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 چكيده 

هدف از اين تحقيق، تعيين 
 نيروگاه سيكل تركيبي درسالمتسازمانيبربهبوداجرايمديريتانرژيريتأثبررسي

 آماري شامل جامعهشيروان است. روش تحقيق، توصيفي ـ همبستگي و 
 نفر 65، شامل 1392 سال كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي شيروان در هيكل

 كه با استفاده از شودي م نفر از كاركنان را شامل 56 آماري نمونهاست. 
 متناسب با حجم، انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري يطبقه ايرينمونه گروش 

پرسش و 35داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته سالمت سازماني با 
 پرسش در مقياس درجه بندي ليكرت 39 با يانرژ مديريت يشاخص ها

 محاسبه گرديد. 95/0 و 85/0 به ترتيبآن هابود كه ضريب آلفاي كرونباخ 
براي روايي پرسشنامه ها، از نظرهاي متخصصان مديريت و آموزش عالي 

و تحليل عاملي بهره گرفته شد. نتايج نشان داد بين ميزان سالمت سازماني 
و مديريت انرژي  كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي شيروان رابطه اي معنادار 

). نتايج تحليل رگرسيون نشان داد سالمت سازماني =675/0rوجود دارد(
) 586/0منابع با مديريت انرژي بيشترين رابطه را ( از يبهره برداردر بعد 

داراست و كمترين رابطه، در بعد اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت با 
 . ) داشته است488/0مديريت انرژي (

: سالمت سازماني ، مديريت انرژي ، نيروگاه سيكل تركيبي كليدواژه ها
شيروان ، مصرف انرژي ، پويايي سازماني 
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 -مقدمه:1
 انسان هاي مختلف سازمان ها ومتوليان انسان هاست دنياي امروز، دنياي شكي ب

 آن ها مفهومي نخواهد داشت بلكه اداره نه تنها بدون وجود انسان، سازمان هاهستند. 
 مستلزم همكاري، انسان هانيز ميسر نخواهد بود. از سوي ديگر زندگي اجتماعي 

. اين امر منجر به تقسيم كار و توسعه همياري و برآوردن نيازهاي متقابل است
ي مختلف شده و بر پيشرفت كمي، كيفي و آثارو نتايج آن مهارت هاتخصص ها و 

 و مؤسسات او را در قالب نهادها، افتهيسازمان افزوده است و روابط اجتماعي و 
واحدهاي كم و بيش تخصصي گسترش داده است ، بديهي است كه بخش زيادي 

 كه فعاليت كاري از نظر رسدي م و به نظر شودي ماز زندگي بزرگساالن صرف كار 
 از تأمين مالي صرف نظر.كار ديآي مسالمت رواني شخص، فعاليتي مهم به حساب 

 برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير، تحرك رواني و بدني، تماس تواندي م
اجتماعي، احساسات خود ارزشمندي ، اعتماد و توانمندي را ارضاء كند 

 ) 1378(بهنيا،
 تصوير بزرگي دهدي  است كه به ما اجازه ميرينظي مفهوم سالمت سازماني مفهوم ب

 سالم، كارمندان متعهد و ياز سالمت سازمان داشته باشيم. در سازمان ها
سازمان . و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بااليي برخوردارندفه شناسيوظ

 و به كار كردن در اين نديآي سالم جايي است كه افراد باعالقه به محل كارشان م
 سالمتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، قتي. در حقكنندي محل افتخار م

، و نفعاني  به دانايي، تخصص، و شخصيت ذي و ارزش گذاريسته ساالريتعلق، شا
 يستم هايآن ها و انجام وظايف محول شده از سوي فرا سيت هايرشد دادن به قابل

 .)1384(جاهد ، بسزايي داردريخود در اثربخشي رفتار هر سيستمي تأث
ي عباراتي نظير ستيباي مي ديگر مديريت انرژي يك راهبرد بوده و از سو

 را تحت ربطي ذ. مديريت انرژي مفاهيم رديبرگيي را در صرفه جوي و نه سازيبه
پوشش قرار داده و در حقيقت گزينش نوع مناسب انرژي يعني 

 . استفاده موردنظراست نوع مصرف برحسب منبع انرژي نيتري اقتصاديريبه كارگ
ي مربوط به نه هايهزگرددي م اتالف انرژي محسـوب به عنوانناكارآمد از انرژي 

ي به عبارت . دهدي م تشكيل نه هايهزانرژي اغلب بخش قليلي را در مجموع 
ي اصلي ت هايفعالي سطح دقت در اجراي رياندازه گمديريت انرژي ابزاري براي 

 . هر يك از مديران سازمان مسئوليت مديريت انرژي را بر استمديريت انرژي 
يي صرفه جوعهده دارند لذا ضروري است كه كليه كاركنان دولت نسبـــت به 

ايجاد انگيزش شود و نسبت به ارتقاء و تبليغ مديريت انرژي و دستاوردهاي خود 
در اين عرضه اقدام نمايند بديهي است كاركناني كه از مهارت ، دانش و روحيه 

خوبي برخوردار باشند قادر خواهند بود به يك برنامه موفق مديريت انرژي همت 
 مؤسساتگماشته و در اجراي يك مميزي مورد انتظار مطلوب انرژي اهتمام ورزند 

دولتي مسئول ارتقاء كارايي انرژي نقش مهمي را در حصول اطمينان از مشاوره 
ي مربوط در مديريت هاي فن آورمستقل داشته و اطالعات مورد نياز در خصــوص 

 به تعهد سازمان هاي فراهم نمايند توفيق مديريت انرژي در ستيباي مانرژي را 

اعضاي سازماني و نظام گزارش دهي به وضعيت مصرف انرژي و يك همه جانبه
يي صرفه جو انرژي و مؤثر مصرف به منظوربرنامه آموزشي و انگيزش در كاركنان 

 در مصرف شدهدارد . مميزي انرژي نيز كه شامل بررسي دقيق و جز به جز انرژي 
ي ستيباي مباشدي حمل ونقلميك منزل ، سازمان و اداره و كارخانه صنعتي ، شركت 

 )1388(ميرزائي، شود .اجراتوسط افراد متخصص در مراكز مورد بحث 
 تحقيق -ادبيات2

 سالمتسازماني●
 تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش 1969سالمتسازمانيرامايلزدرسال

سالمت سازمان ها، خاطرنشان كرد كه سازمان هميشه سالم نخواهد بود. به نظر او 
 به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با كندي سالمت سازماني اشاره م

 )1987(وايني ،. آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سازش بيشتر
 سازمان سالمي هاي ژگيو●

 كه مايلز، بنيس، سرجيوواني، آرجريس، پارسونز و ييهاي ژگيبر اساس ابعاد و و
 سازمان سالم را به يهاي ژگي سالم قائل اند، ساعتچي ويديگران براي سازمان ها

: كندي شرح زير بيان م
در جهت اهداف انجام ت هايفعالاهدافموسسهبراياكثريتكاركنانسازمانروشناستوكليه▪
؛ رديپذي م
در بهاعالمنظراتخودعالقه مندوكنندي مكاركناننسبتبـــهسازماناحساستعلق▪

 ؛شودي مياقدامنيخوش ببان هامشكلهستند؛زيرانسبتبهحآلمورد
. شودي مبرطرفنانهيواقع بفعالوبه صورتمسائلدرچارچوبامكاناتموجود▪

 مشكالت به صورت غيررسمي و فارغ از عنوان و مقام رسمي با كاركناندرجهتحل
 و درگير اين نيستند كه ببينند مديران سطح باال چگونه كنندي يكديگر همكاري م

؛ دهندي  و حتي خواسته ها و نظرات رئيس موسسه را موردسؤال قرار مكنندي فكر م
 قبيل توانايي، احساس عوامليازبر اساسيبرايافزايشكاراييموسسهريم گيتصم▪

 منطقي ليه وتحليمسئوليت، وجود اطالعات، حجم كار، زمان منــــاسب و تجز
؛ رديگي صورت م

بر يدرموسسهزيمه ربرنا
ودراينموردروحيههمكارديگي مي،عملكردوبرقرارينظمصورتنده نگريآ،ت هاياساسواقع

 يسط مشـــاركت فعال كليه اعضا به خوب،قبولمسئوليتتوگري. به عبارت دريوجوددارد
؛ شودي مشاهده م

 يمنطقيكاركنانسطوحپايينسازمانموردتوجهواحتراماست؛خواسته هاقضاوتو▪
،شاملنيازهايشخصيوروابرنديگي ممسائليكـــــهدرموسسهموردبررسيوحلوفصلقرار▪

 ؛شودي مطانسانينيز
. كاركنان آماده براي رديگي به صورت آزاد و داوطلبانه صورت ميك مساعيتشر▪

 هستند، و در اين راستا ن شدهييكمك و همكاري سازنده در جهت نيل به اهداف تع
 .كنندي تالش زيادي م

 بعد اول) ارتباط:
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در سازمان سالم ارتباط مستمر ميان كاركنان و به همان خوبي ميان زيردستان و 
فرادستان بايد تسهيل شود. ارتباط بايد دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان 

 چهره به چهره به همان اندازه اهميت اسناد يبرقرار باشد. در سازمان سالم، بحث ها
و مدارك نوشته شده، مهم است.  

 بعد دوم) مشاركت و درگير بودن در سازمان:
در يك سازمان سالم كاركنان همه سطوح به طور مناسبي درگير تصميم گيريهاي 

.  شوندي سازمـــــان م
 بعد سوم) وفاداري و تعهد:

در سازمان سالم يك جو اعتماد بااليي ميان اشخاص وجود دارد. كاركنان منتظر اين 
 شركت آن ها مكان خوبي براي كار كنندي هستند كه سر كار بيايند و احساس م

كردن است.  
 بعد چهارم) اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت:

. و كندي يك سازمان سالم ادراكات از اعتبار و شهرت مثبت را به كاركنان منعكس م
 به شهرت و اعتبار بخش يا حوزه خود ارزش قائل اند.  يكاركنانبه طوركل

 روحيـــه:  و بعد پنجم) اخالقيات
 يك جو دوستانه درجايي كه كاركنان عمدتاً لهيروحيه مناسب در سازمان به وس

 هم به طور شخصي و هم به هم رفتهي همديگر و شغلشان را دوست دارند و رو
. در يك سازمان سالم شودي ، نمايش داده مشوندي خاطر سازمــــان برانگيخته م

عموماً رفتار غيراخالقي وجود ندارد. كاركنان تمايل دارند بيشتر به اخالق باطني 
ارزش قائل شوند و جايي را براي سياست در سازمان نبينند.  

 ) رهبـــري:ششمبعد
 بر سوددهي و اثربخشي سازمان به شمار ين كننده اييرهبران به عنوان عامل تع

 با آن ها ارتباط توانندي مي و عموماً رفتاري دوستانه دارند و كاركنان به راحتروندي م
برقرار كنند.  

 :يازمنابعبهره بردارم) هفتبعد 
كاركنان بايد مشاهده كنند كه منابع و امكانات به طور شايسته و به طريق سازگار با 

 انتظارات آن ها از پيشرفتشان، بين آن ها تقسيم شده است. 
-پيشينه تحقيق: 3

 در داخل كشور: تحقيقي توسط حاجي پور، تحت عنوان انجام شدهالف) تحقيقات 
 دخترانه دولتي و غيرانتفاعي شهر يرستان هايدبمطالعه و مقايسه سالمت سازماني 

 . انجام گرفته است1375تهران از ديدگاه دبيران در سال 
تايج تحقيق او نشان داده است كه بين سالمت سازماني دبيرستانهاي دولتي و ن

 . وجود دارديداري غيرانتفاعي دخترانــــه شهر تهران تفاوت معن

از ديگر نتايج تحقيق او، عدم تفاوت بين سطح نهادي دو نوع دبيرستان و وجود 
  .تفاوت در سطوح اداري و فني بين دو نوع دبيرستان است

 حاكي از اين بود كه ميان سالمت سازماني و عملكرد مديران به دست آمدهنتايج 
 قلمرو شش گانهآموزشي و همچنين ميان سالمت سازماني و هريك از ابعاد 

بررسي رابطه بين سالمت �. وجود دارديداري معنعملكرد مديران رابطه مثبت و 
 پسرانه دولتي شهر تهران عنوان تحقيقي يرستان هايدبسازماني و روحيه دبيران 

 يهاي ژگيو توسط طاهري انجام شده است. در اين پژوهش 1381است كه در سال 
ششگانه، انسجام نهادي، نفوذ مدير در مقامات مافوق، مراعات، ساخت دهي، 

 علمي، عوامل اصلي موردسنجش در سالمت ديتأك منابع و لهيبه وسحمايت 
 تحقيق فوق نشان داد كه بين سالمت سازماني و يافته هاي.سازماني بوده است

 بر متغير روحيه مربوط به ريروحيه دبيران همبستگي بااليي وجود دارد. بيشترين تأث
بعد مراعات بوده و ابعاد ساخت دهي، حمايت منابع و انسجام نهادي به ترتيب 

 بعدي را داشته اند. همچنين ميزان سالمت سازماني و روحيه دبيران راتيتأث
 گفت سالمت سازماني تواني  تهران نامناسب تشخيص داده شد. و ميرستان هايدب

  روحيه دبيران دخيل بوده است. نامناسب مدارس تا حد زيادي در كاهش

) تحت عنوان «رابطه بين سبك رهبري 1389در پژوهشي كه مظلومي و شاهطالبي(
تحولي مديران و سالمت سازماني مدارس ابتدايي دخترانه شهر اصفهان» انجام شد، 

به اين نتيجه رسيدند كه بين سبك رهبري تحولي مديران و كليه شاخصهاي 
) در 1386سالمت سازماني مدارس ابتدائي رابطه معناداري وجود دارد. تقي نسب (

 رابطه بين سبك مديريت با سالمت سازماني در مدارس "پژوهشي به بررسي 
 پرداخته است. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان " ميرباط كرمتوسطه شهرستان 

 در سطوح آن ها كه بين سبك رهبري مديران مدارس و سالمت سازماني دهدي م
 دادكه نشان داده هانهادي، اداري و فني رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بررسي 

بين سبك رهبري و ميانگين نمرات مدارس در ابعاد پشتيباني منابع و نفوذ مدبر بر 
) در پژوهشي تحت عنوان 1382فرادستان رابطه معناداري وجود ندارد.گوهرشادي (

 ييراهنما بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و سالمت سازماني مدارس "
 انجام داد و نتيجه گرفت كه بين سبك "دخترانه ناحيه دو مشهد از نگاه دبيران 

 .رهبري با سالمت سازماني رابطه معناداري وجود دارد

 درباره سالمت سازماني در خارج از كشور: مطالعه اثرات محيط ييب) پژوهش ها
 بيروني بر روي سالمت سازماني مدرسه، عنوان تز تسان وينگ، لئونگ

(LEUNG, STAN-WHNG)  در دانشگاه هنگ كنگ چين است. ابزار
 محقق شامل دو پرسشنامه سنجش فاكتورهاي فشار بيروني بر محيط يرياندازه گ

، و پرسشنامه فهرست سالمت سازماني (LAM)  الملهيمدرسه تهيه شده به وس
تهيه شده توسط هوي و كارتر كاتكمپ بود. نتيجه اين بود كه  (OHD) مدرسه

مدارس سالم داراي فشار كمي از بيرون هستند ولي مدارس ناسالم داراي فشار 
 .كمي از محيط بيروني هستند

، (B, KOTTCAMP) ر تحقيق ديگري كه توسط هوي، تاتر و كاتكمپد
 شده است يريجه گيبه منظور بررسي ميزان سالمت جو مدارس انجام شد، چنين نت

كه ميزان سالمت جو مدرسه سالم از نظر ابعاد هفتگانه سالمت سازماني به طور 
 جو مدارس ناسالم كهي قابل مالحظه اي در سطحي باالتر از ميانگين است، درحال

 پاتل. از ميانگين قرار گرفته استن ترييازنظر اين ابعاد در سطح پا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


) موردكاوينيروگاهسيكلتركيبيشيروان(بررسيتاثيرسالمتسازمانيبربهبوداجرايمديريتانرژيدرسازمان

  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق 

4 
 

(PATEL) تحقيقي به منظور بررسي رابطه بين سالمت سازماني و تعهد سازماني
در بين كارمندان صنعتي انجام داده است. نتايج تحقيق او يك ارتباط مثبت و 

فر از  ن50 بين سالمت سازماني و تعهد سازماني آشكار كرد. به عالوهيداري معن
 دانستندي كاركنان ماهر كه ازنظر سالمت سازماني، سازمانشان را وضعيت مطلوب م

  .داراي تعهد بيشتري به سازمانشان نسبت به كارگران يا كاركنان عادي بودند

)، در پژوهش خود با عنوان «بررسي رابطه بين رهبري تحولي و 2008ادوارد (
سالمت سازماني در مدارس ابتدائي كالونياي جنوبي»، براي اخذ درجه دكتري، به 
اين نتيجه رسيد كه بين رهبري تحولي و سالمت سازماني مدارس ابتدائي ارتباط 
مثبت و معنيداري وجود دارد. نتايج نشان ميدهد كه سبك رهبري درك شده بر 

) در 2008سالمت درك شده سازمان تأثير دارد. گارسياموراليس و همكاران(
 بر عملكرد سازماني از طريق نيتحول آفر تأثير رهبري "پژوهش خود تحت عنوان 

 و نوآوري نيتحول آفر به اين نتايج دست يافت كه بين رهبري "دانش و نوآوري
 از طريق تأثير بر يادگيري ميرمستقيبه طورغ مستقيم و هم به طورسازماني هم 

 .سازماني رابطه وجوددارد

 -ضرورت تحقيق4
 كشورهاي صاحب منابع انرژي، ني يكي از بزرگ ترديتردي كشور ما ب

 فسيلي در جهان است كه با رشد روزافزون جمعيت كشور و به يسوخت هاژهيبه و
 انرژي مواجه بوده؛ شدت مصرف انرژي در يتبع آن افزايش تقاضا براي گونه ها

، حمل و نقل و صنعت بسيار باالتر از متوسط ي نظير مسكوني؛ تجاريبخش ها
مصرف جهاني بوده و عالوه بر آن عواملي نظير رشد اندك توليد ناخالصي ملي؛ 

حفظ و حراست و اعمال مديريت انرژي را غيرهاستفاده غيرمنطقي از انرژي و 
 مصرف انرژي به منظور پاسداري از ينه سازيدوچندان كرده است به همين دليل به

 از اهداف سياسي دولت بوده ستيط زي آينده و حفظ محيمنابع انرژي براي نسل ها
است و در همين راستا در بندهايي از قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي كشور صاحبان صنايع و قشرهاي مختلف جامعه را موظف به 
 مميزي انرژي به مديريت مصرف انرژي و سامان يانجام مواردي چون پروژه ها

 دادن به الگوهاي مصرف انرژي كرده است. 

  مديريت انرژي يمفهوم مديريت انرژي و انواع طرح ها

 كه در شودي مديريت انرژي  به مجموعه روش ها و اقداماتي گفته م
 مختلف با هدف مصرف انرژي و حداكثر نمودن منافع يا حداقل سازي يستم هايس
.هدف از شودي  بدون كاهش كيفيت محصوالت يا خدمات، انجام منه هايهز

مديريت انرژي به خصوص در بخش صنعت، كاهش و منطقي كردن انرژي است 
واقع از ، در  منفي نگذاردري توجيه اقتصادي داشته و در سطح رفاه تأثكهي به نحو

بررسي انرژي الف) نگاه ديگر مديريت انرژي در يك صنعت خاص عبارتست از:
مصرفي به منظور يافتن تلفات مختلف در آن صنعت به تفكيك ميزان و محل 

ارائه طرق قابل اجرا براي مقابله با اين تلفات در قالب اقداماتي با ب)   تلفات.
توجيه فني و اقتصادي. 

 روگاه هايناهميت مديريت مصرف انرژي در 
 سيكل تركيبي شيروان جهت كاهش مصرف انرژي تغييرات زيادي بر روگاهيدر ن

 مصرف انرژي درراستاي كاهش انرژي جهت مصرف كنندهروي سيستم هاي 
 ، كه تركيبي روگاهيدر ن انرژي انجام گرديده است.تيريو مداصالح الگوي مصرف 

 ، باشدي مي با مصارف باالي انرژي كيو الكتري مكانيكي ستم هايدستگاه هاو ساز 
 در مواقع الزم با توجه به مصارف ستم هايو خروجس عمل در ورود و سرعتدقت 

 نجايدر ا باشد . لذا مؤثر در ميزان مصرف انرژي تواندي م دارند دستگاه هابااليي كه 
 V94.2ي مهم مربوط به يك واحد از  توربوژنراتورهاي ستم هايسمصارف برخي 

 .باشدي م كه هر سيستم با مصرف خود به قرار ذيل گرددي مبررسي 
 88kwh سيستم كولينگ آب  دو فنميزان مصرف حداقل 

 kwh 22 پمپ سيركوله آن كيو ميزان مصرف دو پمپ هيدروليك 
 95kwh پمپ  ونت كيو يروان كار روغن دو پمپميزان مصرف 

 10kwhي روشنايي محوطه توربين هال المپ هاميزان مصرف  
 42kwhميزان مصرف پمپ جكينگ توربين 

 43kwhپمپ جكينگ ژنراتور 

 60kwhپمپ كولينگ آب
 20kwhهيتر ژنراتور واير در اير 

 كه اگر در است38kwh مجموع اين مصارف برابر شودي م كه مشاهده همان طور
ي فوق كه در ستم هايدر خروجس يك ساعت تعلل ليبه دل  انرژي 380kwhواقع 

ي كه نياز به در مواقعيبهره بردار توسط نيروي شودي مگفته Stand stillاصطالح 
در مدار بودن نباشد ازمدارخارج نگردد اين ميزان انرژي به هدر رفته است كه اگر 

 يك نفر چنين تعللي نوبت در هر گرددي مي محسوب نوبت كار ساعت كه دو 24در
   يعنيگرددي دو برابرمرا انجام دهد اين ميزان انرژي هدررفته 

kwhkwh 7602380 =× 
 كه انرژي ده انديگرد واحد گازي نصب 6حال در نيروگاه سيكل تركيبي شيروان 

 .است ذيل به صورت واحد 6براي 

mwkwhkwh 56.445606760 ==× 
 انرژي زيادي است كه براي توليد mw 4.56 ميزان شودي م كه مشاهده همان طور

 .شودي مي زيادي پرداخت نه هايهزآن 
حال اگر اين ميزان انرژي هدف رفته را در فرمول راندمان محاسبه نماييم مالحظه 

 يعني در واقع با جلوگيري ابدي يم درصد راندمان كاهش 0.085 كه گرددي م
 درصد راندمان نيروگاه را افزايش داد اين 0.085تواني م انرژي نهدررفتيازا

 يستم هايس وقت صرف تغيير در ماه هادرحالي است كه متخصصان نيروگاهي گاهاً 
 تا شايد بتوانند چند صدم درصد راندمان نيروگاه را افزايش كنندي منيروگاهي 

دهند. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


) موردكاوينيروگاهسيكلتركيبيشيروان(بررسيتاثيرسالمتسازمانيبربهبوداجرايمديريتانرژيدرسازمان

  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق 

5 
 

3*124.8*628.8
860*

mlit GAsoil
Pmw

+
=ηفرمان راندمان 

 
 نيروگاهي هرواحدلذا اگر تريپ(خروج ناگهاني واحد از شبكه توزيع برق) 

 ، تقريباً ( با استيقابل توجه وارده به سيستم كه آن نيز مبلغ ينه هايهز از صرف نظر
 ريال جريمه نيز عايد نيروگاه 000/000/500توجه به زمان خروج از مدار) حدود 

 نيروي انساني سالم از لحاظ روحي ورواني مينيبي م كه همان طور لذا گرددي م
 روي اين ميزان انرژي وهدر به كار از مصرف ودقتوعالقه با سرعت تواندي م

 به تواني م نيروگاه گردد . لذا وراندمانيبهره ور افزايش وباعثپيشگيري نمايد 
 تأكيد چندباره نمود . گرددي ميبهره وراهميت رفتار سازماني نيز كه باعث افزايش 

 جايگاه نيروي انساني در مديريت مصرف انرژي
ي مختلف اين ستم هايسيي كه متخصصان نيروگاهي در تالش هابا توجه به تمام 

 در ساختارو نحوه زيادي راتيينموده اندو تغپروسه ، جهت كاهش مصرف انرژي 
 اما مديران ارشد داده اند جهت كاهش مصرف انرژي انجام دستگاه هااستفاده از 

و  عملكردي آن را بر روي سيستم راتيو تأثشاخص مهمي چون نيروي كار 
 مصرف انرژي بيشتر مورد توجه قرار دهند.لذا دانش رفتار سازماني تيريمد

 چندين رشته علوم هيپا برجهيو درنت يك رشته كاربردي از علوم رفتاري به عنوان
ي و علوم مردم شناسي اجتماعي ، روان شناسرفتاري قرار دارد كه روانشناسي  و 

.نقش سالمت سازماني در اين مقاله نديآي مي اصلي آن به شمار رشته هاسياسي از 
ي چون انگيزش ، شخصيت ، ادراك ، بر عوامل كه تأثير مستقيم باشدي ممورد تأكيد 

 و كارمندي فردي ، ارزيابي عملكرد سنجش رفتار ريم گيتصمرضايت شغلي ، 
 وفشاركار دارد.

 تحقيق: يه هايفرض-5

 با مديريت  ارتباط مستمر ميان كاركنانبين سالمت سازماني در بعد •
 انرژي رابطه معناداري وجود دارد.

 با مشاركت و درگير بودن در سازمانبين سالمت سازماني در بعد  •
 مديريت انرژي رابطه معناداري وجود دارد.

 با مديريت انرژي رابطه وفاداري و تعهدبين سالمت سازماني در بعد  •
 معناداري وجود دارد.

با روحيه مناسب در سازمان  و اخالقياتبين سالمت سازماني در بعد  •
 مديريت انرژي رابطه معناداري وجود دارد.

 با مديريت انرژي رابطه رهبـــريبين سالمت سازماني در بعد  •
 معناداري وجوددارد.

 با مديريت  بهبود يا توسعه كارايي كاركنانبين سالمت سازماني در بعد •
 انرژي رابطه معناداري وجود دارد. 

يازمنابع با مديريت انرژي رابطه بهره برداربين سالمت سازماني در بعد •
 معناداري وجود دارد.

-روش تحقيق  6
 كاركنان نيروگاه هيكل آماري شامل جامعهروش تحقيق، توصيفي ـ همبستگي و 

 56  شامل آمارينمونه نفر است. 65، شامل 1392سيكل تركيبي شيروان در سال 
 متناسب با حجم، يطبقه ايرينمونه گ كه با استفاده از روش استنفر از دانشجويان 

انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته سالمت 
 پرسش در مقياس 39 با يانرژ مديريت يشاخص هاپرسش و 35سازماني با 

 95/0 و 85/0درجه بندي ليكرت بود كه ضريب آلفاي كرونباخ آنها به ترتيب
محاسبه گرديد. براي روايي پرسشنامه ها، از نظرهاي متخصصان مديريت و آموزش 

عالي و تحليل عاملي بهره گرفته شد. 
 ازرابطهزيرصورتگرفت:با استفاده برآوردتعدادنمونهموردنيازنيز،.

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎𝑥𝑥2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝜀𝜀2 + 𝑍𝑍𝛼𝛼
2

2𝜎𝜎𝑥𝑥2
 

 
ε =1.141واريانس  /0.25خطاينسبي= 𝜎𝜎2 حجمجامعه/N=380/سطحاطمينان= 

0.95/   1.96 =  𝑍𝑍(.975) 
ضريبهمبستگيپيرسونشدتوجهت : يهمبستگيپيرسونآزمونه ا

): گامبهگامچندگانه (.رگرسيونخطيدهدي مهمبستگيخطيدومتغيررانشان
ذكرايننكتهحائزاهميتاست 

كهمتغيرهاطبقمدلباهمروابطمتقابلدارندوبرهمتأثيرگذارند،درنتيجهاستفادهازروشضريب
همبستگيپيرسون،همبستگيكاذببه 

) گامبهگام (دستخواهدآمدبنابراينجهتآزمونفرضيات،ازروشرگرسيون چندگانهخطي
. استفادهشدهاست

 تحقيق: يه هايفرض آزمون -نتايج7
 با مديريت انرژي . ضريب همبستگي بين سالمت سازماني و ابعاد آن1جدول

 مديريت انرژي ضريب همبستگي

r p RP

2 
 46/0 000/0 475/0 ارتباط

 29/0 001/0 547/0  مشاركت و درگير بودن در سازمان

 29/0 001/0 518/0وفاداري و تعهد 

 35/0 04/0 38/0اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت 

 21/0 001/0 488/0 اتيواخالقروحيـــه 

 7/0 001/0 0.586كاربرد منابع 

 46/0 001/0 0.559رهبـــري 
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، ضريب همبستگي بين سالمت سازماني با 1بر اساس يافته هاي جدول
مديريت انرژي  نشان مي دهد بين سالمت سازماني و مديريت انرژي  رابطه اي 

بوده كه اين امر   =r 475/0معنادار وجود دارد. ميزان همبستگي بين دو متغير 
نشان دهندة همبستگي خطي بين دو متغير است. ضريب تعيين نيز نشان مي دهد 

% واريانس سالمت سازماني با مديريت انرژي  مشترك است.همچنين، 46. 
مؤلفه سالمت سازماني با مديريت انرژي  محاسبه و 7ضريب همبستگي بين 

مؤلفه سالمت سازماني با مديريت 7مشاهده شد كه همبستگي مثبتي بين هر 
انرژي  وجود دارد.  

از ميان مؤلفه هاي سالمت سازماني ، مديريت انرژي  بيشترين رابطه را 
) مشاركت و 559/0) داراست و پس از آن با رهبري  (586/0با كاربرد منابع  (

) رابطه دارد. و 518/0) وفاداري و تعهد  (547/0درگير بودن در سازمان  (
) مربوط است.بر 380/0كمترين رابطه، به اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت (

 كه در ذيل آمده است، طبق نتايج رگرسيون چند 2 جدول يافته هاياساس 
 مديريت انرژي  ارتباط  مشاركت و درگير ي كننده هاينيش بيمتغيره، بهترين پ

بودن در سازمان  ،وفاداري و تعهد  رهبري  بوده است. از بين مؤلفه هاي سالمت 
سازماني ، مؤلفه اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت در معادلة رگرسيون» معنادار 

 مديريت انرژي را دارا يت هاينيست؛ يعني اين مؤلفه توانايي پيش بيني قابل
. ستين

. نتايج رگرسيون چند متغيره 2جدول 

 

ضريبهاي 
 دغيراستاندار

ضريب 
 استاندارد

t p 

B 
خطاي 

 استاندارد 
Beta 

 گام اول
 98/7 35/78 ضريب ثابت

 

 

87/9 001/0 

 001/0 61/8 586/0 265/0 19/2ارتباط 

گام  

 دوم

 96/8 07/57 ضريب ثابت
 

32/6 001/0 

 001/0 47/5 404/0 291/0 75/1ارتباط 

مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
57/1 335/0 333/0 50/4 001/0 

گام  

 سوم

 ضريب ثابت
15/51 

 

98/8 

 
 

68/5 

 

001/0 

 

 001/0 59/3 293/0 300/0 1/1ارتباط 

مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
25/1 310/0 303/0 16/4 001/0 

 004/0 91/2 221/0 342/0 944/0وفاداري و تعهد 

گام 
 چهارم

 ضريب ثابت
16/47 

 

12/9 

 
 

13/5 

 

001/0 

 

 005/0 86/2 241/0 318/0 954/0ارتباط 

 مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
18/1 309/0 257/0 41/3 001/0 

 029/0 20/2 173/0 337/0 757/0وفاداري و تعهد 

 034/0 14/2 177/0 326/0 732/0رهبري 

گام  
 پنجم

 001/0 053/5  332/9 16/47 ضريب ثابت

 005/0 6/2 211/0 338/0 865/0ارتباط 

مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
033/1 329/0 237/0 5121/3 001/0 

 029/0 15/2 157/0 437/0 744/0وفاداري و تعهد 

 034/0 23/2 187/0 366/0 652/0رهبري 

 

      

اعتبار يا شهرت 
شركت 

677/0 442/0 259/0 76/3 032/0 
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گام  
 ششم

 001/0 773/4  52/8 66/42 ضريب ثابت

 005/0 56/2 241/0 318/0 954/0ارتباط 

مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
18/1 309/0 217/0 221/3 001/0 

 757/0وفاداري و تعهد 
337/0 

 

163/0 

 

14/2 

 

02/0 

 

 03/0 05/2 167/0 326/0 732/0 رهبري

 

اعتبار يا شهرت 
شركت 

697/0 432/0 157/0 56/3 032/0 

روحيه و 
 اخالقيات

655/0 332/0 227/0 74/2 022/0 

       

گام  
 هفتتم

 001/0 773/4  52/8 66/42 ضريب ثابت

 005/0 56/2 241/0 318/0 954/0ارتباط 

مشاركت و 
درگير بودن در 

سازمان 
18/1 309/0 217/0 221/3 001/0 

 02/0 14/2 163/0 337/0 757/0وفاداري و تعهد 

 03/0 05/2 167/0 326/0 732/0رهبري 

 

اعتبار يا شهرت 
شركت 

697/0 432/0 157/0 56/3 032/0 

روحيـــه 
واخالقيات 

655/0 332/0 227/0 74/2 022/0 

       

 
بهره برداري از 

منايع 
6/0 5532/0 229/0 58/4 001/0 
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نتايجپژوهشنشانداد گويارهبري  .1
مناسبوحمايتيدرسازمان،سالمتسازمانيراتحتتأثير 
خودقرارمي دهدوبهبودجنبه هايرهبريبه خصوص 

گرايشبهسمترهبريحمايتيموجبافزايشاثربخشي سازمان هادر زمينه مديريت 
 .انرژي در سازمان خواهدشد

نيروگاه نتايجپژوهشنشانداد كهبينكاربرددرست منابعومديريت انرژي در  .2
رابطه مثبتومعني داريوجودداردواينبدانمعنياستكهبا سيكل تركيبي شيروان

افزايشبهبودبه كارگيريدرستمنابعدرسازمان،برقراري و اجراي مديريت 
انرژينيزافزايشمي يابدوباكاهشوياعدمبه كارگيري 

 .درستمنابعدرسازمان،اثربخشيدر زمينه مديريت انرژي نيزكاهشمي يابد

نيروگاه نتايجپژوهشنشاندادكهبينتعهدووفاداريكارمندان ومديريت انرژي در  .3
رابطه سيكل تركيبي شيروان

مثبتومعني داريوجوددارد،ودرنتيجهباافزايشتعهدووفاداريكارمنداندرسازمان،،برق
راري و اجراي مديريت انرژينيزافزايش 

مي يابدبعدتعهدووفاداريدرمدلموردبررسيتحقيقبا 
درواقعبعدروحيه . بعدروحيهدرمدلپارسونزمطابقتدارد

. درمدلپارسونزباابعادوفاداريوروحيهازمدلاليدنوكلينگلمطابقتمي كند
همچنيندرپژوهشحاضرطبق مدلاليدنوكلينگالرتباطبينبعدروحيهازسالمت 

سازمانيبا مديريت 
انرژيموردارزيابيقرارگرفتونتايجتجزيهوتحليالطالعاتنشاندادكهبينروحيهكارمند

نيروگاه سيكل تركيبي انو مديريت انرژي در 
معني داريوجوددارد،واينبدانمعنياستكهباافزايش شيروان

روحيهكارمنداندرسازمان،اثربخشيدر زمينه مديريت انرژينيزافزايش 
مي يابدوباكاهشروحيهكارمنداندرسازمان،اثربخشي در زمينه مديريت انرژي 

تحقيقاتاندكيدررابطهبانتايج . نيزكاهشمي يابد
 .فوقدرداخلوخارجكشورصورتگرفتهاست

ومديريت انرژي اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت نتايجپژوهشنشاندادكهبين .4
رابطه مثبتومعني داريوجوددارد،اما اين بعد از نيروگاه سيكل تركيبي شيرواندر 

 داراي اهميت كمتري  نيروگاه سيكل تركيبي شيروانسالمت سازماني در
نسبت به ساير ابعاد مربوطه دارد و شايد دليل آن سازمان دولتي بودن آن 

 است

 ارائه راهكارها
كشور باوجوداينكهمديريتانرژيبحثجديديدر

،زيراعالوهبرمصرفكنندهبودن،صادركنندهيانشودي ماهميتآنافزودهروزبه روز،وليمااست
وكاهشصادراتآنويانوسانقيمت ميهسترژينيز

. گذاردي ميجاريكشوروسازندگيبودجه عمدهبرريتأثآن
. يكضرورتحياتياستTQMانرژيبرايمانهيكانتخاببلكه درلذامديريت

ازاينرومي توانيمبااستفادهازشيوه هاينوينمديريتينظير 

مديريتانرژيشاهدافزايشكيفيمديريتانرژيدركشوروبهتبعآنافزايشبهره وريدرسطحسازمان 
 ومليباشيم

 پيشنهادات :

مي گردد شركت مديريت توليد نيروگاه هاي گازي خراسان پيشنهاد  .1
به صورتدوره اي ميزان سالمت سازمان خود را تحت پايش داشته باشد 
به ويژه در بعدمنابع انساني و رضايت شغلي و سالمت رواني نيروهاي 

 مجموعه شركت.

 كه در حال آزمايش هايدوره اي در كنار مي گرددپيشنهاد  .2
 شيروان ، نيروي كار به لحاظ جسمي مورد حاضرهرسالهدرنيروگاه

 گذشته  سال هايآزمايش قرارگرفته و وضعيت جسمي افراد نسبت به 
 مربوطه با توجه تست هايروان شناسيومشاوره هاي نياز به مي گرددبررسي 

 تا شرايطي فراهم شودكه مي گردد خاص خود احساس آزمايش هايبه 
 باال از ورواني جسمي وسالمت فراوان وعالقهكاركنان نيروگاه با اعتقاد 

  جلوگيري گردد.وفرد جهت سازمان جبران ناپذير گاهاً وخساراتفجايع 

 منابع و مآخذ:
ترجمه محمد رضا علي . در جهت سالمت سازمانياقداماتي(مايكل. پوالني،  .1

)  2004 سيستم (انتشار به زبان اصلي، آموزش همكارانپور. موسسه پژوهش و 
عالقه بند، علي، سالمت سازماني مدرسه، فصلنامه مديريت در آموزش و  .2

 1378، بهار 21پرورش، شماره 
عباس زاده، ميرمحمد، حرفه معلمي و رضايت شغلي، فصلنامه تعليم و تربيت،  .3

 1369، 1شماره 
هوي و ميسكل، تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، ترجمه: سيدعباس  .4

  1371زاده. ميرمحمد، جلد دوم، اروميه، انتشارات انزلي، 
. آمار و كاربرد آن در مديريت،  جلد دوم. 1380آذر، عادل. و مومني، سفور.  .5

 .سمت :تهران

رحمان پور، لقمان. شناسايي عوامل موثر در حفظ و نگهداري منابع انساني.  .6
 .نامه كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس پايان

رضايي، حميدرضا. و صانعي، مهدي. مزيت رقابتي پايدار. فصلنامه اطالع  .7
 .4و  3 رساني. شماره

 .. مديريت منابع انساني. تهران: سمت1381سعادت، ا.  .8

. روشهاي تحقيق درمديريت. ترجمه محمد صبائي و محمود 1381سكاون، ا.  .9
 .تهران: مؤسسه مديريت وبرنامه ريزي .شيرازي

 .. مديريت رفتار سازماني. تهران: نگاه دانش1383سيد جوادين، سيدرضا.  .10

 .1377سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)،«مديريت انرژي» سال  .11

. 1379اسميت مكرگ چي،«اصول مديريت انرژي» سال  .12
اورعي هاشم ، بهينه سازي مصرف انرژي در الكتروموتورهاي صنعتي ، مركز  .13

. 1373تحقيقات نيرو ، 
 .1371مباني سازمان ومديريت ، جزوه دانشكده مديريت دانشگاه تهران،  .14

مجموعه مقاالت اولين همايش از سلسله همايش هاي تخصصي چشم انداز (  .15
) منطقه شش دانشگاه آزاد اسالمي اهواز. 1404انرژي در ايران 

رابينز ،استيفن پي،رفتار سازماني ،ترجمه ي دكتر علي پارسيان و دكتر سيد محمد اعرابي،  .16
 1381تهران:انتشارات دفتر پژوهشي فرهنگي 
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مورهد و گريفن ،رفتار سازماني ، ترجمه ي دكتر سيد مهدي الواني و دكتر غالم رضا  .17
 1379معمارزاده، تهران:انشارات مرواريد

هرسي،پاول ،كنت اچ بالنچارد،مديريت رفتار سازمان،ترجمهي دكتر قاسم كبيري  .18
 1378،تهران:انتشارات جهاد دانشگاهي 

هنري مينتزبرگ، سازمان دهي پنج الگوي كارساز ،مترجم :  ابوالحسن فقهي ، چاپ اول  .19
 1370،تهران: انتشارات مركز اموزش مديريت دولتي 

هارلود كنتز و ديگران،اصول مديريت، جلد دوم، مترجمان محمد علي طوسي و ديگران ،  .20
  1370تهران: انتشارات مركز اموزش مديرت دولتي 

  1378نيكو اقبال ، علي اكبر، بر گزيده نظريه هاي سازمان و مديريت ، تهران انتشارات سمت .21

 1384- 159 نويسنده : -مجله تدبير - شماره " سالمت سازماني "جاهد حسينعلي ،مقاله  .22

23. WAYNE.K, AND JOHN A, FELDMAN. 
“ORGANIZATIONAL HEALTH: THE CONCEPT AND ITS 
MEASURE”. JOURNAL OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATION, NUMBER ۴, ۱۹۸۷, P: ۳۰.  
24. -JULIE A LYNDEN&WILLIAM, KLINGLE. 
“SUPERVISING ORGANIZATIONAL HEALTH”. 
SUPERVISION JOURNAL 
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