
در راستای بررسی مشکالت حیطه آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی صورت گرفت

بازدید مسئولین آموزش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران و صنعت انتقال نفت ایران از منطقه اصفهان

 مسـئولین آموزش شـرکت ملـی پاالیش و پخش فـرآورده های 
نفـت ایـران روز دوشـنبه 29 مهرمـاه از منطقه اصفهـان بازدید 
کردنـد. در ایـن بازدید مهدیزاده رئیس آمـوزش و تجهیز نیروی 
انسـانی، اسـتاد رحیمـی رئیـس طـرح و برنامـه ریـزی نیـروی 
انسـانی، آقا محمدی کارشـناس ارشـد برنامه ریزی از خط لوله 

مـارون در منطقـه اصفهان بازدیـد کردند. 
ایـن بازدیـد بـه منظـور برقـراری ارتبـاط مؤثـر و مسـتقیم بـا 
همـکاران تالشـگر در عرصـه عملیـات و آشـنایی بـا فرآیندها و 
مشـکالت منابـع انسـانی در ایـن حـوزه صـورت گرفـت و مقرر 
گردیـد تـا بـا برنامـه ریـزی دقیـق تـر در جهـت حـل مسـائل 

مربـوط بـه نیروی انسـانی، شـناخت، دقت و سـرعت بیشـتری 
صـورت پذیـرد. در ایـن بازدیـد ضمـن حضـور در مراکـز انتقال 
نفـت مـارونـ  اصفهان و بررسـی مسـائل و مشـکالت در حیطه 
آمـوزش و برنامـه ریـزی نیـروی انسـانی، رهنمودهـای الزم بـه 
همـکاران ارائه شـد. همچنین مسـئولین شـرکت ملـی پاالیش 
و پخـش بـا حضـور در مجتمـع فنی و مهندسـی نفـت اصفهان 
از نزدیـک بـا همـکاران جدیـد االسـتخدام که مشـغول سـپری 
نمـودن آمـوزش های بدو اسـتخدام بودنـد، دیـدار و راهکارهای 
الزم را جهـت آغـاز دوره جدیـدی از زندگی و فعالیت ایشـان در 

مجموعـه صنعـت انتقـال نفت ایـران ارائـه کردند. 

ماهناهم الکترونیکی  دمرییت منابع انسانی 
رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت  اریان

 سال اول | شماره 3 | آبان ماه 1398

HRM
IOPTC

 میالد رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق)ع( مبارک باد.
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روابط کار،
مددکاری و 
امور ایثارگران

چکیده
امروزه از برترین شاخص های پیشرفت صنعتی 
هر جامعه ای چگونگی توجه به بهزیستی روانی 
و  آموزشی  جامع  های  برنامه  از  برخورداری  و 
حمایتی برای تمامی سرمایه های انسانی است. بر 
این اساس  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران به عنوان  یکی از ارکان مهم شرکت ملی نفت 
ایران چون در چرخه اقتصاد کشور نقش واسطه 
ای مهمی ایفا مینماید الزم است تا هر چه بیشتر 
سرمایه انسانی خود را از بعد بهزیستی روانشناختی 
ارتقا بخشد. در همین راستا در سال های اخیر این 
شرکت به صورت جدی به دنبال تقویت بنیه روانی 
سرمایه انسانی خود اقدام به برگزاری کارگاه های 
آموزشی گروهی و فردی روانشناختی نموده است. 
پژوهش توصیفی حاضر  که با همکاری دکتر کیوان 
کاکابرایی؛ مجری طرح آموزش فردی و گروهی 
خدمات روان شناسی و مشاوره منطقه غرب طی 
مرکز  های  داده  اساس  بر  و 98  سالی های 97 
مشاوره این منطقه انجام شده است از سویی به 
دنبال جمع بندی خدمات ارایه شده روانشناختی و 
مشاوره به پرسنل این منطقه است و از سوی دیگر 
در نظر دارد با مطرح نمودن مسایل و مشکالت 
ارایه پیشنهادهای  با  از بعد روانشناختی  پرسنل 
نوین  آوردهای  روی  از  گیری  بهره  با  کاربردی 
روانشناختی پرسنل خود را مجهز به راهبردهای 
مقابله ای حل مسئله محور نماید تا از این طریق 
مهمترین سرمایه خود یعني نیروی انسانی را برای 

آبادانی ایران اسالمی کارآمدتر و امیدوارتر نماید. 
مقدمه

 در عصر حاضر شرکت های بزرگ صنعتی و افراد 
شاغل در آن ها از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار 
میگیرند. مهمترین ابعاد بررسی شاخص های سالمت 
روانی، فرسودگی شغلی، تنیدگی شغلی و سرمایه 
انسانی است. سالمت سازمانی که برابر با سالمت 
کارکنان آن سازمان است، یک نگرش و حرکت 
جدید در زمینه مدیریت صنعتی و نیروهای انسانی 
روانی  بهزیستی  تلقی می شود.  آن ها  در  شاغل 
موجب رشد متعادل و سالمتی آدمی می شود و 
مسیر را برای پرورش صحیح و وسیع استعدادهای 
وی در زندگی و کار هموار می سازد)اولت،2017(. 
باید تاکید کرد که مسایل مرتبط با مشاغل تا حد 
تعیین  نقش  خویش  از  فرد  ارزیابی  در  زیادی 

کننده ای دارد.

سعید آزده؛ رئیس روابط کار، 
مددکاری و امور ایثارگران

کیوان کاکابرایي ؛ دانشیار روان 
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی

]چگونگی ارایه خدمات روانشناختی برای ارتقای 
بهزیستی روانی پرسنل شرکت خطوط لوله و 

مخابرات نفت ایران )منطقه غرب([

به عبارت دیگر  متغیرهای شغلی مانند استرس 
شغلی، فرسودگی شغلی و نارضایتی شغلی عوامل 
تعیین کننده ای برای تعیین سطوح بهزیستی 
افراد قلمداد می شوند )لمبرت،2017(. در همین 
راستا در سال های اخیر شرکت های بزرگ دنیا 
از جمله صنعت نفت برای بهره وری بیشتر توجه 
شایانی را به سرمایه انسانی خود معطوف ساخته 
و در تالش اند تا سرمایه انسانی خود را با باالترین 
ظرفیت روانی روانه محیط کار نمایند. این امر 
زمانی اهمیت بیشتر پیدا میکند که غالب پرسنل 
در شرکت های صنعتی از جمله شرکت نفت، در 
محیط های سخت و دشوار دور از خانواده مشغول 
به کار هستند. بر این اساس پرسنل اقماری با 
شرایط سخت روانیـ  اجتماعی روبرو میباشند و 
این مهم می تواند ارزیابی آنها را در مورد خود 
و محیط منفی نماید و بهزیستی روانی آنها را با 
مخاطره روبه رو سازد که این فرایند منجر به پایین 

آمدن بهره وری شرکت مطبوع می گردد.
ایده درمان های اجتماع محور و بازتوانی نزدیک 
به دو دهه است که مورد توجه روان شناسان و 
متخصصان و مسئوالن سالمت در سراسر دنیا بوده 
است. در ایاالت متحده اداره سالمت روان و اعتیاد 
با همکاری مرکز ملی سوء مصرف مواد و اعتیاد 
با دعوت از جان کارلسون)استاد دانشگاه ایالتی 
گاورنورز و مرد شماره یک روان درمانی و مشاوره 
در 2004( و جودی لیس )استاد دانشگاه ایالتی 
گاورنورز، رئیس انجمن مشاوره امریکا( برنامه ای 
کردند  طراحی  زندگی،  مهارت  هفت  عنوان  با 
که شامل آموزش و تمرین گروهی مهارت های 
زندگی )جرات ورزی، مدیریت هیجانات، مدیریت 

استرس، حل مساله،  فعالیت های جایگزین، خود 
افراد بود که به طرز بی  کنترلی رفتاری( برای 
نظیری مورد استقبال ایالت ها و دیگر کشورها 
قرار گرفت طوری که ویدیوهای آموزشی این گروه 
درمانی ها سفارش تهیه گرفتند) نقل از  اسمیت 

و روت، 2015(.
و  کارکنان  روان  سالمت  به  توجه  رو  این  از   
پرسنل مشاغل حساس و پرتنش شرکت نفت و 
آموزش مهارت های بنیادی زندگی)شامل مهارت 
های ارتباط موثر، مدیریت هیجان ها)خشم، شرم 
و احساس گناه(، مدیریت استرس، مهارت حل 
مسأله و پربارسازی روابط زناشویی( و حتی آموزش 
مهارت های زندگی زناشویی برای این افراد، نه تنها 
ارامش فردی و خانوادگی را به همراه دارد بلکه 
رضایتمندی شغلی و ارتقا و تسریع در دستیابی 
اهداف سازمانی را به ارمغان می آورد. امید است 
گروهی  و  فردی  روانشناختی  خدمات  ارایه  با 
در جهت توانمند سازی پرسنل خدوم شرکت 
خطوط لوله و مخابرات گام های عملی و علمی 

موثر و مانا برداشته شود. 
روش

با توجه به هدف، کاربردی و  این پژوهش     
شیوه اجرا توصیفی است. جامعه آماري پژوهش 
شرکت  در  شاغل  پرسنل  کلیه  شامل  حاضر، 
غرب)مرکز  منطقه  مخابرات  و  لوله  خطوط 
منطقه، سنندج، پایطاق و نفت شهر( در سال 
1398-1397 بود. نمونه آماری مورد مطالعه 
برای  نمونه گیری در دسترس  به صورت  هم 
کالس های آموزش گروهی 1300 نفر و برای 

مشاوره فردی 300 نفر بوده اند.
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مطالعه خدمات روانشناختی

 جدول شماره2 که داده های مربوط به خدمات مشاوره ای در کلینیک و 
مراکز نشان می دهد بیانگر آن است که بیشترین خدمات در مراکز انتقال 
نفت به ترتیب به خدمات مشاوره فردی )39/65درصد( و خدمات مشاوره 
در زمینه شغلی )30/97درصد(  و بیشترین خدمات در کلینیک به خدمات 

خانوادگی )59/57درصد( مربوط است. 

 جدول 3 نشان می دهد که بیشترین تعداد جلسات آموزشی )28 جلسه( در 
مرکز منطقه و کمترین تعداد جلسات )17 جلسه( در سنندج تشکیل شده 
است. مرکز منطقه با میانگین مشارکت  22 نفر شرکت کننده، فعال ترین 
مرکز در جلسات و سنندج با میانگین 9 نفر شرکت کننده، کمترین مشارکت 
و فعالیت را در جلسات آموزشی داشته اند. بیشترین میزان مشاوره درخواست 
شده از سوی پایطاق با میانگین درخواست مشاوره در هر جلسه آموزش در 

مراکز تقریباً 4 نفر ثبت شده است.

بحث و نتیجه گیری
   پژوهش حاضر به دنبال جمع بندی برنامه های 
آموزشی گروهی و فردی روانشناختی ارایه شده به 
پرسنل  شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه غرب 
کشور )مرکز، سنندج، پایطاق و نفت شهر( در سال 
1397- 1398 است. در همین راستا داده های 
توصیفی نشان داد در کالس های آموزش گروهی 
1300 نفر و برای مشاوره فردی 300 نفر شرکت 
نموده و خدمات فردی و گروهی دریافت نموده اند. 
به عبارت دیگر 82 جلسه کالس آموزشی گروهی 
در راستای ارتقای خانواده و مسایل شغلی در مرکز 
منطقه، سنندج، پایطاق و نفت شهر در طی مدت 
قرارداد یکساله تیرماه 97 الی تیرماه 98 اجرا شده 
و به 300 نفر در منطقه به صورت سرپایی مشاوره 
فردی ارایه شد و بیش از 40 نفر از کارکنان و خانواده 
ایشان نیز با حضور در مرکز خدمات روانشناسی و 
مشاوره  دانشگاه آزاد اسالمی از خدمات کارشناسان 
مرکز در زمینه مشاوره فردي بهره مند شده اند. 
خدمات  بیشترین  داد  نشان  ها  داده  همچنین 

ارائه شده در حوزه فردی و حوزه خانوادگی بوده 
است)جدول شماره،1( و بیشترین خدمات درمراکز 
به ترتیب به خدمات مشاوره فردی         انتقال نفت 
) 39/65درصد( و خدمات مشاوره در زمینه شغلی 
)30/97درصد(  و بیشترین خدمات در کلینیک 
به خدمات خانوادگی)59/57درصد(  مربوط بوده 
است)جدول شماره،2( همچنین بیشترین تعداد 
منطقه  مرکز  در  جلسه(   28( آموزشی  جلسات 
مرکزی و کمترین تعداد جلسات )17 جلسه( در 
سنندج تشکیل شده است. مرکز منطقه با میانگین 
مشارکت 22 نفر شرکت کننده، فعال ترین مرکز در 
جلسات و سنندج با میانگین 9 نفر شرکت کننده، 
کمترین مشارکت و فعالیت را در جلسات آموزشی 
داشته اند و بیشترین میزان مشاوره های درخواست 
شده از سوی پایطاق با میانگین درخواست مشاوره 
در هر جلسه آموزش در جلسه تقریباً 4 نفر ثبت 

شده است)جدول شماره، 3(.
 باید اشاره کرد که خدمات روان شناختی و مشاوره 
به صورت فردي و گروهی، تعاملی است عاطفی و 

عقالنی بین مراجعه کننده و مشاور که در جریان 
آن به شخص مراجعه کننده کمک می شود تا 
پس از شناخت شرایط خویش و کسب مهارت 
و  انطباق  در  شخصی  های  توانائی  گسترش  و 
سازگاری با محیط اجتماعی، تصمیمات معقول و 
مقبولی بگیرد و در زندگی فردی و اجتماعی خود 
شیوه ای را برگزیند که با رغبت ها و استعدادهایش 
هماهنگ باشد. توجه به خدمات مشاوره ای در 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران را میتوان 
به عنوان یکی از بازوهای کمکی در حوزه منابع 
انسانی تلقی نمود که همواره سعی دارد تا با ارتقای 
اقماری  سالمت روان پرسنل به ویژه در مناطق 
برای پیشگیری، کنترل، تشخیص زودرس بیماری 
های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت 
بیماری روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری 
روابط صحیح انسانی، فضایی امن تالش نماید تا 
کارکنان با آرامش روانی بیشتری بر انجام وظایف 
خود همت گمارده و به ایفای نقش و وظایف خود 

بپردازند. 

3

شاغل  پرسنل هجامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلی با توجه به هدف کاربردي و شیوه اجرا توصیفی است.این پژوهش    
نمونه  بود. 1397-1398طاق و نفت شهر)در سال یغرب کشور ( مرکز منطقه، سنندج، پا خطوط لوله و مخابرات شرکتدر 

 نفر 297نفر و براي مشاوره فردي  1322رس براي کالس هاي آموزش گروهی دست آماري هم به صورت نمونه گیري در
 بوده اند.

 هایافته

 تفکیک ماه نشان می دهد. تخصصی فردي را بهچگونگی خدمات  1جدول شماره 

 

هاي سالخدمات مشاوره اي ارائه شده به تفکیک ماه)1جدول شماره  
 نوع خدمات دریافتی 

ارزیابی هاي  تحصیلی شغلی خانوادگی فردي
 روان شناختی

 جمع ازدواج فرزندپروري

راکزم کلینیک  راکزم کلینیک راکزم کلینیک  راکزم کلینیک  راکزم کلینیک  راکزم کلینیک  راکزم کلینیک  راکزم کلینیک   

 19 6 1 0 1 0 2 1 0 0 4 0 3 4 8 1 تیر
 20 4 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 6 2 09 مرداد

 23 5 0 1 2 2 2 0 1 0 6 0 5 2 7 0 شهریور
 23 3 2 0 3 0 2 0 1 0 6 0 2 3 7 0 مهر
 24 5 1 10 10 00 1 8 0 5 2 8 2 ابان
27 16 10 10 01 90 40 4 11 1 آذر
23 03 10 00 00 121 40 2 6 0 دي

 22 2 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 2 1 13 0 بهمن
 34 3 0 0 1 1 2 0 0 0 11 0 5 2 15 0 اسفند

 26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 7 1 10 0 فروردین
 33 5 1 0 2 0 1 1 2 1 10 0 4 3 13 0 اردیبهشت

 26 4 1 0 0 2 0 0 0 0 8 0 6 2 11 0 خرداد
 300 47 7 1 13 6 12 5 5 3 92 0 53 28 118 4 جمع

 
 

و در مجموع تعداد جلسات  بودهنشان می دهد که بیشترین خدمات ارائه شده در حوزه فردي و حوزه خانوادگی  جدول داده هاي
  را نشان می دهد.، نفت شهر، پایطاق و سنندج مرکز مناطقمشاوره تشکیل شده در 

 
 
 

نوع خدمات را بیان می کند. 2 در ادامه جدول

4

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقایسه خدمات مشاوره اي ارائه شده در کلینیک و مراکز)2شماره جدول
 

 نوع خدمات ارائه شده
 مراکز انتقال کلینیک

 درصد فراوانی درصد فراوانی
% 51/8 4 فردي  118 65/39%  

%57/59 28 خانوادگی  53 50/17%  
%97/30 92 0 0 شغلی  

%38/6 3 تحصیلی  5 48/1%  
%64/10 5 ارزیابی هاي روان شناختی  12 04/4%  

%77/12 6 فرزندپروري  13 26/4%  
%13/2 1 ازدواج  7 10/2%  
 100 300 100 47 جمع

 
 

%) و 65/39نشان می دهد که بیشترین خدمات در مراکز انتقال  به ترتیب به خدمات مشاوره فردي ( ، 2جدول  
مربوط %)  57/59%)  و بیشترین خدمات در کلینیک به خدمات خانوادگی (97/30(خدمات مشاوره در زمینه شغلی 

 نیز به فراوانی جلسات گروهی را نشان می دهد. 3جدول  است.
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 مراکز  فراوانی جلسات آموزش گروهی روانشناختی)3شماره جدول

رتبه در  مراکز انتقال
 مشارکت

رتبه 
درخواست 

خدمات 
 مشاوره

تعداد 
 جلسات

آموزشی 
 تشکیل شده

جمع کل 
تعداد 

شرکت 
کنندگان در 

 جلسات

میانگین تعداد 
شرکت کنندگان 

در جلسات  
 آموزشی

تعداد مشاوره 
هاي درخواست 

 شده

میانگین تعداد 
مشاوره 

درخواست شده 
به نسبت 
 جلسات

مرکز 
 منطقه

جلسه 28 3 1 نفر 520  نفر 22  نفر 103   6/3  

جلسه18 2 2 نفت شهر نفر 333  نفر 19  نفر 72   4 
جلسه 18 1 3 پایطاق نفر 310  نفر 18  نفر 77   2/4  
جلسه 17 4 4 سنندج نفر 137  نفر 9  نفر 46   7/2  

جلسه 81 جمع نفر 1300  نفر 68  نفر 298   5/14  

 
 
 
 

 17(جلسات  تعدادکمترین  و منطقهدر مرکز جلسه)  28(می دهد که بیشترین تعداد جلسات آموزشی  نشان 3جدول    
فعال ترین مرکز در نفر شرکت کننده،  22 مشارکت  میانگین منطقه بامرکز  تشکیل شده است. سنندجدر جلسه) 

بیشترین  فعالیت را در جلسات آموزشی داشته اند. کمترین مشارکت و ، نفر شرکت کننده 9سنندج با میانگین  جلسات و
تقریباً  در مناطق گین درخواست مشاوره در هر جلسه آموزشبا میان پایطاقمیزان مشاوره هاي درخواست شده از سوي 

 .نفر ثبت شده است 4
 
 

 گیريبحث و نتیجه
کت پژوهش حاضر به دنبال جمع بندي برنامه هاي آموزشی گروهی و فردي روانشناختی ارایه شده به پرسنل  شر   

است. در همین راستا  1398 -1397در سال  طاق و نفت شهر)ی( مرکز، سنندج، پاخطوط لوله و مخابرات غرب کشور 
نفر شرکت نموده و  297نفر و براي مشاوره فردي  1322داده هاي توصیفی نشان داد در کالس هاي آموزش گروهی 

جلسه کالس آموزشی گروهی در راستاي ارتقاي خانواده  82خدمات فردي و گروهی دریافت نموده اند. به عبارت دیگر 
 98الی تیرماه  97رماه طاق و نفت شهر در طی مدت قرارداد یکساله تییطق مرکزي، سنندج ، پاو مسایل شغلی در منا

هاي خانوادهنفر از کارکنان و  40نفر در مناطق به صورت سرپایی مشاوره فردي ارایه شد و بیش از  297و به اجرا شده 
مرکز در زمینه  اسالمی از خدمات کارشناسانآنها نیز با حضور در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره  دانشگاه آزاد 

یافته ها
 داده های جدول نشان می دهد که بیشترین 
و حوزه  فردی  در حوزه  ارائه شده  خدمات 
خانوادگی بوده و در مجموع تعداد جلسات 
مشاوره تشکیل شده در مرکز منطقه، نفت 
347مورد  تعداد  سنندج  و  پایطاق  شهر، 
بوده است که از این تعداد 47 مورد مربوط 
به کلینیک و 300 مورد مربوط به مناطق 
میباشد. بیشترین فراوانی خدمات ارایه شده 
از سوی کارشناسان مرکز مشاوره در ماه های 
اردیبهشت، اسفند، آذر و خرداد انجام شده  

است.
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پژوهش 
منابع انسانی

مدل شماره 3( فرایند تدوین لیست تحقیقات منابع انسانی)گام دوم(

y  گام اول( روند بررسي تحقيقات   
گـردآوري تحقیقات و پژوهش هـاي موجود که در 
حـوزه موضوعـات مرتبـط با منابع انسـاني از سـال 
1390 در شـرکت خطو لولـه و مخابرات نفت ایران 
انجام شـده بـود، عالوه بر جلوگیـري از دوباره کاري 
و ممانعـت از صـرف منابـع جهت انجـام تحقیقات 
مجدد، یک شـماي کلي از موضوعات بررسـي شده 
را ارائـه نمود. بدون شـک، شـناخت وضـع موجود، 
اولیـن اقـدام بـراي رسـیدن بـه وضعیـت مطلوب 
اسـت و حـوزه پژوهـش هاي منابـع انسـاني نیز از 
ایـن امـر مسـتثني نخواهـد بـود. اقدامـات صورت 
پذیرفتـه در بررسـي تحقیقات، در شـکل ذیل ارائه 

شـده است.
y گام دوم( روند پايش تحقيقات

یکـي از معضالتـي کـه در حال حاضـر گریبانگیر 
حوزه هـاي  پژوهشـي بطـور عـام و پژوهـش هاي 
منابع انسـاني بطور خاص مي باشـد، عـدم کاربرد 
تحقیقات جهت رفع مشـکالت سـازمان ها و عدم 
کارایـي نتایج و پیشـنهادات پژوهشـي در شـرایط 

واقعي اسـت. 
بر این اسـاس، کمیته پژوهش هاي منابع انسـاني 
از منظـر کاربـردي بـودن  در جلسـات متعـدد، 
موضوعـات و قابلیـت اسـتناد علمـي، پایـگاه داده 
تحقیقـات اولیـه گـردآوري شـده را  پاالیش نمود 
و در نهایـت، 48 پژوهـش کاربـردي و  بـا قابلیـت 

اسـتناد علمي تعییـن گردید.

Á  پژوهش؛ زیربنای توسعه پایدارسرمایه انسانی
تدوین نقشه  دانش مفهومی سرمایه  انساني صنعت انتقال نفت ایران

مقدمه: درك و مدیریت فرایندهای انسانی، 
ضرورتی  انساني،  سرمایه  وکاری  رفتاری 
است که  کارآیی و اثربخشی سازمان را در 
دستیابی به اهداف خود بهبود می بخشد. 
هرگونه برنامه ریزی توسعه اي و پژوهشي 
در سازمان، باید در بستر اعتقادی، فرهنگی 
و ارزشی آن پیاده شود تا موجب هماهنگی، 
هم افزایی و همگرایی بیشتر شده و به تبع 
آن، رشد، پویایی و تحول سازمانی و نیز 
بعد  سه  در  کارکنان  مشارکت  و  پرورش 
داشته  دنبال  به  را  رفتار  و  نگرش  دانش، 
که  می دهد  نشان  بسیاری  شواهد  باشد. 
بین پژوهش هاي صورت پذیرفته و نیازهای 
واقعی، شکاف قابل مالحظه ای وجود دارد که 
از دالیل آن مي توان به عدم ارتباط منطقی 
بین پژوهش با شرایط واقعی تصمیم گیری، 
عدم شناخت منابع موجود دانش در سازمان 
و موازي کاري پژوهشي و عدم وجود یک 

نقشه راه سیستماتیک براي تعیین اولویت 
ها و نیازهاي پژوهشي سازمان نام برد. این 
پژوهش  کمیته  تا  گردید  موجب  مسأله 
هاي منابع انساني، در گام نخست؛ نسبت 
به تدوین نقشه دانش سرمایه انساني در 
شرکت اقدام نماید تا ضمن تدوین نقشه راه 
اقدامات پژوهشي در حوزه سرمایه انساني، 
اولویت های علمی و پژوهشي معطوف به 
مسائلی با نیازهای واقعی سازمان باشد تا 
بتوان از دانش و نتایج ارزشمند تحقیقات، 

استفاده مؤثرتری بعمل آورد.
  نقشه هاي دانش یکي از ابزارهاي پرکاربرد 

در مدیریت دانش هستند 
که براي شناسایي و توسعه 
قرار  استفاده  مورد  دانش 
مدل هاي  و  مي گیرند 
خالصه شده اي را در یک 
حوزه ایجاد مي کنند که 

یک رابطه پیچیده را ساده سازي نموده و 
سازمان را در فهم و استفاده از دانش موجود 
یاري مي رساند. نقشه دانش طراحي شده 
نقشه  نوع  از  شرکت،  در  انساني  سرمایه 
دربرگیرنده  و   CONCEPT MAP مفهومي 
مدلي براي دانش است که در آن مفاهیم 
مفاهیم  و  گرفته  قرار  راس  در  باال  سطح 
تکمیلي در رده هاي پایین سطوح سلسله 
معرض  در  را  بیشتري  جزئیات  مراتبي، 
نمایش قرار مي دهند. در ادامه اقدامات و 
مراحل تدوین نقشه دانش سرمایه انساني 

تشریح می شود.

مدل شماره 1( مراحل تدوین نقشه دانش سرمایه انساني

دکتر بهاره عطایی؛ رئیس 
خرید خارجی و عضو کمیته 

پژوهش های منابع انسانی

مدل شماره 2( بررسی تحقیقات حوزه پژوهش منابع انسانی)گام اول(

APQC
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نقشه دانش سرمایه انسانی

y گام سوم( احصا حوزه هاي دانشي
منابع  با حوزه  مرتبط  آکادمیک  مباحث  براساس 
انساني در علم مدیریت و همچنین لحاظ نمودن 
فعالیت هاي سازمان، مباحث دانشي سرمایه انساني، 
در سه حوزه مدیریت منابع  انساني، مدیریت رفتار 
سازماني و مدیریت عمومي احصا و زیرشاخه هاي آن 

بشرح شکل ذیل، تعیین گردید.

y  گام چهارم( تدوين نقشه دانش با لحاظ

APQC نمودن رويكرد
بـا توجه بـه اینکـه اقدامـات تدوین اسـتراتژي نیز 
بطـور همزمان در شـرکت در جریان بـود، بمنظور 
هماهنـگ نمـودن و همـگام سـازي نقشـه دانـش 
ترسـیم شـده در حـوزه منابـع انسـاني بـا اقدامات 
تدویـن اسـتراتژي، حوزه هـاي احصا شـده علمي، 

بـا اصول مدیریت فرآینـد APQC انطباق داده شـد 
و در نهایت، نقشـه دانش مفهومي سـرمایه انسـاني 
بشـرح ذیـل تدویـن و مـورد تأییـد مدیرعامل نیز 

واقـع گردید.

y نقشه دانش مفهومي سرمايه انساني
پـس از ترسـیم نقشـه دانـش سـرمایه انسـاني، 
پژوهـش هاي صـورت پذیرفتـه و پایش شـده، بر 
اسـاس حوزه هاي مندرج در مدل، تفکیک و منابع 
موجـود دانشـي در هـر یـک از حوزه ها مشـخص 
گردیـد. گام بعـدي پـس از تدوین نقشـه موجود، 
تعیین اولویت ها و نیازسـنجي پژوهشي مي باشد 
کـه بر فرآیند شناسـایی نیازهای پژوهشـی بالقوه 
و تعییـن اولویـت هـا در بیـن پروژه هـای مختلف 

تحقیقاتـی اشـاره می کند. 

y سخن آخر
پژوهش هاي ویژه منابع انساني در عین حال که یکي از 
حوزه هاي بسیار مهم و تأثیرگذار در بهبود و افزایش بهره 
وري سازماني محسوب مي شود، اما همچنان حلقه مفقوده 
در تصمیم گیري هاي سازماني است. ابالغ دستورالعمل 
اجراي فرآیند پژوهش در حوزه منابع انساني، آغازي بر 
توجه به این موضوع و بیانگر اهمیت رو به رشد آن در 
سازمان است.حمایت مدیریت ارشد سازمان و بویژه مدیر 
منابع انساني از اقدامات کمیته پژوهش هاي منابع انساني، 
نمود بارزي از خرد سازماني، اهمیت به سرمایه انساني و 
نویدبخش تحولي ارزشمند در حوزه فعالیت هاي سازماني 
و پژوهشي مرتبط با منابع انساني در شرکت است. در 
پایان کمیته پژوهش هاي منابع انساني، از کلیه همکاران 
فرهیخته و پژوهشگر شرکت دعوت می شود، موضوع 
های مطالعاتی مرتبط با حوزه هاي مندرج در نقشه دانش 

سرمایه انساني  شرکت را به این کمیته ارسال نمایند.

مدل شماره 4(حوزه های دانشی سرمایه انسانی)گام سوم(

ت
رک

ي ش
سان

ه ان
مای

سر
ي 

وم
فه

ش م
 دان

شه
( نق

ه 5
مار

ل ش
مد
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آموزش و
 تجهیز نیروی 

انسانی

رضا آل ابراهیم؛ رئیس آموزش و 
تجهیز نیروی انسانی

ارایه نخستین الگوی ارزشیابی آموزشی ترکیبی صنعت انتقال نفت ایران 

مبتني بر نیازها و چهارچوب ساختار آموزشي

 )Kirkpatrick(الگوي دونالد کرك پاتریک

آموزش و توسعه  يبرا ییکایاسبق جامعه آمر ریمتحده و مد االتیدر ا نیسکانسیاستاد بازنشسته از دانشگاه و کیدونالد کرك پاتر
)ASTD مدل به  نیشناخته شده است. ا »یدوره آموزش یابیارز يچهار سطح برا«مؤثر با نام  اریمدل بس کیارائه  خاطر) بود. او به

 کایاز مقاالت در مجله آموزش و توسعه آمر يا در مجموعه 959در سال  کیپاتر دهیا نمود.ارائه 1954در  خود نامه انیعنوان موضوع پا
او  گرید يها کتابکرد و منتشر  یآموزش يها برنامه یابیتحت عنوان ارزش یکتاب 1994منتشر شد، در سال  يتر با مخاطبان گسترده

در ادامه چارچوب مدل ایشان مورد  آموزش نوشته شده است یابیچهار سطح، در حوزه ارز يساز ادهیپشامل انتقال آموزش به رفتار و 
 توجه قرار گرفته است.

 کیکرك پاترمدل ارزیابی آموزشی )1جدول شماره

 

سطوح 
 ارزیابی

 داده/ مقیاس
 دوره آموزشی

 منابع داده آوري دادهروش جمع 
زمان اجراي 

 ارزیابی
پشتیبان 

 اجرایی
واکنش 
 فراگیران

رضایت فراگیران از محتوا، 
 مدرس و سازمان دهی

محتوا، مدرس و سازمان  ارائه پرسش نامه
 دهی و امکانات

بعد از پایان دوره 
 آموزشی

 واحد آموزش

فرآیند 
 یادگیري

سنجش میزان رشد دانش، 
 فراگیرانمهارت و نگرش 

 -آزمون کتبی قبل و بعد از دوره
بررسی مشارکت و آزمون عملی 

 هم راستا با اهداف

گپ شایستگی مشخص 
 شده در طرح درس

قبل، حین و پایان 
 دوره آموزشی

 واحد آموزش

رفتار/کاربرد 
 اجرایی

سنجش میزان رشد عملکرد و 
رفتار فراگیران نسبت به قبل از 

 دوره آموزشی

بررسی ـ مشاهده  ـپرسشنامه 
خروجی عملکردها نسبت به 

 گذشته

رویدادهاي قبل از دوره 
آموزشی و نگرش هاي 
جدید مورد انتظار بر 

 اساس طرح درس

در سه بازه روز 
 90و  60، 30هاي 

 واحد مربوطه

نتایج حاصل 
 شده

سنجش میزان بهبود 
 فرآیندهاي سازمانی

میزان رشد کمی و کیفی قبل 
 و بعد از دوره

مقایسه وضعیت موجود 
 و قبل از برگزاري دوره

بعد از سنجش 
 رفتار

 واحد مربوطه

 

 سالمونطرح چهار گروهی  و معرفی الگو

شود دو گروه آزمایشی  هاي آزمایشی توصیه می به اعتماد بیشتر به وجود روایی درونی در طرح براي دستیابی
و در  پیش آزمون و پس آزمون ارائه می گردد گروهدو و دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل بر پا گردد. به 

توان از چند راه مختلف  . در اینجا تاثیر کاربندي را میارائه می شودمورد دو گروه دیگر تنها پس آزمون 
اي را به  توان چنین نتیجه یک از محاسبات بدست آید، میمحاسبه کرد. چنانچه نتایج نسبتا یکسانی در هر 

دهد. این طرح که به طرح  این امر روایی درونی طرح آزمایشی و نتایج آن را افزایش میکاربندي نسبت داد. 
ترین مشکل را  ترین طرح است و در زمینه روایی درونی کم چهار گروهی سالومون مشهور است، احتماال جامع

 .دارد

 

در  خوب  حال  مقدمه: 
و  سازمان  خانواده،  هر 
جامعه خیلی پر اهمیت 
است که تداوم و آینده رو به جلو و پویا را رقم 
در  پایدار  ایجاد یک حال خوب  ولی  زند  می 
سطوح یاد شده بستر فکری، نگرشی، فرهنگی 
و نگهداشت مناسبی را طلب می کند که الزمه 
آن آموزش ها و فرهنگ سازی های اثربخش 
می باشد که در جهت یک مدیریت دلسوزانه با 
ایجاد زیر ساخت ها و منابع مورد نیاز موجب 
کارایی همراه با حس موثر بودن در حوزه انسانی 
و رقم خوردن بهره وری پایدار می گردد. میدانیم 
با توجه به دنیایی که در مسیر تغییر و تحول 
سریع و اسیر عدم قطعیت است، اگر فرآیندها 

تحت ارزیابی مناسب قرار نگیرند که به فراخور 
آن مبنای قضاوت ارزشی مناسب ایجاد نشود 
بسترهای بهبود در عمل ایجاد نخواهند شد. 
ارزشیابی آموزشی یکی از مهمترین ابعاد فرآیند 
آموزش است که در آموزش های رسمی و غیر 
رسمی به یک میزان اهمیت دارد و کم توجهی 
به آن تاثیرات گاه جبران ناپذیری در میان مدت 
و بلند مدت سازمان ها و جوامع خواهد گذاشت 
و به سادگی در دنیای امروز مصادیق فراوانی 
میتوان برای آن یافت و یکی از دالیل اصلی 
تفاوت کشور ها سطح اول دنیا به کشورهای 
با  نهفته است.  جهان سوم در همین موضوع 
توجه به مباحث مطرح شده بایستی بسترهای 
ارزشیابی منسجم را تامین نمود و در این راستا 

با  منطبق  ارزیابی  فرایندهای  وجود  به  نیاز 
اهداف است تا در جهت ارزشیابی برون دادها با 
اطالعاتی که روایی و پایایی آن در ارزیابی مورد 
تایید است استفاده نمود. به همین منظور پروژه 
الگوی ارزشیابی آموزشی ترکیبی صنعت انتقال 
نفت ایران برای اولین بار و در سطح شرکت ملي 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران و حتي 
کل صنعت نفت اجراء شد. این الگو ترکیبی از 
و سالمون می  پاتریک، سیپ  الگوهاي کرك 
باشدکه الگوی اخیر از پرکاربردترین روش هاي 
ارزشیابي آموزشي در سازمان ها می باشد. این 
الگو در راستاي ایجاد یک روش بومي مبتني 
بر نیازها و چهارچوب ساختار آموزشي شرکت 

ایجاد گردید.

جدول شماره1(مدل ارزیابی آموزشی کرك پاتریک

y معرفی علمی الگوی آموزشی صنعت انتقال نفت ایران
بـا توجـه بـه مـدل هـا و الگوهـای متعـدد تئوریـک در دنیا جهت ارزشـیابی آمـوزش، نیاز به الگوی بومی سـازی شـده با توجـه به شـرایط موجود در سـازمان های 
ایرانـی معقـول بـه نظـر مـی رسـد. البته با نگاه به گذشـته آموزش حیـن خدمت در ایران بـه دالیل فراوانـی این مدل هـا و الگوها منجر به خروجی هـای مورد نظر 
در اثبـات علـت وجـودی آمـوزش در سـازمان هـا )ایجاد اثربخشـی( نشـده اسـت. حال در ابتدا بـا معرفی کلی از مـدل ها و الگوهای مرسـوم و پر کاربـرد در دنیا که 

زمینه سـاز ایجـاد ایده مدل ترکیبی اسـت را تشـریح می کنیم.
y )Kirkpatrick(الگوی دونالد کرک پاتریک

دونالـد کـرک پاتریک اسـتاد بازنشسـته از دانشـگاه ویسکانسـین در ایاالت متحده و مدیر اسـبق جامعه آمریکایی بـرای آموزش و توسـعه )ASTD( بـود. او به خاطر 
ارائـه یـک مدل بسـیار مؤثر با نام »چهار سـطح برای ارزیابی دوره آموزشـی« شـناخته شـده اسـت. این مدل به عنـوان موضوع پایان نامـه خـود در 1954ارائه نمود. 
ایده پاتریک در سـال 959 در مجموعه ای از مقاالت در مجله آموزش و توسـعه آمریکا با مخاطبان گسـترده تری منتشـر شـد، در سـال 1994 کتابی تحت عنوان 
ارزشـیابی برنامه های آموزشـی منتشـر کرد و کتاب های دیگر او شـامل انتقال آموزش به رفتار و پیاده سـازی چهار سـطح، در حوزه ارزیابی آموزش نوشـته شـده 

اسـت در ادامـه چارچوب مدل ایشـان مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
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مدل ارزیابی اثربخشی آموزشی

y  مراحل پیاده سازی الگوی ترکیبی
گام اول(استخراج شاخص ها و شواهد ارزیابی

الگـوی  در  ارزشـیابی  سـطح  دوم(شناسـایی  گام 
ترکیبی گام سـوم(انجام فرآیند ارزیابی و ارزشـیابی 
اثربخشـی گام چهارم(محاسـبه بازگشت سرمایه در 

آموزش 
y مقدمات اجرای این روش نوین

ایـن دوره در بـازه زمانـی6 ماهـه در سـه مرحلـه 
انجـام گرفـت. در گام اول در تاریـخ سـوم و چهارم 
صـورت  بـه  جلسـه اي  طـي   98 اردیبهشـت ماه 
آنالیـن )برخط مسـتقیم( با نرم افـزار ادوب کانکت 
بیـن تمامـي مسـئولین آمـوزش مناطق شـرکت و 
کارکنان آموزش سـتاد جلسـه آموزشـی یـک روزه 
برگـزار و توضیحـات الزم و همچنین نحـوه اجرائی 

شـدن عملیـات ارایه شـد.

گام دوم در بیسـت  و یکـم خردادمـاه 98 پـس از 
انتخـاب بصورت نمونه از میـان تمامی مناطق، پنج 
منطقه شـامل اصفهان، بندرعباس، جنوب شـرق، 

مرکزي، شـمال شـرق و سـتاد انتخاب و سـپس از 
میـان آنهـا چهار منطقـه موفق به انجـام نهایي این 
پایلـوت )نمونـه اولیه( تا سـطح 4 برنامه ارزشـیابی 

نائـل آمدند. آموزش 
 در گام سـوم کـه در تاریخ هاي نهـم و دهم مهرماه 
98 طـي جلسـه اي بـه منظـور تحلیـل نمونه هـاي 
انجـام شـده، بازنگري و بسـتر سـازي روش اجرایي 
ویرایـش صفـر اقـدام و هـم اندیشـي گردیـد. برای 
مناطـق  آمـوزش  مسـئولین  طـرح  ایـن  اجـرای 
تحقیقاتـی را انجـام دادند و طی مدت زمـان دو ماه 
فعالیـت های آماری، تحقیقات میدانـی و ... در پنج 
منطقـه از شـرکت  انجـام گرفـت و در جلسـه ای 
در سـتاد ارائـه شـد در ادامـه مراحـل اجرایـی ایـن 
تحقیقـات در یـک نـگاه مـورد اشـاره قـرار خواهـد 
گرفت و در شـماره بعدی ماهنامـه اجرای این طرح 
کـه در یکـی از مناطـق عملیاتی شـده اسـت مورد 

بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

y وضعیت اجراي پروژه در مناطق برگزیده
1.منطقه اصفهـان، مریم بداخانیان، دوره آموزشـي 

HMI ویـژه بهـره برداران

در این دوره آموزشـي پس از مشـخص شدن اهداف 
رفتاري، اهداف یادگیري اسـتخراج و بر این اسـاس 

سـواالت رفتاري مشخص شـد و فرآیند ارزشیابي 
اثربخشـي ایـن دوره مطابـق مـدل کـرک پاتریـک 

در4 سـطح و با اسـتفاده از گروه شـاهد اجرا شـد.
2.منطقـه مرکزي، مجتبـي عبدي، دوره آموزشـي 

تجزیـه و تحلیـل پروفیل مسـیر خطـوط لوله 
3. سـتاد شـرکت، خـوش یمـن، دوره پسـتهاي برق 

فشـار قـوي و تجهیـزات مربوطه 
4. منطقـه خلیج فارس، غزل فرصیاد، دوره آموزشـي

PM تعمیرات پیشگیرانه 

5.منطقـه جنوبشـرق، حسـین خالقـي نـژاد، دوره 
آموزشـي مبانـي بـرق

y برنامه های آینده این طرح
بـا توجه به بـرون داد بررسـی و تحقیق هـای انجام 
شـده بـزودی روش اجرایـی ارزشـیابی اثر بخشـی، 
تدویـن گردیـده و بمنظور اجـراء آن از سـوی اداره 
آمـوزش ابـالغ خواهد گردید. لـذا انجام صحیح این 
روش اجرایـی در آینـده می توانـد به عنـوان یکی از 
معیارهـای ارزیابی رونـد کاری واحدهای آموزشـی 
در کل شـرکت خطـوط لوله و مخابـرات نفت ایران 

مـورد توجه قـرار گیرد.
منابع در دفتر ماهنامه آرشیو می باشد

y CIPP معرفی الگوی
الگوی سیپ در دهه 1970 توسط دانیل استافل بیم 
در دانشگاه اوهایو آمریکا طراحی گردیده است. این 
الگو ریشه در هدف ها، طرح ها و آزمون های تجربی 
دارد و چهارچوبی برای ارزیابی برنامه ها، پروژه ها، 

محصوالت و سیستم ها فراهم می آورد. 

y  معرفی الگو و طرح چهار گروهی
سالمون

برای دستیابی به اعتماد بیشتر به وجود روایی درونی در 
طرح های آزمایشی توصیه می شود دو گروه آزمایشی 
و دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل بر پا گردد. به 
دو گروه پیش آزمون و پس آزمون ارائه می گردد و 
در مورد دو گروه دیگر تنها پس آزمون ارائه می شود. 
در اینجا تاثیر کاربندی را می توان از چند راه مختلف 
محاسبه کرد. چنانچه نتایج نسبتا یکسانی در هر یک 
از محاسبات بدست آید، می توان چنین نتیجه ای را به 
کاربندی نسبت داد. این امر روایی درونی طرح آزمایشی 
و نتایج آن را افزایش می دهد. این طرح که به طرح چهار 
گروهی سالومون مشهور است، احتماال جامع ترین طرح 

است و در زمینه روایی درونی کم ترین مشکل را دارد.

 

 

 چهار گروهی سالمون )2شماره جدول

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون طیف آزمایشی

 * برنامه مبتنی بر الگوي قیاسی * 1گروه آزمایش 

 * برنامه عادي * 1گروه کنترل 

 * برنامه مبتنی بر الگوي قیاسی - 2گروه آزمایش 

 * برنامه عادي - 2گروه کنترل 

 

 آموزشالگوي ترکیبی ارزشیابی  پیاده سازي مراحل

گام  شناسایی سطح ارزشیابی در الگوي ترکیبیدوم) گام استخراج شاخص ها و شواهد ارزیابیاول)گام 
  محاسبه بازگشت سرمایه در آموزشچهارم)گام  انجام فرآیند ارزیابی و ارزشیابی اثربخشیسوم)

 مقدمات اجراي این روش نوین

اي به صورت  طی جلسه 98 ماه اردیبهشت سوم و چهارمتاریخ در  گام اولدر مرحله انجام گرفت. سه  در ماهه 6در بازه زمانیاین دوره 

 یو کارکنان آموزش ستاد جلسه آموزشادوب کانکت بین تمامی مسئولین آموزش مناطق شرکت  نرم افزاربا ) برخط مستقیم(آنالین 
 .عملیات ارایه شد شدن و توضیحات الزم و همچنین نحوه اجرائیبرگزار  یک روزه

اصفهان، بندرعباس، منطقه شامل  پنج ،مناطق تمامیپس از انتخاب بصورت نمونه از میان  98 ماهخرداد یکم و  بیستدر  گام دوم

) تا نمونه اولیهپایلوت (این منطقه موفق به انجام نهایی  چهارانتخاب و سپس از میان آنها  جنوب شرق، مرکزي، شمال شرق و ستاد

تحلیل  به منظوراي  طی جلسه 98نهم و دهم مهرماه هاي  در تاریخکه  گام سومو در  نائل آمدند ارزشیابی آموزش برنامه 4سطح 

 .صفر اقدام و هم اندیشی گردیدبازنگري و بستر سازي روش اجرایی ویرایش ه، هاي انجام شد نمونه
تحقیقات براي اجراي این طرح مسئولین آموزش مناطق تحقیقات بسیاري را انجام دادند و طی مدت زمان دو ماه فعالیت هاي آماري، 

 میدانی و ... انجام گرفت و در جلسه اي در ستاد ارائه شد .

هاي آینده این طرح برنامه
از آن تدوین گردیده و بمنظور اجراء  ،اجرایی ارزشیابی اثر بخشیهاي انجام شده بزودي روش  ی و تحقیقبا توجه به برون داد بررس

تواند به عنوان یکی از معیارهاي ارزیابی روند  نده میآیاین روش اجرایی در  لذا انجام صحیح .سوي اداره آموزش ابالغ خواهد گردید
 قرار گیرد.مورد توجه کاري واحدهاي آموزشی در کل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

 منابع:

در دفتر ماهنامه آرشیو می باشد

جدول شماره2( چهار گروهی سالمون

شکل شماره1( ترکیب سه الگو
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مسئولیت 
اجتماعی

ــه و  ــوط لول ــرکت خط ش
ــران،  ــت ای ــرات نف مخاب
از  یکــی  عنــوان  بــه 
شــرکت هــای بــزرگ نفتــی به شــکلی ســازمان 
ــه  ــل ب ــتاي عم ــذار در راس ــر گ ــه و تأثی یافت
مســئولیت اجتماعــي، وظیفــه ســازمانی خــود 
را در قبــال جامعــه، محیــط زیســت و کارکنــان 
ایفــا مــی کنــد. صنعــت انتقــال نفــت ایــران به 
صــورت مســتقیم بــا پاالیشــگاه هــای کشــور، 
ــرودگاه  ــا، ف ــروگاه ه ــش، نی ــی پخ ــرکت مل ش
ــر  ــورت غی ــه ص ــیمی و ب ــع پتروش ــا و صنای ه
مســتقیم در ســطح عمومــی و بــا زندگــی آحاد 
ــوده و گســتره  جامعــه و ذینفعــان در ارتبــاط ب
ــه  ــل دوجانب ــی آن در تعام ــئولیت اجتماع مس
ــا شــهروندان بویــژه مجاوریــن خطــوط لولــه  ب
اســت. بخشــی از فعالیــت هــای صنعــت انتقال 
نفــت ایــران در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در 
دو بخــش فرهنــگ ســازی و جلــب مشــارکت 
مردمــی بــا تأکید بــر حفاظــت از حریــم خطوط 
لولــه انجــام گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه آن 

ــد. ــد ش ــاره خواه اش
y  بخش فرهنگ سازی

1.اجــرای طــرح پژوهشــی شــناخت گــروه هــاي 
جمعیتــي ســاکن در حریــم خطــوط لولــه نفــت با 
تأکیــد بــر مؤثرتریــن شــیوه هــاي اطــالع رســاني 
2.درج مطالــب معرفــی شــرکت و رعایــت حریــم 
خــط بــه کتــب درســی دانــش آمــوزان در مقاطــع 
ابتدایــی، متوســطه اول و متوســطه دوم بــا هــدف 
ــوص  ــی در خص ــی بخش ــانی و آگاه ــالع رس اط
رعایــت حریــم خطــوط لولــه، ایجــاد عالقــه مندی 
در نوجوانــان و جوانــان بــرای اقنــاع حس کنجکاوی 
و تحقیــق در حــوزه هــای مرتبــط با صنعــت انتقال 

نفت
3.بازدیدهــای دوره ای اقشــار و گــروه هــای مختلف 
ــت و  ــال نف ــز انتق ــوزان از مراک ــش آم ــژه دان بوی
ــات در  ــه اطالع ــا هــدف ارائ تأسیســات شــرکت ب
ــرژی مــورد  خصــوص تأمیــن بخــش مهمــی از ان
نیــاز کشــور از طریــق خطــوط لولــه انتقــال مــواد 
نفتــی، آشــنایی بــا مخاطــرات، فرهنــگ ســازی و 
همیــاری شــهروندان از طریــق بازدید ســاالنه تعداد 
زیــادی از دانــش آمــوزان، معلمــان و دانشــجویان از 

مراکــز انتقــال نفــت و تأسیســات ایــن شــرکت 
4.اطــالع رســانی و توزیــع پکیــج هــای فرهنگی در 
میــان همجــواران حریــم خطــوط با هــدف فرهنگ 
ــواران،  ــوزان، همج ــش آم ــنایی دان ــازی و آش س
ــم  ــا حری ــراد ب ــایر اف ــاورزان و س ــتاییان، کش روس

خطــوط لولــه انتقــال مــواد نفتــی و رعایــت نــکات 
ــای  ــداری و ارتق ــوط، پای ــیر خط ــی در مس ایمن
ــا آگاهــی ســازی  ــه ب ضریــب ایمنــی خطــوط لول
و آشــنا نمــودن ســاکنان همجــوار در زمــان بــروز 
حادثــه، تشــریح عملکــرد و فعالیــت های شــرکت، 
نحــوه نقــل و انتقــال مــواد از طریــق خطــوط لولــه، 
خطــرات احتمالــی در مســیر خطــوط لولــه و ارائــه 
هشــدارهای الزم بــه آنــان در صــورت بــروز حــوادث

5.اطــالع رســانی واحد حراســت از طریــق نیروهای 
خــط بــان و آمــوزش دیــده بــه همجــواران خطــوط 

له لو
6.ســاخت فیلــم شــریان زمیــن در 16 قســمت 30 

دقیقــه ای و پخــش از شــبکه اول ســیما
7.ســاخت تیــزر رعایــت حریم خطــوط لولــه در 20 
آیتــم و پخــش از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی 
و نیــز تغذیــه در ســایت وزارت آمــوزش و پــرورش 

قســمت رشــد
8.ســاخت فیلــم معرفــی فعالیــت هــای شــرکت و 
ــق ســیمای  ــه و پخــش از طری مناطــق دوازده گان
جمهــوری اسالمی)شــبکه اول و شــبکه اســتانی(

y جلب مشارکت های مردمی
1.امــداد رســانی بــه هموطنــان در حوادث قهــری از 

جملــه زلزله و ســیل 
2.نقــش پایــگاه هــای بســیج در مراکــز و ارتبــاط با 
ســایر پایــگاه هــا جهــت جلــب مشــارکت مردمی 

ــاد  ــا در ایج ــان  ه ــط ب ــت و خ ــش حراس 3.نق
ارتباطــات بــا همجــواران و ارتبــاط مســتمر بــا افراد 

ــاخص  ش
4.اســتفاده از درمانــگاه هــای موجــود در تأسیســات 

ــواران  جهت همج
ــور تســطیح  ــه منظ ــین آالت ب ــتفاده از ماش 5.اس

ــاورزی  ــای کش ــا و آبروه ــاده ه ج

6.اطفــاء حریــق در روســتاهای همجــوار از طریــق 
امکانــات و ادوات آتــش نشــانی موجــود 

7.اســتفاده از ســالن هــای اجتماعــات جهــت 
خانــواده هــای همجــواران 

8.کمــک بــه کوهنــوردان گرفتــار در بــرف و کوالک 
از طریــق بــرف پیماهــای در اختیــار و نجــات 

ــی ــای مواصالت مســافران در طــول جــاده ه

y  نقش حراست و خط بان ها در ایجاد ارتباط با همجواران
1.پیشــگیري و جلوگیــري از اقــدام هــاي غیرمتعــارف از 

جملــه تعــرض بــه حریــم خطــوط، ســرقت و غیــره
ــی،  ــات محل ــا همســایگان و مقام 2.تعامــل حراســت ب
دهیــاران، شــورای روســتاهای همجــوار، پاســگاه هــای 

نیــروی انتظامــی 
3.همفکــری بــا مــردم بــه ویــژه ســاکنان بومــي و محلي 
و ارائــه گــزارش هــای بــه موقــع مردمــی و خــط بــان هــا 
4.بکارگیــري نیروهــاي تأمیــن کننده حفاظــت و ایمني 
در طــول مســیرهاي خطــوط لولــه بــا عنــوان خــط بان 
ــه  ــات ب ــه خدم ــا همجــواران، ارائ ــاط ب ــل و ارتب 5.تعام
اقشــار مختلــف شــهروندان از جمله کشــاورزان، عشــایر، 

روســتاها و ... در قالــب مســئولیت هــای اجتماعــی 
6.تســریع در حل مشــکالت مســیر خطــوط اعــم از رفع 

تعــارض، تعمیرات، آزاد ســازي حریــم و ... 
7.پایش منظم و مســتمر مســیر خطوط و پیشــگیري از 
انــواع تخلفــات و تعــرض بــه حریــم تعیین شــده مســیر 

ــوط لوله  خط
8.آگاه ســازي همســایگان و ســاکنان محلــي بــه لحــاظ 

اهمیــت و رعایــت مقــررات حریــم خطــوط 
9.تعامــل و همــکاري مســتمر بــا دســتگاه هــاي اجرایي 

در محافظــت از حریــم خطــوط 
10.کنتــرل تــردد هــا و فعالیــت هــاي احتمالــي در طول 

مســیر خطــوط لوله 

Á فرهنگ سازی حفاظت از حریم خطوط لوله

جلب مشارکت مردمی در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
زهره ربیعی،کارشناس حوزه 

مسئولیت های اجتماعی
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تأمین 
و برنامه ریزی 
نیروی انسانی

در ادامه سلسله مباحث  
پیرامون  شده  مطرح 
ماموریت هاي اداره تامین 
نیروي  ریزي  برنامه  و 
انساني، در این شماره به معرفي یکي از ابزارهاي مورد 
استفاده در این اداره که به منظور تسهیل و تسریع 
امور توسط همکاران این اداره طراحي و مورد بهره 

برداري قرار گرفته است، پرداخته مي شود. 
 برنامه ریزي نیروي انساني، به عنوان یکي از وظایف 
با  انساني،  منابع  مدیریت  ساکن  غیر  و  عملیاتي 
هدف یاري رساندن به مدیریت ارشد سازمان جهت 
شناسائي و بکارگیري نیروي انساني مورد نیاز در 
حوزه هاي مختلف بمنظور دست یابي بهینه به 
اهداف خرد و کالن شرکت، فعالیت مي نماید. در 
این راستا، یکي از مهمترین وظایف این اداره، نظارت 
و پایش وضعیت سمتهاي سازماني از حیث تصدي/ 
تامین  راهبردهاي  تعیین  جهت  بودن  بالتصدي 

نیروي انساني مي باشد.
 از آنجا که میزان جابجائي و پیشنهاد انتصابات 
کارکنان ـ به دلیل گستردگي جغرافیائي شرکت 
نمونه شرکتهاي  بعنوان  سایر شرکتها  از  فراتر  ـ 
فقره  تعداد 767  باشد)در سال 97  پاالیشي مي 
پیشنهاد انتصاب در سطح شرکت مطرح گردیده 
کارکنان  خروج  و  ورود  میزان  کنترل  لذا  است( 
ریزي  برنامه  ابزارهاي  ترین  مهم  از  یکي  بعنوان 
استرتژیک منابع انساني، نیازمند دقت و حساسیت 
فراوان مي باشد. در این راستا با توجه به محدودیت 
هاي سیستم جامع نیروي انساني، این اداره اقدام به 
طراحي بانک اطالعاتي از سمتهاي سازماني شرکت 
وضعیت  رویت  امکان  که  نموده  آنها  شاغلین  و 
سازمان از حیث بالتصدي بودن سمتها، سمتهاي 
همراه  به  شاغل  داراي  سمتهاي  شده،  ذخیره 
مشخصات شاغلین خود را داراست. این نرم افزار با 
همکاري و همفکري کارشناسان اداره برنامه ریزي 
نیروی انسانی طراحي، و پس از شناسائي خال و 
محدودیت هاي سیستم جامع نیروي انساني در 
ماه  زمان سه  برخي گزارشات و طي مدت  ارائه 

تالش مستمر ایجاد گردیده است.
اطالعات مورد نیاز بانک مذکور با استفاده از فرآیند 
زماني  فواصل  اطالعات سیستم جامع در  تبدیل 
هفتگي به روز رسانی می گردد. بدینگونه که در 
شاغلین  و  ها  سمت  اطالعات  هفته  هر  ابتداي 
سازمان با استفاده از نرم افزار مخصوصي به عنوان 
داده خام در اختیار این بانک که بر پایه نرم افزار 

اکسس طراحي گردیده است قرار مي گیرد.

y  راهنمای استفاده از سیستم جامع
برنامه ریزی نیروی انسانی

این برنامه کاربردي قسمتی از سیستم اتوماسیون 
برنامه ریزی نیروی انسانی است که وظیفه تهیه آمار 
و گزارشات آني و دقیق سازمان را در زمان عدم 
دسترسی به سیستم جامع و همچنین در مواردي 
که سیستم جامع قادر به ارائه گزارش های مطلوب 
نمي باشد، بر عهده دارد که در ادامه بشرح عملکرد 

آن مي پردازیم.
با اجراي برنامه کادری مشابه زیر ظاهر می گردد:

با کلیک نمودن بر روی دکمه اول با عنوان ثبت 
سمتهاي بالتصدي و ورود شماره سمت مورد نظر 

کادری مشابه زیر ظاهر می شود:

این کادر شامل سه بخش اطالعات سمت، اطالعات 
شاغل سمت و وضعیت سمت مي باشد که اطالعات 
مرتبط با هر بخش در کادر مربوطه قابل مشاهده مي 
باشد. جهت ثبت سمت مورد نظر به عنوان سمت 
بالتصدی تنها کافیست تیک کنار سمت بالتصدی 
محض فعال گردد تا سمت مد نظر به عنوان سمت 

بالتصدي در گزارشهاي آتي در نظر گرفته شود.
دکمــه دوم )ثبــت پیشــنهاد انتصابــات( کادر 
اطالعــات مربــوط بــه پیشــنهاد انتصــاب ســمت 

مربوطــه را نشــان مــي دهــد کــه بــا اســتفاده از 
ــذ  ــل اخ ــات و مراح ــیر مکاتب ــوان س ــي ت آن م
و همچنیــن  بــرون ســازماني  مجــوز درون/ 
مراحــل فرآینــد سیســتمي را وارد و در مراحــل 

ــود.  ــدي رصــد نم بع

گزینه بعدي و شاید مهمترین بخش این برنامه 
گزارش  بخش  سازماني  گیریهاي  تصمیم  جهت 
گیري مي باشد که با انتخاب گزینه سوم از منوي 
کلیه  گرددکه  مي  ظاهر  زیر  کادر  برنامه  اصلي 
گزارشات کاربردي را در دو بخش سمتها و شاغلین 

در اختیار کارشناسان این اداره قرار مي دهد.

ذیال بعنوان نمونه گزارش سمتهاي اقماري مدیریت 
منطقه تهران ارائه مي گردد:

تبدیل کمي گزارشات به آمار نیز بر عهده قسمت 
آمار گیري این برنامه مي باشد.  

در انتها خاطر نشان مي گردد این برنامه، جهت 
همراهي با خط مشي هاي مدیریت منابع انساني 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم، بطور مداوم نیازمند تجزیه 
و تحلیل و بازنگري است که این مهم با همیاري 
و مساعدت مدیریت، ریاست اداره و کارشناسان 

مربوطه انجام پذیر مي باشد.

Á برنامه ریزی علمی مدیریت نیروی انسانی

با طراحي بانك اطالعاتي سمت هاي سازماني و شاغلین آنها

آزاد خامه چي؛مسئول 
برنامه ریزی و طرح های 
جانشینی نیروی انسانی
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معرفی کتاب

کتاب ازدواج موفق در فرهنگ ایرانی توسط علی 
کریمی تألیف و در قطع وزیری با جلد شومیز و 
در 120 صفحه توسط انتشارات دانژه به بازار نشر 
با  کتاب  این  چهارم  چاپ  اکنون  که  شد  عرضه 
قیمت 20 هزار تومان در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفته است.
جوامع،  پیچیدگی  لحاظ  به  اخیر  های  سال  در 
های  نشیب  و  فراز  دستخوش  ازدواج  فرآیند 
زندگی  در  ثباتی  بی  افزایش  است.  شده  فراوانی 
شروع  برای  را  جوانان  نگرانی  نیز  زناشویی  های 
یک زندگی رضایت بخش برانگیخته است. آیا به 
راستی می توان با کسب اطالعات صحیح و  علمی 
در بخش انتخاب مناسب همسر و آگاهی از اصول 
در  موفقیت  احتمال  خانواده،  بر  حاکم  قوانین  و 
رضایت مندی زناشویی را افزایش داد؟ باتوجه به 
نتایج پژوهش های روانشناختی و جامعه شناختی، 
این  با  پاسخ سؤال حاضر مثبت است.  تردید  بی 
وجود گاه در کشورمان باورهایی مطرح می گردد 
که چندان منطقی به نظر نمی رسد. در باورهایی 
همچون » ازدواج مثل هندوانه سربسته است، تا آن 
را نخری و نبری از درون آن خبری نخواهی داشت« 
یا »همه چیز دست قسمت است« تنها شانس در 
ازدواج موفق، دخیل فرض می شود. در حالی که 
بر اساس دو دهه تجربه مشاوره ای دریافته ام که 
بیشتر کسانی که در آستانه جدایی بودند شواهدی 
از مشکالت موجود در دوران قبل ازدواج را مشاهده 
کرده بودند اما به دالیلیاز کنار آن شواهد، گذر کرده 

بودند.
ازدواج به عنوان فرآیندی که می تواند سعادت و 
ذهن  همواره  بزند،  رقم  را  جامعه  افراد  شادکامی 
جوانان را به خود مشغول داشته است. کتاب حاضر 
نیز مرور  و  فرهنگی  بافت  به  توجه  با  دارد  سعی 
پژوهش ها و تجارب متخصصان کشور، اطالعات 
مناسبی در اختیار جوانان قرار دهد تا قبل از ازدواج 
درنگ کرده، آگاهانه بیندیشند و با خاطری آسوده 
شریک زندگی خود را برگزینند. علی رغم تأکید 
کتاب بر فرهنگ ایرانی، رویکردهای ریشه دار روان 
شناسی جهان نیز مدنظر قرار گرفته تا باعث تعمیق 

و افزایش غنای متن گردد.
این کتاب تنها ویژه افراد در آستانه ازدواج نیست، 
بلکه مخاطبین آن تمام جوانانی هستند که باید 

پیش از ازدواج، رفتار، شخصیت و نگرش خود را 
شرایط  که  ای  گونه  به  نمایند  اصالح  و  بازنگری 

ازدواج موفق را در آینده بیابند.
تألیف کتاب حاضر بدان سبب بود که در  انگیزه 
نمودم  مالقات  فراوانی  جوانان  با  مشاوره  جلسات 
که اطالعات اندکی از نحوه انتخاب همسر داشته 
و بر اساس شنیده ها و دیده های خود، برداشتی 
سطحی از زندگی مشترک خود داشتند. جوانانی که 
از ساختار و قوانین حاکم بر خانواده بی اطالع بودند. 
جوانانی که هنوز خود را نشناخته و اینک در پی 
شناخت فرد مقابل برآمده بودند و چه بسیار نگران 
کننده است که بدون آمادگی و آگاهی، نسبت به 
تشکیل زندگی مشترک اقدام نمایند. تألیف یکی 
از کتاب های پیشین تحت عنوان » مهارت های 
زندگی در خانواده رشد یافته« که با همکاری آقای 
قاسمی صورت پذیرفت و مورد استقبال گسترده 
جامعه ایرانی قرار گرفت حاکی از تشنگی جامعه 
نسبت به دانستن مفاهیم علمی و کاربردی مربوط 
به خانواده بود لذا مشوق دیگری شد برای نگارش 
برای آن کتاب  به نوعی مکملی  کتاب حاضر که 

میباشد. کتابی که امید داریم با مطالعه آن قبل از 
شروع زندگی، آگاهی جوانان افزایش یابد. 

که  ام  داشته  آن  بر  سعی  کتاب  این  نگارش  در 
جمعیت هدف کتاب حاضر را نوجوانان و جوانان 
باال قرار دهم چرا که همواره  به  سنین 15 سال 
بر این باور بوده ام که ازدواج یک فرآیند و جریان 
است که از نوجوانی شروع می شود نه یک ایستگاه، 
که فرد در سنی خاص به آن برسد. از این رو بسیار 
دشوار است که بپذیریم مثاًل فردی در 27 سالگی 
قصد ازدواج و تشکیل زندگی داشته باشد و در آن 
زمان بخواهد به خودشناسی برسد، مشکالت عاطفی 
و شخصیتی خود را بهبود بخشد، آگاهی های خود 
را در مورد زندگی مشترک ارتقا دهد و مهارت های 
زندگی مشترک را فراگیرد، بلکه شایسته است که 
این فرآیندها که مشتمل بر شناخت خود، آموزش 
از سنین  باشند،  و اصالح خویش می  مهارت ها 
دبیرستان و حتی پایین تر آموخته شود. لذا مطالعه 
کتاب حاضر می تواند به دانش آموزان دبیرستانی 

نیز کمک مناسبی نماید. 

از کتاب های موفق مراکز  بار همانند شماره قبل یکی  این  ادامه معرفی کتاب در ماهنامه  در 
مشاوره طرف قرارداد را به عالقمندان معرفی می کنیم نویسنده کتاب،علی کریمی؛ روانشناس و 
مدیر مرکز مشاوره آفرینش می باشد. ایشان در سال های اخیر مسئولیت خدمات مشاوره ای و 
روانشناسی منطقه جنوبشرق و خلیج فارس را برعهده داشته است. وی در طول سه دهه فعالیت 
مشاوره ای خود به تألیف و ترجمه حدود 20 عنوان کتاب روانشناسی تالش کرده است تا مطالب 
علمی به زبانی ساده و کاربردی به مخاطبان و خوانندگان ارائه نماید. از جمله این کتب می توان به 
سالمت جنسی در کودکان و نوجوانان، خانواده رشد یافته، فناوری و کودکان، پرورش خالقیت، 
هوش هیجانی در کودکان و نوجوانان، لبخند فرزندان طالق و غیره اشاره کرد در ادامه خالصه ای 

از کتاب ازدواج موفق که به قلم مولف نگارش یافته است را با هم مرور می کنیم.

ازدواج موفق در فرهنگ ایرانی
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گزارش 
تصویری

بازدید مسئولین آموزش شرکت ملی پاالیش و پخش و خطوط لوله از منطقه اصفهان

بررسی عملکرد مرکز مشاوره روانشناختی در منطقه خوزستان

آموزش کارآموزان دانشگاهی در منطقه جنوبشرق
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برگزاری چهار گلگشت خانوادگی در منطقه جنوبشرق

برگزاری گلگشت خانوادگی  در منطقه مرکزی

برگزاری گلگشت خانوادگی  در منطقه اصفهان
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گزارش تصویری

بازدید کمیته بررسی مشکالت پرسنل در حوزه منابع انسانی از منطقه شمالشرق

بررسی مشکالت بانوان شاغل منطقه غرب

برگزاری دوره آموزشی آشنائی با الزامات وقوانین مرزبانی در منطقه غرب

برگزاری بیش از پنج هزار نفر ساعت دوره آموزشی در منطقه شمالغرب

برگزاری جلسه کمیته پژوهش منابع انسانی شرکت

اجرای طرح ادواری بررسی و رفع مشکالت کارکنان در حوزه منابع انسانی در منطقه مرکزی



                                                       پیک منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        پیک منابع انسانی      

      14          پیک منابع انسانی  ماهنامه الکترونیکی مدیریت منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   سال اول، شماره 3  آبان 1398

هدف از اعطاء مرخصي سالیانه
مرخصي ساالنه کارمند در ازاء انجام 
خدمت و به منظور استراحت، رفع 
خستگي جسماني، تقویت و تمدد 
نیروي عصبي و رواني و بهره مند 
کامل  تندرستي  از  کارمند  شدن 
اعطاء مي گردد.از این رو مسئوالن 
موظفند برنامه کار واحدهاي تابعه 
را به نحوي تنظیم کنند که کارمند بتواند هر ساله از مرخصي 
استحقاقي استفاده نماید. جمع شدن مرخصي ساالنه کارمند با 
خط مشي مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت مباین است و 
جز در مواردي که ضرورت عملیات و کار ایجاب نماید، استفاده از 

مرخصي استحقاقي نباید به سال هاي بعد موکول شود.
جمع مدت مرخصي 

هیچ کارمندي به اختیار نمي تواند در آغاز هر سال بیش از 
دو برابر مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد. حداکثر 
مرخصي استحقاقي کارمند در پایان اسفند ماه هر سال محاسبه 
خواهد شد و در اول فروردین سال بعد مرخصي مازاد بر دو برابر 

مرخصي، خود به خود از بین خواهد رفت.
میزان مرخصي استحقاقي 

میزان مرخصي ساالنه کارمند، مبتني بر محل و طول خدمت 
و سن وي بوده و شرایط کلي و تاریخ استحقاق و نحوه محاسبه 

آن طبق مقررات زیر تعیین مي گردد:

نقاط  2.سایر  خوزستان(   استان  عملیاتي  مراکز  و  جنوب)آبادان  ـ  گرمسیر  1.نقاط 
گرمسیر)به استثنای آبادان و مراکز عملیاتي استان خوزستان( 3.نقاط غیر گرمسیر)شمال(

مرخصي ارفاقي)اضطراري(
1.مرخصي هاي ارفاقي)اضطراري( هنگامي بـه کارمند اعطاء 
مي گردد که گرفتاري هاي ناگهاني شخصي مانند فوت یا 
بیماري شدید بستگان درجه یک)زن، شوهر، فرزندان و والدین( 
پیش آمده باشد و یا منزل مسکوني آنان بر اثر حمالت هوایي 
و موشکي و یا زلزله، آتش سوزي و سیل دچار خسارات کلي 
شود و یا مشکالت جدي در همین رابطه بوجود آید. 2.مدت 
مرخصي ارفاقي در هر مورد حداکثر 7 روز است و در صورتي که 
پیش آمدي که موجب اعطاء مرخصي ارفاقي گردیده مستلزم 
مسافرت به خارج از محل خدمت باشد، با توجه به فاصله بین 
محل خدمت و محلي که کارمند قصد مسافرت به آنجا را دارد، 
ممکن است مدت متعارفي جهت مسافرت در نظر گرفته شود. 
3.چنانچه ایام استراحت ناشي از کار اقماري کارکنان مصادف با 
فوت بستگان درجه یک گردد، ایام مرخصي ارفاقي)اضطراري( 
به ایام استراحت ناشي از کار اقماري کارکنان افزوده مي گردد. 
بدیهي است هر یک از کارکنان ذینفع بایستي قبل از پایان مدت 
استراحت به نحو مقتضي موافقت اداره مربوطه را دریافت نمایند. 

منبع:مجموعه مقررات اداری و اسـتخدامی صنعت نفـت.)1395(. 
فصل 6 بخـش مرخصی

برگي از مقررات

ماهنامه  الکترونیکی منابع انسانی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   

  آبان 1398|ســال اول | شمـــاره  3 

مدیر مسئول: 
سردبیر:
   تحریریه:

 همکاران این شماره: 

با تشکر از:

علی اصغر سالمی
زهره ربیعی

آقایـان: مهـرداد احمـدی فـر، رضـا آل ابراهیـم، 
یوسـف آرام، اکبـر معصومـی، سـعید آزده، رضـا 
رمضانی، جواد نظری، رؤسـای امـور اداری مناطق 

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

ندا فضلی، طیبه سادات شاه احمد قاسمی 
بهاره  آزده، رضا رمضانی،  ابراهیم، سعید  آل  رضا 
عطائی، کیوان کاکابرایی، آزاد خامه چی، علی کریمی 

، زهره  ربیعی

مجید شهیدی، مریم بداخانیان، سیدمسعود ابطحی، زهرا 
شهیدی، راحله داوری  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

پسر کوچکی وارد مغازه ای شد پس از خرید مایحتاج، جعبه 
نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش 

به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش 
گوش می داد.

پسرک پرسید: »خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟«
زن پاسخ داد: »کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد.«

پسرک گفت: »خانم، من این کار را با نصف قیمتی که به او می دهید انجام خواهم داد.«
زن در جوابش گفت که از کار این فرد کامال راضی است.

پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: »خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. 
در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.« مجددا زن پاسخش منفی بود.
پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود 
به سمتش رفت و گفت: »پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست 

دارم کاری به تو بدهم.«
پسر جوان جواب داد: »نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای 

این خانم کار می کند.
برداشت مدیریتی

خودارزیابی؛ یکی از انواع شیوه های ارزیابی است که در آن مسئولیت ارزیابی و گزارش یک یا چند پارامتر یا 
شاخص در مورد فرد به خود او واگذار می شود. خود ارزیابی سهم مسئولیت فرد را در زندگی شخصی یا محیط 
کار افزایش می دهد و به او یادآوری می کند که قرار نیست فقط به دیگران گزارش دهد بلکه با خودش هم باید 
صادق باشد و در مورد صفات و رفتار و دستاوردهایش به خودش گزارش دهد. تقویت خود ارزیابی در انسان 
نیازمند آموزش است تا به شیوه صحیح انجام شود. خودارزیابی در سطوح فردی و سازمانی قابل اجراست. به 
نوعی فرایند بررسی وضعیت موجود سازمان با استفاده از شاخص های از پیش تعیین شده است. سازمان با 
این شیوه به نقاط قوت و ضعف خود آگاه می شود و به گزارشی جامع از وضعیت سازمان به منظور اجرای ویژه 

برنامه هایی در راستای بهبود وضعیت موجود در ابعاد مختلف پی می برد)صفحات 73 و 74(.
منبع: پاکدل، سعید، ارسطو، ایمان.)1396(. گلستان مدیریت، تهران: نشر نخبه سازان

داستانک ها و 
نکته های مدیریتی

خود ارزیابی فردی و سازمانی ...
مرخصي  و مسافرت کارمند

 مرخصی

 هدف از اعطاء مرخصی سالیانه

نیروي عصبی و روانی و کمک به  مرخصی ساالنه کارمند در ازاء انجام خدمت و به منظور استراحت، رفع خستگی جسمی، تقویت و تمدد
بهره مند شدن کارمند از تندرستی کامل اعطاء می گردد. از این رو مسئوالن موظفند برنامه کار واحدهاي تابعه را به نحوي تنظیم کنند 

اري و که کارمند بتواند هر ساله از مرخصی استحقاقی استفاده نماید. جمع شدن مرخصی ساالنه کارمند با خط مشی مقررات اد
استخدامی صنعت نفت مباین است و جز در مواردي که ضرورت عملیات و کار ایجاب نماید، استفاده از مرخصی استحقاقی نباید به سال 

 هاي بعد موکول شود. 
 جمع مدت مرخصی 

اشد. حداکثر مرخصی هر سال بیش از دو برابر مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته بهیچ کارمندي به اختیار نمی تواند در آغاز 
استحقاقی کارمند در پایان اسفند ماه هر سال محاسبه خواهد شد و در اول فروردین سال بعد مرخصی مازاد بر دو برابر مرخصی، خود به 

 خود از بین خواهد رفت.
 میزان مرخصی استحقاقی 

لی و تاریخ استحقاق و نحوه محاسبه آن طبق میزان مرخصی ساالنه کارمند، مبتنی بر محل و طول خدمت و سن وي بوده و شرایط ک
 مقررات زیر تعیین می گردد:

 سه منطقه)درجدول مرخصی استحقاقی کارمند برحسب سنوات خدمت(

 
 سنوات خدمت

 مسافرت مرخصی
 3منطقه  2منطقه  1منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 ـ روز 4 روز2 روز 21 روز 30 روز 30 سال کامل 10تا 

 ـ روز 4 روز2 روز 25 روز 33 روز 33 سال کامل 15و تا  10بیش از 

 ـ روز 4 روز2 روز 30 روز36 روز36 سال کامل 15بیش از 

 
 .نقاط گرمسیر ـ جنوب(آبادان و مراکز عملیاتی استان خوزستان) 1
 .سایر نقاط گرمسیر(به استثناي آبادان و مراکز عملیاتی استان خوزستان)2

 گرمسیر(شمال).نقاط غیر 3

 

 

 مرخصی ارفاقی(اضطراري)

هاي ناگهانی شخصی مانند فوت یا بیماري شدید  کارمند اعطاء می گردد که گرفتاري بـهمرخصی هاي ارفاقی(اضطراري) هنگامی .1
بستگان درجه یک(زن، شوهر، فرزندان و والدین) پیش آمده باشد و یا منزل مسکونی آنان بر اثر حمالت هوایی و موشکی و یا زلزله، 

 آتش سوزي و سیل دچار خسارات کلی شود و یا مشکالت جدي در همین رابطه بوجود آید. 


