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ایرانهاي دریاییتحلیلی بر فرآیند مدیریت منابع انسانی در شرکت
)مطالعه موردي شرکت ملی نفتکش جمهوري اسالمی ایران(

3فخرآبادي، ندا گل2محبوبه جوانمردي،1سبحان ایرانشاهی، 1تهمکحمیدرضا، 1آرش یاراحمدي

علوم دریایی چابهاردانشجوي کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشگاه دریانوردي و1
دانشجوي کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار2

دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا تهران3

چکیده
ی انسانمنابعازمنظور. اندکردهفیتعرسازماناهدافبهلینمنظوربهی انساني روینپرورشوتیترباستخدام،خاب،انت،ییشناسارای انسانمنابعتیریمد

ي براوخاصی تینوقصدبهکهاستی کوچکایبزرگالتیتشکسازمان،ازمنظور.کارندبهمشغولسازمانمختلفسطحدرکهاستي افرادتمامسازمان،کی
در این تحقیق با بررسی دقیق فرآیند مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی نفتکش جمهوري اسالمی ایران به تحلیل .استآمدهوجودبهمشخصی فاهدابهلین

شرکت از طریق بیشتر اطالعات در زمینه مدیریت منابع انسانی(عالوه بر بررسی منابع انسانی به مصاحبه با برخی افراد متخصص . این فرآیند پرداخته شده است
پس از بررسی وضع موجود و مقایسه آن با وضعیت ایده آل . در زمینه نیروي انسانی پرداخته شده است.) آوري شده استمراجعه حضوري و مطالعات میدانی جمع

هاي هایی به عنوان چالشر پایان نیز چالشد. گیري و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت منابع انسانی ارائه شده استها، نتیجهمدیریت نیروي انسانی در سازمان
.ریزي نیروي انسانی شرکت ملی نفتکش جمهوري اسالمی ایران معرفی شده استپیش روي واحد طرح و برنامه

وريهاي دریایی، شرکت ملی نفتکش جمهوري اسالمی ایران، نیروي کار، بهرهمدیریت منابع انسانی، شرکت:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
منابعازمنظور.  اندکردهفیتعرسازماناهدافبهلینمنظوربهی انساني روینپرورشوتیترباستخدام،انتخاب،،ییشناسارای انسانمنابعتیریدم

قصدبهکهاستی کوچکایبزرگالتیتشکسازمان،ازمنظوروکارندبهمشغولسازمانمختلفسطحدرکهاستي افرادتمامسازمان،کیی انسان
)1389حدیقی، (.استآمدهوجودبهمشخصی اهدافبهلیني براوخاصی تینو

واگذارنیمعي احوزهعهدهبهآنبهمربوطامورانجاموگرفتهقراررهیغوی مالتیریمدفیرددری انسانمنابعتیریمدسازمان،ي بندمیتقسدر
کامالی فیوظاي داراوردیگقراري ونظرتحتی یهاواسطهبانکهیاایباشدسازماناستیرنظرتحتمایمستقاستممکنحوزهنیا.استدهیگرد

درشاغلي هاانسانوشودیمادارهوی طراحانساندستبهسازمانکهآنجاازاما.داردازمانیی سنهاتیموفقدری مهمنقشکه،استی تخصص
ماتیتصمجهینتدر.شودمحدودی تخصصحوزهکیبهفقطتواندینمی انساني روینمسائل.هستندی انسانمنابعتیریمدی اصلموضوعسازمانکل

.گذاردیمریتاثسازمانی کلعملکرددرآنتبعبهوی سازمانسطوحهیکلدر،یپرسنلامورمسئوالنعملکردو
هاي اساسی شرکت ملی نفتکش جمهوري اسالمی ایرانفعالیت-2

ادرات کشور و سایر تولید کنندگان عمده به بازارهاي جهانی بارگیري و حمل نفت خام ص.1
تامین و توزیع نفت خام و سوخت مصرفی مورد نیاز بنادر و جزایر کشور در خلیج فارس .2
عملیات امداد و نجات در خلیج فارس .3
هاي این شرکت تامین خدمات مورد نیاز کشتی.4
خلیج فارس ها و سکوهاي دریایی نفتی در خدمات دریایی به چاه.5
هاي آموزشی جهت تامین کار دریایی مورد نیازاجراي برنامه.6

طرح هاي آتی2-1
تشکیل ناوگان حمل گاز مایع جهت حمل گاز مایع طبیعی از منابع نفت و گاز پارس جنوبی به هندوستان وچین و اروپا .1
تشکیل ناوگان نفتی مشترك با ونزوئال.2
و کاالهاي خشک در دریاي خزر تشکیل ناوگان کشتیرانی مواد نفتی.3
تشکیل ناوگان جدید جهت حمل محصوالت پتروشیمی .4

جایگاه شرکت در جهان 2-2
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میلیون 11هاي سفارش شده  این شرکت  با ظرفیت با احتساب نفتکش.  باشدترین ناوگان نفتی جهان میاین شرکت یکی از جوانترین و پیشرفته
هاي بزرگ کشتیرانی نفتی جهان قرار دارد و در حال حاضر این ناوگان در بین کشورهاي عضو اوپک چهارم شرکتفروند نفتکش در جایگاه46تن و 

)OPEC (باشدداراي باالترین ظرفیت می.
هاي کالن مدیریت در حوزه منابع انسانی شرکتچالش2-3

نقصان برنامه جامع منابع انسانی در سطح کل شرکت .1
ملکرد منابع انسانی نارسایی نظام ارزیابی ع.2
ها وظایف و مرزبندي نظام اختیارات در شرکت اصلی، فرعی و تابعه در حوزه منابع انسانیعدم تبیین نقش.3
عدم کفایت تدابیر اتخاذ شده براي ارتقاء سطح رضایت مندي و تعهد سازمانی کارکنان .4
پایین بودن میزان مشارکت، خالقیت و نوآوري کارکنان .5
وري نیروي انسانی شرکتح بهرهپایین بودن سط.6
عدم تناسب تعداد، ترکیب و توزیع نیروي انسانی موجود .7
عدم کفایت و روزآمد نبودن ضوابط و مقررات اداري و پرسنلی .8
هاي محوله عدم تناسب ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی با وظایف و ماموریت.9

هاي تصدي گري، جذب و بکارگیري نیروهاي پیمانکاري ي واگذاري و مدیریت فعالیتعدم وجود سازمان و سازوکارهاي اجرایی مناسب برا.10
در حوزه منابع انسانی

هاي محوله با وظایف و ماموریت...) اداري، آموزشی، رفاهی و(محدودیت و عدم تناسب فضاي فیزیکی شرکت .11
هاي بالفصل آنانروانی پرسنل و خانوادهعدم وجود برنامه جامع و استراتژیک در خصوص حفظ و ارتقاء سالمت روحی و .12
ها ها و مطالعات منابع انسانی در سطح شرکت و عدم استفاده مناسب از نتایج آنناکافی بودن پژوهش.13
عدم وجود سازوکار اجرایی مناسب براي هدایت و راهبري امور بیمه و درمان در سطح شرکت .14
انسانیهاي غیر ضروري در منابعروند روبه افزایش هزینه.15
هاي نهفته در فرهنگ شرکت جهت ارتقاء کارایی و اثر بخشیگیري مناسب از قابلیتعدم بهره.16
عدم توجه به نقش و تاثیر کارکنان در ارتقاءشهرت و اعتبار شرکت.17
م اندك آن در هاي انسانی شرکت و سههاي مربوط به تامین و توسعه منابع انسانی در ایجاد و انباشت سرمایهعدم انسجام جهت گیري.18

ایجاد مزیت رقابتی براي شرکت
سازي در مقابل عملکرد و وظایف محموله در سطح شرکت پایین بودن روحیه پاسخگویی، مسئولیت پذیري و شفاف.19
هاي یادگیرنده و یادگیري سازمان در شرکتهاي سازمانعدم حاکمیت ویژگی.20
هاي مختلفپراکندگی وظایف مرتبط با مدیریت منابع انسانی در بخش.21
در حوزه منابع انسانی44هاي اساسی اصل ها و جهت گیريعدم کفایت تدابیر سازمانی موجود جهت اجراي سیاست.22
وجود نقصان در نظام شایسته ساالري.23

شرکتی انسانمنابعتیریمدي هابرنامهوهايستراتژا2-4
:اهداف

ی انساني هاهیسرمای فیکوی کمتوسعه.1
کارکنانوی سازمانخاطرتعلقوي کارنشاطجادیاجهتهسازندکارطیمح.2
جومشارکتوزهیانگبامتعهد،ي روهاینبودندارا.3
ي کاري هاندیفراتیفیکارتقاء.4
ی انسانمنابعتوسعهتیریمدنمودنمحوردانشوي سازچابک.5

:هاياستراتژ2-5
کارآمدوتجربهبای انساني هاهیرماسي بهسازوي نگهداروحفظومتعهدومتخصصي روهاینجذب.1
ي اتوسعهي سازوکارهاازاستفادهباموجودي روهایني توانمندسطحشیافزا.2
شرکتدیجدي ازهاینبامتناسبی سازمانوي ادارمقرراتوهاطرحي روزآوربهونیتدو.3
ي وربهرهوی سانانمنابعتوسعهنهیزمدرهاستمیسریزوهاستمیسی رسانروزبهوي ریبکارگ.4
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ی سازمانخارجمنابعوی سازمانداخلي روهاینقیطرازی انسانمنابعدیجدمباحثرامونیپسازماندانشي سازنهینهادوي روزآوربه.5
ی سازماني  هانقشفیوظاشرحوساختاري آورروزبهواصالح.6
يوربهرهشیافزاوی کارائبهبودجهتروزدانشازاستفادهباندهایفراي سازنهیبه.7
بازنشستهوشاغلکارکنانتیرضاجادیا.8
کارمندانجهتارتقاي هافرصتي سازنهیزم.9

ي سپاربرون.10
ی سازمانساختاراصالح.11
ی انساني روینهرماصالح.12

شرکتسطحدری انسانمنابعي هاپژوهشبهی دهجهتوی بخشانسجامتوسعه،،رشد

تي منابع انسانی شرکماموریت حوزه-3
هاي شرکت در راستاي ایجاد مزیت رقابتی پایدار هاي انسانی متناسب با نیازتامین، توسعه، نگهداري، انگیزش و بکارگیري کارا و اثر بخش سرمایه

.براي آن شرکت
اهداف کیفی کالن مدیریت در حوزه منابع انسانی شرکت3-1

وري منابع انسانی ارتقاء کارایی، اثر بخشی و بهره.1
مندي و تعهد سازمانی کارکنان یش سطح انگیزش، رضایتافزا.2
ارتقاء کیفیت و توانمندسازي منابع انسانی .3
حفظ و ارتقاء سالمت جسمی و روانی کارکنان .4
توسعه و ارتقاء سطح کرامت انسانی، تکریم ارباب رجوع ومشتري محوري.5
هاي یادگیري سازمانی و مدیریت دانش در سطح شرکتارتقاء سطح شاخص.6
.ازمانیتوسعه و تقویت فرهنگ و هویت س.7

ي منابع انسانی شرکتهاي کالن مدیریت در حوزهاستراتژي3-2
هاي مدیریت منابع انسانی مهندسی مجدد و به روز رسانی سیستم.1
گري در حوزه منابع انسانی هاي تصديبرون سپاري و واگذاري مجموعه فعالیت.2
نابع انسانی مصرف بهینه منابع مالی در حوزه م.3
تفویض اختیار و عدم تمرکز در حوزه مدیریت منابع انسانی در سطوح مختلف .4
هاي سازمانی گیريگسترش سطح مشارکت کارکنان در تصمیم.5
هاي اطالعاتی و ارتباطی در حوزه منابع انسانی توسعه و یکپارچه سازي سامانه.6
راستاي توسعه سرمایه انسانیافزایش سهم بودجه منابع انسانی از بودجه کل شرکت در .7
افزایش میزان همسویی و همگرایی اهداف سازمانی، مدیریتی و فردي .8
اي و کاربردي در حوزه منابع انسانی هاي توسعهتوسعه و تقویت مطا لعات و پژوهش.9

هاي مرتبط با حوزه منابع انسانی یکپارچه سازي کلیه وظایف و فعالیت.10
المللی هاي نفتی بینزه منابع انسانی شرکتتوسعه و تقویت ارتباط با حو.11
ارتقاء کیفی سطح خدمات بهداشتی و درمانی کارکنان.12

ست؟یکعهدهبرشرکتدری انساني رویني زیربرنامهمراحل3-3
:در این حوزه باید به موارد زیر توجه نمود

سازمانی آتاهداف.1
ازینموردی انساني روینبرآورد.2
یخارجمنابعازروینعرضهبرآورد.3

ط با توجه به نوع فعالیت این شرکت بازار تجارت حمل نقل دریایی و تاثیر آن بر اجاره بهاي کشتی ها و افزایش در خواست براي حمل بار توس
ی در حال حاضر که گذارد واز طرفی کمبود نیروي انسانی دریانورد در دنیا و مسائل سیاستانکرها، تاثیر مستقیم بر نیروي انسانی در این صنعت می
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هاي کشتیرانی ایجاد شده و از طرفی محدودیت هاي استخدامی که توسط هیئت مدیره، دراین بخش باعث هایی براي شرکتباعث ایجاد محدودیت
احد کشتی این برابر تعداد ناوگان و نیروي کاري در و3ال 2با توجه به ضریب . شودریزي نیروي انسانی میپیچیدگی تعیین شاخصی براي برنامه

هاي خود در نظر گرفته تا همواره تعادلی بین نیروهاي شاغل و نیروهاي آماده براي خدمت و همچنین متناسب ریزيرا در برنامه2,2شرکت ضریب 
اهش نیروي کار در هر البته الزم به ذکر است در این میان در صورت ک. با نیروهاي ریزشی، شرکت در حد استاندار نیروي استخدامی خود را دارا باشد

هاي تامین نیروي توان از نیروهاي خارجی به صورت قراردادهاي شش ماهه استفاده نمود، که این بخش توسط شرکتبخش با کسب مجوز می
.شودگیرد که معموال از دریانوردان کشورهاي هند، پاکستان، بنگالدش و اوکراین بیشتر استفاده میپرسنل دریایی صورت می

شغلدرفردعملکردحیصحی نیبشیپدرموثرعواملجامعی بایارز-4
.کندهمان نتایجی هستند که در اثر تالش و مصرف منابع در قالب محصول، خدمت یا رفتار تبلور پیدا می:عملکرد

.مقایسی بین آنچه که موجود است با آنچه که مطلوب است:ارزیابی
دهد و پس از آشکار شدن نقاط قوت و نان را در فواصل زمانی معین مورد بررسی و سنجش قرار میفرایند رسمی است که کارک:ارزیابی عملکرد

.شود ها داده میهاي محوله به آنضعف عملکرد، بازخورد الزم در مورد چگونگی انجام وظایف و مسئولیت
: نتایج ارزیابی عملکرد4-1

تعین نیازهاي آموزشی .1
ارتقاء، انتقال ریزي نیروي انسانی برنامه.2
کارمندیابی و انتخاب .3
هاي استخدامی تعین روایی آزمون.4
بهبود ارتباطات داخلی .5
بهسازي عملکرد.6
شناخت استعدادهاي بالقوه .7
تعدیل حقوق و مزایا .8
)ریزي کارهابرنامه(تعین مسیر شغلی .9

اي از باورهاي اشتباه در مورد ارزیابی عملکرد نمونه4-2
به ارزیابی عملکرد، نسبت به طرح ریزي عملکرد یا اقدامات بهبود عملکردصرف وقت بیشتر .1
فراموش کردن این مطلب که هدف از ارزیابی، پیشرفت است و نه کشف نقاط ضعف و سرزنش کردن .2
هاي ارزیابی به تعویق انداختن یا لغو نشست.3
سنجش یا ارزیابی امور کم اهمیت .4
کارمند خوب غیبت نمی کند.5
شود ب به موقع در محل کار حاضر شده و به موقع از آن خارج میکارمند خو.6
پوشدکارمند خوب لباس آراسته می.7

نماید که بصورت گزارشات ماهانه و سالیانه این اطالعات هاي مختلف براي ارزیابی استفاده میهمانطور که گفته شد در این بخش نیز شرکت از روش
که بر روي ناوگان مشغول به خدمت هستند، این اطالعات بصورت فرم ارزیابی توسط فرمانده پر شده که براي پرسنل دریایی. شودآوري میجمع

اد تاثیر مستقیم در پاداش ماهانه شخص دارد و این  گزارش نیز به روئیت کارمند میرسد ولی جهت تهیه گزارش سالیانه شخص فرم ارزیابی استعد
دهد که بصورت کامال محرمانه بوده و تاثیر مستقیم در افزایش د که عملکرد ساالنه کارمند را نشان میشوکارمنان توسط مسئول هر سمت تهیه می

.ساالنه حقوق کارمند و دریافت حق شایستگی و حق کارانه سالیانه کارمند میگذارد
.باشد مواردي که در این فرم مورد توجه قرار گرفته به شرح ذیل می

ریزي جهت هدایت، آموزش، رشد، جایگزینی و انتصاب نیروي انسانی در خدمت بهتر به جامعه اسالمی در زمان پر برنامهکشف استعدادها براي : هدف
.کردن فرم سرپرست باید به موارد ذیل توجه داشته باشد

ایف سمت فعلی و سایر ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرز انجام کار و سرپرستی و قدرت رهبري باید با توجه و در مقایسه با شرح وظ.1
.وظایفی که طی مدت ارزیابی مورد ارزیابی بر عهده شاغل محول گشته است، انجام پذیرد

سرپرست بالفصل شاغل مسئول تکمیل فرم ارزیابی شاغل بوده و مقامات مافوق نتایج ارزیابی را مطالعه و در صورت لزوم مورد تجدید نظر .2
.قرار داده و تائید خواهد نمود
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طرفی، واقع بینی و انصاف سرپرستان و هاي فوق الذکر و تامین نتیجه صحیح از ارزیابی کارکنان بستگی کامل به بیهدفحصول .3
مسئولین ارزیابی داشته و روساي ما فوق رعایت اصول مذکور را مالك سنجش شایستگی و لیاقت سرپرستان دانسته و به نوبه خود در 

.ند دادارزیابی آنان مورد توجه قرار خواه
باید دقت بعمل آید که هر یک از عوامل مورد سنجش مستقال و بدون توجه به سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفته و قضاوت در مورد یک .4

. عامل تحت تاثیر عوامل دیگر قرار نگیرد
: شودمواردي که در فرم ارزیابی شرکت  به آن توجه شده شامل این موارد می

طرز انجام کار . الف
.هاي محوله براي شاغلین بدرستی قابل درك استوظایف و مسئولیت: شناخت کار.1
.توانائی برنامه ریزي و سازماندهی در کار را دارد: تعیین اولویت.2
.به سرعت در کار و میزان تولید و یا خدمات  توجه دارد: کمیت کار.3
.نمایدبه صحت و دقت در انجام کار توجه می: کیفیت کار.4
.عنوان عضوي از گروه در جهت تحقق اهداف مورد نظر همکاري میکندب: همکاري.5
.کوشددر جهت افزایش اطالعات و معلومات خود می: خودآموزي.6
.به سرپرستی مدام نیز ندارد: خودکار.7
.از اوقات اداري براي انجام کارحداکثر استفاده را بعمل میاورد: وقت شناسی.8
.نمایدجوئی در بودجه کوشش میها و صرفهدر تقلیل هزینه: صرفه جوئی.9

.بندداصول ایمنی را در کار محوله بکار می: ایمنی.10
خصائص و استعدادها . ب
پیگیري کار تا پایان آن: پشتکار و جدیت. 1
احساس مسئولیت در انجام کار : مسئولیت پذیري. 2
قدرت نجزیه و تحلیل منطقی مسائل: تجزیه و تحلیل. 3
ادگیري در کسب دانش و مهارت کاري قابلیت ی: فراگیري. 4
انطباق و سازگاري با تغییرات و شرایط جدید: قابلیت. 5
هاي جدید براي انجام بهتر کار قدرت ارائه روش: ابتکار. 6
گیري از تجزیه و تحلیل مسائل قدرت ارزیابی عوامل و نتیجه: قضاوت. 7
ح رفتارروحیه انتقادپذیري و کوشش در اصال: انتقاد پذیري. 8
تعادل در رفتار و گفتار و تسلط بر عواطف و احساسات : خویشتن داري. 9

)کوشش در رفع مشکالت-خوشروئی-ادب(تدبیر در برخورد با دیگران : رفتار. 10
امانت و رازداري در حیطه کار: صداقت. 11
تناسب وضع ظاهر و لباس با محیط و شرایط کار: وضع ظاهر. 12
هاي اجتماعیشرکت در برنامه: تماعیهاي اجفعالیت. 13
سرپرستی و قدرت رهبري . ج
.ها با برخورداري از دیدي واقع بینانهشناخت اهداف، جمع آوري اطالعات، رعایت اولویت: برنامه ریزي و تصمیم گیري. 1
.هاتقسیم کار و تفویض اختیارات بین افراد و بکارگیري صحیح آن: سازماندهی. 2
توانائی ایجاد ارتباط و تعیین روند صحیح امور بر اساس شناخت روابط انسانی و ایجاد انگیزه  : یج نیروي انسانیهدایت و بس. 3
ایجاد تعادل و توازن در اجراي امور و جلوگیري از تداخل کارها: همکاري و هماهنگی. 4
.کنترل و بررسی کار و سنجش نتایج و تصحیح سیر اجرائی آن:نظارت و کنترل . 5
توانائی ارزیابی کارکنان تحت سرپرستی: ارزیابی. 6

هاي پرورشی و آموزشی و یا سایر مطالب مربوطه و در کنار نظرات سرپرست مصاحبه با شاغل صورت گرفته که شرح مختصري از نظریات او در برنامه
.شودظرهاي طرفین را در فرم ارزیابی نوشته میاظهار ن

اي نشان داده هاي برجستهاگر شاغل نیاز به بهبود در فرایند اجراي وظایف خود داشت در فرم ذکر شده و ضمنا در مواردي که شاغل  از خود توانائی
در ضمن در فرایند . ها بهتر استفاده نمودان از این توانائیهاي دیگر سازمشود و سرپرست نظر خود را در این مورد نوشته تا بتوان در بخشذکر می
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یا ارزیابی کارکنان این شرکت براي دو مقطع زمانی سه ساله و پنج ساله، اگر فرصت ترقی براي شاغل فراهم باشد و هیچگونه محدودیت سازمانی 
هاي دیگر سازمان مشغول فعالیت شود که باعث پیشرفت ر بخشعوامل دیگر مانع ترقی کارمند نباشد، سرپرست پیشنهاد خود را ذکر نموده تا د

شود که اطالعات فوق بصورت کامال محرمانه در بایگانی گیري شده و در فرم مربوطه ثبت میدر پایان امتیازات کسب شده معدل. کارمند شود
بندي نموده و نقاط قوت و ضعف، نیازهاي آموزشی، جمعشود، و مسئول مافوق گزارش عملکرد سالیانه زیرمجموعه را بررسی و آن رانگهداري می

هاي صورت گرفته توسط مسئول نتایج بررسی. نمایدپیشنهاد براي پیشرفت شغلی و پیشنهاد براي بهبود عملکرد افراد تحت نظر خود را تنظیم می
در نهایت کمیته ارزشیابی تصمیمات مسئول . دهدپاسخ میمافوق در اختیار اعضاء کمیته ارزشیابی قرار داده و ضمن تشریح آن به سواالت اعضاء 

.نمایدمافوق را تصویب و یا آن را اصالح می
در دوره آموزشی مربیان ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز آموزش شرکت          نفت 89بهمن 19در پایان این بخش جناب مهندس حدیقی در تاریخ 

.شوداي از آن در این بخش ذکر میاسی از بین کارکنان رسمی شرکت بعمل آورده که خالصهمحمودآباد  یک نظر سنجی جهت آسیب شن–
:ها و انتظارات عملکرديسازي کارکنان از هدفآگاه.1

.سازندتنها یک سوم از مدیران کارکنان خود را از هدف و انتظارات عملکرد آگاه می
:هاي ارزیابیگیري و عینی بودن شاخصقابلیت اندازه.2

.گیري براي عملکرد وجود نداردهاي عینی و قابل اندازهو سوم از مدیران اعتقاد دارند که شاخصد
):آگاهانه یا ناآگاهانه(هاي شخصی ارزیابان سوگیري.3

.هاي شخصی ارزیابان استدرصد کارکنان اعتقاد دارند که نتایج ارزیابی متاثر از سوگیري45
:پذیرش نتایج ارزیابی.4

.مدیران به پذیرش نسبی نتایج ارزیابی از سوي کارکنان اعتقاد دارنددرصد54تنها 
: دریافت بازخورد در کارکنان.5

. درصد فراوانی به کمترین میزان دریافت بازخورد مناسب اشاره نموده اند28کارکنان با 
:ها بر شرایط شغلی در مدیرانتاثیر نتایج ارزیابی.6

.ها در تعیین مسیر پیشرفت شغلی آنان تاثیر زیادي داشته استایج ارزیابیدرصد مدیران اعتقاد دارند که نت56
:کنندگان از دیدگاه آنانآگاهی و مهارت ارزیابی.7

.اندهاي ارزیابی در حد باال برآورد کردهکنندگان میزان آگاهی و مهارت خود را از روشدرصد ارزیابی70نزدیک به 
: یدگاه ارزیابی شوندگانکنندگان از دآگاهی و مهارت ارزیابی.8

.کنندگان از آگاهی و مهارت باالیی در این زمینه برخوردارنداند که ارزیابیشوندگان اعم از سرپرست و کارکنان بر این عقیدهدرصد ارزیابی40تنها 
برسازمانحاکماصولوآدابط،یمحبای یآشناوکارکنانکردنی اجتماعندیفرا،یسازمانفرهنگ-5

هاي الزم گذاشته اند، در خصوص مسائل ایمنی و امنیتی آموزشبخش بر روي ناوگان شرکت براي کلیه پرسنل که تازه به کشتی الحاق کردهدر این 
هاي الزم ارائه شود روي فرهنگ سازمانی و اصول حاکم بر سازمان آموزشهاي آموزشی که بصورت هفتگی بر روي کشتی برگذار میشود و کالسمی
هاي مذهبی و ملی بخش روابط در دفتر مرکزي شرکت با برگزاري جلسات آموزشی و سمینارهاي مختلف و بمناسبت با مراسم و جشن.شودمی

.کنندهاي در این خصوص برگذار میعمومی شرکت برنامه
بهداشت کارحفاظت فنی و5-1

در این شرکت با توجه به استانداردهاي ایمنی و نجات افراد در دریا و باشدبا توجه به اینکه حفاظت فنی و بهداشتی از اصول اصلی هر شرکت می
- عالوه بر این قوانین استانداردهاي قانون کار ایران نیز الزم. باشدالجرا میالمللی دریانوردي قرارگرفته الزمقوانین مرتبط که مورد تایید سازمان بین

.الجرا است
شرکت کارکنانآموزشندیفرا5-2
ی آموزشي ازهایننیتع1- 5-2

بندي نیاز باشد و هر سازمانکنند نهادینه و استاندارد نمیهایی که براي آموزش نیروي انسانی صرف میها در این فکر بودند که سرمایهها سازمانسال
).1385خراسانی، (کند و سلیقه خود نوعی از فرایند آموزش را طراحی و اجرا می

ارکنان اهداف آموزش ک2- 5-2
:بندي استبرخی از مهمترین اهداف آموزشی کارکنان به شرح زیر قابل جمع

.هماهنگی با تغییرات و تحوالت مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و نیازهاي ناشی از آن از جهات مختلف.1
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. بهبود و ارتقاي سطح کمی و کیفی عملکرد فردي و سازمانی و ارتقاي سطح بهره وري.2
.هرت ها و توانایی هاي انجام کار و درك دانش و اطالعات مورد نیاز توسط نیروي انسانی براي پیشرفت درتولد و خدماتتوسعه م.3
.هاي الزم براي موفقیت و بهبود عملکردو نگرش) ادراکی، فنی و انسانی(ها توسعه دانش، مهارت.4
.شناسایی و پرورش استعدادهاي نهفته کارکنان و افزایش خالقیت.5
.هاي کارکنانه روز رسانی اطالعات و مهارتب.6
.آشنا ساختن کارکنان با اهداف و موقعیت سازمان و جایگاه خویش.7
. افزایش اثر بخشی و کارآیی نیروي انسانی.8
.کاهش اتالف و ضایعات محصوالت و خدمات.9

. کاهش نیاز به نظارت نزدیک برکارکنان.10
.افزایش قابلیت انعطاف پذیري کارکنان.11
. رضایت شغلیافزایش.12
. کاهش سوانح کار.13
. فراهم آوردن زمینه ترفیع و ارتقاء شغلی.14
...انگیزش کارکنان و.15

اصول اساسی آموزش کارکنان3- 5-2
:اهم اصول آموزش کارکنان عبارتند از

مشکل محوري در مقابل موضوع محوري .1
کاربرد بالفاصله .2
مبتنی بودن بر تجارب قبلی .3
حتواي یادگیري جدید ارتباط تجارب قدیمی و م.4
هاي یادگیري فردي آموزش گیرندگان توجه به سبک.5
کنترل یادگیرنده بر فرایند یادگیري.6
)بعد جزء و بردن در کل–طرح کل (کل –جزء –توالی کل .7
گراي یکپارچه تفکر کل.8
مشارکت فعال یادگیرندگان .9

توجه به زمان فعالیت براي جلب و حفظ تمرکز یادگیرندگان .10
)ها استفاده کردن از الگوها و مدل(دار هاي آموزشی معنیمشقوجود سر.11
)بازخورد(نظارت و کنترل براي حصول اطمینان از فهمیدن یادگیرندگان .12
.دریافت مستمر و نظام مند بازخورد.13

استراتژي آموزش 4- 5-2
ها روشن ن آمارها، نظام کنترلی و حتی توزیع مسئولیتعملی ساختن دیدگاه نوین آموزش مستلزم بیان یک استراتژي آموزشی روشن است، که درآ

دار و متمایزي در سطوح مختلف فرایند بهسازي ایفا و از طریق آموزش و بهسازي موثر افراد، به در این صورت منابع آموزشی سهم معنی. شده باشد
).1385خراسانی، (کند تري از منابع انسانی سازمان کمک میحصول عواید گسترده

هاي دریایی ن شرکت باتوجه به اهمیت آموزش در رشد و شکوفایی صنعت حمل و نقل اقدام به تاسیس مرکز آموزشی نموده که در کلیه سمتای
تواند نیروهاي متخصص مورد نیاز خود را آموزش داده و با توجه به حداقل استاندار آموزشی تعیین شده جهت آموزش دریانوردان با توجه به می

نمایند، ضمنا در این شرکت براي هاي مهارتی براي کارکنان خود اقدام میاحدهاي فنی و عملیات و پرسنل دریایی اقدام به برگزاري دورهتقاضاي و
شود که پس از تایید مدیر مربوطه با توجه به پست و مسئولیت شخص هاي تخصصی ویژه، فرم نیاز سنجی آموزشی توسط خود کارمند پر میدوره
البته در این شرکت درصورت دریافت گزارش از هر واحد در صورتی . شودتخصصی مرتبط جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان خود اقدام میهايدوره

هاي منظمی برگزار خواهد شد، حتی در مواردي که مشکالت در اثر هاي بازآموزي داشته باشد، متناسب با نیاز آموزشی، دورهکه شاغلی نیاز به دوره
هاي کالن آموزشی توسط رئیس محترم برنامه. شودرفتاري فرد باشد با همکاري از مشاورین  روانشناس نسبت به برطرف کردن  آن اقدام میمسائل 

که در دوحوزه معاونت امور آموزش و معاونت تجهیزات نیروي انسانی کارهاي تحقیقاتی اولیه . شودآموزش و تجهیز نیروي انسانی شرکت تهیه می
.باشدهاي طراحی شده قابل اجرا میگیرد، و بعد از تصویب مدیر امور اداري و کسب اجازه از هیئت مدیره دورهمیصورت 
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موثرپاداشستمیسي هایژگیووپاداشستمیس،دستمزدوحقوقتیریمد- 6
مزایاي هاي مسکن، ایاب وذهاب،مندي، هزینهعائلهاز مزد یا حقوق، کمک هاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعمکلیه دریافت: حق السعی

).1383،جهانگیر(دنامننماید را حق السعی میمیها دریافتغیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آن
ه شاغل مشغول کار است تا در کشود، و در ازاي وقت و زمانیدانیم به جبران زحمتی که شاغل در شرکت و اداره خود متحمل میهمانطور که می

هاي انجام کار جدید شرکت به فرد پاداش   جهت اهداف سازمان به تحقق برسد، و در مقابل ابتکار عمل و خالقیت شخص در اجراي امور و روش
ه در شرح شغل برایش دهد در مقابل انجام وظایف محوله بوده که در حد متعارف و عادي کاین پاداش که شرکت به کارکنان خود می. دهدمی

اگر به خاطر انجام وظایف در سطح باالتر از استانداردهاي عادي کاري انجام شود که . گویندباشد به این پاداش حقوق و دستمزد میتعریف شده می
).1389سعادت، (شود العاده صحبت میالعاده به خاطر کار فوق، به عنوان مزایایی فوقدر این صورت از پاداش

ین شرکت به هر دو جنبه پاداش درونی و بیرونی توجه داشته و در طراحی مشاغل این مورد مد نظر بوده تا شاغل از انجام کارش رضایت داشتهدر ا
در بخش پاداش بیرونی که به شکل پرداخت نقدي یا  معادل آن است از دو سیستم پاداش . باشد و بیشترین پاداش درونی را براي شاغل داشته باشد

البته با توجه به ماهیت شاغلین این شرکت حقوق کارکنان به دو بخش ریالی و ارزي تقسیم شده . شودقدي و غیر نقدي در این شرکت استفاده مین
خارج از باشند و یا در زمان ماموریت که براي کارکنانی که بر روي ناوگان شرکت مشغول به کار بوده و یا در دفاتر خارج از کشور مامور به خدمت می

.شودالعاده ارزي نیز پرداخت میکشورحضور داشته ، عالوه بر حقوق و دستمزد ریالی، فوق
نماید و همچنین از سیستم پاداش غیر در این خصوص شرکت هم به پاداش بر اساس عملکرد و هم از سیستم پاداش برمبناي عضویت استفاده می

نماید که شامل افزایش حقوق و دستمزد بصورت سالیانه که در این بخش با دان خود استفاده میمندي کارمننقدي در جهت ایجاد انگیزه و رضایت
شود و با توجه به اعالم نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و وزارت نفت وشرایط اقتصادي توجه به تورم و هزینه زندگی توسط هیئت مدیره تعیین می

شود، ولی با توجه به افزایش العاده ارزي کارکنان دریایی اضافه نمی، البته این ضرایب به فوقشودمیشرکت نرخ درصد افزایش حقوق سالیانه اعالم 
.دهدالعاده ارزي و حقوق کارکنان خارج از کشور را افزایش میحقوق جهانی دریانوردان هر چند سال یک بار هیئت مدیره فوق

شد، ایشان توضیح دادند که روش اعمال پرداخت  با توجه به اینکه سیستم پرداخت حقوق و با نشستی که با مسئولین مالی و اداري شرکت برگزار
دستمزد بر اساس کد هاي مالی شرکت نفت طراحی شده است  و عالوه بر آن کد هاي پرداخت مالی ویژه  به سیستم خود کار پرداخت حقوق و 

ی شده است که با توجه به گزارش از طرف سرپرست و موافقت مدیر و هیئت هاي پرداخت در شرکت طراحدستمزد اضافه شده است، اکثر روش
باشد، مانند پرداخت به خاطر ارشدیت، پرداخت بیشتر به خاطر حفظ نیرو سهیم کردن کارکنان در سود شرکت، بیمه و سایر مدیره قابل پرداخت می

. شودیان سال مالی به کارکنان پرداخت میمزایا که ضریبی از پایه حقوق شخص است در پایان هر ماه و یا در پا

يریجه گینت-7
هاي تحول سازمانی هستند، که به صورت استاندارد، فرصت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت، همواره از عناصر و محورهاي کلیدي برنامه

یکی از ابزارهاي اصلی به فعالیت رساندن فرصت بالقوه .شوندا میمانند، یا رهبالقوه شرکت در اکثر مواقع غیر قابل استفاده، مدفون و ناشناخته می
.تحول سازمانی استفاده مفید از سرمایه انسانی آن شرکت است

گذارند، این شرکت توانسته در جایگاه درپایان با توجه به ساختار مدیریت منابع انسانی این شرکت و اهمیتی که مدیران به منابع انسانی خود می
:ر صنعت حمل و نقل دریایی نفت خام و فراورده هاي نفتی قرار بگیرد و خالصه خط مشی شرکت بر این اساس استچهارم د
المللی و قوانین اي که نیاز هاي مشتري، الزامات قانونی، انطباق با قوانین ملی، بینخط مشی شرکت ارائه خدمات به مشتري به گونه.1

.رگیردبندي را به طور مستمر در بموسسات رده
.باشدشرکت متعهد به دستیابی به باالترین سطح در زمینه استانداردهاي مدیریت ایمنی، کیفی و زیست محیطی می.2
شرکت متعهد به تهیه برنامه کاري جهت ایجاد و بازنگري اهداف کیفی، بهبود مستمر مدیریت کیفی جهت دستیابی به باالترین سطح   .3

.گردددر نتیجه پیشرفت مستمر پرسنل و داشتن استانداردهاي باالي آموزشی محقق میباشد کههاي مدیریت میاستاندارد
باشد که در نتیجه پیشرفت مستمر پرسنل و ارائه باالترین هدف شرکت، مطرح بودن به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت کشتیرانی می.4

.پذیردمرکز آموزش شرکت انجام میها در گردد و بخشی از این آموزشسطح استانداردهاي آموزشی میسر می
.باشدشرکت متعهد به ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت زیست محیطی می.5
:اهداف عملیاتی خط مشی شرکت عبارت است از.6

.کنترل، پیشگیري از آلودگی دریا، کاهش ضایعات و کاهش اتالف انرژي-
.دستیابی به استاندارد باالي کار ایمنی-
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متعهد به اتخاذ اقدامات الزم جهت حفظ سالمت، ایمنی، جلوگیري از آلودگی محیط زیست، ایمن بودن محیط کاري براي تمام شرکت.   7
دهندگان به شرکت هاي ایمنی، مدیریت کیفی و زیست محیطی توسط بازدیدکنندگان و سرویسپرسنل شاغل و همچنین رعایت الزامات سیستم

.باشدمی
:باشندکارکنان موظف به رعایت موارد زیر میتمام.   8

هاي الزم در زمینه سالمت خود و دیگران انجام مراقبت-
.باشندهاي ایمنی، کیفی و زیست محیطی میهمکاري با افرادي که مسئول حفظ و نگهداري سیستم-
.باشدعدم سو استفاده یا خسارت نزدن به هر وسیله که جهت رعایت موارد فوق می-
گزارش هر گونه حادثه یا احنمال وقوع حادثه به مسئول مستقیم یا افسر ایمنی-

:چالش هاي پیش روي واحد طرح و برنامه ریزي نیروي انسانی شرکت
ساالري کارآمد نقصان فرهنگ و نظام شایسته.1
ضعف و عدم کارایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان .2
کند بودن تغییرات و اصالح ساختار سازمانی.3
هاي کارکنان به صورت علمی و قابل قبول ها و شایستگینقصان ابزار سنجش مهارت.4
عدم امکان انتصاب افراد به لحاظ نداشتن شرایط احراز سمت، علیرغم داشتن تجربه و دانش کاري .5
هاي سازمانی نامناسب بودن شرایط احراز برخی از سمت.6
نقصان عوامل مناسب جهت نگهداشت نیروهاي متخصص.7
اي براي مشاغل مدیریتی، کارشناسی و مهارتی متناسب با نیازها کمبود نیروهاي خبره و حرفه.8
ها با اهداف و محتواي کار ریزي نیروي انسانی و پایه سمتعدم تناسب ساختارهاي برنامه.9

ها وجود نقصان در تعیین ممتاز بودن نیروها و نقصان در مدیریت جذب و بکارگیري آن.10
و کارهاي مناسب در جهت توانمندسازي کارکنان نداشتن ساز.11
کند بودن فرایند استخدام .12
کند بودن فرایند اخذ مجوز استخدام.13
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