
 

 ی فراخوان طرح تحقیقات

در نظر دارد اولویت تحقیقاتی زیر را از طریق فراخوان عمومی برای کلیه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و  اردبیل  ای  شرکت سهامی آب منطقه

 اینترنتی  آدرس   به  "(  ساتع)    فناوری  و  پژوهش  عرضه   و  تقاضا  اجرایی"  سامانه  و از طریقدارای مجوز پژوهشی  بنیان    پژوهشی و شرکتهای دانش

(sate.atf.gov.ir)  به اجراء درآورد 

   لیاردب یاکارکنان شرکت آب منطقه  یورو بهره زهیانگ  یارتقا یراهکارها  یی و شناسا یانسان یهاهیسرما یابیعارضه -1

با مراجعه به متقاضیان میتوانند  باشد.اعتبارات جاری شرکت میو بودجه  قانون ۹ تبصره ح بنداز محل ین اولویت ااعتبار محل الزم به توضیح است 

به پیشنهاداتی .  ارسال نمایند  سامانه  در  شده  تعیین  مدت  پایان  تا  حداکثرو  از طریق سامانه فوق    صرفاًخود را  (  (Proposal  طرح پیشنهادیسایت فوق  

 .با رشته تحصیلی محقق ارتباط نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شدیا و  گردد ارائهکه پس از تاریخ تعیین شده و یا به طور ناقص 

های تابعه شرکت مادر تخصصی شرکت  در شرکتفناوری    و  تحقیقات  راهبری و  مدیریت نامهبراساس ضوابط سامانه ساتع و آیینپیشنهادات واصله  

متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و متخصصان این شرکت بر اساس معیارهای زیر ارزیابی و   راهبریدر کمیته  مدیریت منابع آب ایران،  

 . انتخاب خواهد شد ،پیشنهاد با بیشترین امتیاز

 :معیارهای ارزیابی پیشنهادات پژوهشی

 ضریب وزنی  معیار  ردیف

 0.20 توانمندی و تجربه تیم پژوهشی  1

 0.20 هاهزینه 2

 0.20 مدت زمان   3

 0.20 روش انجام کار  4

 0.20 جامعیت پیشنهاد ارائه شده  5

 :موارد مهم

 کمیته، پذیرش نهایی پیشنهاد پس از تائید  ای اردبیلشرکت آب منطقه  کمیته تحقیقات و فناوریبا عنایت به لزوم تائید پیشنهاد منتخب از سوی    -1

 .قطعیت خواهد یافتمذکور 

و تایید سامانه  منوط به تامین منابع مالی در سال اجرای طرح بر اساس قرارداد تیپ تحقیقاتی )در سایت شرکت بارگذاری شده است(  عقد قرارداد   -2

 .می باشدساتع 

 .ارسال فرمائیددارای مجوز پژوهشی  پژوهشی –حتی االمکان پیشنهادات را از طریق موسسات و مراکز علمی   -3

 .عقد قرارداد با مجموعه ای حقوقی و دارای صالحیت که پیشنهاد دهنده معرفی می نماید صورت خواهد پذیرفت -4

 .ندارد ... ، بیمهتجهیزاتاین شرکت تعهدی در قبال تامین اقالمی چون خودرو، محل اقامت،  -5



  

   هاي تحقيقاتيفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه
  

 لیاردب ياکارکنان شرکت آب منطقه يورو بهره زهیانگ يارتقا يراهکارها ییو شناسا یانسان يهاهیسرما یابیعارضه عنوان پروژه :
  

  (ماه): تقريبي انجام پروژهمدت زمان                ٦٠٠               ريال):ميليون(مبلغ تخميني 
  

 بهره برداران
 :نتايج اين تحقيق

  ،کارشناسان ومحققان وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت هاي آب منطقه اي

  
  :هاي عيني موضوع)(همراه با معرفي مصاديق يا نمونه تعريف دقيق مسئله -١

دستیابی به پیشرفتهاي سریع علمی و تکنولوژیکی، سرمایه گذاري مدتی است که وارد هزاره سوم شده ایم، بشر براي 
 یکنون راتییهاي مختلفی را انجام داده و متعاقبا عرصه دانش نیز روز به روز گسترده و پیچیده تر شده است. هر چند تغ

رنوشت ضرورت کسب دانش و مهارت را صد چندان کرده است، اما تحوالت موجود در جهان بر یک اصل کلیدي و س
ساز اذعان دارد و آن اینکه منابع انسانی اصلی ترین سرمایه سازمانها می باشد به گونه اي که در اختیار داشتن منابع 

متناسب با نیازمندیهاي سازمانهاي امروزي تنها مزیت رقابتی آنها محسوب می گردد و  يانسانی کیفی وحائز توانمندیها
 ،یسازمان يهادر برنامه یسازمانهاست. انسجام بخش يبهره ور شیموثر جهت افزا يمهم راهکار نیبر ا يتوجه جد

ه توجه ب يبهره ور شیاز ارکان افزا یکیباشد و  یدر سازمان م يبهره ور شیجهت افزا ییهامستلزم توسعه برنامه
  حوزه کارکنان است  

 

  
    :انجام اين تحقيق اهميتتبيين ضرورت و  -٢

 فایا يهره ورمناسب ب يارائه الگو يها برابرنامه قیو تلف يساز کپارچهیدر  یینقش بسزا یمنابع انسان تیریمقوله مد
 ارکنانک يو بهره ور زهیانگ يارتقا يراهکارها ییشناساو  و از اینرو عارضه یابی و از اهمیت خاصی برخوردار است کرده

 . شرکت مورد تاکید مدیران و حتی جزء تکالیف ستاد به شرکت هاي آب منطقه اي می باشد

 
  
 
 
 

   سواالت اساسي تحقيق: -٣

  ماه ۲



 
 

 : (با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب حل خواهد  شد؟) و نتايج كاربردي اين تحقيقدستاوردها  -٤

  
 : یهدف اصل

  ییاجرا يهمراه با ارائه راهکار ها یانسان يروین يبهره ور يگذار در ارتقا ریعوامل تاث ییو شناسا یابی عارضه
 :یفرع اهداف
 آنان يکار هیروح تیکارکنان و تقو زشیگذار در انگ ریعوامل تاث یو بررس ییشناسا
 کارکنان يتمندیسطح رضا شیافزا يروشها ییشناسا
 یانسان يروهاین يبهره ور شیافزا يها وهیش ییشناسا
 زهیچابک و پر نشاط با کارکنان پر تالش و با انگ یسازمان خلق

 
 

  تحقيق :  متدولوژيالزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در  -٥
  

  تحقیق و تهیه و توزیع پرسشنامه طبق مدلهاي ارائه شده در شرح خدمات
 

  
 رئوس كلي شرح خدمات:  -٦

  تهیه و توزیع پرسشنامه:-
کلیه عوامل تاثیر گذار بر انگیزه کارکنان، بهره وري منابع انسانی و تعالی سازمانی را جهت تهیه پرسشنامه اي که بتوان 

  گرفت:خواهد  طرحریزي نماید دو مدل جایزه ملی به شرح ذیل وجود دارد که مورد مطالعه و استفاده قرار
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسی  1-1- 

   مستندات جایزه ملی توانمندسازي نیروي انسانیبررسی  -2-1مستندات تعالی سازمانی منابع انسانی
در مدلهاي فوق عوامل موثر در ارتقاي انگیزش و بهره وري سرمایه هاي انسانی در قالب معیار و زیر معیارها طرحریزي 

سنجه یا  143معیار اصلی با  18تعداد گردیده است که پس از بررسی دقیق مستندات علمی و مدلهاي فوق، 
  :خواهد گردیدبشرح زیر استخراج  زیر معیار

  معیارهاي اصلی:
 احساس افتخار و غرور سازمانی (دیدگاه کارکنان نسبت به شرکت) )1
 مدیریت و رهبري )2
 مقایسه شرکت با سایر سازمانها )3
 ارتباطات )4
 شیوه رفتار )5
 فرصت و موقعیت براي رشد  )6
 حقوق و مزایا )7
 شرایط کاري )8
 ماهیت شغل )9

 اهداف کاري و آزادي عمل  )10
 کیفیت در کار  )11
 بهبود مستمر  )12
 کارگروهی و تیمی  )13
 محیط فیزیکی و فضاي کاري  )14
 خالقیت و نوآوري  )15
 حس تبعیض  )16
 خدمات رفاهی  )17



 رضایتمندي کل  )18
 
 

  مطابق با دسته بندي انجام شده، سئواالت پرسشنامه را می توان به شرح ذیل توسعه داد:
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 من شرکت را یک محیط دوستانه وخوب براي کارکردن می دانم .(

 عرضه می کند افتخار می کنم .جامعه من به خدماتی که شرکت به  2
 من افتخارمی کنم که عضوي ازشرکت هستم . 3
  باشد می بخش رضایت و مطلوب  سرمایه هاي اسانی، قبال در سازمان پذیري مسئولیت 4
  من صرفا بخاطر حقوق و مزایایی که دریافت می کنم در شرکت کار می کنم 5
6 
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 منطقی است . تحت سرپرستیبا کارکنان  مستقیم منارتباط مدیر 
 .بصورت شفاف و روشن اهداف کاري را تعریف کرده است مستقیم منمدیر  7
 به قسمتهاي تحت نظارت خود و همچنین کار خود اشراف دارد . مستقیم منمدیر  8
 را درك می کند . تحت سرپرستی خود مشکالت مرتبط کارکنان مستقیم منمدیر  9

  مهم استمستقیم من دیدگاه هها ،احساسات و عقاید کارکنان واحد براي مدیر  10

11 
من با رفتار و عملکرد خود باعث ایجاد ؛ ترویج و تشویق خالقیت و نوآوري می مستقیم مدیر 
 گردد .

 ایجاد انگیزه می کند . بندهدر  مستقیم من رفتار مدیر 12
  در بهترین مسیر هدایت می شوم .مستقیم خود من توسط مدیر  13
 مناسب است.در سازمان  ( مدیر عامل و معاونین شرکت ) نحوه برخورد مدیران ارشد  14
 مناسب است.در سازمان ( مدیران کل )  میانینحوه برخورد مدیران  15
  مناسب است.در سازمان ( روئساي گروهها )  پایهنحوه برخورد مدیران  16
  مناسب است سازمان با کارکنان مدیران برخورد اشتباه غیر عمد، بروز صورت در 17
  دوره ماندگاري بلند مدت مدیران، انگیزه کاري کارکنان را مخدوش می نماید 18
  دوره ماندگاري کوتاه مدت مدیران، انگیزه کاري کارکنان را کاهش می دهد 19
  مدیر مستقیم من مانند یک مربی دلسوز با من رفتار می کند 20
  داراي مهارتهاي ادراکی، ( نگرش سیستمی و نگاه جامع ) می باشدمدیر مستقیم من  21
  مدیر مستقیم من داراي مهارتهاي انسانی، ( ارتباط موثر و تعامالت انسانی ) می باشد 22
  مدیر مستقیم من داراي مهارتهاي فنی و تخصصی کافی می باشد 23
  قاد و پیشنهاد سازنده از مدیران وجود دارددر سازمان بدون بروز حاشیه و مخاطره کاري فرصت انت 24
  مدیریت مستقیم من توهم دانایی دارد. ( فکر می کند همه چیز را می داند ) 25



  بنظر من شرکت داراي راهبردهاي شفاف و برنامه مدون در حوزه کاري خود می باشد 26
 اطمینان دارم . مستقیم خود من به توانایی رهبري مدیر 27

28 
را با ماموریتها , ارمانها , خط مشی ها و اهداف شرکت  خودمدیر من توانسته است کلیه کارکنان 

 همراه نماید .
 شرکت مطلع می شوم .سازمانی من بصورت مناسب از روند پیشرفت اهداف  29
 با محبت و صمیمانه رفتار می کند . بنده توامبا  مستقیم من مدیر 30
 من اصول اخالقی را رعایت می کند . مدیر مستقیم 31
 من فردي رازدار و قابل اعتماد است . مدیر مستقیم 32
 من فردي درستکار و راستگو می باشد . مدیر مستقیم 33
 من همیشه در دسترس است . مدیر مستقیم 34

35 
 ندک می دریغ من زحمات و تالش مقابل در نیز خالی و خشک تشکر یک از حتی من مافوق مقام

.  
  برگزاري نشستهاي عمومی مدیران ارشد در ارتقاي انگیزه کاري کارکنان تاثیر مثبت دارد 36
  من در تصمیم گیریها با کارکنان مشارکت فعال دارد مدیر مستقیم 37
  من اعتقاد دارم که جانشین پروري واقعی در شرکت انجام میگردد 38
39 
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 می باشد مقایسه با سایر شرکت هاي مشابه برتر شرکت در
 مناسبتر من می شود مزایاي فعلی شرکت باعث تالش وکارائی حقوق و 40
 را ترك کنم تشرکت دیگر، شرک درآمد در همین من ترجیح می دهم براي یک شغل مشابه با 41

42 
 و بدون نیاز به پیگیري اعمال می طبقه هاي استحقاقی و مزایاي سنواتی و شغلی بطور خودکار

  شود
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براي من مهم می باشد،  که با آن مرتبط بوده و ییمصوبات جلسات و گردهمائی ها همیشه از

 آگاه می شوم
 .تمام سطوح سازمان وجود دارد درو تعامالت گفتگوها  از و سازنده رو به رشد سالم جریان 44
 . اتفاقات مرتبط شرکت دسترسی دارم خبرها و من به تمام 45
 منطقی است . شرکت داراي یک سیر جریان اطالعات در 46

 هنگامی که سئوالی مطرح می کنم ، پاسخ صحیح و شفاف دریافت می کنم 47
  در میان دفاتر و واحدهاي سازمانی تعارضات درون سازمانی مخرب وجود دارد 48
  ساختاري موجود در شرکت موافقمبا تغییرات و اصالحات  49
50 

تار
فــ
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 با من هرگز رفتاري نشده است که بدلیل آن بخواهم شرکت را ترك نمایم
 درك می کنندگوش می دهند و مدیران ارشد شرکت مشکالت کارکنان را  51
 نها برخورد دوستانه میشود.آ کارکنان شرکت احساس می کنند که با 52

53 
قدردانی بعمل  مستقیم خود امور محوله را به نحو احسن انجام دهم توسط مدیرصورتی که  در 

  می آید .



54 
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 جهت شناسایی و بکارگیري توانائیهاي بالقوه من وجود دارد .در شرکت الزم  زو کارهايسا

55 
براي ارائه آموزشهاي الزم ، برنامه ریزي  شناسائی شده و کارکنان نیازهاي آموزشی حرفه اي 

 مناسبی صورت می گیرد 
 ارتقاي پرسنل الیق به صورت برنامه ریزي شده انجام می شود . 56
  برنامه ریزي رشد و ارتقا براي کلیه کارکنان وجود دارد 57
  سازمان مردساالرانه مدیریت می شود و به همکاران زن بی توجهی می شود 58
 است . و جذاب جالب ،شغل من پر تالش 59
 ی براي توسعه استعدادهایم به من می دهد.مناسبیامکانات من شغل  60
61 
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 شرکتهاي مشابه داخلی می باشد.سایر مزایاي دریافتی من به خوبی  حقوق و
 مزایاي من منصفانه است . حقوق و 62
  معمولی کفایت می کند .میزان دریافتی من، براي یک زندگی  63
  حقوق من به موقع پرداخت می گردد. 64
  پرداختی هاي منتج از اضافه کار در سطح شرکت عادالنه است 65
  کارکنان بر حسب ضرورت و به صورت عادالنه به ماموریتهاي اداري اعزام می شوند 66
  آنها رضایت دارماز میزان تسهیالت اعطایی و وامهاي موجود و نحوه تخصیص  67
68 
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 یهاي من است .ندمتناسب با توانمدر شرکت شرایط کاري و حجم کارهاي محوله 
 زمان کافی براي انجام امورمحوله وجود دارد. 69
 تجهیزات و امکانات ضروري براي انجام امورمحوله وجود دارد. 70
 موقعیت کاریم راضی وخوشحال هستم . از 71
 زندگی شغلی من مزاحمتی براي زندگی خصوصیم ایجاد نمی کند. 72
  من براي امرار معاش نیاز به شغل دوم دارم 73
  از نوع قرارداد استخدامی خود رضایت دارم 74
75 
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 استامور محوله و وظایف من یکنواخت و تکراري 
 امور محوله را درك می کنمجزئیات وظایف و تکالیف،  76
 احساس امنیت می کنم . خوددر شغل  77
 دوست دارم . در حال حاضر عهده دار آن هستمکاري را که  78
  مناسب است من میزان ارتباط تحصیالت و شغل 79
  . کنم نمی احساس را زمان گذشت هستم، مشغول خود وظایف انجام به که زمانی 80
  دارم شرح وظایف شفاف، روشن و مدونی در شغل خود 81
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 به روشنی تعریف می کند بندهاهداف کاري را براي  مستقیم منمدیر 
 براي دستیابی به اهداف کاري دارم .از سوي مدیر مستقیم خود حمایت کافی و الزم را  83
  اهداف تعیین شده صورت می پذیرد.برنامه ها و  ارزیابی عملکرد من بر مبناي 84



 من اجازه دارم که وظایف خودم را بدون دخالت دیگران انجام دهم . 85
 نظراتم در کار استفاده کنم . تجارب و من اجازه دارم که از 86
 برخوردارم .  در انجام کارهاي خود از اختیار و آزادي الزم 87
88 
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  من کیفیت را سر لوحه کارهاي خود قرار داده است . مستقیممدیر 
 استاندارد مکتوب براي قضاوت کیفیت کار من وجود دارد . چک لیست یا یک 89
 براي انجام یک کار با کیفیت , ابزار , تجهیزات و مواد الزم در اختیار من قرار می گیرد 90
 من تحت شرایطی کار می کنم که به من اجازه می دهد کار با  کیفیت انجام دهم . 91
 . توانمند شده امبراي انجام کار با کیفیتی که از من انتظار می رود ، آموزش دیده و  92
 مطلع می گردم .بازخورد گرفته و بموقع من از کیفیت کاري خودم  93
 شرکت را می دانم . تمن خط مشی کیفیشرکت خط مشی کیفی دارد و  94
95 
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 بهبود خدمات و عملیات می باشد . ،بصورت واقعی عالقمند به موفقیت ستقیم منمدیر م
 ازادي کامل دارم . امور مستمر براي بهبود هادر ارائه نظرات و پیشنهاد 96
 قرار می گیرد . توجهبصورت کامل قبل از اجرا مورد  ،من براي بهبود هايپیشنهاد 97
 الزم براي انجام کارهاي مهم در اختیار من قرار دارد . اجرایی مدون دستورالعملها و روشهاي 98
99 

هی
رو

ر گ
کا

 
می

و تی
 

 برخوردار می باشم . ان شرکتدر انجام کار تیمی از حمایت مدیر شرکت من و کارکنان
 در کارهاي گروهی به همکارانم در اجراي تعهداتشان اعتماد دارم  . 100
 , نظرات و راه حلها را با سایر اعضاء در میان بگذارند . اعضاي تیم تمایل دارند که اطالعات 101
 من از کار کردن بصورت گروهی لذت می برم . 102

103 
بنظر من توجه به گروههاي غیر رسمی ( خرده فرهنگها ) در شرکت تاثیر چشمگیري در انگیزش 

  کارکنان دارد
104 
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 و محیط اداري من مناسب است . فیزیکی موقعیت
 می باشد .براي کارکنان خوبی  نگهداشتشرکت ما داراي برنامه هاي  105
 دارم . مناسب و کافی در اختیار فضاي کار ، تجهیزات و امکانات 106
 نور ، تهویه و سایر مشخصه هاي کاري ام مناسب است . 107
 محیط کار ایجاد کرده است.رفتار همکاران جو کاري مناسبی در  108
 بر این باورم که یکی از دغدغه هاي شرکت ایجاد محیط کاري مناسب است. 109
  مبا همکاران خود ابراز رضایت می کن يهمکار از  110
  و فشارهاي عصبی من در محیط کار زیاد است میزان استرس شغلی 111
  دینی باالیی دارندکارکنان شرکت اعتقادات مذهبی و باورهاي  112
  کارکنان تشویق نمی شوند و در تشویق کارکنان از روشهاي نادرست استفاده می شود 113
114 
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 از ریسک پذیري و نتایج خالقیت ها و نواوري ها حمایت می کند . مدیران شرکت
 ایجاد شده است .در شرکت فضاي الزم براي شکوفایی استعدادها و بروز خالقیتها  115



 دیدگاه ها و نظرات مختلف را تشویق می کند . مدیران شرکت 116

117 
ت  کارکنان می شود ، پدید آورده اس يشرکت فعالیتهاي متعدد شغلی را که موجب افزایش توانمند

.  
 در شرکت جریان آزاد ارتباطات جهت تحقق خالقیت و نو اوري مشاهده می شود . 118
 مدیرانی را انتصاب نموده که اعتماد بنفس را در کارکنان تقویت می کنند. شرکت 119
  در شرکت عالرغم داشتن نظرات سازنده از سوي کارکنان، شاهد خاموشی سازمانی هستیم 120
  براي انجام کارها رویه هاي مدون و شفاف وجود ندارد و غالبا امور سلیقه اي انجام می شود 121
  توانمندیهاي هنري کارکنان ( خط، شعر، موسیقی و ...) را احصا و به آن  توجه می نمایدشرکت  122

ض 123
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ارتقاي کارکنان درشرکت عادالنه و براساس عملکرد، توانمندي ها ، شایستگی ها و خالقیت هاي 
 می باشد.  يفرد

 کارکنان درشرکت عادالنه است . عملکرد شیوه ارزیابی 124
 عادالنه و براساس عملکرد افراد است .از کارکنان قدردانی  شیوه پرداخت پاداش و 125
 سطح مطلوبی است. در شرکتکارکنان کاري انگیزه  126
 وجود دارد .سازمانی  امکان استفاده برابر از فرصتها و امکانات 127
  من در محیط کار، احساس تبعیض و نا عدالتی دارم 128
  شرکت عالرغم توانمندیهاي مناسب،از کار استعفاي عاطفی داده اندکارکنان  129

130 
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درمان و  و خانواده آنها، پوششهاي خوبی درزمینه بیمه عمر شرکت درجهت حمایت ازکارکنان و
 برقرارکرده است .و... پس انداز 

131 
ی مبرنامه هاي تفریحی خوبی را براي حمایت و قدردانی کارکنان و خانواده آنها برگزار  ،شرکت

 . نماید

132 
وجه تو روان شناسی  شرکت به بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی از جمله به تربیت بدنی

 مناسبی می نماید.
  را اعطاء می کند وام هاي مناسبیتسهیلبات و شرکت براي رفع مشکالت مالی کارکنان   133
 ایاب وذهاب آنها توجه کافی و مطلوب دارد.سهولت شرکت جهت رفاه حال کارکنان به  134
 شرکت براي  تغذیه کارکنان شرایط مناسبی فراهم کرده است . 135
  من از کیفیت غذاي رستوران شرکت راضی هستم 136
  تخصیص خانه سازمانی براي من انگیزاننده است 137

138 
وجود مشکل طرح ترافیک و قرار گرفتن شرکت در طرح مذکور در انگیزه کاري کارکنان تاثیر 

  منفی دارد
  فقدان فضاي مناسب و کافی پارکینگ براي خودروها موجب نارضایتی کارکنان است 139

140 
 و مطلوب کمک هاي غیرنقدي ( مانند خواربار، لباس و ... ) ارائه شده  به کارکنان قابل توجه

  است.
  عضویت در پایگاه بسیج شرکت در ارتقاي انگیزه هاي کاري کارکنان موثر است 141
  آزمایشات پزشکی دوره اي و خدمات درمانی مناسبی در شرکت وجود دارد 142



  بطور کلی از شرکت و شرایط کاري خود احساس رضایت دارم 143
  

در قالب گذینه هاي پنچگانه ( بسیار موافقم،  لیکرتپس از توزیع و جمع آوري پرسشنامه ها در نهایت بر اساس طیف 
موافقم، نظري ندارم، مخالفم، بسیار مخالفم ) مصادیق احصا شده امتیاز دهی خواهد گردید. همچنین تحلیل گر آماري 

حاصله از نظرسنجی با میانگین جامعه که حاصل از مطالعه بیش از ضمن انجام تحلیلهاي علمی، اقدام به مقایسه نتایح 
  شرکت خصوصی  و دولتی است به شرح دسته بندي زیر می نماید. 150

الزم بذکر است این مقایسه هم در سطح دسته بندي سئواالت و هم به تفکیک هر سئوال خواهد 
  بود.
  مقایسه با میانگین جامعه-الف
  فعال در حوزه عمل (وزارت نیرو)مقایسه با شرکتهاي -ب
  
  مصاحبه تخصصی روانشناس صنعتی:-2

در زمان توزیع پرسشنامه ضمن توضیح در خصوص اهداف پروژه بصورت حضوري، نحوه تکمیل پرسشنامه بصورت 
کامل توسط کارشناس محقق و مصاحبه گر تشریح و نقاط قوت و ضعف شرکت در خالل فرایند مصاحبه نیز احصا 

باید متذکر گردید که فرایند مصاحبه به عنوان یکی از مهمترین ابزار و ورودي هاي دید. خواهد گر
. فرایند آموزش نحوه تکمیل پرسشنامه ها در چهار دسته بندي فوق در قالب جلسات تخصصی عارضه یابی می باشد

ل از توزیع امه تهیه شده قبضمنا براي اعتبار سنجی پرسشنهاي اختصاصی گروهی نیز امکان پذیر خواهد بود.  و نشست
  .عمومی از روش آلفاي کرونباخ استفاده خواهد شد

  بررسی سایر عواملی که می تواند تاثیر گذار باشد:-3
مدیر پروژه، پرسشنامه طرحریزي شده را در اختیار گروه تحقیقات کاربردي شرکت و سایر افراد صاحبنظر شاغل در 

ظري و نحوه تکمیل فرم در خالل یک جلسه مشترك، نظرات تکمیلی اعضاي شرکت قرار داده و ضمن تببین چارچوب ن
  محترم شوراي مذکور را نیز ( در صورت وجود ) در پرسشنامه لحاظ می نماید.

( تمامی کارکنان شاغل شرکت ) و جمع آوري اطالعات،  سطح کل جامعه آمارينهایتا پس از توزیع جامع سواالت در 
به دسته بندي اطالعات و تحلیل و استخراج داده هاي معنی دار و بررسی میزان همبستگی کارشناس تحلیل گر اقدام 

هر یک از مولفه ها و ارتباطشان بر نظام انگیزش و بهره وري نیروي انسانی دارند می نماید. همچنین کارشناس 
حاصله، توصیه هاي متخصص تحلیل گر آماري ضمن جمع آوري اطالعات حاصله، نظرکارشناسی خود، دستاوردهاي 

  الزم و نشانه هاي عارضه ها را در اختیار مدیر پروژه قرار خواهد داد.
  از جمله بررسی میزان همبستگی موارد  ذیل با بهره وري و انگیزش کارکنان شرکت:

 نوع استخدام  
 جنسیت  
 سطوح تحصیلی  
 رشته هاي تحصیلی  
  میزان حق الزحمه دریافتی  
 سن همکاران 
  همکاريمیزان سابقه 
 ....مقایسه حق الزحمه دریافتی با اطالعات سازمان آمار در خصوص حداقل مخارج زندگی، حداقل درآمد و 



 میزان ترك کار، مرخصی، غیبت و درخواست به انتقال و جابجایی 
  

شاغل  ننمودار توزیع آماري سطح رضایتمندي مشتریان درون سازمانی ( کارکناضمنا یکی از خروجی هاي این پژوهش 
  خواهد بود.  ) از شرکت

  بررسی این که آیا چولگی توزیع فراوانی رضایتمندي کارکنان شاغل چگونه است؟.
  
  بررسی سندچشم انداز، استراتژي و استراتژي منابع انسانی -4

پس از بررسی سند برنامه راهبردي کارفرما، و برنامه هاي راهبردي منابع انسانی ( در صورت وجود )، مقاصد و نتایج 
مورد نیاز رهبران سازمان شناسایی می گردد. درصورت عدم وجود برنامه راهبردي در حوزه منابع انسانی، این سند 

قاي بهره وري سرمایه هاي اسانی به تفکیک دفاتر برنامه عملیاتی ارتمستخرج از نتایج پژوهش در قالب 
  با کمک رهبران سازمان قابل تنظیم و تدوین خواهد بود. تخصیی و واحدهاي سازمانی شرکت

  
  عارضه یابی-5

پس از احصا و جمع بندي نشانه هاي شناسایی شده،  مدیر پروژه با همکاري سایر اعضا، پروژه، اقدام به جمع بندي 
سی یافته هاي پژوهش بر اساس الگوهاي موجود نموده و پس از بررسی فراوانیهاي حاصله اقدام به عارضه نشانه ها و برر

  یابی می نمایند.
عارضه یابی توسط مدیر و اعضاي تیم پروژه  انجام و علل سطحی، میانی و ریشه اي بروز عارضه ها شناسایی میگردد.  

 -20( قانون پاره توین مرحله اقدام به اولویت بندي عارضه ها بر اساس مدیر پروژه بر اساس یافته هاي حاصله در ا
  ) می نماید.  80

در سرجمع، کارکنان شرکت در چه سطحی از سطوح سلسله منتج از این مطالعه مشخص خواهد شد 
تادي و به تفکیک واحدهاي س خواسته اصلی کارکنان در هر زیر معیار چیستقرار دارند. و اینکه مراتب نیازهاي مزلو 

حوزه منابع انسانی  Action Planبخش برنامه عملیاتی شرکت چه اقدامات اصالحی باید صورت پذیرد. در این 
  د.شتدوین خواهد  ساله 3شرکت با چشم انداز 

  
  

و  به شناساییدر نهایت در جلسه اي با حضور مدیر پروژه، اعضاي محترم شوراي معاونان و صاحبنظران شرکت، اقدام 
انتخاب راهکارهاي عملی و ممکن جهت رفع عارضه ها گردیده و براي حل ریشه اي مشکالت و بهبود مستمر انگیزش 

  صورت خواهد پذیرفت. PDCAکارکنان برنامه ریزي هاي الزم مطابق با چرخه 
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