وظايف ذاتي ستاد( و مقايسه با ساختار سازماني 
ساير شرکت ها با مأموريت مشابه، تعيين و مورد 

بديهي  گرفت.  قرار  يكپارچه  و  هماهنگ  بررسي 
مأموريت  رويكردي  داراي  همواره  اداره  اين  است 
گرا و غيرشخصي، کل نگر و همه جانبه در فرآيند 
اصل  رعايت  و  بوده  سازماني  ساختار  ساماندهي 
مذکور را در پيشنهادات تمامی مجموعه ها مدنظر 
قرار داده است. از سويي برگزاري جلسات توجيهي 
با همكاران مديريت مهندسي ساختار شرکت ملي 
پااليش و پخش جهت طراحي شغل و انتقال نظرات 
و پيشنهادات في مابين )به نحوي قابل دفاع(، رفع 
ابهامات و ايرادات احتمالي و همچنين پاسخگويي به 
دغدغه هاي ايجاد شده براي کارکنان شرکت ادامه 
به  شرکت  سازماني  ساختار  بعدي،  گام  در  يافت. 
صورت ترکيبي از ساختارهاي وظيفه اي، جغرافيايي، 
پروژه اي و محصولي، بازطراحي شد. هدف از اين نوع 
طراحي، بهره گيري از نقاط قوت ساختارهاي مذکور 

و اجتناب از نقاط ضعف آنها است. 
در پايان، سازمان پيشنهادي شرکت در جلسه هيئت 
مديره، مطرح و سپس به صورت فوق العاده با حضور 
مديريت/  واحد/  )هر  اعضاء  از  هريک  و  مديرعامل 
منطقه به صورت جداگانه( مورد بررسي و تأييد قرار 

گرفت. 
با  فشرده  تفصيلي  جلسه  دو  طي  همچنين 
مديرعامل، معاون مدير عامل، مدير خطوط لوله 
و مدير منابع انساني مورد تصويب واقع شد و در 
ابتداي شهريور ماه )موعد تعيين شده در جلسه 
مدير  و  وزير  معاون  در حضور  مورخ 98/03/25 
عامل شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده های 
مدير  و  انساني  منابع  توسعه  مدير  ايران،  نفتی 
مهندسي ساختار شرکت فوق و مسئولين صنعت 
انتقال نفت( به مديريت مهندسي ساختار شرکت 
ايران  نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پااليش  ملي 

ارسال شد. 

Á افزایش توانایي در سازگاري با شرایط محيطي با

بازطراحی | بازنگری | بازآرایي ساختار سازماني شركت 

مهرداد احمدی فر؛
 رئيس تامين و برنامه ريزی  

نيروی انسانی

بازطراحي ساختار سازماني همگام با مديريت استراتژيک منابع انساني، توانايي شرکت 
در سازگاري با شرايط محيطي بعنوان نمونه چالش هاي مرتبط با تامين نيروي انساني، 
تنگناهاي مربوط به فرآيندهاي فني، عملياتي و فناوري سازمان را تا حدودي مرتفع 
نموده، سرعت تصميم گيري ها و اطمينان در اجراي تغييرات راهبردي و همچنين بهره 

وري و کارآيي سازمان را افزايش می دهد. 
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مسئولیت 
اجتماعی

زهره ربيعی،کارشناس حوزه 
مسئوليت های اجتماعی

عملکرد رشکت در مناطق سیل زده در راستای مسئولیت اجتامعی

خدمات زيربنايي و زيرساختي

*486 کيلومتر بازسازي و بازگشايي مسير خطوط لوله :
**خط لوله26، 16و10اينچ پل بابا حسين)لرستان(
**خط لوله 26 اينچ زاغه تقي آباد)منطقه مرکزي(

**خط لوله رودخانه تجن در مازندران )منطقه شمال(
**خط لوله 16 اينچ افرينه )منطقه لرستان(

**خط لوله16 اينچ عبدالخان سبزآب)منطقه خوزستان(
*احداث 259 سيل بند در مناطق سيل زده:

**سيل بند جهت مراکز انتقال نفت شهيد چمران، 
نظاميه و مرکز منطقه لرستان

کنار  در  دختر  پل  شهري  محدوده  در  بند  **سيل 
رودخانه در منطقه لرستان

**سيل بند توسط بسيج ناحيه آبادان در روستاهاي سيد 
عباس، ابوشانگ، اروند، دارخوئين، دهالويه، سيدخماس، 
مراوعه، دغاغله، نبي اکرم، فرج ديوان، اکيوش موقعيت 

علي اکبر و قلعه سحر و ...
*اعزام 179 دستگاه ماشين آالت سبک و سنگين:

** اعزام گريدر و لودر در روز اول حادثه از تنگ فني 
بطرف شهرستان پلدختر براي باز کردن مسير راه اصلي 
جهت تردد گروه ها و امداد رسانان  در منطقه لرستان

شهر  به  ساري  از  مكانيكي  بيل  و  کمرشكن  اعزام 
گميشان گلستان در منطقه شمال

** اعزام بيل مكانيكي به حاشيه اروند کنار جهت اليروبي 
مسير نهرهاي منطقه اروند آبادان درمنطقه خوزستان

** اعزام کاميون کارواش سيار از منطقه اصفهان جهت 
شستشوي منازل و خيابانهاي پل دختر در منطقه لرستان

y  ارائه خدمات بهداشتي و درماني به 1560 نفر از شهروندان
در مناطق سيل زده

y اعزام تيم پزشكي به همراه آمبوالنس و داروخانه سيار

خدمات بهداشتي و درماين

y  سامان دهي، اسكان و برنامه ريزي جهت تعداد 27 نفر از تيم
هاي درماني در منطقه لرستان، اسكان موقت 12 خانوار از خانواده 

هاي سيل زده روستاي زورانتل در مرکز انتقال نفت افرينه 
y  آغاز ساخت دو باب منزل در روستاي سيد عباس شهرستان

حميديه توسط نيروهاي بسيج
y تهيه 12335 پرس غذاي گرم و توزيع در ميان سيل زدگان
y  اعزام 15 کاميون اقالم مصرفي از سوي مناطق دوازدهگانه

شــرکت از قبيل نفت سفيد، پوشاک، فرش، مواد بهداشتي و 
شوينده، آب معدني، نان، آرد، برنج، لوازم التحرير و ...

y  جمع آوري و ارسال 1500 جلد کتاب و جمع آوري کمک
هاي نقدي بالغ بر 773ميليون ريال

خدمات رشکت از نگاه آماریخدمات اسکان اضطراری و پشتیبانی

بازسازي 

و بازگشايي

 مسري 

خطوط لوله 

 486
کيلومتر

خدمات 

بهداشتي و 

درماين به 

شهروندان

1560 
 نفر 

احداث 

سيل بند در 

مناطق سيل 

زده

 259 
سيل بند

اسکان 

موقت

و برنامه 

ریزی

12 خانوار
27نفر

 تيم  درمانی

اعزام 

ماشني آالت 

سبک و 

سنگني

 179
دستگاه

غذای

 گرم جهت 

مرصف 

سیل زدگان

 12335
پرس
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روابط کار،
مددکاری و 
امور ایثارگران

امروز،  زندگی  نيازهای   
تغييرات سريع اجتماعی 
ساختار  تغيير  فرهنگی، 
خانواده، شبكه گسترده و 
پيچيده ارتباطات انسانی 
و تنوع و گستردگی منابع 
اطالعاتی و غيره انسان ها 

را با چالش ها، استرس ها و فشارهای متعددی روبرو 
نموده که مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندی های 
روانی و اجتماعی است. در گذشته روابط افراد با 
يكديگر مبتنی بر دلسوزی، نوع دوستی، همكاری و 
همدلی بود و بيشتر از سايرين توانستند اين روابط 
را گسترش و استمرار بخشند اما امروزه با گسترش 
شهرنشينی و مسائل و مشكالت مختلف، افراد يک 
خانواده بيشتر به دنبال حل معضالت و مشكالت 
خود هستند؛ چرا که خانواده به عنوان کوچكترين 
نهاد اجتماعی، آسيب پذيرترين گروه در برابر آسيب 

های اجتماعی است.
 در اين راستا بهره مندی از خدمات مراکز مشاوره 
می تواند در تقويت بنيان خانواده و جلوگيری از 
کمک  جامعه  در  اجتماعی  های  آسيب  افزايش 
مؤثری نمايد. در جامعه کنونی مشكالت انسان ها 
روز به روز دشوارتر و پيچيده تر شده و به تبع آن 
به متخصصين و  مشاورينی که در حل اين مسائل 
تبحر کافی داشته باشند نياز است تا بتوانند فرد 
را در رفع مشكالتش کمک کنند. صنعت انتقال 
نفت ايران به منظور ارتقاء سطح بهداشت روان 
و  امن  محيط  در  آنها  های  خانواده  و  کارکنان 
آرام و نيز به دور از آسيب های اجتماعی از سال 
موضوع  پيشگيرانه،  های  طرح  قالب  در   1384
ايجاد مراکز مشاوره خانواده را مطرح و با تشكيل 
کميته بهداشت روان و پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی در ستاد و مناطق و متعاقب آن با انجام 
نياز سنجی و ارزيابی فعاليت های انجام گرفته در 
گذشته نسبت به ايجاد مراکز مشاوره خانواده در 

مناطق مختلف شرکت اقدام کرد. 

و  زبده  کارشناسان  از  استفاده  با  مراکز  اين 
در  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  با  متخصص 
زمينه های مختلف روانشناسی، خانواده، تربيت 
و  زندگی  های  مهارت  پروري،  فرزند  کودک، 
انجام مشاوره فردی در محل  غيره و همچنين 
های تعيين شده، رسالت خود را در حل مسائل 
انجام  آنها  های  خانواده  و  کارکنان  مشكالت  و 
امور  و  مددکاری  کار،  روابط  واحد  دهند.  می 

و  هستيم  شما  کنار  در  »ما  شعار  با  ايثارگران 
برای شما کار می کنيم« فعاليت ها را پيگيری 
اجتماعی حرکت می  به سمت تسهيل گری  و 
کند. رويكرد اين واحد ايجاد رضايت مندی در 
ميان  در  روابط  بهبود  باعث  که  بوده  کارکنان 
بر  تالش  و  سعي  تمام  شد.  خواهد  همكاران 
حفظ استقالل و رضايت خاطر فردي و اجتماعي 
کارکنان بوده و اينكه بتوان از امكانات موجود به 

تقویت بنيان خانواده و پيشگيری از آسيب های اجتماعی
 با بهره مندی از خدمات مراكز مشاوره

سعيد آزده؛ رئيس روابط کار، 
مددکاری و امور ايثارگران

واحد روابط کار، مددکاری و امور ايثارگران با شعار؛ »ما در کنار شما هستيم 
و برای شما کار می کنيم« به سمت تسهيل گری اجتماعی حرکت می کند.
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تقويت بنيان خانواده

نحو مطلوب استفاده کرد.
کشورمان؛ ايران اسالمی برای رسيدن به قله های 
پيشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی و غيره نيازمند 
انسان های سالم، فرهيخته، پرتالش،پرتوان، متعهد، 
در  است.  روانی  دارای سالمت  و  متعادل  خالق، 
همين راستا يافته های علم روانشناختی       می 
تواند تا حد زيادی مسير اين هدف متعالی را هموار 
سازد. بر اين اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران برای ارتقای بهره وری در تالش است 
تا با ارايه خدمات مطلوب و موثر روانشناختی در 
زمينه های علمی، آموزشی، تخصصی و ساير زمينه 
ها به کارکنان و خانواده ها  نقش موثری در راستای 
سالمت روان خانواده بزرگ صنعت انتقال نفت ايران 
ايفا نمايد. نقش مشاوره و روان درمانی در کاهش 
مشكالت شغلی و خانواده و همچنين مشكالت 
فردی از جمله، سازگاری شخصی و بهبود و ارتقا 

کيفيت مثبت زندگی غير قابل انكار است. 
که  کرده  آشكار  آمده  بعمل  تحقيقات  نتايج   
حضورخانواده و شخص در جلسات روان درمانی 
و مشاوره نه تنها بهبودی بيماران را تسهيل می کند 
بلكه در افزايش سالمت روان و ايفای دوبارة نقش ها 
و مسئوليت های از دست رفتة ناشی از مشكالت 
روانی، و تداوم بهبودی نقشی حياتی دارد. همچنين 
کميته بهداشت روان و پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران  

از  پيشگيری  و  روانی  ارتقای سالمت  منظور  به 
آسيب های اجتماعی کارکنان وخانواده هاي ايشان 
برنامه هاي مدوني تحت عنوان آموزش مهارت های 

زندگی فراهم کرده است. 
توانايی های  از  مجموعه ای  زندگی  مهارت های 
روانی هستند که زمينه  سازگاری مثبت را فراهم 
می آورند و فرد را قادر می سازند تا مسئوليت های 
اجتماعی خود را بپذيرد و بدون صدمه زدن به 
خود و ديگران با خواسته ها، انتظارات و مشكالت 
پژوهش ها  کند.  برخورد  موثری  به شكل  روزانه 
پايين،  زندگی  مهارت های  است  آن  از  حاکی 
اجتماعی  روانی  های  آسيب  معرض  در  را  افراد 
روان  به سالمت  توجه  رو  اين  از  قرار می دهند، 
پرتنش  و  حساس  مشاغل  پرسنل  و  کارکنان 
شرکت و آموزش مهارت های بنيادی زندگی مانند  
ها)خشم،  هيجان  مديريت  موثر،  ارتباط  مهارت 
شرم و احساس گناه(، مديريت استرس، مهارت 
و حتی  زوجين  روابط  پربارسازی  و  مسأله  حل 
فردي  بين  روابط  زندگی  مهارت های  آموزش 
برای اين افراد، نه تنها آرامش فردی و خانوادگی 
را به همراه دارد بلكه رضايتمندی شغلی و ارتقا 
و تسريع اهداف سازمانی حرفه ای را به ارمغان 
می آورد. اميد است با ارايه خدمات روانشناختی 
فردی و گروهی در جهت توانمند سازی پرسنل 
خدوم شرکت گام های عملی و علمی موثر و مانا 

برداشته شود. 
جاری  سال  اول  ماه  سه  طی  است  ذکر  قابل 
بيشترين خدمات مشاوره اي فردي در مراکز معين 
و مشخص شده مناطق جنوبشرق و خليج فارس 
از سوي مشاور طرف قرارداد اين مناطق ارائه شده 
است. بيشترين خدمات مشاوره اي فردي در هنگام 
اعزام مشاور به مراکز انتقال نفت و تأسيسات منطقه 
غرب از سوي مشاور طرف قرارداد اين منطقه ارائه 
شده است. بيشترين خدمات ارائه شده  به ترتيب 
فرزند  خانوادگي،  ومشكالت   مسائل  حوزه  در 
پروري، ارزيابي هاي روانشناختي، تحصيلي، مسائل 

فردي، ازدواج و شغلي  بوده است. 

کارگاه ها و مشاوره های
 فردی طی سه ماهه

 اول سال 98

162

664

برگزاری كارگاه ها و سمينارهاي آموزيش مراكز مشاوره 

برگزاری مشاوره هاي فردي 
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آموزش و
 تجهیز نیروی 

انسانی

رضا آل ابراهيم؛ رئيس آموزش و 
تجهيز نيروی انسانی

Á آموزش به مثابه یک مزیت رقابتی

اثربخش ترین فعاليت سازمانی
پر  محيط  در  مقدمه: 
منابع  امروزي،  تغيير  از 
اي گران  انساني سرمايه 
سنگ و داراي نقشي اساسي است و آموزش به 
عنوان تنها شيوه ايجاد و توسعه آن، به مثابه يک 
امروزه آموزش  مزيت رقابتي محسوب مي شود. 
سازماني نه تنها وظيفه يا اقدامي جانبي به شمار 
نمي آيد بلكه در زمره حساس ترين و اثربخش ترين 
فعاليت هاي سازماني محسوب مي شود. فعاليتي 
که منجر به بهبود کيفيت، عملكرد و حل مشكالت 

و بحران هاي سازماني مي گردد.
با شروع سال 98 آموزش و تجهيز نيروي انساني در 
کنار فعاليت هاي جاري در سه بعد نياز سنجي، اجرا 
و سنجش اثر بخشي اقدام به عارضه يابي، برنامه 
ريزي و حل مشكل در زمينه آموزش نموده است. 
در زمينه نيازسنجي، بررسي برنامه آموزش توسعه 
فردي)IDP( را در دستور کار خود قرار داده است. 
حدود 3000 نفر از همكاران داراي برنامه آموزش 
توسعه فردي )IDP( مي باشند. در بعد اجرا، موضوع 
های توسعه آموزش هاي قطبي در مناطق، آموزش 
از راه دور و آزمون هاي جامع مدنظر قرار گرفته 
است. هم اکنون قطب هاي آموزشي فعال شرکت 
مرکز آموزش ري و اصفهان مي باشد. در بعد اثر 
بخشي نيز، فرآيند بررسي اثر بخشي در سطح رفتار 
تا قبل  به ذکر است  صورت پذيرفته است. الزم 
از سال 1398 صرفا اثربخشي تا دو سطح برگزار 
غير  و  موردي  به صورت  رفتار  و سطح  مي شد 

منسجم انجام مي شد. دانش و مهارت در سطح 
شرکت گسترده و پراکنده خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران بسيار متنوع و در عين حال در بسياري 
از موارد منحصر به فرد بوده که همين امر، پايش 
فرآيند پرتالطم آموزش در اين شرکت را بسيار 
سخت و حساس نموده است. عليرغم مشكالت 
اجرايي در فرآيند هاي آموزش برآنيم تا آنچه در 
خصوص اصالح و بروزرساني ابعاد آموزشي که در 
باال برشمرديم را به ياري خداوند، تالش تمامي 
مدير  بويژه  و  مديران محترم  همكاران، همياري 
منابع انساني تا پايان سال به انجام رسانيم. اداره 
آموزش عالوه بر فعاليت هاي جاري و در راستاي 
دانشگاه  با  نزديكي  ارتباط  اجتماعي،  مسئوليت 
بر  و ساالنه  داشته  عالي  آموزش  مؤسسات  و  ها 
اساس ظرفيت هاي موجود در مناطق، مديريتها و 
واحد هاي ستادي در خصوص آموزش کارآموزان 
دانشگاهي، اقدام به پذيرش دانشجو نموده و فرصتي 
ايجاد مي نمايد تا دانشجويان بتوانند از تجارب و 
دانش کارشناسان متخصص شرکت بهره برده و 
بر اساس برنامه هاي زمانبندي کارآموزي دانشگاه 
مربوطه، دوره هاي کارآموزي را با موفقيت سپري 
نمايند. در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 32 
نفر دانشجو در اين شرکت مشغول کارآموزي شده 
و جمعاً 6220 نفر ساعت آموزش داشته اند. اين 
دانشجويان از دانشگاه هاي دولتي، آزاد، پيام نور 
بوده و در رشته هاي مختلف  و علمي کاربردي 
دانشگاهي اعم از برق، الكترونيک، مكانيک، شيمي، 

هاي  دوره  در   ... و  حسابداري  مخابرات،  صنايع، 
کارآموزي حضور داشته اند.همچنين در سه ماهه 
نخست سال جاري با دستور مدير منابع انساني، 
اين اداره اقدام به برنامه ريزي و اجراي دوره هاي 
ويژه بازنشستگان به همراه خانواده در مرکز آموزش 
مديريت محمودآباد نمود. هدف از اجراي اين دوره 
ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي الزم در کارکنان 
و همسرانشان جهت مواجهه با بخش جديدي از 
دوران زندگي مي باشد. اين آموزش ها در محيطي 
از دغدغه هاي کار و زندگي و در  آرام و به دور 
سطحي باال از اثربخشي به همكاران ارائه مي شود. 
جاری  سال  اول  ماهه  سه  در  آموزش  حوزه  در 
بهره  دوره  به  مربوط  آموزشی  ساعات  بيشترين 
برداری مخازن بوده که با چهار دوره در مجموع 
224 ساعت و همچنين ايمنی مخازن با سه دوره 
و 72 ساعت و ايمنی ترافيک و رانندگی تدافعی با 

چهار دوره و 64 ساعت برگزار شده است.
های  قطب  در  کارکنان  پذيرش  بيشترين 
آموزشی مربوط به مرکز آموزش محمود آباد می 
باشد که با برگزاری 10 دوره و مشارکت 128 نفر 
از کارکنان ستاد و مناطق دوازده گانه شرکت در 
مجموع 2992 نفرساعت دوره آموزشی برگزار 

نموده است.
منطقه اصفهان نيز با ميزبانی 48 نفر از همكاران 
و در مجموع 1480 نفرساعت آموزش، بيشترين 
ميزبانی و نفرساعت را در ميان ساير مناطق به 

خود اختصاص داده است.
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امور کارکنان

  

سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت با سابقه يک 
صنعت  با  همراهی  قرن 
نفت کشور بعنوان يک سازمان تخصصی که حيطه 
فعاليت آن تمام گستره ايران اسالمی را در بر گرفته، 
خود را در برابر تأمين سالمتی کارکنان و خانواده 
شريف صنعت نفت پاسخگو می داند. اين سازمان 
با هدف ايجاد جامعه ای سالم و پويا در صنعت نفت 
و بمنظور کارآمدی و اثر بخشی هر چه بيشتر اين 
صنعت عظيم و استراتژيک کشور تمام مساعی خود 
را بكار گرفته است. اين سازمان همچنين بر رعايت 
و حفظ ارزش هايی چون ايمنی کارکنان و بيماران، 
رعايت اخالق حرفه ای، رعايت منشور حقوق بيماران، 
عدالت در دسترسی به خدمات، مسئوليت پذيری و 
پاسخگويی در قبال خدمت گيرندگان، الهام بخشی و 
اميدآفرينی، تعالی و رشد سرمايه های انسانی پای بند 
است. توجه سازمان به زنجيره کامل خدمات سالمت 
از مراقبتهای پيش از تولد فرزند کارکنان گرفته تا ارائه 
خدمات پيچيده تشخيصی و درمانی در بيمارستان 
های تخصصی و فوق تخصصی و دميدن روح زندگی 
دوباره در بخش های پيشرفته اورژانس و بخش های 
مراقبت های ويژه و عالوه بر آن داشتن پوشش بيمه 
ای منحصر بفرد خدمات درمانی، همگی باعث شده 
است که از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
بعنوان يک نهاد سالمت محور نمونه در کشور ياد 

شود.
اين سازمان توانسته است طی يكصد سال همراهی 
و  حفظ  تأمين،  راه  در  اهتمام  و  نفت  صنعت  با 
ارتقاء سالمت کارکنان، الگويی مناسب برای ساير 
سازمانهای متولی سالمت در کشور باشد و از طرف 
خانواده،  پزشک  طرح  مانند  مباحثی  در  ايشان 
سالمت کار )خدمات طب صنعتی و بهداشت( تله 
مديسين )پزشكی از راه دور( و پرونده الكترونيک 
سالمت )کارت هوشمند سالمت( کنترل بيماريهای 

مزمن غير واگيردار و ...مورد بهينه کاوی قرار گيرد.

در سال 1377 سازمانی مستقل زير مجموعه شرکت 
ملی نفت ايران تحت عنوان شرکت خدمات بهداشت 
و درمان صنعت نفت تأسيس گرديد که امروزه به 
نام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شناخته 

می شود.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به عنوان 
از زير مجموعه های صنعت عظيم نفت و  يكی 
ذينفعان خدمات ارائه شده توسط بهداشت و درمان 
اين صنعت، همه ساله با هدف افزايش آگاهی و 
توسعه بهداشت و درمان در سطح شرکت نسبت 
به انجام معاينات طب صنعتی برای کارکنان در 
حين خدمت و همچنين نيروهای جديداالستخدام 

اقدامات الزم را انجام می دهد.
سالمت جسمی و روانی کارکنان مهمترين عامل در 

بهره وری نيروی انسانی است. يكی 
انتقال نفت  از برنامه های صنعت 
ای  دوره  معاينات  انجام  نيز  ايران 
کارکنان است که ساليانه در تمام 
سطوح انجام می شود.در سال 97، 
بيش از 3700 نفر از کارکنان در 
سطح ستاد و مناطق دوازده گانه 
مراحل طب صنعتی را پشت سر 
گذاشته اند که از اين ميان 3065 
نفر از همكاران رسمی و 669 نفر از 
کارکنان قرارداد مدت موقت و معين 
حضور داشته اند. در مجموع بيش 
از 86 درصد پرسنل شرکت در اين 
معاينات مشارکت داشته اند. در اين 

ميان پرسنل منطقه اصفهان به صورت صد در صد 
و مناطق فارس و شمال شرق پس از آن بيشترين 
درصد مشارکت را به خود اختصاص داده اند. کمترين 
درصد مشارکت مربوط به ستاد شرکت با 65 درصد 

می باشد.
 باتوجه به گزارش های ارسال شده از سوی بهداري 
و بهداشت صنعت نفت، نتايج آمار معاينات دوره اي 
کارکنان صنعت انتقال نفت ايران، بيانگر تعداد روز 

افزون ابتالی کارکنان به ريسک فاکتورهاي قلبي 
و عروقي مانند اضافه وزن و چاقي، ديابت، چربي 
مهمترين  و  اولين  است.  باال  فشارخون  و  خون 
عامل در بهره وری نيروی انسانی سالمت جسمی 
کارکنان است، زيرا اگر سالمتی کارکنان در معرض 
خطر قرار گيرد، ساير امور نيز آسيب خواهد ديد. به 
همين منظور انجام اقدامات پيشگيرانه الزمه جامعه 
ای سالم و مقدم بر درمان است. واحد دارو و درمان 
شرکت نيز به منظور پيشگيری از ابتالی کارکنان 
نسبت به بكارگيری کارشناس تغذيه جهت مشاوره 
با افراد داراي فاکتورهاي چاقي، فشارخون و روش 
صحيح تغذيه و برنامه هاي غربالگري اقداماتی را 
انجام داده است. همچنين به منظور تحرک کارکنان 
زنگ سالمت هر روز راس ساعت 10 صبح به مدت 

10 دقيقه نواخته می شود و کارکنان در محل کار 
نسبت به انجام حرکات کششي اقدام می کنند. 
فرهنگ سازي اصالح الگوهاي تغذيه و کاهش وزن، 
تشويق و ترغيب کارکنان به ورزش بصورت انفرادي و 
خانوادگي، برگزاري کالس هاي آموزشي در خصوص 
تغذيه سالم و ... نيز از جمله تالش هايی است که در 

راس برنامه هايی اين واحد قرار گرفته است. 
piho.ir ،منبع : وبسايت بهداشت و درمان صنعت نفت

Á سالمت جسمانی از مهمترین عوامل تاثيرگذار در بهره وری نيروی انسانی 

معاینات طب صنعتی = سنجش سالمت كاركنان  
يوسف آرام؛ 

رئيس امور کارکنان

     


    
 

     


    
 

 کل شرکت ستاد خلیج فارس جنوب شرق لرستان شمال شمال غرب غرب تهران خوزستان مرکزي شمال شرق فارس اصفهان

ـ 1397 ـ 1397  درصد مشارکت پرسنل شرکت در معاينات دوره ای طب صنعتی  تعداد نيروهای رسمی، مدت موقت و معين  در ستاد و مناطق شرکت 
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خدمات اداری
 و اجتماعی

امـوري  از  يكـي  ورزش 
هـاي  گـروه  کـه  اسـت 
شـهروندان  از  زيـادي 
بـه اشـكال گوناگـون بـا آن سـروکار دارنـد. برخي 
ورزشـكار حرفـه اي انـد و گروهي ورزشـكار آماتور. 
گروهـي طرفـدار و عالقـه منـد بـه ورزش و ديدن 
برنامه ها، مسـابقات و نمايش هاي ورزشـي بوده و 
عـده اي نيـز از راه ورزش امور زندگي خويش را مي 
گذرانند و ورزش، يكی از اموری اسـت که در جهان 
بـه صـورت جّدی مطـرح بـوده و از جهات مختلف 

دارای اهميـت مـی باشـد.
ــه  ــر روحي ــي بيانگ ــه نوع ــرزندگي ب ــاط و س نش
ــاي  ــه معن ــان اســت و ب ــان کارکن شــاداب در مي
وجود يک محـــيط باکيفيـــت و بهداشــتي اســت 
کــه رفــاه و تندرســتي کارکنــان را در پــي دارد و 
موجبــات رضايتمنــدي شــغلي را فراهــم مي کند. 
شادابي و نشاط تنهـــا بـــا اجـراي برخـي فعاليـت 
هـــاي سـاده و تغييـــر در محـيط سـازمان ايجـاد 
مـــي شـــود. در همين راســتا، صنعت انتقال نفت 
ايــران حســب مصوبــه 37 شــوراي ورزش شــرکت 
و بــا هماهنگــي هــاي انجام شــده بــا هــدف ايجاد 
نشــاط، تندرســتي، اميدآفريني، تكامل جســماني، 
ـ حرکتــي، شــناختي، عاطفــي، اخالقــي در  روانــي 
ميــان کارکنــان و خانــواده هــاي ايشــان اقدامــات 
زيــادي را انجــام داده اســت کــه از جملــه آن مــي 
تــوان بــه گلگشــت هــاي خانوادگي، کوهنــوردي و 
صعودهــاي داخلــي و سراســري در ميــان همكاران 
ســتاد و مناطــق شــرکت، برگــزاري کالس هــاي 

ورزشــي همچــون شــنا، تيرانــدازي، دارت، آمادگي 
ــال  ــال، فوتب ــز، فوتب ــس روي مي ــماني، تني جس
دســتي و غيــره بــراي کارکنان در ســطح شــرکت 

اشــاره کــرد.
در فصــل بهــار در ســطح شــرکت يــک گلگشــت 
در ســتاد شــرکت و بــا همــكاري منطقــه تهــران 
و در مجموعــه شــهرک ســينمايي غزالــي برگــزار 
شــد کــه بيــش از 150 نفــر از همــكاران و خانواده 
ــتند.  ــور داش ــه حض ــن برنام ــان در اي ــاي ايش ه
نتايــج نظرســنجي نشــان داد، 80 درصــد از 
افــراد مشــارکت کننــده در ايــن گلگشــت از ايــن 
برنامــه رضايــت کامــل داشــتند. از ميــان مناطــق 
ــه  ــود ب ــرق دو صع ــه جنوبش ــه، منطق دوازدهگان
کويــر شــهداد و دره ُدر کــه بــه ترتيــب بــا حضــور 
ــرکت  ــطح ش ــكاران در س ــر از هم 160 و 36 نف

برگــزار کــرده اســت. 
منطقــه شــمالغرب ســه گلگشــت خانوادگــي بــه 
شــيالندر، همايــون و روســتاي اَمنــد برگــزار کــرد 
ــواده  ــر از همــكاران و خان ــه در مجمــوع 51 نف ک

هــاي ايشــان در آن حضــور داشــتند. 
منطقــه تهــران نيــز با همــكاري ســتاد نســبت به 
برگــزاري گلگشــت در شــهرک ســينمايي غزالــي 
و در مجمــوع بــا حضــور 150 نفــر از همــكاران و 
صعــود بــه کــوه درفــک رودبــار بــا مشــارکت 30 

نفــر از همــكاران برگــزار کــرده اســت. 
در ايــن ميــان منطقــه مرکــزي بــا برگــزاري چهار 
صعــود و حضــور90 نفــر به کــوه ســرخه و پناهگاه 
قديمــي در روزهــاي مختلــف، 38 نفــر صعــود بــه 

ــه  ــر قل ــري، 11 نف ــوه آج ــودر و ک ــاي م ــوه ه ک
ســفيدخاني، 14 نفــر قلــه شــهباز اراک بيشــترين 

برنامــه هــاي ورزشــي را برگــزار کــرده اســت.
ــه صــورت  ــزي ب ــه مرک ــوردي منطق ــم کوهن تي
هفتگــي و منظــم 3 صعــود داخلــي بــه منطقــه 
گــردو دارد کــه ايــن امــر ســبب ترغيــب کارکنــان 
و جــذب نفــرات جديــد بــه تيــم کوهنــوردي نيــز 
شــده اســت .در نظــر گرفتــن تخفيــف هــاي ويژه 
بــراي ثبت نــام کارکنــان در کالس هــاي مختلف، 
ارائــه بليــط تخفيــف دار بــراي باشــگاه، اســتخر و 
غيــره، ايجــاد فضــاي ســبز در محــل کار همگــي 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــه باي ــتند ک ــواردي هس از م
شــود. همچنيــن مــي تــوان بــه صــورت ماهانــه و 
يــا فصلــي کالس هــاي مربــوط بــه آرامــش ذهــن 
و مديريــت اســترس داخــل شــرکت برگــزار کــرد 
تــا شــاهد شــادابي و نشــاط و رضايتمندي شــغلي 

بيــش از پيــش در ميــان همــكاران باشــيم.
منابع:
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fa.wikipedia.org ،دانشنامه  ويكی پديا

civilica.com ،وبسايت مرجع دانش

اکبر معصومی ؛ رئيس 
خدمات اداری و اجتماعی

Á ویژه برنامه های خدمات اداری و اجتماعی

 برای ایجاد نشاط  و شادابی كاركنان و خانواده ها

تعداد مشارکتمشارکت مناطقگروه هامقصد نهاییعنوان برنامهشهر/روستا محل اجرامنطقه
196جنوبشرقآقایان / خانواده هاکویر شهداد/ دره درپیاده رويکرمانجنوبشرق

150ستاد و منطقه تهرانخانواده هاشهرك سینمایی غزالیگلگشتتهرانستاد و تهران
51شمالغربخانواده هاروستاي امند، منطقه شیالندر و همایونگلگشتزنجانشمالغرب
153مرکزيآقایان / خانواده هاکوه هاي سرخه و مودر و قله هاي سفید خانی و شهبازکوهنوردياراكمرکزي
30تهرانآقایان کوه درفک کوهنورديرودبارتهران
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آمار و 
نظرسنجی

  در دهه ی گذشته، واحد 
يكی  به  انسانی  منابع 
راهبردی  دارايی های  از 
سازمان ارتقا يافته است و 
مديراِن امروز به اين مهم 
برای  که  هستند  واقف 
راهبردی سازمان  اجرای 
بايد تيمی کارآمد داشته باشند و نيروی انسانِی 
مناسب يكی از عناصر کليدی موفقيت در هر سازمان 
است. به عقيده ی کارشناسان، مديران بايد دو نكته ی 
اساسی مد نظر قرار دهند. يكی اقدامات سنتِی منابع 
انسانی، مانند رضايت مندی کارکنان، نرخ غيبت و 
جابه جايی آنها و ديگری اقدامات راهبردی مديريت 
سرمايه ی انسانی، مانند عملكرد و فرهنگ کارکنان 

است.
مديريت منابع انسانی در صنعت انتقال نفت ايران با 
واحدهای زيرمجموعه خود وظائف و مسئوليت های 
مختلفی بر عهده دارد که اهم آنها عبارتند از: برنامه 
ريزی، سازماندهی، سرپرستی، هماهنگی و کنترل 
فعاليتهای امور پرسنلی شرکت با استفاده از دانش 
و مهارت های خاص مديريت از طريق سرپرستان 
تحت نظر، جهت دستيبابی به اهداف تعيين شده، 
تعيين برنامه درون سازمان)عملياتی( و مشارکت در 
برنامه های کلی و برون سازمانی)راهبردی( تشكيل و 
راه اندازی گروه های کاری و ايجاد سازمانهای موقت، 
تفويض اختيارات و مسئوليتها و تعيين ارتباطات 
اداری و پرسنلی، بسيج منابع و امكانات، سنجش 
خدمات، عملكرد و موقعيت مديريت و مقايسه آن 
با استانداردهای تعيين شده و راهنمائی امور اداری 

مناطق.
ارزيابی بخش مهمی از اهداف تعيين شده و ارايه 
خدمات در زمينه های مشخص شده می تواند از 
طريق پيمايش و نظرسنجی حاصل شود. در گذشته، 
نظرسنجی، صرفا به عنوان بخشی از فعاليت های 
واحد منابع انسانی ديده می شد اکنون بعنوان يک 
ابزار کليدی بهبود فعاليت و خدمات سازمانی تلقی 
ايده ها  نظرسنجی،  و  پيمايش  از طريق  می شود. 
و ديدگاه های کارکنان اهميت پيدا می کند، نقاط 
قوت و ضعف عملكرد مديران، سياست ها و رويه های 
شرکت مشخص می شود و سازمان با استفاده از 
تجارب کارکنان برای بهبود محيط کاری، کاهش 
هزينه ها و افزايش رضايت شغلی اقدام می کند. ابزار 
نظرسنجی بايد به صورت هدفمند با اهداف سازمان 
پيوند داشته باشد تا مديران منابع انسانی بتوانند 
نتايج حاصل از تحليل نظرسنجی را در راستای بهبود 

عملكرد کلی سازمان به کار گيرند.
* ابزار نظرسنجی بعنوان يک استاندارد

برای استفاده مناسب از اين ابزار بايد بعنوان يک 

استاندارد در سازمان تعريف شده باشد و متناسب 
با برنامه زمانی تعيين شده اجرا و نتايج آن برای بهره 
برداری منتشر شود. عالوه بر مطالعات اجتماعی، 
تغييرات سازمانی و بينش افراد نسبت به تغييرات را 

می توان با اين ابزار مورد بررسی قرار داد.
در طول نظرسنجی به طور معمول نگرش کارکنان 
مورد سنجش قرار می گيرد لذا وقتی محيط از وجوه 
مختلف دچار تغيير می شود، بررسی نگرش افراد و 
مشكالت حاصل از اين تغيير حايز اهميت است. 
بنابراين کليد موفقيت اين ابزار و کارآمدی آن وابسته 
به رعايت استانداردها در ايجاد آن، انجام به موقع و 
طبق برنامه زمانی جهت امكان مقايسه، استمرار و 

ايجاد تغييرات حاصل از تحليل آن است.
* نظرسنجی در چهار حوزه

با توجه به نظر محققان در زمينه طبقه بندی انواع 
موضوع های قابل سنجش در سازمان در يک بررسی 
کلی و به طور معمول نظرسنجی ها در چهار حوزه 

سازمانی قابل اجرا می باشد؛ 

1. ارتباطات بين کارکنان و مديران
2. توسعه و پيشرفت کارکنان

3. فرهنگ سازمانی
4. ارزيابی خدمات

 همه موارد ذکر شده هر کدام موضوع های متعددی 
را در بر خواهند گرفت. در صنعت انتقال نفت ايران 
جهت  شده  تعيين  سازمانی  وظايف  با  متناسب 
مديريت منابع انسانی موارد ذکر شده قابليت بررسی 

و سنجش دارند.
بخش نظرسنجی منابع انسانی شرکت به منظور 
استانداردسازی اين بخش از فعاليت با بهره گيری 
روش  مطالعات  کارشناسان،  های  ايده  و  نظر  از 
شناسی و بررسی کتاب های مرتبط با روش تحقيق 

و نظرسنجی که تعداد آثار تاليفی و ترجمه در اين 
زمنيه از غنای مطلوبی برخوردار است، گام هايی 
برای ترسيم فرايند مطالعات نظرسنجی و چگونگی 
گردآوری و سنجش داده ها از طريق نرم افزارهای 
تخصصی برداشته است. در گام نخست فعاليت 
های خدماتی و رفاهی مانند برنامه های ورزشی و 
اردوها و گلگشت ها، بررسی کيفيت ارايه خدمات 
در اماکن اقامتی شرکت و غيره را  از طريق توزيع 
فرم و ارسال پيامک از سامانه پيامک در برنامه خود 
قرار داده است. در گام های بعدی در نظر دارد 
متناسب با طبقه بندی ذکر شده نسبت به سنجش 

دوره ای ساير موضوع ها اقدام نمايد.
* برنامه های آتی 

استاندارد  و  سنجش  ابزارهای  نمودن  تكميل  ـ 
سازی آنها

ـ  بهره گيری از شيوه های نوين جمع آوری داده 
های مورد نياز مانند نظرسنجی  از طريق سامانه 

های داخلی شرکت
و  کارکنان  مشارکت  چگونگی  و  راهنما  تهيه  ـ 

تكميل  نظرسنجی
ـ ارايه دوره ای نتايج نظرسنجی در نشريه و سامانه 

منابع انسانی 
ـ ارايه آموزش مورد نياز ويژه همكاران امور اداری 

در مناطق شرکت

منابع:
او پنهام، ا.ان.)1375(. طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها، 

ترجمه مرضيه کريم نيا، مشهد: نشر آستان قدس
دواس، دی. ای. )1383( پيمايش در تحقيقات اجتماعی، 

ترجمه هوشنگ نايبی، تهران: نشر نی.
دادگرپور، طيبه.)1394(.اهميت مديريت منابع انسانی در 
سازمان ها، اولين کنفرانس بين المللی مهندسی صنايع، 
موسسه  الكترونيكی،  بصورت  حسابداری،  و  مديريت 

پژوهشی البرز،
ميلر، دلبرت چارلز.)1387(. راهنمای سنجش و تحقيقات 

اجتماعی، ترجمه هوشنگ نايبی، تهران نشر نی
روش های  سادمن.)1387(.  سيمور  برادبرن،  نورمن ام 
طراحی پرسشنامه، ترجمه مرکز ايسپا،تهران: نشر کاراپيام

hamamooz.com ،وبسايت هم آموز
ioptc.ir ،وبسايت صنعت انتقال نفت ايران

نظرسنجی؛ ابزاركليدی بهبود فعاليت و خدمات مطلوب سازمانی

منا  هلودی؛  
کارشناس پژوهش در 
حوزه  منابع انسانی 

27 

 عالی 1 5

 متوسط

 ضعیف

 بسمه تعالی

 »در مدت عمر، در حفظ سالمت تن بکوشید امام حسین (ع) :«

چاقی  ،با توجه به فقر حرکتی است.ورزش همگانی بسیار مهم  بویژهاهمیت به ورزش و  ورزشی –اجراي برنامه هاي تفریحی 
ها و کاهش  از بیماريپیشگیري  ،ارتقاء سالمتیفشار خون، یکی از بهترین و مهمترین عوامل بیماري هاي مختلف از جمله و 

آنچه در ذیل آمده میزان رضایتمندي شرکت کنندگان از  است  پیاده روي بویژه پرداختن به فعالیت هاي ورزشیوزن، 
 برگزار شده است) می باشد. 23/9/97در روز جمعه تاریخ که اردوي باغ گیاه شناسی (

 

  

 

 

 

 

 

 

 

این  بیانگر شناسی گیاهاز بازدید کنندگان باغ  درصد 75 پاسخ هاي دریافت شده ي از نتیجه نظرسنجی•

داشتند و ضمن تشکر از رضایت کامل نسبتاً  که وردبازدید کنندگان از نحوه برگزاري این ااکثر است که 

 خواستار تداوم این گونه برنامه ها بوده اند.  و متولیان این امر اندرکاران دست

نفر در  160نفر از  همکاران در این اردو ثبت نام کردند که به همراه خانواده هاي محترمشان جمعاً  44تعداد•

 این بازدید شرکت داشتند 

خانواده در این نظرسنجی شرکت  33خانواده  44از تعداد •

 داشتند. 
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پژوهش 
منابع انسانی

   مقدمه: پژوهش ابزاری برای بررسی ويژگی های 
منابع انسانی است که نتايج آن به مديران برای 
برنامه ريزی و تصميم گيری کمک خواهد کرد. 
بنابراين پيوند پژوهش و منابع انسانی، تعالی و 
شكوفايی سازمان را در پی خواهد داشت. در بخش 
پژوهش منابع انسانی ماهنامه تالش خواهد شد تا 
موضوع های پژوهشی مربوط به اين حوزه تحت 
عناوين معرفی پژوهشگران، مرورمقاالت کاربردی، 
های  تازه  موردی،مرور  مطالعات  رساله،  تلخيص 
پژوهشی التين، تجربه ها، روش شناسی، تحليل 
نظرسنجی ها و غيره مورد توجه قرار گيرد. در ادامه 
مروری خواهيم داشت بر مقاالت اخير در نشريات 
علمی و پژوهشی که با محوريت شرکت خطوط 
ايران صورت گرفته است،  نفت  لوله و مخابرات 

اميدواريم مطالب ويژه اين بخش مفيد واقع شود.

طراحی مدل سنجش خرده فرهنگ های سازمانی
حشمت اله صادقی و ديگران

هدف از اين تحقيِق داده بنياد توسعة مدلی برای 
سنجش خرده فرهنگ های سازمانی است. برای اين 
کار، نخست، با انجام دادن مصاحبه  های اکتشافی با 
نمونه ای غيرتصادفی از 53 خبرة برگزيدة سازمان با 
روش  های قضاوتی و گلولة برفی و ُکدگذاری متون 
مصاحبه ها، سنت  های کاری مهم شناسايی شد. 
سپس، اين سنت ها با روش تحليل محتوا در قالب 
چند بُعد گروه بندی و بر اساس شاخص  های اين ابعاد 
پرسش نامة محقق ساخت پنجاه پرسشی تنظيم شد و 
بدين سان مدل اوليه به دست آمد. آن گاه، پرسش نامة 
تحقيق شامل پرسش نامة مدل همراه شش پرسش 
جمعيت شناختی تنظيم شد و به روش سرشماری 
سازمان  آماری)کارکنان  جامعة  اعضای  ميان 
مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات( توزيع شد؛ 
پاسخ های 255 نفر داده های مورد نياز تحليل اعتبار 
و پايايی مدل را فراهم کرد. نخست اعتبار مدل اوليه 
از طريق تحليل عاملی بررسی شد. در اين فرايند 23 

پرسش نامعتبر حذف و ابعاد مدل اوليه اصالح شد 
و مدل معتبر نهايی شكل گرفت. پايايی ابعاد مدل 
نهايی نيز با بهره گيری از آلفای کرونباخ تأييد شد. 
اين مدل، مبتنی بر سنت های کاری، شامل نُه بُعد 
است: توسعه، مديريت، مشارکت، آموزش، استرس، 
پشتيبانی، بهره وری، بوروکراسی، و همكاری؛ که با 

يک پرسش نامة 27سؤالی اندازه گيری  می شوند.

طراحي مدل رهبري عدالت محور
 در صنعت نفت مبتني بر نظريه داده بنياد

حسن زارعي ميتن، حميدرضا يزداني، بهاره عطايي 
با توجه به اهميت فزاينده سرمايه انساني در صنعت 
نفت، نقش انكارناپذير رهبري در هدايت، حفظ و 
انگيزش کارکنان، همچنين؛ افزايش نتايج مثبت و 
بهبود عملكرد سازمان و اهميت روبه رشد و درحال 
تنيده شدن مطالعه عدالت سازماني در تحقيقات 
رهبري، هدف اين پژوهش، ارائه مدل رهبري عدالت 
محور در صنعت نفت با بهره گيري از روش تحقيق 
کيفي و مبتني بر نظريه داده بنياد مي باشد. شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بعنوان جامعه 
آماري انتخاب و براي شناسايي رهبران عدالت محور، 
با استفاده از پرسشنامه عدالت سازماني و از طريق 
روش نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي، 16 مدير يا 
سرپرست با بيشترين امتياز، براي مصاحبه برگزيده 
شدند. پس از انجام مصاحبه و با استفاده از روش 
نظريه پردازي داده بنياد، با تاکيد بر فرآيند رهبري، 
از 104 کد نهايي مستخرج در قالب 29 مفهوم و 
7 مقوله فرعي و 6 مقوله، مدل مفهومي فرآيندي 

رهبري عدالت محور طراحي گرديد.
بر اساس مدل طراحی شده و در صورت تمايل 
شرکت های فعال در صنعت نفت در بكارگيری 
اين الگو، ابتدا بايد شرايط علی در دو بعد فردی و 
سازمانی در آنها شناسايی و تقويت گردد. به عوامل 
سازمانی بايد در برنامه ريزی های سازمانی توجه ويژه 
ای مبذول شود. همكاری و مشارکت کارکنان باعث 

انجام بهتر کار شده و به دليل وجود توانايی های 
مختلف در افراد گوناگون، منجر به ايجاد سينرژی 
می گردد.مديران بايد مقدمات کار را فراهم کرده و 
انجام آن را بر اساس تفويض اختيار به کارکنان واگذار 
نمايند. بر اين اساس پيشنهاد می گردد، مشارکت 
کارکنان و کار تيمی در برنامه های آموزشی سازمان 
منظور گردد. توسط روسای باالتر يک معيار مهم در 
انتصاب و ارزيابی سرپرستان لحاظ گردد و در تدوين 

شرح وظايف نيز در نظر گرفته شود.
مهمترين دانش افزايی نظری تحقيق حاضر توجه به 
بحث رهبری عدالت محور در سطح سازمان است. 
موضوعی که نه تنها در ايران، بلكه در دنيا جزو اولين 
نظريات ترکيبی رهبری و عدالت است.مدل مفهومی 
پژوهش، مدلی جامع و غنی از پديده الگوی رهبری 
عدالت محور با ديدگاه فرايندی به رهبری است.با 
توجه به اينكه يافته های اين پژوهش با اتكا به ديدگاه 
ها و تجربيات افراد در شرايط واقعی محيط کار به 
دست آمده است، امكان تعميم نتايج در شرايط و 
محيط کاری مشابه ميسر می باشد. طراحی الگوی 
رهبران  ديدگاه  اساس  بر  محور  عدالت  رهبری 
منتخب توسط پرسنل صورت پذيرفته و رهبران در 
تبيين اين الگو نقش مستقيم و پيروان نقش غير 
مستقيم داشته اند، لذا عدم نقش آفرينی مستقيم 
پيروان در طراحی اين الگو، جزو محدوديت های 
اين تحقيق به شمار می رود که توصيه می گردد 
محققان ديگر اين جنبه از تحقيق را مد نظر قرار 
دهند. همچنين بررسی متغيرها و روابط بين آنها از 
طريق شيوه پيمايش نيز در تحقيقات بعدی توصيه 

می گردد.
 بررسي تاثير اخالق کسب و کار
 بر روي توسعه سرمايه فكري 

فاطمه عيدي، رضا احمدي خليل محله
هدف از اين مقاله بررسي تاثير اخالق کسب و کار 
بر روي توسعه سرمايه فكري است. جامعه آماري 
اين تحقيق مديران بااليي و مياني شرکت خطوط 

جواد  نظری؛همكار روابط 
عمومی منطقه اصفهان
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مطالعات منابع انسانی

لوله و مخابرات نفت ايران مي باشد. ابزار گردآوري 
داده ها پرسشنامه است و 150نفر از 209 نفر جامعه 
آماري از مديران به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت 
سنجش روايي پرسشنامه از روايي سازه از تحليل 
عاملي تاييدي استفاده شده است. جهت سنجش 
پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده 
شده است که ضريب آن برابر با 0α/7= برآورد شده 
است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد اخالق کسب 
وکار بر سرمايه فكري تاثير مثبت و معناداري دارد و 

همه ي فرضيه ها تاييد شدند.
بررسي رابطه بين هوش سازماني و يادگيري سازماني 

 محمد منتظري، ندا پسندي پور
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش 
سازماني و يادگيري سازماني در کارکنان شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران - منطقه جنوب 
شرق مي باشد. شيوه انجام پژوهش توصيفي بوده و 
جامعه آماري متشكل از 350 نفر از کارکنان رسمي 
برآورد شده که حجم نمونه بر اساس جدول گرجسي 
و مورگان 183 نفر تخمين زده شد. براي گردآوري 
داده ها، از پرسشنامه يادگيري سازماني پيتر سنجه 
)2005( و هوش سازماني آلبرخت )2002( استفاده 
شده است. داده هاي گردآوري شده، با استفاده از 
و  پيرسون  همبستگي  ضريب  آماري  هاي  روش 
معادالت ساختاري چندگانه با استفاده از نرم افزار 
AMOS تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داده 

است با توجه به آزمون همبستگي پيرسون، بين ميل 
به تغيير، سرنوشت مشترک، روحيه سازماني، عملكرد 
سازماني، کاربرد دانش، اتحاد و توافق و يادگيري 
سازماني رابطه مستقيم وجود دارد. نتايج معادالت 
ساختاري نشان داد که بين هوش سازماني رابطه 
مثبت و معناداري با يادگيري سازماني دارد. همچنين 
رابطه بين سرنوشت مشترک، فشار سازماني و اتحاد 
و توافق با يادگيري سازماني تاييد شد. از ميان مولفه 
هاي هوش سازماني، تمايل به تغيير داراي همبستگي 
بيشتري با يادگيري سازماني است. اين امر بيانگر 
اين مطلب است که در يک سازمان هرچه يادگيري 
سازماني بيشتر باشد افراد تمايل بيشتري به تغييير 

خواهند داشت.

تحليل شكاف خرده فرهنگ هاي سازماني
حشمت اله صادقی و ديگران

با توجه به نقش و اهميت فرهنگ سازماني بعنوان 
يكي از عوامل زمينه اي موثر بر ارتباطات سازماني و 
عملكرد کارکنان، هدف تحقيق حاضر، تحليل خرده 
فرهنگ هاي سازمان و شكاف ميان آنها با استفاده از 
مدلي بومي مبتني بر سنت هاي کاري بوده است. 
براي انجام اين کار ابتدا بر اساس مدل طراحي شده 
توسط محقق، وجود خرده فرهنگ هاي وظيفه اي و 
سلسله مراتبي با انجام آزمون هاي کروسكال واليس 
و من ويتني در سازمان مورد مطالعه مورد بررسي و 
تاييد قرار گرفت و سپس، فاصله خرده فرهنگ ها 
محاسبه شد. تحليل در محيطSPSS بر روي پاسخ 

سازمان  در  تحقيق  پرسشنامه  به  نفر  هاي 255 
مرکزي شرکت خطوط لوله و مخابرات انجام شد. 
مطابق نتايج، بيشترين فاصله ميان خرده فرهنگ 
هاي واحدهاي کاري در بعد توسعه و کمترين ميزان 
در بعد بوروکراسي بود. همچنين، بيشترين فاصله 
ميان خرده فرهنگ هاي مديران و کارکنان در بعد 
مشارکت و کمترين آن در بعد استرس مشاهده 
شد. آگاهي از خرده فرهنگ ها و فاصله ميان آنها، 
امكان اصالح سنت هاي فرهنگي جهت سازگاري 
بهترسازمان با محيط، کاهش سوء ادراک ميان خرده 
فرهنگ ها بخصوص بين خرده فرهنگ هاي مديران 
و کارکنان و نيز اتخاذ تصميم هاي اثربخش تر مديران 

را فراهم مي آورد.
بررسی تأثير ازخودبيگانگی اجتماعی  

 در مسئوليت اجتماعی
محمدتقی ايمان و علی مرادی

هدف اين مطالعه، بررسی تأثير ازخودبيگانگی اجتماعی 
در مسئوليت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه 
ـ تحليلی از نوع  است. اين مطالعه با روش توصيفی 
پيمايشی و ابزار پرسشنامة محقق ساخته انجام شد. 
جامعة آماری، کارکنان شرکت پخش فرآورده های 
نفتی، پااليشگاه و خط لولة کرمانشاه هستند. تعداد 
نمونة مّدنظر 400 نفر بود که با جدول لين و استفاده 
از دو روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای و تصادفی 
ساده انتخاب شدند. برای تحليل يافته ها از نرم افزار 
SPSS و آزمون های آماری مانند همبستگی، مقايسه 

آزمون ها  ساير  و  چندگانه  رگرسيون  ميانگين ها، 
می دهند  نشان  پژوهش  اين  نتايج  شد.  استفاده 
ميانگين مسئوليت پذيری اجتماعی برابر 83/51 است 
که اين نمره در مقايسه با ميانگين مّدنظر )105( در 
حد پايين تری قرار دارد و نشان می دهد کارکنان 
در سازمان مذکور، مسئوليت پذيری کمتری دارند. 
نتايج نشان می دهند ازخودبيگانگی اجتماعی درکل 
با مسئوليت اجتماعی در بعد قانونی )r= -0/218(، در 
بعد اقتصادی )r= -0/234(، در بعد اخالقی )0/373- 
=r(، در بعد بشردوستانه )r= -0/186( و در کل با 
مسئوليت پذيری اجتماعی )r= -0/36( رابطة معنادار 
دارد. ميزان برخورداری از امكانات رفاهی با مسئوليت 
اجتماعی در بعد قانونی )r=0/157(، در بعد اقتصادی 
)r= 0/011(، در بعد اخالقی )r=0/046( و در بعد 
بشردوستانه )r= 0/106( و در کل، با مسئوليت پذيری 
اجتماعی )r= 0/116( رابطة معنادار دارد. نتايج تحليل 

واريانس نشان می دهند ميانگين مسئوليت اجتماعی 
رسمی)83/49(،  شغلی  وضعيت  با  کارکنان  برای 
وضعيت قراردادی )89/18(، وضعيت پيمانی )86/84( 
و شرکتی برابر)75/09( بوده که اين تفاوت، معنادار و 
اجتماعی  مسئوليت  ميانگين  است.  پذيرفته شده 
برای کارکنان با مقطع تحصيلی ديپلم و زير ديپلم 
)83/38(، فوق ديپلم )89/31(، کارشناسی )80/54( 
اين  که  بوده   )83/55( برابر  ارشد  کارشناسی  و 
تفاوت، معنادار و پذيرفتنی است. همچنين ميانگين 
مسئوليت اجتماعی برای کارکنان ساکن منطقة يک، 
برابر )94/29(، ساکنان منطقة دو، برابر)81/11( و 
ساکنان منطقة سه، برابر )77/24( بوده که اين تفاوت 
معنادار و پذيرفتنی است. نتايج حاصل از رگرسيون 
چندگانه نشان می دهند چهار متغير ازخودبيگانگی 
از  برخورداری  ميزان   ،)Beta  =  -0/38( اجتماعی 
امكانات رفاهی )Beta = -0/20(، سكونتگاه اقتصادی 
 )Beta = 0/19( و تحصيالت )Beta = 0/22( اجتماعی
به ترتيب ميزان اهميتی که در تبيين متغير وابسته 
داشتند، وارد معادلة رگرسيونی شد و درمجموع، 
از واريانس متغير وابسته را  توانستند 0/48درصد 

.)R²=0/48( تبيين و توضيح دهند
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معرفی کتاب

امروزه، نقش و اهميت نيروي انساني در فرآيند توليد 
و ارائه خدمات در جوامع بشري، به عنوان مهمترين 
عامل شناخته شده است. وظيفه اصلی مديران اين 
است که محيطی را طراحی و نگهداری کنند تا در 
آن تمامی اعضاء بتوانند به صورت گروهی با يكديگر 
کار کرده و به اهداف مورد نظر سازمانی، دست يابند. 
مديريت، به عنوان يک علم، شايد مهمترين پديده 
تحول آفرين در عصر حاضر باشد و لزوم آشنايی با ابعاد 
و جنبه های آشكار و پنهان آن، راهنمای سازمان های 

امروزی در نيل به اهداف است.
در اين مجموعه، برخی از مهمترين اصول و قوانينی 
که بطورخاص در عرصه سازمان و مديريت مطرح شده 
است، تشريح می گردند. با کمی دقت نظر در می يابيم 
که اين اصول و قوانين در جريان اجرای فعاليت ها 
و اقدامات سازمانی توسط کارکنان، در موقعيت های 
مختلف معنا می يابند.کتاب، در بر گيرنده دو بخش 

به شرح زير است:
1( در بخش اول کتاب با عنوان»مديريت؛ تعاريف 
تعريف  همچون  مطالبی  برگيرنده  در  مفاهيم«،  و 
مديريت، وظايف مديريت، رويكردهای نظريه مديريت، 
مهارت های مديريت، سطوح مديريت و ....، می باشد. 
مديريت، هنر است زيرا هنر عبارت از مهارت در انجام 
کاري است که به وسيله تجربه، تكرار و مشاهده، به 
دست آمده باشد و علم است و بايد آن را آموخت و 
تجربه کرد زيرا هنگامي که از تئوري هاي مديريت 
و دستاوردهاي صاحب نظران و تجارت گذشته آنان 
سخن به ميان مي آيد، مقصود بيان واقعيت هايي 
است که از راه مطالعات و تحقيقات علمي، به دست 
آمده باشد. در يک دسته بندی کلی، مديريت به دو 
نوع کلی مديريت موفق و مديريت مؤثر تقسيم می 
شود. مديريت موفق، مديريتی است که بتواند از 20 تا 
30درصد توانايي افراد زيرمجموعه خود استفاده کرده 
و به حداقل نتايج قابل قبول، دست يابد. مديريت مؤثر، 
مديريتی است که بتواند از 80 تا 90 درصد توانايي 
های افراد زيرمجموعه خود، استفاده کند. سيستم 
مديريت يک سازمان را می توان به مثابه هرمی در نظر 
گرفت که در پايين ترين سطح آن، مديريت عملياتی و 
در باالترين سطح آن، مديريت عالی سازمان، قرار دارد. 
در بين اين دو سطح، سطح مديريت ميانی قرار دارد. 
هنری فايول، وظايف مديريت را به 5 مورد؛ برنامه ريزي 
و سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و کنترل تقسيم 
بندی می کند. مهارت های مديريتی نيز به 3 دسته 
کلی فني )توانايي بكارگيري دانش، روش ها، فنون و 
تجهيزات مورد نياز براي انجام يک وظيفه تخصصي که 

از طريق تجربه، آموزش و کارآموزي به دست مي آيد(، 
انساني )کارکردن با و به وسيله ديگران و توانايي ايجاد 
ارتباط و درک نيازهاي انگيزشي و بكارگيري روش 
)درک  ادراکي  و  در سازمان(  رهبري  مناسب  های 
نيازها و پيچيدگي هاي کل سازمان، تجزيه و تحليل 
مسايل و قدرت تصميمگيري، با در نظر گرفتن اهداف 
کلي سازمان( تقسيم می کند. مهمترين رويكردهای 
رويكرد  شامل 2  مديريت عموماً  نظريه  به  مربوط 
کلی کالسيک و نئوکالسيک می باشند. نظريه های 
مديريت سيستماتيک، مديريت علمی، مديريت اداری، 
روابط انسانی و ديوان ساالری )بوروکراسی( مهمترين 
نظريه های زيرمجموعه رويكرد کالسيک محسوب می 
شوند. در رويكرد نئوکالسيک، با نظری های مديريت 
ـّی، رفتار سازمانی، سيستمی و نگرش احتمالی  کم

روبرو هستيم.
2( در بخش دوم کتاب، به تشريح برخی از مهمترين 
اصول و قوانينی که بطورخاص در زمينه مديريت و 

مباحث مديريتی مطرح شده اند، پرداخته می شود.
- قانون پارکينسون به اين موضوع اشاره دارد که کارها 
تا زماني امتداد می يابند که زمان در اختيارشان را پر 
کنند و به اندازه زمانی که برای انجام آن وجود دارد، 

ادامه پيدا می کنند.
پارتو )قاعده80/20( در هرچيزی،  بر طبق اصل   -
و  حياتی  اهميت  دارای  اندکی)20درصد(،  ميزان 
بسياری )80 درصد(، کم اهميت و يا دارای اهميت 

ناچيز است.
- قانون مورفی، بر اين اساس شكل گرفته است که اگر 
قرار باشد چيزی خراب شود، خراب می شود و هميشه 
همه چيزها در بدترين و نامناسب ترين زمان به خطا 

می روند و کارها را معطل و نيمه تمام می گذارند.
- بر مبنای قانون موقعيت، هيچ فردی نمی تواند به فرد 
ديگری دستور دهد، مگر اينكه هر دو، موقعيت را درک 

کنند و دستور را ناشی از آن بدانند. 
- اصل پيتر)اصل حد بی کفايتی( ادعا می کند که در 
سازمان ها، کارکنان به علت نشان دادن شايستگی در 

يک شغل، به مشاغل باالتر ارتقاء پيدا 
می کنند و اين روند تا زمانی ادامه 
می يابد که به حد بی کفايتی در 
آن شغل رسيده و در همان جا 

باقی می مانند. 
- بر طبق نگرش مديريت بر 
مبنای استثناء، پس از تعيين 
تخصيص  به  اقدام  اهداف، 

منابع و تعيين شاخص های عملياتی می شود. سپس، 
واحدهای  مديران  و  مسئوالن  به  امور  عمل  ابتكار 
سازمانی، واگذار می گردد. مديريت عالی سازمان، فقط 
در شرايطی که انحرافات عملكرد از برنامه بيش از حد 

مجاز باشد، دخالت می کند.
زندگی  برای کسب موفقيت در  - اصل90/10 که 
مطرح گرديده است، بيان می دارد 10درصد از زندگی، 
شامل آن چيزی است که برای افراد رخ می دهد و 
تحت کنترل آنان است و 90درصد بقيه، در بر گيرنده 
رخددهايی از زندگی است که افراد با واکنش هايشان 

نسبت به اين رويدادها، زندگی را رقم می زنند. 
- بر طبق اصل تعهدات، برنامه ريزی منطقی، بايد 
دارای مدت زمانی باشد که بتواند تكافوی انجام تعهدات 
ناشی از تصميم های زمان حال سازمان را نمايد. برنامه 
ريزی بلندمدت، واقعاً برنامه ريزی برای تصميم های 
آتی نيست بلكه برنامه ريزی برای تأثير بر تصميم های 

امروز است. 
- برای انجام موفقيت آميز وظايف سازمانی، بايد تعادل 
و تناسب الزم بين وظايف واحدهای متعدد برقرار شود. 
وظيفه هماهنگی، مسئوليت ايجاد تعادل و تناسب 

مزبور را بر عهده دارد. 
- اصل قورباغه ای به انسان هشدار می دهد که مراقب 
شرايطی باشد که به آن عادت کرده است. واقعيت اين 
است که هيچ ثباتی در کار نيست؛ يا بايد به جلو پيش 
رفت يا لغزيد و سقوط کرد. هرچند که بسياری از 
مردم نمی توانند تغييرات تدريجی و کشنده در محيط 

پيرامون خود را به درستی تشخيص دهند.
در پايان کتاب، فهرست منابع و مآخذ استفاده شده در 

کتاب، جهت اطالع و بهره برداری ذکر گرديده است.

کتاب اصول و قوانين خاص مديريت)کتابی کاربردی برای همه مديران( در سال 93 توسط سعيد پاکدل؛کارشناس 
ارشد مديريت منابع انسانی از دانشگاه شهيد بهشتی)مسئول آموزش منابع انسانی در منطقه عملياتی ناروکنگان 
از مناطق زيرمجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی( و احسان فوالدی کيا؛کارشناس ارشد 
مديريت سيستم ها )همكار حراست منطقه اصفهان( در دو بخش با عنوان »مديريت؛ تعاريف و مفاهيم«  و 
تشريح برخی از مهمترين اصول و قوانينی خاص در زمينه مديريت و مباحث مديريتی تأليف گرديد و توسط 

نشر بوی باران با قيمت 12 هزار تومان روانه بازار شد در ادامه بيشتر با محتوای اين کتاب آشنا خواهيم شد.

معرفی كتاب اصول و قوانين خاص مدیریت
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گزارش 
تصویری

 چهارمين همايش مسئوليت اجتماعی صنعت نفت ايران
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گزارش تصويری

طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان ستاد و منطقه تهران

بررسی عملكرد ساالنه مرکز مشاوره در منطقه خوزستان

نشست تخصصی مسئوليت اجتماعی در منطقه شمال با حضور مشاور  وزير نفت

تجليل از آزادگان منطقه لرستان
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گزارش تصويری

گلگشت خانوادگی کارکنان در  منطقه جنوبشرق

 درخشش ورزشكار منطقه شمال در مسابقات جهانی اوکراين

ـ  باغ موزه چهلستون اصفهان گلگشت خانوادگی کارکنان منطقه اصفهان 

عقد قرارداد با مربی فوتبال در منطقه مرکزی

ـ آبشار وارک لرستان گلگشت کارکنان و خانواده ها 

ـ  غار کتله خور زنجان غار پيمايی بانوان مناطق شرکت 

مسابقات فوتبال در مرکز انتقال نفت مهرآران

ـ  مسابقات کشوری تكواندو در تبريز  قهرمانی همكار منطقه تهران 
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خانواده بالفصل
 واجد شرايط كارمند

مقدمه: هدف از اين بخش از 
ماهنامه آشنايي کارمندان با 
تعاريف واژه ها، قوانين، خط 

مشي هاي اداري، استخدامي 
و رويه هاي مجـري در امور 
مربوط به کارمندان صنعت 

نفت بمنظور پرهيـز از تعبير و 
تفسير غير متعارف و تسريع 
بخشيدن به روند فعاليت هاي 
اداري و طي نمودن صحيح فرآيندها جهت دستيابي 
به نتايج مثبت مي باشـد. لذا در اين بخش بـه اهم 

قوانين مندرج در مجموعه مقررات اداري و استخدامي 
که فراگيري آن براي کليه کارمندان جدا  از نوع شغل 
و رسته فعاليت ضروري و حائز اهميت مي باشد، اشاره 

خواهد شد.

خانواده بالفصل واجد شرايط کارمند عبارتند از : 
1.کارمندان ذکور 

الـف( همسـر  ب(فرزندان، مشـروط بر اينكه سـن آنان 
از 20 سـال تمام متجاوز نباشـد و ازدواج نكرده باشـند .

2.کارمندان اناث
فرزندان، مشروط بر اينكه : 

 الف(مطابـق ضوابط و مقررات موضوعه تحت تكفل وي 
باشـند.  ب(سن آنان از 20 سال متجاوز نباشـد و ازدواج 

نكرده باشند. 
تبصـره 1. حـد سـن مذکـور در مـوارد فـوق در صورتي 
کـه فرزنـدان ازدواج نكرده و در مقاطع همطراز دانشـگاه 
و موسسـات آمـوزش عالي و حوزه هاي علميه مشـغول 

تحصيل باشـند، 25 سـال تمام مي باشـد.
تبصـره 2. فرزنـدان انـاث کارمنـد بعـد از سـن مذکـور 
نيـز مشـروط بـر اينكـه ازدواج نكـرده و شـغل  و درآمد 
مسـتقلي نداشـته باشـند و عمـاًل تحت تكفـل کارمند 
زندگـي نماينـد، مـي تواننـد از تسـهيالت موجـود در 
مجموعـه مقـررات اداري و اسـتخدامي کارمنـدان  بهره 

مند شـوند. 
تبصـره 3. چنانچه فرزنـدان اناث کارمنـد ازدواج نمايند 
و سـپس مطلقـه شـوند در صورت احراز سـاير شـرايط 
مندرج در تبصره 2 فوق مي توانند از تسـهيالت موجود 
در مجموعه مقررات اداري و اسـتخدامي کارمندان نفت 

بهره مند شـوند. 

منبع: قسـمت 18-04-1 فصـل اول مجموعه مقررات 
اداري و اسـتخدامي کارمندان

برگي از مقررات

ماهنامه  داخلی منابع انسانی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   

  شهریور 1398|ســال اول | شمـــاره  1 

مدیر مسئول: 
سردبیر:
   تحریریه:

 همکاران این شماره: 

با تشکر از:

علی اصغر سالمی
زهره ربیعی

آقایان: علیرضا اسـماعیلی طاهـر، مهرداد احمدی 
فـر، رضـا آل ابراهیم، یوسـف آرام، اکبر معصومی، 
سـعید آزده، رضا رمضانـی، جواد نظری، رؤسـای 

امور اداری مناطـق دوازده گانه
خانم ها: منا هلودی، زهره ربیعی، صدیقه کریمی، 

ندا فضلی، طیبه سادات شاه احمد قاسمی 
رضا آل ابراهیم، مهرداد احمدی فر، یوسف آرام، 
جواد  معصومی،  اکبر  رمضانی،  رضا  آزده،  سعید 

نظری، زهره ربیعی، منا هلودی 
مهیا حاج محمدحسین، پروین صدیق یوسف نیا، جالل 
ناصری،سیدافشین  محمد  شاهرخی،  اصغرنیا،حسن 

میرحسینی و همکاران امور اداری مناطق شرکت

تلفن و سامانه پیامک:

ارسال نوشته ها و مقاالت:

30948 و  30813 سامانه 300061651
hrm@ioptc.ir برید | ایمیل

رضا  رمضانی؛ کارشناس 
هماهنگی و بررسی مقررات 

اداری و استخدامی

  مهندسی که در تعمير دستگاه های مكانيكی، استعداد و 
تبحر بااليی داشت، پس از 30 سال خدمت صادقانه بازنشسته 

شد. دو سال بعد، درباره رفع اشكال به ظاهر الينحل يكی از دستگاه ها، از طرف شرکت با او تماس 
گرفتند. آنها هر کاری که از دستشان بر می آمد انجام داده بودند اما هيچ کس نتوانسته بود مشكل به 

وجود آمده را رفع کند. بنابراين، نوميدانه به او متوسل شدند و مهندس نيز با رغبت پذيرفت. او يک روز 
تمام به بررسی دستگاه پرداخت و در پايان کار، با يک تكه گچ، عالمت ضربدری روی يک قطعه مخصوص از 
دستگاه کشيد و با سربلندی گفت: »اشكال اين جاست.« آن قطعه تعمير شد و دستگاه بار ديگر به کار افتاد. 
مهندس دستمزد خود را 5000 دالر عنوان کرد. واحد حسابداری تقاضای ارائه گزارش و صورت حساب مواد 
مصرفی کرد. مهندس در صورتحسابش نوشت: بابت يک قطعه گچ: 1 دالر. بابت دانستن اين که ضربدر را کجا 

بزنم: 4999 دالر.
برداشت مديريتی

شناخت منابع قدرت سازمانی به مديران کمک می کند برای رسيدن به نتايج بهتر، مهارت های مديريتی خود 
را با استفاده از منابع قدرت، گسترش دهند. اين شناخت به آنها ياری می رساند تا دريابند چرا گاهی اوقات 
کارکنان تحت تأثير قرار می گيرند و کاری را با جان و دل انجام می دهند و گاهی نيز به اجبار تن به يک کار 

می دهند و با کاهش فشار سرپرست يا مديران، انجام کار را به تعويق می اندازند. 
پايگاه قدرت اشاره به چيزی دارد که در صاحب قدرت موجود است و به او قدرت می بخشد تا رفتار ديگران را 
مطابق نظر خود تغيير دهد. قدرت تخصص عبارت است از توان کنترل رفتار ديگری از طريق دانش، تجربه يا 

قضاوتی که فرد فاقد آن است ولی به آن نياز دارد.
منابع اصلی قدرت فردی، عبارتند از: 

1. قدرت مبتنی بر پاداش)توانايی دادن پاداش(
2. قدرت مبتنی بر زور)قدرت تنبيه يا توبيخ( 

3. قدرت مبتنی بر تخصص)خبرگی(
 4. قدرت قانوني )اختيارات در يک پست رسمی( 

5.قدرت مرجعيت)ناشی از جذابيت و ويژگی های شخصيتی(. 
رهبران موثر عمدتا از قدرت مرجعيت و تخصص استفاده می کنند تا بتوانند تاثيری مثبت بر اعضای تيم کاری 

داشته باشند. هنگامی که افراد مجهز به دانش و تخصص باشند، کارکنان از آنها تبعيت می کنند. 
منبع: پاکدل، سعيد، ارسطو، ايمان.)1396(. گلستان مديريت، تهران: نشر نخبه سازان

داستانک ها و 
نکته های مدیریتی

قدرت تخصص ...
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