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 وري سازمان  تاثير انگيزش بر بهره
 

  محمد خاقاني

 شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
 

 وري بهره، عملكرد، انگيزش :كلمات كليدي
 

افزايش  به منظور  باشد و  وري سازمان مي   ترين اهداف در هر سازماني ارتقاء بهره       يكي از مهم   :كـيده چ
باشد كه در اين ميان نيروي انساني نقش         ل موثـر مـي    اي از عوامـ    وري در هـر سـازمان مجموعـه        بهـره 

 .كليدي دارد
ترين عامل   ها، مهم  هاي سازمان  عنوان با ارزشمندترين سرمايه    ه  ب ايجاد انگيزش در نيروي انساني،     

افراد نيازهاي ارضاء شده بيشتري داشته باشند، رفتارشان             هر قدر   .باشد وري در سازمان مي     بهره
ايجاد  ها شناخت نيازهاي كاركنان و     لذا يكي از وظايف مهم سازمان      .ر خواهد بود  ت منطقي تر و  ييعقال

 .باشد انگيزش در آنان مي
اي  را به گونه  ) بيروني دروني و (باشند، اغلب محيط     ايجاد انگيزش كاركنان موفق مي      مديراني كه در  

ين مقاله ابتدا رابطه انگيزش     در ا . مناسب، براي ارضاء نياز كاركنان باشد     ) محرك(ها   سازند كه هدف   مي
بهبود  ها براي ايجاد انگيزش در كاركنان و       هاي چندي ازسازمان   سپس برنامه  با عملكرد مورد بررسي و    

 مزاياي  ، پرداخت براساس مهارت    ، تعديل در رفتار    ،مديريت مبتني بر هدف    : عملكرد سازمان مانند  
 .فته استل ويژه انگيزش مورد بررسي قرار گريپذير و مسا انعطاف

 
 مقدمه. ١

مقررات است در باره چيزي جز       پول مهم نيست بلكه هدف اصلي رعايت اصول و        :گويد وقتـي كسي مي   
 گمنام! زند پول حرف نمي

 
باشند، به عنوا ن مثال كارگري كه در اثر كار           ي انگيزش با هم متفاوت مي     يبطور كلي افراد از نظر پويا     

 همان شخص در    نمايد احتماالً  به سرعت احساس خستگي مي    با يك دستگاه در يك منطقه از كشور،         
و علت اين امر ممكن      ها با دستگاه مشابه كار كند      تواند ساعت  شهر ديگر، بدون احساس خستگي مي     

 .دارد بلكه به محيط، موقيعت يا وضعيت كار بستگي كار بستگي نداشته باشد، است، به شخص يا كننده
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) نفر حتي يك  و( درنظر داشت كه سطح يا ميزان انگيزش بين دو نفر            بنابراين در بررسي انگيزش بايد    
به  كوشد و  شود سخت مي   هنگامي كه شخص داراي انگيزه مي       . كند هاي متفاوت فرق مي     در زمان 

 باشد، كند ولي احتمال اينكه اين تالش باعث افزايش بازدهي يا عملكرد شود، كم مي                  شدت كار مي  
 .هاي سازماني انجام شود سازگار با هدف هت ومگر اينكه تالش مزبور در ج

بايد توجه داشت كه ممكن است فرد يا كارگر تالش يا كوشش زيادي نمايد ولي در جهت مخالفت با                    
 اعضاء و  باشد به عنوان مثال بسياري از        منافع سازمان صورت گيرد و اين امر چيز غيرعادي نمي             

كنند تا بدين    همكاران مي  را صرف صحبت با دوستان و     مقدار زيادي از وقت خود       ها، كاركنان سازمان 
گردد  در چنين حالتي، تالش وكوشش زيادي انجام مي        .طريق نيازهاي اجتماعي خود را ارضاء نمايند      

 .بازدهي سازمان نبوده است ولي اين تالش در جهت افزايش توليد و
 

 }٣{يند انگيزشآفر. ٢
 هاي مطلوب  كاري، براي رسيدن به هدفيعني تحريك افراد به انجام دادن : انگيزش

 .باشد هاي سازماني مي ف مهم مدير ايجاد انگيزش افراد به همكاري در جهت نيل به هدفييكي از وظا
براي اينكه شخص از شدت  كند، انسـان نـيازهاي مـتعددي دارد، يـك نياز ارضاء نشده تنش ايجاد مي             

اصـل شـده اسـت، بكاهد به انجام عمل يا           تـنش كـه ناشـي از ارضـاء نشـدن يكـي از نـيازهاي وي ح                 
 . كند بدين ترتيب احساس رضايت مي ي مبادرت مي ورزد ويرفتارها

 
 فرآيند انگيزش

نيازهاي ارضاء شده كوشش               رفتار و             حركت  تنش                        نيازهاي ارضاء نشده
 
يك نياز ارضاء نشده تنش      گردد، ث پيامد خاصي در فرد مي     بـه معنـي حالتي دروني است كه باع         نـياز 

ي موجب بروز   ياين پويا  آورد و  به وجود مي  ) حركت(ي  يدر نتيجه درون فرد نوعي پويا      كند و  ايجـاد مي  
ها را تامين  آيد كه اگر آن هدف اي برمي هاي ويژه فرد در پي تامين هدف    شود و  نوعـي رفتار در فرد مي     

 .يابد در نتيجه تنش در فرد كاهش مي شود و اء ميكند، نياز مزبور ارض
 

 }١{عملكرد رابطه انگيزش و. ٣
هاي شناخته شده درخصوص عملكرد كارگر يا كارمند اين است كه عملكرد وي را به عنوان                 يكي از راه  

 عملكرد=  f (a*m):  يعني.انگيزش درنظر گرفت ي ويتابعي از رابطه متقابل توانا
هرگاه يكي از اين دو عامل نامناسب        . نشان دهنده انگيزش است    mي و   يينگر توانا  نما aدر اين رابطه    

 سرعت عمل يك ورزشكار    با استفاده از اين رابطه تحرك و       .باشد، بر عملكرد اثر معكوس خواهد داشت      
خود ) ولي تنبل ( ي در حد عادي است ولي هميشه از رقيب بااستعداد           يآموز كه از نظر توانا      يا دانش 
 .قابل توجيه است گيرد، ميپيشي 
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بايد عالوه بر    توجيه كنيم،  بيني و  در اينجا اگر بخواهيم عملكرد كارمند را به صورت دقيق پيش              
فرصت براي  يم وآن عامل    ي را نيز به آن اضافه نما       عامل سومي ) استعداد يادگيري (ي  يتوانا انگيزش و 
 .باشد انگيزش و فرصت ميي، يصورت كه عملكرد تابعي از توانا باشد بدين  ميعملكرد

)o * m * a = (عملكرد 
 . به معني فرصت براي عملكرد به معادله اضافه شده استoكه در اين رابطه 

ي آن را هم داشته باشد ولي امكان دارد مانع           يزيرا، ممكن است شخصي خواهان انجام كار بوده وتوانا         
 ).عوامل محيطي كار(يا موانعي بر سر عملكرد قرار گيرند 

باشيم كه چرا عملكرد كارگر يا كارمند        هنگامي كه درصدد بررسي اين موضوع مي       بـايد توجـه داشت،    
تحقيق  در سـطحي نيست كه به باور مدير بتواند بدا نگونه عمل كند، بايد ابتدا كار وي مورد بررسي و                   

ايط كاري او آيا شر شود يا خير، تائيد مي قـرار گـيرد و مشـخص گـردد كـه آيا وي از هر نظر تجهيز و          
قوانين ومقرراتي وجود دارد كه از او حمايت         مناسـب اسـت، همكـارانش با وي همكاري الزم را دارند،           

بديهي است اگر در اين گونه امور با مساله يا مشكلي  .آيا وقت كافي براي يك كار خوب را دارد     كـند و  
 .روبرو باشد، عملكرد وي رضايت بخش نخواهد بود

 
 [1]وري سازمان  بهبود بهره  رابطه با ايجاد انگيزش در كاركنان وي دريها برنامه. ٤
 مديريت مبتني بر هدف  -١-٤

باشد كه پيتر    هاي افزايش انگيزش در كاركنان اجراي برنامه مديريت مبتني بر هدف مي              يكي از راه  
بدين  حريك و هاي سازمان افراد را ت      دراكر اين شيوه مديريت را ارائه نموده تا با استفاده از هدف               

اهميت مديريت مبتني بر هدف در تاكيدي است كه در شيوه اين              .وسيله در آنان ايجاد انگيزه نمايند     
 .شود فرد مي تبديل آنها به بخش، دايره سازمان و هاي كلي سازمان و برنامه بر هدف

 شاركت دارند، هاي مزبور م   ين وهمه افراد سازمان در تعيين هدف       يهاي پا  از آنجا كه هم مديران رده      
ين به  يين وهم از پا   يمسير اجراي برنامه مديريت مبتني بر هدف دو طرفه است يعني هم از باال به پا                 

ذيربط  آيد كه بين سطوح آنها رابطه معقول و        ها به وجود مي    در نتيجه يك سلسله مراتب هدف      باال و 
هاي  هدف يريت مبتني بر هدف،   از نظر فرد كارگر يا كارمند، اجراي برنامه مد          و .وجود خواهد داشت  

نقش  بنابراين هر فرد در صحنه عملكرد واحد خود،           و آورد شخصي بوجود مي    عملكردي ويژه و   
آن  در هاي خود دست يابند،     و اگر همه افراد سازمان به هدف         معيني ايفاء خواهد كرد     مشخص و 

هاي كلي خود خواهد      در نهايت سازمان به هدف      هاي واحد مزبور تامين خواهد شد و         صورت هدف 
 .رسيد

  :در اجراي مديريت مبتني بر هدف موارد ذيل ضروري است
 .مشخص گردد ها بايد به صورت دقيق تعيين و هدف
هاي  هاي مشاركتي جايگزين هدف    هدف( .شود  به وسيله مديريت يا رياست سازمان تعيين نمي          ها الزاماً  هدف

 ).گردد تحميلي مي
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 .ماني معين تامين شودهر هدفي بايد در يك دوره ز
 ).بازخورد عملكرد( يابند دراجراي اين برنامه افراد به صورت مرتب از ميزان پيشرفت كار آگاهي مي

 
  مديريت مبتني بر هدف در عمل -١-١-٤

نشان دهنده اين است كه در حال        بررسـي تحقيقاتـي كـه در رابطـه بـا اين روش انجام گرديده است،               
در كشورهاي غربي به صورت رسمي از برنامه      ) دولتي عمومي و (اي بزرگ   ه حاضـر بسـياري از سازمان     

 از آن استفاده    كنند يا اينكه قبالً    كاركنان استفاده مي   مديريت مبتني بر هدف جهت ايجاد انگيزش در       
در مواردي هم كه اين برنامه نتوانسته       . شهرت اين روش درآن است كه هميشه كاربرد دارد         .انـد  كـرده 

بلكه انتظارات غيرواقعي  ات مديران را برآورده نمايد، به علت مشكل در برنامه فوق نبوده،     اسـت انـتظار   
 .ميلي مديريت نسبت به اين برنامه بوده است عدم تعهد مديريت عالي سازمان، ناتواني يا بي از نتايج،

 
 تعديل در رفتار -٢-٤

 : مرحله استپنجاين برنامه شامل 
 . بيشترين اثر را برعملكرد دارندي كهيي رفتارهاي شناسا ـالف
 .گيري رفتارها  سنجش يا اندازه ـب
 .ي ترتيب رفتارهاي شناسا-ج
 . ارائه نوعي استراتژي ودادن تغييرا ت الزم در رفتارها-د
 . ارزيابي عملكرد-ه

ي كه فرد در سازمان     يبـايد توجـه داشـت كه با توجه به نتايج حاصل از عملكردها، هميشه انواع كارها                
 .دهد اهميت يكساني ندارد نجام ميا

 
 .باشد مي) رفتار تعيين كننده(ي رفتار اصلي ي شناسا:اولين گام در اين روش

شود كه در شرايط     ي مي يگيري تهيه گردد، اين شاخص شامل تعيين رفتارها         شاخص اندازه  :مرحله دوم 
 .گردد موجود تكرار مي

ي كه در جهت بهبود     ي به منظور تعيين رفتارها     عبارت است از يك تجزيه وتحليل عملي        :مرحله سوم 
 .گيرد عملكرد صورت مي

تضعيف  انجامد و   در اين مرحله مدير براي تقويت رفتاري كه به عملكرد مطلوب مي                :مرحله چهارم 
آورد، در   نوعي استراتژي خاص موردنظر را به اجرا مي          شود و  رفتارهاي نامطلوب، دست به كار مي       

 . پاداش تغيير خواهد كرد ـرخي از روابط عملكرداجراي اين استراتژي ب
هاي كاري، بايد انجام شود تا به عملكرد عالي پاداش،             تكنولوژي و گروه   ـ   پردازش ـ   يعني ساختار (

 .بيشتري تعلق گيرد
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يعني بررسي تغيير در رفتار كارمند، كه آيا يك تغيير              ( ارزيابي بهبود عملكرد است        :مرحله آخر 
 ه است يا خير؟هميشگي صورت گرفت

ــان  ــادي از ســا زم ــداد زي ــ درحــال حاضــر تع ــره ه ــبود به ــي، جهــت به ــرداري ا در كشــورهاي غرب  ب
  روش تعديل رفتار سازماني را     ... پاييـن آوردن نـرخ غيبت كاركنان، تاخيرها و           ـ كـاهش اشـتباهات      ـ

 .برند به كار مي
 

 مشاركت كاركنان   -٣-٤
ي است كه در زمينه مشاركت        يها فعاليت ها و  ع روش بطور كلي مقصود از مشاركت كاركنان، انوا         

در تعريف اين عبارت چنين بيان شده است كه اين امر نوعي فرايند                .گيرد اعضاي سازمان انجام مي   
مشاركت هر   اعضاي سازمان به دادن تعهد و      ترغيب كاركنان و   مشاركتي است كه هدف آن تشويق و      

باشد كه كاركنان    اساس اين انديشه بر اين منطق مي        ه و پاي .سازمان است  چه بيشتر در امر موفقيت    
سازماني از   در كار اداري و    گذارد، مشاركت نمايند و    يند تصميماتي كه بر سرنوشت آنان اثر مي       آدر فر 

 وري در  بهره و  توليد ،نهايت باعث افزايش بازدهي      در گردند و  آزادي عمل بيشتري برخوردار     
 .سازمان گردد

 
 هاي مشاركت كاركنان  نامهانواع بر -١-٣-٤

 مديريت مشاركتي ـ الف 
گيري نقش   كنند، يعني زيردستان در تصميم     گيري مشاركت مي   در اجراي اين برنامه افراد در تصميم      

 .در اين زمينه با رئيس مستقيم خود در قدرت سهيم هستند داشته و
لي يمسا و  مشاركت داشته باشند   افراد فرصت مناسب براي    براي اينكه اين روش كارساز واقع شود بايد       

 ـهوش  (ي الزم   ي كاركنان بايد از توانا    ـشـوند، مربوط به آنان باشد        را كـه كاركـنان در آن سـهيم مـي          
فرهنگ سازماني بايد به     برخوردار باشند تا بتوانند مشاركت موثر نمايند و       ) روابط انساني  دانـش فني و   

 .داي باشد كه اين نوع مشاركت را تائيد كن گونه
 

  مشاركت نمايندگان كاركنان -ب 
گيري مشاركت كنند، يك      در اين روش به جاي اينكه همه كاركنان به صورت مستقيم در تصميم                

 .كنند ها شركت مي گيري گروه كوچك به عنوان نماينده آنان در تصميم
به ) اختيار(ابر  كند تا حقوق بر    باشد و سازمان تالش مي     هدف از اين برنامه توزيع قدرت در سازمان مي        

هاي متداول اين شيوه شوراي      از نمونه  .داران شوند  تراز با مديريت وسهام    كاركنان بدهد تا كاركنان هم    
 شوراهاي كارگري تحت    معموالً اين روش بدليل اينكه جنبه نمادين داشته و        .باشد كاري كاركنان مي  

 .باشد چندان اثربخش نمي باشند، سلطه مديريت سازمان مي
 

  دايره كيفيتـج 

افراد گروه مسئوليت     نفره تشكيل داده و    ١٠ الي ٨سرپرستان يك گروه      در دايره كيفيت كاركنان و    
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و درباره  ) بار اي يك   هفته معموالً( آيند بدين طريق كه افرادگروه مرتب گردهم مي       .پذيرند مشترك مي 
اقدامات  ي را ارائه و   يها اه حل آيند و ر   ل برمي يهاي مسا  كنند و به دنبال علت     له كيفيت بحث مي   امس

نتا يج كار را مورد      گيرند و  محصول را برعهده مي   كيفيت  آورند و آنها مسئوليت      اصالحي را به عمل مي    
مسئوليت آن برعهده مديريت سازمان      ي توصيه شده و   يدهند، ولي اجراي راه حل نها      ارزيابي قرار مي  

 .باشد مي
ها با هزينه    باشد و بدينوسيله اين شركت     ي ژاپني متداول مي   ها در شركت   ي معموالً يـ ها چنيـن بـرنامه   

 .كنند عرضه مي ين، محصوالتي با كيفيت بسيار باال توليد ويپا
 
  سهيم كردن كاركنا ن در شركت  ـ د

نمايد تا آنان بتوانند در مزاياي حاصل           در اين روش شركت سهام خود را به كاركنان عرضه مي               
باشد كه شركت    ي بدين منظور مي   يها وند و هدف از ارائه چنين برنا مه        هاي شركت سهيم ش    ازفعاليت

اجراي چنين   گذاري كنند و با     كاركنان را قادر سازد كه در شركت سرمايه         ،با دادن سهم يا پول نقد      
تا زماني كه در     گيرد و  اي كاركنان صاحب سهام گرديده، ولي اين سهام در اختيار آنان قرار نمي             برنامه

 . شركت هستند حق فروش چنين سهامي را ندارنداستخدام
 آنان از  گردد و  آنان مي  مشاركت كاركنان در مالكيت شركت، موجب افزايش رضايت شغلي و انگيزه در           

  .نمايند اين نظردر شركت احساس مالكيت مي
  

 بر حقوق متغير  هاي مبتني برنامه -٤-٤

 مشاركت كاركنان در سود، دادن پاداش و جايزه و از         ي با هدف انگيزش،     يها در اين شيوه، اجراي برنامه    
صورت سنتي به اجرا    ه  كه ب (هاي حقوق و پاداش      آنچه اين برنامه را از برنامه     .گردد اين قبيل انجام مي   

 اين است كه شخص نه تنها حقوق و دستمزد خود را براساس سابقه كار يا                 ،كند متمايز مي )  آيد درمي
شركت پرداخت   هاي وي براساس عملكرد او و       بلكه قسمتي از دريافتي    كند، ميزان تالش دريافت مي   

 .كند اي ميزان دريافتي فرد به موازات تغيير عملكرد، تغيير مي براساس چنين برنامه. گردد مي
 كساني كه عملكرد ضعيف دارند دستمزد و حقوق اندكي               ،در اجراي اين روش، با گذشت زمان         

 در مقايسه با  (ي دارند شاهد افزايش دستمزد در حقوق خود            يالگيرند و كساني كه عملكرد با        مي
 .باشند مي) افزايش درآمد شركت

 :آيد كه عبارتند از  برنامه متفاوت به اجرا در ميچهاردر اين مورد 
 . دستمزد بر اساس قطعهـ
 . دادن جايزهـ
 . مشاركت در سودـ
 .  طرح دادن پاداش به گروهـ
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٢٧٨

 )پرداخت براساس شايستگي( اساس مهارتهاي پرداخت بر برنامه -٥-٤

در اين روش، به    . پرداخت براساس مهارت، شيوه ديگري از پرداخت دستمزد براساس نوع كار است              
جاي اينكه عنوان شغلي بتواند ميزان حقوق فرد را تعيين كند، ميزان پرداخت فرد بر مبناي مهارت                   

 .گردد دهند، تعيين ميتوانند كاري را انجام  اي كه افراد مي فرد يا شيوه
توانند از   هاي زيادي فرا گيرند و از آنجا كه افراد مي             كند تا مهارت    اين برنامه كاركنان را تشويق مي      

تر صورت خواهد    كارهاي ديگران هم سردرآورند و در بسياري امور مهارت پيدا كنند، ارتباطات آسان              
ارهاي ناكارآمد كاهش يابد و به ندرت امكان         گردد كه رفت   ي باعث مي  يها برنامه گرفت، اجراي چنين  

استفاده كند و درنهايت     ) آن كار من نيست    (دارد سازمان با موردي مواجه شود كه فرد از جمله               
 . گردد مي پرداخت براساس مهارت موجب بهبود عملكرد

 
 پذير مزاياي انعطاف -٦-٤

ي يتواند از بين مزاياي موجود، آنها     باشد كه كارگر يا كارمند ب      اي مي  پذير به گونه   طرح مزاياي انعطاف  
هدف اين است به هر كارگر يا كارمند فرصت داده شود با توجه به نوع                . خواهد انتخاب كند   را كه مي  

خواهد از آنها    ي را كه مي   ينياز و شرايط يا وضعيتي كه درآن قرار گرفته است، مجموعه خاص از مزايا              
در آن صورت چنين     كاركنان مزاياي مشابهي داده شود،     مند گردد، انتخاب نمايد، اگر به همه           بهره

تواند درست   شود كه همگي نيازهاي همانندي دارند و ترديدي نيست كه اين فرض نمي                 فرض مي 
را ) هاي مربوطه  و هزينه (اي   توان مزاياي حاشيه   پذيري مي  باشد، بنابراين با استفاده از مزاياي انعطاف       

 .ديل كردبه نوعي انگيزش براي كاركنان تب
اي تعيين شوند كه هر فرد يا عضو سازمان               پذير به گونه    بايد درنظر داشت كه مزاياي انعطاف        

 .اش را به بهترين نحو تامين سازد اي را انتخاب نمايد كه نيازهاي كنوني مجموعه
 

 ل ويژه در انگيزشيمسا -٧-٤
 هاي متخصص ايجاد انگيزه در گروه ١-٧-٤

د، آنها نسبت به سازمان، با توجه به رشد           باشن مياي متفاوت    راد غيرحرفه  افراد متخصص با اف     صوالًا
نمايند و وفاداري آنان بيشتر به حرفه است و            تعهد شديدي مي   تخصص خود، در بلندمدت احساس     

بنابراين آنچه ممكن است    . هاي جديد را فرا گيرند     براي اينكه هميشه به روز باشند، بايد مرتب آموزش        
. اي موجب انگيزه نگردد    هاي كاركنان موجب انگيزه شود، براي افراد متخصص و حرفه          وهبراي ديگر گر  

 حقوق اين افراد    گيرند چرا كه معموالً    براي آنان در رده باال قرار نمي         پول و مقام از اين نظر       اصوالً
 پديده  از سوي ديگر    دهند، ي كه تمايل به انجام آن دارند، انجام مي            ي كارها  خوب و اصوالً    نسبتاً

 چنين افرادي سعي    ،آورد چالشگري يا هماورد طلب نمودن شغل موجبات انگيزش آنها را فراهم مي             
 .ل پيچيده برآينديي براي مسايها نمايند در پي راه حل مي
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ورد بايد همواره اين افراد را به       آبنابرايـن اگـر سازمان بخواهد موجب انگيزش افراد متخصص را فراهم             
به آنان آزادي و استقالل عمل داده، آن طور . اشت كه چالشگر يا هماوردطلب باشد    ي گم ياه انجام طرح 

بايد . دانند كار را سازماندهي كرده و بازدهي و توليد را به ميل خود افزايش دهند كـه خـود صـالح مي    
 آنهـا را بـه كارها ئي مشغول داشت كه براي پاسخگوئي به آنها و انجام كارها از هيچ كوششي فروگذار                    

 .نكنند و با رغبت و ميل زياد درصدد انجام آنها برآيند
 
 ايجاد انگيزه در كاركنان پاره وقت -٢-٧-٤

ها با كاهش دادن نيروي كار، هزاران شغل دائمي را حذف نموده و                درحال حاضر بسياري از سازمان    
 كاركناني در   با توجه به وجود چنين      .اند بسياري از مشاغل نيمه وقت و پاره وقت به وجود آورده              

 .ها، بحث در اين است كه چگونه مي توان موجبات انگيزش آنان را فراهم آورد سازمان
ي را فراهم آورد كه آنان      يها هاي ايجاد انگيزش در بين اين گروه اين است كه بايد فرصت              هيكي از را  
 .     صورت دائمي درآينده بتوانند ب

هاي  ي را بوجود آورد تا افراد آموزش       يها ن است كه فرصت   هاي ديگر ايجاد انگيزش در آنان اي        از راه 
دهد را فرا     انجام مي  كههاي الزم در كاري       اگر كارگر يا كارمندي بتواند مهارت      . مورد نياز را ببيند    

 .گيرد، در آن صورت انگيزه زيادي براي او در آن شغل بوجود خواهد آمد
بايد به   گردد، كنان دائمي و موقت پرداخت مي       ي كه به كار    يها از ديدگاه رعايت عدل، نيز پاداش       

هاي مساله    يكي از راه حل     اي باشد كه بين آن دو تفاوت زيادي وجود نداشته باشد و معموالً                 گونه
 . مزبور اين است كه حقوق و پاداش آنان را به صورت متغيير و براساس ميزان مهارت پرداخت كرد

 
 نتيجه گيري 

ف ييكي از وظا   باشد، هاي سازماني رو به افزايش مي       ع مشاغل وتخصص  در دنياي كنوني تعداد وتنو     
 هاي رشد و   فراهم نمودن زمينه   ي استعدادهاي بالقوه كاركنان و     يها، شناسا  مهم مديران در سازمان    

 ل انگيزش در كاركنان جهت بهبود عملكرد و          يودر اين ميان شناخت مسا      باشد ي آنان مي  يشكوفا
اينكه هنوز بسياري از چيزها درباره رفتار       ه  و با توجه ب   . باشد حائز اهميت مي  وري سازمان    افزايش بهره 

ل گوناگون براي مديريت     يمعرفت درباره انگيزش كاركنان به دال        دانش و  ،باشد انسان ناشناخته مي  
در جلوگيري   تواند به بهبود كاربرد منابع انساني كمك نمايد و         حائز اهميت بوده و چنين شناختي مي      

به ايجاد يك سازمان     ستيز در كار كمك نموده و       قاومت در مقابل تغيير محدوديت در بازده و         از م 
 .سودآور منتهي گردد

 
 پيشنهادات

  ).افرادنيازهاي مختلفي دارندونبايدبا همه آنها رفتاري يكسان داشت(هاي فردي  ي تفاوتيشناسا .١
 صفات فردي، برتعيين و     در ارزشيابي شايستگي كاركنان به جاي استفاده از خصوصيات و              .٢
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 .يند انجام كار مورد توجه قرار گيردآفر سنجش عملكرد افراد و
نتيجه عملكرد حاصل از اقداماتي كه       هاي مشخص داشته و    اعضاء سازمان بايد هدف    كاركنان و  .٣

 .اند، به آنان داده شود در راه رسيدن به هدف انجام داده
بايست اين رابطه    اعضاء سازمان مي   اشد وكاركنان و  پاداش بايد رابطه معقول با عملكرد داشته ب        .٤

 .چنين بپندارند را به روشني ببينند و
 انتقال انتظارات عملكرد به كاركنان به نحوي كه كاركنان به روشني بدانند، انتظارات مدير                   .٥

 .مافوق از آنان چيست
 .ي در تعويض اختيار به كاركنانيها وتوانا گيري مشاركت افراد در تصميم .٦

 
 نابعم

ـ ها وكاربردها   نظريه ،رفتار سازماني مفاهيم   .١ علي رابينز ترجمه دكتر     . استيفن پي :  نويسنده  
 هاي فرهنگي  دفتر پژوهش :انتشاراتـ دكتر سيد محمد اعرابي  پارسائيان و

ـ كاربرد منابع انساني   (سازماني   مديريت رفتار  .٢ ـ پاول هرسي كنث ايچ بال چارد       :  نويسنده     
 انتشارات اميركبير :  ناشرـبند  عالقه دكتر علي :ترجمه

 ديبا : ناشرـ محمد اقتداري  علي دكتر:  نويسندهـمديريت سيستم در رفتار سازماني  سازمان و .٣
 وابسته وزارت نيرو  موسسه تحقيقات وآموزش مديريت:  ناشرـماهنامه مديريت  .٤
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