
در راستای بررسی چالش های امور اداری مناطق و هماهنگی و اطالع رسانی صورت گرفت؛

جلسه هم اندیشی روسای امور اداری مناطق شرکت
 با مدیرعامل و مدیر منابع انسانی به میزبانی منطقه شمال شرق

قاسلم عرب یارمحمدی؛مدیرعامل شرکت: سلالمت و صالبت دو 
شلاخصه مهم کارکنان امور اداری اسلت که خوشلبختانه در این 
زمینله توفیقلات خوبلی داشلته ایم. در عملکلرد مدیریلت منابع 
انسلانی بایلد هملواره قانونمنلدی، دقلت و سلرعت عملل وجود 
داشلته باشلد. الزم اسلت روسلای املور اداری مناطلق بلا دقلت 
و رعایلت عداللت و بلا تاکیلد بلر ارزش هلای انسلانی و اخالقلی 
بله فعالیت بپردازند.همکاران ما در بحث اسلتخدام فرزندانشلان 
مشلکل دارند و این مهم برای ما قابل درک اسلت، سلعی کنیم 
در ایلن زمینه، اصل عدالت را رعایت کنیم.برای نشلاط همکاران 
بلا اسلتفاده از امکانات مناطق و بضاعت شلرکت، ورزش همگانی 
را توسلعه داده و جنلب و جلوش را در ایلن شلرکت احیا کنیم. 

عللی اصغر سلالمی؛مدیرمنابع انسلانی: مهمترین عامل توسلعه، 
نیلروی انسلانی متخصصلی اسلت کله در جایلگاه مناسلب قرار 
گیرد و حداکثر بهره وری را داشلته باشلد. نظام جانشین پروری 
و شناسلایی مدیلران بایلد ملورد توجه باشلد و انتخلاب مدیران 
بلر اسلاس اطالعلات مناسلب انجلام شلود. بهتریلن کنترل ها و 
نظارت هلا، کنترلی اسلت که توسلط خود هملکاران و مبتنی بر 
فرهنگ سلازمانی باشلد. با هم فکری در آشلنایی بیشتر کارکنان 
نسلبت بله قوانین نفت گام برداشلته تلا با رعایت دقیلق قوانین، 
تصمیملات بهتلری بلرای مجموعله بگیریلم. تملام تلالش ما بر 
ایلن اسلت کله بلا بهلره وری باالتلر و امکانلات بهتلر، بتوانیم در 

خدملت خانلواده صنعت نفت باشلیم.

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

 سال اول | شماره 4 | آذر ماه 1398
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    مقام معظم رهبری:

 عنرص تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل 

در مجموعه کارها و فعالیت ها باید مورد توجه قرار گیرد.
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روابط کار،
مددکاری و 
امور ایثارگران

مقدمه
موضوع سالمت روان یکی از موضوعاتی است 
که از زمان پیدایش بشر وجود داشته و همیشه 
مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله خصوصا 
از زمانی که بشریت زندگی اجتماعی را شروع 
نمایان شده است. سالمت روان  نموده بیشتر 
افراد در پیشبرد اهداف ملی و آرمانی جوامع حائز 
اهمیت فراوانی از لحاظ صرفه جویی در هزینه 
های مادی و معنوی است و در بهبود اثربخشی 
سطح  ارتقای  و  انسانی  نیروی  وری  بهره  و 
کیفیت خدمات نیز نقش بسزایی دارد. توجه 
به محیط های شغلی و شرایط کاری و کارگران 
در دهه های اخیر به منظور باال بردن کیفیت کار 
و حفظ سالمت و بهداشت کارکنان مورد توجه 
بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته 
 1994 الو،   1994 ایمنی،  ملی  است)شورای 
رابینز، 1374 راس و التمایر 1377، ملکوتی و 

همکاران 1373(.
در این میان سازمان های صنعتی به دلیل نوع و 
شرایط کار، احتمال بروز حادثه و دستاورد مهمی 
بنام تولید، نیازمند توجه بیشتر می باشند. رابینز ) 
1373( مطرح می کند که جامعه آمریکا سالیانه 
نزدیک به 32 میلیارد دالر برای حوادث ناشی 
از کار هزینه می کند و این در حالی است که 
برآوردها نشان می دهند بیش از نیمی از حوادث 

صنعتی به علت فشارهای روانی رخ می دهند.
از آنجا که نیروی کار بخش بزرگی از جمعیت 
کشور ما را تشکیل می دهد و در فرآیند تولید، 
نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال جزء نقاط 
ضعف سازمان است، به همین دلیل است که هیچ 
پدیده ای به اندازه سالمت روان برای کارگران 
دارای اهمیت نمی باشد. بنابراین برنامه ریزی 
جهت تأمین بهداشت روان کارکنان از سویی به 
سالمت روانی اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر 
به دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر 
کمک می نماید. تاکنون پژوهش های چندی در 
نقاط مختلف جهان درباره شیوه اختالل های 
های  آزمون  و  ها  پرسشنامه  کمک  به  روانی 
گوناگون صورت گرفته است. در اطالعات بدست 

آمده از بازنگری بررسی های همه گیر شناسی 
اختالل های روانی در کشورهای گوناگون که در 
آن ها آزمون های سرند و ارزیابی بالینی استفاده 
شده میزان شیوع اختالل ها 10 تا 41 درصد در 
نوسان بوده است. بررسی های همه گیرشناسی 
این گونه  بودن  )با وجود محدود  در کشور ما 
بررسی ها( نشان می دهد که میزان شیوع این 
اختالل ها در ایران از آمار سایر کشورها و سازمان 
جهانی  بهداشت کمتر نیست. بررسی های انجام 
شده در ایران میزان اختالل های روانی را در 
جمعیت عمومی در دامنه ای از 11/7 درصد تا 
43/2 درصد نشان می دهد و در بررسی جلیلی 
و داویدیان)1370( این میزان تا 53/8 درصد نیز 

گزارش شده است. 
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سالمت 
روان کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه لرستان است که می تواند با پاسخ 
به پرسش های زیر به روند انجام اقدامات موثر در 
زمینه بهداشت روان در این شرکت کمک نماید.
الف( میزان شیوع اختالل های روان در نمونه 

مورد بررسی چگونه است؟
ب( شایع ترین نشانه های روانی و بدنی در نمونه 

مورد بررسی کدامند؟
ج( آیا ارتباطی بین عوامل جمعیت شناختی 
مهم چون سن، میزان تحصیالت و نوبت کاری با 

آسیب پذیری روان وجود دارد؟

روش پژوهش
این بررسی از نوع بررسی های توصیفی مقطعی 
روان  تعیین سطح سالمت  منظور  به  و  است 
نفت  و مخابرت  لوله  کارکنان شرکت خطوط 
منطقه لرستان در سال98 انجام گردیده است. 
جامعه آماری پژوهش کارکنان و خانواده های 
پژوهش  در  تصادفی  صورت  به  که  است  آنها 
شرکت نموده اند. ابزار پژوهش را دو پرسشنامه 

به شرح زیر تشکیل داده است.
1. پرسشنامه مشخصات در برگیرنده اطالعاتی 
در باره سن، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیالت 

و نوبت کاری می باشد. 

2. آزمونR SCI90  که در این بررسی برای تایید 
میزان سالمت روان و سرند افراد مشکوک به 
بیماری آزمونSCI90  به کار برده شد. فرم اولیه 
این آزمون توسط دراگوتیس، لیپمن و کوری 
)1373( ساخته شد و بر پایه تجربیات بالینی 
مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن را 
تهیه کردند. این آزمون یکی از پر استفاده ترین 
  SCI90آزمون ها در ایاالت متحده است. آزمون
دارای90پرسش برای ارزیابی نشانه های روانی 
است.90 ماده آزمون 9 بعد شکایت جسمانی، 
پرخاشگری، ترس مرضی، حساسیت در روابط 
اجبار،  و  افسردگی، اضطراب، وسواس  متقابل، 
افکارپارانوئیدی  و روان پریش را در بر می گیرد. 
کارشناسان  توسط  آزمون  حاضر  بررسی  در 
روانشناسی که آموزش های الزم را دریافت کرده 
بودند، اجرا گردید و پیش از اجرا درباره اهداف 
در  ها  پرسش  به  پاسخگویی  شیوه  و  بررسی 
جمع کارکنان صحبت شد. برای تعیین اعتبار و 
حساسیت و کارایی آزمون پس از مشخص شدن 
افراد مشکوک به بیماری )32 نفر( شماری از این 
گروه )14نفر( و نیز از افراد سالم برای مصاحبه 
تشخیصی به روانپزشک ارجاع شدند. تجزیه و 

پروین خسروی؛ مدیر مرکز 
مشاوره منطقه لرستان

بررسی سالمت روان کارکنان و خانواده های منطقه لرستان «
ـ اجتامعی  برنامه ریزی جهت تأمین بهداشت روان کارکنان و خانواده ها از سویی به سالمت روانی 
کارکنان کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به دستیابی به اهداف؛ توسعه صنعتی و افزایش 

بهره وری در محیط کار خواهد شد.

شدت  شناسایی  برای  ریزی  برنامه 
به  ها، شناخت  آن  انواع  و  اختالالت 
و  ای  دوره  معاینات  طریق  از  موقع 
اقدامات پیشگیرانه از طریق آموزش 
بهداشت روان جهت بهبود سالمت 

روان کارکنان امری ضروری است.
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بررسی سالمت روان کارکنان

تحلیل داده ها به کمک روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، خی دو 
و تحلیل واریانس یکطرفه صورت گرفت.

یافته ها
اطالعات بدست آمده به کمک آزمونSCL90  نشان می دهد که 32 نفر 
)21/19 درصد( افراد مورد بررسی مشکوک به داشتن بیماری بودند که 
بیشترین درصد این افراد در گروه سنی 40-31 سال با 47/68 درصد و 
کمترین افراد در گروه سنی60-51 سال با 7/94 درصد بوده اند، 90/72 
درصد افراد مورد بررسی متاهل و 51/66 درصد اقماری و از 34/4 درصد 
زنان مورد بررسی مشکوک به بیماری بودند. از نظر میزان تحصیالت باالترین 
درصد افراد مشکوک در سطح تحصیلی باالتر از دیپلم قرار داشتند. با توجه 
به نتایج آماری جدول شماره1، درگروه نمونه مرکز منطقه به ترتیب نشانگان 
پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و حساسیت بین فردی، در مرکز انتقال 
نفت تنگ فنی نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب، در گروه نمونه 
مرکز انتقال نفت آسار نشانگان پرخاشگری، افسردگی، شکایات جسمانی 
و افکار پارانوئید)فرآیندی از فکر است که تحت تأثیر اضطراب یا ترس به 
حالتی غیرمنطقی و وهم آلود در می آید(، در مرکز انتقال نفت پل بابا 
نشانگان پرخاشگری و اضطراب و در مرکز انتقال نفت برداسبی نشانگان 
را  درصد  باالترین  وسواس  و  اضطراب  شکایات جسمانی،  پرخاشگری، 
نشان می دهد. در مقایسه صورت گرفته درصد نشانگان بالینی خشم از 
61/49 درصد در پژوهش سال 94 به 39/51 درصد در پژوهش سال 98 و 
همچنین نشانگان بالینی اضطراب از 57/13 درصد در سال 94 به 30/98 
درصد در پژوهش سال 98 کاهش یافته که تالش مسئولین شرکت نفت 

منطقه و کارشناسان مرکز مشاوره در 
این امر دخیل بوده است.

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی سالمت 
روان کارکنان و خانواده ها با مد نظر 
قراردادن ویژگی های جمعیت شناسی 
آزمودنی های پژوهش)سن، جنسیت، 
غیر  و  کاری)اقماری  نوبت  وضعیت 
و  تاهل  جغرافیایی،  منطقه  اقماری(، 
تحصیالت( بوده است. اکنون با توجه به 
نتایج به دست آمده به بحث در رابطه با 

نتایج تحقیق می پردازیم.
بررسی  به  تحقیق  سوال  نخستین 
آشفتگی  میزان  در  جنسیتی  تفاوت 
روانی )نشانگان بالینی(می پردازد. نتایج 
آماری تحقیق در جدول شماره2( نشان 
از درصد پایین نشانگان بالینی در زنان 
نتیجه  این  که  دارد  مردان  به  نسبت 
گذشته  نتایج  تمامی  با  آمده  بدست 
در  مثال  طور  به  باشد.  می  مخالف 
تحقیقی که گلدبرگ و همکارانش در ال 
1974 با استفاده از پرسشنامه GHQ در 
منچستر انجام دادند نشان داد که شیوع 
بیماری های روانی در زنان 25 درصد و در مردان 7/15 درصد است و در 
تحقیقی دیگر که در استرالیا سال 1977 توسط فینلی جونز با استفاده از 
GHQ انجام شد نشان داد آشفتگی روانی در زنان 8/18 و در مردان 5/13 

درصد شیوع دارد. 
دومین سوال به بررسی شیوع شناسی نشانه های آشفتگی روانشناختی در 
زوجین مناطق می پردازد. نتایج حاصله باال بودن 4 نشانگان بالینی از جمله 
پرخاشگری، اضطراب و حساسیت بین فردی را در بین مردان و باال بودن 

سطح  افسردگی را در زنان نشان می دهد. 
سومین سوال تحقیق به بررسی آشفتگی روانشناختی در کارکنان نوبت 
کاری )اقماری و غیر اقماری( می پردازد. نتایج حاصله داده شده در جدول 
شماره2( نشان از تفاوت نشانگان بالینی در گروه نمونه اقماری و غیر اقماری 
دارد و فقط بر اساس ابعاد نه گانهSCL90 درصد حساسیت بین فردی در 
گروه نمونه غیر اقماری اندکی از گروه اقماری باالتر بوده و در سایر نشانگان 

بالینی تفاوت محسوسی مشاهده می گردد.
پیشنهاد

با توجه به شیوع فراوانی نشانگان بالینی در گروه نمونه لزوم برنامه ریزی مناسب 
برای شناسایی شدت اختالالت و انواع آن ها، شناخت به موقع اختالالت از 
طریق معاینات دوره ای و اقدامات پیشگیرانه از طریق آموزش بهداشت روان 
و فعالیت منسجم تر مشاوران و مدرسان مرکز مشاوره برای بهبود وضعیت 
روانشناختی کارکنان )انجام مصاحبه تشخیصی در کنار پرسشنامه، برگزاری 
جلسات گروه درمانی، برگزاری جلسات مشاوره فردی و...( و همچنین توجه 

مسئولین جهت بهبود سالمت روان کارکنان امری موثر می باشد.

۲

 
 ) توزیع درصد فراوانی نشانگاه بالینی گروه نمونه1جدول

 مرکز برد اسبی مرکز پل بابا مرکز آسار مرکز تنگ فنی مرکز منطقه متغییر

 درصد بیمارگون وشدید درصد بیمارگون وشدید درصد بیمارگون و شدید درصد بیمارگون و شدید شدیددرصد بیمارگون و 

 52/23 6/16 04/19 63/13 06/15 شکایات جسمانی

 64/17 55/5 28/14 09/9 95/10 وسواس

 88/5 6/16 28/14 63/13 17/19 حساسیت  بین فردي

 76/11 11/11 85/42 36/36 56/24 افسردگی

 64/17 33/33 33/33 36/36 24/34 اضطراب

 41/29 44/44 61/47 36/36 73/39 پرخاشگري

 0 0 76/4 54/4 73/2 ترس

 88/5 11/11 04/19 09/9 10/4 افکار پارانوئید

 0 0 0 0 73/2 روان پریشی

 
 
 
 

 مردان و زنان گروه نمونهي و غیر اقماري/ در اقمار گروه نمونهدر  ینیبالنشانگان   یدرصد فراوان عیتوز )2جدول
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 يریگ جهیو نت بحث.

هاي هاي جمعیت شناسی آزمودنیویژگیبا مد نظر قراردادن سالمت روان کارکنان و خانواده ها  یبررس قیتحق نیا یاصل هدف
وده است. اکنون با توجه به بتحصیالت)  و تاهل ،ییای)، منطقه جغرافياقمار ریو غ ي(اقمار ينوبت کار تی، وضعیتسن، جنس(پژوهش 
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گذشته  جینتا یبدست آمده با تمام جهینت نیکه ا در زنان نسبت به مردان دارد ینینشانگان بال نیینشان از درصد پا )2جدول شماره
در منچستر انجام GHQبا استفاده از پرسشنامه 1974و همکارانش در ال  برگکه گلد یقیباشد. به طور مثال در تحق یمخالف م ۲
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امور کارکنان

نحللوه اسللتفاده از مرخصللی  
هللای اداری و شللیوه اجللرای 
آن هللا بلله عنللوان یللک دغدغلله اساسللی در بیللن انللواع 
کارکنللان مطللرح اسللت. در قانللون، شللیوه های متفاوتللی 
بللرای دریافللت مرخصللی وجللود دارد کلله به اسللتحقاقی، 
اسللتعالجی، فللوت اقللوام درجلله یللک، تشللویقی پللدر و 
... تقسللیم می  شللود. بللا اینکلله طللرح چنیللن موضوعللی 
بللا بخللش برگللی از مقللررات در ماهنامه همپوشللانی دارد 
امللا بلله خاطللر اهمیللت موضللوع در صنعللت انتقللال نفت 
ایللران، آشللنایی بللا فراینللد اجللرا و همچنیللن نگاهللی بلله 
میللزان اسللتفاده از آن در بیللن کارکنللان سللتاد شللرکت 

مللورد بحللث قللرار مللی گیللرد. 
مرخصــي عبارتســت از عــدم حضــور مجــاز کارمنــد 
ــا دریافــت یــا بــدون  در محــل کار طبــق مقــررات ب
دریافــت حقــوق کــه هــدف از اعطــاء آن در ازاء 
انجــام خدمــت و بمنظــور اســتراحت، رفع خســتگي 
جســمي، تقویــت و تمــدد نیــروي عصبــي و روانــي و 
کمــک بــه بهــره منــد شــدن کارمنــد از تندرســتي 

کامــل مــي باشــد. 
کلله  مللواردی  در  حقــوق:  بــدون  مرخصــی 
کارمند)اعللم از رسللمی و پیمانللی( بدالیللل شللخصی، 
خانوادگللی تقاضللای مرخصللی بللدون حقللوق  نمایللد 
درصللورت وجللود شللرایط زیللر مرخصللی مزبللور بلله وی 

اعطللا خواهللد شللد:
علللت تقاضللای مرخصللی توسللط شللرکت قابللل قبللول 
باشللد، در هنللگام اسللتفاده از مرخصللی بللدون حقللوق، 
کارمنللد مرخصللی اسللتحقاقی سللاالنه طلبللکار نبللوده 
و یللا میللزان مرخصللی مللورد تقاضللا بیللش از مرخصللی 
اسللتحقاقی باشللد، بلله مللدت 15 روز )متوالی یللا متناوب 

در سللال( بللا موافقللت رئیللس امللور، بلله مللدت 15الللی 
90روز )متوالللی یللا متنللاوب در سللال( بللا موافقللت مدیللر 
عامللل، بیللش از 90روز حداکثللر تللا یکسللال)متوالی یللا 
متنللاوب( بللا موافقللت مدیللر منابع انسللانی و مدیللر عامل 
شللرکت مربوطلله، مدیللر توسللعه منابللع انسللانی شللرکت 
اصلللی، معللاون وزیللر و مدیللر عامللل شللرکت اصلللی 
انجللام مللی پذیرد.حداکثللر مرخصللی بللدون حقللوق 
قابللل اسللتفاده براسللاس مشللکالت شللخصی در طللول 
سللنوات خدمتللی هللر کارمنللد 3 سللال اسللت.مرخصی 
بللدون حقللوق تحصیلللی قابللل اسللتفاده براسللاس اداملله 
تحصیللل در مقطللع دکتللری 4 سللال مللی باشللد. در 
خواسللت آن دسللته از کارمندانللی کلله متقاضی مرخصی 
بللدون حقللوق جهللت اداملله تحصیل می باشللند پللس از 
بررسللی و اظهللار نظللر برناملله ریللزی آن شللرکت مبنی بر 
تعییللن نللوع ارتبللاط مللدرک کارمند بلله نیازهای سللازمان 
بللا انجللام موافقللت هللای الزم به کارمنللد داده خواهد شللد. 
درخواسللت کارمنللد متقاضللی بللدون حقللوق بلله دالیللل 
مشللکالت شللخصی و خانوادگللی پللس از بررسللی و اظهار 
نظللر روابللط کار و مللددکاری آن شللرکت بللا تاییللد مدیللر 
عامللل محتللرم شللرکت بللرای اخللذ نهائللی ارجللاع داده 

میشود. 
مرخصــی تشــویقی پــدر: مرخصللی تشللویقی سلله 
روزه کارکنللان ذکللور بلله هنللگام زایمللان همسللر)تولد 
فرزنللد( بللا ارائلله گواهللی والدت از تاریللخ تولد قابللل اقدام 

مللی باشللد.
مرخصــی زیارتــی بــرای حــج تمتــع: مرخصللی 
زیارتللی کارکنللان بللرای چنیللن مراسللمی در یللک نوبللت 
اعطللای مرخصللی زیارتللی بلله مللدت یللک مللاه در طللول 
خدمللت و بلله صللورت تشللویقی)ارفاقی(بدون کسللر از 

مرخصللی اسللتحقاقی ایجللاد مللی گللردد. 

ــی ازدواج: بلله کارمنللدان پیمانللی و رسللمی  مرخص
و قللراردادی بلله هنللگام ازدواج سلله روز مرخصللی بللا 
اسللتفاده از حقللوق و منحصللراً  یللک مرتبلله در طللول 

خدمللت اعطللاء مللی گللردد. 
ــان: بلله منظللور حفللظ تندرسللتی  ــی زایم مرخص
و تأمیللن بهداشللت بانللوان کارمنللد اعللم از رسللمی و 
پیمانللی در موقللع بللارداری، مرخصللی زایمللان بللا تأییللد 
سللازمان بهداشللت و درمللان صنعللت نفللت بلله مللدت 9 
مللاه و بللرای کارکنللان قللراردادی بلله مللدت 6 مللاه اعطاء 
مللی گللردد و بللا برگلله ترخیللص بیمارسللتان، ثبللت 
مرخصللی زایمللان کارکنللان انللاث رسللمی و قللراردادی 
در سیسللتم جامللع و سیسللتم حضللور و غیللاب اعطللاء 

خواهللد شللد.
ــوت(: هنگامللی بلله کارمنللد  ــی ارفاقی)ف مرخص
اعطللاء مللی گللردد کلله گرفتللاری هللای ناگهانللی 
شللخصی ماننللد فللوت)زن، شللوهر، فرزنللدان و والدیللن( 
پیللش آمللده باشللد و مللدت مرخصللی ارفاقللی بمللدت 
7روز از تاریللخ فللوت افللراد درجلله یللک خانللواده صللورت 
مللی پذیللرد و مرخصللی مذکللور در مللوارد شللهادت 

بللرادر یللا خواهللر کارمنللد نیللز اعطللا ء مللی گللردد. 
بازخریــد مرخصــی  اســتحقاقی شــهداء و 
ــتغال: در پایللان هرسللال بللا  ــت اش ــازان حال جانب
درخواسللت کارمنللد، ناملله رئیللس یللا  مدیللر مناطللق،  
بلله کارگزینللی کارکنللان بازخریللد مرخصی در سیسللتم 

جامللع نیللروی انسللانی ثبللت مللی شللود. 

Á مرخصی؛ یکی از دغدغه های کارکنان

هدف از اعطای مرخصی؛ استراحت، رفع خستگي جسماني، تقویت و تمدد 

نیروي عصبي و رواني و کمك به بهره مند شدن کارمند از تندرستي کامل

بلله طللور کلللی تعللداد 28 نفللر از کارکنللان سللتاد طی نیملله اول سللال جللاری  از انواع 
مرخصللی بللدون حقللوق بلله خاطللر اداملله تحصیللل و مشللکل شللخصی، تشللویقی، 
فوت،حللج و زایمللان اسللتفاده کللرده انللد کلله مرخصللی به خاطر مشللکالت شللخصی 
و حللج تمتللع بیشللترین فراوانللی را در بللر دارد. در بخللش دیگللر از ایللن بررسللی بلله 
مرخصللی اسللتحقاقی و اسللتعالجی پرداختیللم  کلله نشللان مللی دهللد در مجمللوع 
2659 نفللر از ایللن دو نللوع مرخصللی اسللتفاده کللرده اند از ایللن مجموع تعللداد 2426 
نفللر مربللوط بلله مرخصللی اسللتحقاقی  و 233 نفللر مربللوط بلله مرخصی اسللتعالجی 
اسللت. بیشللترین فراوانللی مرخصللی اسللتحقاقی مربللوط بلله فروردیللن ماه می باشللد 

کلله دالیللل آن روشللن اسللت بلله خاطللر ایللام نللوروز و سللفرهای مربوطلله و حضللور کارکنللان در کنللار خانللواده هللا می باشللد پللس از آن در مللاه های مرداد و شللهریور بیشللترین 
مرخصللی را داشللته ایللم کلله بیانگللر آن اسللت کلله کارکنللان بللا برناملله ریللزی  از اوقللات فراغللت تابسللتانه بهللره منللد شللده انللد. در بخللش مرخصللی اسللتعالجی آمللار و ارقللام 
نشللان مللی دهللد کلله  طللی شللش مللاه تقریبللا بلله یللک میللزان افللراد از ایللن مرخصللی اسللتفاده کللرده انللد هللر چنللد بیشللترین آن مربللوط بلله مللاه مللرداد بللا تعللداد 49 نفللر و 
کمتریللن آن مربللوط بلله مللاه فروردیللن بللا 28 نفللر مللی باشللد. در نهایللت بلله طور متوسللط  طی شللش مللاه 404 نفللر از مرخصللی اسللتحقاقی، 38 نفللر از مرخصی اسللتعالجی 
و حللدود 5 نفللر از سللایر انللواع مرخصللی اسللتفاده کللرده انللد. قابللل ذکللر اسللت آمللار کارکنللان رسللمي 518 نفللر و تعللداد کارکنللان پیمانللي برابللر بللا 20 نفللر مللی باشللد کلله به 

طللور تقریبللی هللر مللاه حللدود 83 درصللد از کارکنللان رسللمی و پیمانللی طللی ایللن مللدت از انللواع مرخصللی هللای ذکللر شللده اسللتفاده کللرده انللد.

 کارکنان ستاد مرخصی استحقاقی و استعالجی
در مجموع  1398استحقاقی و  استعالجی در شش ماهه اول سال میزان استفاده کارکنان ستاد از مرخصی 

نفر در  49نفر در فروردین ماه از مرخصی استحقاقی و  582 بیشترین تعداد نفر بوده است که از این میان 2659
مرخصی استحقاقی و در از نفر  307است. همچنین در ماه اردیبهشت  بودهمرداد ماه از مرخصی استعالجی 

 نفر از مرخصی استعالجی استفاده کرده اند که کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.  28فروردین ماه 
 

 98طی شش ماهه اول سال مرخصی انواع استفاده از کارکنان ستاد بر حسب فراوانی 
 جمع شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین نوع مرخصی رشح

 ١      ١ )(ادامه تحصیلبدون حقوق مرخصی

 ٨ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ شخصی) مرخصی بدون حقوق(مشکالت

 ٦ ٣  ١  ٢  مرخصی تشویقی پدر

 ٤ ١  ٢   ١ مرخصی فوت

 ٨  ٨     مرخصی حج متتع

 ١ ١      مرخصی زای�ن

 ٢٨ ٦ ٩ ٤ ٢ ٤ ٣ جمع 

 ٢٤٢٦ ٤٢٠ ٤٤٤ ٣٦٥ ٣٠٨ ٣٠٧ ٥٨٢ مرخصی استحقاقی

 ٢٣٣ ٣٨ ٤٩ ٤٤ ٣٥ ٣٩ ٢٨ مرخصی استعالجی

 ٢٦٥٩ ٤٥٨ ٤٩٣ ٤٠٩ ٣٤٣ ٣٤٦ ٦١٠ جمع

 
 

صنعت نفت بمدت سه درھنگام زايمان ھمسرشان باتوجه به مقررات جديدبراي كاركنان ذكورپدرتشويقيمرخصي
.روز مي باشد و نیازي به شاغل بودن ھمسر نمي باشد

باشدمی نفر ۲۰نفرپیماني ٥۱۸آمار كاركنان رسمي 
 

نگاهی به مرخصي استحقاقي و استعالجي کارکنان رسمی و پیمانی ستاد

ناصر رضایی؛ رئیس 
کارگزینی کارکنان
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خدمات 
اجتماعی و 

رفاهی

y مقدمه
توجه به ورزش و تالش بر 
توسعه آن در میان همه 
اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است که الزم 
و حیاتی است.فعالیت های بدنی باعث افزایش بنیه 
و قدرت شما می شود و در مواقع سختی و اضطراب 
توان شما را برای تحمل چنین وضعیت هایی افزایش 
میدهد. هر چه سالمت تر باشید قلب، ریه و شش های 
شما می توانند بهتر کار کنند و در نتیجه می توانید 
مدت طوالنی تری راه بروید، فعالیت داشته باشید، 
ورزش کنید و به طور کلی توانایی شما در همله 

زمیلنه ها افزایش پیدا می کند.
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف 
در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون 
با آن سرو کار دارند. ورزش بر روی جسم و روحیه فرد 
بسیار تاثیر گذار است. انجام ورزش صبحگاهی برای 
افراد زیادی کابوس است، زیرا برای آنها بیدار شدن در 
صبح زود و رفتن به باشگاه بسیار سخت است لیکن 
فواید زیادی دارد که به ما کمک می کند تا اهداف 
به دست  آمادگی جسمانی  به  را در رسیدن  خود 
آوریم. بسیاری از افراد معتقد هستند که چون نیازی 
به کاهش وزن ندارند، لزومی ندارد که ورزش کنند. 
ورزش کردن تنها برای کم کردن وزن نیست. این نوع 
فعالیت خستگی و استرس را کاهش می دهد و انگیزه 
برای کار و زندگی را افزایش می دهد.یکي از معضالت 
است.  فقر حرکتي  نشیني  میز  و پشت  کارمندي 
کارمندان پشت میز نشین کمتر ورزش میکنند و یا 
وقت ورزش کردن ندارند و همین باعث به وجود آمدن 
امراض زیادي براي آنان بعد از چند دهه کار کردن 
مي شود. کارکناني که ورزش نمي کنند مشکالت 
بدني زیادي دارند و از سوي دیگر ورزش باعث کاهش 
هزینه هاي درمان و ایام استعالجي مي شود.در این 
زمینه مطالعه ای علمی در ستاد شرکت صورت گرفته 
که در شماره های دیگری از ماهنامه نتایج آن منعکس 

می شود.

y برنامه ورزش صبحگاهی ستاد شرکت
به ورزش و  به منظور ترغیب و تشویق کارمندان 
استفاده از وقت موجود، امور ورزش و تربیت بدني 
شرکت با مطرح کردن طرحي در سي و نهمین جلسه 
شوراي ورزش شرکت در تاریخ 97/10/23 به دنبال 
این بود تا کارکنان بتوانند ضمن کار، ورزش و تحرک 
هم داشته باشند. به همین منظور شوراي ورزش طرح 
زنگ تندرستي را تایید کرد و قرار شد براي نخستین 

بار در شرکت اجرا شود.
نیز  و  همگاني  ورزش  توسعه  هدف  با  رو  این  از 

طرح توسعه سالمت و نشاط کارکنان »طرح زنگ 
تندرستي« در ستاد شرکت اجرا و قرار شد که روزي 
10 دقیقه کارکنان در پشت میز خود حرکات ورزشي 
انجام دهند. این طرح در ستاد شرکت روز چهارشنبه 
5 تیر ماه 98 با حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره 
و کارکنان شرکت و نیز مهماناني از ادارات دیگر از 
جمله رئیس امور ورزش شرکت ملي نفت، رئیس امور 
ورزش شرکت ملي پخش طي مراسمي به طور رسمي 
برگزار شد و از آن پس هر روز ساعت 10 صبح زنگ 
تندرستي نواخته میشود و کارکنان در پشت میز خود 
به مدت10 دقیقه ورزش میکنند. عالوه بر آن کارکنان 
از طریق برنامه »موشن گرافي« که در سیستم برید 
موجود است مي توانند بیش از 24 حرکت ورزشي را 
پشت میز انجام دهند.این طرح هنوز در مناطق اجرا 
نشده و در آینده نزدیک به مناطق ابالغ خواهد شد تا 
همکاران در سراسر صنعت انتقال نفت ایران بتوانند از 

این طرح ورزشی و فواید آن بهره مند شوند.

y  برنامه های کوه پیمایی و راهپیمایی
ستاد و مناطق

یکی دیگر از برنامه های جذاب در سطح شرکت 
برنامه های کوه پیمایی و راهپیمایی خانوادگی است 
که با حضور همکاران و خانواده های ایشان در سطح 
این  شود.  می  برگزار  گانه  دوازده  مناطق  و  ستاد 
برنامه ها با هدف ارتباط بیشتر خانواده ها با یکدیگر، 
افزایش نشاط سازمانی، ایجاد نشاط روحی و فراهم 
کردن فرصت گذراندن اوقات فراغت سالم و مفرح 

برای کارکنان و خانواده های ایشان برگزار میشود.
از ابتدای اجرای این گونه برنامه تالش بر این بود تا 
بانک داده های مربوط به این برنامه ها تهیه شود لذا 
ضمن ایجاد فایل اکسل داده ها با متغیرهای مختلف، 
اطالعات مربوط به برنامه های تفریحی و ورزشی در 
سطح شرکت به صورت دوره ای از سوی مسئوالن 
ورزش به ستاد ارسال می شود که امور ورزش ستاد 
ضمن جمع بندی و انتشار نتایج در برنامه ریزی ها از 
این داده ها بهره برداری خواهد کرد. تمامی مناطق 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ماه های 
مختلف نیمه اول سال نسبت به برگزاری برنامه های 
مختلف از جمله کوهنوردی، پیاده روی، دوچرخه 
سواری، غارنوردی و ... اقدام کردند که در ایجاد انگیزه 

و نشاط همکاران و خانواده های ایشان تأثیر بسزایی 
دارد. 
y   برنامه های کوه پیمایی و راهپیمایی

در شرکت از نگاه آمار
از میان مناطق دوازده گانه و ستاد تعداد 10 منطقه 
در برنامه کوه پیمایی و راهپیمایی، اردوها و ... در 
نیمسال اول فعال بوده اند و به طور کلی تعداد 43 
برنامه برگزار شده است، منطقه مرکزی با برگزاری 12 
برنامه و منطقه تهران و شمال هر کدام با 2 برنامه به 
ترتیب بیشترین و کمترین میزان را از لحاظ تعداد 
برنامه ها به خود اختصاص داده اند سایر مناطق بین 
3 الی 6 مرتبه این برنامه ها را اجرا نموده اند. در ماه 
خرداد تعداد 9 برنامه و در سایر ماه های نیمسال اول 
حدود 7 برنامه اجرا شده است.در 4 برنامه جنوبشرق 
کلیه مناطق شرکت حضور داشته اند، در یک برنامه 
منطقه خلیج فارس تعداد12 منطقه، در یک برنامه 
منطقه فارس 8منطقه، در یک برنامه منطقه شمالغرب 
5 منطقه، در یک برنامه ستاد و منطقه تهران 2منطقه 
حضور داشته اند. در یک برنامه پیاده روی در منطقه 
اصفهان تعداد 110 نفر از بانوان و 140 نفر از آقایان 
حضور داشته اند که بیشترین فراوانی مشارکت در بین 
برنامه های مناطق را به خود اختصاص داده است.
در 18برنامه خانواده ها مشارکت داشته اند و به طور 
متوسط در همه برنامه ها 25 نفر از آقایان، 17 نفر 
از بانوان و حدود 3 منطقه حضور داشته اند. به طور 
میانگین هر برنامه حدود 8 ساعت معادل یک روزبه 
طول انجامیده است. همچنین در این دوره به طور 
برنامه  حدود 29روز(  حدود380ساعت)برابربا  کلی 
تفریحی ورزشی در سطح شرکت و مناطق دوازده 
گانه برگزار شده است که در این برنامه ها تعداد 378 
خانواده صنعت انتقال نفت ایران معادل 751 نفر بانو و 

1105 نفر آقا حضور داشته اند.
در پایان ضمن قدردانی از تالش همکاران، بنا داریم 
در برنامه های آتی به منظور حفظ کیفی و کمی 
برنامه ها ضمن دقیق سازی و تکمیل بانک اطالعاتی، 
پرسشنامه نظرخواهی در خصوص این برنامه ها جهت 
سنجش کیفیت برگزاری و میزان تاثیرگذاری آنها در 

بین کارکنان و خانواده ها اجرا کنیم.

Á برگزاری هدفمند برنامه های ورزشی و کوه پیمایی های خانوادگی

نگاهی به فعالیت هاي امور ورزش و تربیت بدني شرکت طی نیمه اول سال 98

اکبر میرزایی؛ رئیس امور 
ورزش و تربیت بدنی

 و ... در سطح شرکت راهپیمایی،کوه پیماییشاخص هاي بانک اطالعات اجراي برنامه هاي 

منطقه/ستاد
محل  

اجرا
عنوان 
برنامه 

مقصد 
نهایی

ساعتروز
مشارکت 
گروه ها

تاریخ 
برگزاري

تعداد 
مناطق 

تعداد 
بانوان

تعداد 
آقایان

تعداد 
خانواده

کوهنوردياراكمرکزي
کوه 
سرخه

03
کارکنان 

آقا
110100

کوهنوردياراكمرکزي
کوه 
سرخه

04
کارکنان 

آقا
110140

کوهنوردياراكمرکزي
کوه 
سرخه

03
کارکنان 

آقا
110130

کوهنوردياراكمرکزي
کوه 
سرخه

03
کارکنان 

آقا
110110

کوهنوردياراكمرکزي
پناهگاه 
قدیمی

04
کارکنان 

آقا
110150

کوهنوردياراكمرکزي
پناهگاه 
قدیمی

03
کارکنان 

آقا
110110

کوهنوردياراكمرکزي
پناهگاه 
قدیمی

04
کارکنان 

آقا
110160

کویرنورديشهدادجنوبشرق
کلوت 
شهداد

217
کارکنان 

آقا
2130830
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آموزش و
 تجهیز نیروی 

انسانی

مریم  بداخانیان؛کارشناس آموزش 
و برنامه ریزی منطقه اصفهان

اجرای نخستین الگوی ارزشیابی آموزشی ترکیبی در منطقه اصفهان 

روش بومی مبتنی بر الگوی کرک پاتریك، سیپ و سولومون
مقدمه:  فرآیندهای آموزش در نرم افزار آموزش ایده بر اساس الگوی آموزشی کرک پاتریک طراحی شده است و جهت سنجش 
اثربخشی رفتار دوره های آموزشی در سامانه ایده تعداد 7 سوال یکسان برای تمامی دوره های آموزشی تغذیه گردیده است 
که استفاده از آنها نمی تواند تغییر رفتار پایدار و مستمر فراگیران را ارزشیابی نماید. همین امر موجب گردید که در جلسات 
آموزش ستاد و مناطق پیگیر تغییر رویه سنجش ارزشیابی اثربخشی رفتار دوره های آموزشی باشیم. بر اساس الگوی CIPP با انجام نیازسنجی بومی 
جهت دوره آموزشی می توان معیارها و سواالتی متناسب با همان دوره آموزشی استخراج نمود و بر اساس این معیارها، برونداد رفتار فراگیر در محیط 
کار  را با استفاده از الگوی سولومون از منظر گروه شاهد پایش نمود. در شماره قبلی ماهنامه الگوها و مدل ترکیبی شرح داده شدند و در این شماره 

قصد داریم پروژه عملی انجام شده در آموزش منطقه اصفهان مطابق این الگوی ترکیبی را ارائه دهیم. 

گام های اجرایی «
جهت سنجش ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی، 
دوره آموزشی HMI ویژه بهره برداری که از تاریخ 12 
مرداد سال جاری به مدت 2 روز برگزار گردید توسط 
آموزش منطقه اصفهان انتخاب شد. برای ارزشیابی 
این دوره براساس الگوی ترکیبی سه گام؛ 1(استخراج 
شاخص ها و شواهد ارزیابی 2(شناسایی سطح ارزشیابی 
در الگوی ترکیبی و 3(انجام فرایند ارزیابی و ارزشیابی 
اثربخشی طی شد. در گام نخست در ابتدا نیاز است 

تعریفی از شایستگی ارائه گردد که ترکیبی از دانش، 
مهارت و خصوصیات فردی است که اثری قابل مالحظه 
در موفقیت های شغلی فرد و سازمان دارند. شایستگی، 
دلیل عملکرد عالی فرد در محیط کاری است. به دلیل 
نبود شایستگی های هدفمند و مشخص در شرح 
مشاغل سازمان، با پرسش های ذیل به دنبال تدوین 
اهداف عینی خواهیم بود. همچنین به دنبال پاسخ به 
سواالت زیر هستیم:1.از برگزاری دوره آموزشی در پی 
دستیابی به چه نتایجی هستیم؟ 2.برای دستیابی به 

نتایج مد نظر، چه رفتاری مورد نیاز است؟3.چه دانش، 
مهارت ها ونگرش هایی برای دستیابی به رفتارهای 
مورد نظر ضروری می باشد؟ به همین علت جهت 
ارزیابی سطح شایستگی فراگیران در موضوع یادگیری، 
قبل از دوره آموزشی از طریق پرسشنامه طراحی شده 
بر اساس 4 شاخص کارسنجی و زمان سنجی)اهمیت یا 
ضرورت وظیفه، فراوانی یا تکرار، سطح یادگیری، زمان( 
با گروه شاهد)همکاران، فراگیران و مسئولین مربوطه( 

مصاحبه شد و پاسخ های آنها استخراج گردید.
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الگوی ترکیبی ارزیابی اثربخشی آموزشی

از طریق این نیازسنجی اولیه، هدف، اهداف رفتاری 
دوره آموزشی و شاخص های یادگیری آن استخراج 
گردید و همچنین مشخص شد افرادی که از سمت 
خوردگی و تعمیرات خط وارد سمت های بهره برداری 
می شوند بایستی قبل از شروع به کار دوره های پیش 

نیاز مانند HMI در برنامه آموزشی ایشان قرار گیرد.
هدف دوره آموزشی

 انتقال پایلدار و ایمن ملواد نفتی بر اساس فعلالیت 
بلهره برداری مناسب سیستم HMI در راهبری سیستم

اهداف رفتاری دوره آموزشی
1.تشخیص عالئم اختصاری مرتبط 2.نحوه تبدیل 
عملکرد  یکدیگر 3.نحوه  به  گیری  اندازه  واحدهای 

صحیح در ارتباطات تجهیزات کنترل و ابزاردقیق
شاخص های یادگیری)طرح درس(

1.آشنایی کلی با مفاهیم مونیتورینگ و کنترل وانواع 
با  پایه  3.آشنایی   DAQ،HMI،SCADA 2.تعریف  آن 
اصول و محدودیت های کنترل و مونیتورینگ صنعتی   
و تاثیر آنها در اپراتوری 4.آشنایی کلی با ساختارهای 

شبکه های کنترل و مونیتورینگ 5.آشنایی با تجهیزات 
 TAG کنترل و مونیتورینگ 6.آشنایی با مفهوم متغییر یا
درنرم افزار WinCC 7.ایجاد یک صفحه HMI ساده 
در  آرشیو  در WinCC 9.ایجاد  آالرم  پنجره  8.ایجاد 
WinCC 10.آشنایی باروش های دینامیک کردن المان 

های صفحه در WinCC  بدون برنامه نویسی
درگام2 به جهت شناسایی سطح ارزشیابی این دوره 

آموزشی از 2 روش استفاده گردید. 
روش اول( استفاده از پرسشنامه با سواالت زیر:

صرف  نیازمند  آموزشی  دوره  این  برگزاری  1.آیا 
تالش قابل توجهی است؟ بله 2.آیا برگزاری این دوره 
آموزشی نیازمند صرف هزینه قابل توجهی است؟ خیر

3.آیا بیش از 100 نفر از کارکنان تحت پوشش این 
دوره آموزشی قرار دارند؟ بله 4.آیا این دور آموزشی 
سازمانی  تصمیم  یک  با  استراتژیک  نیازهای  جزو 

است؟ بله
های  شیوه  آموزشی  دوره  این  در  است  قرار  5.آیا 
خالقانه یا تکنیک های نوینی ارائه گردد؟ خیر 6.آیا 

مدت این دوره آموزشی کمتر از 16 ساعت می باشد؟ 
بله

اگر تمام پاسخ ها منفی و یا 1 پاسخ مثبت باشد صرفا 
واکنش اندازه گیری می شود. اگر 2 پاسخ مثبت باشد 
تا سطح یادگیری، اگر 3 الی 4 پاسخ مثبت باشدتا 
سطح رفتار و اگر 5 الی 6 پاسخ مثبت باشد تا سطح 

نتایج سنجش می گردد.
روش دوم( استفاده از مدل بنجامین بلوم

این مدل مشتمل بر سطح )آشنایی، توانایی،تسلط( و 
حیطه)دانش، مهارت، نگرش( می باشد.

دانش)Knowledge(: پیکره ای از داده ها، اطالعات و 
 :)Skill(معارف در یک یا چند زمینه می باشد.مهارت
الگوی هماهنگ و منظم فعالیت های جسمی و ذهنی 
می باشد. نگرش)Attitude(:چگونگی دید و طرز تفکر 
می باشد که بر اساس 9 حالت استخراج شده در این 
طرح سطح = توانایی، حیطه = نگرشی انتخاب و تا 

سطح رفتار و نتایج محاسبه گردیده است.

تشریح گام سوم فرایند ارزیابی و  «
ارزشیابی اثربخشی 
 )Reaction( سطح نخست: واکنش)الف

منظور میزان واکنشی است که فراگیران به تمامی 
عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزش، از خود نشان 
می دهند . واکنش، چگونگی احساس شرکت کنندگان 
را در مورد برنامه آموزش، اندازه گیری می کند . این 

پیمایش ها به دنبال دریافت نظرات شرکت کنندگان، 
نسبت به آموزش، برنامه درسی، تکالیف درسی، مواد و 
تجهیزات آموزشی، کالس یا وسایل و محتوای دوره 
های آموزشی است. این پرسشنامه شامل20 سوال 
میباشد که یک نمونه از آن در ادامه مطرح شده است. 
این پرسشنامه به طور کلي از سه منظر این دوره را 
مورد ارزیابي قرار مي دهد.پرسشنامه واکنش، در سامانه 

فراگیر ایده پس از دوره فعال شده و فراگیران نظر خود 
را ثبت نمودند و نتایج بر اساس فرمول سطح واکنش 
محاسبه گردید. این نمره 13 درصد از کل نمره را در بر 
می گیرد که محتوا و سازماندهی با ضریب 20 و مدرس 

با ضریب 60 محاسبه می گردند.
امیدوار است تا این بخش از مقاله و تشریح جزئیات 

مدل مورد توجه قرار گرفته باشد ... ادامه دارد ...

میانگین456نفر 3نفر 2نفر 1نفر سوالردیف
100100604010010083کاربردی بودن مطالب1
10080806010010087تازه و نو بودن مطالب2
8080606010010080کیفیت و محتوای جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده3
808060606010073زمان بندی جلسات برای ارائه مطالب4
808060604010070مدت زمان آموزش5
8080408010010080قدرت بیان استاد برای تشریح مطالب6
8080406010010077قدرت اداره کالس استاد7
8080808010010087رعایت حضور به موقع در کالس و رعایت طول زمان کالس8
8080604010010077تخصص و تسلط در ارائه مطالب9
8080604010010077تالش استاد در ارائه مطالب10
100100606010010087قدرت استاد در پاسخ سواالت11
80100606010010083توانایی اساتید برای ایجاد انگیزه در فراگیری درس12
80100808010010090توجه استاد به حضور و غیاب دانشجویان13
80100404010010077در مجموع استاد این دوره را چگونه ارزیابی می کنید14
801008080806080(....نور،حرارت،صداو)محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی15
808080601008080نظم شروع و خاتمه کالس16
100808080806080نحوه پذیرایی و اداره امور17
801008080808083امکانات آموزشی و سمعی و بصری18
1008080801008087طرز برخورد دست اندرکاران دوره19
80806040808070با توجه به جمیع جهات میزان رضایت شما از دوره20

میانگین456نفر 3نفر 2نفر 1نفر سوالردیف
100100604010010083کاربردی بودن مطالب1
10080806010010087تازه و نو بودن مطالب2
8080606010010080کیفیت و محتوای جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده3
808060606010073زمان بندی جلسات برای ارائه مطالب4
808060604010070مدت زمان آموزش5
8080408010010080قدرت بیان استاد برای تشریح مطالب6
8080406010010077قدرت اداره کالس استاد7
8080808010010087رعایت حضور به موقع در کالس و رعایت طول زمان کالس8
8080604010010077تخصص و تسلط در ارائه مطالب9
8080604010010077تالش استاد در ارائه مطالب10
100100606010010087قدرت استاد در پاسخ سواالت11
80100606010010083توانایی اساتید برای ایجاد انگیزه در فراگیری درس12
80100808010010090توجه استاد به حضور و غیاب دانشجویان13
80100404010010077در مجموع استاد این دوره را چگونه ارزیابی می کنید14
801008080806080(....نور،حرارت،صداو)محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی15
808080601008080نظم شروع و خاتمه کالس16
100808080806080نحوه پذیرایی و اداره امور17
801008080808083امکانات آموزشی و سمعی و بصری18
1008080801008087طرز برخورد دست اندرکاران دوره19
80806040808070با توجه به جمیع جهات میزان رضایت شما از دوره20

79محتوا
81مدرس

80سازماندهی

81سطح واکنش

79 

81 

80 

 سازماندهی مدرس محتوا

HMI جدول شماره2(سنجش سطح واکنش دوره آموزشی
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پژوهش 
منابع انسانی

در  انسانی  سرمایه  امروزه  مقدمه: 
سازمان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار 
از  است  عبارت  سرمایه  این  است. 
مجموعه  مهارت ها، دانش و ویژگی های عمومی افراد که 
بیانگر ظرفیت انجام کار در زمان فعلی و پتانسیل انجام کار 
در آینده خواهد بود. در شماره گذشته ماهنامه به طور مفصل 
روند شکل گیری تا ایجاد نقشه دانش مدیریت منابع انسانی 
شرکت در گام های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
براساس مذاکرات و تصمیمات کمیته پژوهش هاي منابع 
انساني در نهمین نشست خود در تاریخ 1397/12/19، به 
منظور تکمیل نقشه دانش شرکت در حوزه منابع انساني، 
طي جلسه جداگانه اي فرآیندهاي منابع انساني با استفاده 
از مدل APQC شناسایي و نقشه دانش ترسیم شده با این 
فرآیندها منطبق گردید. نهایي سازي نقشه دانش ترسیم 
شده با عنوان "نقشه دانش سرمایه انساني" به تایید اعضاء 
داده  پایگاه  نقشه  این  برای  که  آنجایی  از  رسید.  کمیته 

تشکیل شده بود ضرورت داشت این منابع پاالیش شوند که متناسب با حلقه آخر فرایند نقشه دانش در گام دوم، منجر به نهایی سازی و انتخاب تعداد 
48 پژوهش از منظر کاربردی بودن و قابلیت استناد علمی شد. در ادامه برای الگوبرداری و کسب اطالعات بیشتر لیست پژوهش های مورد تایید آورده 

شده تا همکاران عالقمند با ارسال آثار علمی منطبق با این روند بر غنای این بانک اطالعاتی بیفزایند.

Á  با پاالیش پایگاه داده تحقیقات اولیه  و انتخاب 48 پژوهش کاربردي انجام شد

نهایي سازي نقشه دانش تهیه شده در حوزه منابع انساني

.عنوان تحقیق و پروژه.رديفعنوان تحقیق و پروژهرديف

منطقه شمال شرق:  بررسي نقش مديريت اتحاد استراتژيک، سازگاری سازماني و کیفیت ارتباطات در انتقال فن آوری سازماني25 ارائه چارچوب  تبیین سبک رهبری عدالت محور سازمان1

 بررسي و شناسايي نقش سیستم اطالعات مديريت منابع انساني بر نظام جانشین پروری نیروی انساني 26 ارزيابي چابکي سازماني با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی و رويکرد تحلیل رابطه ای خاکستری منطقه شمال2

منطقه ی فارس :سبک های رهبری  و  پیش بیني مديريت بحران بر مبنای هوش سازماني27 ارزيابي میزان آمادگي شرکت خطوط لوله در استقرار سیستم مديريت دانش با استفاده از مدل هولت3

(شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت : مطالعه موردی) تاثیر اخالق کسب و کار بر توسعه سرمايه فکری 28 آسیب شناسي ارتباطات درون سازماني شرکت ملي خطوط لوله و مخابرات نفت ايران4

منطقه شمال غرب:  تاثیر ادراک از جو ايمني محیط کار بر قصد ترک کار و تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجي رضايت شغلي29 آسیب شناسي سیستم مديريت استعداد در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران5

 تاثیر تعامل میان کارکنان و مدير بر رضايتمندی کارکنانBSC30 بررسي تاثیر ترکیب ساختار سازماني بخش ها برعملکرد شرکت خطوط لوله و مخابرات با رويکرد 6

 تاثیر خود رهبری بر نوآوری فردی با نقش میانجي تعلق خاطر کاری31 بررسي تاثیر ساختار سازماني بر رفتار شهروندی سازماني در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران7

ايران نفت مخابرات و لوله خطوط  تاثیر فعالیت های تیمي بر توانمند سازی نیروی انساني در ستاد شرکت32 بررسي تاثیر فرهنگ سازماني بر میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلي شرکت خطوط لوله و مخابرات 8

 تاثیر کیفیت زندگي کاری و تعهد مديران بر کاهش سکوت سازمان33ايران نفت مخابرات و لوله خطوط  بررسي تاثیر فناوری بر يادگیری سازماني در ستاد شرکت9

 تاثیر متغیرهای جمعیتي و پاداشها بر تعهد و تمايل به ترک خدمت کارکنان منطقه لرستان34 بررسي تاثیرفناوری اطالعات برترمیم شکافهای دانشي در استقرارو پیاده سازی سیستم مديريت دانش 10

 تأثیر رهبری تحول آفرين بر مديريت بحران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خوزستان35اصفهان نفت مخابرات و لوله خطوط  بررسي تأثیر برنامه ريزی استراتژيک بر عملکرد شرکت11

 تأثیر سرمايه فکری بر رفتار مبتني بر تسهیم دانش36 بررسي تأثیر عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات 12

 تأثیر سرمايه فکری بر عملکرد سازماني با تأکید بر نفش میانجي نوآوری سازماني در شرکت خطوط لوله 37نفت، شاهرود مخابرات و لوله خطوط مديريت بحران در شرکت و  بررسي رابطه بین ارتباطات سازماني13

 رابطه بین گونه های شخصیت تاريک با رفتارهای مخرب کاری38مخابرات و لوله خطوط کارکنان ستادی شرکت: مورد مطالعه)تعهد سازماني؛  و  بررسي رابطه بین سبک رهبری14

 رابطه بین هوش معنوی مديران و تعهد کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران39ايران نفت مخابرات و لوله خطوط سکوت سازماني در شرکت و  بررسي رابطه بین هويت سازماني15

 رابطه بین توانمندسازی مديران و کارآفريني در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران40ايران نفت مخابرات و لوله خطوط مورد مطالعه شرکت :  بررسي رابطه مديريت منابع انساني با عملکرد سازماني16

 رابطه بین معنويت و رضايت شغلي در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران41منطقه اصفهان نفت مخابرات و لوله خطوط بهداشت رواني کارکنان شرکت و  بررسي رابطه میان استرس شغلي17

با وي ژگیهای سازمان يادگیرنده، در بین کارکنان شرکت خطوط لوله  (OCB) رابطه رفتار شهروندی سازماني 42شمال شرق  مخابرات و لوله خطوط انگیزش کارکنان شرکت و  بررسي رابطه نوع استخدام با میزان تعهد18

 رابطه میان يادگیری سازمان با نوآوری فني و فرهنگ سازماني در واحدهای عملیاتي شرکت خطوط لوله 43تفاوت آن با ارزشیابي عملکرد و مديران از نقش مديريت عملکرد و  بررسي میزان آگاهي کارکنان19

 شناسايي و اولويت بندی عوامل موثر بر بازنشستگي پیش از موعد کارکنان منطقه شمالشرق44 بررسي تاثیر حمايت اجتماعي و موانع شغلي با توجه به نقش میانجي خودکارآمدی تصمیم گیری شغلي  منطقه لرستان20

 شناسايي وضعیت يادگیری سازماني در شرکت خط لوله مخابرات منطقه شمال شرق45 بررسي تاثیر مديريت دانش بر نوآوری سازماني در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران21

منطقه جنوب شرق-  شناسايي عوامل مؤثر در جابجايي کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران46 بررسي تأثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقاء دانش و مهارت کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان22

منطقه فارس :غیر اقماری و در طرح اقماری:  مقايسه راهبردهای مقابله با استرس در محیط کار ور ضايت شغلي کارکنان47 بررسي تأثیر سبک های مديريت تعارض بر رضايت شغلي و عملکرد نوآورانه کارکنان منطقه لرستان23

(مطالعه موردی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران) نقش سازمان يادگیرنده در افزايش بهره وری 48منطقه شمال : نظام مديريت استعداد  و  بررسي رابطه بین ويژگیهای شخصیتي مديران24

لیست تحقیقات انجام شده در حوزه منابع انساني با موضوع شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران(1جدول شماره

اسد اله کالنتر؛ رئیس 
پژوهش و فناوری شرکت
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معرفی کتاب

نوشته  سکوت؛  کتاب 
ترجمه  و  کین  سوزان 
 368 در  موحد  سیمین 
صفحه توسط نشر تندیس؛ 
چاپ  1395؛  اول:  چاپ 
سوم: پاییز 1397 با قیمت 
بازار  روانه  تومان   46000
شده است. کتابي جالب و 
جذاب که با بررسي یکي از مهمترین وجوه روان 
انسان، روان ما را تغییر میدهد. کتابي که نشان 

مي دهد جهان به درون گراها نیاز دارد. 
کتابي که نشان مي دهد در دنیایي که بي وقفه 
حرف مي زند، چگونه سکوت به درون گراها قدرت 
مي دهد. کتابي که نشان مي دهد چرا ساکت و 
خاموش بودن، نباید قدرتمند باشد و خاموشي و 
سکوت توان انجام چه کارهاي دیگري را دارد که 

ما از آن بي خبریم؟ 
سکوت؛ عنواني که ما را به چالش مي طلبد تا 

تصوراتمان را زیر سوال ببریم. 
انسان  نژاد  بودند،  ژنرال پتن  اگر همه  بي شک 
از آب در نمي آمد. همین طور اگر همه  موفق 
ونسان ونگوگ بودند. من ترجیح مي دهم فکر کنم 
فیلسوفان،  ورزشکاران،  محتاج  زمین  سیاره  که 
بازیگران، نقاشان، دانشمندان و آوازخوانان است. 
جهان محتاج افراد خونگرم، خونسرد، شجاع و نیز 

کم دل و جرات است. 

توانند تمام  جهان محتاج کساني است که مي 
وقتشان را به بررسي زندگي موش ها یا خوک 
ها اختصاص دهند و نیز محتاج کساني است که 
منظره گیراي شکوفه هاي گیالس را به شعري 
چند بیتي تبدیل کنند یا بیست و چهار صفحه 
در  که  اي  بچه  پسر  احساسات  جزییات  درباره 
در  خاموش  مادرش  خیر  به  شب  بوسه  انتظار 
بسترش دراز کشیده، بنویسد. به راستي حضور 
نقاط قوت برجسته مستلزم این است که انرژي 
الزم در سایر حوزه ها از مجراي آن ها دور شده 
شاون؛  باشد.)آلن  شده  کشیده  نقاط  این  به  و 
آهنگساز و پیانیست، مدرس و نویسنده معاصر 
آمریکایي(. این کتاب با چنین یادداشتی که ذکر 
شد آغاز شده، ضمن تعریف درون گرایي و برون 
گرایي، با ارائه پرسشنامه اي در قسمت مقدمه، 
میزان درون گرایي و برون گرایي شما را مورد 

سنجش و ارزیابي قرار مي دهد. 

چگونه  که  شود  مي  داده  نشان  کتاب  این  در 
براي  این  از  پیش  که  هایي  ویژگي  و  خصایص 
بود،  ضروري  سینما  هاي  ستاره  یا  بازرگانان 
سبب  و  گرفته  قرار  مردم  عامه  توجه  مورد 
گسترش "آرمان برون گرایي" و ظهور "آدم بسیار 
دوست داشتني" شد. ویژگي هایي نظیر شخصیت 
مغناطیسي، پرجذبه، خیره کننده، جذاب، درخشان، 
مسلط، نافذ و پر انرژي، لبخند زدن اجباري به 
جاي خصایصي نظیر رفتار مدني، وظیفه شناسي، 
کردار درست، شرف، نام نیک، اخالقیات، منش 

و درستکاري. اینکه چطور برون گرایي ایده آل 
فرهنگي شد؟ اینکه چطور از "فرهنگ منش" به 
"فرهنگ شخصیت" رسیدیم، بي آنکه تشخیص 
با معنایي  این مسیر چیز مهم و  بدهیم که در 
را قرباني کرده ایم. اینکه چرا ما امروزه اینگونه 
داشتن  و  گراتر شدن   برون  فکر مي کنیم که 
شخصیت کاریزماتیک، نه تنها ما را موفق تر مي 
کند.  بهتري هم مي  آدم هاي  را  ما  بلکه  کند، 
نویسنده در ادامه با ذکر نمونه هایي عنوان 
عماًل  امروزي  کارآمد  مدیران  که  کند  مي 
درون گرا هستند. به عنوان نمونه بیل گیتس 
و چارلز شواب. پیتر دراکر استاد حوزه مدیریت 
نوشته است: از بین کارآمدترین رهبراني که من 
در نیم قرن گذشته با آن ها مالقات و کار کرده 
ام، بعضي ها خودشان را در دفتر کارشان حبس 
مي کردند، در حالیکه بقیه فوق العاده معاشرتي 
بودند. بعضي ها سریع و فرز بودند، بعضي دیگر 
اوضاع را به دقت بررسي مي کردند و یک دنیا 

طول مي کشید تا تصمیم بگیرند. 

تنها خصیصه اي که دیدم همه اشخاص موثر در 
آن زمینه وجه اشتراک دارند، چیزي بود که آن 
ها نداشتند: آن ها کاریزما نداشتند یا کم کاریزما 

داشتند و استفاده اي هم برایش نداشتند.
اسب تک  گوید: من یک  اینشتین مي  آلبرت   
یا کار  براي بستن به درشکه  افسار هستم. من 
تیمي ساخته نشده ام. چون من خوب مي دانم 
و  تفکر  مهمي،  هدف  هر  به  رسیدن  براي  که 

تعمق در تنهایي ضروري است)از متن کتاب(.
که  کند  مي  تمرکز  کسي  روي  مذکور،  کتاب 

این خصایص مي شناسد: متفکر،  با  را  خودش 
ذهني، کتابخوان، آرام، حساس، با فکر، جدي، اهل 
تعمق، دقیق، خودکاو، متمایل به درون، مالیم، 
ساکت، فروتن، خلوت جو، خجول و متمایل به 

پرهیز از ریسک. 
هاي  مثال  و  مفید  اطالعات  شامل  همچنین 
به  توجه  مزایاي  و  قدرت سکوت  درباره  متعدد 
به  توجه  عدم  اینکه  است.  دروني  غني  زندگي 
به  تا چه حد  افراد درونگرا،  توانمندي  و  قدرت 
از  برخي  عناوین  است.  شده  تمام  جوامع  ضرر 
درون  خدا  آیا  از:  عبارتند  کتاب  جذاب  فصول 
را دوست دارد؟؛ وقتي همکاري خالقیت  گراها 
را مي کشد؛ چرا وال استریت سقوط کرد و وارن 
بافت کارش رونق گرفت؟؛ قدرت نرم؛ چه موقع 
باید بیشتر از آنچه هستید مثل برون گراها کار 
کنید؟ و ... شایان ذکر است کتاب، داراي متن 
پر  کتاب  کتاب،  این  ضمناً  است.  رواني  بسیار 

فروش نیویورک تایمز نیز بوده است. 

کتاب سكوت نوشته سوزان کین

یک  تنها  "اگر  میکند  عنوان  نویسنده 
کنید،  کسب  کتاب  این  از  بتوانید  بینش 
یافته حقانیت وجودي  تازه  امیدوارم حس 
تان باشد، یعني این حس که شما حق دارید 

خودتان باشید." 

صدیقه کریمي؛ کارشناس تامین 
و برنامه ریزي نیروي انساني



                                                       پیک منابع انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        پیک منابع انسانی      

      10          پیک منابع انسانی  ماهنامه الکترونیکی مدیریت منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   سال اول، شماره 4  آذر 1398

گزارش 
تصویری

برگزاری دوره های آموزشی در ستاد و مناطق شرکت
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گزارش تصویری رویدادها

صعود سراسری و کوه پیمایی بانوان و آقایان به میزبانی منطقه فارس

بازدید خانواده های منطقه شمالغرب از باغ گیاه شناسی ملی ایران
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1.اضافه حقوق شایستگي کارمندان با رعایت 
دقیق ضوابط و مقررات مجري و بر اساس ارزیابي 

طرز انجام کار سال 
بر  قبل کارمندان 
حسب نوع ارزیابی 
تعیین  و سهمیه 
نسبت  به  شده 
شاغلین هر واحد 
و با توجه به بودجه 

در نظر گرفته شده براي آن پرداخت مي شود.
2.در موارد زیر کارمندان از اضافه شایستگي با ارزیابي عالي)سقف( و خارج از سهمیه 

برخوردارخواهند شد:
الف( کارمندان شهید، اسیر و جانبازان از کار افتاده کلي که تابع قانون حالت اشتغال 
به کار مي باشند. ب(کارمنداني که در سال گذشته فوت آنان ناشي از کار بوده و یا 
بازنشسته عادي شده اند. ج(کارمنداني که در سال گذشته بازنشسته قبل از موعد 
گردیده و یا فوت آنان غیر ناشي از کار بوده است )به نسبت ایام اشتغال در آن سال(
3.درموارد زیر کارمندان خارج از سهمیه محسوب خواهند شد ولي اضافه شایستگي 

صرفاً بر اساس نتایج  ارزیابي عملکرد واقعي آنها منظور مي گردد: 
الف(ارزیابي مدیران، روساي واحد هاي مستقل و روساي واحدهایي که مستقیماً زیر 

نظر مدیران و یا  معاونین آنان انجام وظیفه مي نمایند.
ب(کارمنداني که در زمان اشتغال در صنعت نفت در اثر حوادث و سوانح ناشي از 
کار معلول شده و قادر به ادامه کار در مشاغل قبلي نبوده و یا نقص عضو در کیفیت 

کار آنان تاثیر داشته است و همچنین جانبازان 25درصد و باالتر 
تبصره ل تعیین درصد از کار افتادگي کارمنداني که در حین خدمت در شرکت در 
اثر حوادث ناشي از کار دچار نقص عضو شده اند، به عهده شوراي پزشکي سازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت و در مورد جانبازان به عهده کمیسیون پزشکي بنیاد 

جانبازان مي باشد. 
ج( کارمنداني که به عنوان دانش آموختگان ممتاز جذب شده اند براي مدت زمان 

چهارسال پس از تاریخ  رسمي شدن
 4. ارزیابي کار کارمندان منتقله به عهده آخرین واحدي است که کارمند در پایان 

سال انتقال در آن واحد مشغول کار بوده است. 
5. به کارمنداني که در سال گذشته از 31 روز و بیشتر مرخصي بدون حقوق به 
صورت متوالي و یا متناوب استفاده کرده اند و همچنین به کارمنداني که قسمتي از 
سال مذکور را شاغل بوده و سپس از مرخصي تحصیلي استفاده  نموده اند، اضافه 

حقوق شایستگي به نسبت ایام کارکرد محاسبه و پرداخت مي گردد. 
6. به کارمندان پیماني که سال گذشته حقوق پایان کارآموزي را دریافت نموده اند  
در صورتي که پیمان آنان تمدید گردیده است و یا به رسمي تبدیل وضعیت یافته 
اند ، اضافه حقوق شایستگي با توجه به ارزیابي چگونگي  انجام کار به نسبت ایام 
کارکرد پس از پرداخت حقوق پایان کارآموزي در سال مذکور اعمال خواهد شد. 

7. به کارمنداني که با سابقه کار قابل قبول مورد تائید کمیسیون بررسي و تعیین 
سوابق ، با حقوق پایان کارآموزي به صورت پیماني استخدام شده اند ، به نسبت 
ایام کارکرد پس از پرداخت حقوق پایان دوره کارآموزي در سال قبل ، اضافه حقوق 

شایستگي پرداخت گردد. 
8. جدول تسهیم اضافه شایستگي واحدهایي که مستقیماً زیر نظر مدیران عامل ، مدیران و 
سمتهاي همتراز )با تائید تشکیالت و روشها / امور سازماني ( انجام وظیفه مي نمایند و تعداد 
کارمندان واجد شرایط دریافت اضافه شایستگي و شاغل در سمتهاي سازماني مصوب 5 نفر و 

یا کمتر مي باشد به شرح زیر قابل افزایش خواهد بود:  
ارزیابي الف )عالي(حداکثر تا 30 درصد افراد، ارزیابي ب )بسیار خوب ( حداکثر تا 30 درصد 

افراد،  ارزیابي ج )خوب( براي بقیه افراد.

منبلع: مجموعه مقررات اداري و اسلتخدامي صنعت نفت.)1395(. فصل دوم، قسلمت 
2-02-18

برگي از مقررات

ماهنامه  الکترونیکی منابع انسانی
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران   
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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 
اسد اله کالنتر،ناصر رضایی، اکبر میرزایی، صدیقه 
کریمی،رضا رمضانی، پروین خسروی، مریم بداخانیان  

مهیا حاج محمدحسین، فرشته گرجی،حسن شاهرخی، 
سید مسعود ابطحی  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

آنها  از  عابری  بودند  کار  مشغول  تراش  سنگ  سه 
پرسید: »چه می کنید؟« سنگ تراش اول جواب داد: 

مگر نمی بینی، مشغول تراشیدن سنگ هستیم. دومی گفت: کار می کنیم تا روزی خانواده 
خود را تامین کنیم. سومی با تبسمی بر لب و رضایتی در دل پاسخ داد: مشغول ساختن بنایی به 

یادماندنی و باشکوه  هستیم.
برداشت مدیریتی

نگرش ها در شغل از اهمیت زیادی برخوردارند وکارکنان، مجموعه ای از نگرش های باثبات نسبت 
به محیط کار خود دارند زیرا مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار کاری افراد تاثیر می گذارند. نگرش های 
کارکنان با رفتارهایی که برای سازمان حساسیت دارند در ارتباط هستند. برای درک رفتار فرد در 
سازمان و پیش بینی آن، شناخت نگرش کارکنان بسیار مهم است. نگرش، ترکیبی از باورها و هیجانات 
است که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران، اشیاء و گروه های مختلف به شیوه ای مثبت یا 
منفی نگاه کند. ارزیابی و برآوردی است مطلوب یا نامطلوب درباره فرد یا رویدادی که صورت می گیرد.

برخی از مهم ترین کارکردها و آثار مترتب از مطالعه نگرشها عبارتند از:
 امکان پیش بینی رفتار: آگاهی از نگرش ها، تا حد زیادی فرد را قادر به پیش بینی رفتارها می سازد. 
امکان پیش بینی درست رفتار بر اساس نگرش، به میزان همسازی میان این دو بستگی دارد. نگرشها 
همچون پاسخ های مربوط به محرکهای رفتاری، باید ارضا کننده باشند و در فرد ایجاد خرسندی کنند.
کمک به شناخت شخصیت افراد: اهمیت نگرشها که حاصل به کار بردن نظام ارزشهای فردی 

هستند، اگر بیشتر از نظام ارزشهای مولد خود نباشد، دست کم به اندازه آنها در شناخت فرد مؤثر اند.
تشخیص پیش داوری ها: نگرشها به تدریج، نوعی تجلی کلی غیرقابل فهم در سبک و سیاق زندگی 

اجتماعی ایجاد می کنند و با کمک ارزشها و هنجارهای گروه خودی، به ارزیابی دیگران می پردازند. 
کمک به داوری های علمی: نظریه ای که با پیش فرض های ذهنی بررسی کننده نزدیک باشد و 
جایی در تجربیات شخصی فرد داشته باشد از نظر روانی آسان تر پذیرفته می شود. علت این پذیرش 
آن است که چنین فرضیاتی، بخشی از برداشت های کلی ذهن بررسی کننده را می سازند که مستقیم 

و به وضوح، با آنها مواجه نشده است)صفحات 110 و 111(.
منبع: پاکدل، سعید، ارسطو، ایمان.)1396(. گلستان مدیریت، تهران: نشر نخبه سازان

داستانک ها و 
نکته های مدیریتی

اهمیت نگرش
اضافه حقوق شايستگي كارمندان 

نوع ارزیابي     سهمیه 
الف( عالي    15درصد
ب(بسیارخوب       25درصد
ج(خوب    47درصد

د(متوسط   10درصد
ـ(ضعیف    3درصد ه


