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 چکیده 

با هدف شناسایی، ارزیابی و مقطعی است،  -و از نوع توصیفی  (Case Study)پژوهش حاضر که به صورت موردی 

گانه شرکت ملی پخش 73 عملیاتی وری نیروی انسانی در یکی از مناطقبندی عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء بهرهاولویت

به انجام  Topsisگیری چند معیاره و مدل تصمیم Delphiگیری از تکنیک تلفیقی های نفتی ایران با بهرهردهفراو

بررسی سوابق و مطالعات قبلی مشابه در ای، رسید. در این تحقیق تیم تحلیلگر ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه

مؤثر بر  فاکتورهایاقدام به شناسایی  Delphiن گروه و همچنین استفاده از نظرات متخصصیهای مشابه سازمان

بندی و به اولویت Topsisگیری و سپس با استفاده از مدل تصمیم وری نیروی انسانی در محل مطالعه نمودبهره

اتخاذ شیوه و سبک رهبری و مدیریت سازمان متناسب با دهی به هریک از فاکتورهای شناسایی شده پرداخت که رتبه

ارتقاء سطح  های شخصی کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنان،پرورش و رشد استعداد و ویژگی، حاکمشرایط 

های مناسب در فرهنگ سازمانی حاکم و ایجاد جو مثبت در جهت انجام کارهای گروهی و همچنین اتخاذ سیاست

و  163771 ،168810، 1688.0ات هر یک به ترتیب با امتیازفرایند جذب، استخدام و انتصاب مدیران و کارکنان 

 های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.رتیه 1638.0

 Topsis، مدل ایران های نفتیوری، نیروی انسانی، شرکت ملی پخش فراوردهبهرهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

زمان خود در جستجوی سازمان وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارند و همه برای حفظ ساامروزه بهره

داند. ها را مرهون توسعه نیروی انسانی میبهتر هستند و دستاوردهای جدید علم مدیریت، دستیابی به کارایی باال در سازمان

سازی و اجرای به منظور دستیابی به منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص پیاده بی شک( 0781،)اسدی

و همچنین تحقق عملی اهداف عالیه  امروزی پر رقابت دنیای در اقتصادی اقتصاد مقاومتی جهت ایستادگی یهادقیق سیاست

امکانات،  از کلیه حداکثری استفاده و وریاسالمی، نیازمند افزایش بهره مقدس جمهوری سند چشم انداز بیست ساله نظام

 وریبهره ارتقای به منظورباشیم. ها میترین سرمایه سازمانارزش وری در نیروی انسانی به عنوان باسطح بهره خصوصاً افزایش

 قالب در توانمی را نیروی انسانی وریبهره بر موثر شناسایی کرد. عوامل خوبی به را وریبر بهره موثر عوامل چیز هر از قبل باید

 بندیدسته اجتماعی و محیط تکنولوژی تجهیزات، در گذاریسرمایه مدیریتی، کیفیت نیروی کار، تجارب آموزش، تحصیالت،

 است. بهبود اقتصادی، اجتماعی راهکارهای توسعه ترینمهم از یکی وریبهره بهبود (Francalanci and Golal, 1998).نمود

 زایشاف کاری، انگیزه و گروهی، افزایش فردی رفتارهای اصالح کاری، روابط بهبود فرآیندها، بهبود اصالح و تواندمی وریبهره

 را سازمان( در سود و تولید بهبود دلیل دستمزد )به و حقوق سطح افزایش اشتغال، افزایش رفاه، افزایش سطح زندگی، کیفیت

 نظیر اقتصادی مشکالت از یافته توسعه یا توسعه و درحال نیافته، توسعه از اعم جهان، کشورهای که هنگامی. باشد داشته درپی

 رقابت پر دنیای در (.078)قاسمی،  .برندپی می وریبهره بهبود اهمیت به بینند،می آسیب دیاقتصا یا کسادی رکودی تورم،

 دهدمی تشکیل را هر سازمانی در هدف مهمترین بهبود، استراتژی بر مبتنی دیدگاه و فلسفه یک عنوان به وری بهره کنونی،

 براین کارشناسان از بسیاری (Taheri,1999) .برگیرد در را جامعه هایبخش کلیه هایفعالیت ایزنجیره همچون تواندمی و

     .است کار نیروی وریبهره نبودن باشد، طبیعی منابع یا و سرمایه آنکه از پیش ایران اقتصاد مفقوده حلقه که باورند

(Alvani and Ahmadi, 2002) نیروی فناوری، :است متغیر کارکرد سه عموم طور به ریوبهره اقتصادی، و مدیریتی منظر از 

 و ایحرفه انسانی سرمایه تجهیزات مدرن، بودن، روز به: شودمی منجر وریبهره به مجزا به صورت سازمان. هرمتغیر و انسانی

          باشد. وریبهره در یا بنیادی تدریجی تغییر منبع تواندمیرد موا این از یک هر و منسجم، کافی هماهنگی ماهر،

(Vaziri et al, 2010) و شعور ذی عنوان به سازمانی برخالف سایر منابع انسانی نیروی عامل تولید، میان عوامل در که آنجا از 

داشت.  مبذول آن به خاصی توجه و بوده ای برخوردارویژه جایگاه بایست ازمی شودمی شناخته سایر عوامل کننده هماهنگ

(Khalilian and Rahmani, 2008)  کار صحنه تاز یکه انسان چرا که یابدمی بیشتری اهمیت خدماتی یهاسازمان در نقش 

 به دیگر نسبت وریبهره کاهش یا افزایش در انسانی عامل نقش (Maleki et al, 2005)گردد. می مربوطه خدمات عرصه و

 و لحاظ ترکیب از کار ویآیند. نیرنمی پدید دیگر عوامل آن بدون که عاملی است این چرا که رسدمی نظر به ترپررنگ عوامل

و  ها هستندچالش این کردن هموار تکاپوی در سخت مدیران و شده روبرو جدیدی چالشهای با شغلی هایمهارت در تغییر

            نمایند. برداریبهره مطلوب نحوی به بتوانند که دهندمی سوق جهتی در را هاسازمان هایمشیخط و قوانین

(Wright et al, 2008) است، آن انسانی منابع سازمان، وریافزایش بهره یا کاهش اصلی اهرم یا عامل ترین مهم که از آنجایی 

 وری بهره افزایش برای تالش خواهد ساخت، خود درگیر آینده های دهه در را پیشرو هاینکه مدیران سازما مسائلی از یکی لذا

بر آن است تا ابتدا با مرور مطالعات قبلی و اصول و مبانی تحقیق و تحقیق حاضر تالش  در رو است. از این کارکنان شغلی

وری نیروی انسانی در شرکت نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر بهره Delphiمندی از نظرات نخبگان گروه همچنین بهره

گیری چند های تصمیمانواع مدلهای نفتی ایران )منطقه قزوین( اقدام نموده و سپس با استفاده از یکی از ملی پخش فراورده

های سازمان پخش فرآورده بندی میزان تأثیرگذاری فاکتورهای شناسایی پرداخته شود.به ارزیابی و اولویت (MCDM) شاخصه

پخش و خطوط لوله، امور پخش و فروش داخلی، امور  نظیر: نفت با عناوین سازمانی مختلفصنعت نفتی بعد از ملی شدن 

شرکت ملی "میالدی(  0783) هجری شمسی ..07در شهریور  ی در تهران فعالیت داشته است. نهایتاًپخش و فروش محل

با ساختار سازمانی جدید تاسیس شد. این شرکت در زمینه پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور  "پخش فرآورده های نفتی ایران
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است تحول چشمگیری را در کلیه شئون مملکت، به  و ارتقای سطح زندگی مردم، بزرگترین نقش را داشته و تاکنون توانسته

ناحیه )در مراکز  070ها(، در مراکز استان منطقه )عمدتا73ً نماید. این شرکت با دارابودن خصوص از نظر اقتصادی ایجاد

واپیمایی و گیری همرکز سوخت .5میلیارد لیتر،  00های نفتی با ظرفیت بیش از سازی فرآوردهانبار ذخیره .8ها(، شهرستان

لیتر انواع  هارسان، روزانه میلیونهای سوختانتقال فرآورده و کشتی یدارهای راه آهن، خطوط لولهمچنین استفاده از مخزن

  (0775. )روابط عمومی، های نفتی را در سراسر کشور توزیع می نمایدفرآورده

ر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در سازمان بررسی عوامل موثتحقیق را با عنوان  0100در سال  بهنام میرزایی

ارتباط معناداری  از تحقیق وی مشخص گردید که براساس نتایج حاصل به انجام رساند که صنعت،معدن و تجارت استان تهران

 ساختار سازمانی و های رهبری،شیوه سیستم پرداخت، مشارکت، گزینش صحیح کارکنان،: شامل میان کلیه عوامل سازمانی

. وری داشته استوری نیروی انسانی وجود دارد که بیشترین تاثیر را مشارکت کارکنان بر بهرهبا بهره های آموزشیبرنامه

وری در بانک سامان انجام دادند که طالقانی و همکارانش نیز تحقیقی را با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهره (0771)میرزایی، 

ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب گیریساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیممشخص گردید توجه به نیازهای ا

تأثیر به کارگیری اخوان و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان  (0771گردد. )طالقانی و همکاران، وری در محیط کار میافزایش بهره

 وری کاره میان آموزش و ایجاد انگیزه برای بهبود کار گروهی و بهرهرابطبه وجود  وری کارآموزش و انگیزه برای پیشرفت کار تیمی و بهره

روند تغییر تحقیقی با عنوان  .010سال در  Ye Li و  Qiang Cui (Amin Akhavan Tabassi et al, 2012) دست یافت.

ند که در نهایت به این نتیجه رسیدند های هواپیمایی چین انجام دادرا بر روی شرکت و عوامل موثر بر بهره وری ایمنی هواپیمایی کشوری

گذاری و توسعه سیستم آموزش به کارکنان و خلبانان وری ایمنی خطوط هواپیمایی کشور چین، سرمایهکه مهمترین عامل مؤثر بر بهره

 (Qiang Cui and Ye Li, 2015)گذاری در توسعه تکنولوژی. باشد و بعد از آن سرمایهجهت تأمین امنیت پرواز می
 

 روش تحقیق 
 بر موثری کمک تواند می عوامل این بررسی و شناخت که دارد قرار عوامل از ایمجموعه تاثیر تحت سازمانی هر هایفعالیت

 این که مختلف، بسیار از عوامل است تابعی وری بهره اینکه به نظر طرفی از .کند اهداف سازمانی وتحقق ها فعالیت بهبود

 میزان همچنین و است سازمان دیگر متفاوت به سازمانی از قبیل این از عواملی و عملیات عالیت،رسالت، ف تاثیر حت ت عوامل

 در که نیست پذیر امکان ها برای سازمان بنابراین نیست، یکسان مختلف های سازمان وری بهره عوامل بر این تاثیر و اهمیت

 طبق است الزم ابتدا در وریبهره باالترین میزان به به رسیدن یبرا ضرورتاً. شوند وارد ثیرگذارتأ جنبه های و ها زمینه تمامی

 وری،بهره بهبود برای آنگاه شوند، بندیاولویت و شناسایی سازمان برای اهمیت لحاظ از عوامل علمی این ضوابط و معیارها

هاست عوامل مؤثر بر بهبود سازمانوری یکی از ارتقاء بهره (Tavari M, 2008)های الزم تدوین شوند.و طرح اجرایی هایبرنامه

ها، توجه به که در این راستا، عوامل متعددی ممکن است نقش آفرینی نمایند. باتوجه به اهمیت نقش عامل انسانی در سازمان

ر کند تا با مدیریت بوری کارکنان به مدیران کمک میهرهبمؤثر بر  . شناخت عواملنقش آنها از اولویت باالیی برخوردار است

از اینرو پژوهش حاضر که یک مطالعه  (0781وری سازمان بیفزایند.)رهگذر، وری کارکنان و نهایتا بهرهاین عوامل، بر بهره

وری نیروی بهرهمؤثر بر  عواملبندی با هدف شناسایی، ارزیابی و اولویتمقطعی است، -و توصیفی (Case Study)موردپژوهی 

و مدل  Delphi گیری از تکنیک تلفیقیبا بهرههای نفتی ایران )منطقه قزوین( ردهدر شرکت ملی پخش فراوشاغل انسانی 

بمنظور ارتقاء هر چه بیشتر سطح کیفی نتایج حاصل از مطالعه، نخست تیم  اجرا شد. ،Topsisگیری چند معیاره تصمیم

، فاکتورهای انسانی، مهندسی هاسیستمتحلیلگر با ترکیبی از متخصصان و کارشناسان در زمینه مدیریت دولتی، مدیریت 

و ... تشکیل گردید و بعد از تعیین اعضای تیم و  ت و تحول سازمانیالمدیریت تشکیمنابع انسانی، مهندسی صنایع، مدیریت 

پیش از شروع فرآیند تجزیه و تحلیل، بمنظور باالبردن میزان اطمینان و دقت نظر بیشتر، مراحل و اسلوب اجرای روش و 

مورد نیاز، طی چند دوره به اعضای تیم آموزش داده شد. سپس تیم تحقیق  هایو داده ونگی گردآوری اطالعاتهمچنین چگ
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روش دلفی استفاده نمود.  Delphi در واحد مورد مطالعه از تکنیک وری نیروی انسانیبهرهجهت شناسایی فاکتورهای مؤثر بر 

پذیرد. ایده ای آن انجام میاستفاده از پرسشنامه و ارسال چند مرتبهآوری نظرات کارشناسان و متخصصان و با از طریق جمع

دهندگان بتوانند بدون آنکه تحت تاثیر افراد معتبر و مشهور و افرادی که اصلی در طراحی فرآیند روش دلفی این است که پاسخ

ین روش ، با حذف تاثیر توان سخنوری هایشان را بیان کنند. در اقدرت سخنوری خوبی در جلسات دارند قرار بگیرند، دیدگاه

شود. بدین ترتیب، گمنامی و می آوری و پس از تحلیل به اعضای پرسش شونده برگرداندهافراد، همه نظرات و عقاید جمع

باشند. یکی از مزایای این روش این است که کارشناسان و متخصصان بازخورد نظرات دو عنصر ضروری در روش دلفی می

توانند در شان میسطه دالیلی قانع کننده به اشتباه بودن نظر خود پی بردند، بدون از دست دادن اعتبار و وجههزمانی که بوا

 های مؤثر در کسب وفاق جمعی بین متخصصین در موضوع مشخصیتکنیک دلفی از روش .نظر نمایندنظرات خود تجدید

که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش  است. اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق

در روش دلفی، پرسشنامه مرحله اول طی چند جلسه توسط تیم مطالعه با تأکید بر  (Ludwig & Starr, 2005) بستگی دارد.

پرسشنامه  ، نیروی انسانی و ... تنظیم شد. لذا در تهیهوری سازمانی، توانمدسازی کارکنانبهرههای فرهنگ سازمانی، جنبه

های یاد شده در نظر گرفته شود. پس از تنظیم و اصالح نهایی مذکور سعی بر آن بود تا کلیه جوانب و شرایط حاکم بر مؤلفه

پرسشنامه، از میان کارشناسان، متخصصین و نیز اساتید، صاحبنظران و همچنین مدیران میانی و عالی سازمان مورد مطالعه در 

فرایندهای سازمانی و ساختار و ...  متخصصینمنابع انسانی، مدیریت بازرگانی، -ستم، مدیریت دولتیحوزه مهندسی صنایع و سی

گیری شد که در بهره 0نفره تشکیل شد. جهت محاسبه حجم آماری مخاطب)گروه دلفی( از فرمول شماره 07یک گروه دلفی 

بازگوکننده میزان خطا  eگویای جمعیت پایه و  Z1دهنده ضریب اطمینان، نشان Xنشاندهنده حجم نمونه انتخابی،  nآن، 

 باشد:می

 

                                                                                       (0) 

 

پرسنل وری ها در میان نفرات منتخب توزیع و از آنها خواسته شد که مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهپس از آن پرسشنامه

 03پرسشنامه توزیع شده،  07موع از مجرا معرفی نمایند.  های نفتی ایران )منطقه قزوین(اغل در شرکت ملی پخش فراوردهش

وری کارکنان بهرهها فهرستی از عوامل مؤثر بر پس از تکمیل به گروه تحقیق بازگردانده شد. با تکمیل پرسشنامهپرسشنامه 

تیم تحلیلگر قرار داده شد. عالوه بر این تیم تحلیلگر بمنظور کسب اطمینان بیشتر از معرفی و در اختیار  توسط نخبگان دلفی

اینکه تمامی راهکارها در فهرست تهیه شده ذکر شده است، با توجه به اطالعات پایه مربوط به فرایندهای ساختاری سازمان 

اجتماعی و  -ی شاغل در سازمان، شرایط اقتصادیمورد مطالعه )فرهنگ سازمانی، شرایط اقلیمی، اطالعات اساسی نیروی انسان

 ،رسانهای خدماتسازماندر وری بهره و نظامنامه ای، بررسی سندفرهنگی حاکم بر محل کار و ...(، انجام مطالعات کتابخانه

پس از انجام این  های مشابه و ... موارد و فاکتورهای مهم دیگری را نیز به فهرست مزبور اضافه نمود.بررسی مطالعات و پژوهش

به اتمام رسید. سپس تیم تحلیلگر بمنظور معرفی و شناسایی  وری کارکنانموثر بر بهره فاکتورهایاقدامات، مرحله شناسایی 

فرایند امتیازدهی و نظر خواهی از  0مذکور، پرسشنامه مرحله دوم را تنظیم نمود تا بر اساس جدول شماره عواملنهایی 

 پذیرد.صورت  Delphiمنتخبان 
 

 (1831 ،شناسایی شده )جبل عاملی فاکتورهاینحوه امتیازدهی به   -1جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میزان تأثیر

 1 2 3 4 5 امتیاز
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پرسشنامه توزیع شده در مرحله  03ها در میان نخبگان گروه دلفی، از مجموع در این مرحله پس از توزیع مجدد پرسشنامه

ه نسخ به تیم تحقیق بازگردانده شد. سپس بمنظور تلفیق نظرات نخبگان دلفی و همچنین شناسایی نهایی عوامل دوم، کلی

میانگین حسابی و هندسی تمامی فاکتورها محاسبه گردید و آن بخش از عوامل ، Excelمورد بحث با استفاده از نرم افزار 

اند، ثبت های پرسشنامه )به ازای هریک از نفرات( را داشتهی کل پاسخشناسایی شده که نمره باالتر از میانگین حسابی و هندس

شده و دیگر عوامل که حائز میانگین کمتری نسبت به میانگین کل گشتند نیز حذف گشتند. با پایان یافتن مرحله شناسایی 

بندی هریک از ی و اولویت، تیم تحقیق بمنظور ارزیابDelphiوری کارکنان توسط گروه نخبگان فاکتورهای مؤثر بر بهره

های تصمیم از جمله مدل Topsis، استفاده نمود. مدل Topsisگیری چند معیاره فاکتورهای شناسایی شده از مدل تصمیم

. در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه گرددهای جبرانی محسوب میگیری چند معیاره است و از گروه مدل

iA شود؛ بدین معنی که گزینه انتخابی باید دارای آل منفی هم در نظر گرفته می، فاصله آن از نقطه ایدهآلاز نقطه ایده

( علیهذا تیم 0780غرپور،اصآل منفی باشد.)آل بوده، در عین حال دارای دورترین فاصله از ایدهکمترین فاصله از راه حل ایده

متخصصین حوزه را پس از تهیه در میان  Topsis، ابتدا پرسشنامه Topsis گیری بر مبنایتحقیق جهت شروع فرایند تصمیم

( توزیع نمود تا Delphiمنابع انسانی و ... )گروه دوم نخبگان مدیریت دولتی، مدیریت مهندسین صنایع و سیستم، وری، بهره

 ند.نمره مورد نظر را اختصاص ده 0شناسایی شده براساس جدول شماره عواملهریک از این نفرات به 

 
 Topsis: نحوه امتیازدهی به فاكتورهای معرفی شده در پرسشنامه  2جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

7 3 . 7 0 

 

گیری استفاده ها از روش میانگینآوری و جهت تلفیق نمرات پرسشنامهها جمعدهی فوق، تمامی پرسشنامهبا اتمام فرایند نمره

، بر روی این ماتریس به شرح Topsis ی الگوریتمگانهتهیه شد که تمامی مراحل شش Gبا نام گردید و در نهایت ماتریسی 

 ذیل صورت پذیرفت: 
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ارزش  ijn) 0مقیاس شده با استفاده از فرمول شماره( به یک ماتریس بیGگیری موجود )ماتریسالف( تبدیل ماتریس تصمیم

 : NGها( و تشکیل ماتریس تعداد گزینه mو  jاز نظر گزینه  iگزینه ارزش  ijrو  jاز نظر شاخص  iمقیاس شده گزینه بی
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 (7بعنوان ورودی برای الگوریتم. )فرمول شماره  Wبا مفروض بودن بردار  (V)مقیاس وزینب( ایجاد ماتریس بی

nnG WNV    
 

- GN مقیاس و قابل مقایسه شده استها در آن بیماتریسی است که امتیازات شاخص 

- n*nW بود ماتریسی است قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهد 

تعریف شده  A-آل منفی و برای گزینه ایده A+آل آل منفی: )برای گزینه ایدهآل و راه حل ایدهج( مشخص نمودن راه حل ایده
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 ها با استفاده از روش اقلیدسی به شرح ذیل: آلام با ایدهiد( محاسبه اندازه جدایی )فاصله(: فاصله گزینه 
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 آل که بصورت زیر تعریف میشود: حل ایدهبه راه iAهـ( محاسبه نزدیکی نسبی 
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+ شود که چنانچهمالحظه می

i=AiA  0=گردد، آنگاه+d  1=بوده، آنگاه + 
i cl  خواهد بود و در صورتیکه-

i=AiA   شود آنگاه

=0+
id 0=و  بوده+

icl  خواهد شد. بنابراین هر اندازه گزینهiA آلحل ایدهه راهب)+(A  نزدیکتر باشد ارزش+
icl  به واحد

 نزدیکتر خواهد بود. 

+ها: بر اساس ترتیب نزولی بندی گزینهو( رتبه
icl بندی کرد.های موجود را رتبه)یا بعبارتی درجه اهمیت( میتوان گزینه 

  یافته ها
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سازمان،  جوسازمان مورد مطالعه نظیر:  آمده ازکارشناسی بر روی اطالعات بدست های بررسی تیم تحقیق پس از انجام

و ... قبلی ، انجام مطالعات مطالعهاجتماعی و فرهنگی حاکم بر محل  -نیروی انسانی شاغل در سازمان، شرایط اقتصادی وضعیت

وری نیروی انسانی مؤثر بر بهرهترین فاکتورهای ، عمدهDelphiاستخراج نتایج حاصل از فرایند نظرخواهی از نخبگان گروه  نیزو 

آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل نیز پس از اتمام کلیه مراحل جمع Delphi . گروه نخبگاننمودشناسایی  در محل مطالعه را

( در پایان تیم تحقیق با استفاده از 7معرفی نمود.)جدول تحلیلگررا به تیم  اصلی عامل 3های مربوطه، نهایتاً تعداد پرسشنامه

که در نهایت د بندی نمورا اولویت Delphi معرفی شده از سوی نخبگان فاکتورهای Topsis یی چند معیارهگیرمدل تصمیم

پرورش و رشد رتبه اول،  1688.0با کسب امتیاز  اتخاذ شیوه و سبک رهبری و مدیریت سازمان متناسب با شرایط حاکم

ارتقاء سطح فرهنگ دوم،  رتبه 168810با کسب امتیاز  انهای شخصی کارکنان از طریق توانمندسازی کارکناستعداد و ویژگی

های مناسب در فرایند جذب، استخدام و سازمانی حاکم و ایجاد جو مثبت در جهت انجام کارهای گروهی، اتخاذ سیاست

ترتیب با  ور هر یک بههای جبران خدمات در جهت افزایش انگیزه کارکنان بهرهبرقراری سیستمانتصاب مدیران و کارکنان و 

 به خود اختصاص دادند. های سوم تا پنجم رارتیه 163377و  1638.0، 163771امتیازات 
 

 Delphi عوامل شناسایی شده توسط گروه نخبگان - 3جدول 

 ردیف
كد 

 تخصیصی
 امتیاز شرح

رتبه 

 مکسوبه

0 P.I1 پنجم 163377 وردر جهت افزایش انگیزه کارکنان بهره جبران خدماتهای برقراری سیستم 

0 P.I2  هفتم 133.8 پرداختن به مسائل ارگونومیک 

7 P.I3 سوم 163771 ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی حاکم و ایجاد جو مثبت در جهت انجام کارهای گروهی و افزایش باالندگی سازمانی 

5 P.I4 ششم 163330 بهبود و تحول در ساختار سازمانی 

. P.I5 دوم 168810 های شخصی کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنانگیپرورش و رشد استعداد و ویژ 

. P.I6 اول 1688.0 اتخاذ شیوه و سبک رهبری و مدیریت سازمان متناسب با شرایط حاکم 

3 P.I7 چهارم 1638.0 های مناسب در فرایند جذب، استخدام و انتصاب مدیران و کارکناناتخاذ سیاست 
 

 

  Delphiفاكتورهای شناسایی شده توسط نخبگان بندی اولویت -1نمودار 
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  گیریبحث و نتیجه
نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه و عامل اصلی پیشرفت یک کشور است. از میان عوامل انسانی سازمان، سهم مدیران بیش از 

بخواهیم رفتار آنان را در  کنند و اگرهای خود عمل میعوامل اجرایی دیگر است. مدیران براساس باورداشت، عقاید و دیدگاه

بینی کنیم، الزمن است نگرش آنان را شناسایی کنیم. در اینجاست که توجه به مسائل رهبری و انتخاب زمینه خاصی پیش

( مدیر بعنوان نماینده رسمی سازمان برای 0780یابد. )ساعتچی ای میمدیران، برای اثربخشی و کارایی سازمان اهمیت ویژه

وری و تحقق اهداف در گرو وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در بهبود بهرهو افزایش بهره ایجاد هماهنگی

های رهبری مدیر است. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری میتوانند رضایت شغلی چگونگی اعمال مدیریت و سبک

نیز مشهود است  0و نمودار  7همانگونه که در جدول فلذا  (Kim J, 2001)وری سازمان خود را افزایش دهند. کارکنان و بهره

بعنوان اولین و  1688.0کسب امتیاز و  P.I6 با شاخصاتخاذ شیوه و سبک رهبری و مدیریت سازمان متناسب با شرایط حاکم 

از  قزین( شناخته شد.های نفتی ایران )منطقه وری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراوردهمهمترین عامل تأثیرگذار بر بهره

های سازمان و نیروی انسانی شاغل در منطقه، سبک و مدل بایست با شناخت دقیق و منطقی ویژگیاینرو مدیریت سازمان می

 ی استفاده از اصطالح توانمندسازی به دموکراسیدر ادبیات مدیریت، سابقهرهبری متناسب با عوامل مذکور را اتخاذ نماید. 

مدیریت مشارکتی و مدیریت کیفیت فراگیر  سازی سازمانی، تحت عناوین تیم گیری ن کارکنان در تصمیمکرد صنعتی و دخیل

( پرورش 0785. )عبدالهی، موضوع انجام شد، توانمندسازی کارکنان نام گرفت این آخرین تغییراتی که بر روی. گرددبرمی

ی و دانش درباره چگونگی انجام کار، داشتن تجربه کافی آگاه علم وپرورش حاالت روانشخناختی پرسنل، استعداد کارکنان، 

-کارکنان از شغل مربوطه، انگیزه برای کار و تالش برای بهبود روند انجام کار، نگرش فرد جهت انجام بهتر کارها از جمله ویژگی

از این  لور آنها اقدام نمود.وری منابع انسانی نسبت به رشد و تببایست در راستای ارتقاء بهرههای شخصی کارکنان است که می

حائز رتبه دوم از  168810با امتیاز  های شخصی کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنانپرورش و رشد استعداد و ویژگیرو 

بررسی رابطه بین ویژگی در تحقیقی که نظری و همکارانش با عنوان  وری نیروی انسانی گردید.میان فاکتورهای مؤثر بر بهره

هر انجام دادند نیز این نتیجه حاصل شد که  دی منابع انسانی وبهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاههای فر

 (0771، و همکاران نظریخواهد شد. ) وری کارکنانهای فردی منابع انسانی قوی تر باشد باعث افزایش بهرهچه ویژگی

قی که در میان کارکنان دانشگاه یزد تحت عنوان نقش توانمندسازی کارکنان همچنین باروت کوب و شریف آبادی نیز در تحقی

وری به انجام رساندند نیز بر نتیجه مطالعه حاضر صحه گذاردند که بین توانمدسازی روانشناختی و ابعاد آن با در افزایش بهره

 هاارزش از ایمجموعه عنوان گ سازمانی بهفرهن( 0777وری فردی ارتباط مستقیم برقرار است. )باروت کوب و شریفیان، بهره

ارتقاء ( 0738.)هومن، است شده تعریف دارند سازمانشان و موجودیت کردن کار درباره سازمان اعضای که مشترک و عقاید

سطح فرهنگ سازمانی حاکم و ایجاد جو مثبت در جهت انجام کارهای گروهی و افزایش باالندگی سازمانی بعنوان سومین 

های شناخته شد. این نتیجه با یافته 163771وری نیروی انسانی در سازمان تحت مطالعه با امتیاز أثیرگذار بر بهرهعامل ت

وری نیروی اسانی مطابقت دارد. در مطالعه مذکور محققین تحقیق الوانی و همکارانش با عنوان تأثیر فرهنگ سازمانی در بهره

)الوانی و همکاران،  دار وجود دارد.وری نیروی سازمانی ارتباط مستقیم و معنیبهرهاثبات کردند که میان فرهنگ سازمانی با 

ای برای همکاری و انجام کارهای تیمی، فراهم آوردن امکان ابراز عقیده جهت انجام ایجاد زمینهراهکارهایی همچون:  (0770

جمله مواردی است که جهت بهبود سطح فرهنگ وری کارکنان و ... از بهتر کار و تالش برای ایجاد نگرش توجه به بهره

مند انتخاب و به کارگیری اثربخشی وری و مدل نظامدر نظریه چندعاملی بهره گردد.وری پیشنهاد میارتقاء بهرهسازمانی و 

انسانی را فراهم  وری منابعتواند ابزار و وسایل الزم برای افزایش بهرهمنابع انسانی در سازمان، مهمترین عامل یا اهرمی که می

شود که در عمل، مهمترین هاست. در این نظریه گفته میساز، موفق و اثربخش در سازمانآورد، وجود رهبران و مدیران تحول

ها متعلق به سرپرستان خط اول است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که: وری در سازمانها برای افزایش بهرهسهم تالش

وری در سطح مطلوب، باید مستعدترین دستیابی به بهرهبنا یا سنگ بنای یک سازمان هستند و برای سرپرستان خط اول، زیر
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های مناسب در فرایند جذب، استخدام و اتخاذ سیاستفلذا ( 0780افراد برای تصدی این مسئولیت انتخاب شوند. )ساعتچی 

وری را اگر بخواهیم فرهنگ بهرهشناسایی شده قرار گرفت. در رتبه چهارم عوامل  1638.0انتصاب مدیران و کارکنان با امتیاز 

ای بر در سازمان اشاعه دهیم، نیروی محرکه آن سیستم پاداش مطلوب خواهد بود. چرا که سیستم پاداش نقش تعیین کننده

در نظر نگیریم، چگونه  رفتار فردی و گروهی افراد سازمان دارد. بنابراین در صورتیکه برای رفتارهای مطلوب مورد انتظار، پاداش

لذا از جمله عواملی که در  (0737وری باشد.)علوی، ای رفتار کنند که مطابق با فرایند مدیریت بهرهانتظار داریم که افراد بگونه

های جبران خدمات کارکنان میتواند مؤثر باشد؛ شناسایی کارکنان با عملکرد مثبت و مؤثر در سازمان، تمایز در سیستم

های مناسب تشویق و تنبیه، افزایش وری باالتر، طراحی و اجرای مکانیزمها به کارمندان دارای بهرهو پرداخت پاداش ترفیعات

های از اینرو برقراری سیستمباشند. حقوق کارمندان متناسب با میزان عملکرد، فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب و ... می

ور به عنوان یکی از فاکتورهای شناسایی شده توسط گروه نخبگان دلفی، کنان بهرهجبران خدمات در جهت افزایش انگیزه کار

 در رتبه پنجم قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اهمیت پاداش - 2نمودار 

 

بهبود و تحول در ساختار سازمانی از طریق تفویض اختیار بیشتر برای انجام برخی از کارها، تعریف و تعیین دقیق شرح وظایف 

شفاف سازی و مستند نمودن روشهای انجام کار، اصالح  شغلی، هماهنگی و تناسب رشته تحصیلی کارمندان با شغل،

وری نیروی های ارتقاط سطح بهرهفرایندهای انجام کار و توزیع مناسب و منطقی منایع انسانی در بخشهای مختلف از جمله راه

وری کارکنان ساختار سازمانی به عنوان ششمین فاکتور مؤثر بر بهرهتا عامل آیند و در همین راسانسانی در سازمان بحساب می

درجهان صنعتی امروز بسیاری از کارگران و کارکنان ناچارند خود را با شرایط نامناسبی که محیط و ابزار مورد انتخاب گردید. 

ای کنار آیند. پیامد چنین د شده به گونههای ایجاکند منطبق و متناسب سازند و با محدودیتاستفاده بر آنها تحمیل می

تواند بسیار وخیم بوده و بر کیفیت زندگی فرد و سالمتی وی اثر نامطلوب داشته باشد که این خود بر کارایی ای میمصالحه

گی با هم دارند. هایی هستند که ارتباط تنگاتنوری، تولید و صنعت واژهنیروی انسانی اثر مستقیم دارد. نیروی انسانی، کار و بهره

آید انسان به عنوان یک اپراتور یا بعنوان یک عامل حرکت یا نیروی فعال وری نیروی انسانی پیش میزمانی که سخن از بهره

شود. دقت و کارایی افراد در مشاغل مختلف از خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی گرفته تا کشاورزی و صنعتی، جز عوامل مطرح می

لذا داشتن آگاهی و رعایت اصول و مبانی ارگونومی و  (joz Canaani et al, 2009). باشدیروی انسانی میوری نمهم در بهره

های شغلی در محیط کار را دانستن نقش مؤثر آن در مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بکارگیری آنها، ضمن اینکه آسیب

و  پرداختن به مسائل ارگونومیکفلذا  (Dual and Neumann, 2009)گردد. یوری کار نیز مکاهش میدهد، باعث بهبود بهره

دقت در نحوه استقرار و چیدمان ، فراهم آوردن حداقل استانداردهای فیزیکی الزماز طریق  افزایش سطح رضایتمندی شغلی

رعایت اصول ایمنی و  و هادقت در ترتیب و توالی بخش، گیری از تکنولوژی های مناسب و امکانات الزمبهره، وسایل و تجهیزات

  در رتبه هفتم فاکتورهای شناسایی شده قرار گرفت. بهداشت در محیط کار

 تالش
 عملکرد

 هاپاداش

)پاداش مالی، پاداش غیر مالی، افزایش 

 مهارت و تخصص، رشد فردی و ...(

 نیاز  یارضا

 )مادی، روانی و اجتماعی(

 بازخورد
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 سپاسگذاری

های محترم شرکت ملی پخش فراوردهو کارکنان مسئولین  ،دریغ مدیرهای بیدر پایان شایسته است تا از زحمات و حمایت

 تقدیر و تشکر نماییم.تحقیق ما را یاری نمودند که در کلیه مراحل انجام این  (منطقه قزوین)نفتی ایران 
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