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  دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

 ١

  
  
  

  )GIS( فرآیند مدیریت سرمایه انسانی  در سامانه اطالعات مکانی 
  مطالعه موردي ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

  
  

  5مهرآرا... ، اسدا 4، علی ثریائی 3، سید سعید موسویون 2، امید رمضانی 1سید محمد کاظم نژاد
  
  

هبود روشها ي شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان ، دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت  تحول مدیر دفتر سازماندهی و ب 1
  زاد اسالمی واحد قائمشهرآدانشگاه 

ir.co.mazrec@kazemzh 
  منطقه اي مازندران ، کارشناس ارشد مهندسی صنایعبهبود روشها شرکت برق  کارشناس 2

com.gmail@omidramzani 
   معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 3

com.gmail@ssmousavion  
  دانشگاه آزاد اسالمی  میعضو هیئت علاستادیار ،  ، صنعتی از دانشگاه پونا هنددکتري مدیریت  4

a.sorayaei@gmai.com 
  زاد اسالمی قائمشهردانشگاه آ دولتی ، استاد یار  دکتري مدیریت 5

mehrara_a@yahoo.com 
 
  

  : چکیده 
در این مقاله براي اولین بار در سطح کشور با استفاده از آخرین فناوریهاي روز دنیا  فرآیند مدیریت بر منابع انسانی بعنوان سـرمایه  

که شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان در حوزه هاي برنامه ریـزي و  )  GIS(امانه اطالعات مکانی هاي بی بدیل سازمانی در س
تحقیقات ، طرح و توسعه و بهره برداري بعنوان شرکت پایلوت از آن بهره گرفته است مدلی جدید تحت عنوان الیه اطالعاتی سرمایه 

  .استانسانی و نحوه استقرار آن مورد بررسی قرار گرفته 
  ، ساختار سرمایه انسانی )GIS(سیستم اطالعات مکانی : کلمات کلیدي 
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  : مقدمه 
تامین برق مطمئن و پایدار وظیفه ذاتی صنعت برق کشور است و برنامه ریزي  ، احـداث ، توسـعه و بهـره بـرداري بهینـه  از      

شرکت . ف  بعنوان وظایف ذاتی مدیران این صنعت  بشمار می آیندتاسیسات صنعت برق در تامین برق و پایداري شبکه از تولید تا مصر
کیلومتر در نوار سـاحلی دریـاي    700با طول تقریبی حدود  لهبرق منطقه اي مازندران و گلستان با گستردگی جغرافیائی از رامسر تا کال

   .نفر را بعهده دارد میلیون  5/4و جمعیتی نزدیک به  كهزار مشتر 000/900/1خزر مسئولیت تامین برق حدود 
الینـدگی  آبا توجه به رویکرد جامعه و مردم در بهره گیري از انرژي الکتریکی بعنوان انرژي سازگار با محـیط زیسـت و بـدون    

محیطی و نقش انرژي الکتریکی در زندگی روزمره  ، سبب شده تا آرمان و ماموریت شرکت برق منطقه اي مازنـدران و گلسـتان تـامین    
  .گرددبراي کلیه ذینفعان تدوین  پایدارو  برق مطمئن

عملکرد مطلوب و بهنگام  سرمایه انسانی بعنوان اصلی ترین رکن در بهره برداري و مـدیریت در بحرانهـا بـراي جلـوگیري از حـوادث و      
  .کاهش خاموشیها تاثیر بسزائی دارد

ایستگاه انتقال و فوق توزیع با بـیش از حـدود    128لت در کیلوو 63،  230، 400از طرفی مسئولیت تبدیل این انرژي در سطوح ولتاژي 
  .نیروي انسانی  در رده هاي شغلی و تحصیلی مختلف صورت می پذیرد  400

طراحی مدل و فرآیندي که بتواند در یک چشم انداز سریع مدیریت بر نیروهاي انسانی را بصورتی ساختیافته و حسب نیازهاي مختلـف  
غرافیائی و اقلیمی در دسترس مدیران قرار دهد نیازي ضروري محسوب شده و با توجه بـه اسـتقرار کامـل    و در پراکنش هاي مختلف ج

  .سامانه اطالعات جغرافیائی در این شرکت براي اولین بار در سطح کشور  مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گرفته است
  

  جامعه مورد بررسی در طراحی مدل
  : که در جدول ذیل به تفکیک آمده اند صورت می پذیرد وهاي مستقر در ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع در طراحی این مدل نیر

  
  
  شرح

  نوع ایستگاه
  گانه 3امورهاي   400ایستگاه   230ایستگاه   63ایستگاه 

  20  4  6  3/3  سرانه پرسنل
  3  15  15  99  تعداد ایستگاه

  60  60  90  326  تعداد نفرات شاغل
   

بـا توجـه   . غل در ایستگاهها  و امور نیروهاي صف بشماره آمده و اغلب قریب به اتفاق آنها جزء نیروهاي شیفت کار می باشندپرسنل شا
به نقش کلیدي اپراتورها در کنترل و پایداري شبکه   مدیریت بر این بخش از نیروها و نگهداري آنها از اولویتهاي اصـلی مـدیران منـابع    

اولین بحث مورد توجه در مدیریت این نیروها مسـائل و مشـکالت نیروهـاي    . اي مازندران و گلستان می باشد انسانی شرکت برق منطقه
  :شیفت کار می باشد که اهم آنها عبارتند از

 :  مسائل و مشکالت شیفت کاري

  ختالل در خواب و خواب آلودگیا - 1

شایعترین شکایت افـراد شـیفت کـار اخـتالل      و  واب رنج می برندکارکنان شب کار از اختالل خ% 62بررسی ها نسان داده است حدود 
 15مدت خواب پس از شیفت شب . ساعت در طی شبانه روز به خواب احتیاج دارند  5/7 تا 7افراد بالغ به طور متوسط . خواب انهاست 

شـوند نوبـت   مشکل مـی  مشکل می  چاردرصد کاهش می یابد و از طرفی نیمی از افراد شب کار در خواب رفتن یا ادامه خواب د 20تا 
کارکنانی که به طور دایم شب کارنـد نسـبت بـه کارکنـان     خواب  مدت .کاري هم روي مدت خواب و هم روي کیفیت خواب تاثیر دارد 

 .است  صبح کار و عصر کار کمتر
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  خانوادگی زندگیر بر روي یثتا-2

را مختل کند به خصـوص وقتـی برنامـه شـیفت      ته باشد و زندگی اجتماعیداش  شیفت کاري می تواند بر زندگی خانوادگی اثرات منفی
  و مطـا لعـات    مـی گـردد    و عصر از خانه دور باشد بیشتر باعـث اخـتالل خـانوادگی    کاري طوري باشد که کارگر در اواخر بعد از ظهر

 . ستمیزان اختالفات زناشویی و طالق را بین کارکنان شیفت کار بیشتر گزارش کرده ا  مختلف

  پیامدهاي روحی و روانی -3

از عمده ترین پیامـدهاي روحـی و روانـی    اجتماعی  ، استرس و اختالل در روابط  شکایت هاي روحی روانی ، تحریک پذیري ، افسردگی
 .شیفت کاري می باشد

  پیامدهاي ایمنی -4
ایسـتگاههاي  آلودگی کارگر در برخی صنایع مثـل  خستگی و خواب . طبیعتاً محرومیت از خواب در شیفت کاري روي ایمنی تاثیر دارد 

بلحـاظ مـادي و حـوادث منجـر بـه فـوت        اهمیت خاصی دارد و در صورت بروز حادثه می تواند  انتقال ، مراکز دیسپاچینگ و نیروگاهها
 .  خسارتهاي فراوانی بوجود آورد

  

  :تمسائل و مشکالتی که در شیفت کاري براي کارکنان ایستگاههاي برق محتمل اس

  فوق توزیعتکنفره بودن کارکنان در ایستگاههاي  

  ثبت اطالعات فنی شبکه و ایستگاه بطور منظم و هر ساعت یکبار  

 خارج از بافت شهري و روستائی قرار دارددر نواحی شهرها و انتقال و فوق توزیع  بیشتر ایستگاههاي.  

 اپراتورهـا ،  ( ارگیري و مدیریت نیروهاي شـاغل در ایسـتگاهها   با توجه به عوامل تاثیر گذار ذکر شده  در فرآیند استخدام ، بک
در این حوزه ضرورتی اجتناب  برنامه ریزي دقیق و پیچیده براي نیروي انسانی )  مسئولین ایستگاه و کارشناسان بهره برداري

 ناپذیر می باشد

  :.بارتند از مواجه هستند ع اعمده عواملی که مدیران منابع انسانی در این فرآیند با آنه

ي محل احداث ایستگاهها جهت جلوگیري از تردد بیمورد  در شهرستان ها  نیروهاي متخصص با شرط بومی بودنفرآیند استخدام  -1 
  بین شهرها و کاهش بعد مسافت ایاب و ذهاب پرسنل 

ر روانی امتیازات برخـوداري از هـر شـیوه    در یک ایستگاه و تاثی )رسمی ، قراردادي ، حکمی، قرارداد مشخص ( نوع استخدام نیروها  -2
  استخدام

  برنامه ریزي و آموزش نیروهاي انسانی -3

  مرخصی و بیماریهاي نابهنگام وضرورت جایگزینی نیروي رزرو – 4

  بازنشستگی ها و بازخریدي پیش از موعد نیروها  -5

  جابجائی کارکنان از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر -7

  تورهاارتقاء شغلی اپرا -8
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داشـتن اطالعـات    در ایسـتگاهها و نیروي انسانی  و مدیریت بهینه  شرکت برق مازندران براي رفع این مشکالت و همچنین برنامه ریزي
دستور کـار  را در )   GIS(برق مازندران سامانه اطالعات جغرافیایی بکارگیري ازسریع فرآیند  یدسترس باکامل و به روز در هر لحظه و 

  :که به شرح ذیل می باشد خود قرار داده

  فرآیند تحلیل اطالعات در سیستم اطالعات جغرافیایی
     GIS مکانی و اطالعات توصیفی مربوط بـه همـان مکـان    هاي  اي است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده یک سیستم رایانه 

  .آورد فراهم می

  یفی توص ها ورودي داده       .1

  بصورت تلفیق داده هاي توصیفی و اطالعات مکانی ها  مدیریت داده       .2

  در الیه هاي متعدد جغرافیائی ها پردازش و تحلیل داده       .3

  )تلفیقی از مکان و اطالعت توصیفی(  ها خروجی داده       .4

  

  هاي اطالعات جغرافیایی هاي سیستم کاربردها و توانایی
  :توان به شرح زیر بیان داشت هاي دستی را می هاي اطالعاتی مشابه و روش نسبت به سیستم GISهاي  ابلیتبطور اجمال ق

  آوري، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم زیاد؛  قابلیت جمع  ●
مکانات تجزیـه و تحلیـل   او ایجاد ) تیجداول اطالعا(و اطالعات غیرجغرافیایی) نقشه(قابلیت برقراري ارتباط بین اطالعات جغرافیایی  ●

  و بالعکس؛ توصیفیاطالعات جغرافیایی با استفاده از اطالعات 

ها  ها، پیداکردن اشیاي مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آن روي هم قراردادن الیه: ها مانند توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل  ●
  ؛...و  آماري در یک مکان خاص یا یک حوزه و در گستره هاي قابل تعریف دیگر سازي، محاسبات مختلف ء خاص، شبیه ه یک شیب
  ها؛ سازي داده داشتن دقت، کارآیی، سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام ●
  هاي مشخص شده؛ توانایی انجام محاسبات آماري مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده  ●
  زمان؛ جغرافیایی در طول هاي قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان  ●
  .هاي مختلف یابی پروژه قابلیت استفاده براي مکان ●

منطقه اي مازندران  الیه سرمایه اطالعاتی در سامانه اطالعات مکانی برق جدیدي تحت عنوانالیه اطالعاتی در این پروژه 
ستخدامی و بازنشستگی و آموزش و رسنلی داراي اطالعات مربوط به اپ که عالوه بر مشخصات. اضافه می شود و گلستان

  .می باشد..... 

همچنین در جهت بهبود و نگهداشت نیروي انسانی در فرآیند هاي مدیریتی و برنامه ریزي منابع انسانی نیز بایـد فرآینـدهایی بـراي آن    
  .در نظر گرفته شود تا بتوان آن نیروها را حفظ کرده و به شایستگی از آنها استفاده کرد 

  ل پژوهشروش و مد
  :گردد دراین روش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و بطور خالصه شامل مراحل زیر می

  ؛سرمایه انسانی مستقر در ایستگاههاهاي مناسب و مورد نیاز، شامل اطالعات توصیفی  آوري اطالعات و داده جمع. 1

  پردازش اطالعات؛ پیش. 2

  ها؛ ها و تجزیه و تحلیل آن مدیریت داده. 3
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  اي مدیریتی و کنترل فرآیندهاه ید خروجیتول. 4

  گردآوري اطالعات
  :وارد شوند دو نوع هستند GIS سامانه هایی که باید در یک داده

  ها و خصوصیات عوارض هستند، هاي توصیفی که بیانگر ویژگی داده. 1

  .باشند دهنده موقعیت و شکل عوارض می هاي مکانی که نشان داده. 2

  هاي توصیفی داده. 1
  :العات مورد نیاز در خصوص منابع انسانی بر اساس جدول ذیل عبارتند از اط

  اطالعات تخصصی  اطالعات سازماندهی   اطالعات آموزشی  اطالعات پرسنلی  ردیف

  مدرك تحصیلی  نوع استخدام  رشته تحصیلی  نام  1

  رشته تحصیلی  رتبه یا گروه شغلی  پست سازمانی   نام خانوادگی  2

  گرایش  محل جغرافیائی استخدام  ی پست سازمانیکد آموزش  نام پدر  3

دورههــاي تخصصــی مــورد   سال تولد   4
  نیاز

  دوره هاي گذرانده  سابقه کار

    پست سازمانی  دوره هاي آموزشی گذرانده  شماره ملی  5

        شماره بیمه  6

        تاریخ استخدام   7

        وضعیت تاهل  8

        تعداد فرزند  9

        افراد تحت تکفل  10

        محل زندگی   11

        شماره تماسهاي ضروري  12

بـه ترتیـب در   (هاي اطالعاتی مرکز، کلیه اطالعات مربوط به علوم زمـین   به منظور دسترسی به اطالعات فوق، ابتدا با جستجو در پایگاه
ي پژوهشـی، اطالعـات سـازمان    هـا  هاي فارسی و التین، مقاالت سمینارها، مقاالت مجالت، گزارش، طـرح  نامه هاي اطالعاتی پایان پایگاه

 .مورد بازنگري قرارگرفت) مدیریت، اطالعات قدیم و اطالعات جدید
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  هاي مکانی داده. 2
شود که درباره مکان، شکل، و روابط میان عوارض جغرافیایی در سطحی از زمین و بـر روي نقشـه    هاي مکانی به اطالعاتی گفته می داده

هـاي بـه کـار رفتـه در      ها تأثیر بسزایی در تجزیه و تحلیـل داده  کیفیت این داده. گردند  ره میهستند و معموالً به صورت مختصات ذخی
  .تشکیل بانک اطالعاتی خواهد داشت

  :اند از اطالعات مکانی الزم براي ورود به سیستم عبارت

پراکنش ایسـتگاههاي انتقـال   ( نظردر مدل مورد  ، )شده در مدارك ثبت(مناطق مورد مطالعه ) طول و عرض جغرافیایی(مختصات . الف 
  )و فوق توزیع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

کاراکتري کـه بـه هـر یـک از      10اسکن شدند و توسط یک کد شناسایی  هاي جغرافیایی پیوست شده به برخی از مدارك، که نقشه. ب
  هاي توصیفی مربوط به خود، متصل گردیدند؛  مدارك تخصیص داده شده و با مسیردهی الزم به داده
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، کـه  مازنـدران  شناسـی   هـا و نقشـه زمـین    ها، مراکز استان ها، شهرها، دریاچه ها، شهرستان هاي استان هاي اطالعاتی شامل نقشه الیه. ج
توانند براي اهداف مختلـف، مـورد اسـتفاده کـاربران قـرار       باشند و می ، و به شکل استاندارد موجود می1:250000همگی داراي مقیاس 

 GISکه تجـارب متعـددي در امـر    ( دانشگاه خواجه نصیر طوسیهاي اطالعاتی فوق از طریق  آمده، الیه هاي به عمل گیبا هماهن. گیرند
  .دارد، تهیه گردیده و براي انجام عملیات الزم به سیستم وارد گردیدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زنـدران در سـامانه اطالعـات    ابـرق م  شرکت در الیه اطالعاتی مدیریت منابع انسانی درجهت درج  مورد نظر هايفرآیند
    مکانی

  منطقه و مورد نیاز پرسنل امکانات رفاهی  -1

  انگیزشیعوامل  -2

  بیمه و درمان  -3
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  جابجایی نیروها  -4

  آموزش نیروي انسانی  -5

  ی بینی بازنشستگیشپ -6

  ساله 5نیروهاي بومی و منطقه اي در برنامه ریزي جذب جذب و استخدام با رویکرد  -7

  گیري نتیجه
پس از طراحی و تولید این الیه فرآیندهاي الزم بر مدیریت منابع انسانی بشرح ذیل  در این سامانه براي مدیران شرکت برق منطقـه اي  

  .مازندران امکان پذیر می باشد

  نیروي انسانیتهیه نقشه چگالی 
 )در  انی شیفت کارو نیروهاي انسنمایش مناطق  -نیروي انسانی مشغول فعالیتو  ایستگاهها نمایش

در مناطق  حضور نیروها در شیفت هاي خاصارائه جدول و نمودارهایی از روند  - هاي زمانی مختلف دوره
  ...)مورد نظر و

 تعیین روند تغییرات  
 ) ارائه  -از نظر وقوع حوادث  و تحلیل عملکردي  در زمانهاي مختلف نیروهاي انسانیبررسی روند تغییرات

ارزیابی تسهیالت، امکانات و  -هاي زمانی متفاوت اي و مقایسه آن در طی دوره هعملکرد شرکت برق منطق
  ...)میزات تجهیزات و

 نمایش و انتخاب عوارض 
 )  ، موقعیت مکانی ایستگاهها ، نوع ایستگاهها از نظر سطح ولتاژ ، نیروي انسانی بر حسب مدرك تحصـیلی

  ...)...ع استخدام و نیروي انسانی به لحاظ بازه زمانی سابقه فعالیت ، نو
 بازیابی اطالعات توصیفی منتسب به عوارض مکانی  
 )بازیابی مکان عارضـه بـا مشـخص بـودن      -با مشخص بودن مکان عارضه پرسنل بازیابی اطالعات توصیفی

  )هاي عوارض ویژگی
 پرسش و پاسخ  
 )پرسشهاي مکانی،زمانی،موضوعی،تابعی، شرطی، روند تغییرات و آماري(  
 بعدي دید سه ایجاد و نمایش  
 گیري  اندازه  
 ) وضعیت حقوقی ، هزینه هاي حقوق و مزایاي نیروهاي انسانی در ایستگاهها ، هزینه هاي رفـاهی ،  محاسبه

  ...)درمانی و هزینه تردد ، البسه ، غذا و 
 ایجاد منطقه حائل  
 )مـوردي نیروهـا ،    ناحیه بندي حوزه سرکشی ناظرین و کارشناسان امورها ، مسئولین ایستگاهها ، جابجائی

  ...)  جایگزینی نیروهاي رزرو در مواقع بحرانی
  نمودار و گراف آماري، جداول و نقشه( گزارشگیري ،( ...  
 یافتن منطقه سرویس دهی  
 ) منطقه اي که نیروهاي انسانی به سرویس دهی مشغولند یا سرویسهاي فنی و کاري که یک منطقه نیاز

  )دارد
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  :منابع
  شرکت برق منطقه اي مازندران  و دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران/  GIS  /1385طرح جامع   -

 1389/ سیاستهاي کلی نظام اداري کشور ابالغی مقام معظم رهبري  -

 1389/برنامه هاي تحول اداري  -

  شرکت توانیر و دانشگاه خواجه نصیر طوسی/  GISمدل مفهومی  -
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