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چکیده
در میان سازمان هاي مختلف مدیریت شهري ،شهرداري یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با
عموم مردم دارد ،لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد شهرداري
رضایت داشته باشند .احساس رضایت شهروندان از محیط شهري و خدماتی که شهرداري ارائه می دهد ،عامل مهمی
در جهت ایجاد انگیزه در مردم براي مشارکت در توسعه شهري و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است .وظایف
شهرداري در گسترههاي گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،شهرسازي و خدماتی است؛ به گونه اي که هر فرد
شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است .وظایفی نظیر :سیاست گذاري و
برنامه ریزي براي توسعه شهري ،امور فنی و اجرایی و عمران شهري ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی
و ،...همگی از جمله مواردي هستند که بر عهده شهرداري ها و مدیریت شهري می باشد .کاهش مشکالت
زیستمحیطی ،رعایت ترافیک ،توجه به فضاي سبز ،پرداخت به موقع عوارض ،مشارکت و همکاري با شهرداري ها
در زمینه هاي ساخت و سازهاي اصولی ،جمع آوري زباله و مسائل پرشمار دیگر ناشی از مدیریت مشارکتی ،که
برگرفته از رضایتمندي است صورت می گیرد .بنابراین می توان گفت ،آگاهی از میزان رضایتمندي شهروندان از
عملکرد شهرداري و مدیریت شهري و کمک به حل آن میتواند تأثیر زیادي بر روي یک شهر داشته باشد و زندگی

پایدار شهري را تضمین کند.
واژگان کلیدی :رضایتمندي ،شهرداري ،مدیریت شهري ،شاخصها.

مقدمه
امروزه مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را
تامین کنند .مدیریت شهري داراي تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و
همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربري زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی
و امثال آن ها بر عهده دارد (تقوایی و صفر آبادي .):9:1:63 ،در میان سازمان هاي مختلف مدیریت شهري ،شهرداري یکی از
دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد(امانپور و همکاران .)3: :1:61 ،در واقع سازمان شهرداري به
عنوان سازمان محلی و غیردولتی به منظور اداره امور محلی و ارایه خدمات الزم با هدف مدیریت و توسعه کالبدي ،اقتصادي،
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اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است و وظیفه آن برآورده ساختن نیازهاي مشترك شهروندان بوده که هر
کدام از افراد به تنهایی قادر به برآورده ساختن آنها نیستند(رجب صالحی.)1:31 ،
در اجراي وظایف بسیار گسترده محوله به شهرداري ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی،
اطالع رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده و با سنجش میزان رضایتمندي شهروندان ،می توان از چالش هاي موجود و نقاط ضعف و
تهدیدها و فرصت هاي احتمالی شناخت مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته هاي سنجش رضایتمندي و پایش فعالیت هاي
متناسب با آن می توان نسبت به جلب رضایت حداکثري شهروندان اقدام کرد (مردعلی و همکاران .)12 :1:62 ،در واقع توسعه
همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد شهرداري رضایت داشته باشند (شیخ محمدي و تولیت
زواره .)13 :1:31 ،شناخت رضایتمندي شهروندان به شکل دوسویه در زندگی شهروندان و روند برنامه ریزي و سیاست گذاري
مدیران شهرداري تاثیر می گذارد و مدیران شهرداري با شناخت دیدگاه هاي مردم نسبت به عملکرد حوزه هاي خود می توانند
زمینه مشارکت عمومی شهروندان در امر توسعه شهري را فراهم سازند و به هدف غایی شهرداري ،یعنی ارائه خدمات مطلوب و
رفع نیازهاي شهروندان ،نایل گردند (کریمیان بستانی و همکاران.)1:62 ،
احساس رضایت شهروندان از محیط شهري و خدماتی که شهرداري ارائه می دهد ،عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم
براي "مشارکت در توسعه شهري" و "بهبود کیفیت محل سکونت خویش" است .در حالیکه نارضایتی از عملکرد نهادهاي عمومی و
احساس تبعیض در ارائه خدمات از سوي شهرداري در مناطق مختلف شهر موجب یاس ،ناامیدي و عدم مسئولیت پذیري شهروندان
می شود .ایجاد حس رضایت در شهروندان و مشارکت دادن آنان در اداره شهر نیازمند برنامه ریزي منظم و همه جانبه است که
مدیریت شهري قادر می سازد با ارائه تصویري مطلوب از شهرداري و ایجاد تعاملی موثر ،شهروندان را در عرصه فعالیت هاي شهري
امیدوار سازد ارائه خدمات شهري است (هدایت و علمی .)14 :1:61 ،در عین حال می توان به این نکته اشاره کرد که سنجش
رضایت مردم از خدمات شهري ،یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شهري
است؛ زیرا هنگامی که مدیران شهري از ذهنیت استفاده کنندگان خدمات شهري ،به عنوان اصلی ترین مشتریان آنها اطالعی
نداشته باشند ،نمی توانند ارزیابی درستی از عملکرد خود داشته ،ظرفیت هاي استفاده نشده و بالقوه خود را درك کنند ،لذا جهت
اطالع از ظرفیت هاي موجود و یا استفاده نشده بایستی عملکرد خود را به صورتی جامع ،با مراجعه به نظرات شهروندان ،اندازه
گیري و ارزیابی نمایند تا از طریق آن مدیران ارشد و میانی استراتژي هاي مناسب و مورد نیاز شهرداري را در جهت رسیدن به
اهداف و چشم انداز توسعه شهري تدوین عملیاتی سازند (رستمی و همکاران .):3: 1:61 ،حال باید دید چه مولفه ها و شاخص
هایی در ایجاد رضایتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري اثرگذار است.

پیشینه پژوهش
در سال هاي اخیر طراحی و اجراي نظام ارزیابی عملکرد شهرداري ها با استفاده از دیدگاه شهروندان مورد توجه شهرداري ها و
حکومت هاي محلی کشورهاي مختلف جهان ،اعم از کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه و همچنین کشورهایی با نظام سیاسی
و اداري مختلف قرارگرفته است .در ادامه به چند نمونه از این تجارب در جهان و ایران به طور خالصه اشاره می شود:
در مطالعات داخلی ،حکمت نیا و موسوي ( ،)1:39در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندي
شهروندان از عملکرد شهرداري در شهر یزد ،به این نتیجه رسیدند که میزان رضایتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري یزد در
شرایط پایین تر از حد متوسط بوده است .آنها همچنین نشان دادند که رضایت اجتماعی بیشترین نقش را در میزان رضایتمندي از
عملکرد شهرداري داشته است .برك پور و همکاران ( ،)1:36در پژوهشی به ارزیابی عملکرد شهرداري هاي مناطق  1و  11تهران
بر اساس میزان رضایت مردم از خدمات شهري پرداخته اند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح رضایت عمومی شهروندان از
عملکرد شهرداري در هر دو منطقه نزدیک به حد متوسط است اما از نظر ویژگی هاي اجتماعی پاسخ دهندگان مانند جنسیت،
سن ،تحصیالت و میزان آگاهی از وظایف شهرداري تفاوت معناداري میان نظرات ساکنان دو منطقه وجود دارد (شمس الدینی و
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همکاران .)136 :1:69 ،رفیع پور و همکاران ( ،)1:36در مقاله اي با عنوان ارزیابی اثربخشی عملکرد شهرداري قائن از دیدگاه
شهروندان به این نتیجه رسیدند که بیشترین رضایت شهروندان از وظایف خدمات شهري و عمران شهري و کمترین رضایتمندي از
عملکرد نظارتی شهرداري است .مدل تحلیلی پژوهش آنها نشان داد که متغیر مشکالت در سطح محله اثرگذارترین متغیر بر میزان
رضایتمندي از عملکرد شهرداري ،متغیر اطالع رسانی به عنوان دومین متغیر اثرگذار بر متغیر وابسته و سایر متغیرهاي اثرگذار به
ترتیب :نگرش نسبت به انتخاب شهردار از سوي شوراي شهر و عملکرد کارکنان شهرداري قائن است که با افزایش در هر یک از این
متغیرها ،میزان رضایتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ارتقا می یابد (رفیع پور و همکاران.)96 :1:36 ،
کاظمی نژاد و همکاران ( ،)1:63در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی عملکرد شهرداري ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از
خدمات شهري مطالعه موردي :شهر نوشهر ،در  7حوزه میزان رضایت مردم از عملکرد شهرداري را مورد سنجش قرار داده که نتایج
به دست آمده نشان داد بیشترین رضایت در زمینه خدمات رفاهی و کمترین رضایت در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی بوده
است( .امانپور و همکاران .)39 :1:61 ،مریم پریدار ( ،)1:63در مقاله اي تحت عنوان بررسی رضایتمندي شهروندان از خدمات
معاونت امور فرهنگی با استفاده از ترکیب و اجتماعی سازمان شهرداري مدل هاي کانو و تحلیل شکاف ،به این نتیجه رسید که بین
انتظارات شهروندان از هر سه بعد خدمات اساسی ،عملکردي و انگیزشی شهرداري ،با ادراك آنان از هر سه بعد ،اختالف معناداري
وجود دارد (نصیري و مهدیرجی.)66 :1:6: ،
احمدي و همکاران ( ،)1:6:در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان رضایتمندي شهروندان از سازمان زیباسازي و عوامل مؤثر
بر آن براي بهبود منظر شهري ،مطالعه موردي منطقه  9کالن شهر تهران ،نشان می دهد که رضایتمندي شهروندان از سازمان
زیباسازي در وضعیت متوسط قرار دارد .همچنین میان متغیرهاي آگاهی شهروندي و تکالیف شهروندي با متغیر رضایت شهروندي
رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .رستمی و همکاران ( ،)1:61در پژوهشی تحت عنوان سنجش رضایتمندي شهروندان از عملکرد
شهرداري در حوزه خدمات شهري مطالعه موردي شهر درود ،به این نتیجه رسیده اند که در بین شاخص هاي مورد ارزیابی
شهرداري در شاخص فنی و عمرانی بیشترین رضایتمندي را براي شهروندان و در شاخص اجتماعی  -فرهنگی کمترین میزان
رضایتمندي را براي شهروندان داشته است.
زنگنه و حسن آبادي ( ،)1:61در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداري و نقش آن در تأمین
منابع مالی مدیریت شهري ،مورد شهر سبزوار ،به این نتیجه رسیده اند که رضایت از عملکرد شهرداري با میزان مشارکت مالی
شهروندان رابطه وجود دارد .صفائی پور و همکاران ( ،)1:61در پژوهشی تحت عنوان سنجش رابطه میان رضایتمندي شهروندان از
عملکرد شهرداري و شاخص هاي پایداري محیط زیست شهري مطالعه مورد شهر دزفول ،به این نتیجه رسیده اند که بین
رضایتمندي از عملکرد شهرداري و حفظ محیط زیست رابطه معناداري وجود دارد .در مطالعات خارجی ،فان رایزن ( ،)2006در
پژوهشی اعتقاد دارد که پرسش مهم در برسی عملکر د شهرداري این است که شهروندان چگونه به عملکرد خوب یابد ،عکس
العمل نشان می دهند .در نگاه اول پاسخ به این سوال ساده به نظر می رسد؛ اما تحقیقات نشان می دهد پاسخ به این سوال که
چگونه شهروندان به عملکرد شهرداري عکس العمل نشان می دهند ،پیچیده تر از چیزي است که به نظر میرسد
( .)VanRyzin,2006:2هتري و مونتالو ) ،(2008در پژوهشی که در مورد سنجش رضایت شهروندان از خدمات شهري در شهر
ملبورن انجام داده اند ،میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداري را زمینه ساز و عامل مهم در نتیجه گیري عملکرد دانسته و
آن را زمینه اي مهم براي قضاوت حکومت هاي محلی از این نهاد مردمی دانسته اند .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که سطح
رضایت شهروندان از خدمات شهري در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارد).(Hatri & Montalvo,2008:46
لی و همکاران ( ،)2009در توصیف مطالعه خود مؤلفه هاي مهمی از قبیل تأمین نیازها ،روابط مؤثر بر یکدیگر ،خدمات تفکیک
شده و اثربخشی فردي تأکید کرده اند بر اساس این مدل ،عوامل تأمین نیازها و خدمات تفکیک شده به طور مستقیم بر رضایت
شهروندي تأثیر می گذارد ) .(Le et al, 2009: 126گوتیرز و همکارانش ( )2009در مقاله اي به بررسی رابطه بین کیفیت
خدمات ،رضایت مردم و اعتبار حکومت محلی بر اساس گزارش رضایت شهروندان از سنجش کیفیت خدمات دولتی پرداخته اند.
نتایج پژوهش نشان داد ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت ارتباط مستقیم در حالیکه ارتباط میان کیفیت و اعتبار غیرمستقیم
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است .همچنین رضایت و اعتبار ارتباط محکمی باهم دارند ) .)Gutieres et al, 2009: 2زنکر و همکارانش ( ،)2009در پژوهشی
که در دانشگاه هامبورگ انجام داده اند با بهره گیري از چهار شاخص شهرنشینی و گوناگونی ،طبیعت و اوقات فراغت ،فرصت هاي
شغلی ،بهره وري هزینه ،میزان رضایت شهروندان را جویا شده اند ،طبق نتایج این پژوهش بعد شهرنشینی و گوناگونی بیشترین
تأثیر را بر میزان رضایت شهروندان داشته و غالب مردم خواستار زندگی در شهرهاي بزرگ بوده اند ).(Zenker et al, 2009: 39

دنیز آکگول ( ،)2012در مقاله اي به عنوان اندازه گیري میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده به وسیله شهرداري نمونه
موردي شهرداري کریشایر به این نتیجه رسید که میزان رضایتمندي از خدمات شهرداري با توجه به منطقه اي که افراد زندگی می
کنند و گاهی برحسب جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و میزان درآمد متفاوت است (.(Akgul, 2012: 62

مبانی نظری
واژه رضایتمندي در فرهنگ لغت به معناي برآورده کردن یا مایه خشنودي و ارضاء شدن می باشد .همچنین ایجاد حالت
شادمانی ،خشنودي و مطلوبیتی که در نتیجه تأمین نیازها و برآورده کردن احتیاجات مراجعه کننده توسط ارائه دهنده خدمت
ایجاد می شود ،رضایتمندي گفته می شود ) .(Golabi et al, 2013: 5رضایتمندي تفاوت مابین عملکرد و انتظارات است .اگر
عملکرد برابر یا باالتر از حد انتظار باشد ،مشتري راضی است و اگر انتظارات بیش از عملکرد باشد ،مشتري ناراضی
است .(Deichmann et al, 2007: 652).همچنین در تعریفی جامع ،رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از
کاال یا دریافت خدمت ایجاد می شود ،احساس مورد نظر از تقابل انتظارات دریافت کننده و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید
(دیواندري و دلخواه .)136 :1:31 ،گروهی دیگر ارزیابی افراد از کیفیت خدمات و یا کاالهاي دریافت شده را رضایتمندي تلقی می
کنند .در بین برخی دیگر برآورده شدن خواسته ها و انتظارات افراد رضایتمندي اطالق می شود .با مالحظه دیدگاه هاي فوق می
توان گفت ،رضایتمندي یک فرآیند است که طی قیاس میان عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی به وجود می آید و یا ادراکی
است که بر حسب ادراك شهروندان مختلف پدید می آید .مفهوم رضایتمندي بر دامنه گسترده اي از تمایالت و مطلوبیت ها جهت
رفع نیازهاي پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد (امانپور و همکاران.)39 :1:61 ،
پیشینه بررسی رضایتمندي و انگیزش در سازمان ها به فردریک تایلور پدر مدیریت علمی بر می گردد .البته وي رضایتمندي
را از دید کارکنان مورد بررسی قرار داد .پس از وي مکتب روابط انسانی به رهبري التون مایو در دهه هاي  1920و  1930میالدي با
تأکید بر جنبه هاي روحی و روانی کارکنان سازمان ها و شرکت ها مورد بررسی قرار داد (حکمت نیا و موسوي .)13: :1:39 ،از
نظر مازلو نیازهاي گوناگون شهروندان در پنج رده زیر قرار دارند که عبارتند از :نیازهاي فیزیکی ،نیازهاي ایمنی و امنیتی ،نیازهاي
اجتماعی و وابستگی اجتماعی ،نیاز به احترام اجتماعی و محترم بودن و باالخره نیاز به کمال جویی و نشان دادن کمال توانایی
انسان ).(Stueart, 1987: 160

نظریات مازلو هرچند تحول عمده اي در مبانی مدیریت ،به خصوص ،مدیریت نیروي انسانی به وجود آورد ولی هنوز بسیار کلی
مینمود و مطالعات بیشتري را طلب می کرد .دانشمندان پس از مازلو ،مانند فردریک هرزبرگ برخالف وي شهروندان و رابطه آنها
با عملکرد سازمانی را مرکز مطالعات خود قرار دادند .مطالعات هرزبرگ در مورد شهروندان ،وي را به این نتیجه رساند که در میان
عوامل مختلفی که رضایت یا عدم رضایت از عملکرد سازمانی را موجب می شوند عواملی وجود دارند که در ارتباط با احساس
شهروندان نسبت به عملکرد سازمان می باشد .این عوامل می تواند تأثیر مثبتی در رضایت شهروندان داشته باشند .گور معتقد است
شکاف ناگهانی و فزآینده میان توقعات شهروندان و بهره مندي آنها از ارائه خدمات از سوي سازمان شهرداري ،قطع نظر از اینکه
واقعی یا واهی باشند ،باعث بروز نارضایتی و رضایتمندي می گردد (حکمت نیا و موسوي .)131 :1:39 ،به عقیده کاتلر سطح
رضایت تابعی است از تفاوت بین ادراك از عملکرد و انتظارهاي فرد (رهنورد .): :1:32 ،مقوله رضایت از مباحث مدیریتی است و
بیشتر مطالعات اولیه مربوط به آن براساس دیدگاه هاي تک بعدي دنبال شده است ،یعنی افراد با توجه به یک مجموعه آرزوها و
نیاز هایی که دارند ،شرایط فعلی شان را ارزیابی می کنند .رضایتمندي اشخاص ،انعکاس حالت روانشناختی ،تقدیر گرایی و
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عقالنیت ابزاري است .بنابراین برخی از محققان رضایتمندي افراد را با دیدگاه ادراك توصیف کرده اند .دسته دوم مربوط به تقدیر
و سرنوشت است و حالت سوم مربوط به افرادي است که به به هیچ طریق نمی توانند خود را با شرایط فعلی سکونت وفق
دهند(.کریمیان بستانی و همکاران.)123 :1:62 ،
رضایت از عملکرد سازمانی زمانی از اهمیت برخوردار گردید که نیروي انسانی به عنوان یکی از عناصر مهم تولید اقتصادي یا
تولید بازرگانی مطرح شد .سازمان ها اصوال عملکرد و نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت یا نارضایتی دارند .در عملکرد سازمانی،
عملکردهایی وجود دارد که باعث نگرش هاي مثبت و منفی شهروندان نسبت به سازمان شهرداري می گردد .اگر چه عملکردهاي
سازمانی طیف بسیار گسترده اي را شامل می شوند ،اما هدف نهایی همه این عملکردها ارتباط بین سازمان و رضایتمندي است.
زمانی که عملکردهاي شهرداري بتواند نیاز هاي شهروندان را برآورده سازند ،رضایتمندي شهروندان ایجاد می شود .جهت آگاهی
از ارتباط بین عملکرد شهرداري در ارائه خدمات عمومی و میزان رضایت شهروندان می توان گفت رضایتمندي مفهومی ذهنی و
کوتاه مدت است (طاهریان ،) 132 :1:39،در حالی که ارائه خدمات عمومی مفهومی عینی است که در مدت زمان طوالنی تکوین
می یابد .در سال  ، 1643تئوري رضایت شهروندان ارائه شد .این تئوري یک مدل تحلیلی است که براساس میزان رضایت
شهروندان از محیط سکونتی شان درمورد مولفه هاي مختلف فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادي ،محیط زیستی ،زیبا شناسی و  ...عمل
می کند (رفیعیان و خدایی .) 212 :1:33 ،این تئوري براي تعیین یک چارچوب راهنما جهت شناخت خصوصیات ساختاري
خانوار ها و بافت محل سکونت آنها (اعم از خانه و محله) که بر جوانب گوناگون رضایتمندي تاثیر گذار است به کار می رود
(کریمیان بستانی و همکاران .) 123 :1:62 ،به نظر آدامز ،شهروند آگاهانه یا ناخودآگاهانه بهره مندي هاي خود را با وظایف
سازمان مقایسه می کند زمانی که برابري وجود دارد ،رضایتمندي ایجاد می گردد .بنابراین علت رضایمندي شهروندان از عملکرد
شهرداري در این نظریه مقایسه اي است که شهروندان میان وضعیت ،امکانات و بهره مندي ها از شهرداري را با نیاز هاي زندگی
روزمره امروزي می سنجند باال بودن رضایتمندي از محیط شهر را در گروي ویژگی هاي زیر عنوان کرده است .از نظر او یک شهر
خوب:
 باید داراي ایمن ی ،امنیت و حفاظت بوده و از نظر بصري و عملکردي محیطی سامان یافته و با نظم باشد. باید محیط اجتماعی هدایت کننده باشد و حس مکان را تقویت نماید. باید داراي یک تصویر دهنی مناسب ،.شهرت و اعتبار خوب باشد و به مردم حس اعتماد و منزلت دهد. طراحی شده و از نظر زیبایی شناسی مطبوع و از نظر کالبدي قابل تصور باشد (براند فري .)1:3:::3خدمات عمومی یکی از ابعاد زندگی شهروندان است که سطح کیفی آن سطح رضایتمندي را تعیین میکند .در محیط
شهري ،کیفیت خدمات و سهولت دسترسی به خدمات از متغییر هاي تعیین کننده رضایتمندي است .اما بار معنایی کیفیت
خدمات عمومی با رضایتمندي متفاوت است .کیفیت خدمات داراي مفهوم عینی ،سنجی و شناختی است ،در حالی که رضایت
عنصري ذهنی مبتنی بر احساسات و انفعالی است .کیفیت خدمات با شکل ،اندازه و نحوه دسترسی سنجیده می شود .یانگ و
فانگ ابعاد کیفی خدمات و رابطه میان این ابعاد با رضایتمندي مشتري را مشخص کردند .این ابعاد کیفی شامل :قابلیت اعتماد،
پاسخگویی ،سهولت دسترسی ،شایستگی و هزینه دسترسی است(کریمیان بستانی و همکاران .)122 :1:62 ،عدم رضایت
اجتماعی اکثریت شهروندان و یا قشر قابل توجهی از آنها براي هر نظم اجتماعی و یا سازمانی زیان آور است (حکمت نیا و موسوي،
.)13: :1:39
رضایت شهروندان از شهر و خدماتی که شهرداري ارائه می دهد عامل مهمی در ایجاد انگیزه براي مشارکت در توسعه شهري و
بهبود کیفیت محل سکونت شان است (امانپور و همکاران .)33 :1:61 ،شهرداري ها زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ
تعادل بین نیازهاي حال و آینده موفق خواهند شد که شهروندان از عملکرد سازمانی رضایت کامل داشته باشند .رضایت شهروندان
موجب خواهد شد که آنها در انجام امور و مسؤولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندي به عنوان محور اصلی تصمیم
گیري مدنظر قرار گیرد (معیدفر و ذهانی .)1:4 :1:31 ،زمانی که شهرداري ها به اهداف خود دست یابند و بین نیازهاي حال و
آتی شهروندان تعادل برقرار کنند ،شهروندان می توانند از عملکرد آنان رضایت کامل داشته باشند با توجه به کارکردهاي خاص
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شهرداري ،هر چه خدمات ارائه شده از سوي آن بیشتر باشد ،رضایتمندي شهروندان نیز افزایش می یابد .ایجاد حس رضایت در
شهروندان و مشارکت دادن آنان در اداره شهر نیازمند برنامه ریزي منظم و همه جانبه است که مدیریت شهري را قادر می سازد با
ارائه تصویري مطلوب از شهرداري و ایجاد تعاملی مؤثر ،شهروندان را در عرصه فعالیت هاي شهري امیدوار می سازد (امانپور و
همکاران.)34 :1:61 ،
به طور کلی ،عملکرد شهرداري و نحوة ارائه خدمات شهري از دو منظر عینی و ذهنی می تواند صورت گیرد؛ در منظر عینی،
کیفیت ارائة خدمات شهري بر پایة سنجش آنها نسبت به معیارها و استانداردهایی صورت می گیرد که توسط مراجع مرتبط تنظیم
می شود؛ اما در منظر ذهنی ،احساس مردم و میزان رضایت بهره برداران از خدمات شهري ،تعیین کنندة کیفیت و چگونگی
عملکرد ارائه دهندگان خدمات است .دربارة نقاط قوت و ضعف این دو شیوه ،نظرات مختلفی ارائه شده است؛ اما یکی از مزایاي مهم
رویکرد ذهنی ،بی واسطه بودن سنجش ذهنیت استفاده کنندگان اصلی خدمات شهري است (برك پور و همکاران.)236 :1:36 ،
در واقع مناسب است که شاخص هاي عینی و ذهنی با هم ترکیب شوند؛ زیرا شاخص هاي ذهنی این اجازه را می دهند که بینشی
از رضایت فرد و هر آنچه که براي مردم رضاي تبخش است ،به دست آید .شاخص هاي عینی نیز براي سنجش ابعادي از محیط که
سنجش آنها مشکل است مناسب نمایند (پورطاهري و همکاران .)11 :1:63 ،در مجموع می توان گفت ،احساس رضایت
شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداري ارائه می دهد ،عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم براي مشارکت در
توسعة شهري و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است؛ عالوه بر این ،رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهري ،موجب
ترغیب آنان براي همکاري با نهادهاي شهري در جهت انجام بهتر وظایف و ارائة خدمات در سطح شهر می شود (برك پور و
همکاران.)231 :1:36 ،

بحث اصلی
در جامعه امروز نیاز بشر به هم زیستی در سطح باالیی احساس می گردد و این هم زیستی در قالب شهرها تحقق می یابد.
سازمان اداره کننده شهرها ،شهرداري است که مسئولیت مدیریت شهري را به عهده دارد .نظام مدیریت شهري عبارت است از یک
سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزاي رسمی و غیررسمی ذیربط و مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادي و کالبدي
حیات شهرها با هدف اداره ،هدایت ،کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر .این توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی
خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداري رضایت داشته باشند .رضایتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ،عامل
اصلی بهبود مستمر در فرآیند کارهایی است که در جهت افزایش کارآیی و بهبود کیفیت مدیریت جامع شهري صورت می گیرد
(صفایی پور و همکاران.)23 :1:61 ،
در طبقه بندى عمومى انواع سیستم ها ،شهرها به عنوان یکى از سیستم هاى اقتصادى  -اجتماعى ،جزو پیچیده ترین سیستم
ها به شمار می روند و طی چند دهة اخیر ،پیوندهاي اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبه رو بوده
است .در همین راستا ،شهرداري ها به عنوان متولیان اصلی اداره شهرها در هر کشور ،براي هرگونه برنامه ریزي درست و عالمانه،
نیازمند اطالعات جامع در ابعاد مختلف هستند .یکی از مقوله هاي اصلی مورد نیاز شهرداري براي برنامه ریزي مناسب و بهینه،
شناخت و آگاهی از میزان رضایت شهروندان از خدمات عمومی این سازمان است؛ بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایت
و نارضایتی شهروندان از وضعیت خدمات و وظایف شهرداري ،می تواند در جهت تحلیل وضع موجود ،تصمیم گیري ها در آینده به
منظور ارتقاي سطح کیفی زندگی شهروندان و جلوگیري از هدر رفتِ هزینه ها مؤثر واقع شود (ملکی و همکاران.)21 :1:61 ،
قانون بلدیه در دومین سال تأسیس مجلس شوراي ملی (خرداد  1239هجري شمسی) براي اولین بار مورد تصویب واقع شد و با
گذشت زمان ،پیچیده تر شدن وظایف و اصالح قوانین مربوط به شهرداري کنونی استحاله گردید؛ از جمله وظایف خدماتی
شهرداري به شهروندان ،می توان مواردي از قبیل :حمل و نقل عمومی درون شهري ،ایجاد و نگهداري عرصه هاي فضاي سبز
شهري ،احداث بازارچه ها و تأمین سبد خانوار ،نظارت بر شهرسازي و عمران شهري ،زیباسازي شهر ،تنظیف معابر شهري ،ایجاد
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عرصه هاي فرهنگی و ورزشی و خدماتی را برشمرد که امروزه عالوه بر وظایف خطیر مزبور ،در مباحث آموزشی نیز دخول داشته
است؛ بنابراین ،نقش این سازمان با خدماتی اینچنین گسترده و همه گیر ،بسیار حائز اهمیت است (سپهوند و محمدرضایی:1:61 ،
.)49
تدوین و تنظیم وظایف شهرداري به فصل ششم قانون شهرداري مصوب  11تیر ماه  1::1بر می گردد که به موجب مصوبات
بعدي مواردي به آن الحاق یا از آن حذف شده است .بنابراین عمده وظایف شهرداري بر اساس قانونی تعیین شده است که 33
سال پیش به تصویب رسیده است .در طول این مدت بسیاري از وظایف به سازمان ها ،دوایر دولتی و یا بخش خصوصی واگذار
شده است .در تقسیم بندي انجام شده ،شهرداري داراي  3:وظیفه بوده که اکنون کمتر از  %13این وظایف توسط خود شهرداري
انجام می پذیرد (امانپور و همکاران .)36 :1:61 ،وظایف شهرداري در گستره هاي گوناگون اجتماعی فرهنگی ،عمرانی ،شهرسازي
و خدماتی است؛ به گونه اي که هر فرد شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است ( برآبادي،
 .)13 :1:31در زمان حاضر وظایف شهرداري ها را به طور کلی می توان در سه حوزه دسته بندي کرد:
.1

وظایف سیاست گذاري شامل :تصمیم گیري و سیاست گذاري و هماهنگی امور شهري ،حقوق و ضوابط شهري و
نظارت و کنترل.

.2

وظایف برنامه ریزي شامل :برنامه ریزي شهري ،امور اقتصادي و مالی.

.:

امور اجرایی شامل :عمران شهري ،زیر ساخت ها و تجهیزات شهري ،خدمات شهري و خدمات فرهنگی و
اجتماعی(همان.)36 ،

وظایف شهرداري در تقسیم بندي دیگر به وظایف فنی و عمرانی ،اجتماعی و فرهنگی و خدماتی دسته بندي شده است.
هریک از این گروه ها شامل وظایف مشخصی است که عبارتند از:
-

وظایف فنی و عمرانی شهرداري شامل :نظارت بر ساخت و سازها و رعایت نکات ایمنی ،ایجاد خیابان ها و کوچه ها و
میدان ها و باغ هاي عمومی و مجاري آب ،انجام پیش بینی ها و اقدامات الزم جهت محافظت منطقه از حوادث طبیعی،
زیباسازي و بهبود محیط کالبدي.

-

وظایف خدماتی شهرداري :مبلمان و اثاثیه شهري ،انجام امور اجرایی حمل و نقل و ترافیک (خط کشی پل عابر و ،)...
تعیین محل هاي مناسب براي توقف وسایل نقلیه ،جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم ،روشنایی و امنیت معابر در
شب ،کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط زیست از طریق جمع آوري زباله و تنظیف معابر و احداث توسعه و
نگهداري فضاي سبز عمومی و پارك.

-

وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداري :تأمین فضاهاي ورزشی و اوقات فراغت ،مشارکت دادن مردم در تصمیم گیري ها،
تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی نظیر پرورشگاه و کتابخانه و  ،...جلوگیري از گدایی و تکدیگري ،رسیدگی و
اظهارنظر صریح نسبت به شکایات مطروحه مردم ،برگزاري مراسم و جشن هاي ملی و مذهبی درسطح منطقه (هدایت و
علمی.):1 :1:61 ،

پس از بررسی ادبیات نظري و تحقیقات انجام شده در موضوع تحقیق می توان شاخص هاي اثرگذار در رضایتمندي شهروندان
از عملکرد شهرداري را به صورت کلی و جزئی در دسته بندي زیر قرار داد که در جدول ( )1ارائه گردیده است.
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جدول ( :) 9جمع بندی شاخص ها و مولفه های اثرگذار در رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مآخذ :نگارندگان)
وظایف جزئی

وظایف کلی

ایجاد خیابان ها و کوچه ها و معابر ،تسطیح و جدول گذاري معبر و پیاده روها
برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحی ،احداث کانال هاي آب
ایجاد تاسیسات و تسهیالت عمومی شهري
پیش بینی و اقدامات الزم جهت محافظت از شهر در مقابل حوادث طبیعی
فنی و عمرانی

نامگذاري معابر و نصب تابلوها
برنامه هاي توسعه شهري
زیباسازي و بهبود محیط کالبدي شهر
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
احداث پروژه هاي زیربنایی
پاکیزگی و بهداشت محیط از طریق جمع آوري زباله ،الیروبی مسیل ها و تنظیف معابر و..

شاخص ها و مولفه های اثرگذاردر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومی و پارك ها
ایجاد و توسعه مبلمان شهري
احداث پارکینگ ،اقدام در جهت توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ،بهبود ترافیک شهري و مدیریت
سیستم حمل و نقل(تاکسیرانی و اتوبوسرانی) ،احداث پل هاي عابر پیاده و خط کشی معابر
ایجاد و ساماندهی پایانه هاي مسافربري ،تعیین محل مناسب براي توقف وسایل نقلیه
خدمات شهري

روشنایی و امنیت معابر در شهر
احداث سرویس هاي بهداشتی در سطح شهر
احداث میادین میوه و تره بار
امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهر
ایجاد و ساماندهی کشتارگاه هاي شهري
ساماندهی امور مربوط به گورستان ها و غسال خانه ها
ارائه خدمات الکترنیک شهرداري
صدور پروانه و نظارت بر ساخت و سازها
جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم
جلوگیري از صنایع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

کنترل و
نظارت

جلوگیري از تکدیگري
صدور پروانه کسب براي اصناف
اخذ عوارض شهري
ساماندهی دست فروش ها
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهاي غیرقانونی
تامین فضاهاي ورزشی و اوقات فراغت
مکانیابی و احداث موسسات عمومی و فرهنگی(سینما و کتابخانه و )...
برگزاري مراسم و جشن هاي عمومی در سطح شهر

اجتماعی و
فرهنگی

ایجاد تمایل در شهروندان جهت مشارکت در مسائل شهري و انجام امور به صورت قانونی توسط
شهروندان
مشارکت دادن مردم در تصمیم گیري هاي مربوط به شهر
رعایت عدالت در خدمات رسانی یکسان به همه محالت و نقاط شهري
انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزینه ها و وضعیت اجراي پروژه هاي شهرداري جهت اطالع عموم
باال بردن سطح آگاهی و آموزش شهروندان در موضوعات مختلف
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وظایف جزئی

وظایف کلی
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اقتصادي

ایجاد زمینه هاي گردشگري در شهر
ایجاد تمایل و مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض خدمات شهري و جرائم و عوارض سالیانه و
نوسازي
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم از شهرداري
تکریم ارباب رجوع
امور اداري

سرعت و دقت در انجام امور اداري ارباب رجوع ،رفتار بر اساس ضوابط
کوتاه کردن بروکراسی اداري
توان مدیریتی شهردار و معاونین و مسئولین شهرداري
استفاده از دوچرخه و پیاده روي به جاي خودروهاي شخصی درآمد و شد درون شهري،
تمایل به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی براي سفر
تشویق به استفاده از نور طبیعی در طول روز ،صرفه جویی در مصرف انرژي ،حفاظت از پشتوانه هاي
با ارزش طبیعی و نگه داري از چشم اندازها

محیط زیست
شهري

تمایل به ایجاد و کاشتن درخت ،تمایل به اطالع رسانی اتفافات زیست محیطی به شهرداري و
مدیران مربوطه
تمایل به مشارکت در حفط محیط زیست ،تمایل به جداسازي زباله هاي خانگی ،تمایل به جلوگیري
از ریختن زباله در فضاهاي عمومی)پارك ،خیابان و ،)..تمایل به جلوگیري از ریختن نخاله و ضایعات
ساختمان در حاشیه باغ ها و مزارع
تمایل به مصرف کاالهاي تجدید پذیر ،مشارکت در جمع آوري زباله و پاکیزگی شهر

نتیجه گیری و پیشنهادات
در عصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهاي بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمت رسانی
شهرها داشته و هر روز نقش آن در اداره و مدیریت شهري و تامین نیازها و توسعه شهري پر رنگ تر می شود ،شهرداري است.
امروزه وظایف شهرداري به عنوان مهم ترین نهاد غیر دولتی بیش از پیش شده است .شهرداري ها به عنوان یک سازمان ارائه
دهنده خدمات شهري به ساکنان شهر ،زمانی داراي عملکرد موفق خواهند بود ،که بتوانند آسایش و امنیت ساکنان خود را تامین
کنند .در واقع سازمان شهرداري زمانی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهد بود که شهروندان از عملکرد این سازمان رضایت
کامل داشته باشند .رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آنها در انجام امور و مسئولت ها حضور فعال داشته باشند .حکمروایی
خوب با دخیل کردن مردم در مسائل مربوط به سرنوشتشان و پذیرش نظرات و تصمیمات همة ذینفعان ،به دنبال ایجاد وسایلی
براي تسهیل مشارکت فعال و خودجوش می باشد .باالخره با شناخت و آگاهی از نظرات شهروندان نسبت به عملکرد شهرداري،
نهاد مورد نظر می تواند با پوشش نقاط ضعف خود از طریق برنامه ریزي هاي مدون و مدیریت صحیح ،میزان نارضایتی شهروندان را
کاهش دهد .لذا به دنبال کاهش یافتن نارضایتی ،انگیزه و سرزندگی شهروندان افزایش می یابد که این عامل باعث می شود ،در
آینده شاهد شهري پویا باشیم .وقتی رضایت شهروندان فراهم شود ،افراد تمایل بیشتري به مشارکت با شهرداري نشان می دهند.

کاهش مشکالت زیست محیطی ،رعایت ترافیک ،توجه به فضاي سبز ،پرداخت به موقع عوارض ،همکاري با شهرداري در زمینه
هاي ساخت و سازهاي اصولی ،جمع آوري زباله و مسائل پرشمار دیگر ناشی از مدیریت مشارکتی ،که برگرفته از رضایتمندي است
صورت می گیرد بنابراین می توان گفت ،آگاهی از میزان رضایتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري و مدیریت شهري و کمک به
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ایجاد تاسیسات و طرح هاي درآمدزا
جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاري در فعالیت هاي تولیدي و طرح هاي توسعه شهري

ه

ایجاد بازارها و بازارچه هاي محلی

ص

فروش کاال و خدمات تولید و عرضه شده توسط شهرداري
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حل آن می تواند تأثیر زیادي بر روي یک شهر داشته باشد و زندگی پایدار شهري را تضمین کند .در زیر پیشنهاداتی در جهت
افزایش مشارکت و بهره گیري از نظریات شهروندان و افزایش بهره وري شهرداري و مدیریت شهري ارائه گردیده است.
 ایجاد زمینه هاي افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهر از طریق بستر سازي حضور شهروندان در فعالیت هاي مربوطبه شهر؛
 از آنجا که ارتباط بین شهرداري و مردم رابطه اي یک طرفه از جانب شهرداري به سمت مردم نیست بلکه شهرداري وشهروندان در تعامل با یکدیگر قرار دارند و رابطه بین آنها دو سویه است ،همان طور که از حقوق شهروندان سخن به میان می آید و
شهروندان حق داشتن شهري مطلوب دارند ،وظایفی نیز در قبال شهري که در آن زندگی می کنند ،دارا می باشند ،بنابراین باید به
آگاه سازي شهروندان نسبت به وظایف و مسئولیت هاي شهروندي ،قوانین و مقررات شهري از طرق مختلف اقدام کرد؛
 در زمینة مشارکت؛ استفاده از نظرات شهروندان ،بخصوص افراد تحصیلکرده و دانشگاهی با ایجاد نشست هاي تخصصی،دعوت به همکاري شهروندان در زمینه هاي مختلف ،بخصوص دانشجویان که وقت آزاد و انرژي بیشتري نسبت به سایر شهروندان
دارند ،اجراي برنامه هاي همگانی نظیر نظافت پارك ها و ،...همچنین انتخاب یک فرد معتمد از هر محله براي شرکت در جلسات
شهرداري و شوراي شهر و ارائة گزارش ماهانه به نمایندگان مردم به منظور اعتمادسازي و افزایش مشارکت ،جلب نظر شهروندان
در رابطه با کمک هاي مالی آنها براي رفع مشکالت شهر؛
 در زمینة پاسخگویی؛ وجود ساز و کار ارتباطی مناسب تر تا شهروندان بتوانند به راحتی با مدیران شهر ارتباط برقرار کنند وبه بیان مشکالت خود را بپردازند .تهیة گزارش ساالنة شهرداري با عنوان عملکرد شهرداري و توزیع آن در سطح شهر ،افزایش نقش
و وظیفة شهردار محله براي اینکه افراد نواحی مختلف براي رفع مشکالت خود به آنها مراجعه کنند ،برگزاري کالس هاي آموزشی
براي کارکنان شهرداري ،برگزاري جلسات ماهانة اعضاي شوراي شهر با نمایندگان مختلف مردم و توجیه آنها نسبت به وظایف شورا
و ارائة گزارش عملکرد به آنان؛
سنجش مستمر رضایتمندي شهروندان به منظور آگاهی از نظرات آنها؛
 تالش در جهت هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر در سطوح مختلف خدمات رسانی؛ پایش منظم و مستمر برنامه ها و خدمات در دست اجرا از جانب مدیران شهري؛ ساماندهی و به روز نمودن سیستم هاي اجرایی در سطوح مختلف؛ پاسخگویی منظم شهرداري از اقدامات صورت گرفته در سطح شهر به شهروندان؛ سنجش و پایش نظرات شهروندان قبل از آغار هر برنامه و طرح هاي مهم شهري؛ انجام خدمات به صورت مناسب و کامل و پرهیز از خدمات ناقص و دور از انتظار که باعث کاهش رضایت شهروندان میگردد.
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بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر ایمنی شهری
(مورد مطالعه :سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز)
رامین

صدیقی9

-1کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
()Rsadeighi@yahoo.com

چکیده
ایمنی یکی از شاخصهها و مؤلفههاي مهم و اساسی در زندگی شهري امروز محسوب میشود و شهر ایمن به
عنوان یک شهر مطلوب همواره مدنظر برنامه ریزان و کارشناسان امور شهري قرار دارد .هدف این پژوهش بررسی
و تبیین عامل حریق و آتشسوزي به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ایمنی شهر تبریز به عنوان متغیر مستقل و
تأثیر آن بر بروز حریق در اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی به عنوان متغیر وابسته میباشد .در این پژوهش
ضمن بهرهگیري از استراتژي توصیفی-پیمایشی جهت تبیین مسأله پژوهش و ادبیات پژوهش با هدف اکتشافی
صورت پذیرفته و نظرات و آراء افراد جامعه پژوهش با هدف توصیفی از طریق پرسشنامه اخذ شده است .جامعه
آماري پژوهش شامل کارکنان عملیاتی سازمان مرکزي آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز میباشند و تعداد
آنها  42نفر میباشد که نمونه آماري بصورت تمامشمار بوده است .ابزارهاي گردآوري دادهها شامل پرسشنامه
ساخته خود محقق میباشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت و پس از جمعآوري پرسشنامه و تحلیل
دادهها نتایج پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب رگرسیون
خطی و روش آنالیز واریانس ( )ANOVAو آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که
مؤلفههاي حریق و آتشسوزي در بروز حریق در اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی تأثیر مثبت و معناداري دارند.
واژگان کلیدی :ایمنی ،ایمنی شهري ،مدیریت شهري ،حریق ،آتشنشانی

 -9مقدمه
ایمنی 9موهبتی الهی است که خداوند متعال آن را به همه موجودات هستی عطا فرموده است .موجودي نیست که مجهز به
سیستم ایمنی خداداي نباشد ،چنانچه فرهنگ ایمنی در یک جامعه به خوبی شناخته شده و جایگاه ویژه خود را پیدا کرده باشد،
سیستم ایمنی انسانها هم در آن جامعه خود را فعال و پویا نشان میدهد (میرحسینی و میراکبري .)1:33 ،ایمنسازي
سکونتگاهها در مقابل سوانح به ویژه در سالهاي اخیر از جمله دغدغههاي اصلی مدیریت بحران شهري محسوب میشود.
ایمنسازي سکونتگاههاي انسانی به عنوان یک هدف در تمامی سطوح برنامهریزي کالبدي وارد میگردد (محمدزاده و فالحی،
 .)1:39انسان از بدو پیدایش در روي این کره خاکی همیشه در معرض تهدید بالیاي طبیعی ویرانگر میباشد .زلزله ،آتشفشان،
سیل و حوادث طبیعی مشابه پدیدههایی هستند که همیشه زندگی انسان را از آغاز حیات بشري به نابودي کشانده است ،در
مناطق شهري اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی شامل تلفیقی از ویرانیهاي کالبدي و اخالل عملکرد عناصر شهري
است .ویرانی سازهها و ساختمانهاي مسکونی ،شبکهي راهها و دسترسیها ،مثل پلها و جادههاي ارتباطی ،تأسیسات زیر بنایی
مانند آب ،نیروگاهها ،خطوط ارتباطی تلفن ،برق ،لولهکشی ،آب ،گاز و  ...از آن جمله هستند (نسیانی .)1:36 ،حوادث انسانی به
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عنوان یکی دیگر از ابعاد بحران است که این تلفات بخصوص در مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند ،و داراي بافت فشردهاي
میباشند بیشتر میگردد .با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن ،غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیمها و
اجراي عملیات ،مبانی نظري و بنیادي ،دانشی تحت عنوان مدیریت بحران پدید آمده است (نسیانی .)1:36 ،افزایش چشمگیر
شهرنشینی ،همراه با توسعه شهرها از نظر جمعیت و مساحت و به وجود آمدن کالنشهرها از ویژگیهاي اصلی شهرنشینی کشور
در چند دهه اخیر به شمار میرود .توسعه شهرنشینی و بزرگ شدن شهرها عالوه بر این که در جهت افزایش رفاه و بهبود وضعیت
زندگی شهروندان نقش داشته ،نارساییهایی را در زندگی کنونی شهري به وجود آورده است ،که در بسیاري از موارد این مسائل به
صورت مشکالت حاد جلوهگر شده است .این تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت در شهرها و بویژه در کالن شهرها و نیز روند رو
به رشد آنها به لحاظ تنوع و دگرگونیهاي کارکردي و کالبدي موجب تقاضا و توجه روز افزون به مسأله پایداري شهري گردیده
است .به عبارت دیگر تقاضا براي توسعه پایداري شهري و شهرهاي پایدار از مهمترین چالشهاي فراروي بشر در آینده است .یکی
از فاکتورهاي مهم و مالحظات اساسی در حرکت به سمت پایداري شهري مصون و محفوظ نگه داشتن شهر و پایداري کالبدي
شهري در برابر مخاطرات طبیعی و حوادث انسانساخت است (شریفزاده و براتی.)1:32 ،
از گذشتههاي دور همواره اندیشه و ذهن بشر به دنبال یافتن راهحلهایی براي برخورد و مقابله با بالیا بوده است .مهمترین
نکته در این خصوص توجه به این مهم در تهیه طرحها و برنامههاي شهري است .در طی سالهاي اخیر توجه به ایمنی شهروندان
در طرحهاي توسعه شهري کشورهاي توسعهیافته به سرعت در حال افزایش بوده است و تأمین آن تبدیل به یکی از اهداف مهم
در طرحهاي توسعه شهري شده است .نگرش چنین جوامعی به منظور مقابله با حوادث ،به اشکال مختلفی نمود داشته است .مثالً
با تغییر در شرح خدمات ،طرحهاي شهري به سمت تأمین ایمنی شهروندان و ایجاد رفاه و سالمتی در جامعه جهتگیري نمودهاند
و در نقاطی که داراي مشکالت حادتري بودهاند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر احساس میگردد ،نسبت به تهیه طرحهاي
جامع ایمنی شهر با در نظر گرفتن تمام ابعاد کالبدي ،اقتصادي و اجتماعی اقدام شده است .بحث ایمنی در برنامهریزي شهري در
سالهاي اخیر بسیار مورد توجه برنامهریزان و مدیران شهري بوده است .به طوري که امروزه انجمنهاي علمی مختلفی در حال
تحقیق و پژوهش بر روي ایمنی شهري هستند (عسگري و میاندشتی.)1:3: ،
بستر زندگی در شهر را ایمنی تشکیل میدهد .مهمترین سازمان تأمینکننده ایمنی در شهر ،آتشنشانی است ،این سازمان در
مرحله نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه همانند آموزش و توصیههاي ایمنی تالش در کاهش حوادث دارد و در مرتبه دوم در
هنگام بروز حوادث به مقابله با آنها میپردازد (تركزاده .)1:33 ،بیگمان بدون مشارکت مردمی در همراهی با آتشنشانیها،
سازمان ایمنی بخوبی از عهده وظایف خود بر نخواهد آمد .زیرا آنچه در پیشگیري از بروز حادثه سهم اساسی دارد ،آگاهی
شهروندان از اصول ایمنی و بکار بردن آنها در زندگی روزانهشان است .البته روشن است که این آموزش را سازمانهاي مسئول
تأمین ایمنی شهر به شهروندان ارائه دهند .نگاهی به تجربیات کشورهاي جهان نشان میدهد که در بیشتر آنها بویژه کشورهاي
توسعهیافته مشارکت مردم در فعالیتهاي ایمنی امدادي در سطح باالیی قرار دارد (تركزاده .)1:33 ،واضح است که بهترین
شرایط براي بررسی توان سیستم ایمنی جامعه زمانی است که ناایمنیها ،مخاطرات به یکباره شهر را تهدید میکند .بنابراین
بررسی بحرانهاي گذشته میتواند ما را براي رسیدن به هدف بسیار یاري کند .از این رو در سالهاي اخیر ایمنسازي شهرهاي
کشور در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه مورد توجه قرار گرفته است ( .)www.rasht125.comایمنی یکی از شاخصهها و
مؤلفههاي مهم و اساسی در زندگی شهري امروز محسوب می شود و شهر ایمن به عنوان یک شهر مطلوب همواره مدنظر
برنامهریزان و کارشناسان امور شهري قرار دارد .توجه به ایمنی شهروندان در کشورهاي توسعهیافته یکی از اهداف مهم در
طرحهاي توسعه شهري میباشد .هدفی که بر اساس یک فرایند پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است .در طرحهاي توسعه شهري
ایران جایگاه خاصی به ایمنی اختصاص داده نشده و شاید تنها موارد مشخص ،تعیین نقاطی براي ایجاد ایستگاههاي آتشنشانی و
تعیین حریمها و  ...میباشد (نورالهی و نوذري.)1:36 ،
آتشسوزي همواره از عواملی بوده است که خسارتهاي بسیاري به انسان وارد آورده است ،از آتشسوزيهاي مهیب لندن در
سال  ،1999مسکو در سال  ،1439آتشسوزي شهر لوسآنجلس در سال  ،1662تا آخرین آتشسوزي گسترده ،در سال  233:که
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در آن ،کتابخانه ملی عراق که گنجینه عظیم آثار مکتوب تمدن بین النهرین به شمار میآمد ،در آتش سوخت و آسیب عمدهاي
دید و همچنین در سال  1:31بخش مرجع کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در ساعت  1/:3صبح  1:31/6/6بر اثر
اتصالی سیمهاي برق آتش گرفت و حدود  4الی  3هزار نسخه کتب نفیس آن سوخت (نیکنام .)1:31،خسارتهاي سنگین انسانی
و اقتصادي ناشی از حریق ،ضرورت برخورد علمی با حریقهاي صنعتی بزرگ ،سرمایهگذاري جهت توسعه تکنولوژي حفاظت در
برابر حریق و تعیین مؤثرترین تکنیکها جهت محدود کردن خسارات را نمایان میسازد (عسگري پور .)1:64 ،امروزه با پیچیدهتر
شدن مسائل شهري ،افزایش فزاینده جمعیت ،تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات ،نمیتوان شهرها را به حال خود رها کرد تا
خودشان از طریق برآیند عوامل مؤثر شکل گیرند و به حیاتشان ادامه دهند .از این رو طرحهاي شهري بنیاديترین ابزار شکلدهی
شهرها و بر اساس نظم و برنامهریزي از پیش اندیشیده شده محسوب میشوند (کاظمی و تبریزي)1:61 ،
با بررسی ادبیات پژوهش و پژوهشهاي انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر ایمنی در قلمرو مکانی شهر تبریز نشان میدهد
که پژوهشهاي اندکی در این زمینه صورت گرفته است ،و پژوهشهایی که صورت گرفته بیشتر در زمینه ایمنی صنعتی و ایمنی
کار و بالیاي طبیعی مثل زلزله بوده است .از این رو این پژوهش در این قلمرو مکانی و زمانی در زمره اولین پژوهشهاست .لذا
محقق در این پژوهش بر آن شد تا با شناسایی عوامل حریق و آتشسوزي و تأثیر آن بر بروز حریق در اماکن مسکونی ،تجاري و
صنعتی ،گامی را در جهت ایمنی اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی شهر تبریز و همچنین کمک به سازمان آتشنشانی و ارگانهاي
مربوطه بردارد .همچنین این پژوهش در تالش است که عالوه بر دستیابی به اهداف ،فرضیههاي پژوهش را نیز به آزمون تجربه
بکشاند .فرضیههاي پژوهش به شرح ذیل میباشند:
 -1حریقهاي عمدي بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد.
 -2حریقهاي عمدي بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد.
 -:حریقهاي عمدي بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد.
 -1حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد.
 -3حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد.
 -9حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد.
 -4حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد.
 -3حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد.
 -6حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد.
 -13حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد.
 -11حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد.
 -12حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد.

 -2ادبیات پژوهش
 -9-2مفهوم شناسی ایمنی
در حالی که ایمنی و امنیت اغلب بصورت جایگزین هم مورد استفاده قرار میگیرند ،باید دانست که این دو مفهوم در میزان
تمرکز باهم متفاوت هستند .ایمنی ،محافظت از کارکنان و مشتریان در محدودهاي خاص در برابر مرگ یا صدمات بالقوه را در بر
میگیرد .بنابراین مسائل مربوط به ایمنی با اثر و نتایج تصادفات ،استفاده از وسایل و تجهیزات خطرناك و آتشسوزي سروکار
دارند .اما موضوعات امنیتی مواردي مانند دزدي و جرم و جنایت را در خود جاي میدهد .در واقع بخشی از کارشناسان مفهوم
ایمنی را زیرمجموعهاي از امنیت میدانند (اینز .)2336 ،9ایمنی مصونیت در برابر آسیبهاي ناشی از حوادث ،اعم از طبیعی و غیر
1- Enz
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طبیعی است (معصوم و علیآبادي .)1:33،مفهوم ایمنی در زندگی امروز ،از طرفی پیشگیري از حوادث و از طرفی دیگر داشتن
امکان و توان مقابله با حوادث است (بابانژاد .)1:3: ،مصونیت و در امان ماندن تأسیسات ،تجهیزات و کاربريهاي گوناگون را
ایمنی گویند و یا به عبارتی مجموعه تمهیدات و فعالیت هایی که هدف آن کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از بروز سوانح و
حوادث میباشد را ایمنی گویند (کاظمی و تبریزي .)1:61 ،به طور کلی ایمنی عبارت است از مجموعه تمهیداتی که جهت
جلوگیري از بروز یا تخفیف آثار و عوارض نامساعد جانی و مالی حوادث طبیعی و غیر طبیعی نظیر سیل ،طوفان ،آتشسوزي،
تصادف رانندگی و غیره صورت گیرد (نوذرپور.)1:33،

 -2-2ایمنی

شهری9

شهر یکی از زیستگاههاي متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان ،نیازمند ایمنی در همه ابعاد کالبدي ،اجتماعی،
اقتصادي ،فرهنگی ،مدیریتی و هر نوع اقدامی است که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند (کامران و
همکاران .)1:63 ،یکی از اهداف مهم برنامهریزي شهري ایمنی شهر میباشد که آسایش و آرامش را به ارمغان میآورد .براي
تأمین ایمنی ،در تعیین کاربريها رعایت همجواري کاربريهاي سازگار حائز اهمیت است .زیرا یکی از مواردي که ایمنی شهر را
تهدید میکند ،آتشسوزي یا حریق میباشد (حسینی .)1:61 ،اهداف اصلی برنامهریزي شهري را میتوان در سه مفهوم کلیدي
سالمت ،آسایش و زیبایی خالصه نمود (هیراسکار .)13 :1636 ،2موضوع ایمنی شهري در متون برنامهریزي شهري به عنوان یک
هدف ذکر نشده است .ایمنی تنها به عنوان یک معیار بهینه در تعیین مکانهاي مناسب و کاربريهاي شهري و در کنار معیارهاي
دیگري چون؛ سازگاري ،آسایش و کارایی و مطلوبیت به کار رفته است (سعیدنیا.)29-2: :1:43 ،
ایمنی شهري ،فرایندي است که در آن سازمان اجتماعی شهر ظرفیتهاي الزم را با کسب مجموعهاي از باورها ،هنجارها،
انگیزهها و نقشهاي اجتماعی و فنی جهت مقابله با بحرانهاي طبیعی ،از طریق تعامالت زندگی شهروندي کسب مینماید
(کوپر .)1:9 :2333 ،:مدیریت ایمنی به مفهوم کنترل و بهینهسازي کلیه عوامل ساختاري و مدیریتی است تا امکان ایجاد خطر
براي کاربران ،کارکنان و کلیه افراد مرتبط با سیستم را به حداقل برساند (ایوانس2331 ،1؛  .)19کارشناسان حوادث ،تاکنون به
طور تجربی سه نوع حادثه یا بحران را شناسایی کردهاند که عبارتند از :بالیاي طبیعی ،مخاطرات تکنولوژیکی ،مخاطرات سیاسی و
اخیراً دسته چهارمی نیز به این دسته اضافه شده است که مخاطرات اکولوژیکی نامیده میشوند (ايدرابک و جی هواتمر1 :1:3: ،
و  .)9بنابراین شناخت فضاها و عوامل مؤثر در کاهش ایمنی ،مستلزم پیشگیري ،آمادهسازي و مصون نمودن محیط انسانی در
مقابل هر نوع بحرانی است که برنامه ریزان و مدیران شهري باید به آن توجه بیشتري داشته باشند (کاظمی و تبریزي به نقل از
اعتماد .)1:61 ،ایمنی شهري میتواند شامل کلیه تمهیدات و اقداماتی باشد که در قالب برنامههاي کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت باعث حفظ جان و مال ساکنان شهرها شود (زنگیآبادي و همکاران.)1:34 ،

 -3-2آتش

(حریق)3

آتش (حریق) ،عبارت است از یک سري عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارتزاي مواد قابل اشتعال (در واکنشهاي
گرمازا) است .بروز آتش نیاز به زمینههاي فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد .اصوالً عوامل مؤثر در ایجاد آتشسوزي متعدد
میباشد ،ولی براي ایجاد آتشسوزي وجود چهار عامل اکسیژن ،حرارت ،مواد قابل اشتعال و واکنشهاي زنجیرهاي (براي تداوم
حریق) که به هرم آتش معروف است ،ضروري است و در صورت حذف حداقل یکی از آنها ادامه حریق ممکن نیست (فدایی و
همکاران .)1:62 ،حریق یکی از مهمترین خطراتی است که مراکز صنعتی ،تجاري ،آموزشی و درمانی را تهدید مینماید (مینینو و
1- Urban Safety
2- Hiraskar
3- Cooper
4- Evans
5- Fire
6- Miniño, Murphy & Kochanek
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همکاران .)2311 ،1همچنین به دلیل افزایش تراکم ساکنین در محیطهاي مسکونی و صنعتی و عدم دسترسی سریع به فضاي
خارج در زمان وقوع حریق ،تخلیه ساکنین بسیار سخت بوده که این مساله باعث افزایش تلفات خواهد شد (عسگري و همکاران،
 .) 1:64ایمنی از حریق در ساختمان به کمک تحقیق ،طراحی و مدیریت میسر میگردد ،دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل
علوم مختلف و رشته هاي گوناگون است .عالوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت ساختمان ،از علوم اداري ،روانشناسی،
جامعهشناسی و دانشهاي مشابه نیز استفاده میشود که هر یک به نحوي و اندازهاي در آن سهیم هستند (عباسی.)1:33 ،

 -4-2مدیریت حریق شهری
آتش یکی از ضروریات زندگی امروزي است و نمیتوان آن را از زندگی انسانها حذف کرد ولی نیاز به مدیریت ریسک حریق
براي تعادل بین مزایا و معایب آن و پیشگیري از وقوع حوادث ناگوار ناشی از حریق ،امري ضروري میباشد (زگوزدي و نظري،2
 .)2312افزایش آمار وقوع حوادث ناشی از حریق در ساختمانها و پروژههاي صنعتی ،موجب روند رو به تکامل روشهاي حفاظت
در برابر حریق گردیده است (هیو و همکاران .)2312 ،:طبق برآورد ،احتمال آتشسوزي در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر یک
حریق در شبانهروز ،تا یکصدهزار نفر جمعیت دو حریق و تا پانصدهزار نفر جمعیت سه آتشسوزي است .در برنامههاي ایمنی
شهري به ازاي هر ده کیلومتر مربع یک مرکز مجهز شهري پیشبینی میشود و مدت زمان رسیدن به محل حریق از زمان حرکت
باید کمتر از پنج دقیقه باشد ،مدت زمان بهینه سه دقیقه برآورد شده است .بر اساس بررسیهاي انجام شده بیشترین حریق
شهري در شبها اتفاق میافتد لذا در شیفت شب مخصوصاً نیمه اول شب آمادگی تیمهاي عملیاتی باید حداکثر باشد ،براي
کاهش ریسک حریق باید همواره آموزشهاي الزم از طرق مختلف به مردم داده شود و بازرسیهاي ادواري و مداوم نیز در اماکن
شهري به عمل آید (غفوري .)1:61 ،علت شروع حریق میتواند یکی از چهار موارد زیر باشد:
الف -بیاحتیاطی انسان :شاید یکی از معمولترین علل شروع حریق بیاحتیاطی افراد باشد که البته مقابله با آن از نظر
طراحی بسیار مشکل است  .تقریباً تمامی حوادث حریق ناشی از استعمال دخانیات در صورت اراده قابل جلوگیري است ولی با
وجود این یکی از علل عمده آتشسوزيها و از بین رفتن زندگی همین مورد است ،لذا استعمال دخانیات در هر مکانی مجاز
نمیباشد و در سایر مکانهاي مجاز استفاده از زیر سیگاري مناسب الزامیست (غفوري.)1:61 ،
ب -اشکاالت فنی :ایمنی مطلق قابل دسترسی نیست زیرا تمام سیستمها و سرویسهاي ساختمانی یک روز فرسوده میشوند.
سازنده باید این فرسودگی را طوري پیشبینی کند که قابل کنترل و قابل بازسازي باشد و اگر حریقی در اثر نقص فنی پیش آمد
خسارات حاصله به حداقل برسد .ضمن اینکه با سرویس و نگهداري به موقع از وسایل و جایگزین کردن دستگاههاي جدید به جاي
دستگاههاي فرسوده تا حدود زیادي میتوان از وقوع چنین حریقهاي جلوگیري کرد (غفوري.)1:61 ،
 -:ایجاد عمدي حریق :حریقهاي عمدي نوعاً قابل پیشبینی و پیشگیري نیستند ،اما میتوان با وسایل حفاظتی تا حدودي
از خسارات حاصله کاست .حریقهاي عمدي میتواند در اثر منافع شخصی ،پنهانکردن جرم ،کینهجویی ،خوي وحشیگري بدون
کینهتوزي و یا انگیزههاي تروریستی و غیره باشد (غفوري.)1:61 ،
 -1پدیدههاي طبیعی :صاعقه مهمترین منشاء حریق طبیعی است و خطرهاي ناشی از آن بخوبی شناخته شده است .زلزله نیز
یکی از خطرهاي مهم آتشسوزي از طریق ترکیدگی لولهاي گاز و بریدهشدن اتصاالت برق به حساب میآید و در مناطق زلزلهخیز
یک مساله جدي به شمار میرود .ساختمانهایی که در ارتفاعات بلند و اطراف تپهها و یا بصورت منفرد دور از سایر ساختمانها
قرار گرفتهاند در معرض خطر برقزدگی هستند ،البته آن هایی که داراي ستون و یا دودکش بلندند بیشتر مورد تهدید قرار دارند،
لذا اینگونه ساختمانها باید مجهز به سیستم برقگیر باشند تا شوك وارده را مستقیماً به زمین منتقل کند (غفوري.)1:61 ،

1-Zegordi & Nazari
2- Hui, Yongqing, Shimei & Baotie
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 -5-2انواع تصرفات
انواع تصرفات ساختمانی عبارتند از:

 -1تصرفات مسکونی
 -2تصرفات آموزشی و فرهنگی
 -:تصرفات درمانی و مراقبتی
 -1تصرفات تجمعی
 -3تصرفات اداري و حرفهاي
 -9تصرفات کسبی و تجاري
 -4تصرفات صنعتی
 -3تصرفات انباري
 -6تصرفات مخاطرهآمیز ( نشریه شماره  112برنامه و بودجه.)1:41 ،
با توجه به اینکه در مصاحبهها و مشاهده آمارهاي سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز ،میزان حوادث در
تصرفهاي مسکونی ،تجاري و صنعتی آمار قابل توجهی داشتند ،لذا محقق در این پژوهش به تشریح تصرفهاي مسکونی ،تجاري
و صنعتی میپردازد.

 -9-5-2تصرفهای مسکونی
این گروه تصرف در برگیرنده تمام مکانهایی است که براي زندگی و خواب مورد استفاده قرار میگیرند .منازل چند واحدي،
مجموعههاي آپارتمانی ،هتلها ،خوابگاهها ،پانسیونها و نظایر آن همه جزو تصرفهاي مسکونی دسته بندي میشوند .بناهاي با
تصرف مسکونی عبارتند از )1 :خانههاي یک یا دو خانواري  )2بناهاي آپارتمانی  ):هتلها و متلها  )1مسافرخانهها و منازل
مسافرپذیر  )3خوابگاهها  )9اقامتگاههاي سازمانی ،نظیر خانهها و مهمانسراهاي دولتی ،ورزشی ،مذهبی و نظایر آن (نشریه شماره
 112برنامه و بودجه.)1:41 ،
خطرات حریق در تصرفهاي مسکونی :بررسی مدارك و سالنامههاي آماري حریق نشان میدهد که همیشه بیشترین تلفات
جانی آتشسوزيها در تصرفهاي مسکونی اتفاق میافتد .با توجه به اینکه معموالً روزي  3ساعت از اوقات متصرفان در خواب
میگذرد و ضمناً کودکان ،سالمندان ،ناتوانان ،بیماران و غیره نیز در میان ساکنان هستند ،وجود این چنین شرایطی از لحاظ
خطرات حریق حالتی بحرانی ایجاد میکند .در این گونه موارد ،استفاده از تجهیزات تشخیص و اعالم حریق مسلماً میتواند براي
آگاهشدن به موقع از وقوع حریق و داشتن بیشترین فرصت براي مقابله با آن بسیار ثمربخش باشد و تا حدود زیادي از خطرات
حریق بکاهد (غفوري.)1:61 ،

 -2-5-2تصرفهای تجاری
هر بنا که به منظور نمایش و فروش اجناس و کاالهاي مختلف مورد بهرهگیري قرار گیرد ،داراي تصرف تجاري شناخته
میشود .اجناسی که در این گروه بناها ارائه میشود در صورت داشتن قابلیت احتراق زیاد باید از لحاظ مقدار محدود باشد .بناهاي
با تصرف تجاري عبارتند از )1 :فروشگاههاي بزرگ  )2سالنها و میادین فروش  ):بازارها و بازارچهها  )1مغازههاي مختلف ،از
قبیل نانوایی ،لبنیاتی ،سوپر مارکت و نظایر آن (نشریه شماره  112برنامه و بودجه.)1:41،
خطرات حریق در تصرفهاي تجاري :در میان آمارهاي مربوط به تصرفهاي تجاري ،تلفات جانی عمده به ندرت دیده میشود.
شاید دلیل این امر آن باشد که مالکان آنها همیشه به امور حفاظتی توجه دقیق داشتهاند .در این گروه تصرف ،بهترین اقدام براي
محافظت از حریق ایجاد راههاي خروج با دیوارهاي کامالً مقاوم در برابر حریق است .در قسمتهایی از فروشگاه که مقدار
احتراقپذیري زیاد است ،میتوان از تجهیزات خاموش کننده خودکار نیز استفاه نمود (غفوري.)1:61 ،
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 -3-5-2تصرفهای صنعتی
هر بنا یا بخشی از یک بنا که به منظور ساخت ،مونتاژ یا تولید انواع مواد و محصوالت مورد استفاده واقع شود ،یا برخی
عملیات فعل و انفعالی و تکمیلی بر روي مواد و محصوالت در آن انجام گیرد ،داراي تصرف صنعتی شناخته میشود .بناهاي با
تصرف صنعتی عبارتند از )1 :کارگاهها و کارخانجات تولید مواد و محصوالت  )2کارگاهها و کارخانجات فعل و انفعالی و فراوري ):
کارگاهها و کارخانجات مونتاژ قطعات  )1مجتمعهاي صنعتی (نشریه شماره  112برنامه و بودجه.)1:41 ،
خطرات حریق در تصرفهاي صنعتی :ساکنان این گروه تصرفها ،همانند تصرفهاي اداري و حرفهاي و یا تجاري اشخاصی
بالغ و هشیار هستند و ضمناً ،از ساختمان نیز براي خوابیدن استفاده نمیشود .بنابراین ،برخالف تصرفهاي مسکونی ،آموزشی و
فرهنگی ،درمانی و مراقبتی ،در این گروه از تصرف میتوان با کمترین کوشش آنچه را که از نظر ایمنی الزم است ،فراهم کرد.
البته باید به خاطر داشت در برخی از این تصرفها مقدار احتراقپذیري زیاد است و طبعاً دامنه خطرات حریق نیز گسترده خواهد
بود .در چنین شرایطی ،معموالً باید ارتفاع و وسعت ساختمان محدود شود ،راههاي اضطراري خروج بسته به نیاز بطور دقیق
تدارك گردد و امکان تخلیه سریع ساختمان در کمترین مدت فراهم شود (غفوري.)1:61 ،
در پژوهش حاضر محقق برآنست تا تأثیر مولفههاي حریق و آتشسوزي را در بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی،
تجاري و صنعتی بررسی کند.

 -3چارچوب نظری پژوهش
بر اساس مطالعه ادبیات موضوعی و بررسی نظریات و ادبیاتی که در مورد ایمنی و عوامل مؤثر بر ایمنی انجام شده ،در این
پژوهش با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر ایمنی شهري در دستهبنديهاي مختلف ارائه شده است ،محقق عامل حریق و آتشسوزي
را که هم در بالیاي طبیعی و هم در بالیاي انسانساخت و همچنین در سایر بالیا خودش را به نوعی نشان میدهد ،بصورتی که در
کتابهاي مدیریت بحران درابک و هواتمر و همچنین در کتاب مدیریت بحران حسینی و همچنین شیرزاد و همکاران در
دستهبندي که از انواع حوادث انجام دادهاند ،آتشسوزي و حریقی که مورد نظر محقق است ،هم در خطرات طبیعی و هم خطرات
انسانی در محیط زندگی و یا محیط کار نمایان شده است .محقق عامل حریق و آتشسوزي را با توجه به اینکه در آمار و اطالعات
ارائه شده در سازمان آتشنشانی تبریز ،آمار قابل توجهی داشت به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرده است.
مؤلفههاي عامل حریق و آتشسوزي عبارتند از :ایجاد عمدي حریق ،حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی ،حریقهاي ناشی از
بیاحتیاطی انسان و حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی ،از کتاب ایمنی ،حوادث و آتشسوزي غفوري که بصورت کامل تشریح
شدهاند انتخاب شدهاند .ایمنی شهري که به عنوان متغیر وابسته پژوهش میباشد ،با توجه به اینکه ایمنی شهري مبحث کالنی
میباشد ،و بنا به تقسیمبندي پینکووسکی از انواع ایمنی ،و آمار حریق و آتشسوزي باال در اماکن ،بعد اماکن به عنوان متغیر
وابسته پژوهش انتخاب شد .مؤلفههاي اماکن عبارتند از :اماکن مسکونی با شاخصهاي خانههاي یک یا دو خانواري ،بناهاي
آپارتمانی و هتلها ،اماکن تجاري با شاخصهاي فروشگاههاي بزرگ ،سالنها و میادین فروش و بازارها و بازرچهها ،و اماکن
صنعتی با شاخصهاي کارگاهها و کارخانجات تولید مواد و محصوالت ،کارگاهها و کارخانجات مونتاژ قطعات و مجتمعهاي صنعتی،
از نشریه  112برنامه و بودجه که به عنوان منبع اصلی در زمینه محافظت ساختمانها در برابر آتشسوزي است انتخاب شده است.
مطالعه پیشینه پژوهش نشان میدهد ،هر چند در رابطه با ایمنی پژوهشهاي زیادي صورت گرفته است لیکن این پژوهش در نوع
خود یک پژوهش نوآورانه است .محقق در این پژوهش بدنبال تبیین تأثیر مؤلفههاي حریق و آتشسوزي بر بروز حریق در اماکن
مسکونی ،تجاري و صنعتی میباشد .شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد که با توجه به ادبیات پژوهش ترسیم شده
است.
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اماکن مسکونی

عامل حریق و آتشسوزی
ایجاد عمدی حریق

اماکن تجاری

پدیدههای طبیعی
بیاحتیاطی انسان
اشکاالت فنی

اماکن صنعتی
شکل  :9مدل مفهومی پژوهش (منبع :غفوری9319 ،؛ نشریه شماره  992برنامه و بودجه)9379 ،

 -4پیشینه پژوهش
اولین مقررات در زمینه ایمنی به اعالمیه وزارت کشور بر میگردد که در خالل جنگ جهانی دوم سال  1::3ارائه شد که با
هدف نجات و حفظ جان مردم در مقابل بمباران هوایی صادر گردید .طی سالهاي بعد به قوانین دیگري در خصوص مقررات
ایمنی به تصویب رسید که از میان آنها میتوان به ضوابط ایمنی و آتشسوزي کارگاههاي تولیدي ،مصوب "شوراي عالی حفاظت
فنی"" ،قانون حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب انبار"" ،قانون پیشگیري و مبارزه با سیل"" ،قانون ایمنی انبارهاي
کاال"" ،قانون رعایت شرایط و ظوابط ایمنی در سینماها"" ،قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات" " ،مقررات حفاظتی حفر چاههاي
دستی"" ،دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر زلزله" و "آییننامه جلوگیري از حریق و مبارزه مقدماتی" اشاره کرد
(غفوري.)1:61 ،
حسینی و اسماعیلزاده ( ،)1:61در مقالهاي با عنوان تحلیل مؤلفههاي فرهنگی بر ایمنی محیطهاي اجتماعی ،بیان میدارند
که ،توسعه سکونتگاهها ،تمرکز جمعیت ،پذیرش عملکردهاي مختلف و ضعف سازههاي انسانی و فیزیکی ،توجه به مؤلفههاي
فرهنگی ایمنی را افزایش داده است .در این راستا فرهنگ ایمنی ناظر بر اقدامات مهم پیشگیرانه در مواقع بحرانهاي طبیعی و
انسانی است .نبود فرهنگ ایمنی در میان مردم ،مجریان و دستگاههاي اجرایی از مشکالت اساسی برنامهریزي مدیریت بحران در
ایران است .نبود زیرساختهاي اجتماعی مقابله با بحرانهاي طبیعی ،اثربخشی اقدامات سازمانهاي دولتی را با چالش اساسی
مواجه کرده است .بنابراین باید بسیاري از گروههاي اجتماعی را به عنوان یک فرصت و سرمایه اجتماعی نگریست .هدف این
پژوهش شناخت مؤلفههاي مؤثر و صورتبندي آنها در ایمنی محیطهاي اجتماعی است .ایمنی محیطهاي اجتماعی ،توانایی و
ظرفیت آنها را در مقابله با بحرانها افزایش داده و امکان ایجاد هماهنگیهاي الزم و تداوم و اثربخشی آنها را نیز فراهم میکند.
این مقاله به سؤاالتی مانند مؤلفههاي مؤثر در ایمنی محیطهاي اجتماعی کدام هستند؟ و آیا بین آموزش و بهبود مؤلفههاي
ایمنی در محیطهاي اجتماعی رابطه وجود دارد یا خیر؟ را بررسی و تحلیل مینماید .یافتههاي پژوهش شامل صورتبندي
مؤلفههاي تأثیرگذار در ایمنسازي محیطهاي اجتماعی مانند توجه به مؤلفههاي مؤثر در تدوین اهداف و خطمشیها در
برنامههاي مدیریت بحران ،مشارکت ،سرمایه اجتماعی ،سازگاري ،یکپارچگی اجتماعی و نقش آموزش در ایمنی جوامع محلی
است.
تقوایی و کریمی ( ،)1:63در مقالهاي با عنوان نقش آموزش و مشارکت شهروندان در کنترل حریقهاي شهري به منظور
برنامهریزي و مدیریت بحران شهري بیان میدارند که نگرش سنتی ،در زمینه مدیریت بحران آتشسوزي ،بر این باور بود که
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مدیریت بحران یعنی فرونشاندن آتش ،به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور مینشینند و پس از بروز ویرانی
سعی میکنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند ،ولی به تازگی نگرش به این موضوع عوض شده است .بر اساس معناي
اخیر ،همواره باید مجموعهاي از طرحها و برنامههاي عملی ،براي مواجهه با تحوالت احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود
و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیشبینی نشده را کسب کنند .یکی از این
طرحها و برنامههاي عملی ،آموزش و مشارکت شهروندان در برنامههاي مختلف ایمنی شهري است .این طرح با توجه به بررسی
نمونههاي اقدامات صورت گرفته در کشورهاي پیشرفته ،از جمله اقدامات کمهزینه با بازدهی بسیار باال و مؤثر محسوب میشود .با
توجه به اینکه این امر در کشور ایران به عنوان یکی از کمرنگترین مسایل در تصمیمگیريها مدنظر است و نتیجه این امر وجود
ضعف فرهنگ ایمنی در بین شهروندان ایرانی است ،ضرورتاً به بررسی نقش آموزش و به دنبال آن مشارکت شهروندان در
پیشگیري از حریقهاي احتمالی میپردازد .در پایان ،نتایج این بررسی نشان دادهاند که آموزش عمومی و افزایش آگاهی جامعه با
شیوههاي مختلف از مهمترین جنبهي فعالیتهاي پیشگیرانه براي تأمین ایمنی در شهرها میباشد.
والیی و همکاران ( ،)1:36در مقالهاي با عنوان راهکارهاي ارائه بهینه تأمین خدمات ایمنی و آتشنشانی در روستاهاي کشور
بیان میدارند که ،بروز حوادث مختلف در کشور با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی ،خطرات انسانساخت ،شکاف بین محیطهاي
شهري و روستایی ،توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات و عدم وجود سلسلهمراتب خدماترسانی در جامعه روستایی بروز مشکالت
فاجعهآمیز را در پی دارد .یکی از راههاي افزایش کارایی و ضریب ایمنی روستاها در گرو شناسایی ،مطالعه و اجراي صحیح
روشهاي نوین کاهش ریسک با احداث پایگاههاي آتشنشانی و مکانیابی صحیح آنها در روستاها میباشد.
نوذري و نورالهی ( ،)1:36در مقالهاي تحت عنوان "طرحهاي جامع (راهبردي) ایمنی ،گامی اساسی در افزایش ایمنی
شهري" بیان میکنند که ،امروزه توجه به مقوله ایمنی طبق یک برنامه طرحریزي شده ،قانونمند و سازماندهی شده و بر اساس
یک فرایند پیشگیرنده میباشد .میتوان گفت که در دنیاي امروز ،تنوع و ریسک خطرات و حوادث موجود ،در اغلب اوقات به حدي
باال است که در عمل ،امکان جبران پیامدهاي حاصله غیرممکن میشود .به همین علت امروزه علم ایمنی رویکردي کامالً
پیشگیرنده به خود گرفته است .از نظر استانداردهاي جهانی ،به علل مختلف شهرهاي ما در مقابل حوادث طبیعی و انسانساخت،
جزء شهرهاي ناایمن تلقی میشوند .از طرف دیگر با روند افزایش شهرنشینی ،گسترش شهرها و افزایش تمرکز جمعیت و فعالیت
در نواحی شهري ،شهرهاي کشور با افزایش آمار وقوع حوادث مختلف و نیز تنوع روز افزون حوادث روبهرو میباشند ،لذا توجه به
ایمنی شهري میبایست به عنوان یک اصل مهم در سیستم برنامهریزي و مدیریت شهري کشور مدنظر قرار گیرد .در این راستا با
عنایت به عدم توجه کافی به بحث ایمنی شهري در سیستم شهرسازي کشور و نبودن جایگاه مشخص در طرحهاي توسعه شهري
و نیز با آگاهی از شرایط و ویژگیهاي شهرهاي کشور که در معرض انواع خطرات و بالیاي طبیعی و انسانساخت میباشند ،توجه
روز افزون به مقوله ایمنی در قالب توجه مشخص به ایمنی شهري در طرحهاي توسعه شهري با تغییر در شرح خدمات و محتواي
طرحها و یا تهیه طرحهاي جامع ایمنی ضرورت دارد.
در مطالعه یاراحمدي و همکاران ( )1:33مشخص گردید که قوانین ملی ساختمان جهت حفاظت در برابر حریق در
بیمارستان ها فاقد کارایی الزم بوده ،جهت کاهش سطح ریسک نیاز به بازنگري و اصالح قوانین موجود میباشد .همچنین مطالعه
امیدوار و منصوري ( )2313نشان داد عواملی مانند ساختار سازمانی و تجهیزات تشخیص و کنترل حریق ،از مهمترین عوامل مؤثر
در سطح ریسک حریق میباشد.
میرحسینی و میراکبري ( )1:33در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتشسوزي کتابخانههاي منطقه 3
دانشگاه آزاد اسالمی ،چنین نتیجهگیري میکنند که  % 133کتابخانههاي دانشگاهی منطقه  3دانشگاه آزاد اسالمی مطابق با
معیارهاي ایمنی از حریق نمیباشند.
گلمحمدي و همکاران ( ،)1:3:در مقالهاي تحت عنوان مقایسه آماري آتشسوزيهاي اماکن حرفهاي و غیرحرفهاي در مراکز
 :استان کشور بیان میکنند که آتشسوزي حادثه ناخوشایندي است که میتواند در زمان کوتاهی عالوه بر وارد نمودن خسارات
مالی و از بین رفتن سرمایهها سبب آسیبهاي انسانی گردد .آمارهاي منتشره گویاي این مطلب است که آتشسوزيها ،سالیانه
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میلیاردها دالر خسارت مستقیم و غیر مستقیم به بار میآورد ،این در حالی است که حدود یک سوم حریقها در محیطهاي کاري
اتفاق میافتد .در این مقاله نتایج  :پژوهش مجزا مربوط به بررسی حوادث آتشسوزي در شهرهاي مشهد ،تبریز و همدان در سال
هاي  49تا  46بوده که توسط نویسندگان انجام و مقالهاي ترکیبی از نتایج آنها به صورت تحلیلی و مقایسهاي تدوین شده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که از کل آمارهاي سالیانه آتشسوزي ( 2491فقره) %16/4 ،در اماکن حرفهاي و صنعتی%24/: ،
مربوط به اماکن مسکونی و  %2:مربوط به سایر اماکن بوده است .آمار منتشره توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتشنشانی
وزارت کشور نیز نشان داده است که در سال  1:49از کل آتشسوزيها ( :3349فقره) %:3/3 ،مربوط به اماکن حرفهاي و
صنعتی %:3/3 ،مربوط به اماکن مسکونی و  %:1مربوط به سایر اماکن بوده است .نتایج تحقیق نشان داده که در  :شهر مورد
مطالعه بیشترین آمار آتشسوزي در تابستان (تیر و مرداد) بوده است .مقایسه آتشسوزيها نشان داده که  %39از علل حریقها
مربوط به خطاي انسانی بوده است .نتایج همچنین نشان داده که نرخ بروز آتشسوزيها در هر یکصد هزار نفر جمعیت به ترتیب
در همدان  ،3:در تبریز  93و در مشهد  6:بوده است که آمار مشهد حدود  1/3برابر بیشتر از شهرهاي دیگر را نشان داده است و
علل مهم آن تراکم جمعیت و ایجاد شرایط غیرایمن بویژه در فصل تابستان بوده است .نتیجه نهایی اینکه با توجه به آمار
آتشسوزيها به جهت پیشگیري از بروز آنها بایستی برنامههاي مدون آموزشی و نظارتی در سطح کشور به خصوص شهرهاي
زیارتی و سیاحتی به طور منظم و هدفمند براي گروههاي هدف بخصوص شاغلین اجرا گردد.
برسی حوادث ناشی از آتشسوزي و ارائه طرح جامع آموزش مقابله با آتشسوزي ( ،)1:33عنوان مقالهاي است که در مرکز
مطالعات برنامهریزي شهري دفتر برنامهریزي عمرانی وزارت کشور و بوسیله پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس انجام یافته
است .در این پژوهش اشاره شده است خطر جزء الینفک زندگی انسان است ولی امکان کاهش آن نیز وجود دارد .مطالعه و بحث
درباره پدیدههاي مرتبط با خطر تا حدودي پیچیده است .مردم ارزیابیها و برداشتهاي متفاوتی از خطر دارند و به همین دلیل
عکسالعمل آنها نیز براي کاهش خطر متفاوت است .برخی اوقات این تفاوت در برداشتها ناشی از داشتن اطالعات متفاوت ،و
برخی اوقات ناشی از منافع متفاوت است .حوادث آتشسوزي از جمله حوادث در مناطق شهري کشور است که در مقایسه با سایر
حوادث ،به ویژه حوادثی که در حیطه وظیفه سازمانهاي آتشنشانی و خدمات ایمنی است ،فراوانی نسبی بیشتري دارد و هر ساله
خسارات جانی و مالی فراوانی را براي شهروندان به وجود میآورد .بدیهی است شناخت هر چه بیشتر ویژگیهاي این سوانح در
مناطق شهري کشور به منظور تدوین طرح جامع آموزش شهروندان بسیار ضروري است .این مطالعه اندازه و اهمیت این حوادث را
نشان میدهد .این مطالعه با تعریف مفاهیم و جایگاه خطر آتشسوزي و انواع آن ،به بررسی و تحلیل حوادث آتشسوزي و
خطرهاي آن در مناطق شهري کشور از دیدگاه تحلیل ریسک میپردازد و میزان آسیبپذیري فضاهاي شهري در برابر آتشسوزي
را به بحث مینهد .در نهایت نیز ،بررسی وضع آموزش ایمنی و نقش و جایگاه نهادهاي مختلف در آن و بررسی نیازهاي آموزشی،
طرح جامع آموزش مقابله با آتشسوزي را پیشنهاد میکند.
نگاهی به تجارب کشورهاي جهان نشان میدهد که بیشتر کشورهاي توسعه یافته مشارکت مردم در فعالیتهاي ایمنی
امدادي در سطح باالیی قرار دارد و بطور مثال در کشور آلمان تعداد آتشنشانان داوطلب نزدیک به  93برابر آتشنشانان حرفهاي
است (موالیی و همکاران .)1:36 ،بنا به نظر انجمن ملی حفاظت در برابر حریق ( )NFPA1در حدود  1/1میلیون آتشنشان در
ایاالت متحده وجود دارد .از این تعداد  24درصد آتشنشانان شاغل تماموقت و  4:درصد آتشنشان داوطلب میباشد .حدوداً :3
هزار ایستگاه در سراسر ایاالت متحده وجود دارد .ایستگاههاي آتشنشانی ممکن است از آتشنشانان شاغل ،داوطلب و یا ترکیبی
از هر دو تشکیل شده باشند که بر حسب نیازها و منابع موجود در منطقه به ایفاي نقش میپردازند (سازمان شهرداريها.)1:36 ،
در یک بررسی اجمالی از وضعیت ایمنی و آتشنشانی روستایی کشورهاي توسعهیافته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد - :وجود
قانون ایمنی و آتشنشانی -هماهنگی بین آتشنشانی شهري و روستایی -برخورداري از سلسله مراتب و سطوح خدماترسانی-
1- National Fire Protection Association
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استفاده از مشارکت تمام مردمی در تمام جوانب  -برخورداري از پایگاههاي آتشنشانی روستایی از لوازم و تجهیزات کامل کارآمد
 بهرهگیري از نیروهاي آموزش دیده و ماهر  -هماهنگی بین ارگانهاي مرتبط امدادي مانند اورژانس ،آتشنشانی ،پلیس -همپوشانی ایمنی و آتشنشانی در سطح سرزمین  -بهرهگیري از شیوههاي مختلف در جهت آموزشهاي همگانی  -تهیه بستهها و
دستورالعملهاي مختلف براي مواجهه با هرگونه شرایط  -پوشش همه حوادث مانند تصادفات جادهاي (.)FEM&NFPA,2007

اوما مدوري در یک بررسی موردي با عنوان پیش بسوي جوامعی مقاوم در برابر بحرانهاي طبیعی (رویکردي جدید براي
آسیاي جنوبی و آفریقا) در فصلی از کتاب دستنامه مدیریت بالیاي طبیعی نوشته جک پینکووسکی 1اظهار میدارد که ،جنبههاي
گوناگون مدیریت بحران در حال تغییر است .کاهش خطرپذیري به عنوان یکی از راهبردهاي مهم در مدیریت بحران ،اهمیتی دو
چندان یافته است .این راهبرد شامل مؤلفههاي چندي ،از قبیل نهادینه کردن و تقویت نظامها و ظرفیتهاي ملی ،ارتقاي ساز و
کارهاي حاکمیت در سطح محلی ،رفع و کاهش آسیبپذیري ،شرایط بیثبات خود را بپذیرند .جوامع ،سرشار از منابع ،نظرها و
شوق و اشتیاقها هستند .باید این موارد در مسیري قرار گیرند که در بلندمدت به نفع جامعه باشد .کمکی هر چند کوچک از
سوي دولتهاي ملی ،ایالتی و محلی ،سازمانهاي غیردولتی و سازمانهاي بینالمللی میتواند روحیه جامعه را ارتقاء دهد و به
تدریج ،اعتمادسازي کند تا جامعه از ادامهدار بودن اقدامات مطمئن شود.
مقاومسازي در برابر بحران ،فرایندي است و باید راهبردي پایدار و مردممحور ایجاد شود .مهارتهاي مردم در کنار آمدن با
خطرات ،بحرانها را تقویت میسازد .در سناریوي اخیر ،مردم ،منبع محسوب میشوند و باید در زمینه مدیریت بحران ،این تغییر
را تغییري مثبت در الگوها دانست .به گفته ام  .اس  .سو امینا اثان ،رئیس کمیسیون ملی کشاورزان ،هند بر آن است تا مراکز
علمی روستایی را زیر نظر دانشگاه مجازي ملی جامستجی تاتا ،در سراسر این کشور بر پا کند و از هر روستا یک مرد و یک زن
آموزشدیده به عنوان عضوي از این دانشگاه انتخاب شوند .این کمیته ،جوامع را براي آمادگی در برابر بحران و مدیریت آن،
آموزش خواهد داد .هر کشوري مستعد بحران است؛ چه بحران طبیعی چه بحران انسانساخت .در سازگاري با تالشهاي جهانی
در انجام اقداماتی براي کاهش خطرپذیري و با توجه خاص به موضوع مقاومسازي جامعه ،این اقدامات باید بخشی از تالشها براي
ارتقاي پایداري در جوامع باشد .مقاومت ،یکی از این راهبردها است که باید اهمیت آن شناخته شود و اطالعات مربوط به آن به
صورت گستردهاي در اختیار همه قرار گیرد تا داستانهاي موفقیت در این زمینه به گوش برسد.
زهانگ میو ،)2311( 2در مقالهاي با عنوان بحث روش بهینه ارسال اخطار آتشسوزي مبنی بر اصول تحقق عملیاتی که در
سالهاي اخیر ،آتشسوزي در چین به تدریج به سمت مناطق پیچیده ،بزرگ و فرامرزي و دیگر مناطق در حال گسترش است.
احتمال چندین حادثه بزرگ آتشسوزي همزمان در حال افزایش است .چگونگی بهینهسازي ،ماشینهاي آتشنشانی نکته کلیدي
پیشگیري از آتشسوزي در مرحله حاضر میشود .این مقاله به روش بهینهسازي ارسال ماشینهاي اخطار آتش سوزي مبتنی بر
مدل حمل و نقل و مسئله انتقال ،ایجاد یک مدل ریاضی از این مشکل میپردازد که راه حل آن توسط نرم افزار
 LINDO/LINGOبدست آمده است .این راهحل امکانپذیري و کارآمدي این روش بهینه را از طریق نمونه واقعی مشخص
میکند.
ابراهیم و همکاران )2311( :در پژوهشی در ساختمان میراث فرهنگی در کواالالمپور مالزي نشان دادند ،سیستم حفاظت
غیرفعال به میزان  ،3/:41مدیریت آتش  ،3/131سیستم حفاظت فعال  ،3/24:و ویژگیهاي ساختمان  ،3/141در کاهش سطح
ریسک حریق تأثیر دارند.
1

در پژوهش چارترس ( )231:نیز مشخص شد طراحان سیستم با انجام اقدامات حفاظت غیرفعال در مرحله اولیه طراحی ،با
صرف کمترین هزینه اضافی و با افزایش افزونگی و قابلیت اطمینان ،قادر به کاهش سطح ریسک حریق در واحدهاي بزرگ می
باشند.
1- Jack Pinkowski
2- Miao
3- Ibrahim, Ibrahim, Mohd-Din, Abdul- Hamid, Yunus, Yahya
4- Charter
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 -5روش پژوهش
در این پژوهش ضمن بهرهگیري از استراتژي توصیفی-پیمایشی جهت تبیین مسأله پژوهش و ادبیات پژوهش با هدف
اکتشافی صورت پذیرفته و نظرات و آراء افراد جامعه پژوهش با هدف توصیفی از طریق پرسشنامه اخذ شده است .این پژوهش در
محیط طبیعی و بدون دستکاري عناصر توسط پژوهشگر ،صورت میگیرد .واحد تحلیل ،فرد بوده به طوري که نظر افراد در
خصوص موضوع پژوهش اخذ میشود .و از نظر افق زمانی ،پژوهش مقطعی میباشد.

 -9-5ابزار جمع آوری اطالعات
مهمترین روشهاي گردآوري اطالعات در این پژوهش بدین شرح میباشد :الف) مطالعات کتابخانهاي :که جهت گردآوري
اطالعات در زمینه مبانی نظري و ادبیات پژوهش ،از منابع کتابخانهاي ،مقاالت ،کتابهاي مورد نیاز و اینترنت استفاده شده است.
ب) تحقیقات میدانی :که به منظور جمعآوري دادهها و تجزیه و تحلیل اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده است .مدل تحلیلی
و جدول مدل تحلیلی که توزیع سؤاالت پرسشنامه را نشان میدهد ،در جداول  1و  2آمدهاند.
جدول  :9مدل تحلیلی پژوهش
مفاهیم
عوامل
مؤثر

ابعاد
حریق و
اتش
سوزي

مؤلفهها

ایمنی

شاخص

حریقهاي عمدي

غفوري ()1:61

حریقهاي ناشی از پدیده هاي طبیعی

غفوري ()1:61

حریقهاي ناشی از بی احتیاطی انسان

غفوري ()1:61

حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی

غفوري ()1:61

مسکونی

اماکن

منابع

تجاري

صنعتی

خانههاي یک یا دو
خانواري

نشریه  112برنامه و بودجه

آپارتمانی

نشریه  112برنامه و بودجه

هتلها

نشریه  112برنامه و بودجه

فروشگاههاي بزرگ

نشریه  112برنامه و بودجه

سالنها و میادین فروش

نشریه  112برنامه و بودجه

بازارها و بازارچهها

نشریه  112برنامه و بودجه

کارخانجات تولید مواد و
محصوالت

نشریه  112برنامه و بودجه

مونتاژ قطعات

نشریه  112برنامه و بودجه

مجتمعهاي صنعتی

نشریه  112برنامه و بودجه

جدول  :2جدول مدل تحلیلی و توزیع سؤاالت پرسشنامه
ابعاد

حریق

اماکن

21

مؤلفهها

سؤاالت

حریقهاي عمدي

1-6

حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی

13-13

حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان

16-24

حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی

23-:9

مسکونی

:3-26-2:-21-23-16-12-11-13-:-2-1

تجاري

::-:2-:1-21-2:-22-13-11-1:-9-3-1

صنعتی

:9-:3-:1-24-29-23-13-14-19-6-3-4
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 -2-5جامعه آماری پژوهش
جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان عملیاتی سازمان مرکزي آتشنشانی و خدمات ایمنی تبریز به تعداد  42نفر میباشند.
آمارگیري به صورت تمام شمار در سطح کارکنان عملیاتی سازمان مرکزي آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز انجام شده است.

 -3-5روایی و پایایی پژوهش
در این پژوهش جهت دستیابی به اعتبار پرسشنامه از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است .براي اطمینان
از صحت روایی محتوایی پرسشنامه ،ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و بر اساس شاخصهاي ارائه شده در مدل مفهومی پژوهش،
پرسشنامه اي مقدماتی تهیه گردید سپس این پرسشنامه توسط افراد صاحبنظر و متخصص در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت
و سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات اصالحی افراد صاحب نظر پرسشنامه نهایی تهیه و تدوین شد و در اختیار گروه نمونه قرار
گرفت .جهت بررسی روایی سازهاي پرسشنامه و تأیید عاملهاي در نظر گرفته شده ،از روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش
محورهاي متعامد (واري -ماکس) براي دستیابی به عاملهاي خالص استفاده شده است .بدین منظور از شاخص  KMO1و آزمون
کرویت بارتلت استفاده کردهایم.
همانطور که در جدول شماره ( ):مشاهده میشود ،از آنجایی که مقدار شاخص  KMOبیشتر از  3/9است ،تعداد نمونه (در
اینجا همان تعداد پاسخدهندگان) براي تحلیل عاملی کافی میباشد .همچنین مقدار معناداري ( )Sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از 3
درصد است نشان میدهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار ،مدل عاملی ،مناسب است.
جدول  -3نتایج آزمون کورویت بارتلت و  KMOجهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه
ابعاد

KMO

sig

ایجاد عمدي حریق

3/443

3/333

پدیدههاي طبیعی

3/323

3/333

بیاحتیاطی انسان

3/969

3/333

اشکاالت فنی

3/431

3/333

اماکن مسکونی

3/3:2

3/333

اماکن تجاري

3/416

3/333

اماکن صنعتی

3/933

3/333

در این پژوهش براي برآورد پایایی (اعتماد) پرسشنامه از نرم افزار  SPSSو روش آلفاي کرنباخ استفاده شده است .براي
محاسبه پایایی پژوهش حاضر ،پرسشنامه بین  23نفر از اعضاي جامعه  ،توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSآلفاي
کرونباخ آن محاسبه گردید که میزان آن  3/6:3بدست آمد .با توجه به اینکه ضریب پایایی بدست آمده باالتر از  3/43است ،لذا با
اطمینان می توان گفت که ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول  : 4ضریب پایایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
تعداد سواالت

ضریب پایایی بر اساس آلفاي کرونباخ

:9

3/6:3

11- Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy
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 -6روش تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به اینکه این پژوهش در سطح کارکنان عملیاتی سازمان مرکزي آتشنشانی و خدمات ایمنی تبریز به صورت
تمامشمار انجام شده است ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .باتوجه به اینکه در
پرسشنامه از طیف پنج گزینهاي لیکرت استفاده شده است ،فرضیههاي مربوط به تأیید یا رد هر یک از گویهها (سؤاالت
پرسشنامه) و مؤلفههاي مدل تحلیلی به شرح ذیل میباشد:
H0: X>0/05
H1: X≤ 0/05

 H0: X>0/05بدینمعنا که در سطح معنیداري بیشتر از  3/33فرضیهها رد میشود ،بر این اساس تأثیر این گویه از عامل
حریق و آتشسوزي بر گویه مربوط به اماکن توسط جامعه آماري رد شده است (درخصوص تأثیر یک مؤلفه از حریق و آتشسوزي
بر مؤلفه اماکن نیز به همین صورت میباشد).
 H1: X≤0/05بدینمعنا که در سطح معنیداري کمتر از  3/33فرضیهها تأیید میشوند ،بر این اساس تأثیر این گویه از عامل
حریق و آتشسوزي بر گویه مربوط به اماکن توسط جامعه آماري تأیید شده است (درخصوص تأثیر یک مؤلفه از حریق و
آتشسوزي بر مؤلفه اماکن نیز به همین صورت میباشد).
براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون خطی ،آنالیز واریانس و آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و آزمون فریدمن براي
رتبهبندي متغیرها استفاده شده است.

 -7یافته های پژوهش
 -9-7یافته های توصیفی
از میان  42پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان عملیاتی به تعداد  42برگ بصورت کامل پاسخ دادند  ،نتایج حاصله به شرح
ذیل می باشد :
فراوانی سن پاسخ دهندگان:
 12نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  23تا  23سال میباشند :2 .نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  23تا  :3سال
میباشند 3 .نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  :3تا  :3سال میباشند 1 .نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  :3تا  13سال
میباشند 3 .نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  13تا  13سال میباشند 3 .نفر از پاسخدهندگان در فاصله سنی  13تا  33سال
میباشند.
32
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شکل  :2نمودار فراوانی سن پاسخدهندگان

فراوانی میزان تحصیالت پاسخدهندگان
تعداد کارکنان داراي مدرك زیردیپلم  :نفر ( ،)%1تعداد کارکنان داراي مدرك دیپلم  :4نفر ( ،)%31تعداد کارکنان داراي
مدرك فوق دیپلم  14نفر ( ،)%21تعداد کارکنان داراي مدرك لیسانس  13نفر (.)%21
29
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زیر دیپلم

4%

21%

دیپلم
فوق دیپلم

51%

24%

لیسانس

شکل  :3نمودار فراوانی میزان تحصیالت پاسخدهندگان

فراوانی سابقه کار پاسخدهندگان
 :1نفر از پاسخدهندگان داراي  1تا  3سال سابقه در این سازمان میباشند 22 .نفر از پاسخدهندگان داراي  3تا  13سال
سابقه در این سازمان میباشند 6 .نفر از پاسخدهندگان داراي  13تا  13سال سابقه در این سازمان میباشند 3 .نفر از
پاسخدهندگان داراي  13تا  23سال سابقه در این سازمان میباشند 2 .نفر از پاسخدهندگان داراي  23تا  23سال سابقه در این
سازمان میباشند.
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شکل  :4نمودار فراوانی میزان سابقه کار پاسخدهندگان
جدول  :5جداول فراوانی سن ،میزان تحصیالت و سابقه کار
سن
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

17/2

17/2

17/2

12

20-25

60/4

43/2

43/2

32

25-30

71/5

11/1

11/1

8

30-35

77/8

6/3

6/3

4

35-40

88/9

11/1

11/1

8

40-45

100/0

11/1

11/1

8

45-50

100/0

100/0

72

Total

Valid

تحصیالت
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

1/2

1/2

2/1

:

زیر دیپلم

33/2

31

31

:4

دیپلم
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46/3

21/9

9/24

14

فوق دیپلم

100/0

23/2

20/2

13

لیسانس

100/0

100/0

42

Total

Valid

سابقه کار
Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

4/43

4/43

4/43

34

1-5

73/3

31/2

31/2

22

5-10

9/61

13/1

13/1

9

10-15

93/9

5/2

5/2

4

15-20

100/0

3/2

3/2

2

20-25

100/0

100/0

42

Total

Valid

بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
براي ایجاد زمینه مناسب براي تجزیه و تحلیل در این پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف
بر اساس فرضیات زیر استفاده می گردد:
 :H0متغیرهاي مورد نظر نرمال میباشند.
 :H1متغیرهاي مورد نظر نرمال نمیباشند.
جدول  : 6نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

اماکن
صنعتی

اماکن
تجاري

اماکن
مسکونی

اشکاالت
فنی

بی احتیاطی
انسانی

پدیده
طبیعی

حریق
عمدي

72

72

72

72

72

72

72

تعداد

3/32

2/32

2/31

2/::

2/93

:/26

:/33

میانگین

3/424

3/333

3/332

3/943

3/331

3/431

3/314

انحراف معیار استاندارد

3/921

3/634

3/4:6

1/113

3/331

3/4:1

3/431

میزان آماره کولموگروف-اسمیرنوف

3/3:3

3/:3:

3/919

3/116

3/333

3/931

3/436

سطح معناداري

همانگونه که از جدول فوق مشخص است در سطح معنادار  3/33متغیرهاي مورد نظر نرمال بوده و فرضیه  H0مورد پذیرش
قرار میگیرد.

 -2-7یافتههای تحلیلی پژوهش
به منظور آزمودن فرضیه ها و بررسی تأثیر و رابطه متغیرها روي یکدیگر ،از روش رگرسیون خطی ،آنالیز واریانس
( )ANOVAاستفاده شده است.

 -9-2-7بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،4با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی اول با ضریب  3/424مورد
پذیرش و حریقهاي عمدي در بروز حریق و آتشسوزي اماکن مسکونی تأثیر دارد.
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جدول  :7نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه حریق عمدی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن مسکونی
ANOVAb

مدل

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

78/359

26/873

1

26/873

رگرسیون

3/343

70

24/007

باقی مانده

71

50/880

کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
سطح معنی داري

t

3/005

3/221

3/000

8/852

Beta

3/727

ضرایب غیر استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

3/346

3/077

ضریب ثابت

3/119

1/058

اماکن مسکونی

1

فرضیه دوم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،3با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی دوم با ضریب  3/9:3مورد
پذیرش و حریقهاي عمدي در بروز حریق و آتشسوزي اماکن تجاري تأثیر دارد.
جدول  :8نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه حریق عمدی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن تجاری
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

3/000

47/385

مجموع مربعات

مدل
رگرسیون

20/539

1

20/539

3/433

70

30/341

باقی مانده

71

50/880

کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
سطح معنی داري

t

3/003

1/315

3/000

6/884

Beta

3/635

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/502
3/382

ضریب ثابت

3/915

اماکن تجاري

3/133

مدل
1

فرضیه سوم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،6با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی سوم با ضریب  3/939مورد
پذیرش و حریقهاي عمدي در بروز حریق و آتشسوزي اماکن صنعتی تأثیر دارد.
جدول  :1نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه حریق عمدی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن صنعتی
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

62/183

23/936

1

23/936

3/385

70

26/944

باقی مانده

71

50/880

کل

سطح معنی داري

t

3/007

2/796

مدل
رگرسیون
1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
Beta

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/824
3/295

مدل
ضریب ثابت

1

26

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه
3/000

7/886

3/686

3/101

3/799

اماکن صنعتی

فرضیه چهارم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،13با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی چهارم با ضریب 3/419
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن مسکونی تأثیر دارد.
جدول  :91نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه پدیدههای طبیعی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن مسکونی
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

73/556

18/024

1

18/024

رگرسیون

3/245

70

17/150

باقی مانده

35/174

کل

سطح معنی داري

t

3/006

2/848

3/000

8/577

71

مدل
1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
Beta
3/716

ضرایب غیر استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

3/292

3/833

ضریب ثابت

3/101

3/866

اماکن مسکونی

1

فرضیه پنجم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،11با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی پنجم با ضریب 3/911
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن تجاري تأثیر دارد.

فرضیه ششم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،12با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی ششم با ضریب
 3/131مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن صنعتی تأثیر دارد.
جدول  :99نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه پدیدههای طبیعی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن تجاری
ANOVAb

مدل

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

42/411

13/271

1

13/271

رگرسیون

3/313

70

21/904

باقی مانده

71

35/174

کل

سطح معنی داري

t

3/000

3/761

3/000

6/512

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد

:3

Beta

3/614

ضرایب غیر استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

3/325

1/221

ضریب ثابت

3/113

3/735

اماکن تجاري

1
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جدول  :92نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه پدیدههای طبیعی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن صنعتی
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

3/000

21/113

مدل

مجموع مربعات

8/151

1

8/151

رگرسیون

3/386

70

27/024

باقی مانده

71

35/174

کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
سطح معنی داري

t

3/000

6/689

3/000

4/595

Beta

3/481

ضرایب غیر استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

3/295

1/976

ضریب ثابت

3/101

3/466

اماکن صنعتی

1

فرضیه هفتم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،1:با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هفتم با ضریب 3/3:3
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از بی احتیاطی انسان در بروز حریق و آتشسوزي اماکن مسکونی تأثیر دارد.
جدول  :93نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه بی احتیاطی انسان و تأثیرش بر بروز حریق
در اماکن مسکونی
ANOVAb

مدل

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/333

28/111

13/160

1

13/160

رگرسیون

3/193

70

32/771

باقی مانده

71

45/932

کل

سطح معنی داري

t

3/016

1/248

3/000

5/302

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
Beta

3/535

ضرایب غیر استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

3/404

3/504

ضریب ثابت

3/140

3/740

اماکن مسکونی

1

فرضیه هشتم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،11با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هشتم با ضریب 3/333
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از بی احتیاطی انسان در بروز حریق و آتشسوزي اماکن تجاري تأثیر دارد.
جدول  :94نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه بی احتیاطی انسان و تأثیرش بر بروز حریق
در اماکن تجاری
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

3/000

35/500

سطح معنی داري

t

Beta

3/006

3/968

3/000

5/958

3/580

مجموع مربعات

مدل
رگرسیون

15/456

1

15/456

3/435

70

30/476

باقی مانده

71

45/932

کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/371
3/383

ضریب ثابت

3/793

اماکن تجاري

3/133

مدل
1

:1
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فرضیه نهم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،13با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هشتم با ضریب 3/4::
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از بی احتیاطی انسان در بروز حریق و آتشسوزي اماکن صنعتی تأثیر دارد.
جدول  :95نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه بی احتیاطی انسان و تأثیرش بر بروز حریق
در اماکن صنعتی
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

3/000

81/370

مجموع مربعات

مدل
رگرسیون

24/691

1

24/691

3/303

70

21/241

باقی مانده

71

45/932

کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
سطح معنی داري

t

3/001

1/207

3/000

9/021

Beta

3/733

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/316
3/262
3/090

3/811

مدل
ضریب ثابت

1

اماکن صنعتی

فرضیه دهم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،19با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هشتم با ضریب 3/313
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن مسکونی تأثیر دارد.
جدول  :96نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه اشکاالت فنی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن مسکونی
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

24/656

8/511

1

8/511

3/345

70

24/164

باقی مانده

32/675

کل

سطح معنی داري

t

3/004

1/835

3/000

4/966

71

مدل
رگرسیون
1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
Beta

3/510

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/637
3/347
3/120

3/595

مدل
ضریب ثابت

1

اماکن مسکونی

فرضیه یازدهم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،14با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هشتم با ضریب 3/963
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن تجاري تأثیر دارد.
جدول  :97نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه اشکاالت فنی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن تجاری
ANOVAb

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

3/000

66/404

15/907

1

15/907

3/240

70

16/768

71

32/675

سطح معنی داري

t

مدل
رگرسیون
باقی
مانده
کل

Coefficientsa

:2

ضریب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

مدل

1
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3/034

3/211

3/000

8/149

Beta

3/698

خطای
استاندارد
3/284

3/060

ضریب ثابت

3/099

3/805

اماکن تجاري

B

1

فرضیه دوازدهم :بر مبناي نتایج به دست آمده از جدول شماره  ،13با توجه به  ،P<3/33فرضیه فرعی هشتم با ضریب 3/94:
مورد پذیرش و حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی در بروز حریق و آتشسوزي اماکن صنعتی تأثیر دارد.
جدول  :98نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای مؤلفه اشکاالت فنی و تأثیرش بر بروز حریق در
اماکن صنعتی
ANOVAb

مجموع مربعات

سطح معنی داري

F

مجذور میانگین

df

3/000

57/888

14/790

1

14/790

3/255

70

17/885

71

32/675

سطح معنی داري

t

3/000

2/309

3/000

7/608

مدل
رگرسیون
باقی
مانده
کل

1

Coefficientsa

ضریب استاندارد
Beta

3/673

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد
B
3/555
3/240
3/083

3/628

مدل
ضریب ثابت

1

اماکن صنعتی

 -3-7رتبهبندی مؤلفههای تأثیرگذار بر اماکن مسکونی ،تجاری و صنعتی از طریق آزمون فریدمن
آزمون فریدمن یکی از آزمونهاي آماري است که براي مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین ،رتبههاي گروهها را
معلوم میکند که آیا این گروهها میتوانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبهاي (ترتیبی) باشد.
 :H0بین میانگین رتبه مؤلفههاي مورد مطالعه تفاوت معنیداري وجود ندارد.
 :H1بین میانگین رتبه مؤلفههاي مورد مطالعه تفاوت معنیداري وجود دارد.
جدول  : 91نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مؤلفههای تأثیرگذار بر اماکن مسکونی ،تجاری و صنعتی
Mean Rank

مؤلفههای تأثیرگذار در بروز حریق در اماکن مسکونی،
تجاری و صنعتی

2/21

حریقهاي عمدي

:/23

حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی

2/33

حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان

1/93

حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی

::

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

بی احتیاطی انسانی پدیده های طبیعی

اشکاالت فنی

حریق عمدی

شکل  :5آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مؤلفههای تأثیرگذار در بروز حریق و آتشسوزی در اماکن مسکونی ،تجاری و صنعتی

جدول  :21نتایج تحلیلی آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مؤلفههای تأثیرگذار در بروز حریق در اماکن مسکونی ،تجاری و
صنعتی
42

) (Nتعداد

32/4

) (Chi-Squareکاي اسکور

:

) (Dfدرجه آزادي

3/113

)(Asymp. Sig.سطح معناداري

سطح معنیداري آزمون فریدمن در جدول فوق  3/113میباشد که بیشتر از  3/33است .در نتیجه  H0را میپذیریم و نتیجه
میگیریم که بین میانگین رتبه مؤلفههاي مورد مطالعه تفاوت معنیداري وجود ندارد.

 -8بحث و نتیجه گیری
موضوع ایمنی یکی از اسرار هستی و حیات انسانی است که هر چه بر تاریخ حیات و تمدن بشري افزوده میگردد بر اهمیت آن
افزوده میشود ،زیرا زندگی انسان هر روز از روز قبل پیچیدهتر میگردد .خطرات بیشماري زندگی انسان و محیطزیست او را
تهدید میکنند .این خطرات گاه به طور مستقیم از ناحیه خود انسان ایجاد شده و گاه به صورت غیرمستقیم در اثر ساختهها و
مصنوعات فکر و دست بشر تجلی میکند و گاه در اثر فعل و انفعاالت طبیعی بر زندگی او تأثیر مخرب میگذارند .اما انسان متفکر،
با تجزیه و تحلیل وقایع تالش میکند تا به علل و عوامل وقوع آنها پی ببرد و با تسلط بر آنها از آثار و عوارض نابهنجار و وقوع
مجدد آنها پیشگیري نماید و یا اینکه عوارض ناشی از آن را به حداقل ممکن برساند (گلمحمدي و همکاران .)1:3: ،با توجه به
وضعیت ایمنی در شهر تبریز و آمار باالي حریق و آتشسوزي در این شهر نسبت به سایر شهرها ،این موضوع به عنوان مسئلهاي
ذهن محقق را بخود مشغول کرد .پس از مطالعه کتابخانهاي و اینترنتی درباره سوابق پژوهشهاي صورت گرفته در این خصوص،
به مطالعه نظریههاي موجود در خصوص موضوع ایمنی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شد که در نهایت عامل حریق و آتشسوزي و
اماکن مسکونی  ،تجاري و صنعتی به عنوان متغیرهاي مستقل و وابسته انتخاب شدند .که نظر کارکنان عملیاتی سازمان مرکزي
آتشنشانی در خصوص میزان تأثیر مؤلفههاي حریق و آتشسوزي در بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی ،تجاري و
صنعتی از طریق پرسشنامه اخذ شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .براي رد یا تأیید تأثیر مؤلفههاي حریق و آتشسوزي در
بروز حریق در اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی از فرضیههاي  H1و  H0استفاده نمودهایم .هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه
بین عوامل مؤثر بر بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی میباشد که با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل
آماري به تفسیر نتایج پژوهش پرداخته میشود.
:1
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بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/424حریقهاي عمدي بر بروز حریق و
آتش سوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي عمدي و حریق و
آتشسوزي در اماکن مسکونی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/9:3حریقهاي عمدي بر بروز حریق و
آتش سوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي عمدي و حریق و آتشسوزي
در اماکن تجاري وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/939حریقهاي عمدي بر بروز حریق و
آتش سوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي عمدي و حریق و
آتشسوزي در اماکن صنعتی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/419حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر
بروز حریق و آتش سوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي ناشی از
پدیدههاي طبیعی و حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/911حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر
بروز حریق و آتش سوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي ناشی از
پدیدههاي طبیعی و حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/131حریقهاي ناشی از پدیدههاي طبیعی بر
بروز حریق و آتش سوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم بین حریقهاي ناشی از پدیدههاي
طبیعی و حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/3:3حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر
بروز حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم بین حریقهاي ناشی از بی احتیاطی
انسان و حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/333حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر
بروز حریق و آتش سوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم بین حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی
انسان و حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/4::حریقهاي ناشی از بیاحتیاطی انسان بر
بروز حریق و آتش سوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي ناشی از بی
احتیاطی انسان و حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/313حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز
حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم بین حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی و
حریق و آتشسوزي در اماکن مسکونی وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/963حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز
حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي ناشی از اشکاالت
فنی و حریق و آتشسوزي در اماکن تجاري وجود دارد.



بر اساس نتایج بدست آمده در سطح معناداري  3/33و با ضریب  3/94:حریقهاي ناشی از اشکاالت فنی بر بروز
حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی تأثیر دارد .در نتیجه رابطه مستقیم و قوي بین حریقهاي ناشی از اشکاالت
فنی و حریق و آتشسوزي در اماکن صنعتی وجود دارد.
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 -1پیشنهادات پژوهش
پیشنهاداتی براي سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تبریز:


آنچه در پیشگیري از بروز حادثه سهم اساسی دارد ،آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و بکار بردن آنها در زندگی
روزانهشان است .سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تبریز میتواند با کمک سایر ارگانهاي مسئول ایمنی و
بخصوص با کمک سازمان صدا و سیما اطالعات و راهنماییهایی در رابطه با ایمنی شهري و راههاي جلوگیري از
حریق و آتشسوزي اماکن در اختیار شهروندان قرار دهد.



تهیه طرح جامع ایمنی شهري به صورتی که در این طرحها سعی بر شناسایی کلیه مخاطرات تحدیدکننده شهري
و ارائه راهبردهاي الزم و باید به ابعاد کالبدي و اجتماعی و اقتصادي شهر تبریز توجه شود و داراي دید کالن و
راهبردي باشند و نیز انعطافپذیر و متنوع بوده و با توجه به ویژگیها و خصوصیات شهر تبریز تهیه گردند.
همچنین طرح جامع ایمنی شهر تبریز باید در راستاي تأمین مشارکتی شهري و توزیع عادالنه آن براي همه
شهروندان به شیوه اجرایی و واقعی باشد.



ارتقاء نظارت قانونی بر اماکن از سوي سازمانهاي ذیربط مانند ادارات بازرسی کار و سازمانهاي آتشنشانی براي
پیشگیري از آتشسوزيها است.



با توجه به آمار و اطالعاتی که در رابطه با آتشسوزيها از سازمان آتشنشانی تبریز دریافت شده و آمار باالي
حریق و آتشسوزي در این شهر ،به جهت پیشگیري از بروز آتشسوزي بایستی برنامههاي مدون آموزشی و نظارتی
در شهر تبریز که شهري سیاحتی نیز بشمار میآید ،بطور منظم و هدفمند براي گروهها ،بخصوص شاغلین اجرا
گردد.



در رابطه با پدیدههاي طبیعی و میزان تأثیر آنها در بروز حریق و آتشسوزي میتوان با آگاهی دادن به شهروندان
در رابطه با انواع بالیاي طبیعی که موجب بروز آتشسوزي میشوند ،مانند زلزله و صاعقه و همچنین سازمانهاي
مربوطه میتوانند با شناسایی نقاط فرسوده شهر و رسیدگی به ساخت و سازهاي غیرقانونی و عملیاتی از این قبیل
میتوانند از بروز حریق و آتشسوزيهایی که اغلب بعد از وقوع زلزله و  ...رخ میدهند جلوگیري کنند.



در رابطه با عوامل دیگر یعنی بیاحتیاطی انسان ،اشکاالت فنی و ایجاد عمدي حریق ،میتوان با ارتقاء فرهنگ
ایمنی شهري و افزایش مشارکت شهروندان در ایمنی شهري ،توزیع عادالنه و ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی به
شهروندان از بروز چنین حوادثی جلوگیري کرد.



و در نهایت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تبریز میتواند با کنترلهاي سختافزاري ،کنترلهاي مدیریتی،
سیستمهاي ایمن کار و آموزش ،از بروز آتشسوزي و خسارات ناشی از آن جلوگیري کند.



پیشنهاداتی براي افرادي که داراي اماکن مسکونی ،تجاري و صنعتی میباشند:



در رابطه با اماکن مسکونی  ،استفاده از تجهیزات تشخیص و اعالم حریق براي آگاه شدن به موقع از وقوع حریق و
داشتن بیشترین فرصت براي مقابله با آن بسیار ثمربخش میباشد و تا حدودي از خطرات حریق میکاهد.



در رابطه با اماکن تجاري ،بهترین اقدام براي محافظت از حریق ایجاد راههاي خروج با دیوارهاي کامالً مقاوم در
برابر حریق است .در قسمتهایی از فروشگاهها که مقدار احتراقپذیري زیاد است ،میتوان از تجهیزات خاموش
کننده خودکار نیز استفاده نمود.



در رابطه با اماکن صنعتی ،با توجه به اینکه طبق مطالعات ،خطرات حریق در این نوع اماکن کمتر از بقیه است در
این گروه از تصرف میتوان با کمترین کوشش آنچه را که از نظر ایمنی الزم است ،فراهم کرد .البته باید به خاطر
داشت در برخی از این تصرفها مقدار احتراقپذیري زیاد است و طبعاً دامنه خطرات حریق نیز گسترده میباشد.
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در چنین شرایطی ،معموالً باید ارتفاع و وسعت ساختمان محدود شود ،راههاي اضطراري خروج بسته به نیاز بطور
دقیق تدارك گردد و امکان تخلیه سریع ساختمان در کمترین مدت فراهم شود.


پیشنهاداتی براي تحقیقات آینده:



انجام پژوهشهاي مشابه در سایر شهرهاي کشور.



استفاده از سایر ابعاد عوامل مؤثر بر ایمنی شهري ،مثل عوامل تکنولوژیکی ،طبیعی و  ...و تأثیر آن بر ابعاد دیگر
ایمنی شهري مثل ایمنی معابر ،ایمنی ترافیک و . ...



استفاده از جامعه آماري بیشتر جهت افزایش اطمینان و اعتماد به نتایج حاصل از پژوهش.



استفاده از نظریههاي دیگر حریق و آتشسوزي و همچنین استفاده از سایر ابعاد اماکن.



انجام پژوهشی دیگر و مشابه با این پژوهش ولی با تأکید بر نقاط فرسوده شهري.



پژوهش و مطالعه در زمینه آسیبپذیري مساکن شهري تبریز.
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The study and explain Effective factors The urban safety (Case Study:
Fire and safety services organization Tabriz city )
Abstract
safety One of the criteria and essential component in today's urban life And the safety city as a
desirable city always Considered as planners and experts of the municipality. The aim of this
study is to explain the effects of fire as one of the factors affecting the safety of the city of
Tabriz as the independent variable And its effect on the incidence of fire in residential,
commercial and industrial is as dependent variable. In this study, the use of descriptive strategy
to explain research Question and literature research carried out exploration And the ideas of the
research community Getting to describe through the questionnaire. The study population
consisted of fire and safety services Tabriz operational staff are And their number is 72 The
sample consisted of all employees. The data gathering tools included a questionnaire is
constructed researcher which its validity and reliability was approved and After gathering
analyzing data and results were examined. For data analyzing, linear regressions coefficient and
analysis of variance (ANOVA) were used. The results of this study indicate that the fire
components have a positive and significant effect on the incidence of fire in residential,
commercial and industrial places.
Keywords: Safety، Urban Safety، Urban Management, Fire، Fire Stations
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تأثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر بهرهوری منابع انسانی
با نقش میانجی تعهد سازمانی
یونس نیکخواه تکمهداش ،9مهداد

معصومی*2

 -1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز
 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز
m.masoumi94@ms.tabrizu.ac.ir

چکیده
این پژوهش باهدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر بهرهوري منابع انسانی با نقش میانجی تعهد
سازمانی انجام گرفت .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي بوده و با توجه به روش گردآوري دادهها ،توصیفی ـ
پیمایشی است .جامعه آماري پژوهش را کارکنان بیمه تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی تشکیل دادهاند.
نمونه آماري پژوهش بر مبناي فرمول کوکران  233نفر تعیین شد و شرکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیري
تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن از طریق روایی محتوا ( CVRو
 ) CVIو پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ تأیید گردید .براي تجزیهوتحلیل دادههاي گردآوريشده از روش
مدلیابی معادالت ساختاري و با استفاده از نرمافزارهاي  SPSS 23و  Smart PLS 3استفاده گردید .نتایج پژوهش
نشان داد که بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر بهره وري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارند .همچنین
تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر بهرهوري منابع انسانی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی
مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین ،بازاریابی داخلی و گردش شغلی میتوانند عواملی مؤثر در جهت بهبود بهرهوري
منابع انسانی باشند.

واژگان کلیدی :بازاریابی داخلی ،بهرهوري منابع انسانی ،تعهد سازمانی ،گردش شغلی

 -9مقدمه
امروزه صنعت بیمه ،نقش مهمی در ساختار اقتصادي هر کشوري دارد .آنچه بیشتر از همه در این صنعت موردتوجه قرار
گرفته است ،عامل کیفیت خدمات است .از یکسو شرکتهاي بیمه در تالشاند که با ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان ،از
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جایگاه و موقعیتی برتر در بازار رقابت برخوردار گردند و از سوي دیگر کیفیت خدمات مطلوب موجب افزایش رضایتمندي و
وفاداري مشتري ،اشتیاق بیشتر در معرفی سازمان به دیگران ،کاهش شکایت و افزایش نرخ حفظ مشتري میگردد .با توسعه
مفهوم بازاریابی و رقابت ،سازمانهاي تجاري ازجمله شرکتهاي بیمه به این مطلب پی بردهاند که براي رسیدن به اهداف خود یا
فرا رفتن از آن ،باید رضایت مشتریان را جلب کنند .زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار ،بلکه مشتري است .در سالهاي اخیر
تعداد زیادي از شرکتها و سازمانها به دنبال راهکارهاي کلیدي براي خلق روشهایی در جهت گرایش کارکنان به مشتري
مداري بودهاند که یکی از راهکارها ،بازاریابی داخلی است (عباسی و صالحی.)1:63 ،
بازاریابی داخلی به تمام عملیاتی اشاره دارد که در یک گروه یا سازمان براي آموزش ،توسعه و ایجاد انگیزه در کارکنان خود،
جهت افزایش کیفیت خدمات ارائهشده انجام میگیرد (ایلیپولوس و پریپوراس .)2311 ،1النگ باتم و همکاران ( )2339معتقدند
بازاریابی داخلی ،کارکنان را بهعنوان مشتریان داخلی ،مشاغل را بهعنوان محصوالت در نظر میگیرد و به دنبال آن است تا
خواستههاي مشتریان را از طریق محصوالت پاسخ دهد .در واقع ،به همان میزان که سازمانها به رضایت مشتریان بیرونی اهمیت
می دهند ،باید به رضایت مشتریان درونی نیز اهمیت دهند (فینی و هانسن .)2313 ،اجراي یک برنامه بازاریابی داخلی به آموزش،
انگیزش و هدایت و رهبري نیروي کار و ایجاد سطح باالتري از رضایت در کارکنان منجر میشود و آنان را قادر میسازد تا سطح
باالتري از کیفیت خدمات را به مشتري ارائه کنند و در نهایت منجر به عملکرد بهتري در سازمان خود شوند (میشر.)2313 ،2
تحقیقات اخیر چنگ و چنگ ( ،)2334تینگ ( )2313در اهمیت بازاریابی داخلی سازمانهاي خدماتی بیان میکنند که
بازاریابی داخلی به این دلیل براي سازمانها حائز اهمیت است که به رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربوط میشود (طاق الدین و
آل سعید .)2311 ،تعهد سازمانی به تعهد کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی اشاره دارد (چریان :و همکاران .)2313 ،تعهد
سازمانی بهعنوان احساس مسئولیت کارکنان در ارتباط با سازمان تعریف شده است .کارکنان با تعهد سازمانی باال با اهداف و
ارزشهاي سازمان سازگار هستند و در رسیدن سازمان به اهدافش تالش زیادي میکنند (دارویش .)2319 ،1تعهد سازمانی با
پیامدهایی از قبیل عملکرد شغلی باال ،بهرهوري ،رضایت شغلی ،کاهش غیبت از کار ،رفتارهاي شهروندي سازمانی ،نوعدوستی و
کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی رابطه مثبت دارد .همچنین در مطالعات مختلف رابطه منفی و مستقیم بین تعهد
سازمانی و تمایل به ترك شغل و سازمان گزارش شده است و کارکنان متعهد تمایل کمتري به ترك شغل خود داشتهاند
(احمرينژاد و همکاران.)1:69 ،
زمانی که افراد در سازمان داراي درجات باالیی از رضایتمندي شغلی و تعهدات سازمانی باشند ،درك صحیحی از سازمان خود
خواهند داشت و رسیدن به اهداف سازمان را هدف خود قرار میدهند (استیورت .)2333 ،3درعینحال تعهد سازمانی خود به
سبب عوامل متعدد دیگري پدیدار میشود .گردش شغلی یکی از این عوامل است .گردش شغلی عبارت است از جابهجایی افقی
کارکنان در ایستگاههاي کاري مختلف بهگونهاي که هر ایستگاه کاري نیازمند مهارتها و مسئولیتهاي مختلف است (دري و
همکاران .)1:62 ،درحالیکه ثبات شغلی میتواند باعث فرسودگی شغلی ،کسالت کارکنان ،خستگی زیاد ،بیهویتی فرد ،جدایی
اهداف فردي و سازمانی و مقاومت در مقابل هرگونه تغییر شغلی شود ،گردش شغلی با تقویت دانش حرفهاي فرد ،او را در مقابل
مشکالت ناشی از فرسودگی شغلی حاصل از وظایف تکراري ایمن میسازد .اگر در پی بهسازي سازمانی نیز باشیم و در افراد به
سبب آموزشها و گردش شغلی که میبینند ،اعتمادبهنفس ،مسئولیتپذیري ،مشارکت ،احساس مفید بودن و سایر جنبههاي
مشارکت به وجود آید ،سپس بهسازي سازمانی نیز رخ میدهد .همچنین با فراهم آوردن فرصتهایی براي یادگیري مهارتهاي
جدید ،گردش شغلی ،بهرهوري استفاده از نیروي کار یک سازمان را نیز افزایش میدهد (رحیمنیا و عارف.)1:6: ،

1.Iliopoulos & Priporas
2. Misher
3. Cherian
4. Darwish
5. Stewart
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بهرهوري نیروي انسانی یکی از شاخصهاي مهم در اندازهگیري بهرهوري سازمانهاست .به تعبیري میتوان گفت که این
شاخص نشانگر سهم نیروي انسانی در تولید کاال و خدمات است و هر چه قدر مقدار آن بیشتر باشد ،نشانگر عملکرد بهتر و
سودمندي بیشتر نیروي انسانی در فرایند تولید کاال یا خدماتی معین است (علی پور و جهاندیده .)1:62 ،بنابراین باید در مورد
بهبود کیفی نیروي انسانی سعی فراوان نمود.
با توجه به اهمیت بهرهوري منابع انسانی در سازمانها ،بهویژه در سازمان بیمه تأمین اجتماعی که بهعنوان یکی از
سازمان هاي در حال رشد است ،توجه مدیران آن به عوامل تأثیرگذار در عملکرد کارکنانش میتواند مدیران این واحد را جهت حل
مسائل گوناگون منابع انسانی یاري کند .با یکپارچهسازي این یافتهها ،در این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله هستیم که آیا
بازاریابی داخلی و گردش شغلی تأثیري در توسعه و بهبود بهرهوري کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی دارند؟ یا خیر.

 -2پیشینه نظری پژوهش
 -9-2بازاریابی داخلی
مفهوم بازاریابی داخلی ،نخستین بار از طرف بري ( )1631مطرح گردید .بري که کارکنان بانک را بهعنوان مشتریان داخلی
تعریف می کند ،با تأکید بر اینکه رضایت مشتري داخلی بر مشتري بیرونی تأثیر دارد ،مفهوم بازاریابی داخلی را مطرح کرده است
(صالحی صدقیانی و همکاران .)1:6: ،طی این چندین سال ،تعاریف متعددي از بازاریابی داخلی ارائه شده است؛ اما نکته اصلی در
تمامی آنها رفتار با کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی سازمان و کسب رضایتمندي آنان است که در نهایت سازمان میتواند
موقعیت بهتري در ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان خارجی و افزایش رضایتمندي آنان کسب کند (یحییزادهفر و همکاران،
 .)1:61تینگ ) 2311( 1معتقد است که بازاریابی داخلی ،عملیاتی استراتژیک است که بازاریابی و مدیریت منابع انسانی براي
کارکنان خدماتی خط مقدم را باهم ترکیب می کند تا بهترین خدمات را در مواجه با مشتریان ارائه نماید .همچنین موسوي داودي
و کائور )2312( 2بازاریابی داخلی را استفاده از نگرش بازاریابی براي مدیریت منابع انسانی یک سازمان میدانند ،که منطق اصلی
آن پذیرفتن این نکته است که باید با کارکنان همچون مشتریان داخلی رفتار شود .از اهداف بازاریابی داخلی میتوان به انگیزش،
آموزش دادن و هماهنگ کردن مشتریان داخلی (کارکنان) براي ایجاد رضایت در مشتریان خارجی اشاره کرد (طاق الدین و آل
سعید .)2311 ،:برخی از مواردي که بازاریابی داخلی میتواند نقش مهمی را ایفا کند ،عبارتاند از )1 :مدیریت تغییر؛  )2ایجاد
تصویر مشترك؛  ):توانمندسازي کارکنان؛  )1افزایش تعهد و عملکرد سازمانی؛  )3رضایت شغلی (میشر.)2313 ،1

 -2-2گردش شغلی
امروزه آموزشهاي رسمی بهتنهایی نمیتواند انسان هاي سازمانی را در ابعاد مختلف پرورش دهد و این به خاطر این است که
بسیاري از توانمنديهاي انسان در عمل پرورش مییابند و یکی از روشهاي بسیار مؤثر براي گسترش افق دید کارکنان ،گردش
شغلی است (نصیرپور و همکاران .)1:33 ،امروزه به این روش ،آموزش ضربدري ( )Cross-Trainingهم گفته میشود (رابینز و
جاج .)1:61 ،گردش شغلی ،جنبه اي از آموزش در یک سازمان است که شامل مدیران و کارکنان میشود .گردش شغلی زمانی
صورت میگیرد که کارکنان براي به دست آوردن مهارتها ،استعدادها و دانش بیشتر ،در مشاغل مختلف جابهجا شوند .گردش
شغلی ،فرصتی را براي کارکنان سازمان فراهم می سازد تا کارهایی که طی یک دوره مشخص توسط همکارانشان انجامشده است را
بیاموزند (آستن و الرنس .)2313 ،3همچنین گردش شغلی ،روشی براي طراحی مشاغل است که کارکنان مهارتهاي شغلی را از
1. Ting
2. Mousavi davoodi & Kaur
3. Tag-Eldeen & El-Said
4. Misher
5. Austin & Lawrence
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بخشهاي مختلف و با تغییراتی در وظایفشان یاد می گیرند .گردش شغلی ،یک ابزار عالی براي افزایش انگیزه ،تعهد و مشارکت
کارکنان است که براي عملکرد صحیح و مؤثر یک سازمان بسیار مهم است (نافی .)2311 ،1بعضی اوقات افراد از اینکه کار
مشخصی انجام میدهند ،احساس بیهویتی میکنند و انگیزه کاري آنها کاهش مییابد .براي ایجاد انگیزه در کارکنان میتوان از
تکنیک گردش شغلی استفاده نمود .بدینصورت که افراد را هرچند وقت یکبار در مشاغل مشابه و همخانواده جابجا نمود که این
باعث تنوع شغلی و افزایش هویت شغلی میگردد .همچنین این عمل میزان آگاهی افراد را باال میبرد و اگر زمانی فرد ارتقاء یابد،
تسلط کافی بر حوزه سرپرستی خود خواهد داشت (مقیمی .)1:63 ،گردش شغلی براي سازمان فواید غیرمستقیمی هم دارد،
چراکه با افزایش دامنه مهارتهاي کارمندان ،مدیران در تعیین برنامه کار انعطافپذیري بیشتري داشته ،با تغییرات بهتر سازگار
شده و میتوانند پستهاي خالی را سادهتر پر کنند (رابینز و جاج.)1:61 ،

 -3-2تعهد سازمانی
2

تعهد سازمانی یکی از مهمترین مفاهیم در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است (لوکاندا  .)2313 ،از نظر
مفهومی ،تعهد سازمانی بهوسیله حداقل سه مؤلفه قابلتعریف است )1 :باور قوي در پذیرش اهداف و ارزشهاي سازمان؛  )2تمایل
و انگیزه در بکار بستن تالشهاي قابلمالحظه به نمایندگی از سازمان؛  ):تمایل شدید به حفظ عضویت در سازمان (مقیمی،
 .)1:63طبق نظر کوهن ،) 2339( :تعهد سازمانی ،نیرو و توانی است که افراد را ملزم و موظف میکند تا در راستاي یک یا چند
هدف ،رفتار و کنشهاي مربوط به هم ایفا کنند.
آلن )2334( 1معتقد است ،تعهد سازمانی نگرشهاي مثبت یا منفی افراد نسبت بهکل سازمان (نه شغل) است که در آن
مشغول به کارند .همچنین مودي 3تعهد سازمانی را بهعنوان وابستگی عاطفی و روانی نسبت به سازمان در نظر میگیرد که بر
اساس آن فردي که شدیداً متعهد است ،هویت خود را با سازمان معین میکند ،در سازمان مشارکت میکند و در آن درگیر
میشود و از عضویت در سازمان لذت میبرد (دهقانیان و همکاران .)1:62 ،از همه تعاریف چنین برمیآید که تعهد سازمانی
شامل ویژگیهاي شخصیتی فرد به صورت کلی است .در واقع تعهد سازمانی ،بخشی از سازمان شخصیتی یک فرد است و به نظر
می رسد که با سایر عوامل مؤثر در زندگی در ارتباط باشد (حاجلو و همکاران .)1:62 ،کارکنانی که ایمان قوي به ارزشها و
اعتقادات یک سازمان دارند و بهآسانی اهداف سازمانی را می پذیرند و آماده تالش فراگیر براي پیشبرد اهداف سازمانی هستند،
تعهد سازمانی بسیار باالیی دارند (لوکاندا .)2313 ،کارکنانی که داراي تعهد باالیی هستند نظم بیشتري در کار خود دارند ،مدت
بیشتري در سازمان میمانند و بیشتر کار می کنند .مدیران باید تعهد و پایبندي کارکنان به سازمان را حفظ کنند (حسینی و
مهديزاده اشرفی.)1:36 ،

 -4-2بهرهوری منابع انسانی
سازمان ها براي دستیابی به اهداف خود ،به منابع مختلفی همچون :منابع انسانی ،ماشینآالت و تجهیزات ،اطالعات و
مهارت ها ،مواد اولیه و سرمایه مالی احتیاج دارند .در محیط رقابتی که امروزه سازمانها با آن مواجه هستند ،آنهایی گوي سبقت
را خواهند ربود که بتوانند حداکثر بهره وري را از منابع در دسترس خود داشته باشند و مدیریت سازمان بتواند این منابع را با
بهرهوري باال ،سرپرستی کند (مقیمی .)1:63 ،بهره وري در درجه اول ،یک دیدگاه فکري است که همواره سعی دارد آنچه را که
در حال حاضر موجود است ،بهبود بخشد .بهرهوري مبتنی بر این عقیده است که انسان میتواند کارها و وظایفش را هرروز بهتر و
با اخذ نتایج بهتر از روز پیش به انجام برساند (رضائیان و قاسمی.)1:36 ،
1. Nafei
2. Lochan Dhar
3. Cohen
4. Allen
5. Mowday
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مرکز بهرهوري ژاپن ،بهرهوري را به « حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی ،نیروي انسانی و سایر عوامل به شیوه علمی
تعریف میکند که منجر به کاهش هزینه هاي تولید ،گسترش بازارها ،افزایش اشتغال و باال رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه
میشود» .مؤسسه بهرهوري اروپا ،بهره وري را درجه و شدت استفاده مؤثر از هریک از عوامل تولید ،تعریف میکند و مدعی است
که «بهرهوري نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هرروز بهتر از روز قبل انجام دهد .اعتقاد به
بهبود بهرهوري ،یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها» .همچنین ،مرکز بهرهوري و کیفیت آمریکا ،بهرهوري را در قالب
رابطه «سودآوري = بهرهوري × بازیافت قیمت» تعریف کرده است (الوانی و احمدي.)1:33 ،در مجموع ،بهرهوري عبارت است از
استفاده از منابع مختلف یک سازمان ،صنعت یا کشور (وروديها) ،بهمنظور دستیابی به نتایج مطلوب و برنامهریزيشده
(خروجیها) (مقیمی .)1:63 ،همانگونه که از تعاریف فوق مستفاد میگردد ،قالب و محورهاي اصلی تعاریف به هم شبیه و
نزدیکاند و مهمترین عاملی که در کلیه تعاریف وجود دارد ،تعیین نسبت آنچه براي تولید بهکاررفته به آنچه از فرایند تولید
بهدستآمده است .درعینحال ،در بهرهوري ،کانون اصلی توجه نیروي انسانی است و کلیه تالشها بر بهبود بهرهوري نیروي انسانی
تمرکز دارد (الوانی و احمدي .)1:33 ،بهرهوري نیروي انسانی مهمترین عامل تولید کاال و خدمات محسوب میگردد و به دلیل
ارتباط آن با بهرهوري کل ،متداولترین ابزار اندازهگیري بهرهوري است و در بسیاري از مطالعات مربوط به بهرهوري ،آنرا بهطور عام
بهعنوان بهرهوري به کار میبرند (گودرزي و عطایی.)1:33 ،

 -3پیشینه تجربی
در مورد پیشینه تحقیق میتوان گفت که پژوهشهاي چندي در رابطه با متغیرهاي تحقیق صورت گرفته است که در جدول
زیر به برخی از این پژوهشها اشاره شده است.
جدول -9پیشینه تجربی پژوهش
موضوع پژوهش

نویسندگان

یافتههای مهم

پژوهشی بر بهکارگیري بازاریابی داخلی
در هتلهاي زنجیره بینالمللی
گردشگري

هانگ و لین
()2333

نتایج نشان داد که صنعت هتلهاي بینالمللی ادراك بازاریابی داخلی
کارکنان و تعهد سازمانی آنان را ارتقا میبخشد و این موقعیت تأثیر
مستقیمی بر رفتارهاي شهروندي کارکنان سازمان دارد.

تأثیر بازاریابی داخلی بر بانکهاي
تجاري بازارمدار

سلیمان و
1
جیهورا
()2311

نتایج پژوهش آنها نشان داد که بازاریابی داخلی ،تعهد سازمانی و رفتار
شهروندي سازمانی اثر مثبتی بر بانک هاي بازارگراي اردن دارد .همچنین
تعهد سازمانی رابطه معناداري با رفتار شهروندي سازمانی دارد.

تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی

تینگ
()2311

نتایج حاکی از تأثیر مستقیم بازاریابی داخلی ،رضایت شغلی و درگیر
شدن در کار بر تعهد سازمانی دارد .عالوه بر این ،دو سازه رضایت و
درگیري شغلی نیز تأثیر میانجی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد
سازمانی دارند.

توسعه رضایت شغلی و تعهد سازمانی از
طریق گردش شغلی و بازاریابی داخلی

چن:و
همکاران
()231:

گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر
مثبت و معناداري دارد .همچنین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر
مثبت و معناداري دارد.

رابطه نگرش به عوامل انسانی مؤثر در
بهرهوري و سبک رهبري سرپرستان با
تعهد سازمانیکارکنان

رضایی و
ساعتچی
()1:34

بین نگرش سرپرستان به عوامل انسانی مؤثر در بهرهوري و تعهد
سازمانی زیردستان و بین سبک رهبري سرپرستان و تعهد سازمانی
زیردستان رابطه معناداري وجود دارد.

2

1.

Suleiman & Djouhara
Ting
3. Chen
2.
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موضوع پژوهش

نویسندگان

یافتههای مهم

بررسی رابطه عدالت و تعهد سازمانی با
بهرهوري شغلی

امیریان زاده
و همکاران
()1:61

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با بهرهوري رابطه معناداري وجود
دارد ،بین مؤلفههاي عدالت سازمانی با بهرهوري رابطه معنیداري وجود
دارد و بین مؤلفههاي تعهد سازمانی با بهرهوري رابطه وجود دارد.

تأثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر
قصد ترك شغل پرستاران

رحیم نیا و
عارف
()1:6:

اثرات مستقیم و غیرمستقیم بازاریابی داخلی با تعهد سازمانی و نیز
گردش شغلی و قصد ترك شغل مثبت بود .همچنین اثر تعدیل گر
تناسب فرد با سازمان نیز در رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترك شغل
تأیید شد.

مدل ساختار علیت بهرهوري منابع
انسانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندي
و تعهد سازمانی در صنعت آب و
فاضالب

بدیع زاده و
رضایی فر
()1:61

رابطه مثبت و معنادار میان بهرهوري منابع انسانی با رفتار شهروندي
سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد و همچنین رابطه
مثبت و معنادار میان تعهد سازمانی با رفتار شهروندي سازمانی و رضایت
شغلی و نهایتاً رابطه مثبت و معنادار میان رضایت شغلی و رفتار
شهروندي سازمانی وجود دارد.

بررسی تأثیر گردش شغلی بر بهرهوري
کارکنان

حریري و
اعتمادي
()1:61

گردش شغلی در ارتقاي مهارتهاي کارکنان ،اشتراك دانش ،پویایی در
کتابخانه ،حمایت و کمک مدیران به کارکنان و تشویق آنها ،تحمل
مسائل و مشکالت ،دستیابی به شیوه هاي نوین ،افزایش تنوع در کار و
غلبه بر خستگی و کسالت تأثیر مثبتی دارد .بهطورکلی گردش شغلی
میزان بهرهوري را افزایش میدهد و فرصتی براي بهبود عملکرد در
سازمان است.

تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی

احمري نژاد
و همکاران
()1:69

متغیرهایی که زیرمجموعه متغیر بازاریابی داخلی محسوب میگردند
میتوانند بر تعهد سازمانی اثر بگذارند.

 -4مدل مفهومی پژوهش
پس از بررسی مدلها ي پیشین ،با تأکید بر چارچوب نظري ،ارتباط منطقی بین متغیرهاي تحقیق استخراج و در نهایت با
استفاده از آنها مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل ( )1ارائه شده است.

بازاریابی
داخلی

H1
H3

بهرهوری منابع
انسانی

H5
تعهد سازمانی

H4
H2

شکل  -9مدل مفهومی تحقیق
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بر اساس مدل مفهومی که در شکل ( )1نشان داده شده است ،فرضیههاي پژوهش به شرح زیر مطرح میشوند.
 )1بازاریابی داخلی بر بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 )2گردش شغلی بر بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 ):بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 )1گردش شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 )3تعهد سازمانی بر بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 )9بازاریابی داخلی از طریق میانجیگري تعهد سازمانی بر بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
 )4گردش شغلی از طریق میانجیگري تعهد سازمانی بر بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.

 -5روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردي است و از حیث روش و ماهیت ،توصیفی ـ پیمایشی بهحساب میآید .جامعه آماري
منتخب براي این تحقیق ،کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی ( 1133نفر) است که با تعیین حجم
نمونه آماري به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 233 ،نفر تعیین شد .در نهایت 242 ،پرسشنامه برگشت داده شد و
کار تجزیهوتحلیل اطالعات با این تعداد پرسشنامه انجام گرفت .ابزار اصلی در این تحقیق ،پرسشنامه با طیف لیکرت است ،که
براي سنجش بازاریابی داخلی ،گردش شغلی و تعهد سازمانی از پرسشنامه چن و همکاران ( )231:و براي سنجش بهرهوري منابع
انسانی از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت ( )1633استفاده شده است .براي سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از شاخص روایی
محتوا 1و نسبت روایی محتوا 2استفاده شده است .به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که
نتایج آن در جدول ( )2نشان داده شده است .مقادیر باالي  3/4براي آلفاي کرونباخ ،نشان میدهد که متغیرهاي مورد بررسی از
پایایی مناسبی برخوردارند.
جدول  -2ضریب آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر

ضریب آلفاي کرونباخ

بازاریابی داخلی

3/313

گردش شغلی

3/333

تعهد سازمانی

3/332

بهرهوري منابع انسانی

3/621

 -6یافتههای پژوهش
 -9-6مشخصات جمعیت شناختی
توصیف آماري نمونه با استفاده از متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق شامل جنس ،سن ،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت در
جدول ( ):ارائهشده است.
جدول  -3مشخصات جمعیت شناختی نمونه
متغیر

ت

خدم

زن

4:

29/3

ه

مرد

166

4:/2

سطوح

سابق

جنسیت

سطوح

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد

زیر  3سال

11

19/2

3الی 6سال

3:

16/3

1 .Content Validity Index
2. Content Validity Ratio
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سن

 :3الی  :6سال

122

11/6

13سال و بیشتر

31

:3/6

 13الی  16سال

6:

:1/2

 33سال و بیشتر

29

6/9

کاردانی

11

1/3

کارشناسی

143

92/3

کارشناسی ارشد

34

:2/3

دکتري

1

1/3

مجموع تعداد نمونه

تحصیالت

زیر  :3سال

:1

11/1

13الی11سال

61

::/3

242

 -2-6ارزیابی مدل اندازهگیری
در رویکرد مبتنی بر واریانس ،ارزیابی مدل اندازه گیري شامل دو بخش پایایی و روایی است .در این پژوهش براي ارزیابی
پایایی مدل اندازهگیري ،از دو معیار ضرایب بارهاي عاملی و پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شده است .همچنین براي ارزیابی روایی
مدل اندازهگیري ،از دو معیار روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا (آزمون بارهاي عرضی) استفاده گردید.
سنجش بارهای عاملی :بار عاملی بیانگر میزان ارتباط متغیر آشکار با متغیر پنهان است .اگر بار عاملی کمتر از  3/:باشد رابطه
ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  3/:تا  3/9قابلقبول است و اگر بزرگتر از  3/9باشد خیلی
مطلوب است (کالین .)2311 ،نتایج جدول ( )1نشان میدهد که مقادیر تمامی بارهاي عاملی بزرگتر از  3/9بوده و متغیرهاي
آشکار مقیاسی قابلاطمینان براي محاسبه متغیرهاي پنهان مدل هستند.
جدول  -4نتایج تحلیل عاملی تأییدی
متغیر

بازاریابی داخلی ()IM

گردش شغلی ()JR

گویه

بار عاملی

متغیر

گویه

بار عاملی

OC1

3/36:

IM1

3/441

IM2

3/313

IM3

3/46:

IM4

3/3:3

HRP1

IM5

3/326

HRP2

3/3:9

JR1

3/333

HRP3

3/433

JR2

3/423

3/493

JR3

3/936

JR4

3/339

تعهد سازمانی
()OC

OC2

3/399

OC3

3/341
3/323

بهرهوری منابع انسانی

HRP4

()HRP

HRP5

3/332

HRP6

3/312

HRP7

3/413

پایایی ترکیبی ( :)CRمعیاري براي ارزیابی همسانی مقادیر متغیرهاي آشکار در طی یک تحقیق است .مقدار این ضریب از  3تا
 1متغیر است که مقادیر باالتر از  3/4پذیرفته میشود .در جدول ( )3نتایج مربوط به پایایی ترکیبی قابلمشاهده است .با توجه به
خروجی نرمافزار مالحظه میشود که پایایی ترکیبی متغیرها باالتر از  3/4است و نشان از پایایی مناسب مدل دارد.
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روایی همگرا :9شاخص روایی همگرا نشاندهنده میزان همبستگی مثبت گویههاي یک متغیر پنهان در تبیین واریانس آن
بهصورت مشترك است .معیار متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEتوسط فورنل و الکر ( )1631بهعنوان شاخصی براي سنجش
اعتبار درونی مدل اندازهگیري پیشنهاد شد .براي این شاخص حداقل مقدار  3/3در نظر گرفتهشده است و این بدین معنا است که
متغیر پنهان موردنظر ،میتواند بهطور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند .با توجه به نتایجی که در
جدول ( )3مالحظه میشود ،مدل از نظر روایی همگرا در سطح قابل قبولی قرار دارد.

جدول  -5نتایج پایایی ترکیبی ،R Square ،روایی همگرا
متغیرها

CR

R Square

AVE

بازاریابی داخلی

3/633

-

3/933

گردش شغلی

3/311

-

3/349

تعهد سازمانی

3/636

3/4:9

3/443

بهرهوري منابع انسانی

3/622

3/3:1

3/923

روایی واگرا :2روایی واگرا نشاندهنده میزان تفاوت یک سازه با سازههاي دیگر است .در این پژوهش براي ارزیابی روایی واگرا ،از
آزمون بارهاي عرضی استفاده شده است .این آزمون به بررسی مقایسهاي بارهاي عاملی متغیرهاي مشاهدهپذیر یک متغیر پنهان با
بارهاي عاملی همان متغیرهاي مشاهدهپذیر با سایر متغیرهاي پنهان میپردازد .پیشنهاد شده است بار عاملی هر متغیر
مشاهده پذیر بر روي متغیر پنهان مربوط به خود باید حداقل  3/1بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهاي پنهان
دیگر باشد .همانطور که در جدول ( )9مشاهده می شود ،بار هر معرف براي هر سازه بیشتر از بار آن معرف براي سایر سازههاست.
بنابراین روایی واگراي مدل اندازهگیري تأیید میگردد.
جدول  -6نتایج آزمون بارهای عرضی
HRP

OC

JR

IM

3/936

3/93:

3/362

3/441

IM1

3/946

3/939

3/911

3/313

IM2

3/939

3/333

3/341

3/46:

IM3

3/949

3/969

3/942

3/3:3

IM4

3/923

3/933

3/393

3/326

IM5

3/993

3/969

3/333

3/9:2

JR1

3/343

3/394

3/423

3/319

JR2

3/363

3/339

3/936

3/136

JR3

3/961

3/9:6

3/339

3/911

JR4

3/499

3/36:

3/413

3/961

OC1

3/463

3/399

3/416

3/933

OC2

3/432

3/341

3/4:1

3/966

OC3

3/323

3/4:1

3/96:

3/942

HRP1

Convergent Validity
Discriminant Validity

1.
2.
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3/3:9

3/436

3/423

3/966

HRP2

3/433

3/4:3

3/943

3/919

HRP3

3/493

3/933

3/921

3/331

HRP4

3/332

3/963

3/993

3/9:1

HRP5

3/312

3/411

3/941

3/933

HRP6

3/413

3/363

3/342

3/3:3

HRP7

 -3-6ارزیابی مدل ساختاری
1

ارزیابی مدل ساختاري بهمنظور آگاهی یافتن از میزان تأیید یافتگی نظریههاي تحقیق در عمل صورت میگیرد (هیر و
همکاران .)231: ،در این پژوهش براي آزمون مدلهاي ساختاري از دو معیار ضرایب معناداري ( zمقدار  )T-Valuesو R

) Squares (R2استفاده شده است.
معیار  R Squaresیا  :R2این شاخص نشان میدهد که چند درصد از تغییرات متغیر درونزا ( وابسته) توسط متغیر برونزا
(مستقل) صورت میپذیرد .مقادیر  3/:: ،3/16و  3/94براي متغیرهاي مکنون درونزا (وابسته) در مدل مسیر ساختاري (درونی)
به ترتیب ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیف شده است .همچنین مقادیر ضریب تعیین براي متغیرهاي برونزا (مستقل) صفر
است (محسنین و اسفیدانی .)1:6: ،ضرایب محاسبهشده براي متغیرهاي درونزاي پژوهش در جدول ( )3ارائه شده است .با
توجه به نتایج ،مقدار  R2براي متغیرهاي مکنون در سطح قابل قبولی قرار دارد.
معیار ضرایب معناداری ( zمقدار  :)T-Valuesبراي بررسی سطح معناداري ضرایب مسیر باید مقدار  tهر مسیر محاسبه شود.
چنانچه مقدار بهدستآمده ،در سطح مورداطمینان در نظر گرفته شده باشد ،آن رابطه یا فرضیه تأیید میشود .در سطح معناداري
 63درصد 63 ،درصد و  66درصد ،این مقدار به ترتیب با حداقل آماره تی  1/69 ،1/91و  2/33مقایسه میشود (محسنین و
اسفیدانی .)1:6: ،همانگونه که در شکل ( )2مشخص است ،تمامی ضرایب معناداري از  1/69بیشتر هستند که این امر معنادار
بودن تمامی سؤاالت و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  %63نشان میدهد.

IM
β= 3/141 ، t= :/4:4

HRP

R2= 1/834

β= 3/3:4 ، t= 13/333

β= 3/:96 ، t= 9/411

OC

R2= 1/736

β= 3/29: ، t= 3/333

β= 0/313 ، t= 13/::3
JR

شکل  -2خروجی مدل مفهومی

 -4-6ارزیابی مدل کلی
Hair
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در مدلسازي معادالت ساختاري به کمک روش  PLSبرخالف روش کوواریانس محور ،شاخصی براي سنجش کل مدل وجود
ندارد ،ولی شاخصی به نام نیکویی برازش ( )GOFتوسط تننهاوس و همکاران ( )2333پیشنهاد شد .حدود این شاخص بین صفر
و یک بوده و وتزلس و همکاران ( )2336سه مقدار  3/:9 ،3/23 ،3/31را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي براي
 GOFمعرفی نمودند (محسنین و اسفیدانی .) 1:6: ،طبق فرمول زیر ،مقدار این شاخص براي پژوهش حاضر  3/3313بهدست
میآید که حاکی از قدرت باالي کل مدل است.
)(Communality) × (R square

=GOF

 -7آزمون فرضیهها
خروجی مدل که در شکل ( )2آمده است ،نشان میدهد که ضریب معناداري مسیر میان متغیرهاي بازاریابی داخلی ،گردش
شغلی ،تعهد سازمانی و بهرهوري منابع انسانی از  1/69بیشتر است .این مطلب حاکی از معنیدار بودن تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر بهرهوري منابع انسانی در سطح اطمینان  %63است و فرضیههاي پژوهش تأیید میشوند.
جدول  -7نتایج فرضیهها
نتیجه

ضریب
آماره t

فرضیهها
مسیر
1

بازاریابی داخلی

بهرهوري منابع انسانی
بهرهوري منابع انسانی

2

گردش شغلی

:

بازاریابی داخلی

1

گردش شغلی

3

تعهد سازمانی

بهرهوري منابع انسانی

9

بازاریابی داخلی

تعهد سازمانی

4

گردش شغلی

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

بهرهوري منابع انسانی
بهرهوري منابع انسانی

آزمون

3/141

:/4:4

تأیید

3/29:

3/333

تأیید

3/:96

9/411

تأیید

3/313

13/::3

تأیید

3/3:4

13/333

تأیید

3/163

3/133

تأیید

3/262

3/111

تأیید

 -8نتیجهگیری
بهرهوري یکی از مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر سودآوري فعالیتهاي اقتصادي ـ تولیدي و از مزیتهاي کلیدي براي
دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی است .امروزه با توجه به کمبود منابع ،گسترش سطوح رقابت و افزایش تنوع در سالیق
مشتریان ،اهمیت بهرهوري و لزوم بررسی آن ،بر کسی پوشیده نیست (مقیمی .)1:63 ،در بین عوامل تولید (زمین ،نیروي انسانی،
فناوري و سرمایه) باارزشترین ،کمیابترین و نادرترین عامل ،نیروي انسانی است .توجه نکردن به بهرهوري نیروي انسانی و توجه
صرف به دیگر عوامل نهتنها سبب کاهش کارایی و اثربخشی در سازمان میشود ،بلکه سبب افزایش ضایعات و حوادث و ایجاد
نارضایتی در نیروي انسانی میگردد (رضائیان و قاسمی)1:36 ،؛ بنابراین بررسی عواملی که میتواند بر بهبود و توسعه بهرهوري
نیروي انسانی تأثیرگذار باشد ،امري ضروري است .در این راستا ،پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و گردش
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شغلی بر بهرهور ي منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام گرفت .بررسی فرضیه اول نشان داد که بازاریابی داخلی بر
بهرهوري منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
بهبیاندیگر ،بازاریابی داخلی به میزان  %14از تغییرات بهرهوري منابع انسانی را تبیین میکند .فرضیه دوم تحقیق مبنی بر
وجود تأثیر مثبت و معنادار گردش شغلی بر بهره وري منابع انسانی مورد تأیید قرار گرفت .نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که
 %29از تغییرات بهرهوري منابع انسانی ،از طریق گردش شغلی پیشبینی میشود .با توجه به تأیید این فرضیه میتوان اظهار
داشت که سازمانها میتوانند با قرار دادن کارکنان خود در موقعیتهاي شغلی که رابطه خوبی بین وظایف و تواناییها ایجاد
میکنند ،استعدادهاي مختلف آنها را تطبیق دهند و از این طریق اعتمادبهنفس و روحیه ،رضایت شغلی و بهرهوري آنها را
افزایش دهند .نتایج این فرضیه با یافتههاي حریري و اعتمادي ( )1:61در این زمینه همخوانی دارد .فرضیه سوم تحقیق مبنی بر
وجود تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت .نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که %:4
تغییرات تعهد سازمانی ،از طریق بازاریابی داخلی تبیین میشود .نتایج این فرضیه با یافتههاي هانگ و لین ( ،)2333سلیمان و
جیهورا ( ،)2311تینگ ( ،)2311چن و همکاران ( ،)231:رحیم نیا و عارف ( )1:6:و احمري نژاد و همکاران ( )1:69در همین
زمینه همخوانی دارد .بررسی فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که گردش شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداري دارد.
بهبیاندیگر ،گردش شغلی به میزان  %31از تغییرات تعهد سازمانی را تبیین میکند .نتایج این فرضیه با یافتههاي چن و همکاران
( ،)231:رحیم نیا و عارف ( ) 1:6:در همین زمینه همخوانی دارد .فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر وجود تأثیر مثبت و معنادار
تعهد سازمانی بر بهره وري منابع انسانی مورد تأیید قرار گرفت .نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که  %31از تغییرات بهرهوري
منابع انسانی ،از طریق تعهد سازمانی تبیین میشود .با توجه به تأیید این فرضیه میتوان اظهار داشت که هرچقدر کارکنان نسبت
به سازمان خود متعهدتر باشند ،درصد بقاء کارکنان در سازمان نیز بهبود و باال میرود که در نتیجه عملکرد و بهرهوري کارکنان
نیز در محیط با تعهد باال بهبود مییابد .نتایج این فرضیه با یافتههاي رضایی و ساعتچی ( ،)1:34امیریان زاده و همکاران ()1:61
در همین زمینه همخوانی دارد .فرضیه ششم تحقیق مبنی بر تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر بهرهوري منابع انسانی مورد
تأیید قرار گرفت .نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی از طریق تعهد سازمانی بر بهرهوري منابع
انسانی ،بیشتر از تأثیر مستقیم آن است .در نهایت فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر تأثیر غیرمستقیم گردش شغلی بر بهرهوري منابع
انسانی مورد تأیید قرار گرفت .نتایج بررسی این فرضیه نشان داد که تأثیر غیرمستقیم گردش شغلی از طریق تعهد سازمانی بر
بهرهوري منابع انسانی ،بیشتر از تأثیر مستقیم آن است.
یافتههاي پژوهش حاضر نشان میدهد که بازاریابی داخلی و گردش شغلی ،نهتنها موجب بهبود و توسعه بهرهوري منابع
انسانی میشود ،بلکه تعهد سازمانی را نیز افزایش میدهند .بنابراین مدیران سازمان بیمه تأمین اجتماعی باید بازاریابی داخلی و
گردش شغلی را در جهت افزایش تعهد سازمانی و بهرهوري کارکنان ترکیب کنند .این اقدامات سبب ایجاد انگیزه در کارکنان
سازمان براي کسب دانش حرفهاي ،مهارتها و بینشها میگردد ،که بهطور همزمان تعهد سازمانی را بهبود میبخشد .براي
افزایش تعهد سازمانی و بهره وري کارکنان ،سازمان باید حمایت کافی از کارکنانش داشته باشد .درصورتیکه سازمان حمایت کافی
از کارکنانش نداشته باشد نمی تواند حفظ و نگهداري کارکنان را افزایش دهد و حتی ممکن است بقاي آن را به خطر بیندازد.
همچنین مدیران میتوانند ،از طریق آموزش کارکنان در مشاغل همسطح ،مشارکت دادن کارکنان در گروههاي ویژه حل مشکل،
تفویض اختیار و دادن مسئولیتهاي بیشتر به کارکنان ،توانایی آنها را توسعه دهند که این امر موجب میشود وضع سازمان
بهبودیافته ،کیفیت بهتر شود و محصوالت و خدمات جدیدي ارائه کنند.
همچنین پیشنهاد میشود که سازمان نسبت به جمعآوري اطالعات مربوط به بازاریابی داخلی ،که شامل اطالعات خواستهها و
انتظارات کارکنان ،مدیران و مشاغل هستند اقدام کنند .گردآوري مناسب این اطالعات به سازمانها کمک میکند تا در امر
طراحی سیستم هاي آموزش و انگیزشی ،طراحی مشاغل ،انتخاب سبک مدیریتی مناسب ،آگاهانه عمل کنند و بدین ترتیب بتوانند
با ارائه خدمات مناسبتر به مشتریان نهایی سازمان ،رضایت آنان را جلب کنند .نهایتاً اینکه مدیران باید تناسب شخصیت و توانایی
کارکنان با ویژگیهاي شغلی آن ها را موردتوجه قرار دهند و کارکنان را در مشاغلی که با شخصیت و توانایی آنها سازگاري
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بیشتري دارد قرار دهند که این امر باعث ایجاد رضایت بیشتر فرد ،ایجاد انگیزههاي درونزا در فرد ،افزایش مسئولیتپذیري،
خالقیت و بهرهوري خواهد شد.

 -1پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه عوامل سازمانی دیگري در بهرهوري منابع انسانی مؤثر است ،پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی ،تأثیر بازاریابی
د اخلی و گردش شغلی را به همراه یکی دیگر از عوامل سازمانی (مانند :فرهنگسازمانی ،چابکی سازمانی و  )...روي بهرهوري منابع
انسانی بررسی کنند .همچنین ازآنجاییکه یکی از عوامل تعیینکننده در این رابطه ،سبک رهبري مدیران است ،بررسی تأثیر
سبک رهبري بر بهره وري منابع انسانی ،با توجه به میزان گرایش سازمان به بازاریابی داخلی و گردش شغلی ،به عالقهمندان و
پژوهشگران توصیه میشود .نهایتاً پیشنهاد میشود ،محققان آتی از مدل مورد استفاده در این تحقیق جهت شرکتهاي خدماتی
دیگر استفاده نموده و نتایج حاصله را با نتایج بهدستآمده از این تحقیق مقایسه نمایند.
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بررسی رابطه مدیریت استعداد و با نوآوری سازمانی
در شعب بانک سپه شهر کرمان
حسین میرزا حکیم ،9محمد مهدی

پورسعید2

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،تشکیالت و روشها ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان.
 -2استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و نوآوري سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان انجام شده
است .روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده ،جامعه آماري این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک سپه
شهرستان کرمان در سال  1:63به تعداد  231نفر می باشد .حجم نمونه  132نفر می باشد که بصورت تصادفی
طبقه اي انتخاب شده اند .براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد با روایی  3/36و پایایی  3/61و
نوآوري سازمانی با روایی  3/39و پایایی  3/91استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  spss20انجام
گرفته و از آماره هاي توصیفی و استنباطی مثل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و
رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت استعداد و نوآوري سازمانی رابطه
مستقیم و معنی دار وجود دارد .بین جذب استعدادها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها و
نوآوري سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ،اما بین ارزیابی و کشف استعداد ها و نوآوري سازمانی
رابطه معنی دار وجود ندارد .بهترین پیش بینی کننده نوآوري سازمانی ،جذب استعدادها می باشد بنابراین
پیشنهاد شد مدیران براي مدیریت استعدادها در بانک برنامه کوتاه مدت و بلندمت تدوین و اجرایی کنند.
واژگان کلیدی :مدیریت استعداد ،نوآوري سازمانی ،بانک سپه
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 .9مقدمه
امروزه یکی از سازمان هاي مهم که نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ایفا میکند ،بانک ها هستند .بانک
عبارت است از یک رشته فعالیت هاي اقتصادي که ایجاد اعتبار می کند و امر پرداخت ها و نقل و انتقال وجوه را تسهیل می
بخشد .بانک ها می توانند با کسب رضایت بیشتر مشتریان و تشویق آن ها به پس انداز و تراکم سرمایه و به کار انداختن آن ها در
رش ته هاي تولیدي و مصرفی ،نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با اثر بخش بودن بانکها
حاصل می شود (برزگر.)24 :1:31 ،
گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که خالقیت بیش از پیش اهمیت یابد ،کشورها فقط با ابتکار و نوآوري
میتو انند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پیش روند .بدیهی است در دنیاي پیچیده کنونی ،سازمانهایی
در رقابت با سایرین موفقترند که بتوانند از فرصتهاي پیشرو ،به بهترین نحو استفاده کنند (محمدي.)11 :1:31 ،
بعضی از محققان مانند وان دي ون ( )1639نوآوري را به عنوان فعالیتی براي توسعه ایده ،اجرا ،واکنش و تغییر آن در صورت
لزوم تعریف کرده اند .از نظر وي فرایند نوآوري بیش از ایجاد و یا ابداع ایده جدید است که شامل فعالیت هاي درگیر در توسعه و
اجرا است در واقع ،فرایند نوآوري به عنوان توسعه و اجرا ایده هاي جدید توسط افرادي که در طول زمان در تبادل با دیگران تغییر
زمینه هاي نهادي و سازمانی مشارکت می کنند می باشد .از نظر افاه ( ) 1663نوآوري استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید براي
ارائه محصول جدید و یا خدمت به مشتریان که شامل تجهیزات ،محصوالت ،خدمات ،فرآیندها ،سیاست ها و پروژه ها می شود،
می باشد (یولین.)21 :2334،1
در محیط کار کنونى به کارکنانی نیاز است که بتوانند درست تصمیم بگیرند ،راه حل هاى خالقانه اى براى مسائل ارائه کنند
و در مقابل کار خود پاسخگو باشند و نوآور باشند (طاهر .)3 :2333 ،2در نظریه هاي تکامل اقتصادي ،نزدیک به یک قرن است که
نوآوري نیروي محرکه رشد و توسعه اقتصادي شناخته شده است .در سال هاي اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور ،نوآوري نقش
حیاتی تري در تحول ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی پیدا کرده است ،به طوري که در بعضی از مقاالت از اقتصادهاي پیشرفته
امروزي به عنوان اقتصادهاي مبتنی بر نوآوري یاد می شود .همچنین در نیم قرن گذشته سیاستگذاران عالقه و توجه فزایندهاي
به توسعه سیاست هاي نوآوري مبتنی بر دانش به عنوان نیرو محرکه توسعه اقتصادي پیدا کرده اند (نصرالهی و همکاران1:33 ،
 .)3:به بیان دیگر امروزه عواملی چون تغییرات محیطی ،پیشرفتهاي تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است که کشمکش و
رقابتی بی پایان بین سازمانها به وجود آید .این در حالی است که سازمانها با گرایش به پذیرش نوآوري بیشتر ،در پاسخ به
تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت هاي جدید که به آن ها براي دستیابی به عملکرد باالتر کمک می نماید ،موفق تر
خواهند بود (سعید اردکانی و همکاران.)2 :1:36 ،
سازمان هاي خالق و نوآور سازمان هایی هستند که از نظر ساختار ،فرهنگ و منابع انسانی بایستی ویژگیهاي ذیل را داشته
باشند :از بعد ساختاري ،ساختار ارگانیک می تواند به صورتی مثبت بر نوآوري اثر بگذارد .سازمان هایی که داراي ساختار ارگانیک
هستند ،از نظر سلسله مراتب سازمانی بیشتر در سطح افقی گسترده شده اند ،کارها کمتررسمی است وتصمیم گیري غیر متمرکز
می باشد ،از این رو سازمان داراي سازگاري وانعطاف پذیري بیشتري است ومی تواند نوآوري ها را سریعتر بپذیرد وخود را با آنها
سازگار نماید .ثانیا"  :از بعد فرهنگی به سازمان هاي نوآور فرهنگی تشابه دارند ،به آنها تجربه کردن را تشویق می کنند ،هم به
توفیقات و هم شکست ها پاداش می دهند ،از اشتباهات تجربه کسب می کنند ،ابهام را می پذیرند ،در امور غیر عملی شکیبا
هستند ،کنترلهاي بیرونی اندکی دارند ،بردبار در مخاطره اند ،در برخوردار ها شکیبا هستند ،برنتایج بیش از وسایل تاکید دارند و
همچنین بر تعامل با محیط بطور جدي تاکید دارند و سریعا" به نیاز هاي محیط پاسخ می دهند .در بعد سوم ،منابع انسانی،
سازمان هاي نوآور درزمینه توسعه منابع انسانی خود فعاالنه عمل می کنند ،امنیت شغلی باالیی براي کارکنان خود فراهم می
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کنند ،به افراد یاد می دهند که تغییر پذیر باشند و از ارائه دهندگان اندیشه هاي نو حمایت می کنند (صفري و همکاران:1:63 ،
.)91
بنابراین با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش ،نوآوري به عنوان یکی از مزیت هاي اصلی براي حیات سازمانها محسوب می
شود .همه سازمان ها براي بقا نیازمند ایده هاي نو و بدیع هستند .ایده هاي نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده
میشود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد .ظهور نوآوري نه تنها سازمانها را قادر میسازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست
آورند بلکه ابزار سودمندي را براي ارتقاي اثربخشی سازمانی ارائه می کند (دهقان نجم .)13 : 1:33 ،یکی از عواملی که می تواند
در نو آوري سازمانی نقش اساسی داشته باشد مدیریت استعدادها و توجه به توانایی هاي بالقوه نیروي انسانی حاضر در سازمان
است (ساندلر.)1: :233: ،1
امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمانها به شمار نمی روند ،در اختیار داشتن افرادي مستعد و توانمند است که
میتواند نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود بلکه میتواند فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید .در وضعیت
رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات پی درپی و نوآوریهاي مداوم اصلی ترین ویژگی آن است تنها سازمانهایی موفق به کسب
سرآمدي خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درك نموده و داراي منابع انسانی ماهر ،دانش محور ،شایسته ،نخبه
و توانمند باشند (آرمسترگ .)13 :2333 ،2نظریه هاي نوین اقتصادي با تاکید بر اقتصاد دانش محور ،موفق ترین اقتصاد را در
آینده ،اقتصادي می دانند که به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاري بهره برداري کند .از اینرو ،در نظریات نوین
اقتصادي نقش سرمایه هاي انسانی در تولید دانش و کسب درآمد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است .اساس رقابت به کلی
در حال دگرگونی است .در عصر دانش و دانایی ،سازمانها در حال تاکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند .بنابراین در
حوزه مدیریت منابع انسانی بر لزوم طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعداد :تاکید می شود(نونن.)193 :2334 ،1
با توجه به اینکه امروزه « سرمایه انسانی» 3به عنوان سرمایه مهم و رقلبتی ازمان شناخته می شود و مدیران منابع انسانی با
آگاهی از اهمیت این سرمایه ،قادر به ایجاد مزیت رقابتی براي آینده سازمان می باشند (تونکه نژاد و داوري .)3: :1:33 ،مدیران
منابع انسانی از طریق پرورش کارکنان ،ایجاد سازمان پویا و فراهم نمودن فرصت هاي رشد و پیشرت براي کارکنان ،عملکرد
سازمانی ،گروهی و فردي را بهبود می بخشند (آمسترانگ ،ترجمه اعرابی و ایزدي .)14 :1:31 ،تعریف مذکور این موضوع را به
ذهن متبادر می سازد که « آیا مدیریت استعداد صرفاً یک اصطالح جدید براي ارائه مطالب قدیمی است یا مفهومی جدید با
کارکردهاي مفید است؟» لوئیس و هکمن ) 113 :2339( 9مدیریت استعداد را مجموعه اي از وظایف منابعی انسانی مانند
استخدام ،انتخاب ،آموزش و توسعه تعریف کرده اند .از این منظر ،آنان استدالل می کنند که مدیریت استعداد ممکن است تعبیر
دیگري از واژه مدیریت منابع انسانی باشد .آنان پش از بررسی دقیق و جامع ادبیات مدیریت استعداد ،به این امر اشاره داشتند که
مدیریت استعداد یک روش سیستمی جهت اجراي وظایف منابع انسانی ،با نگاهی گسترده تر و عملکردي دقیق تر می باشد(
هاگس و راگ.)414 :2333 ،4
ساندلر ) 11 :233:( 3نیز تاکید دارد که مدیر اصلی استعداد سازمان همچنان بخش منابع انسانی است و بنابراین موضوع،
میلر ) 66 :2339( 6معتقد است که استراتژي اي منابع انسانی باید با استراتژي هاي سازمان هماهنگ و یکپارچه گردند .به طوري
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که با ایجاد هماهنگی بین استراتژي هاي ساز مان و خط مشی هاي منابع انسانی موجبات هم افزایی در فعالیت هاي سازمان فراهم
گردد (چدویک.)63 :2333 ،1
مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرایندها براى شناسایى ،به کارگیرى و مدیریت افراد به منظور اجراى موفقیت آمیز
استراتژى کسب و کار مورد نیاز سازمان است .این فرایندها که در چرخه حیات کارکنان مؤثرند ،به سه حوزه اصلى تقسیم مى
شوند :جذب استعدادها ،همسوسازى و نگهداشت استعدادها و توسعه استعدادها (صیادي و همکاران.)3 :1:61 ،
یکی از متداولترین مدل هاي ارائه شده در زمینه مدیریت استعداد ،مدل  1عاملی فیلیپس و راپر است این مدل در برگیرنده
عوامل جذب ،ارزیابی ،توسعه و نگهداشت کارکنان با استعداد میباشد
جذب و ارزیابی استعدادها :2سازمان باید بر روى چه افرادى سرمایه گذارى کند؟ چگونه باید براى کارمندیابى و استخدام در
پس تهاى تعیین شده ،برنامه ریزى کرد؟ براى توسعه سازمانى چه نوع استعدادهایى مورد نیاز است؟ این پرس شها تنها بخشى از
پرسش هایى است که در یک سازمان ،هنگام ترسیم مسیر جذب و توسعه کارکنان خود ،به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانى،
باید در نظر گرفته شود.
توسعه استعدادها ::گام نهایى این فرایند ،شامل مباحث مربوط به یادگیرى و توسعه است .در این مرحله کارکنان به یک
مسیر توسعه شغلى قابل لمس و شفاف نیاز دارند .در همین مورد ،سازمان به سرمایه گذارى بیشتر بر روى کارکنان با هدف ایجاد
فرصت هاى یادگیرى و توسعه نیاز دارد ،تا از این راه بتواند مهار تهاى آ نها را در جهت پاس خگویى به انتظارها و نیازهاى آینده
سازمان به روز نگه دارد
همسوسازى و نگهداشت استعدادها :1عملکرد نیروى کار باید مدیریت شود تا سازمان اطمینان یابد در مسیرى است که
نیروى انسانى آن بیشترین بهره ورى را دارد .بحث دیگرى که در فرایند نگهداشت استعدادها باید مورد توجه قرار گیرد ،سیستم
جبران خدمات است .عالوه بر این که در سازمان ،الزم است خط مشى جبران خدمت عادالنه گسترش یابد ،ضرورى است که
خروجى گزارش ها و تحلیل هاى حاصل از سنجش استعدادها و عملکرد افراد در سیستم محاسبه جبران خدمت کارکنان مورد
مالحظه قرار گیرد (تاج الدین و معالى تفتى.)4: :1:34 ،
با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین مدیریت استعداد و نوآوري سازمانی
در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه دارد؟

پیشینه تحقیق
امیر خانی ( )1:61در تحقیق با عنوان رابطه بین شاخصهاي مدیریت استعداد با عملکرد سازمانی و نوآوري سازمانی در
سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان ،به این نتیجه رسید که مدیریت استعداد در چهار بعد جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف
استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با عملکرد سازمانی و نوآوري سازمانی رابطه مثبت و معنی داري
دارد.
صیادي و همکاران ( )1:6:تحقیقی با هدف «تعیین رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلى کارکنان در ستاد مرکزى
صندوق تامین اجتماعى» انجام دادند .این تحقیق از نوع پژوهش هاى توصیفى و همبستگى است که به روش پیمایشى انجام شده
است .جامعه آمارى پژوهش شامل  13:1نفر از کارکنان ستاد مرکزى صندوق تامین اجتماعى است ،نمونه گیرى به روش طبقه
اى منظم بوده و تعداد  243نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفى و
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استنباطى استفاده شده و ابزار گردآورى اطالعات پرسشنامه هاى مدیریت استعداد و رضایت شغلى است .یافته هاى پژوهش نشان
مى دهد که بین مدیریت استعداد ،زیرمتغیرهاى آن و رضایت شغلى رابطه معنادار وجود دارد.
علوي و همکاران ( )1:6:در تحقیقی به بررسی ارتباط پویا و سیستمی بین یادگیري سازمانی ،نوآوري و تاثیر این رابطه بر
عملکرد در یک مرکز تحقیق و توسعه پرداختند .دو عامل رهبري تحول گرا و مدیریت دانش به عنوان عوامل موثر بر یادگیري
سازمانی و نوآوري تشخیص داده شده و سپس روابط علی -معلولی طراحی و شبیه سازي شده است .نتایج اجراي مدل ،حاکی از
آن است که حمایت رهبري سازمان از یادگیري موجب ارتقاء سطح دانش در سازمان و در نتیجه افزایش نوآوري می شود .از سوي
دیگر حمایت رهبري از نوآوري موجب بهبود سطح عملکرد سازمان خواهد شد که بازخورد آن در سازمان موجب افزایش تعهد به
اجراي سیاست هایی براي ارتقاء یادگیري سازمانی خواهد بود
در پژوهش کنجکاو منفرد ( )1:6:توجه به اهمیت نوآوري در نهادهاي آموزش عالی این پژوهش تالش دارد تا اثر ابعاد
مدیریت دانش را بر نوآوري مورد بررسی قرار دهد .بدین منظور ،ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بازبینی قرار گرفته و پس از
مصاحبه با خبرگان ،ابعاد فرایندي و زیرساختی مدیریت دانش شناسایی و ضمن ارزیابی ابعاد فوق در دانشگاه یزد اثر هر یک از
آنها بر نوآوري فنی و اجرایی بررسی شد .این پژوهش ،توصیفی -همبستگی و از نوع کاربردي می باشد .جامعه آماري شامل
اعضاي هیات علمی دانشگاه یزد می باشند .نمونه گیري در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انجام
گرفته است .نتایج آزمون فرضیه هاي پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد زیرساختی (فناوري ،ساختار و فرهنگ) و فرایندي
مدیریت دانش (خلق دانش ،تسخیر دانش ،ذخیره دانش و )...با نوآوري (فنی و اجرایی) رابطه معنی داري وجود داد .عالوه بر این
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد فوق ،فرهنگ و فناوري بیش ترین تاثیر را بر توسعه نوآوري دارند .این درحالی
است که وضعیت ابعاد مذکور در دانشگاه یزد نامطلوب می باشد.

طهماسبی و همکاران ( )1:62تحقیقی با هدف شناسایی و رتبه بندي مهمترین عوامل موثر بر جذب و نگهداشت
استعدادهاي علمی در دانشگاه ها انجام داده است .این تحقیق از نوع کاربردي و به روش کمی و به شکل توصیفی در دانشگاه
تهران انجام شده است .نمونه گیري به روش تصادفی ساده و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه می باشد .دادههاي جمع آوري شده
با نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان می دهد که عامل جو تحقیق و پژوهش بیشترین تأثیرگذاري را در جذب
استعدادها در دانشگاه تهران دارد.
مطالعه گانتر و همکاران ()2313که بر روي مدیران اجرایی و مدیران عملیاتی 23سازمان متشکل از  29:نفر انجام داده و
درنهایت به تدوین  9اصل اساسی در مدیریت استعداد بهشرح زیر پرداختهاند :همراستایی با استراتژي ،ثبات داخلی ،فرهنگ
نهادینهشده ،مشارکت مدیریت ،تعادل نیازهاي جهانی و محلی و نام تجاري از طریق متمایزساختن ،برندسازي کارفرما از طریق
تمایزسازي
 سویم )2311( 1از واحدهاي یک شرکت خدماتی در آمریکا ،به بررسی سیستم مدیریت استعداد و چگونگی بهره گیري ازاین سیستم به عنوان اهرمی براي ایجاد تعهد در کارکنان پرداخته است .نتایج حاصل از مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته در
پژوهش وي عالوه بر تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ،نشان داد که چگونه بخش مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی
میتوانند به حمایت و تقویت سیستم مدیریت استعداد بپردازند.

زرنلر 2و همکاران ( )231:تأثیر سرمایه فکري بر عملکرد نوآوري را مورد بررسی قرار دادند .آنها در پژوهش خود تحت عنوان
سرمایه فکري و عملکرد نوآوري به تحلیل و کنکاش اثرات سرمایه فکري بر نوآوري پرداختند .یافته هاي پژوهش نشان داد که سه
نوع سرمایه فکري -سرمایه کارکنان ،سرمایه ساختاري ،سرمایه مشتري -و عملکرد نوآوري داراي رابطه مثبت و معناداري هستند .

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که باال بودن نرخ رشد صنعت نیز رابطه مثبت و معناداري سه نوع سرمایه فکري با عملکرد
نوآوري را تأیید کرد.
1 Sweem
2 Zerenler
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اگبو )2333( 1در تحقیقی تحت عنوان اداره دانش و سرمایه هاي فکري براي بهبود نوآوري سازمانی صنایع ساخت و ساز :یک
بررسی انتقادي از عوامل موفقیت به بررسی و تحلیل نقش مدیریت دانش و سرمایه هاي فکري بر نوآوري سازمانی پرداخت .یافته
ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مدیریت دانش و سرمایه فکري با نوآوري سازمانی بود .بدین ترتیب که دارایی هاي دانشی
موجود در سازمان با درگیر کردن عقاید و ایده هاي جدید اعضاي سازمان و همچنین اهمیت به این ایده ها و عقاید ،عملکرد
نوآورانه اعضاي سازمان را ارتقا می دهند ،که این به نوبه خود منجر به نوآوري سازمانی می شود.
چمبرز )2333( 2در پژوهشی با عنوان جنگ استعدادها ارتباط مستقیمى بین کیفیت برنامه هاى مدیریت جانشین پرورى و
درآمد سهامداران نشان داده شده است .براى سطوح سازمانى پایی نتر ،شرکت مشاوره اى DDIبا همکارى شرکت مشاوره اى
 MPIمطالعه اى را انجام داد که نشان مى دهد استقرار سیستم هاى مدیریت مؤثر در شش حوزه کارمندیابى و استخدام ،آموزش،
توسعه رهبرى ،تیم سازى و کار تیمى ،مدیریت عملکرد ،ایمنى و بهداشت سبب افزایش عملکرد در نگهداشت کارکنان ،رضایت
شغلى ،بازگشت سرمایه و کارایى عملیاتى مى شود (تاج الدین و معالى تفتى.)4: :1:34 ،

روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردي است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع آوري داده ها پرداخته است .از
نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرستان
کرمان در سال  1:63به تعداد  231نفر می باشد .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که بر اساس
محاسبات صورت گرفته ،حجم نمونه تعداد  132نفر تعیین شد .در این تحقیق از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي متناسب با
حجم جامعه استفاده شده است .بدین صورت که پس از تعیین حجم نمونه در هر طبقه ،از روش تصادفی ساده براي انتخاب واحد
نمونه گیري استفاده شده است .یعنی تعداد نفرات هر یک از واحدها مشخص شده و سپس بر اساس حجم نمونه تعداد افراد الزم
براي نمونه گیري به نسبت حجم از لیست اسامی انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع شده است.
پرسشنامه ي که براي سنجش مدیریت استعداد در این تحقیق استفاده شد پرسشنامه  23سوالی احمدي و همکاران
( )1:63می باشد این پرسشنامه مشتمل بر  23سؤال که مقیاس سنجش آن طیف لیکرت  3درجه اي کامالً موافقم نمره ،3
موافقم نمره  ،1نظري ندارم نمره  ،:مخالفم نمره  ،2کامالً مخالفم نمره  1می باشد ،که براي سنجش مدیریت استعداد در سازمانها
بر اساس  1مولفه ي جذب (سواالت  1تا  ،)6ارزیابی و کشف استعداد ها (سواالت  13تا  ، )11توسعه نیروي انسانی (سواالت 13
تا  )22و حفظ و نگهداشت استعداد ها (سواالت  2:تا  ) 23طراحی شده است .براي سنجش نوآوري سازمانی از پرسشنامه 23
سوالی عالم زاده ( )1:6:استفاده شد ،این پرسشنامه داراي  23سوال با مقیاس لیکرت  3گزینه اي کامالً موافقم نمره  ،3موافقم
نمره  ،1نظري ندارم نمره  ،:مخالفم نمره  ،2کامالً مخالفم نمره  1می باشد ،که براي سنجش نوآوري سازمانی بر اساس  :مولفه
نوآوري تولیدي (سواالت  1تا  ،)13نو آوري فرایندي (سواالت  11تا  )16و نوآوري اداري (سواالت  23تا  )23طراحی شده است.
احمدي و همکاران ()1:63روایی پرسشنامه مدیریت استعداد را 3/36؛ عالم زاده ( )1:6:روایی پرسشنامه نوآوري سازمانی را
 3/39ذکر کرده است .احمدي و همکاران ()1:63پایایی پرسشنامه مدیریت استعداد را با روش آلفاي کرنباخ  3/63و عالم زاده
( )1:6:پایاي پرسشنامه نوآوري سازمانی را  3/61ذکر کرده است .در این تحقیق ضریب مورد نظر براي پرسشنامه هاي مدیریت
استعداد و نوآوري سازمانی به ترتیب  3/61و  3/91تعیین گردید که بیانگر پایایی باالي ابزار سنجش می باشد .براي تجزیه و
تحلیل داده ها از  2روش آماري استفاده می شود ،آمار توصیفی که شامل تهیه و تنظیم جدول و میانگین و شاخص پراکندگی

1 Egbo
2 Chamberz
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است و همچنین آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره است .ضمناً مراحل
مختلف محاسبات آ ماري این پژوهش و براي تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار  spssویراست  23استفاده می گردد .سطح معنی
داري براي تایید فرضیه هاي تحقیق  α=3033است.

یافتهها
وضعیت متغیر مدیریت استعداد
نمره متغیر مدیریت استعداد از طریق محاسبه جمع نمره هاي همه سوال هاي پرسشنامه مدیریت استعداد حاصل شده است
و براي توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید .از بین  132پاسخگو
مورد بررسی 2 ،نفر ( 1/:درصد) مدیریت استعداد را خیلی کم 13 ،نفر ( 6/6درصد) کم 32 ،نفر ( 3:/6درصد) متوسط 11 ،نفر
( 23/6درصد) زیاد و  6نفر ( 3/6درصد) مدیریت استعداد را خیلی زیاد ذکر کرده اند (جدول  .)11به طورکلی با توجه به میانگین
نمره محاسبه شده( ،):/32مدیریت استعداد به میزان متوسط بوده است (جدول .)2

جدول  :9توزیع فراوانی وضعیت مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

2

1/:

1/:

کم

13

6/6

11/2

متوسط

32

3:/6

93/1

زیاد

11

23/6

61/1

خیلی زیاد

6

3/6

133/3

کل

132

133/3

-

جدول  : 2آماره های توصیفی مدیریت استعداد و مولفه های آن

متغیر
آماره

مدیریت استعداد

جذب

ارزیابی

توسعه

نگهداشت

تعداد

132

132

132

132

132

میانگین

:/23

:/:9

2/36

:/:1

:/23

میانه

:/23

:/11

2/33

:/:4

:/::

مد

:/2

:/:

2/9

:/:

:/9

انحراف معیار

3/912

3/969

3/421

3/939

3/419

چولگی

-3/191

-3/139

3/133

-3/:33

-3/:21

کشیدگی

3/316

3/131

3/332

3/932

-3/3:4

کمترین

1/2

1/:

1/1

1/1

1/1

بیشترین

1/4

1/3

1/3

3

3
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وضعیت متغیر نوآوری سازمانی
از بین  132پاسخگو مورد بررسی 2 ،نفر ( 1/:درصد) نوآوري سازمانی کم 13: ،نفر ( 94/3درصد) متوسط و  14نفر (:3/6
درصد) نوآوري سازمانی خیلی زیاد داشته اند (جدول  .):به طورکلی با توجه به میانگین نمره محاسبه شده ( ،):/24نوآوري
سازمانی به میزان متوسط بوده است (جدول .)1
جدول  :3توزیع فراوانی وضعیت نوآوری سازمانی

نوآوري سازمانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کم

2

1/:

1/:

متوسط

13:

94/3

96/1

زیاد

14

:3/6

133/3

کل

132

133/3

-

جدول  : 4آماره های توصیفی نوآوری سازمانی و مولفه های آن

متغیر
آماره

نوآوري سازمانی نوآوري تولیدي نوآوري فرایندي نوآوري اداري

تعداد

132

132

132

132

میانگین

:/24

:/:4

:/16

:/21

میانه

:/:2

:/33

:/11

:/::

مد

:/:

:/3

:/1

:/3

انحراف معیار

3/263

3/:33

3/:14

3/119

چولگی

-3/311

-3/964

3/693

-3/131

کشیدگی

1/:3

1/341

1/421

3/:33

کمترین

2/2

2/1

2/:

1/3

بیشترین

1

1/:

1/:

1/:

فرضیه  :9بین مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت استعداد و
نوآوري سازمانی به ترتیب برابر  3/266و  3/ :3:و با مقدار ( pمعنی داري) کمتر از  3/331و کوچکتر از سطح معنی داري 1/15
هستند ،لذا در این سطح فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین مدیریت استعداد و نوآوري سازمانی در
شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه معنادري وجود دارد .این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده
در نمودار ( )13-1مورد تأیید است .در ضمن مثبت ب ودن ضرایب همبستگی نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است.
همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر  ) R 2 =3/121( 3/121است یا به عبارتی  12/1درصد تغییرات بین دو متغیر مشترك
است ( 12/1درصد تغییرات نوآوري سازمانی به وسیله مدیریت استعداد توجیه می شود) (جدول .)3
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جدول  : 5آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی

نوآوري سازمانی

متغیر
آزمون
مدیریت استعداد

اسپیرمن

پیرسون
ضریب
همبستگی

معنی
داري

تعداد

ضریب
همبستگی

معنی
داري

تعداد

وجود
رابطه

3/266

3/331

132

3/:3:

3/331

132

دارد

نوع رابطه
مستقیم

فرضیه  :2بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد
ها با نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که معنی داري ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین جذب
استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوري سازمانی به
کوچکتر از سطح معنی داري  3/33هستند ،لذا در این سطح فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه
بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوري
سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه معنادري وجود دارد .در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب
خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این متغیرها است.
جدول  : 6آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها،
توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوری سازمانی

نوآوري سازمانی

متغیر
آزمون

اسپیرمن

پیرسون
ضریب
همبستگی

معنی
داري

تعداد

ضریب
همبستگی

معنی
داري

تعداد

وجود
رابطه

3/:96

3/331

132

3/:34

3/331

132

دارد

مستقیم

ارزیابی و کشف استعدادها

3/322

3/462

132

3/321

3/493

132

ندارد

-

توسعه نیروي انسانی

3/233

3/332

132

3/:13

3/331

132

دارد

مستقیم

حفظ و نگداشت استعداد
ها

3/261

3/331

132

3/:14

3/331

132

دارد

مستقیم

جذب استعدادها

نوع رابطه

فرضیه  :3ابعاد مدیریت استعداد (جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و
نگهداشت استعداد ها) پیش بینی کننده نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان می باشند.
رابطه خطی جذب استعدادها ( ،)X1ارزیابی و کشف استعداد ها ( ،)X2توسعه نیروي انسانی ( )X3و حفظ و نگهداشت استعداد
ها ( )X4با نوآوري سازمانی ( )Yبا استفاده از مدل رگرسیون خطی زیر تعیین میگردد:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + β4 X4 + ε

در این مدل ،براي تعین رابطه فوق ،فرضیههاي آماري به صورت زیر میباشند:
9:
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نیست.

مدل رگرسیون خطی
مدل رگرسیون خطی است.
H02 :β2 = 0 H03 :β3 = 0 H04 :β4 = 0
H12 :β2 ≠ 0 H13 :β3 ≠ 0 H14 :β4 ≠ 0

H0 :

H1 :
H01 :β1 = 0
H11 :β1 ≠ 0

با توجه به این که معنی داري محاسبه شده از آزمون ( )3/331کمتر از سطح معنیدار  3/33است ،لذا در این سطح H0 ،رد
میشود و در نتیجه مدل رگرسیون خطی معنیدار می باشد ،یعنی بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه
نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوري سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه خطی معنیداري وجود
دارد .ضریب همبستگی چندگانه  r=3/1::می باشد که نشان دهنده میزان جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه
نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوري سازمانی می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داري برابر  3/331و
کوچکتر از سطح  α =3/33است .بنابراین این رابطه معنی دار می باشد .با توجه به اینکه مقدار ( R2adjتعدیل شده  ،)R2برابر با
 3/193می باشد ،پس کلیه متغیر هاي وارد شده در این مدل  3/193واریانس نوآوري سازمانی را پیش بینی می کنند (جدول.)4

جدول  :7تحلیل واریانس مدل رگرسیون میزان روابط چندگانه جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با نوآوری سازمانی
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همچنین با توجه به مقدار  pمحاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون ( ,، H01جذب استعدادها) ،در سطح  3/33رد
میشود ،اما ( ,H04 ,H03 , H02ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها) در سطح 3/33
رد نمیشود ،چون با توجه به مقدار آماره  tکه براي جذب استعدادها برابر  :/:99معنی داري  3/331می باشد پس نوآوري
سازمانی با توجه به جذب استعدادها متفاوت می باشد ،و با توجه به مقدار βبراي جذب استعدادها برابر  3/:49می باشد ،پس
جذب استعدادها با نوآوري سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد ،اما ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و
نگهداشت استعداد ها رابطه همزمان معنی داري با نوآوري سازمانی وجود ندارد ،بنابراین بهترین پیش بینی کننده نوآوري
سازمانی ،جذب استعدادها می باشد (جدول .)3
معادله رگرسیونی براي برآورد متغیر نوآوري سازمانی به کمک ابعاد مدیریت استعداد به شرح زیر است:
نوآوري سازمانی =  * )3/134( + 2/334جذب استعدادها  * )3/112( +ارزیابی و کشف استعداد ها  * )3/3:6( +توسعه نیروي
انسانی  * )3/311( +حفظ و نگهداشت استعداد
جدول  :8ضرایب مدل رگرسیون جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت
استعداد ها با نوآوری سازمانی
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3/313

3/139
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نتیجه گیری
براساس نتایج حاصل از تحقیق بین مدیریت استعداد و ابعاد جذب استعدادها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگداشت
استعداد هابا نوآوري سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد ،یعنی با مدیریت درست
استعداد ها و تواناییها از طریق جذب نیروهاي توانمند و خالق ،توسعه توانایی ها و قابلیتهاي نیروي انسانی و نگهداري و حفظ
نیروهاي زبده و باتجربه و متخصص در بانک ،سطح نوآوري و خالقیت در بانک هم افزایش پیدا می کند بر این اساس می توان
گفت بانک سپه امروزه اهمیت مدیریت استعداد و شناسایی افراد مستعد و کارا و سرمایه گذاري بر روي نیروي انسانی ماهر را
درك کرده و در این زمینه فعالیت هاي عملیاتی و برنامه ریزي شده انجام می دهد و از طریق جذب نیروي انسانی ماهر ،و ارزیابی
و شنا خت استعداد هاي برتر و توسعه آنها از طریق آموزش و تالش براي نگه داشتن آنها در سازمان تالش می کنند آنها را در
راستاي افزایش عملکرد سازمان و نوآوري سازمانی مدیریت کنند .که این نتایج با یافته هاي امیر خانی ( )1:61در که نشان داد
مدیریت استعداد در چهار بعد جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروي انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها
با عملکرد سازمانی و نوآوري سازمانی رابطه مثبت و معنی داري دارد ،یافته هاي قربانی و همکاران (  ) 1:61که به این نتیجه
رسیدند که بین سرمایه فکري با نوآوري سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،یافته هاي سیالورجان و همکاران (، 2311
به نقل از مینشن )2312 ،که نشان دادند سرمایه انسانی راههاي هموار را براي نوآوري بیشتر فراهم میکند ،یافته هاي اگبو
( )2333که نشان دادندرابطه مثبت و معنادار بین مدیریت دانش و سرمایه فکري با نوآوري سازمانی وجود دارد .بدین ترتیب که
دارایی هاي دانشی موجود در سازمان با درگیر کردن عقاید و ایده هاي جدید اعضاي سازمان و همچنین اهمیت به این ایده ها و
عقاید ،عملکرد نوآورانه اعضاي سازمان را ارتقا می دهند ،که این به نوبه خود منجر به نوآوري سازمانی می شود ،همسو است براین
اساس می توان گفت بر این اساس می توان گفت وقتی که در سازمان کاوش ،کشف ،انتخاب ،حفظ و نگهداري ،توسعه و بهسازي،
به کارگیري ،و بازسازي نیروي کار بصورت کارآمد و مستمر انجام می گیرد ،نوآوري آن سازمان هم افزایش می یابد ،همچنین
زمانی که مدیران در جهت شناسایی کارمندان مستعد تالش کنند ،به کارمندان توانا و سخت کوش پاداش داده و جهت اثبات
کردن توانایی ها و استعدادشان فرصت داده و از افراد مشتاق جهت فعالیت بهتر حمایت شود .و سازمان فارغ التحصیالن برتر و
نواوران را جستجو و انتخاب کند ،براي انتخاب کارکنان مستعد و توانمند تالشهاي علمی و میداین صورت بگیرد و بین پست
کارکنان و توانایی و استعداد آنها تطابق وجود داشته باشد ،در آنصورت سطح نوآوري در سازمانهایی همچون بانک ارتقاء می باید و
ایده ها و نظرات خالقانه در سازمان بروز پیدا می کند.

پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد م ی شود :مسئولین بانک اهمیت مدیریت استعداد و شناسایی افراد مستعد و کارا و سرمایه گذاري بر روي نیروي
انسانی ماهر را درك کرده و در این زمینه فعالیتهاي عملیاتی و برنامه ریزي شده انجام دهند و از طریق جذب نیروي انسانی ماهر،
و ارزیابی و شناخت استعداد هاي برتر و تو سعه آنها از طریق آموزش و تالش براي نگه داشتن آنها در بانک تالش کنند و آنها را در
راستاي نوآوري سازمانی مدیریت کنند.
پیشنهاد می شود در بانک ،مدیران در جهت شناسایی کارمندان مستعد تالش و به کارمندان توانا و سخت کوش پاداش داده
و به کارکنان جهت اثبات کردن توانایی ها و استعدادشان فرصت داده و از افراد مشتاق جهت فعالیت بهتر حمایت شود .
پیشنهاد می شود در بانک سیاست گردش شغلی براي کارکنان وجود داشته باشد ،دوره آموزشی تخصصی در بانک برگزار
شود .
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پیشنهاد می شود در بانک سیایتهاي مدونی براي حفظ کارکنان با استعداد و توانا وجود داشته باشد و بصورت عملی در این
زمینه تالش شود .
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تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین عملکرد کارکنان در شرکت بهره برداری نفت
و گاز آغاجاری
محمد

لدنی*9

فاطمه ملک

زاده2

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت جرایی _ گرایش مدیریت استراتژیک ؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت جرایی _ گرایش مدیریت استراتژیک ؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران
ladoni.mohammad@gmail.com

چکیده
یکی از فعالیتهاي اصلی در مدیریت دانش ،فرایند تسهیم دانش میان کارکنان می باشد .تسهیم دانش تأثیر قابل
توجهی بر بهبود عملکرد کارکنان دارد و از طرفی می تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و موجب دستیابی
سازمان به عملکرد باالتري در میان رقبا شود .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین
کارکنان بر عملکرد کارکنان در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري می باشد .جامعه آماري این پژوهش
رؤساي ادارات ستادي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بوده که  13نفر می باشند .این پژوهش از نظر نوع
 ،توصیفی بوده و از نظر هدف ،کاربردي می باشد .براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است .براي
بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید که این ضریب براي متغیرهاي تسهیم دانش،
ارتباط بین کارکنان و عملکرد کارکنان به ترتیب ،مقدار  3/41: ،3/336و  3/336بدست آمده است .داده ها با
استفاده از دو نرم افزار  spssو  lisrelمورد تحلیل قرار گرفت که نتایج این پژوهش نشان داد تسهیم دانش و
ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارد.
واژگان کلیدی :تسهیم دانش ،ارتباط بین کارکنان ،عملکرد کارکنان
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 -9مقدمه
امروزه مدیران در بیشتر سازمانها به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانهاي خویش می باشند .به عبارت دیگر ،امروزه اگر
سازمانها بخواهند جایگاه خود را حفظ کرده و به نحوي عمل کنند که باعث بقاء ،توسعه و موفقیتشان شود ،ضروري است که در
عملکرد خود تجدید نظر کرده و تعهدات خود نسبت به ارباب رجوع را به درستی ایفا کنند .در این زمینه ،وقوع رویداد هایی مانند
گسترش رقابت ،پیشرفت فناوري اطالعات و تالش همه جانبه سازمانها و واحدهاي اقتصادي براي کسب جایگاه بهتر ،ضرورت توجه
به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را دو چندان نموده است .در چنین شرایطی ،سازمانها ناگزیرند در جستجوي روش هاي جدیدي
براي بهبود عملکرد خود باشند .در این راستا یکی از مناسبترین راهبردها ،تمرکز بر روي دانش سازمانی و مدیریت صحیح آن
است(رضایی و همکاران .)1:6: ،امروزه اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک سالح مهم براي حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد
سازمانها به رسمیت شناخته شده و نتایج پژوهش هاي متعدد صورت گرفته در نقاط مختلف دنیا حاکی از اثر مستقیم مدیریت
دانش بر بهبود عملکرد می باشد ،به طوریکه چنانچه کیفیت دانش سازمانی خوب باشد ،می توان انتظار داشت که عملکرد مدیریت
و سازمان به میزان قابل توجهی بهبود باید(زاید و همکاران.)2312 ،
در سازمانهاي معاصر ،کارکنان و دانش آنها ،به عنوان دارایی هاي اساسی در نظر گرفته می شود .در میان موضوعات مختلف
حوزه مدیریت دانش ،بکارگیري و همچنین اشتراك گذاري دانش به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهاي کلیدي مدیریت دانش
شناخته شده و می تواند نقش مهمی در افزایش کارایی و موفقیت سازمانها ایفا کند .اشتراك دانش فرایندي است که افراد متقابال
دانش خود را با یکدیگر تبادل می کنند و موجب خلق دانش جدید می گردند(هوف و همکاران .)2312 ،سازمانها اهمیت زیادي
به روابط کارکنان با مشتریان براي موفقیت در فعالیت خود می دهند ،اما این تنها کافی نیست ،در محیط تجاري کنونی توجه به
ارتباط بین کارکنان از اهمیت زیادي برخوردار است(وانگ .)2332 ،1روابط کارکنان با کارکنان و کارکنان با سازمان قسمتی از
روابط داخلی و با اهمیت سازمان است(لیو .)2331 ،تسهیم دانش واقعی زمانی ایجاد می شود که کارکنان با یکدیگر ارتباط درست
داشته باشند ،بتواند با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند و از دانش ،مهارتها و توانایی هاي یکدیگر استفاده کنند.
صنعت نفت ا ز دیرباز به عنوان یک سازمان رسمی در جوامع مختلف وجود داشته است .در طی چند دهه گذشته رویه هاي
صنعت نفت شکل گرفته و در حال تغییر و تحول بوده و امروزه میتوان گفت نفت به عنوان یکی از حوزه هاي اصلی اقتصاد ،برنامه
ریزي ،توسعه ،سیاست در کشور و جهان شناخته شده اس ت .تاثیر نفت بر رشد اقتصادي یکی از عواملی است که غیر قابل انکار
می باشد .به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان انجام خواهد
شد.

 -2مبانی نظری
تسهیم دانش :تسهیم دانش ،فعالیتی نظام مند ،به منظور مبادله دانش ،اطالعات و تجربه در میان اعضاي یک گروه یا سازمان،
یا فرایند شناسایی ،توزیع و بهره برداري از دانش موجود به منظور حل مطلوب تر مسائل سازمان نسبت به گذشته است .هدف
تسهیم دانش خلق دانش جدید از طریق ترکیب هاي مختلف دانش موجود یا بهره برداري بهتر از آن است .تسهیم دانش یک ابزار
بنیادي براي دریافت و توزیع دانش(آشکار و نهان) از درون یا بیرون سازمان به منظور نوآوري و بهبود عملکرد است .فعالیت هاي
تسهیم دانش به دو دسته تسهیم دانش آشکار و نهان تقسیم می شود .در تسهیم دانش آشکار ،افراد اطالعات به دست آمده از
منابع مختلف را براي دیگران توزیع می کنند و در تسهیم دانش نهان نیز کارکنان از طریق گفت وگو و تفکر درباره تجربه هاي خود
به تسهیم دانش نهان می پردازند .فعالیت هاي تسهیم دانش آشکار در محیط کاري رایج تر هستند؛ زیرا دانش آشکار می تواند به
آسانی جذب ،تدوین و منتقل شود .رویه هاي حاکم بر سازمان ،زبان رسمی ،کتب راهنما و سامانه هاي فناوري اطالعات ،ابزارهایی
براي تسهیم دانش آشکار هستند و می توانند تمایالت کارکنان را براي این کار افزایش دهند .دانش نهان به خاطر ماهیت آن،
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شخصی تر است و توضیح آن براي فرد دارنده دانش مشکل است .این ویژگی باعث پیچیدگی و نامشهود بودن دانش می شود و
انتقال کامل و یک باره آن را دشوار می کند درنتیجه تعامالت متقابل بین افراد ابزار اولیه تسهیم دانش نهان هستند .تجربه هاي
انسانی در تسهیم دانش نهان زیربنایی بوده و عوامل مؤثر بر آن شامل تمایالت و ظرفیت افراد براي تسهیم آنچه می دانند و براي
استفاده ازآنچه آن ها یاد می گیرند ،است(کشاورز و همکاران.)1:61 ،
ارتباط بین کارکنان :توجه به ارتباطات سازمانی ،با آموزش هاي مدیران شرکتها در دههي  1623آغاز شد ،از آن زمان تا
کنون مطالعات بسیاري در زمینه روابط کاري بین رئیس و مرئوس ،انجام گرفته است .امروزه موضوعاتی همچون ارتباطات سازمانی
از جایگاه ویژهاي در سازمانها برخوردار است .محققان معتقدند ارتباط مؤثر در یک سازمان موجب افزایش تراز بهرهوري،
رضامندي کارکنان و باال رفتن انگیزهي کار مفید خواهد شد .در عین حال ارتباطات ضعیف و نارسا ،عامل اساسی ایجاد تعارض
درسازمانها است .بسیاري از مسائل انسانی ومشکالت اداري وفنی و تنشهاي سازمانی ناشی از طرز تلقی وبرخورد اعضاي سازمان
وارتباطات مدیران وکارکنان است .بسیاري از کم کاري ها ،عدم پذیرش مسؤلیتها ،افزایش ضایعات ،ابراز شکایات ،توقعات نابجا،
رفتارهاي پرخاشگرایانه ،برخوردهاي غیر عقالنی بین مدیریت وکارکنان ،پخش شایعات ،مقاومتها و افزایش مشکالت فنی و انسانی
زمانی رخ می دهد که ارتباطات به طور مناسب شکل نگرفته باشد ویا مشکالتی در فرآیند آن وجود داشته باشد(سهرابی.)1:63 ،
عملکرد کارکنان :در یک سازمان هر فرد براي پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود
دارد .این آگاهی موجب میشود که فرد از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات الزم را براي اثر بخشی
بیشتر به کار برد .سازمانها نیز نیاز به شناخت کارآیی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروي انسانی خود را بهبود
بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکتهاي خود تحوالت مثبت را ایجاد کنند .به قول یکی از
فیلسوفان اسالم شناس ،زمانی یک مجموعه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب بدهد که آن مجموعه موزون باشد ،و یا به عبارتی از
لحاظ مقدار الزم هر جزء و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر در آن مجموعه توازن یا عدالت برقرار باشد(سماواتی و نجات.)1:33 ،

-3پیشینه پژوهش
 9-3تحقیقات داخلی
فیلسوفیان ( ،)1:63تاثیر تسهیم دانش را بر عملکرد سازمان در سازمان فضایی ایران مورد بررسی قرار داده است .یکی از
فعالیتهاي اصلی در حوزه مدیریت دانش ،فرایند به اشتراك گذاري دانش می باشد ،زیرا از طریق آن کارکنان می توانند در جهت
بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفاي نقش کنند .اشتراك دانش میان کارکنان می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقاي کیفیت فعالیتهاي
تحقیق و توسعه بگذارد .این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی وابزار گردآوري آن پرسشـنامه بوده است .براي تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرم افزار  plsاستفاده گردید .جامعه آماري شامل  33نفر می باشد .که تحلیل بافته ها نشان داد اشتراك دانش به
میزان زیادي بر عملکرد سازمان فضایی اثر گذار می باشد.
شاه علی و همکاران( )1:61به بررسی تاثیر اجراي مدیریت دانش در عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی در اراك
پرداخته اند .امروزه مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود.هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان
مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی می باشد .داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
sppsمورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد یک رابطه معناداري میان اجراي مدیریت دانش و بهبود عملکرد کارکنان
وجود دارد.

پاك نیت و همکاران( )1:6:به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات در مراکز سازمان تامین اجتماعی شهر
کرمان از دیدگاه کارکنان پرداختند .این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با کیفیت خدمات در مراکز درمانی
سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان از دیدگاه کارکنان مربوطه انجام گرفته است .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از نظر
ماهیت و روش ،از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماري این تحقیق کارکنان مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان
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می باشد که تعداد آنها در سال  1:62به  411نفر بالغ گردیده است .یافته هاي حاصل از تحلیل استنباطی داده ها حاکی از آن
است که بین مدیریت دانش (و نیز ابعاد آن) با کیفیت خدمات ،رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در همین راستا ،نتایج
رگرسیون بیانگر آن است که ابعاد :تشخیص دانش ،بکارگیري دانش،توسعه دانش و نگهداري دانش ،به ترتیب بیشترین تاثیر را بر
کیفیت خدمات داشته اند.
بدرقه( ،)1:61به بررسی رابطه و نقش بین مدیریت دانش و مدیریت عملکرد کارکنان در بانک صادرات ایران در تهران
پرداخته است .جامعه آماري در این تحقیق ،کلیه کارکنان بانک صادرات در شعب استان تهران بود ،که تعداد آنها برابر  1433نفر
است .ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود ،که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان احراز و پایایی ابزار تحقیق نیز با محاسبه
ضریب آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه احراز شد .نتایج بدست آمده نشان داد ،مدیریت دانش و مولفه هاي آن
بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارد.
نصیري( )1:6:به بررسی تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان براساس مدل نانسی دیکسون در شرکت توربوتک پرداخته
است .جامعه آماري این پژوهش  213نفر بوده است .ابزار مورد استفاده در این پژوهش به منظور گردآوري اطالعات ،پرسشنامه می
باشد .براي تحلیل داده ها از دو آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .همچنین براي
تعیین وضعیت استفاده از مکانیزهاي تسهیم دانش در بین کارکنان و سطح عملکرد آنها از آزمون  tاستفاده شده است .نتایج
حاصله نشان داد که تسهیم دانش و کلیه مکانیزم هاي آن شامل انتقال ترتیبی ،انتقال نزدیک ،انتقال دور ،انتقال استراتژیک و
انتقال خبره داراي رابطه مثبت و معنی داري با عملکرد کارکنان میباشد .همچنین تسهیم دانش و مکانیزم هاي انتقال ترتیبی و
انتقال استراتژیک داراي اثر مثبت و معناداري بر عملکرد کارکنان می باشد.

 2-3تحقیقات خارجی
حاساین (،)2313تاثیر تسهیم دانش را بر عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماري این پژوهش  113نفر از
کارکنان در شرکتی در پاکستان بوده است .این افراد داراي مشاغل اطالعاتی هستند .یافته هاي این پژوهش نشان داد که تسهیم
دانش نه تنها بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد بلکه عملکرد سازمان را نیز افزایش می دهد .این پژوهش همچنین نشان داد
فعالیتهایی از قبیل فرهنگ سازمانی ،پاداش ،حمایت مدیران و ساختار سازمانی باعث تقویت فعالیتهاي تسهیم دانش شده و در
نتیجه عملکرد کارکنان و سازمان افزایش خواهد یافت.
کازو ( ، ) 2311تاثیر روابط بین کارکنان و ارتباط میان کارکنان را بر عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داده است .جامعه
آماري این پژوهش  33نفر از کارکنان یک هتل  3ستاره در ترکیه می ب اشد .داده هاي این پژوهش با استفاده از رگرسیون مورد
تحلیل قرار گرفت که در نهایت نتایج این پژوهش نشان دادکه تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان تاثیر مثبت و معناداري بر
عملکرد کارکنان دارد.
زاهاري (،) 2311تاثیر اشتراك دانش را بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده است .جامعه آماري این پژوهش  133نفر از
مدیران شرکتهاي بیمه در کشور مالزي می باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر عملکرد سازمان تاثیر زیادي
دارد و اگر کارکنان با یک دیگر در ارتباط باشند و به تسهیم دانش بپردازند باعث افزایش عملکرد کارکنان خواهد شد .بنابراین
سازمانها نیاز دارند تا فرآیند تسهیم دانش را بین کارکنان خود اجرا کنند و کارکنان را تشویق به تسهیم دانش کنند.
هنتون ( ،) 2319در یک مقاله تاثیر تسهیم دانش را بر عملکرد افراد مورد بررسی قرار داد .جامعه آماري این پژوهش  363نفر
از سازمانهاي دولتی بوده است .یافته هاي پژوهش نشان داد که تسهیم دانش تاثیر مثبت و چشم گیري بر عملکرد افراد دارد و
همچنین عملکرد افراد باعث افزایش عملکرد سازمان خواهد شد.

-4مدل مفهومی پژوهش
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در این پژوهش تالش می شود تا به تاثیر دو مقوله تسهیم دانش و ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان پرداخته شود .به
همین دلیل روابط بین متغیرهاي پژوهش به شکل ساختاري الگوسازي گردید ،شکل شماره  1این الگو را نشان میدهد.

شکل -9مدل مفهومی پژوهش برگرفته از کازو()2194

 -5فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارد.
فرضیه دوم :ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارد.

 -6روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي است و به لحاظ روش از نوع تحقیقات پیمایشی و توصیفی است.
راهبرد گردآوري داده ها در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه براي این منظور استفاده شده است .پرسشنامه
این پژوهش از سه قسمت تشکیل شده که متغیرهاي پژوهش را مورد پرسش قرار می دهند .پرسشنامه این پژوهش برگرفته از
پرسش نامه کازو( )2311می باشد .این پرسشنامه شامل 2:سوال که  13سوال براي تسهیم دانش 4 ،سوال براي ارتباط بین
کارکنان و  9سوال براي سنجش عملکرد کارکنان بکار گرفته شده است .در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا
میزان تطابق سازمان خود را با هرکدام از گویه ها ،براساس طیف پنج گزینه اي لیکرت مشخص کنند .پایایی پرسشنامه با استفاده
از آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش به ترتیب تسهیم دانش  ،3/336روابط بین کارکنان  3/41:و عملکرد کارکنان 3/313
بدست آمد است .براي مبانی نظري و پیشینه این پژوهش از مطالعات کتابخانه اي استفاده شده است .جامعه آماري این پژوهش
شامل  13نفر از رؤساي ادارات ستادي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري می باشد که به علت زیر  133نفر بودن نمونه
گیري انجام نشده و جامعه برابر نمونه  ،مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت داده هاي به دست آمده ،به کمک نرم افزار  spssو
 lisrelمعادالت ساختاري مورد تحلیل قرار گرفت.

-7یافتههای تحقیق
براي بررسی اینکه آیا سواالت از پایایی مناسبی برخوردار هستند از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده است که نتایج ان در
جدول شماره  1و همچنین تصاویر شماره  1و  2مشخص شده است.
جدول شماره  -9نتایج تحلیل عاملی تایید
مقدار
معناداري

سواالت

بار عاملی

مقدار
معناداري

مقدار
معناداري

سواالت

بار عاملی

مقدار
معناداري

KS1

3/1:

1/92

ارتباط بین

R1

3/13

1/4:
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تسهیم
دانش

42

KS2

3/19

3/31

KS3

3/:2

:/12

R3

KS4

3/14

3/33

R4

3/36

KS5

3/92

4/34

R5

3/11

1/39

KS6

3/43

6/11

R6

3/99

9/92

KS7

3/41

3/63

R7

3/9:

9/12

KS8

3/43

3/22

AM1

3/49

6/11

KS9

3/49

6/23

AM2

3/42

3/66

KS10

3/93

4/93

AM3

3/42

3/3:

AM4

3/32

13/62

AM5

3/41

3/33

AM6

3/93

3/29

کارکنان

عملکرد
کارکنان

R2

3/11

1/1:

3/31

3/29
9/:3
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شکل -9نتایج تحلیل عاملی تاییدی در حالت معناداری
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شکل -2نتایج تحلیل عاملی تاییدی در حالت استاندارد

نتایج تحلیل عاملی تاییدي نشان داد که بارهاي عاملی و اعداد معنادار مربوط به پارامترهاي مدل در حالت مطلوب قرار دارد.
شاخص هاي با ارزش مدل و بارهاي عاملی در جدول  2آمده است .همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل اندازه گیري
مناسب و کلیه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است .در مجموع  ،تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول نشان داد که پرسشنامه حاضر
از روایی مناسب برخوردار است.

 -8آزمون فرضیههای پژوهش
براي تایید یا رد فرضیه از معادالت ساختاري استفاده شده است که در شکل  :و  1قابل مشاهده می باشد.
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شکل -3مدل پژوهش در حالت استاندارد

شکل -4مدل پژوهش در حالت معناداری
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جدول  -2نتایج فرضیه های پژوهش
مقدار معناداري

فرضیه هاي پژوهش

ضریب استاندارد

نتیجه آزمون

1/32

3/13

تایید فرضیه

:/2:

3/:3

تایید فرضیه

t- value

تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و
معناداري دارد
ارتباط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر
مثبت و معناداري دارد

ادامه و در جدول شماره  :نتایج شاخص ها و برازش مدل کلی پژوهش آورده شده است .همانطور که مقدار شاخصها نشان
میدهد برازش مدل معادالت ساختار مناسب می باشد.
جدول  -3نتایج شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
اختصار

برازش مدل

برازش قابل قبول

نام شاخص

شاخص نیکویی برازش

GFI

3/33

نزدیک به یک

شاخص برازش هنجار شده

NFI

3/36

≥٪63

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

3/61

≥٪63

شاخص برازش تطبیقی

CFI

3/63

≥٪63

شاخص برازش افزایشی

IFI

3/63

≥٪63

Chi-Square/df

1/92

کمتر از :

RMSEA

3/342

کمتر از 3033

نتیجه گیری
سازمانهاي امروزي براي آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی
به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند .تسهیم دانش یکی از مهم ترین اقدامات در راستاي مدیریت اثربخش دانش در
سازمان ها است .سازمان ها براي دست یابی به عملکرد بهتر در محیط متالطم کنونی ،باید از منابع خود حداکثر استفاده را داشته
باشند .نیروي انسانی ،سازمان ها را مهم ترین منبع براي کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد می داند .تسهیم دانش می تواند باعث
ایجاد دانش جدید و افزایش توانایی کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان شود .رفتارهاي تسهیم دانش به طور غیرمستقیم باعث
بهبود عملکرد سازمانی می شوند .این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تسهیم دانش و روابط بین کارکنان در شرکت بهره برداري
نفت و گاز آغاجاري انجام شده است که یافته هاي آن نشان داد تسهیم دانش و روابط بین کارکنان بر عملکرد کارکنان تاثیر چشم
گیري دارد و نتایج حاصل از این پژوهش با هنتون ( ،)2319زاهاري ( ،)2311کازو ( ،)2311نصیري( ،)1:6:بدرقه( )1:61و پاك
نیت و همکاران( )1:6:سازگار می باشد.

پیشنهادات
 -1با توجه به تأثیر مثبت تسهیم دانش بر عملکرد کارکنان ،ایجاد رویه هاي مستندسازي دانش و تجربه هاي کارکنان،
استفاده از ابزارهاي انگیزشی و برنامه هاي آموزشی مناسب به منظور فرهنگ سازي تسهیم دانش در میان کارکنان ،به همراه

49

سال سوم ،شماره یک(پیاپی :نه) ،اردیبهشت 9317

استفاده از یک پایگاه اطالعاتی براي ثبت ،نگهداري و بازیابی دانش مفید کارکنان؛ می تواند به استفاده اثربخش از دانش سازمان
منجر شده و عملکرد کارکنان را بهبود دهد.
 -2پیشنهاد می شود سازمان زمینه هاي تشویق کارکنان به منظور تسهیم دانش نهان را فراهم کند تا کارکنان خالق بتوانند
تجربه ها و دانش نهان خود را با متناسب با اهداف سازمان تسهیم کنند.
 -:با توجه به این یافته که فعالیت هاي تسهیم دانش به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد سازمانی می شوند،
پیشنهاد می شود سازمان برنامه هاي آموزشی ویژه در زمینه مدیریت دانش و تسهیم دانش را در اولویت قرار دهد تا با کسب
حمایت مدیران زمینه فعالیت هاي تسهیم دانش بیش از پیش فراهم شود.

 -1به سازمان پیشنهاد می شود که با ایجاد تیم و گروه هاي غیر رسمی و تشویق کارکنان به شرکت در این گروه ها روابط
بین کارکنان را بهبود و توسعه دهند و کارکنان را به اشتراك گذاشتن تجربیان و دانش خود تشویق کنند.
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معرفی سیستم مدیریت کارخانه سایپا و بررسی آن از منظر مدل تعالی
EFQM
2

اسماعیل شهاب ،9علیرضا زارع زیدی
 -1دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کیفیت و بهره وري) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2دانشجوي دکتري مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر

چکیده
با توجه به تغییر شرایط کسب و کار و تشدید فضاي رقابتی سازمان ها ،استفاده بهینه از منابع و حداکثرسازي
خروجی عملکرد سازمان از دغدغه هاي بسیاري از سازمان هاست .از این رو در شرایط فعلی ،افزایش بهره وري و
ایجاد فضاي تحول سازمانی در دستورکار سازمان هاي ایرانی است .از ابتدایی ترین اموري که در جهت افزایش
بهره وري سازمانی و بهبود عملکرد می توان انجام داد ،از بین بردن اتالف ها (فعالیت هاي غیر ارزش افزوده) و
رعایت اصول تولید ناب در سازمان هاست .بنابراین با بهبود مستمر و رویکرد کششی به تولید (تولید مطابق نیاز
و انتظار مشتري) می توان به حفظ و ارتقاء سهم بازار اهتمام نمود .بدیهی است توسعه این مفاهیم ،تنها با
رویکردي نظام مند و ساختار یافته امکان پذیر بوده و حفظ ،نگهداشت و بهبود آن نیازمند منابع کافی و
ساختارهاي پشتیبانی کننده می باشد .از طرف دیگر ،مدل هاي تعالی سازمان ابزار مناسبی براي کمک به
سازمان هاست تا از طریق سنجش دقیق ،جایگاه خود را در مسیر تعالی مشخص کنند .در همین راستا ،شرکت
سایپا که یکی از کمپانی هاي پیشرو در تولید خودرو می باشد ،از چند سال پیش سیستم مدیریت کارخانه را
تدوین و اجرا نموده است .در این مقاله ضمن معرفی سیستم مدیریت کارخانه سایپا که بر اساس تولید ناب شکل
گرفته ،سیستم فوق را با معیار و زیرمعیارهاي مدل تعالی  EFQMمورد مقایسه قرار می دهیم که نتایج نشان
می دهد ماژول هاي سیستم مدیریت کارخانه با معیارهاي مدل تعالی  EFQMهمراستا بوده و مشابهت هاي
فراوانی دارند.
واژگان کلیدی :تفکر ناب ،مدل تعالی  ، EFQMسیستم مدیریت کارخانه سایپا

 -9مقدمه
امروزه سازمان هاي بسیاري وجود دارند که خواهان استقرار چرخه بهبود مستمر ،ارتقا روزافزون رضایت مشتریان ،بهبود
مستمر کیفیت ارائه کاال و خدمات ،افزایش توانمندي ارکان درونی و منابع انسانی و در نهایت نیل به تعالی و سرآمدي سازمانی
خود ه ستند تا بتوانند زمینه مناسبی براي رقابت موثر با رقباي تجاري خود ایجاد نموده و حیات اقتصادي خود را تعیین نمایند.
بنابراین استقرار مدل تعالی  EFQMرا به عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد در دستور کار خود قرار داده اند(کریمی جعفري و
همکاران.)1:6: ،
سازمان ها به رغم بخش مربوطه ،اندازه ،ساختار یا بلوغشان ،براي اینکه موفق باشند نیاز به استقرار نظام مدیریت صحیح و
مناسب دارند .مدل هاي تعالی سازمان ابزار مناسبی براي کمک به سازمان هاست تا از طریق سنجش دقیق ،جایگاه خود را در
مسیر تعالی مشخص کنند(قربانی و نوري.)1:3: ،
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مدل هاي تعالی سازمانی ابزاري براي کمک به سازمان ها براي سنجش میزان قرار داشتن در مسیر تعالی و رشد متوازن
هستند .این مدل ها به سازمان ها کمک می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود ،تفاوت ها را شناسایی و سپس بر این
اساس راه حل هاي بهینه سازي وضع موجود را تعیین و آن ها را اجرا کنند(نجمی و حسینی.)1:34 ،
یکی از مطرح ترین مدل هاي سرآمدي ،مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت است .با بکارگیري مدل تعالی در سازمان ،تمام
فعالیت هاي سازمان از لحاظ کیفی بررسی شده و فرصت هاي بهبود شناسایی می شود .این فرصت ها به صورت طرح هاي بهبود
براي سازمان برنامه ریزي می شود .هم چنین ابزارهاي خودارزیابی نظیر مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 1هر چه با
فرآیندهاي سازمانی یکپارچه تر شود ،بکارگیري آن ها از کارآمدي بیشتري برخوردار خواهد بود).(Davis, 2008
استقرار کارآمد سیستم هاي ارزیابی عملک رد ،به عنوان یک ابزار مرکزي براي تبدیل ساختار بروکراتیک سازمان به سازمان
هاي موثر و اثربخش مدنظر قرار گرفته است ،به طوري که این سیستم ها و دیگر تکنیک هاي مدیریتی به عنوان یک راه حل براي
رفع مسائل سازمان و بهبود بخشیدن محصوالت و خدمات به مشتریان و یا کاربران مطرح می باشند (Arnaboldi and Azzone,

).2010
گروه خودروسازي سایپا به منظور حصول اطمینان از ایجاد زیرساختی یکپارچه و نظام مند و مبتنی بر تفکر ناب ،با
الگوبرداري از خودروسازان جهانی و بهره گیري از دانش بومی سازمانی ،طراحی و استقرار "سیستم مدیریت کارخانه سایپا" را در
زنجیره ارزش ،سرلوحه کار خویش قرار داده و همه شرکتهاي گروه ،با همدلی ،مشارکت موثر و تکیه بر توانمندي هاي یکدیگر
متعهد به توسعه ،حفظ و بهبود مستمر آن هستند
با بررسی بیشتر و الگوبرداري از سیستمهاي یکپارچه شرکتهاي برتر جهانی مانند تویوتا ) ، (TPSرنو ) ،(SPRنیسان
) ، (NPWبنز ) (MPSو فورد ) (FPSبه نظر می آید که این سیستم ها همه براي توانمندي قابلیت هاي داخل سازمان تمرکز
دارند.
در مقاله حاضر به معرفی سیستم مدیریت کارخانه سایپا که بر اساس تولید بر اساس تفکر ناب شکل گرفته می پردازیم و
ضمن تعریف ماژول هاي مهم آن ،ارتباط سیستم تولید سایپا را از منظر مدل تعالی  EFQMمورد بررسی قرار می دهیم.
معرفی سیستم مدیریت کارخانه سایپا :2SPMS
در شرایط رقابتی و براي بقا در محیط کسب و کار ،شناسایی و از بین بردن اتالف ها (فعالیت هاي غیر ارزش افزوده) و رعایت
اصول تولید ناب یک ضرورت است و باید از طریق بهبود مستمر و رویکرد کششی به تولید محصول (تولید مطابق نیاز و انتظار
مشتري) به حفظ و ارتقاء سهم بازار محصول اهتمام نمود.
براي حفظ پایداري کسب و کار و افزایش توان رقابت پذیري در محیط چالش برانگیز ملی و بین المللی در عرصه تولید و
باتوجه به افزایش روزافزون انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان ،توسعه تفکر ناب در تمامی فعالیت ها و فرآیندهاي بنگاه هاي
اقتصادي ،در گستره زنجیره ارزش محصول /خدمت ،موضوعی اجتناب ناپذیر است.
گروه خودرو سازي سایپا نیز بعنوان مجموعه اي تاثیرگذار در اقتصاد ملی و پیشرو در مسیر سرآمدي ،خود را متعهد به توسعه
این تفکر در چارچوب راهبردهاي زیر می داند:
 تعیین دقیق ارزش هر محصول یا خدمت معین از نگاه مصرف کننده براي ارزش آفرینی مورد انتظار
 شناسایی جریان ارزش هر محصول یا خدمت معین به منظور تجزیه و تحلیل و حذف فعالیت هاي فاقد ارزش افزوده
 تجدید نظر در قالب ها و نگرش هاي ذهنی و همسویی کل سازمان جهت آفرینش ارزش براي ذینفعان
 توسعه سیستم کششی در ارائه محصوالت و خدمات در جهت پاسخگویی به انتظارات مشتریان و مدیریت هزینه
 کمال جویی سازمانی در مسیر ارزش آفرینی بصورت منسجم و یکپارچه از طریق شفاف سازي و مشارکت ذینفعان
European Foundation for Quality Management
Saipa Plant Management System

1.
2.
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بقا و ماندگاري یک سازمان ،وابسته به توانایی آن سازمان براي حذف پیوسته اتالفها و ایجاد ارزش افزوده به محصول از
دیدگاه مشتري با کیفیت و هزینه رقابتی است.
طراحی و اجراي ) SPMS (SAIPA Plant Management Systemدر گروه سایپا از سال  1:61آغاز گردید ،بدین ترتیب
که سایپا با الگوبرداري از خودروسازان بزرگ دنیا مانند تویوتا ،نیسان و رنو تصمیم گرفت قدم در این مسیر بگذارد.
اعتقاد بر این است که  SPMSبعنوان بهترین راه براي دستیابی به اهداف متعالی سازمان بوده و به نتایج چشمگیري در
شاخص هاي ) QCTP (Quality, Cost, Time, Peopleاز منظر تمامی ذینفعان دست خواهد یافت.
بمنظور تامین نیازها و انتظارات مشتري که ضامن بقاي سازمان در محیط کسب و کار تلقی می شود ،شناسایی و از بین
بردن اتالف ها (فعالیت هاي غیر ارزش افزوده) و رعایت اصول تفکر ناب در تمامی فرایندها یک ضرورت است و باید از طریق
بهبود مستمر و رویکرد کششی به تولید محصول (تولید مطابق نیاز و انتظار مشتري) به حفظ و ارتقاء پایدار سهم بازار اهتمام
نمود .بدیهی است توسعه این مفاهیم ،تنها با رویکردي نظام مند و ساختار یافته امکان پذیر بوده و حفظ ،نگهداشت و بهبود آن
نیز نیازمند منابع کافی و ساختارهاي پشتیبانی کننده می باشد.
فلسفه اصلی تولید ناب:


تضمین کیفیت محصول از طریق فرآیندها



تحویل به میزان توافق شده و در زمان مورد نیاز مشتري



استفاده بهینه از منابع (منابع انسانی ،مواد و تجهیزات)



ایجاد محیط کاري مناسب در باالترین سطح انسانی

اولین گام در تولید ناب ،تعریف ارزش است .در گروه سایپا سعی و تالش بر این است که در خطوط تولید ،فعالیتهایی که از
دیدگاه مشتریان هیچگونه ارزش افزوده اي در محصول ایجاد نمی کنند ،حذف شوند.
ارزش توسط مشتري تعریف می شود بدین معنی که ارزش یک محصول یا خدمت ،معموال تابعی از قیمت و نیازمندیهاي
مشتري در یک دوره زمانی است .پس باید ارزش شناسایی و در فرآیندهاي تولیدي استفاده شود.
در  SPMSارزش تنها توسط دیدگاه ها و مالحظات مشتري نهایی تعریف می شود و هرگز تحت تاثیر سیاست ها و تکنولوژي
جدید شرکت قرار نمی گیرد .اینکه چه چیزي اتالف و چه چیزي ارزش است بستگی به تعریف ارزش دارد.
اتالف به هر فعالیتی که منابعی نظیر زمان و یا هزینه را جذب می کند ولی هیچ ارزش افزوده اي ایجاد نمی کند اطالق می
شود .براي حذف سیستماتیک اتالف باید به تمام پرسنل ،آموزش داد که اتالف چیست و در صورت مشاهده چگونه آن را حذف
نمود .اتالف ها به  4دسته تقسیم می شود:
 - 1تولید قطعات معیوب
 - 2انتظار (براي گام بعدي فرآیند یا خرابی ماشین)
 - :حمل و نقل غیرضروري
 - 1پردازش بیش از حد قطعات به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه
 -3موجودي ها (مواد اولیه ،نیمه ساخته ،محصول ،در راه)
 - 9حرکات غیرضروري کارکنان (براي ابزار ،قطعه یا )...
 - 4تولید اضافی ( پیش از دریافت تقاضا)
دومین گام حمایت از منابع انسانی است که عامل ایجاد ارزش افزوده در محصول ،تولید کننده و فراهم آورنده محصوالت
هستند.
سومین گام توانمندي نیروي انسانی است .توانمندسازي در نیروي انسانی به مفهوم:
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تغییر در نگرش افراد و قضاوت آنها در رابطه با مسائل مختلف فردي و سازمانی که باعث به وجود آمدن این باور
می شود که آزادي و اختیار می تواند منابع مطمئنی براي توانا شدن باشد.



تقویت عقای د کارکنان و ایجاد اعتماد به نفس در آنان در مورد خودشان و تالش در جهت کارایی و اثربخشی (بهره
وري) فعالیتهاي سازمان است.

تقویت دانش و ایجاد مهارت کارکنان و تالش براي انجام کاري است که در جهت کارایی و اثر بخشی (بهره وري) فعالیتهاي
سازمان می باشد.
امروزه روش هاي متعددي براي ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد بکار گرفته میشود تا منابع انسانی و بودجه بصورت بهینه
استفاده شود .از بهترین منابع آموزشی در سازمانها ،تجارب کسب شدهاي است که در طول سالها کار ،نیروهاي زبده و ماهر در
سازمان بدست آورده اند .لذا ضروري است مکانیزم هایی براي ثبت و نگهداري این تجارب و دانش کسب شده در سازمان و
همچنین مکانیزم هایی براي جاري سازي و آموزش آن در کف کارگاه طراحی گردیده است.
نکته پایانی اینکه هدف غایی فرایند توانمندسازي کارکنان ،افزایش بهره وري و ایجاد قدرت و مزیت رقابتی در سازمانها می
باشد.

مدل سيستم مديريت كارخانه سايپا )(SPMS

همانطور که در شکل مشاهده می شود مدل  SPMSداراي یک بخش زیرساختی در قسمت پایین است که متشکل از
فرهنگ سازي ،تعهد مدیران ،کیفیت زندگی کاري و توانمندسازي می باشد که در فاز استقرار ،سیستم جدید و مدیریت تغییر
الزم است .در شروع پروژه باید از آمادگی سازمان و کفایت وجود شرایط مناسب در این زمینه ها اطمینان جاصل گردد.
قسمت باالیی این مدل به اهداف سازمان می پردازد .تحلیل این اهداف است که باید سازمان را در اجراي سیستم مدیریت
کارخانه و اولویت بندي فعالیت ها متقاعد نماید .این بخش ،اهداف و سیاستهاي کلی سازمان را مشخص می نماید .تعالی پایدار
(اهداف تجاري) و ویژگی هاي محصول ( QCTاهداف عملیاتی) ،همچنین توسعه منابع انسانی ( )Pسرفصل هایی است که بطور
معمول باید مورد توجه قرار گیرد .براي این شاخص ها و متناسب با محیط کسب و کار و بمنظور موفقیت سازمان ،باید اهدافی
تعیین گردد .این اهداف در مرحله بعدي به سطوح بعدي تسري می یابند.
مهمترین زیرسیستم هاي تولید ناب در سیستم مدیریت کارخانه سایپا عبارتند از :نگهداري بهره ور فراگیر ) ،(TPMمدیریت
کیفیت فراگیر ) ،(TQMتولید و تحویل بموقع ) ، (JITاین مفاهیم در مدل مفهومی فوق در شکل ستونهاي بنا و جهت حفظ
پایدار اهداف سازمان نشان داده شده اند.
هر کدام از این رویکردهاي استراتژیک ،توسط مجموعه اي از ابزار و تکنیک ها پشتیبانی می شود .مجموعه این مفاهیم می
بایست در تمامی زنجیره تامین ،توسعه یابد.
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ماژولهای سیستم مدیریت کارخانه یا :SPMS
 سازماندهی (تشکیل تیم ،مدیریت تابلوهاي دیداري ،برگزاري جلسات روزانه  ،شکست و تسري اهداف) استانداردسازي (استانداردسازي فعالیتهاي تولید ،مشاهده کار ،جدول نیازمندیهاي عملیات) -ساماندهی محیط کار 5S

 چند مهارته شدن پرسنل (مدرسه مهارت و نظام مهارتی )ILU اصول کیفی (خودکنترلی ،واکنش سریع و حل مسئله ،بازرسی نهایی  ،جداسازي اقالم نامنطبق (سبد قرمز  /زرد) ،بازکاريتحت کنترل ،ضدخطاسازي یا پوکایوکه ،تایید اولین قطعه منطبق و قوانین عکس العملی)
 -3مدل تعالی EFQM
تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن می باشد و تعالی سازمانی به معناي تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و
دائمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتري و افزایش مستمر سودآوري شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می
باشد .تعالی سازمانی تابع شرایط خاص ،فرهنگ ،محیط داخلی و خارجی و کسب و کار ،ویژگی نیروي انسانی سازمان ،نقاط قوت
و ضعف و فرصت و تهدیدهایی است که سازمان را در برگفته است (بیک زاد و علی زاده.)1:33 ،
تعالی ،مسیري بی انتهاست و سازمان هایی که در این مسیر گام برمی دارند ،با بهره گیري از مدل هاي تعالی مقایسه عملکرد
خود با دیگران و الگوبرداري از تجارب خوب سازمان هاي نمونه همواره سعی در بهبود عملکرد خود دارند(امیري و سکاکی،
.)1:34
سازمان ها براي جلب توجه مشتریان و دستیابی به حس وفاداري آنها که همان کیفیت است ،باید سیستم هاي مدیریت
کیفیت را به صورت جامع در کلیه سطوح سازمانی خود استقرار دهند .به این منظور الزم است مراحلی شامل بازرسی ،کنترل
کیفیت ،تضمین کیفیت و بهبود کییت را طی کنند( مه پیکر.)1:32 ،
بر اساس تعریف بنیاد کیفیت اروپا ،تعالی به عنوان ایجاد و استقرار تجارب مدیریتی موفق در رسیدن به نتایج مثبت پایدار
تعریف می شود .با استفاده از مدل  EFQMمی توان گفت خودارزیابی در مسیر تعالی از موقعیت فعلی سازمان به وضعیت مطلوب
در حرکت است(مقتدایی و تاجی .)1:69 ،مفهوم بنیادین تعالی از مفاهیمی است که این مدل بر آن بنا شده است که در واقع پایه
و اساس مدل هستند .این مفاهیم عبارتند از(مقتدایی و تاجی:)1:69 ،
مفهوم نتیجه گرایی :سازمان متعالی به نتایجی دست می یابد که تمامی ذینفعان سازمان را مشعوف می کند.
مفهوم مشتری مداری :سازمان هاي متعالی مشتریان را می شناسند و از نزدیک با آنان آشنا هستند زیرا آنان می دانند،
مشتریان تنها داوران نهایی درباره کیفیت خدمات سازمان هستند.
رهبری و ثبات در مقاصد :سازمان هاي متعالی رهبرانی دارند که جهت گیري شفافی براي سازمانشان وضع کرده و آن را
اشاعه می دهند.
مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت ها :تعالی یعنی مدیریت سازمان از طریق مجموعه اي از سیستم ها ،فرایندها و
واقعیت هاي مرتبط به هم و وابسته.
مفهوم توسعه و مشارکت کارکنان :تعالی یعنی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و مشارکت دادن آنها در
کار.
مفهوم یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر :تعالی به معناي بر چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوري
و خلق فرصت هاي بهبود با استفاده از یادگیري است.

توسعه شراکت ها :تعالی یعنی توسعه و حفظ مشارکت هایی که براي سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
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مسئولیت اجتماعی سازمان :تعالی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان در داخل آن ها فعالیت می کند
و تالش براي درك و برآوردن انتظاراتی که ذینفعان سازمان در جامعه دارند.

 -4معیارهای مدل تعالی سازمانی :EFQM
این مدل بر اساس  6معیار پایه گذاري شده است .پنج معیار این مدل مربوط به توانمندسازها بوده(رهبري ،خط مشی و
استراتژي ،شرکاي تجاري و منابع ،فرایندها) که بیان کننده اجزا تشکیل دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم میباشند
و چهار معیار دیگر مربوط به نتایج بوده( نتایج کارکنان ،نتایج مشتریان ،نتایج جامع و نتایج کلیدي عملکرد) که نتایج حاصل از
عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجراي توانمندسازها را معرفی می کند .در این مدل که اطالعات معیارها
 1333امتیاز دارند که  333امتیاز آن مربوط به توانمندسازها و  333امتیاز دیگر مربوط به نتایج هستند(اقبال و همکاران،
.)1:34
معیار –9رهبری :رهبري سازمان ،موتور محرکه و هدایت کننده تمامی فعالیت هاي کارکنان در مسیر تعالی سازمان است.
رهبري موفق سازمانی زمینه هاي ابداع و خالقیت کارکنان را فراهم آورده و فرهنگ سازمان را در مسیر تعالی دست خوش
تغییرات و تحوالتی می نماید که کارکنان به صورت خودجوش در بهبود مستمر مشارکت می نمایند(بیک زاد و علی زاده.)1:33 ،
معیار -2استراتژی :سازمانی که فاقد هدف و استراتژي باشد همانند کشتی است که در تاریکی دریا و در میان امواج
پرتالطم مسیر خود را گم کرده باشد .این گونه سازمان ها همواره تحت تاثیر کوچکترین تغییرات محیطی ،قدرت مدیریت و
رهبري خود را از دست می دهند .کارکنان این گونه سازمان ها تبدیل به ابزار و دستگاه امضا می شوند.
معیار -3کارکنان :در سازمان هاي متعالی میان مدیران و کارکنان ارتباط صمیمانه وجود دارد .مدیران متعالی کارکنان را
در امور سازمان مشارکت می دهند ،ایده هاي آنان را از طریق خالقیت و نوآوري به روش هاي نو تبدیل می کنند و مدیران برتر از
کارکنان خود قدردانی می کنند .هم چنین در سازمان هاي متعالی ،محور توسعه سازمان کارکنان هستند و بدون چرخش پره
هاي مولد کارکنان ،انرژي جنبشی و سینرژي افتاق نمی افتد(جلوداري ممقانی.)1:33 ،
معیار -4شرکای تجاری و منابع :سازمان هاي متعالی ،مشارکت ها و همکاري هاي تجاري بیرونی ،تامین کنندگان و منابع
داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژي و اجراي اثربخش فرایندهاي یکسان برنامه و مدیریت می کنند.
معیار -5فرایندها :سازمان هاي متعالی  ،فرایندهاي خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده براي
مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده ،مدیریت کرده و بهبود می بخشد(امیري و سکاکی.)1:31 ،
معیار -6نتایج مشتریان :در فرهنگ تعالی ،سازمان بدون مشتري وجود خارجی ندارد .حتی در انحصاري ترین سازمان ها،
مشتري همواره حاضر است .در سازمان هاي متعالی مشتري است که میزان تعالی را مشخص می کند .تحوالت نوین مدیریتی
نشان می دهد که درآینده دو نوع سازمان وجود خواهد داشت .اول سازمان هایی که مشتري را هدف قرارداده و بر اساس نیازها و
انتظارات آنان حرکت می کنند و دوم سازمان هایی که به دلیل عدم توجه به نیازها و انتظار مشتریان مجبور به تعطیلی سازمان
خود هستند(جولداري ممقانی.)1:33 ،
معیار -7نتایج کارکنان :سازمان هاي متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان را اندازه گیري کرده و به آنها
دست می یابند .از بین این نتا یج می توان به مشارکت آموزش و فرصت هاي یادگیري ،حقوق و دستمزد ،شرایط محیط کار،
امنیت شغلی و رضایتمندي اشاره کرد.
معیار -8نتایج جامعه :سازمان هاي متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیري کرده و به آنها دست
می یابند .از بین این نتایج می تو ان به تصویر سازمان ،عملکرد به عنوان شهروند پاسخگو ،مشارکت با جوامع و گروه هاي محلی،
کاهش آلودگی هوا و گواهینامه ها و ...اشاره نمود(جاویدي.)1:33 ،
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معیار -1نتایج کلیدی عملکرد :نتایج کلیدي عملکرد سازمان دستاوردهایی هستند که سهامداران از سازمان انتظار دارند.
ا ین دستاوردها می تواند دستاوردهاي مالی مانند میزان سود ،هزینه سود و ....بوده و یا دستاوردهاي غیرمالی مانند میزان تولید،
حجم فروش و ...باشند(جلودارممقانی.)1:33 ،
این مدل با امتیازاتش به شرح زیر است:

بررسی سیستم مدیریت کارخانه  SPMSاز منظر مدل تعالی EFQM

 :9-9رهبران ماموریت ،چشم انداز ،ارزشها و اصول اخالقی را ایجاد نموده و خود به عنوان یک الگو رفتار
مینمایند.
یکی از زیرمعیارهاي  EFQMهمانطور که مالحظه می شود نشان دهنده این است که رهبران ماموریت و چشم اندازه
سازمانی را ایجاد نموده و خود به عنوان یک الگو رفتار می نمایند .در سیستم مدیریت کارخانه نیز بر اساس همین مدل اقدام می
شود .زیرا استقرار سیستم مدیریت کارخانه در  :فاز طراحی ،آموزش و اجرا دیده شده است که تاکید ویژه بر حضور مدیران ارشد
در کنار سایر کارکنان دارد .در فاز طراحی ،مدیران ارشد با همراهی کارکنان در قالب کمیته فنی و تیمهاي تخصصی آن به
طراحی مستندات مورد نیاز براي استقرار اقدام می کنند .در تعریف فاز آموزش ،ابتدا مدیران ارشد آموزش می بینند و سعی بر آن
است که بصورت آبشاري به روسا و به ترتیب سرپرستان و سرکارگران آموزش ارائه گردد .در نهایت اجراي این سیستم با حمایت
مدیران ارشد و با برگزاري جلسات کمیته هاي اجرایی میسر می شود.

 :2-9رهبران عملکرد و وضعیت بهبود سیستمهای مددیریتی سدازمان را تعیدین نمدوده و آنهدا را پدایش،
بازنگری و هدایت مینمایند.
رهبران ،سیستم مدیریت و عملکرد سازمان را تعریف ،پایش و بازنگري کرده و بهبود می دهند .در سیستم مدیریت کارخانه
نیز مدیران ارشد بر اساس شاخص هاي کیفی و مدیریتی ( QCTPکیفیت ،هزینه ،زمان و نیروي انسانی) را مورد پایش قرار می
دهند .هم چنین در سیستم سایپا مدیران ارشد بمنظور بررسی عملکرد کارکنان ،شاخصها و اهداف تعریف شده را در سطوح
مختلف حوزه کاري و پشتیبانها پایش می نمایند و با توجه به میزان پیشرفت شاخصها و اهداف را بازنگري می نمایند ،بنحوي که
نتایج بدست آمده در عملکردهاي آتی سازمان و ذینفعان موثر خواهد بود.
هم چنین تعریف و هدایت سیستم مدیریت کارخانه جهت ارتقا و توسعه محصول نیز در این بخش مورد پایش و ارزیابی قرار
می گیرد.
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 :3-9رهبران فرهنگ سرآمدی را با همکاری کارکنان ،تقویت مینمایند
یکی دیگر از زیرمعیارهاي  EFQMتقویت فرهنگ سرآمدي سازمان است که مدیران با همکاري کارکنان انجام می دهند.
همین اقدام نیز در سیستم مدیریت کارخانه مورد اشاره قرار گرفته است .در سیستم تولید سایپا مدیران ارشد با برگزاري جلسات
روزانه به ب ررسی و پایش شاخصهاي مرتبط با سالن مربوطه می پردازند و در سطح پایین تر نیز این جلسات در سطح رئیس،
مسئول و سرکارگر نیز برقرار است .سرکارگران در خطوط تولید با همراهی کارکنان هر گروه خودگردان این جلسات را برگزار می
نمایند.

 :4-9استراتژی و خط مشی های پشتیبان  ،تدوین (و ابالغ) شده و از طریق برنامه ها،فرایندها و اهداف
دوره ای جاری می شوند.
زیرمعیار فوق که از مهمترین فاکتورهاي  EFQMمی باشد در سیستم مدیریت کارخانه سایپا نیز به نوعی مدنظر قرار گرفته
است .کنترل و نظارت به عنوان یکى از وظایف اصلى مدیر ،از ارکان و عناصر حیاتى مدیریت موثر و کارآمد است .مدیران اهداف
سازمان را تعیین و با انجام برنامهریزى ،راههاى دستیابى به آنها را مشخص مىکنند .آگاهى از اجراى دقیق برنامهها و اطمینان به
حرکت سازمان در راستاى دستیابى به هدفهاى اصلى ،تنها در صورتى امکانپذیر خواهد بود که نظامى دقیق و جامع بر اساس
شاخص هاي مناسب براى نظارت و کنترل در سطوح مختلف سازمان وجود داشته باشد .هر سازمانى داراى منابع و امکاناتى است
که براى رسیدن به اهداف باید با اولویت بندي الزم ،از آنها به صورت مطلوب و بهینه بهرهبردارىکند و این امر جز در سایه وجود
نظارت و کنترل نظاممند امکانپذیر نیست.
جدول زیر تفاوت بین شاخص نتایج کلیدي ،شاخص عملکردي ،شاخص نتیجه و شاخص کلیدي عملکرد را نشان میدهد:

نوع شاخص

سطح

شرح

شاخص نتایج کلیدي ()KRI

راهبردي

به شما میگوید در یک چشمانداز زمانی چگونه کار کردهاید.

شاخص کلیدي عملکرد ()KPI

میانی

به شما میگوید چه کاري انجام دهید تا عملکرد بهبود یابد.

شاخص عملکردي ()PI

عملیاتی

به شما میگوید چه کاري انجام دهید.

در سایپا نیز اهداف  QCTPبه چهار دسته کیفیت ) ، (Qهزینه ) ، (Cزمان تحویل ) (Tو کارکنان ) (Pتقسیم می شود که در
سطوح مختلف در جلسات روزانه کنار تابلوهاي دیداري باید پایش و با عملکرد واقعی مقایسه گردد( .عیسایی و کیان)1:69 ،
سرکارگر و سرپرست موظف هستند تا ورودي هاي فرآیند مرتبط خودش را کنترل نمایند تا خروجیهاي رئیس و مدیر ،کنترل
و پایدار بماند.

 :5-9دانش و توانایی های کارکنان توسعه می یابند.
همانگونه که در مدل تعالی  EFQMآموزش مورد تاکید قرار گرفته است در سیستم مدیریت کارخانه دو ماژول بنام مدرسه
مهارت و نظام مهارتی  ILUبه موضوع آموزش پرسنل اختصاص داده شده است .آموزش به کارکنان در سطوح مختلف (رئیس،
سرپرست ،سرکارگر و اپ راتور) و نیروهاي پشتیبان ها ارائه می گردد .وظیفه آموزش اپراتور در گروه خودگردان ،مطابق با برنامه
 ILUبر عهده سرپرست است .با حضور اپراتور در مدرسه مهارت شروع و در حین کار با استانداردهاي کاري تکامل می یابد.
بصورت مداوم وضعیت توانمندي اپراتورها در پست هاي کاري مختلف پایش و در صورت نیاز براي توسعه آن برنامه ریزي آموزشی
صورت می گیرد .با اجراي این رویکرد ،سازم ان به اپراتورهاي چند مهارته دست خواهد یافت که از طریق گردش شغلی در این
مهارتها ،توانمندي آنها در این مهارتها حفظ خواهد شد.
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آموزش سرکارگران با هدف آموزش چگونگی مدیریت شاخصهاي  QCTPو ارزیابی این شاخصها در سطح حوزه کاري تحت
سرپرستی آنها صورت خواهد گرفت .این س یستم به نیروهاي پشتیبانی آموزش می دهد که با چه مکانیزم هایی در جهت رفع
مشکالت تولید در سطح گروه هاي خودگردان برآیند.

 :6-9کارکنان (با اهداف سازمانی) همسو شده ،مشارکت داده شده و (از طریق تفویض اختیدار و )...تقویدت
می شوند.
در مدل تعالی به همسوسازي کارکنان و مشارکت آنان با اهداف سازمان تاکید شده است .در  SPMSنیز چنین تاکیدي وجود
دارد .اساساً فلسفه برگزاري جلسات روزانه در سایپا و هم چنین آموزش تکنیک هاي مدیریتی به مدیران با همین هدف صورت
گرفته است .با توجه به اینکه کلیه کارکنان در سطوح مختلف کاري نقشی در دستیابی به اهداف کالن سازمان دارند تمامی
مدیران ارشد باید اهداف  QCTPمدیریت سالن را در راستاي اهداف کالن سازمان در سطوح مختلف تا پایین ترین سطح تعریف
نماید .سرکارگر باید نقش خود را در اهداف گروه خودگردان مرتبط ببیند تا با اهداف سازمان همسو گردد .این موضوع احتیاج به
فرهنگ سازي در سازمان دارد .فرهنگ سازي نیز همانگونه که در مدل سیستم مدیریت کارخانه مشاهده می فرمائید ،به عنوان
زیربناي و پله اول معرفی شده است.

 :7-9کارکنان در سراسر سازمان بطور اثربخش ارتباط برقرار می کنند.
موضوع ارتباطات نیز در سیستم مدیریت کارخان ه مورد تاکید قرار گرفته است .سهیم نمودن کارکنان در موفقیت سازمان و
درك نیازهاي ارتباطی آنها در سطوح مختلف با برگزاري جلسات روزانه ممکن می شود و در این جلسات جهت گیري و تمرکز
استراتژیک اهداف به روشنی با کارکنان در میان گذاشته شده و همچنین از نظرات آنها در مباحث مختلف استفاده می شود.
ضمنا در سازماندهی چنانچه تمرکز بر کار تیمی مد نظر باشد براي اینکه عملکرد تیم مطلوب باشد باید ارتباطات اثربخش
بوده و نتیجه این اثربخشی عملکرد کار تیمی را نشان می دهد.

 :8-9کارکنان مورد تشویق ،تقدیر و توجه قرار می گیرند.
سیستم تشویق نیز در  SPMSهمانند مدل تعالی  EFQMمورد تاکید قرار گرفته است .این سیستم به ارزیابی عملکرد
کارکنان در قالب گروه هاي خود گردان و حوزه هاي کاري آنها می پردازد و برترین گروه ها در سالنها معرفی شده و در نهایت در
پایان سال با برگزاري همایش سیستم مدیریت کارخانه از برترین هاي هر سالن تولیدي تقدیر می گردد.

 :1-9منابع مالی برای اطمینان از موفقیت پایدار مدیریت میشوند .
تولید ناب به سازمانها کمک می کند تا در بازار رقابتی باقی بمانند که این هدف با سرویس دهی مناسب به مشتریان و کاهش
پیوسته هزینه ها میسر می شود.
در رویکرد سنتی قیمت فروش محصول ،با توجه به سود مطلوب تعیین می شود:
قیمت فروش = هزینه ها  +سود
اما در بازار رقابتی امروز ،از آنجایی که قیمت فروش در اختیار تولید کننده نیست ،تنها راه سودآوري ،کاهش هزینه هاي تولید
است که از مهمترین اهداف تولید ناب است
در رویکرد ناب قیمت فروش محصول ثابت بوده و کاهش هزینه ها ،سود را افزایش می دهد:
هزینه ها  -قیمت فروش = سود
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 :91-9ساختمانها ،تجهیزات ،مواد و منابع طبیعی به صورتی پایدار مدیریت میشوند.
ابزارهاي مورد استفاده در سیستم مدیریت کارخانه در جدول زیر آمده است:
معیار -1ج
مدیریت زیرساختها

ابزار مورد استفاده در SPMS

تجهیزات

سیستم نت جامع بهره ور TPM

محیط کار

ساماندهی محیط کار 5S

مدیریت مواد

سیستم تامین و تولید به هنگام JIT

 :99-9اطالعات و دانش ،جهت پشتیبانی از تصمیم گیری اثربخش و توانمندسازی سازمان مدیریت
میشوند.
مدیریت دانش فقط مدیریت بر دانش نیست بلکه ایجاد تغییر فرهنگ کاري ،تعیین استراتژیهاي مدیریت دانش ،تدارك
ابزارهاي پشتیبانی مبتنی بر فناوري اطالعات و تکنولوژي و سیستمی است تا در آن اشخاص نسبت به یادگیري ،به اشتراك
گذاري و خلق ایده هاي جدید اهتمام نمایند.
در جد ول زیر فرآیندهاي مدیریت دانش در مقابل ابزارهاي سیستم مدیریت کارخانه آمده است (عیسایی و کیان:)1:69 ،
فرآیند مدیریت دانش

تشریح مصادیق

کسب  /خلق دانش

کسب دانش مهندسی در فرمت برگه هاي فرآیند عملیات  OPاخذ
میشود .دانش در قالب برگه عملیات استاندارد  SOSاز طریق ارتباط
سرپرست گروه خودگردان با سرکارگر و اپراتورها خلق می گردد.

صحه گذاري دانش

برگه عملیات استاندارد  SOSپس از بررسی سرپرستان در شیفتهاي
مختلف توسط رئیس تایید می گردد.

جلسات روزانه

ذخیره دانش

دانش خلق شده بصورت فیزیکی در قالب برگه هاي  SOSدر هر گروه
خودگردان نگهداري می شود.

بایگانی فیزیکی

انتشار دانش
بکارگیري دانش

ابزار SPMS
OP, SOS

و پست بندي

آموزش توسط سرکارگران در ایستگاه کاري طبق برنامه آموزشی ILU

آموزش

و برگه هاي عملیات SOS

بکارگیري دانش با نظارت و کنترل سرکارگران تضمین می گردد.

مشاهده کار

 :92-9محصوالت و خدمات برای ایجاد باالترین ارزش برای مشتریان توسعه مییابند .
اولین گام در تولید ناب ،تعریف ارزش است و ارزش توسط مشتري تعریف می شود بدین معنی که ارزش یک محصول یا
خدمت ،معموال تابعی از قیمت و نیازمندیهاي مشتري در یک دوره زمانی است .پس باید ارزش شناسایی و در فرآیندهاي تولیدي
استفاده شود.
براي شناسایی ارزش مشتري باید اتالفهاي تولید را شناسایی کنیم و بطور سیستماتیک آنها را حذف نماییم .همه این
موضوعات به ایده و پروژه هاي بهبود و اجراي آن به پیاده سازي خالقیت و نوآوري در محصول منجر می گردد.

 :93-9محصوالت و خدمات تولید و ارائه شده ،تحویل گردیده و مدیریت میشوند.
در سیستم مدیریت کارخانه همانند مدل تعالی به تحویل و ارائه خدمات و محصول با کیفیت تاکید شده است .استقرار ماژول
خود کنترلی بر مبناي پیروي از قوانین زیر جهت دستیابی به اهداف کیفیت در ایستگاههاي کاري کمک می کند:


عدم پذیرش هرگونه عیب



عدم تولید هر گونه عیب
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عدم انتقال هر گونه عیب

با توجه به اینکه مراقبت مستمر از رعایت دستورالعملهاي عملیاتی ،از اصول انجام عملیات استاندارد است و فعالیتهاي خود
کنترلی بعنوان عملیاتی استاندارد ،در نظر گرفته شده و مستند میشود ،بنابراین خود کنترلی یکی از اجزاي اصلی استانداردهاي
ایستگاه کاري است.

 :94-9روابط با مشتری ،مدیریت شده و بهبود مییابد.
یکی از ورودیهاي سیستم مدیریت کارخانه ،و اکنش سریع و حل مسئله می باشد .وظیفه این سیستم ،شناسایی عیوب و رفع
آنها است که براي مدیریت بر عیوب بحث ارتقاي روابط با مشتري نیز مطرح است .این مشتري می تواند هم داخلی و هم خارجی
باشد.

نتیجه گیری
هر سازمانی براي پیشرفت و توسعه خود ،نیازمند راهبرد و برنامه ریزي هاي خرد و کالن است .جایگاه و نقش نیروي انسانی
در این راهبردها به عنوان منبع اصلی سازمان ،از اهمیت و اعتبار زیادي برخوردار است .به عبارتی ،نیروي انسانی ،ثروت اصلی و
یک مزیت رقابتی براي هر سازمانی است .در سیستم مدیریت کارخانه نیز اهمیت نیروي انسانی و مشارکت آنان در تصمیم گیري
ها مورد تاکید قرار گرفته و ماژول هاي زیادي به این امر اختصاص یافته است .در ارزیابی هاي دوره اي که در سیستم مدیریت
کارخانه تعریف شده و هم چنین بر اساس ماژول هاي مختلفی که طراحی شده ،سازمان به نقاط قوت و ضعف خویش واقف شده و
در راستاي بهبود آن به کمک واحدهاي دیگر در تالش است .این در حالی است که با ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی
سازمانی  EFQMنیز می توان به نقاط ضعف و قوت هر سازمان پی برد و به فرصت هاي بهبود زیادي دست یافت تا فعالیت ها در
حوزه هایی متمرکز شود که بیشترین منافع سازمان را در پی داشته باشد.
شرکت هاي بسیاري در جهان قصد انجام تحول و ارتقاي کیفیت در سیستم تولید خود را دارند اما بعضی از شرکت ها در این
مسیر به بیراهه می روند زیرا آنها اغلب کاري که انجام می دهند که به عنوان "افزودن ابزار به جعبه ابزار" تلقی می شود و یا به
عبارتی به جاي چابک سازي سازمان ،بیشتر بر بروکراسی سازمان می افزایند .این در حالی است که در سازمان هاي دیگر ،مدیران
ارشد با ایجاد و استقرار یک سیستم مدیریتی تحول زا اظهار بی میلی می کنند زیرا چنین امري را مستلزم هزینه باال می دانند.
کامال واضح است که تولید بر اسا س تفکر ناب و استقرار یک سیستم ناب در هر سازمانی منجر به کاهش هزینه و افزایش کیفیت
خواهد شد ،زیرا فلسفه تفکر ناب بر استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه ها تاکید دارد .کامال واضح است شرکت هایی که
مخالف به دلیل هزینه باالي از استقرار چنین سیستمی پرهیز می کنند با مفهوم تفکر و فرهنگ ناب بیگانه اند.
در نهایت اینکه ،طبق بررسی هاي انجام شده اهداف و دستاوردهایی که از طریق  EFQMمی توان به آن دست یافت در
ارتباط نزدیکی با دستاوردهاي استقرار سیستم مدیریت کارخانه در سایپا می باشد زیرا سیستم تولید سایپا بر اساس تفکر ناب
شکل گرفته که چنین تفکري زیربناي ناب سازي و تعالی سازمانی است و بدین منظور ،بررسی سیستم مدیریت کارخانه سایپا از
منظر مدل تعالی  EFQMگامی مهم در جهت نشان دادن تاثیر مثبت بهره گیري از مفهوم ناب در سازمان هاي تولیدي است.
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