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هدف مطالعه حاضر ،ارائه مدلي جهت انتظارات و اولويتهای منابع انساني شرکت ملي نفت
ايران با بهرهگیری الگوی چهار ماتريسي گسترش عملکرد کیفیت ( )QFDبود .اين تحقیق در
جهت مهندسي کیفیت نظام رفاهي انجام گرفت .مشارکتکنندگان در پژوهش ،خبرگان بخش
رفاهي شرکت نفت بودند که نمونه آماری در بخش کیفي را تشکیل دادند .نمونه موردنیاز بر
طبق استانداردهای پژوهشهای کیفي حد کفايت و اشباع آنها  ۴1نفر با استفاده از
شاخصهای رفاهي استخراج و با نیازهای نیروی انساني بهصورت پرسشنامه تطبیق گرديد و
پرسشنامهها از طريق فرمول کوکران به دست آمد .پايايي پرسشنامه تأيید و الفای کرونباخ
بیش از  ۳/7و از طريق بررسي بارهای عاملي و نمرات  AVEآزمون روايي انجام گرديد .برای
اطمینان در ماتريس خانه کیفیت ( ،)HOQنیازهای فني ايجاد شد .در نهايت مشخص گرديد
که مؤلفههای  ۴1گانه با توجه به نوع رابطه در دستهبندی مربوطه خود دارای تأثیر مثبت يا
میباشند.
منفي (قوی و متوسط) بر انتظارات منابع انساني 

کلیدواژهها:اولويتهای اقتصادی -بهرهوری ،خدمات رفاهي
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۹

-0مقدمه 
عدم شناخت کافي از انتظارات و اولويتهای نیروی انساني در شرکت ملي نفت ايران
و شرکتهای تابعه در زمینه امور رفاهي و خدماتي از موضوعات اصلي پژوهش حاضر
است .در بخش خدمات رفاهي و گردشگری شرکت ملي نفت ،موضوع نیازها و انتظارات
مشتری و فراتر از انتظارات اوست .اين مسائل شامل موارد زير است:
 مشتری چه چیزی را خواستار است؟ و انتظارات مشتری چه ميباشد؟ آيا از انتظارات مشتری در جهت تعیین نحوه فرآيند استفاده ميشود؟ جهت جلب رضايت مشتری ،تیم طراحي چه فعالیتي را ميتواند انجام دهد؟در اين تحقیق به دنبال ابزاری ضروری برای تبديل خواستههای مشتری به
مشخصات موجود در خدمات و نیز تصمیمگیری در زماني هستیم که بايد مجموعهای از
مسائل را با ملزومات آنها بهطور همزمان در تصمیمگیری مدنظر قرار داد .تهیه الگويي
مناسب برای برنامهريزی و طراحي خدمات رفاهي جديد يا بهبود خدمات فعلي از کاربرد
اصلي اين پژوهش در شرکت نفت ميباشد که از طرق زير کسب ميگردد:
 تمرکز بر نیازمندیهای مشتريان به کاربردن محیطهای قابل رقابت و نیازمندیهای بازار برای باالبردن اهدافطراحي
 ايجاد کار گروهي و استفاده از فوايد آن تهیه مستنداتي برای تسهیل يکسانسازی تبديل نیازمندیهای کیفي مشتری به اهداف قابل اندازهگیری ،بهگونهای کهمحصوالت و سرويسهای مناسب بهصورت صحیح و در اولین فرصت به بازار معرفي
شوند.
-1مبانینظري 

مهمترين اصل افزايش رفاه مشتريان ،توجه به جهت و راهي است که اصالحات در
آن صورت مي پذيرد .يک خدمت رفاهي همزمان مسیرهای مختلفي دارد .پیشروی در
1. Pigou
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مدلاقتصادي-رفاهیپیگو1

1. Rameshwar
2. Thiagaragan
3. Abualoush
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يک مسیر مستقل از پیشروی در مسیر ديگر نیست .جدا سازی مسیرها ،نه برای افزايش
خدمات رفاهي و نه برای درک نیازمندیهای مشتريان ضروری نیست .طبق الگوی
پیگو :همزماني خدمات رفاهي و نیازمندی مشتريان مفیدتر است (رامشوار )۱۳۴۱ ،1دو
مسیر جداگانه الگوی اقتصادی پیگو عبارتند از:
هر انگیزهای که بياعمال فشار و اجبار مردم موجب شود آنان بیشتر از آنچه آرزويش
را دارند کار کنند ،کارايي خدمات رفاهي را باال ميبرد و درآمد واحد رفاهي را افزايش
ميدهد .و به شرط آنکه نه توزيع درآمد را خراب تر کند و نه تفاوت در سطح مصرف
ملي را افزايش دهد رفاه اقتصادی را نیز افزايش ميدهد .اما هر انگیزهای که سهم
مشتريان کم درآمد را از خدمات رفاهي افزايش دهد به شرط آنکه موجب کاهش درآمد
خدمات رفاهي نشود و بهگونهای آسیبرسان موجب تغییرپذيری آن نشود بهطورکلي
رفاه اقتصادی را افزايش ميدهد .طبق الگوی پیگو با توجه به آن که رضايت خاطر ناشي
از خدمات رفاهي کم قیمت ناشي ميشود بنابراين اگر تمام خدمات رفاهي برای
مشتريان مقبول واقع شود ،درآمد و رضايت مشتری هر دو افزايش مييابد (تیاگاراگان،2
 .)۱۳۴1حکم اول معطوف به نظر پارتو است .پارتو در جستجوی حداکثر رضايت خاطر
در چارچوب يک ساختار توزيع درآمد ثابت بود .پیگو عوامل مؤثر بر درآمد بنگاه رفاهي
اقتصادی را همان اموری ميداند که بر توزيع منابع تولیدی جامعه بین صاحبان مشاغل
مختلف مؤثر ميافتد .البته پیگو برای باال بردن دقت بحث نخست ،مفاهیمي مستقل از
توزيع درآمد را برای درآمد رفاهي در نظر ميگیرد .ديگر اينکه به نظر پیگو ميتوان رفاه
را در طبقهبندیهای باالتر يا پايینتر جا داد .طبق اين الگو رفاه در حوزه اقتصاد قرار
دارد (اقتصاد رفاه) و آن عبارت است از بخشي از رفاه اجتماعي که ميتواند با ابزارهای
پولي اندازهگیری شود (البلوش 3و همکاران)۱۳۴1 ،
اين نظريه به علت عملیاتي نبودن رجحانهای ترتیبي آن مورد استقبال قرار نگرفت.
سپس برای رفع مشکل غیرواقعي بودن آن ،دو رهیافت علمي مطرح گرديد کالدرو
( )۴۱۹۱و هیکس ( .)۴۱۱۳در رهیافت اول ،افرادی از جمله کالدور ،با معرفي برخي
معیارها ،الگويي برای جبران زيان آسیبديدگان سیاستهای اقتصادی از و محل منافع
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برندگان ارائه نمودند .رهیافت دوم توسط افرادی مانند برگسون مطرح گرديده که به
معرفي تابع رفاه اجتماعي پرداختهاند .اين تابع محتوی برخي معیارهای هنجاری برای
توضیح و مقايسه وضعیتهای اجتماعي مختلف است و با تغییر هنجارهای مذکور ،انواع
مختلف توابع رفاه اجتماعي مانند تابع رفاه ساموئلسن ( )۴۱۱7تعريف ميشود .اين توابع
تابعي از مطلوبیتهای مشتريان بوده و در آن میزان رفاه ( )Wبهصورت تابعي از
مطلوبیت تکتک مشتريان () )U(Xiجامعه خريدار ( )Xدر نظر گرفته ميشود که
ميتواند آن را بهصورت زير نشان داد:
∫ = )SW (X

که در نهايت بهصورت رابطه زير بیان شده است:
)SW = μ(۴−G

که در آن  SWشاخص رفاه G ،ضريب جیني و  μدرآمد سرانه است (کاکواني و
سان .)۱۳۴3 ،1تابع رفاه اجتماعي سن از اهمیت خاصي برخورداراست؛ زيرا رسیدن به
توسعه بنگاه اقتصادی بهمنظور بهبود کیفیت خدمات رفاهي و افزايش سطح رفاه
عمومي از اهدافي است که دولتهای مختلف جهان به دنبال آن هستند و در رسیدن به
اين هدف دو متغیر رشد اقتصادی و توزيع درآمد مشتريان نقش عمدهای دارند .رشد
اقتصادی بنگاه دارای خدمات رفاهي متغیری است که ضامن سطح تولیدات و امکانات
باالتر در اقتصاد بهمنظور مصرف و سرمايهگذاری بیشتر است و توزيع عادالنه درآمد نیز
2
سبب استفاده متناسب همگان از امکانات و منافع موجود ميگردد (آکو و میزونو،
.)۴۱۱3

-1-1عملکردکیفیومدیریتکیفیت 

1. Kakwani & Son
2. Akao &Mizuno
3. Quality Function Deployment
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بهطور خاص توسعه عملکرد کیفي يکي از روشهای نوين مهندسي کیفیت است و
اساس اين روش با توجه به ندای مشتری و انتقال آن به کل سازمان بهمنظور طراحي و
تولید محصولي منطبق با خواستههای مشتری است .در روش گسترش کارکرد کیفي
) ،(3QFDرضايت مشتری از يک محصول يا خدمت کیفیت ابزار را تشکیل ميدهد.

1. Richards
2. Akao
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 QFDرا ميتوان ماشین مترجم «نیازمندیهای مشتريان» به «مشخصات فني و
مهندسي» يا به عبارتي مبدل تقاضاهای مشتريان به ويژگيهای کیفیت و آماده ساختن
يک طرح کیفیت برای محصول نهايي از طريق گسترش سیستماتیک روابط بین
تقاضاهای مشتری و ويژگيهای کیفیت محصول ،تعريف نمود .اين فرآيند معموالً با
کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآيندها
گسترش مييابد .اين روش به نامهای ديگری نظیر صدای مشتری و خانه کیفیت نیز
شناخته ميشود .تکنیک  QFDاساساً بهعنوان يک فعالیت مديريتي و متناسب با ديدگاه
مشتریگرا شناخته شده است و با يک روش تجزيه و تحلیل سیستماتیک قادر به انتقال
خواستههای مشتريان به واحدهای مختلف بازاريابي و فروش ،برنامهريزی تولید و ساير
بخشهای سازمان ميباشد .تکنیک  QFDبا متدهايي نظیر سي ماتريسي ،هجده
ماتريسي ،چهارماتريسي و غیره در دنیا شناخته و معرفي شده است .تکنیک  QFDبا اين
هدف توسعه يافته است که محصول و خدمات به نحو اثر بخش تر و کاراتری به مشتری
عرضه گردد (ريچاردس .)۱۳۴1 ،1در واقع با بهکارگیری اين روش ،صدای مشتری در
کل زنجیره تولید شنیده ميشود.در اين بین متد چهار ماتريسي که انستیتوی
تأمینکنندگان آمريکا نیز آن را مورد تأيید و استفاده قرار داده به داليل زير بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است (آکائو.)۱۳۳۱ ،2
ـ رواج بیشتر نسبت به ساير ديدگاههای موجود در بین متخصصان و کاربران QFD
ـ سادگي يادگیری و خالصه بودن نسبت به ساير رويکردها
ـ ارتباط منطقي و ساده مراحل مختلف با يکديگر
 پوششدهي مراحل مهم تولید محصول با استفاده از چهار ماتريس (فني ،انتظاراتمشتريان ،نظرات خبرگان و ماتريس تحلیلي  -جنتي پور.)۴۹۱۱ ،
ايران در زمینه انرژی يک ابرقدرت جهاني است که شرکت ملي نفت ايران قلب
صنعت عظیم نفت را تشکیل ميدهد ،مجموعهای سازمانيافته از واحدهای مديريتي
است که برای تأمین رفاه کارکنان اين واحدها ،سرمايهگذاری زيادی در حوزه خدمات
رفاهي و اجتماعي کارکنان ،امور گردشگری و خدمات فرهنگي صورت داده است .اين
شرکت از گذشته تاکنون به دنبال مهندسي کیفیت و بهبود و ارتقای عملکرد نظام
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رفاهي خود بوده که هدف اين تحقیق نیز ارائه الگوی رضايتمندی ذینفعان با توجه به
مهندسي کیفیت و ارتقای عملکرد به روش  QFDچهار ماتريسي (ماتريسهای فني،
انتظارات مشتريان ،نظرات خبرگان و ماتريس تحلیلي) در شرکت ملي نفت ايران
ميباشد.

پیشینهتحقیق 
در مورد اولويتبندی انتظارات ذینفعان با روش  ،QFDپژوهشهايي نیز صورت
گرفته است که در ادامه بهطور خالصه اشاره خواهد شد:

تحقیقاتداخلی 
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 تبسمي و همکاران ( ،)۴۹۱1پژوهشي با عنوان نوع شناسي خدمات رفاهيکارکنان انجام داد .نتايج نشان داد فراهم نمودن امکانات و تسهیالت رفاهي متناسب با
شرايط و روحیات نیروی کار سازمان ،گامي ارزشمند جهت باقي ماندن در دنیای رقابتي
حاکم بر سازمانها مي باشد .پژوهش حاضر ضمن بیان اهمیت و تاريخچه امکانات رفاهي
در سازمانها ،اين امکانات را از ديدگاه محققان مختلف معرفي نموده و انواع
دستهبندیهای مهم در اين زمینه را بیان نموده است .نتايج بررسيها نشان داد که
ايجاد امکانات رفاهي در سازمان ميتواند منجر به افزايش رضايت شغلي ،تعهد سازماني
و بهرهوری در سازمان گردد .همچنین امکانات رفاهي ميتواند در سه دسته مهم درون
سازماني ،برون سازماني و قانوني قرار بگیرد.
 رحیمي و رستمي ( ،)۴۹۱7نشان داد که با توجه به سطح معنيداری برایخدمات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي که کوچکتر از  ۳/۳1است ،میانگین سطح هر يک
از اين خدمات تفاوت معنيداری با عدد  ۹دارد .میانگین سطح خدمات آموزشي ،باالتر از
متوسط و میانگین سطح خدمات پژوهشي و رفاهي ،پايینتر از متوسط به دست آمد .در
مورد خدمات اداری نیز میانگین سطح خدمات اداری تفاوت معنيداری با عدد  ۹ندارد.
همچنین نتايج نشان داد که اولويتهای رفاهي شامل اولويتهای تفريحي محلي
(رستوران ،غذا ،شهربازی ،ورزشي) و ملي سفر ،انجمنهای ورزشي و ادبي ،سینما و
اولويتهای استفاده از خدمات بیمه خواهد بود
 زارعي و طهماسبي پژوهشي ( ،)۴۹۱۱به شناسايي کارکردهای اجزای خدمات وتعیین ارتباط بین آنها در يک سازمان تحقیقاتي ـ دفاعي با استفاده از متدولوژی
مهندسي ارزش پرداخت .اجزای خدمات شامل شش بعد خدمات رفاهي ،سیاحتي و
زيارتي ،مصرف ،مسکن ،بیمه درماني و بیمه بازنشستگي درنظر گرفته و سپس کارکرد

هر کدام از آنها با توجه به متدولوژی مهندسي ارزش مشخص گرديد .برای يافتن
اثربخشترين کارکردها ،پرسشنامهای بر مبنای کارکرد تهیه شد که پس از تأيید روايي
در بررسي پايايي ،ضريب آلفای کرونباخ  ۳/۱۹۱بهدست آمد .نتايج نشان داد که کارکرد
آسان کردن وضعیت زندگي در بعد وام ،آرامش روحي کارکنان در بعد سیاحتي و
زيارتي ،خدمات از راه دور رفاهي از اولويتهای رفاهي با روش مهندسي ارزش هستند.
 نعمت الهي و همکاران ( ،)۴۹۱1با استفاده از يک الگوی تعادل عموميمحاسبهپذير ،به بررسي پیامدهای رفاهي و آثار زيستمحیطي ،برای اقتصاد ايران،
پرداخت .نتايج نشان داد که اخذ مالیات بر مصرف انرژی فسیلي ،اولويتهای رفاهي
مردم را تغییر داده و بهصورت کلي کاهش سطح رفاه را به همراه دارد .اولويتهای
رفاهي مردم از سفرها تفريحي و خدمات گردشي بیشترين کاهش تقاضا را خواهند
داشت.
 جلیلي و همکاران ( ،)۴۹۱۹دريافتند نیازهای رفاهي گردشي مشتريان تفاوتاساسي با هم دارد که به عوامل زيادی بستگي دارد .از جمله متغیرهای اقتصادی-
اجتماعي مانند طبقه ی درآمدی ،سطح تحصیالت ،بُعد خانوار ،جنسیت ،تأهل ،سن و
بومي بودن تأثیر مثبت و معنيدار بر میزان تمايل به خدمات رفاهي اکوسیستمي دارد.
 مهرجردی )۱۳۴۳( ۴از گسترش عملکرد کیفیت در جهت توسعۀ سنسورهایسرمايشي استفاده کرد و به اين ترتیب نیازهای اساسي مصرفکنندگان را در محصول
جديد پوشش داد .روش گسترش عملکرد کیفیت در جهت توسعۀ محصول جديد و
جلب رضايت مشتری نیز کاربرد فراوان دارد و مطالعات زيادی در اين زمینه انجام شده
است.
 سید شهرام فاطمي و همکاران ( ،)۴۹۱۱با شناسايي و وزن گذاری انتظارات وخواستههای مشتريان از کیفیت خدمات بانک تکنیک  QFDبرای انعکاس ندای
مشتريان به مشخصههای فني و خدماتي بانکي به کار گرفته شده و در نهايت برنامه
بهبود کیفي خدمات بانک با رويکرد مشتری مداری توسعه داده شده است را ارائه
نمودند.
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تحقیقاتخارجی 

1

 بوز و همیلتون ( ،)۱۳۳۱نوع اصلي از توسعۀ محصول را ارائه کردهاند که هر کداماز آنها يا از نظر عملیاتي برای عرضهکننده و يا از نظر استفاده برای مصرفکننده و يا هر
دو جديد هستند .اين  3نوع توسعه عبارتند از :بهبود محصول ،خط تولید محصوالت
جديد ،گسترش خط تولید محصوالت ،محصوالت کامالً جديد ،کاهش قیمت،
موقعیتيابي مجدد.
2
 شیل و باس ( ،)۱۳۳1در تحقیقاتي که انجام داد تالش کرد تا رابطه بینانتظارات ،عدم تطابق ،رضايت ،نگرشها و قصد خريد را شناسايي کند .او در پايان
تحقیقات خود به مدلي از عوامل و نتايج رضايت رسید .بر اساس تحقیقات او رضايت
تابعي است از :استانداردهای از قبل ادراک شده (انتظارات) ،هرگونه تفاوتي که بین
انتظارات و عملکرد مشاهده شود (عدم تطابق) و هرگونه نگرشي که بعد از مصرف شکل
مي گیرد .بر اساس اين مدل ،رضايت بر تصمیم مشتری برای خريد مجدد اثرگذار خواهد
بود.
3
 و يارداکول ( ،)۱۳۳۱در ترکیه با استفاده از ادغام گسترش عملکرد کیفیت وسروکوال و مدل کانو ،پژوهشي را برای فهم کیفیت ادراک شدۀ مشتريان نسبت به
خدمات بهد اشتي انجام دادند و سعي کردند که کیفیت خدمات را با توجه به انتظارات
مشتريان بهبود بخشند.
 ژيا و بای ،)۱۳۴۴( 4با تحلیل فرآيند توسعه راهبرد تولید و مشخصههای گسترشعملکرد کیفیت ،روشي را جهت توسعه راهبرد تولید مبتني بر گسترش عملکرد کیفیت
ارائه دادند که از دو مرحله و يازده گام تشکیل شده بود .اين روش از گسترش عملکرد
کیفیت بهعنوان ابزار تبديلي استفاده ميکرد که عوامل رقابتي را با گروههای تصمیم
تولید (تصمیمات ساختاری و زيربنايي) مرتبط ميکند و به اين ترتیب از گسترش
عملکرد کیفیت ،بهعنوان وسیلهای اساسي در تمامي مراحل توسعه راهبرد تولید بهره
ميگیرد.
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 و برکل ،)۱۳۴7( 1از تلفیق گسترش عملکرد کیفیت ،فرآيند تحلیل شبکه و مدلبرنامهريزی صفر و يک ،چارچوب تصمیمگیری را شکل دادند و از آن در جهت ايجاد
زنجیره تأمین باثبات و مؤثر استفاده کردند.
 لي و همکارانش ،)۱۳۴1( 2رويکرد فازی  QFDرا در سیستم تشخیص مراقبتهایدرماني سنگاپور ،بهمنظور بهبود کیفیت اين خدمات در جهت نظارت بر عملکرد
فرايندها و تشخیص الگوهای از پیش تعريف شده معین آنها ،راه نمودند.
 مطالعهای نیز توسط لبا ،لونیکا و ادلهوس ،)۱۳۴۹( 3صورت گرفته که شاملشناسايي نیازهای استفادهکنندگان از نظام يادگیری الکترونیکي است که با استفاده از
روش گسترش عملکرد کیفیت انجام شده است.
 زارعي ،فخرزاد و جمالي ( ،)۴۹۱۳در پژوهشي با عنوان زنجیره تأمین غـذايي بـااستفاده از يک مدل توسعه يافته  ،QFDبا شناسايي ويژگيها و توانمندسازهای زنجیره
تأمین مواد غذايي با تکنیک ترکیبي  AHP-QFDفازی ،مشخصات اصلي مورد نیاز برای
زنجیره تأمین صنايع غذايي را در زنجیره تأمین صنايع کنسروسازی اولويتبندی کرده
انـد.
جهت بیان اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر ،همین بس که طبق پژوهشهای انجام
شده ،بین اصول مديريت کیفیت فراگیر (مانند رهبری سازمان ،فرهنگ سازماني،
مشارکت کارکنان ،رضايت جامعه ،نتايج کسب و کار ،رضايت مشتری ،انگیزش و پاداش
مالي کارکنان ،آموزش کارکنان ،نظام پیشنهادها و ارزيابي عملکرد و )...و ارتقای خدمات
رفاهي رابطه وجود دارد ،البته در  QFDکیفیت ،ابزار رضايت مشتری از يک محصول يا
خدمت است .روش  QFDفرآيند ساختار يافتهای است که از ماتريس چندگانهای
تشکیل يافته و اهداف زير را در برميگیرد :تبديل نیازهای مشتری به نیازمندیهای
طراحي يا مهندسي ،تبديل نیازمندیهای طراحي يا مهندسي به ويژگيهای قطعه يا
محصول ،تبديل ويژگيهای قطعه يا محصول به عملیات ساخت و تولید و تبديل
عملیات ساخت و تولید به عملیات خاص و کنترلهای آن (تساتاکاس و راند.)۱۳۴1 ،4
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-۳روشپژوهش 

سؤاالتاصلیپژوهش 
 -۴با توجه به مهندسي کیفیت و ارتقای عملکرد به روش  QFDدر شرکت ملي
نفت ايران الگوی مناسب رضايتمندی ذینفعان کدام است؟
 -۱با توجه به کیفیت مهندسي و ارتقای عملکرد در شرکت ملي نفت ايران
شاخصهای کلیدی رضايتمندی ذینفعان کدامند؟

روششناسی

خبرگان و مديران ارشد درگیر در خدمات رفاهي شرکت نفت جامعه آماری را
تشکیل دادهاند .از روش گلوله برفي جهت انتخاب خبرگان استفاده گرديد و مصاحبهها
آنقدر ادامه يافت که شاخص های تکراری ظاهر گرديد .در اين پژوهش بعد از ۴1
مصاحبه ،شاخصها تکراری بودند و در نتیجه حد اشباع  ۴1نفر خبره انتخاب شد .در
بخش کمّي با توجه به اينکه تعداد استفادهکنندگان از خدمات رفاهي اختصاصي شرکت
نفت در حدود  37۳نفر بودند ،حجم نمونه در بخش کمّي اين تحقیق با توجه به
محاسبات انجام شده ،برآورد گرديد( .نمونهگیری تصادفي ساده)
= ۱۳1

37۳ ۴ ۱3۱ ۳ 1 ۳ 1
۳ ۳1 33۱
۴ ۱3۱ ۳ 1 ۳ 1
۱

۱

۴
۴

۱
۱

۱

۴

۱
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که در آن:
 =Nحجم جامعه
 = خطای برآورد ( )۳/۳1با سطح اطمینان %۱1
 =Pاحتمال موفقیت ()۳/1
فاصله اطمینان  %۱1مشخص گرديد و همچنین برای اينکه واريانس نمونه زماني
حداکثر مقدار معادل را نشان دهد و پژوهش از صحت و اعتبار کافي برخوردار باشد،
حداقل حجم نمونه برای پژوهش  ۱۹۱نفر در نظر گرفته شده لذا پرسشنامه مذکر شده
تکثیر و در میان نمونه آماری توزيع شد .از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران و
افراد مطلع و پرسشنامه محقق يافته جهت جمعآوری اطالعات میداني استفاده گرديده
به عبارت ديگر برای تهیه اطالعات دست اول شامل مشخصات فردی و جمعآوری
داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از مصاحبه ضمن تکنیک دلفي و نیز پرسشنامه
محقق ساخته استفاده گرديد .تکمیل پرسشنامهها در دو گام انجام شد:

گاماول:ندايمشتري)VOC(1
ندای مشتری به زبان ساده عبارت است از خواستهها و نیازهای خاص مشتريان.
نیازهايي که در خدمات فعلي رفاهي بايد برآورده ميشدهاند .ابتدا از طريق مصاحبه با
 ۴۳تا  ۴1نفر از خبرگان شرکت و اساتید دانشگاهي «مشخصهها»ی مورد نیاز که به
آن ندای مشتری گفته شد (خواستههای مصاحبهشوندگان از خدمات رفاهي شرکت
نفت) ( )WHATsشناسايي گرديد.

بنديآنها 


اولویت
گامدوم:تعیینوزنمشخصههايموردنظرمشتريو

1. Voice of Customer
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برای تعیین مشخصههای موردنظر خبرگان به روش نیمه ساختار يافته مصاحبه
انجام گرفت و سپس مصاحبهها به روش کد باز پردازش شد .پس از آن کدهای
اختصاصي و مورد تأکید استخراج گرديد که در قالب مشخصههای مورد انتظار از ديد
خبرگان بهصورت زير است:
برخورداری از شرايط استاندارد ،استمرار روابط میان تأمینکننده و خريدار،
بستهبندی مناسب ،پذيرش امکان بحث و گفتگو بین طرفین ،تحويل به موقع محصول،
تعريف زمانهای استاندارد برای ارائه خدمات ،توانايي اطالعرساني دقیق از ويژگيهای
خدمات ،ظرفیت تأمین ،توانايي تکنولوژيکي ،صداقت تأمینکننده ،نحوه بستهبندی
موقعیت جغرافیايي ،وقتشناسي در تحويل ،ثبات مالي ،گواهي سیستم کیفیت،
مشتریمداری ،شهرت و تواناييهای مديريتي .با توجه به مؤلفههای باال ميتوان نتیجه
گرفت که تمامي مؤلفههايي که خبرگان برای خدمات رفاهي در نظر دارند ،در يک
طبقهبندی ميتواند از ديدگاه مشتريان مورد ارزيابي قرار گیرد.
بهطورکلي در دو بخش کیفي و کمّي ،هفت گام اساسي برداشته شد:
 .۴گام اول تعیین نمودن شاخصهای مورد نیاز از سوی کارشناسان از طريق
مصاحبه و پرسشنامه.
 .۱گام دوم با وجود کارشناسان مختلف هر سازمان و متفاوت بودن اهمیت هر
نیاز ،اولويتبندی نیازهای مطرح شده انجام شد.
 .۹با لحاظ شاخصهای موردنیاز معیارهايي جهت ارزيابي عملکرد توسط
کارشناسان مربوطه مشخص گرديد.
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گام چهارم ارتباط شاخصها ی موردنیاز سازمان با معیارهای ارزيابي عملکرد و
ارتباط معیارها با يکديگر تعیین شد.
با توجه به همکاری تیم  QFDاهمیت هر يک از معیارهای عملکرد و
اولويتبندی آنها انجام شد.
گام ششم با توجه به تأمینکنندگان موردنظر ،وضعیت هر يک از آنها در مورد
معیارهای ارزيابي عملکرد مشخص شده ،تعیین شد.
براساس ارزيابيهای انجام شده رتبهبندی تأمینکنندگان صورت گرفت.

پایاییپرسشنامه 
پايايي پرسشنامه از طريق آلفای کرونباخ انجام گرفت .از اين روش بهعنوان يک
معیار برای بررسي قابلیت اعتماد پرسشنامهها استفاده ميشود .جهت تعیین پايايي
پرسشنامه ابتدا افرادی بهعنوان نمونه انتخاب شده و سپس پرسشنامه در اختیار آنها
قرار گرفت و در نهايت از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد .طبق جدول ( )۴سؤاالت
پرسشنامه از اعتبار کافي برخوردار بوده است.

پرسشنامههايپژوهش

جدول.0سنجشپایایی
کد
FR
CR
UR
PR

شاخص

ابعاد ملموس و فیزيکي خدمات رفاهي
قابل اعتماد بودن واحد خدمات
پاسخگويي به مشتريان
تضمین خدمات و اطمینان خاطر مشتری

شماره آلفايکرونباخ آلفايکرونباخکل
پرسشنامه
هرمتغیر
سؤال

۴-۱۳
۱۴-۱۳
۱۴-3۳
۴-۴۱

۳/۱۱۱
۳/1۹7
۳/۱۱1
۳/۱۴1

۳ /۱۱1

منبع :يافتههای تحقیق

-0یافتهها 
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 ۱۳1پرسشنامه تحلیل گرديد و دادهها نیز از طريق نرمافزار  spss۱۱تجزيه و تحلیل
شد .مشاهده گرديد که  1۱درصد شرکتکنندگان را مرد و  ۴3درصد زن بودند .طبق
اين جدول اکثر شرکتکنندگان افراد کمتر از  ۹۳سال ( 315۴درصد) ۱۱53 ،درصد آنان
بین  ۹۳-۱۳سال و تعدادی بین  ۱۳- 1۳سال ( 757درصد) و  1۳-3۳سال ( ۱51درصد)

بودند و دو نفر از آنها نیز گروه سني خود را بازگو نکردند 1151 .درصد از
پاسخدهندگان کارکنان شرکت نفت بودند .درحاليکه باقي شرکتکنندگان در
سازمانهای ديگری مشغول به کار بودند ۴5۱ .درصد از شرکتکنندگان بهعنوان
کارمندان ديگر ارگانهای دولتي مشغول به کار بودند و  353درصد نیز درصد اظهار
نمودند که شغل ديگری نسبت به آنچه که در اين پرسشنامه ذکر شده است ،ندارند.
تجزيه و تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از  SmartPLS 2.2انجام شد .همانند آزمون
آزمايشي ،ضريب آلفای کرونباخ برای تست سازگاری داخلي دادههای جمعآوری شده در
پرسشنامه کمي سنجیده شد.
جدول.1بازنگريقابلیتاطمینانسازهاصلی
سازه  شاخص  AVEرواییمرکب ضریبتعیین  آلفايکرونباخ تجمعی  تکرار
FR

CR

 UR
PR
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بهمنظور اطمینان از روايي همگرا از دادهها ،مقادير توصیه شده توسط  Hairو
همکاران ( )۱۳۴۳مورد استفاده قرار گرفتند .بارهای فاکتورها بیشتر از  ۳/7و همچنین
امتیاز  AVEباالتر از  ۳/1و گروههای باالتر از  ۳/1برای نمرات معتبر همگرا توصیه
ميشود .درحاليکه قابلیت اطمینان کامپوزيت برای هر سه ساختار قابلقبول بود ( FR:
2.98.0؛ CR: 2.98.0؛ UR: 2.9.22؛ ،)PR: 2.9.04تست همگرايي نشان داد
که نمرات  AVEکمتر از  ۳/1و همچنین مقادير تجمعي کمتر از  ۳/1است ،درحاليکه
بسیاری از بارهای عاملي کمتر از  ۳/1بود؛ بنابراين ،موارد اندازهگیری داری کمترين
بارهای عامل هر سازه ( )PR،URT ،FR ،CRکاهش مييابد ،پس از کاهش اقالم
اندازهگیری به  ۱1نقطه تقلیل آيتمهای سنجشي متوقف ميشود (گريفین و هاوسر،
 .)۴۱۱۹حداکثر میزان نیاز کاربر را که برای ورود به  QFDپیشنهاد ميشود  ۱1مورد
است .جدول  ۹مرور کلي از تجزيه و تحلیل قابلیت اطمینان را برای  ۱1مورد
اندازهگیری که هنوز باقي مانده است ارائه ميدهد.
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جدول.۳بررسیقابلیتاطمینانبراي11عددآیتمباقیمانده
سازه  شاخص AVEرواییمرکب ضریبتعیین  آلفايکرونباخ تجمعی  تکرار
FR

CR

UR

PR
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با مقايسه نتايج حاصل از جدول  13( ۱مورد اندازهگیری) و جدول  ۱1( ۹مورد
اندازهگیری) ميتوان مشاهده نمود که با کاهش  3۱مورد اندازهگیری به  ،۱1ارزش کلي
بهطور خاص برای  FRو  URافزايش مييابد .درحاليکه ضريب آلفای کرونباخ هنوز در
يک سطح خوب است ،نمرات  AVEو ضريب تجمعي بهطور خاص بهويژه برای  FRو
 URافزايش يافته است .با اين حال ،همانطور که نمرات و کمیتههای  AVEهنوز کمتر
از  ۳51بود 7 ،مورد اندازهگیری کاهش يافت .جدول  ۱يک مرور کلي از آزمون قابلیت
اطمینان  ۴1آيتمي را ارائه ميدهد.
جدول.0بررسیقابلیتاطمینانبراي01عددآیتمباقیمانده
تکرار

تجمعی  آلفايکرونباخ ضریبتعیین  رواییمرکب شاخص AVEسازه 
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کاهش به  ۴1آيتم اندازهگیری بهعنوان باالترين جايگزين از آيتمهای اندازهگیری با
توجه به آزمون همگرايي اعتبار در نظر گرفته شد .ميتوان مشاهده کرد که تمام
امتیازات  AVEو کمیت بیش از  ۳/1است .با اين حال ،بارهای عامل )،CR۱ (۳5313
) )۳5371( UR3 ،CR۴۴ (۳5331) ،CR۴۳ (۳531۳) ،CR1 (۳537۱و )UR10 ،UR1 (۳53۱۴
( )2..02کمتر از مقدار پیشنهادی  ۳/7بود .با اين حال ،آنها هنوز با توجه به توصیه

هالند ،)۴۱۱۱( 1معتبر در نظر گرفته ميشوند .ازاينرو ،مدل پیشنهاد شده  ۴1آيتمي
بهترين راه حل بوده و برای تحلیل بیشتر در اين مطالعه مورد استفاده قرار ميگیرد.
عالوه بر اين ،روايي تشخیصي 2با استفاده از  SmartPLS ۱5۳اندازهگیری شد .با توجه
به فرل و رود )۱۳۳۱( 3روايي تشخیصي با استفاده از نمره  AVEهر يک از متغیرهای
پنهان شده و با مقادير مربع همبستگي با متغیر ديگری مقايسه ميشود .درحاليکه
انجام اين کار ،نمره  AVEبايد بزرگتر از همبستگي مربع با يک متغیر غیرواقعي باشد
يا همبستگي متغیر غايي کمتر از ريشه مربع امتیاز  AVEباشد (پتريک .)۱۳۳۱ ،4از
سوی ديگر گتز 0و همکاران ( )۱۳۴۳پیشنهاد استفاده از بارگذاری متقابل .را برای
انجام آزمونهای روايي متمايز پیشنهاد کرد؛ بنابراين ،يک متغیر پنهان بايد ارزش
باالتری را در ساختار خود در مقايسه با همبستگي با يک متغیر غیرواقعي داشته باشد.
جدول  1نمای کلي متقابل بارگذاریها را برای تمام  ۴1مورد اندازهگیری ارائه ميدهد.
جدول.1بارگذاريمتقابلبرايآیتمهاياندازهگیري
CR0

FR
۳,3113

CR
۳،۱1۳7

UR
۳،۳1۱

PR
۳،3۱۹۴

CR0

۳،37۹7

۳،۱1۳۱

۳،۴3۱1

۳،3۹۱۱

CR6

۳،7۴۳۱

۳،۱۱3

۳،۴31۱

۳،۹۱۳۴

CR0

۳،711۴

۳،۱۳۹۴

۳،۱71۱

۳،۱11۴

CR1

۳،7171

۳،1۱1۱

۳،۴۱۴۴

۳،۹۱۳۱

PR07

۳،31۳1

۳،۹1۹

۳،۴733

۳،3۱۳۱

PR00

۳،331۳

۳،۱1۴1

۳،۴31۱

۳،۱3۹۱

PR01

۳،7۳۱۱

۳،1۴۹1

۳،۳۱13

۳،1۳۹۹

PR17

۳،۱3۳1

۳،7۳۴3

-۳،۳۳۹۱

۳،۹۱۹۹

FR11

۳،۹۹1۱

۳،7۳۱۱

-۳،۳۳۱۴

۳،۱71۱

FR1۳

۳،1۹۳۱

۳،7717

-۳،۳7۱۴

۳،11۳۴
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1. Hulland
2. discriminant validity
3. Farrell and Rudd
4. Petrick
0. Goetz
.. Cross-loadings
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۴7

FR10

۳،۱377

۳،7۳3۱

۳،۳7۹7

۳،۹3۱۱

FR11

۳،۱1۱۱

۳،7۳۱1

۳،۴۱۱۴

۳،۱1۱۱

UR1

۳،۴۹۴1

-۳،۳77

۳،717۳

۳،۹۴۴۱

UR6

۳،۴۴۴

۳،۳7۴۱

۳،317۱

۳،۱۱۱۴

UR1

۳،۴۱۹۱

۳،۳۴۹۴

۳،3۱۴۱

۳،۱۱3۱

UR07

۳،۱۱۳1

۳،۳1۱۱

۳،71۱1

۳،۱1۳۱

UR01

۳،۴۴13

۳،۳3۱۱

۳،31۴1

۳،۱۱1۱
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ميتوان ديد که بارهای متقاطع يک ساختار تعیین شده همیشه در ساختار منصوب
شده خود ارزش بیشتری را نشان ميدهد در مقايسه با همبستگي آن با ديگری؛
بنابراين ،اعتبار اقالم اندازهگیری براساس بارهای متقابل آنها تأيید شد .عالوه بر اين،
روايي تشخیصي با توجه به فرل و رود )۱۳۳۱( 1اندازهگیری شده و در جدول  3ارائه
شده است.
جدول.6مقیاسAVEدرمقایسهبامقادیرهمبستگیمربعاتدیگرسازهها
 PR

 UR

 FR
۳51۴3۱

۳51۱۳۹

۳51۳1۴

۳5۳۳۴

۳5۱7۱۱

۳5۳۴3۴

CR
CR ۳51۳۹3
FR ۳5۱۴3۱
UR ۳5۳۱1۱
PR ۳5۴13۴
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1. Farrell and Rudd
2. Damala
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واضح است که نمره  AVEيک ساختار معین ،همیشه باالتر از مقدار مربع يک
همبستگي با يک متغیر ديگر است .در جدول  ،3الزامات کاربران برای  ۴1آيتمي که
برای تولید مدل  QFDمورد استفاده قرار ميگیرد نشان داده شده است .واضح است که
بیشترين الزامات مربوط به محتوا بود که تأيید يافتههای ادبیات و همچنین مصاحبههای
گروه تمرکز بود (داماال.)۱۳۳1 ،2

وارويک )۱۳۳7( 1توصیه ميکند که همه نیازهای مشتری به دادههای اولیه ،ثانويه و
دادهای ثالث را قبل از ورود به نمودار  QFDسازماندهي کنید؛ بنابراين ،ميتوان
دادههای خام مشتری خام را به گروههای مربوطه سازماندهي کرد و به يک تفاهم و
تفسیر مشترک از هر نیاز در تیم توسعه دست يافت .در سطح اولیه ،نیازهای خدمات
رفاهي به سه حوزه اصلي تقسیم شده که در مصاحبههای نیمه ساخت يافته ،ابعاد
ملموس و فیزيکي  ،FRقابلیت اعتماد بودن  ،CRپاسخگويي به مشتريان  URو تضمین
خدمات و اطمینان خاطر مشتری  PRمشخص گرديده است .سطح ثانويه عمق بیشتری
را در هر گروه فراهم ميکند و هدف آن ايجاد گروههای جداگانهای از هدف درون برنامه
است .در نهايت ،سطح باالتری از جزئیات خدمات رفاهي را ارائه ميدهد و برای تجزيه و
تحلیل بیشتر و استقرار  HOQمورد استفاده قرار ميگیرد؛ بنابراين ،برای  HOQنهايي،
تنها سطح باالتری پیشبیني شده است .جدول ( )7نیازهای سازمانيافته مشتری را در
سطوح ابتدايي ،متوسطه و درجه سوم را نشان ميدهد.
سطوحسهگانه

سازمانیافتهبه

جدول.0الزاماتخدماترفاهی
سطحسوم 

سطحدوم 

سطحاول 

توانايي مديريتي قابل اعتماد
بودن

1. Warwick
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توانايي مديريت کیفیت خدمات
توجه مدير به سیستمهای نوين مديريتي
انعطاف مدير و کارکنان در کار
زمان
زمان سريع ارائه خدمات
دقت
حساسیت به نیاز مشتری
ابعاد ملموس و
تجهیزات
ابزارهای کامپیوتری ،ديجیتال و مدرن
فیزيکي
تغذيه
غذا و استانداردها و نیازهای تغذيهای
محیط
مکان و محیط جغرافیايي و شرايط طراحي محل
ايمني
ايمني محل و رعايت حريم شخصي در استفاده از خدمات
اطالعرساني پاسخگويي به
تماس سريع و پیگیری تماس
مشتريان
خدمات رزرو
اشتیاق شخصي برای ارائه خدمات مناسب
آمادگي حل مشکالت
خدمات قابل دسترس در محل زندگي کارکنان
تضمین
ثبات و سالمت
توجه به کارکنان
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رفتارهای کارکنان خدماتي
سالمت فرآيندهای مالي
اخالقمداری

۴۱

خدمات
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دیدگاههاي منابع انسانی  :)What(بهمنظور تعیین اهمیت نسبي هر نیاز،

میانگین اهمیت هر نیاز کاربری از پاسخهای پرسشنامه محاسبه شده و به کل مقادير
گرد گرديده است .درحاليکه پرسشنامهها در يک مقیاس لیکرت از  ۴تا  1طراحي
شدهاند تا به تصمیمگیرندگان برای تکمیل پرسشنامه کمک کنند ،اهمیت متوسط هر
يک از نیازهای گردشگری ذکر شده دو برابر شده و به يک عدد کل که توسط گروه
تولید وارويک ( )۱۳۳7پیشنهاد شده است ،تجزيه ميشود.
ویژگیهايفنی:)Hows(عناصر طراحي فني « »Howsبا پشتیباني سه استاندارد
همراه بودند که بهصورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند تا عناصر طراحي کیفیت
خدمات را با هم مقايسه نموده و فرمول نهايي را برای ورود به  HOQبازيابي کنند .با
توجه به گفته تان و شن )۴۱۱1( ۴نیازهای فني مشخص ميکنند که چگونه به نیازهای
مشتری پاسخ دهند .مشخصات فني ترجمه شده بايد قابل اندازهگیری و قابل دستیابي
باشد تا تصويری روشن از آنچه که بايد توسعه يابد ارائه شود .گام بعدی شامل ارزش
بهبود برای هر ويژگي فني بود؛ بنابراين برای هر ويژگي مشخص شد که حداکثر سازی
آن (▲) ،به حداقل رساندن (▼) يا هدف مطلوب ( )xبرای افزايش کیفیت برنامه است.
معیارهای موردنظر با مشورت با متخصصان فني فوق ذکر شد.
ماتریس همبستگی :)Hows( ۱سقف  HOQبا بررسي ارتباط بین هر عنصر

1. Tan &Shen
2. Correlation Matrix
3. Paryani
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طراحي فني طراحي گرديده است .اگر چه اين مقدار در محاسبه عددی نتیجه نهايي
مدل  QFDکه بهعنوان مقادير هدف ( )Fنمايش داده ميشود ،نمايش داده نميشود.
اگر يک عنصر افزايش يا کاهش يابد ،اين تصوير تصويری فوری از تأثیر ديگر عناصر
طراحي فني را فراهم ميکند (پارياني 3و همکاران .)۱۳۴۳ ،

مدل نهایی  :QFDميتوان در وزنهای مهم مشاهده کرد که مهمترين عناصر
طراحي کیفیت خدمات وبسايت محتوا ( )٪۴،۴۳و استفاده از اتصاالت شبکهها
( )٪۳،۴۳نسبت به ساير موارد عناصر طراحي فني اهمیت بیشتری دارند .عالوه بر اين،
نتیجه نشان ميدهد که «زمان ارائه خدمات» (« ،)٪153نیازهای خاص مشتری»
( )٪15۱و «مديريت مشارکتي» ( )٪751برای پنج اولويت مورد نیاز است که بايد در
برنامههای مديريت کیفیت اجرا شود .با اين حال ،شايان ذکر است که گنجاندن الزامات
بیشتر در برنامه نهايي ،باعث افزايش کیفیت برنامه ميشود (جدول  .)7نتايج آنالیزهای
نهايي نشان داد که مهمترين عناصر طراحي کیفیت خدمات وب سايت محتوا ()٪۴،۴۳
و استفاده از استفاده از اتصاالت شبکهها ( )٪۳،۴۳نسبت به ساير موارد عناصر طراحي
فني اهمیت بیشتری دارند .عالوه بر اين ،نتیجه نشان ميدهد که زمان ارائه خدمات
(« ،)٪153نیازهای خاص مشتری» ( )٪15۱و «مديريت مشارکتي» ( )٪751برای پنج
اولويت مورد نیاز است که بايد در برنامههای مديريت کیفیت اجرا شود .با اين حال ،الزم
به ذکر است که گنجاندن الزامات بیشتر در برنامه نهايي ،باعث افزايش کیفیت برنامه
ميشود .همچنین"هدف" يا "مقدار محدوديت" و همچنین "سطح دشواری انجام"
شامل هر عنصر طراحي فني کیفیت خدمات را ميتوان در مقادير هدف ادغام نمود  .با
اين حال ،هر دو شاخص بهشدت به تخصص و تخصیص منابع هر کدام از خدمات رفاهي
دارند ،در اين مطالعه از آنها صرف نظر شد و فقط برای اهداف تکمیلي گنجانده شدند.
مقادير هدف بايد حداکثر تا حد ممکن مشخص شود تا زماني که دانش خاص درباره
منابع موجود برای تیم توسعه برنامه کاربردی شناخته شود .شکل  ۱-۱خانه تکمیل
شده ( )HOQو مدل  QFDنهايي اين مطالعه را نشان ميدهد.
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f
d
در fزير فهرستي از اولويتهای کیفي که در يک برنامه مديريت رفاهي همراه در
Abstract

نظر گرفته ميشود را ارائه ميدهد .اين فهرست با توجه بهعنوان نتیجه مطالعه طراحي
شده است .ميتوان مشاهده کرد که عناصر مرتبط با خدمات مجازی و حساسیت
مشتری برای توسعه موفقیتآمیز برنامه مديريت کیفي رفاهي قابل توجه سازمان از
اهمیت بیشتری برخوردار است.
 .۴وب سايت محتوا
 .۱استفاده از اتصاالت شبکهها
 .۹زمان ارائه خدمات
 .۱نیازهای خاص مشتری
 .1مديريت رفاهي مشارکتي
 .3حفظ امنیت شخصي
 .7بهروز رساني پیوسته
 .1دسترسي به خدمات در مکانهای مختلف
 .۱قابلیت فیلتر محتوا
 .۴۳خدمات رفاهي در محل زندگي کارکنان
 .۴۴کمترين سختافزار استفاده شده
 .۴۱حمل و نقل مناسب
 .۴۹اتصال پیوسته خدمات
 .۴۱تمايز خدمات
 .۴1لینک به خدمات رفاهي جهاني
 .۴3آساني خدمات مالي
 .۴7کیفیت مقايسهای
 .۴1قابلیت سريع جبران اشتباهات
-1بحثونتیجهگیري 
بر اساس اقتصادی-رفاهي پیگو ،مهمترين اصل افزايش رفاه مشتريان ،توجه به جهت
و راهي است که اصالحات در آن صورت ميپذيرد .يک خدمت رفاهي همزمان
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مسیرهای مختلفي دارد .پیشروی در يک مسیر مستقل از پیشروی در مسیر ديگر
نیست .همچنین در شرايط تحريم ،نیازهای رفاهي کارکنان از اهمیت بیشتری
برخوردار است (قليزاده ،و کمیاب )۴۹۱۱ ،زيرا تحريمهای نفتي اساساً بر سختي کار
کارکنان شرکت نفت ايران تأثیر مستقیمي دارد .همانگونه که عرفاني و چرمگرا
( )۴۹۱۹نشان دادند ،نااطمیناني قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کالن ايران ،از جمله
شاخصهای رفاهي کارکنان تأثیر بهسزايي دارد .از اينرو نیروی انساني مهمترين
سرمايه سازمانهای است و هر چه اين سرمايه از کیفیت مطلوب و باالتری برخوردار
گردد ،موفقیت ،بقاء سازمان بیشتر خواهد شد لذا بايد در بهبود کیفي نیروی انساني
سعي فراوان نمود چرا که اين اقدام به نفع سازمان است و هم به نفع افراد .نتايج نشان
ميدهد که انتظارات منابع انساني از طريق سه مؤلفه اصلي اتصاالت شبکههای مجازی،
مديريت مشارکتي و اتصال خدمات رفاهي بر اعتماد سازماني اثرگذار ميباشد .نوع اين
اثرگذاری رابطهای مثبت و بسیار قوی بوده که در طول زمان عدد ثابتي را نشان
ميدهد .اعتماد سازماني بهوسیله لینک به خدمات جهاني و حمل و نقل مناسب
مسئولیتپذيری را تقويت ميکند ،اما نوع اين رابطه ثابت نميباشد ،بهگونهای که در
بعضي مواقع قوی و در بعضي مواقع به يک رابطه متوسط تغییر ميکند (بر حسب نوع
مؤلفه) .طي يک پژوهش نشان داده شد که سیستم مديريت خدمات رفاهي با توجه به
متغیر بودن شرايط صنعت و تنوع نیازها و شرايط شرکتهای تابعه با پیشبیني و لحاظ
کردن سازوکارهای الزم جهت ارزيابي عملکرد شرکتهای تابعه و همچنین بهبود اجرای
سیستم با مشارکت ذینفعان مربوطه در صدد بهبود مستمر ساختار و عملکرد خود
ميباشد (ماتزلر.)۱۳۳۱ ،1
از مهمترين مؤلفههای تعهد سازماني داشتن يک وبسايت مناسب و سهولت
دسترسي به آن بهشمار ميروند که در مديريت کیفیت خدمات رفاهي سازمان ديده
نميشوند و به همین دلیل اثری منفي و يا ضعیف بر اعتماد سازماني بهجا ميگذارند.
يک وبسايت رفاهي را ميتوان با يک کاتالوگ مقايسه نمود؛ کاتالوگ ميتواند شامل
تصوير و متن باشد درحاليکه وبسايت ميتواند عالوه بر تصوير و متن از فیلم ،صوت
و يا انیمیشن نیز بهره بگیرد ،کاتالوگ فقط به دست افراد محدودی ميرسد و آن را

. d
f
d
مشاهده fو در اکثر مواقع از بین رفته و همیشه در دسترس نميباشد .درصورتيکه وب
Abstract

1. Ramanathan & Jiang
2. Tontini & Silveira
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سايت همیشه و در همه جا در دسترس بوده و همان کاتالوگ سنتي را هم ميتوانید
بهصورت يک فايل ديجیتال برای استفاده عموم و بدون هیچگونه هزينه چاپ مجدد در
اختیار مخاطبین بیشتری قرار دهد .لذا از اين نظر امکان اطالعرساني جامع با محتوايي
جذابتر را برای مخاطب فراهم ميکند.کاتالوگ فقط به دست افراد محدودی ميرسد
و در اکثر مواقع نیز از بین ميرود و همیشه هم در دسترس نیست ،درصورتيکه
وبسايت همیشه و در همه جا در دسترس است (راماتران و جیانگ.)۱۳۳۱ ،1
نتايج اين پژوهش با فرآيند گسترش عملکرد نشان داد که مشتريان صالحیت ارزيابي
میزان اهمیت و رضايت از الزامات محصول را دارا هستند و اينکه رابطۀ بین میزان اهمیت
و رضايت ،يک رابطۀ خطي و مستقل ميباشد .درصورتيکه بخواهیم خدماتي با الزامات
نوآور ارائه دهیم که مشتريان قادر به سنجش میزان اهمیت اين الزامات و ارزيابي رقابتي
آنها نباشند .بهعالوه ،مطالعات متعددی بیانگر اين نکته که رابطۀ بین میزان کارايي
)عملکرد( و رضايت همیشه خطي نیست .نتايج نشان داد که در مورد نیازهای مشتری،
رضايت با سطح عملکرد و کارآيي متناسب است .عملکرد باالتر موجب افزايش رضايت
ميشود و بر عکس .معموالً مشتريان بهطور صريح متقاضي اين دسته از نیازها هستند و
آنها را اعالم ميدارند.
در نهايت قابلیت طبقهبندی و فیلتر کردن محتوای خدمات رفاهي در وب سايت
خدمات رفاهي شرکت نفت و خدمات رفاهي در محل زندگي کارکنان با اعتماد سازماني
دارای اثر متقابل هستند و بر آنها تأثیرگذار ميباشند .به نظر ميرسد اين دو مؤلفه در
سازمان و برای مشتريان دارای تعريف يکساني نیست .محتوا از ارکان اصلي و ضروری در
خصوص افزايش کیفیت خدمات رفاهي محسوب ميشود .اين ،محتواست که نشان
ميدهد وبسايت در چه زمینهای فعال است .نشان دادن تصوير محصول در وبسايت
بهتنهايي نميتواند مخاطب را جذب کند ،بلکه در خصوص محتوا نیز بايستي
اطالعرساني دقیق انجام شود که اين موضوع تنها از طريق تولید محتوای صحیح و
استاندارد ممکن خواهد بود (توتیاني و سیلوارا)۱۳۳1 ،2
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حفظ امنیت شخصي و قابلیت جبران اشتباهات برترين مؤلفههای اخالق حرفهای
محسوب ميشوند که همواره تحت تأثیر کیفیت خدمات رفاهياند .حفظ امنیت شخصي
يکي از ارکان مهم ارائه خدمات باکیفیت است .امنیت شخصي از دو لحاظ قابل بررسي
ميباشد؛ جنبه اول امنیت شخصي در اطالعات کاربری خدمات رفاهي است؛ به عبارت
ديگر اطالعات مربوط به استفاده از خدمات رفاهي بايد تنها در دسترس متولیان اصلي
باشد و نیروی انساني سازمان بايد مطمئن باشد که نوع خدمات دريافتياش ،به ديگر
بخشها رخنه پیدا نميکند .جنبه دوم امنیت شخصي در محل استفاده از خدمات
رفاهي است .محلهای رفاهي سازماني بايد محیطي امن برای نیروی انساني ايجاد کند
بهطوریکه راحتي خیال نیروی انساني را به همراه داشته باشد (وانگ و وانگ)۱۳۴۱،1
مفهوم رفاه سازماني طي دورههای مختلف زماني بهتدريج تغییر و تکامل يافته
است .در گذشته ،کارفرمايان برای رعايت حداقل استانداردهای قانوني به تهیه و تدارک
اسباب ايمني و سالمتي اقدام مينمودند ،اما اکنون با شدت گرفتن توسعه اقتصادی،
فعالیتهای رفاهي بايد با برنامهريزی دقیق و لحاظ کردن عواملي همچون تطابق با
نیازهای کارکنان ،هدفگذاری در زمینه توسعه شخصي و سازماني اعضا و حصول
اطمینان از اين موضوع که مشارکت کارکنان در برنامهريزی اجرايي در باالترين حد
ممکن است ،طراحي و اجرا گردند.
بنابراين ،تمام خدمات داوطلبانهای که هدفشان کمک به کارمند در جهت هر چه
بهتر انجام شدن کار ،تطابق با شرايط کاری و نیز زندگي بهتر به شیوهای معنيدار و
هدفمند باشد ،در زيرمجموعه رفاه سازماني قرار ميگیرند.رفاه سازماني ،تأمین يک سطح
حداقلي از تندرستي و حمايت اجتماعي اعضای سازمان ميباشد که از اين لحاظ رفاه
سازماني منجر به بهبود وضعیت فیزيکي ،اجتماعي ،اقتصادی و رواني تا سطح مطلوب
ميشود .به دلیل فشارهای رقابتي ،سازمانها دائماً در جستجوی راهکارهايي برای کسب
مزيت رقابتي بهوسیله کارکنانشان از طريق ترغیب و تشويق آنها به تالش ،کوشش و
عملکرد باالتر هستند ،لذا مطالعه رفتار کاری کارکنان و بررسي انگیزش آنها که اساس
سیستمهای جبران خدمات و رفاه را تشکیل ميدهد ،يکي از دغدغههای همیشگي
مديريت منابع انساني بوده است.

. d
f
d
اين fپژوهش نشان داد که خدمات رفاهي به تنهايي کافي نميباشد و با پیشرفت
Abstract

تکنولوژی و تغییر شرايط زندگي کارمندان ،حفظ اولويتهای شخصي نیروی انساني
دغدغهای جدی و مهم است.
منابع 
امیر تبسمي ،محسن علیزاده ثاني ،ابوالحسن حسیني ( .)۴۹۱1نوع شناسي خدمات
رفاهي کارکنان .سومین کنفرانس جهاني مديريت ،اقتصاد حسابداری و علوم انساني در
آغاز هزاره سوم – .۴۹۱1
جلیلي ،کامجو سید پرويز ،خوش اخالق ،رحمان ،فطرس ،محمد ،حسن و درخشان،
مرتضي ( .)۴۹۱۹برآورد ترجیحات شهروندان بومي و غیربومي در برخورد با خدمات
اکوسیستمي زاينده رود :رويکرد مدلسازی انتخاب .فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی.سال
.۴۳شماره  ،۱۱صص .۱۱-۴
جنتي پور ،میثم ،دهقاني ،تورج و جنتي پور ،مصطفي ( .)۴۹۱۱انتخاب تأمینکنندگان
در پروژههای نفت و گاز با رويکرد  .AHP-QFDفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی .سال
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Abstract
The aim of this study is to provide a model for setting human resources
expectations and priorities of the National Iranian Oil Company welfare unit,
utilizing a matrix pattern of four Quality Function Deployment (QFD) criteria. This
research was conducted to improve the quality engineering of the welfare system.
The participants in the study were experts in the welfare department of the Oil
Company who formed a qualitative statistical sample. The sample of fifteen experts
was found to meet thea qualitative research standards of adequacy and saturation.
The sample was extracted using welfare indices and participants were asked to
complete an appropriate questionnaire. Reliability of Cronbach's alpha and
confirmatory questionnaires were more than ۳57 and factor validity and AVE scores
1. Corresponding author

were in the valid range. The study identified

۴1 factors that depending on the type

of relationship in their respective classification, have a positive or negative (strong
and moderate) impact on human resource expectations.
JEL Classification: A۴۹, D۴۱, D3۹
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