
 مقدمه

جهان در آغاز هزاره سوم و در عصر جهاني شدن شاهد تحولات سريع، پيچيده و شگرف در زمينه هاي گوناگون 

زندگي است. اين تحولات، تهديدها و فرصتهاي مختلفي را براي سازمانها ايجاد مي نمايد. براي مقابله با تهديدها و 

 ي در ابعاد مختلف سازمانهاي خود برآيند. در صدد انجام تغييرات مقتضاستفاده از فرصتها مديران بايد 

هم موثري پيشرفته صنعتي در ايران سشرکت بهره برداري از سد، نيروگاه و شبکه هاي آبياري مارون به عنوان يک سازمان 

ه را دارا بوده است. ب و اشتغال تعداد کثيري از افراد در توليد نيروي برق و آب مورد نياز بسياري از صنايع، کشاورزي

عنوان يک سازمان، اين شرکت نيز دوران تولد، رشد و بالندگي را پشت سرگذاشته است و با همه امکانات ممکن است با 

وجود مسائل، مشکلات و تنگناها را مي توان پديده اي معمول در مسائل اجتماعي، سازماني و رواني متعددي مواجه شود. 

وجود، يک سازمان پويا از وجود همين مسائل براي رشد و شکوفايي  . با اينبسياري از سازمانهاي عصر حاضر دانست

 مزبور است. شناخت و آگاهي يافتن از مسائلنمايد. اين بهره برداري مستلزم بيشتر بهره برداري مي

 زرعايت استانداردها و اصول اجرايي سازمانهاي موفق مي تواند باعث کاستن از مشکلات و آسيبهاي متداول در بسياري ا

. به بيان ديگر، درنظر گرفتن و به روز نمودن شرايط بهينه مرتبط با کار زمينه را براي بهبود و بالندگي سازمانهاي سنتي گردد

لازم است جنبه ها و ابعاد سازمان فراهم مي سازد و اين مسئله در ادراک کارکنان نيز اثر خواهد گذاشت. در اين راستا، 

 دقيق قرار گرفته و از استاندارد بودن آنها اطمينان حاصل نمود.مختلف سازمان مورد بررسي 

ايسته است شدر اين راستا، به عنوان بخش مهم و لاينفک زندگي و کار کارکنان شاغل در آن تلقي مي گردد. شرکت اين 

ار، از استاندارد ک جنبه هاي مختلف سازمان مورد بررسي قرار گرفته و در کنار ادراک کارکنان از شرايط مختلف مرتبط با

مسائل و  ،. با توجه به تاثير نگرش کارکنان نسبت مسايل کار بر عملکرد آنانبودن آن جنبه ها اطمينان حاصل گردد

تواند به عنوان مسائل آن صنعت در نظر گرفته شود. از اين رو براي شناخت مشکلاتي که کارکنان تجربه مي کنند، مي

رکت بهره شارکنان آن استفاده و به بررسي آنها پرداخت. از طرف ديگر، سازماني نظير مسائل آن مي توان از ديدگاه ک

مي تواند رشد و بالندگي و هويت خود را به کمک منابع انساني خويش  مارون ياريآب يو شبکه ها روگاهياز سد، ن يبردار

 حفظ نموده و ارتقاء بخشد.

 هه راهکارهاي موثر بمنظور افزايش اثربخشي در شرکت مذکور پرداختحاضر به شناخت مسائل منابع انساني و ارائ ژهورپ

، ابتدا مسئله پژوهش، اهميت موضوع، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي واژه است. در اين گزارش

ي ن مورد بررسو در پي آن سيستمهاي مهم در سازما ها و در نهايت مسايل مربوط به شناخت سازماني ارائه گرديده است

 .قرار گرفته است

 


