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اداري  یخدمات ده تیفیعوامل موثر برک یعنوان:   بررس  

گاز استان البرز شرکت و عملیاتی در   
 

 سید مهدي یحیوي
 موسسه آموزش عالی مهر البرز ، تهران ، ایران یصنعت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو

Email : s.mahdi.yahyavi@Gmail.com 
 پونه خرازیان

 موسسه آموزش عالی مهر البرز ، تهران ، ایران یصنعت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو

kharazian.pooneh@gmail.com  Email : 
 

 
 چکیده 

با کيفيت به مردم بيش از گذشته نمایان شده است، دولتها مایلند به منظور جلب در ساليان اخير توجه دولتها به ارائه خدمات 

اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، خدماتی ارائه کنند که رضایت مردم و شهروندان و سطح مشارکت آنان را در فعاليتهای 

ش مواجهند که چگونه می توانند خدماتی سریعتر، اجتماعی افزایش دهند. در نتيجه در مدیریت دولتی نوین، دولتها با این پرس

را در  یاتيو عمل یادار یخدمات ده تيفيبر ک رگذاريپژوهش عوامل تاث نیبهتر و کم هزینه تر و با کيفيت باالتر ارائه دهند . ا

خراج شد و در مرتبط است اتیو نظر نيشيپ قاتيبراساس تحق ملقرار داده است . شش عا یشرکت گاز استان البرز مورد بررس

 یعوامل مشخص شد. جامعه آمار نیهر کدام از ا ريتاث زاني، م رانی. با مشورت از نخبگان و مد دیگرد یدسته بند یسه گروه اصل

استفاد   AHPاز روش  جیل نتايو تحل هیتجز یشرکت گاز استان البرز بودند. برا یو مناطق اصل یستاد رانیپژوهش ، مد نیدر ا

موثر(   %18) یتوانمند جادیموثر( و ا %37) زهيانگ جادیبا ا یانسان یروين یبررو یگذار هیکه سرما دهدينشان م جی. نتادیگرد

موجب  توانديموثر(  م %16) یادار یندهایاصالح ساختارها و فرآ نيدارد و همچن یدر امر خدمات ده ییبه سزا ريکارمندان تاث

 یموثر( ، برون سپار %9کارمندان ) قیو تشو هيتنب دیمشخص گرد نکهیگردد . ضمن ا یو سطح خدمات ده یبهره ور شیفزاا

 خواهند داشت. یخدمات ده تيفيدر مبحث ک یموثر( اثر اندک %6نظارت ها ) شیموثر(  و افزا 8%)

 

 ،  ارباب رجوع یی، پاسخگو تيفي، ک یبهره ور شی، افزا یاتيو عمل یادار یخدمات دهواژگان کلیدي: 
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 :مسأله انیب و  مقدمه 

 یشهروندان رييال تغکه همواره دولتها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواستها و انتظارات در ح ییچالشها نیاز مهمتر یکی -1

 یها وهيش یودر جستج دیخواسته هاست که دولت با نیپاسخ به ا یکنند. در راستا یخود را از آنها کسب م تياست که مشروع

در ( 1394، اعيلیعقوبی اسم)شهروندان به ارمغان آورد  یرا برا یخدمات خدمات عموم همستمر در ارائ یباشد که نوآور ینینو

 حال حاضر در سازمان ها و ادارات دولتی روند پاسخگویی کند و پيچيده ميباشد. به نحوی که 

راشکال سروکار پيز با فرآیندهای دست و پا گير و سردرگمی و گاها نارضایتی ارباب رجوع ميگردد. از طرفی کارمندان ن سبب

 شود که :داشته و بابت هر پاسخگویی و یا ارائه خدمات زمان و انرژی زیادی را تلف ميکنند. لذا این سوال مطرح مي

 کندی و نامطلوب بودن خدمات دهی به متقاضيان و مشترکين گاز و راه حل بهينه سازی آن چيست؟ علل

 ه با ارباب رجوع سروکار دارند دیده ميشود. کمامی ادارات گاز شهری و ادارات زیر مجموعه ی آنها این مشکل در ت -2

 د علل احتمالی بروز این نارسایی ، قدیمی بودن روش پاسخگویی و خدمات رسانی ،تعریف اشتباه و گاها ناقصبه نظر ميرس -3

 فرآیندهای اداری ميباشد.

در برابر شهروندان،سبب شده است دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به  ی دولتیضرورت پاسخگو بودن سازمان ها -4

 (1381خاکی، ) مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند.

   سازمانهای دولتی نوین، رضایتمندی یکی از معيارهای مهم سنجش عملکرد سازمانی به شمار ميرود. در

 خگویی و ارائه خدمات به ارباب رجوع بسيار مهم و خواهد بود.انتخاب روش صحيح،کارا و سریع جهت پاس لذا

به  ن این مسئله در طوالنی مدت سبب افزایش نارضایتی مردم از ادارات دولتی خواهد شد و گاها ارباب رجوع رانادیده گرفت -5

جو که ممکن ده افراد سودسمت استفاده از روش های غير مشروع برای دریافت خدمات سوق ميدهد و زمينه را برای سو استفا

 است بعضی از همان کارمندان اداره هم باشند، آماده خواهد کرد. 

مندی  در مردم مقابل در صورت انتخاب وایجاد روشی پویا، سریع و اثر بخش در جهت پاسخگویی و ارائه خدمات، حس رضایت در

 خواهد کرد.  افزایش خواهد یافت و از طرفی راندمان کار ادارات نياز افزایش پيدا

رند، ئله در تمامی ادارات و سازمان های خدمات رسان دولتی که وظيفه پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم را داوجود این مس -6

 مشاهده ميشود .

غلب د سازمان در بخـش دولتی بویژه در کشورها ی جهان سوم همواره با پاره ای از مشکالت روبرو است . زیرا ابررسی عملکر -7

که بررسی  سازمان های دولتی ارایه دهنده خدماتی غير ملموس، بدون جایگزین و انحصاری هستند و گاهی مشاهده می شود

 (1380)الوانی،  جهت رضایت ارباب رجوع جد ی گرفته نمی شود . رميزان انحرافات و اصالح امور سازمان د

ر این زمينه کافی و دابتدایی تا به امروز، روشن است که تحقيقات توجه به وجود چنين مسئله ای در اداره مذکور از سالهای  با

این مسئله  اثربخش نبوده و صرفا تغييرات جزیی صورت گرفته در روش پاسخگویی و ارائه خدمات، تاثير بسيار کمی در حل

 داشته است.

 

 :قیتحق تیضرورت  و اهم

رود. ف پيش میليتهای متنوع، سادگی و سهولت در سيستم های مختلکنونی با سرعت به سوی ایجاد کيفيتهای برتر، قاب دنيای

يدا می کند، چرا پدر چنين فضایی بویژه برای سازمانهای عمومی، ارائه خدمات مناسب تر و توجه بيشتر به ارباب رجوع ضرورت 

   ( 1399)جشان زاده گان ،  رجوع است. ربابکه داور نهایی کيفيت خدمات عمومی ا

 ردم است.بهبود کيفيت در سازمانهای عمومی مستلزم تعامالت این سازمان ها در ارائه خدمات باکيفيت به مبنابراین 
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با  یکل در جامعه شان به طور یعموم یخدمات ده تيفيکه ک یو صنعت یبه لحاظ علم افتهیو توسعه  شرفتهيجوامع پ در

احترام نهادن  زانيم خود را در یشرکت ها اید، اعتبار سازمان ها قرار دار ییمانند کشور ما متفاوت است و در سطح باال یجوامع

 است . ايح دنموفق در سط یبارز سازمان ها و شرکت ها یها یژگیاز و یکی«  یمدار یمشتر»دانند . اصل  یبه ارباب رجوع م

ر حداقل زمان شده که مراجعه کنندگان د یو طراح ميتنظ یبه مردم طور ییو پاسخگو ینظام ادار شرفتهيپ یاغلب کشورها در

کنند تا ارباب  یمتالش خود را  تینها نکهیبرخوردار است و هم ا یخاص تيبرسند . هم وقت و زمان از اهم شانیبه اکثر کارها

 .  نشودشرکت خارج  ایاز اداره  یرجوع ناراض

ت، دولتها مایلند به آنجا که در ساليان اخير توجه دولتها به ارائه خدمات با کيفيت به مردم بيش از گذشته نمایان شده اس از

 نان را در فعاليتهایمنظور جلب اعتماد مردم و رمایه اجتماعی، خدماتی ارائه کنند که رضایت مردم و شهروندان و سطح مشارکت آ

د خدماتی سریعتر، يجه در مدیریت دولتی نوین، دولتها با این پرسش مواجهند که چگونه می توانن. در نتهنداجتماعی افزایش د

 بهتر و کم هزینه تر و با کيفيت باالتر ارائه دهند

ازمانها توانایی اجرای سسوی دیگر با توجه به افزایش آگاهی و نياز پدید آمده، مراجعان به سازمانهای دولتی نيز مایلند این  از

 مندی به فراهم ساختن خدمات مناسب و در کل کمک مات وعده داده شده را به نحو درست و قابل اتکا داشته باشند. عالقهخد

توسعه و بهبود  بهترین خدمت از نظر مراجعان مهم است. شاید به همين دليل است که دولتها تسازمان به مراجعان جهت دریاف

  (  1385،  ی)متول حی در نظر می گيرند و به عنوان اولویت تلقی می کنند.کيفيت خدمات را به عنوان یک حرکت اصال

ردها و حوزه کارک یدانند، بررس یکه خدمت اداری و عمومی را سنگ بنای حقوق اداری و فلسفه وجودی دولت ها م ییآنجا از

 هرچه  یو انسجام نظری و عمل نيياست تب یهی. بدابدی یم تيهای اثرگذاری آن ضرورت و اهم

 یشهروندان م به یارائه مطلوب تر خدمات عموم زيدولت و ن شتريب تيو شفاف ییمفهوم منجر به کارآمدی، پاسخگو نیا شتريب

 ( 1396،  ی)واعظ شود. یمعنای عام محقق م کیخوب در  یتوان گفت بسترهای حکمران یگردد و م

بوليت و مشروعيت کيفيت خدمات دهی در ادارات از اهميت باالیی برخوردا است و حتی ميتواند مولفه ای در جهت تقویت مق لذا

یش کارایی کلی کشور نظام از طرف جامعه باشد. بهبود و افزایش کارایی شرکت ها و ادارات خدماتی قطعا در روند پيشرفت و افزا

 هم موثر خواهد بود. 

 

 : قیتحق ينوآور

 یها ییرسا، همچنان شاهد ضعف و نا  یخدمات ده یها ستميو نوع س تيفيفراوان در ک راتييرغم تغ یگذشت زمان و عل با

مشکل  نیحل ا یدر راستا یخدمات ده تيفيعوامل موثر در ک نييبه دنبال تع قيتحق نی. لذا در اميحوزه هست نیدر ا یفراوان

 .ميهست

 

 : قي( تحقیو جزئ ی)کل اهداف

 کلی هدف

 ل موثر در بهبود آناداری و عملياتی شرکت گاز استان البرز و عوام  یخدمات ده  تيارزیابی کردن  وضع -

 جزئی اهداف

 کارکنان شرکت گاز استان البرز زهينگاتعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و  -

 کنان شرکت گاز استان البرزکار یتوانمد و تعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  -

 شرکت گاز استان البرز یکار یندهایرآفتعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و  -

 در  شرکت گاز استان البرز یتی  و برون سپارتعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عمليا -
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 ر شرکت گاز استان البرزد یابیتعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و نظارت و ارز -

 کارکنان شرکت گاز استان البرز قیو تشو هينبتتعيين رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و  -

 

 : قيتحق های هيفرض  ای ها سؤال

 کلی سوال

 اداری و عملياتی شرکت گاز استان البرز چگونه است؟  یآنها در خدمات ده ريتاث زانيعوامل موثر و م  -

 جزئی سواالت

 شرکت گاز استان البرز چگونه است؟ یرابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و برون سپار  -

 رابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز استان البرز چگونه است؟  -

 کارکنان شرکت گاز استان البرز چگونه است؟ قیو تشو هيرابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و تنب  -

 شرکت گاز استان البرز چگونه است؟ یکار یندهایرابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و  فرآ  -

 در شرکت گاز استان البرز چگونه است؟  یابیرابطه بين خدمات دهی اداری و عملياتی  و نظارت و ارز  -

 کارکنان شرکت گاز استان البرز چگونه است؟ یعملياتی  و توانمندرابطه بين خدمات دهی اداری و   -

 

 :ساختار مقاله 

را دارند  یخدمات ده تيفيدر ک ريتاث نیشتريرا که ب یعوامل ن،يشيپ قاتيمرتبط و تحق یها هینظر یمقاله پس از بررس نیا در

 .میکرده ا یعوامل مذکور را رتبه بند رانیبا مشورت از نخبگان و مد تیو در نها میقرار داده ا یرا استخراج و مورد بررس

 

 ينظر یمبان
 :نیشیپ قاتیمرتبط و تحق يها هینظر

 ای رهيبه همراه ندارد و قابل ذخ ییو دارا تيقابل لمس، که مالک ريو غ یماد ريغ ییخدمت عبارتست از کاال کيکالس فیتعر

 نیاز خدمات فراتر از ا دیجد فیرود، اما تعر یم انيبه وجود آمده و بعد از مصرف از م . معموال در لحظه مصرفستين ییجابجا

 است. فیتعر

کرد.  رييتغ یاز خدمات به کل یجهان فراصنعت فیتعر” خدمات یرگيمنطق چ“به نام  یدیجد میپارادا یبا معرف 2004سال  در

 یجامع برا یا یتئور“بوده است. به عنوان مثال در کتاب  یريدر حال شکل گ یبا رشد اقتصاد خدمات شياز سالها پ رييتغ نیا

 یمحسوب نم ديتول ندیفرآ یبرا یخود، نهاده ا یگاه به خود چيه یمنابع ماد“ کهکند  یهانت مطرح م یشلب ی، آقا”رقابت

  ”ارزشمند است. یفراهم کنند، به عنوان ورود ندیفرآ یتوانند برا یم یمنابع ماد نیکه ا یشوند، بلکه تنها خدمات

Hunt, Shelby D , 2000) .( 

که  یفراصنعت یشروع شده بود در عصر حاضر و در اقتصادها یجامعه صنعت یبحث ها که از سالها قبل و با نقد ارزش ها نیا

 نينچنی، خدمت را ا”خدمات یرگيمنطق چ“منجر شده است.  دیجد میپارادا نیا فیاست به تعر افتهی یديخدمات نقش کل

 ”است. یگرید ایسود خود  یو عملکردها برا ندهایها، فرآ تيفعال قیها از طر تيقابل یريخدمت، به کارگ“کند:  یم فیتعر

ارائه  نيب یبلکه ارزش در استفاده از محصوالت و خدمات به صورت مشارکت ابدی یارزش، در محصوالت تجسم نم دگاه،ید نیا در

 یبرا یا لهيوس یتبادالت شناخته شده و محصوالت ماد هیکند. خدمات، پا یم دايکننده و استفاده کننده به وجود آمده و معنا پ

ارزش  جادیهمواره در ا یمشتر ليدل نيارباب رجوع. به هم ازيرفع ن یبرا یخدمت ند،شو یم فیگسترده خدمت تعر عیتوز
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توانند طرح کنند  یم یشنهاديپ ییکند، سازمان ها تنها ارزشها جادیا یتواند ارزش ینم ییهاسازمان به تن کیمشارکت دارد و 

 (Vargo, S. and Lusch, R , 2004) .رندیپذ یکه در استفاده معنا م

به  یستیتند ، باعموم شهروندان هس یازهايرفع ن یبرا نکهیا ليشوند به دل یکه توسط دولت ارائه م یاتيو عمل یادار خدمات

خدمات با  نینطباق اا،  نیو برابر از آنها برخوردار بشوند . عالوه بر ا کسانیتا همه شهروندان به  افتهیاستقرار  یحينحو صح

 شده است . رفتهیاز آنها پذ یدر برخوردار یخدمات و تقدم عموم نیا اتثب ایروز ، استمرار  اتيمقتض

توسط دولت  یارياعتبار ، خدمات بس نیاست و به ا افتهی یروزمره گسترش قابل توجه ینقش دولت ها در امور اجتماع امروزه

 همه شهروندان   یازهايشهروندان جامعه آن است که ن انيگردد . هدف از ارائه خدمات در م یارائه م

 یاصول و ضوابط مهم بر یهم ، خدمات در حقوق ادار ليدل نيگردد . به هم نيشده و منافع و مصالح عموم مردم تام نيتام

 گردد . نياست تا اهداف فوق تام افتهیاستقرار 

و نظارت بر انجام خدمت  یخدمات ده ندیتوان به کارمندان ، روش و فرآ یعوامل حاکم بر خدمات م نیو موثرتر نیمهم تر از

 نیگاز و مشورت با نخبگان ا یدر شرکت مل سندهینو تيموارد و تجربه هفت ساله حضور و فعال نیاشاره نمود. لذا با توجه به ا

 قتريتر و دق یجزئ یبررس یدر راستا نيدر نظر گرفته شد. همچن یاصل یشاخص ها انعرصه ، سه عامل موثر مذکور به عنو

 خواهد شد. انيب ليبه تفص یمفهوم ی، که در بخش الگو دیگرد ميشاخص  تقس ریموضوع هر شاخص به دو ز

خدمات در کارکنان اداری  هیبا عنوان  بررسی رابطه تعهد سازمانی با کيفيت ارا یقي( در تحق1387لملکی )ميرزامحمدی و عبدا -

خدمات و  هیکه ميزان تعهد سازمانی کارکنان با ميزان کيفيت ارا دندينتایج رس نیو آموزشی غير هيات علمی دانشگاه شاهد به ا

پاسخگویی، اطمينان، همدلی و وضعيت ظاهری آنان رابطه دارد همچنين ميزان تعهد سازمانی  ميزانابعاد آن ، ثبات و پایایی، 

ميرزامحمدی و )کارکنان با متغير های جنس، سن، مدرک تحصيلی، وضعيت استخدام و سنوات خدمت آنان رابطه دارد. 

  ( 1387عبدالملکی ، 

ثير مولفه های مسووليت اجتماعی بر کيفيت ارائه خدمات عمومی با عنوان تحليل تا یقي( در تحق1391معدنی و همکاران  ) -

که نتایج نشان داد مولفه های مسووليت اجتماعی، بر کيفيت ارائه  دندينتایج رس نی)مطالعه موردی شهرداری شهر اشتهارد( به ا

 (1391،معدنی جواد و همکاران )دارند.  معناداریخدمات عمومی، تاثير مثبت و 

با عنوان تبيين ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تاکيد بر  یقي( در تحق1394اران  )عباسی و همک -

که چهار بعد توانمندسازی کارکنان )احساس شایستگی، احساس معناداربودن شغل،  دندينتایج رس نیتعلق خاطر کاری به ا

ت عمومی، رابطه معنادار دارند. همچنين تعلق خاطر کاری، ارتباط بين احساس موثربودن و احساس اعتماد( با نوآوری در خدما

 (1394، عباسی و همکاران )توانمندسازی و نوآوری در خدمات عمومی را تعدیل می سازد. 

با عنوان بررسی پيشایندهای انگيزه خدمات عمومی در سازمان های دولتی ایران  یقي( در تحق1397حميدی زاده و همکاران  ) -

که روش تحقيق آميخته بوده و در دو بخش کيفی برای احصا مقوله ها از طریق روش فراترکيب و بخش  دندينتایج رس نیه اب

 خدمتانجام شد. تجزیه و تحليل داده ها نشان داد سه دسته عوامل اثر گذار بر انگيزه  ریکمّی با استفاده از مدل معادالت ساختا
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حميدی زاده و )مومی در بخش دولتی به ترتيب عبارت است از سبک زندگی، عوامل محيط کار و عوامل جمعيت شناختی. ع

 (1397 ،همکاران 

- Fiortoft (1994در تحق )با عنوان یقي   Developing and testing a model of professional commitment  

س مسئوليت است که مشارکت در زندگی سازمانی، مهارت های همکاری، احسا معتقد (یتعهد حرفه ا یالگو شی)توسعه و آزما

بطه تنگاتنگی ن دارای راو تعهد سازمانی افراد را تحت تأثير قرار داده است و در نهایت این تعهد با نحوه ارائه خدمات در سازما

 Fiortoft ,1994 ) (است.

- Liu ( در تحق2008و همکاران )با عنوان یقي Public service motivation and job satisfaction in China  

متعد ساختن  کارکنان و ختني، برانگ یخدمات رسان یمهم فرارو یچالش ها از (نيدر چ یشغل تیو رضا یخدمات عموم زهي)انگ

 یدولت یزمان هامنابع سازمان به خصوص در سا نیاز مهمتر یاست. چرا که منابع انسان یتحقق اهداف سازمان یآنها در راستا

  (Liu et al , 2008).  روديبه شمار م

 
 روش تحقیق 
 :الگوي مفهومی

اصلی تاثير گذار بر روند خدمات دهی و زیر شاخه های آنها   در این تحقيق با بررسی ، مشاهده و مشورت با خبرگان ، سه عامل 

 شناسایی شد که به شرح ذیل ميباشد :

 کارمندان  -1

 ایجاد انگيزه در کامندان با رفع نياز ها و دغدغه های ایشان -

 ایجاد توانمندی در کارمندان با آموزش های تخصصی -

 روش های خدمات دهی -2

 اصالح ساختار و فرآیندهای خدمات دهی -

 برون سپاری و خصوصی سازی -

 نظارت  -3

 افزایش نظارت ها بر کارکرد کارمندان -

 تنبيه و تشویق کارمندان -

 :شد ميترس 1 شکل مطابق پژوهش یمفهوم مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمفهوم مدل -1شکل

 روند خدمات دهی

 کارمندان
 ایجاد انگیزه

 ایجاد توانمندی

 روش های خدمات دهی
 اصالح ساختار

 برون سپاری

 نظارت
نظارت افزایش  

 تنبیه و تشویق
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 : قیتحق یاتفرض

 .دارد ییبسزا ريتاث  عملياتی و اداری دهی خدمات در البرز استان گاز شرکت یسپار برون  -1

 دارد. تاثير بسزایی  عملياتی و اداری دهی خدماتدر  استان گاز شرکت کارکنان و انگيزه شغلی رضایت  -2

 .تاثير بسزایی دارد  عملياتی و اداری دهی خدماتدر  البرز استان گاز شرکت کارکنان قیتشو و هيتنب  -3

تاثير بسزایی   عملياتی و اداری دهی خدماتدر  البرز استان گاز شرکت ی  و اصالح ساختارهایکار یندهایفرآکيفيت   -4

 دارد.

 تاثير بسزایی دارد.  عملياتی و اداری دهی خدماتدر  البرز استان گاز شرکت در  یابیارز و نظارت  -5

 .دارد ییبسزا ريتاث  عملياتی و اداری دهی خدمات در البرز استان گاز شرکت کارکنان یتوانمند  -6

 

  :شناسی و مدل تحقیقروش

 طبق  نظرات خبرگان و مدیران استفاده ميشود.     AHPدر این تحقيق از روش 

بودن نوع تحقيق ميباشد که نياز به نظرات افراد متخصص و باتجربه در این زمينه هست.  دليل استفاده از این روش تخصصی

 ابزار جمع آوری داده در این مقاله مشاهده و پرسشنامه ميباشد.

جامعه آماری ، تمامی مدیران ستادی و مناطق اصلی شرکت گاز استان البرز ميباشند که با توجه تعداد محدود آنها ، تمام جامعه 

 ماری را به عنوان نمونه آماری در نظر ميگيریم.آ

نفر  8اصلی شرکت گاز استان البرز که در مجموع  مناطق و یستاد رانیمدبه همين منظور طبق روش قضاوت محقق ،  از  همه 

ا استفاده وزن دهی ميشود  و در پایان ب  AHPميباشند ، در رابطه با عوامل موثر نظرسنجی صورت ميگيرد و داده ها به روش 

 (2از ميانگين هندسی وزن هر داده مشخص خواهد شد. )شکل 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 قيتحق انجام مراحل -2 شکل

 

 

تعیین عوال موثر . 1
براساس مشاهده ، تجربه  

 ومشورت با نخبگان

نظرسنجی از مدیران . 2
و نخبگان و امتیاز دهی 

 به عوامل موثر

وزن دهی و رتبه . 3
بندی عوامل با استفاده از 

 AHPروش 
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  یافته ها
رک طبق الگوی مفهومی ، روند خدمات دهی به سه شاخص اصلی و شش شاخص فرعی تقسيم بندی گردید. الزم است جهت د

 بهتر آن ، در رابطه با شاخص های فرعی توضيحاتی ارائه شود.

کارمندان ، وجود انگيزه کافی ميباشد. کارمند بی  ایجاد انگيزه : قطعا یکی از عوامل محرک در تالش و پيگيری امور توسط -

انگيزه همچون خودروی بدون سوخت قابليت تحرک و فعاليت را نخواهد داشت . روزمرگی و یکنواخت بودن تمامی روزهای کاری 

حاضر یکی از ، حقوق و تسهيالت رفاهی اندک ميتوانند این مسئله را در بين کارمندان تشدید کند . فقدان این عامل در حال 

 چالش های پيش رو در ادارات کشور ما ميباشد.

ایجاد توانمندی : وجود توانمندی و تسلط کارمندان بر روی فعاليتشان  موجب افزایش سرعت عمل در انجام امور ، کاهش  -

به نفس کارمندان خطاهای احتمالی و افزایش راندمان کاری خواهد شد. در ضمن احاطه کافی بر کارها باعث افزایش اعتماد 

 ميگردد. 

 روش و ندهایفرآ بهبود و اصالحاصالح ساختار : ساختارهای و فرآیندها باید به طور مداوم مورد ارزیابی و اصالح قرار گيرند.   -

 و اصالح نقش و تياهم. باشد یم وری بهره ارتقای برای وهيش نیکارآمدتر و نیموثرتر نهادها و سازمانها در کاری و ییاجرا های

 ( 1390نهری ، ) . گردد یم قلمداد ریناپذ انکار امری اداری های نظام در ندهایفرآ و روشها مستمر بهبود

 ساختار ایجاد به ناچار بيشتر وری بهره برای سازمانهاست. ادارات اصلی عناصر جزء پيچيدگی و تغيير پویایی،برون سپاری :    -

 حرکت و دولتی های فعاليت کاهش درمدیریت، غالب دیدگاه راستا دراین. هستند سازمان بيرون امکانات از مندی بهره و منعطف

 است.  سپاری برون ، سازی کوچک سمت به

افزایش نظارت : نظارت مداوم و بررسی روند انجام امور باعث پيشگيری از ایجاد تخلفات و اهمال در خدمات رسانی به ارباب  -

در سيستم های اداری و کم توجهی  به این موضوع یکی از عوامل کاهش کيفيت خدمات  رجوع ميشود. خالء نظارت مناسب

 رسانی است.

 

 ای مثبت حد از شيب که یکار طيمح. دارند ازين همزمان هيتنب و قیتشو به ییکارآ باالبردن یبرا کارمندانتنبيه و تشویق :  - 

 که یبرخ شود، ارائه یمختلف اشکال در تواندیم یزشيانگ یهاپاداش. کرد خواهد عملکرد اختالل دچار را کارمندان باشد یمنف

 شتريب یهاتيمسوول و یشغل عيترف مثبت، احساسات ابراز مانند نامحسوس یبرخ و پول و یمرخص کاال، مانند هستند محسوس

 .باشند موثر اريبس توانندیم نهایا یدو هر ،

      AHP، شاخص ها و زیر شاخص ها مشخص گردید و طبق روش  مشاهدهبراساس مشورت با نخبگان و با استفاده از روش 

 ( 3 –ساختار سلسه مراتبی آن به شکل زیر ترسيم شد. ) شکل 
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 ساختار سلسله مراتبی – 3شکل 

 

 

 ( 1 -پس از آن ، کمی سازی قضاوت ها براساس جدول زیر تنظيم گردید. )جدول 

 

 

 جدول کمی سازی قضاوت ها – 1جدول 

 

 

ی شرکت گاز استان البرز خواسته شد تا براساس جدول کمی سازی ، مقایسات زوجی در اصل مناطق و یستاد رانیمدسپس از  

محاسبه شد  AHP رابطه با شاخص ها و شاخص های فرعی را انجام دهند .  در مرحله بعد وزن ها طبق نظر هر مدیر  به روش 

جدول (جداول پایين قابل مشاهده است . و بعد از آن وزن هر شاخص به روش ميانگين هندسی محاسبه گردید که نتایج آن در

 )3و  2

 شرح معادل عددی قضاوت زبانی

 دو شاخص دارای اهيمت یکسان هستند 1 اهميت یکسان

 یک شاخص نسبت به دیگری تا حدی اهميت باالتری دارد 3 اهميت نسبتا باالتر

 یک شاخص نسبت به دیگری  اهميت باالتری دارد 5 اهميت باالتر

بسيار باالتری داردیک شاخص نسبت به دیگری  اهميت  7 اهميت بسيار باالتر  

 یک شاخص نسبت به دیگری اهميت بسيار باالتری دارد 9 اهميت فوق العاده باالتر

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 

 وزن شاخص های اصلی – 2جدول 

 

 

 وزن شاخص های فرعی - 3جدول 

 

 (  4 -. )جدول  مشخص ميگردند AHP در نهایت ، وزن نهایی شاخص های فرعی بر طبق روش

 

 

 

 

  نظارت روش های خدمات دهی کارمندان

1مدیر  0.071 0.27 0.64  

2مدیر  0.26 0.31 0.43  

3مدیر  0.087 0.19 0.72  

4مدیر  0.17 0.26 0.55  

5مدیر  0.3 0.34 0.36  

6مدیر  0.195 0.21 0.59  

7مدیر  0.38 0.15 0.81  

8مدیر  0.15 0.23 0.61  

 وزن کلی 0.20 0.23 0.57

زهيانگ جادیا  
 جادیا

یتوانمند  

 اصالح

 ساختار
یسپار برون نظارت شیافزا  قیتشو و هيتنب    

1مدیر  0.75 0.25 0.16 0.83 0.25 0.75  

2مدیر  0.70 0.30 0.39 0.61 0.35 0.65  

3مدیر  0.42 0.58 0.54 0.46 0.43 0.57  

4مدیر  0.60 0.40 0.31 0.69 0.55 0.45  

5مدیر  0.48 0.52 0.12 0.88 0.19 0.81  

6مدیر  0.55 0.45 0.43 0.57 0.49 0.61  

7مدیر  0.65 0.35 0.55 0.45 0.11 0.89  

8مدیر  0.70 0.30 0.35 0.65 0.50 0.50  

 وزن کلی 0.59 0.38 0.35 0.64 0.32 0.65
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 وزن نهایی شاخص های فرعی – 4جدول 

 

 

  گیريبحث و نتیجه

 (  5 -طبق تجزیه و تحليل داده ها و با توجه به فرضيات ، ميزان تاثيری گذاری هر کدام از عوامل به شرح ذیل است.)جدول 

 

 رتبه بندی عوامل تاثير گذار – 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير بسزایی دارد. این   عملياتی و اداری دهی خدماتدر  استان گاز شرکت کارکنان و انگيزه شغلی رضایت:  2طبق فرضيه  

 ميشود.درصدی تایيد  37فرضيه به علت تاثير گذاری 

 .دارد ییبسزا ريتاث  عملياتی و اداری دهی خدمات در البرز استان گاز شرکت کارکنان یتوانمند:  6طبق فرضيه 

 درصدی تایيد ميشود. 18این فرضيه به علت تاثير گذاری 

تاثير   ملياتیع و اداری دهی خدماتدر  البرز استان گاز شرکت ی  و اصالح ساختارهایکار یندهایفرآ: کيفيت  4طبق فرضيه 

 درصدی تایيد ميشود. 16بسزایی دارد. این فرضيه نيز به علت تاثير گذاری 

 به علت تاثير اندک مردود ميشوند. 5-3-1فرضيه های 

 

 ، کارآمد انسانی نيروی وجود ،دارد  قرار پژوهشگران توجه موردهمواره  عامل، مهم ترین عنوان به سازمانی هر انسانی نيروی

 توسعه و رشد. داشت خواهد ارمغان به سازمان برای را تری مطلوب نتایج خدمات هیارا و وظایف انجام به نسبت و باانگيزه متعهد

 ییکارآ گرید عبارت به. دارد یبستگ آن یانسان منابع تیرضا و زشيانگ تالش، ات،يروح به یادیز حد تا سازمان کی تيموفق و

زهيانگ جادیا  
 جادیا

یتوانمند  
ساختار اصالح یسپار برون  نظارت شیافزا  قیتشو و هيتنب    

 وزن 0.09 0.06 0.08 0.16 0.18 0.37

 رتبه زیر شاخص ها وزن نهایی درصد تاثيرگذاری

37% زهيانگ جادیا 0.37   1 

18% یتوانمند جادیا 0.18   2 

16% ساختار اصالح 0.16   3 

9% قیتشو و هيتنب 0.09   4 

8% یسپار برون 0.08   5 

6% نظارت شیافزا 0.06   6 
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 و مطلوب رفتار ارائه یبرا یانسان یروين. دارد ميمستق رابطه آن یانسان یروين یاثربخش و ییکارآ با سازمان کی یاثربخش و

 مگر ابدیینم تحقق امر نیا و شود ختهيبرانگ درست هم و باشد داشته زهيانگ هم دیبا سازمان، اهداف یراستا در موردپسند

 ليتحص یسو به آنها رفتار تیهدا بمنظور کارکنان، تیرضا و زهيانگ لیدال و لیتما علل ای یرفتار یچراها ییشناسا قیازطر

 ،یشغل تیرضا .ومناسب مطلوب یکار طيمحتحقق باهدف ستهیشا و قیالرانیمد توسط آنها از بهنگام استفاده و یسازماناهداف

 ییشناسا. هستند آنمسئول و یمتول رانیمد که است یطيمح جادیا به منوط کارکنان یبالندگ و سازمان به یوفادار و عالقه

 یم ادشدهی اهداف درجهت یديکل اقدام کی آنان یشغل تیرضا یابیارز زين و کارکنان یتینارضا لیدال و تیرضا جادیا عوامل

 سازمان بر آنها ريتأث و کار ترک ،یور بهره افت ،ییجابجا بت،يغ: مانند شغل از یتینارضا یامدهايپ به توجه.  دارد ريچشمگ. باشد

 ما گرید ییسو از آنان یوربهره و کارکنان سالمت بر یتینارضا یجسم و یروح اثرات و سو کی از یسازمان یهانهیهز شیافزا و

 د،يتول کاهش کارکرد، افت تها،یشکا از یبخش شیدايپ سازنهيزم تواندیم یشغل یتینارضا. سازدیم رهنمون موضوع تياهم به را

 تياهم یانسان منابع توسعه یراستا در که آنچه .باشد مشکالت گرید و هایکارکم ،یانضباط یهایدشوار نامرغوب، یکاال ديتول

 آن توسعه به دیبا مختلف طرق از بلکه شود،ینم حاصل یتخصص و یفن یآموزشها با تنها یانسان منابع بهبود که است نیا دارد،

 در.  است فنا به محکوم سازمان آن رد،ينگ قرار توجه مورد موضوع نیا سازمانها، یانسانمنابع تیریمد در اگر نیبنابرا. پرداخت

 ضمن در و شود گرفته درنظر سازمانها هیسرما نیمهمتر مثابه به یانسان منابع که است نیا یاساس یراهکارها از یکی راستا، نیا

 یانسان منابع تیریمد یعلم نینو یهاوهيش قیازطر یانسان یروين یهایتوانائ سطح یاعتال و نيتأم جذب، منظور به یزیربرنامه

 یستميس کردیرو ،یجهان کالس درسطح باال تيفيک با ديتول و درکشور داریپا یوربهره به یابيدست جهت نکهیا جهينت. رديگ انجام

  ( 1395،  ینظر) .طلبدیم را آن به کیاستراتژ توجه و یانسان منابع به

 توجه مورد را ندهایفرآ خاص طور به که ساخته وادار را شرکتها از یاريبس اکنون ،یکنون یايدن یچالشهاالزم به ذکر است که 

 یزوائد با مبارزه یبرا یاوهيش ندیفرا بهبودقطعا شرکت ها و سازمان های دولتی نيز از این موضوع مستثنی نيستند .  .دهند قرار

 یبرا ندهایفرا بهبود. شوندیم یوربهره کاهش و کارکنان هيروح فيتضع ها،پروژه یاجرا در ريتاخ باعث که است ندهایفرا در

 .  شودیم شروع ندیفرا کی یکاروکسب یازهاين فیتعر با یفناور بر تمرکز یجا به موانع شکست

 

 منابع از نهيبه استفاده واسطه به که دهندیم شهادت اندکرده اعمال خود سازمان در را ندیفرا بهبود که ییهاسازمان و هاشرکت

 .اندافتهی دست یمشتر ترشيب یریپذ یآگاه و یاتيعمل یوربهره شیافزا ها،اتالف کاهش چون یجینتا به موجود

 داشته یبهتر رشد درخت آن تا است تنومند یدرخت یرضروريغ و اضافه برگ و شاخ کردن هرس مثل ندهایفرا بهبود از استفاده

 باعث است شتريب یدگيرس مستعد که ندیفرا از ییهابخش ییشناسا با ندهایفرا بهبود. کرد ینگهدار آن از بتوان ترراحت و باشد

 .شودیم ندیفرا در بهتر عملکرد به یابيدست

 تحقيقات پيشين نيز گواهی بر درستی نتایج بدست آمده در این تحقيق ميباشند.

به این نتایج  انسانی نيروی وری بهره های مولفه سنجشدر تحقيقی با عنوان  1389 ،به طور مثال نصيری پور و همکاران  

 وری بهره افزایش بر موثر عوامل رهبری، شيوه و توانمندسازی انگيزشی، عوامل محيطی، شرایط سازمانی، فرهنگرسيدند که 

پور و  یرينص) .گيرند می بر در را انسانی نيروی وری بهره تغيير ميزان بيشترین که بودند، مطالعه مورد محيط در انسانی نيروی

  (  1389، همکاران 

 نيروی وری بهره با کارکنان توانمندسازی ارتباطدر تحقيقی با عنوان  1388 ،همينطور شریف زاده و محمدی مقدم یوسف 

 بهره در مشارکت و فرهنگ انگيزش، آموزش، عواملبه این نتایج رسيدند که  لرستان استان انتظامی فرماندهی کارکنان انسانی

  ( 1388شریف زاده و محمدی، ) .دارند سزایی به تاثير انسانی نيروی وری
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 نيروی وری بهره با کارکنان کاری زندگی کيفيت بين رابطه تبييندر تحقيقی با عنوان 1394 ،و همکاران  پایدارفردهمچنين 

 احساس کارکنان، ایمنی و امنيت ميانبه این نتایج رسيدند که  اروميه و خوی سلماس، واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه در انسانی

 تعهد سازمانی، گيری تصميم در کارکنان داشتن مشارکت و همکاری آموزش، و مهارتها پرورش دستمزد، و حقوق بودن منصفانه

  ( 1394پایدارفرد و همکاران ، ) .دارد وجود ارتباط انسانی نيروی وری بهره با تيمی کار و سازمانی

نتایج به دست آمده در این تحقيق ، ميتواند نقشه راه مناسبی جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعيت خدمات رسانی اداری و 

نی عملياتی در شرکت گاز البرز باشد. برای  رسيدن به این مهم ابتدا باید تمام برنامه ریزی ها و امکانات معطوف به نيروی انسا

گردد. رفع دغدغه های مالی ، تسهيالتی و همچنين ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش برای کارمندان و همچنين توجه جدی 

به خواسته ها و نيازهای آنان ميتواند ميزان بهره وری سازمان را به طور قابل توجهی افزایش دهد. بعد از آن ، بازبينی متدهای 

های روز دنيا مطمئنا سبب افزایش توانمندی کارمندان و به طبع آن افزایش بهره وری سازمان آموزش و بهره گيری از روش 

خواهد شد. در قدم سوم الزم است فرآیندها و روش های خدمات رسانی بازبينی گردد. پيچيدگی ها ، ابهامات و چالش های 

 ب رجوع و حتی کارمندان خواهد شد.موجود در فرآیندهای خدمات رسانی سبب کندی فعاليت ها و نارضایتی اربا

 نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به اینکه ادارات و سازمان های خدمات رسان کشور دارای 

چارت های سازمانی مشابهی هستند و نيز شاخص های انتخاب شده جهت بررسی قابل تعميم به ادارات و سازمان های دیگر هم 

 ميتوان از نتایج این مقاله در دیگر سازمان ها و ادارات نيز استفاده نمود. ميباشند ،
 

  منابع
، دوره  یشهر تیریمد هینشر ، دولت الکترونیک: الگویی جدید در اصالح نظام اداري و ارائه خدمات عمومی 94 ، یعقوبی اسماعيل

 41، شماره  14

و  تیریمد ندیفرآ هینشر ، دولت:مهمترین چالش پیشروي نظام اداري در برنامه چهارم توسعه راهبرد مجازي سازي 1381 ، خاکی

 58توسعه ، شماره 

 55، شماره  14دوره  ت،یریدانش مد هینشر،  یو اعتماد عموم یدولت تیریمد 1380 ، الوانی

 رانیا یبدن تيو ترب یعلوم ورزش یمل شیهما نيششم ، انیخدمات بر بازگشت مجدد مشتر تیفیک رتاثی  1399 ،جشان زاده گان 

1399 

 182، شماره  18دوره  ر،يتدب هینشر ، یخدمات عموم تیفیدر بهبود ک یگام شهروندي منشور  1385 ، یمتول

 12، شماره  4، دروه  یحقوق ادار هینشر ، رانیدر حقوق اداري ا یمفهوم خدمات عموم گاهجای  1396 ، یواعظ

خدمات در کارکنان اداري و آموزشی غیر هیات  هیبررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارا  1387، ميرزامحمدی و عبدالملکی 

 33شماره  1387دانشور رفتار سال پانزدهم اسفند ،  علمی دانشگاه شاهد

 نيکنفرانس ب نينخست ، خدمات عمومیتحلیل تاثیر مولفه هاي مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه   1391 ،معدنی و همکاران 

 1391 یو سازمان یتجار یهوشمند تیریمد نینو یها میپاراد یالملل

مدیریت دولتی )دانش مدیریت( ،  ، تبیین ارتباط توانمندسازي کارکنان با نوآوري در خدمات عمومی  1394 ،عباسی و همکاران 

 4، شماره  7دوره 

 یپژوهش -یفصلنامه علم ، پیشایندهاي انگیزه خدمات عمومی در سازمان هاي دولتی ایران بررسی  1397-حميدی زاده و همکاران 

 3-4  یعموم یاستگذاريس

 همایش بين المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی ، ندهایسازمان ها در اصالح فرآ یبرخ یعلل ناکام یشناس بآسی  1390 ،نهری 

  انيو بالگ ب یمنابع انسان تیریمد شیهما ، در سازمانها یانسان يروین تاهمی و نقش  1395 ، ینظر

 شماره – 19 دوره –مجله دانشگاه علوم پزشکی گيالن ،  سنجش مولفه هاي بهره وري نیروي انسانی  1389-پور و همکاران  یرينص
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ان لرستان تاس انتظامی فرماندهی کارکنان انسانی نیروي وري بهره با کارکنان توانمندسازي ارتباط  1388 ،محمدیو شریف زاده 

 1 شماره – 4 دوره –پژوهش های مدیریت انتظامی  هینشر ،

 اسالمی آزاد دانشگاه در انسانی نیروي وري بهره با کارکنان کاري زندگی کیفیت بین رابطه تبیین  1394 ،پایدارفرد و همکاران 

 23 شماره – 8مدیریت بهره وری )فراسوی مدیریت( دروه  هنشری ، ارومیه و خوي سلماس، واحدهاي
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