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 کارکنان پاداش بر ساالری شایسته اثر
 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس-1
seyyedalialavi@yahoo.com 

  

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس-2

alizadeh222@gmail.com 

 

 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز -3
alavi_m@scu.ac.ir 

 

 مقدمه-1

طلبد تا بتواند روز سازماني را ميتر از ديروز درگذراست و شكي نيست كه اين شتاب، تغيير و تحوالت بهزندگي سازماني هرروز با شتابي افزون

 كننده آن است.آورنده و هدايتبوجودجوابگوي نيازهاي سازماني باشد در اين ميان انسان عنصر اصلي و اساسي هماهنگ با اين شتاب و همچنين 

در حقيقت اگر اين عنصر ضروري از حركت بازماند كل مجموعه متوقف گرديده و تحوالت سير بهبود نخواهند داشت پس براي ايجاد، هدايت و 

با توجه به نقش انسان  آور، دانا و توانا داريم.پذير، يادگيرنده، كوشا، نوگيري سودمند از جريان تغيير و تحول نياز به منابع انساني پويا، انعطافنتيجه

هاي مؤثر در جهت كارگيري نظامهاي پيشرو بر كسي پوشيده نيست و بهگر در عرصه سازمانعنوان رهبري هدايتهاي اخير اهميت مدير بهدر دهه

اي برخوردار است ساالري از جايگاه مهم و ويژهي نظام شايستهها براي ارائه الگو براهاي مديريتي آنانتخاب و انتصاب اين مديران و ارزيابي قابليت

ها بر اساس اصول كنندگان و رهبران سازمانمداري را بگيرد و انتخاب هدايت مداري جاي رابطه بايست ضابطهها ميو در فرآيند انتخاب شايسته

 ساالري صورت گيرد.هاي شايستهحاكم بر سازمان

هاي اساسي و ضروري جهت استقرار نظام ها بر اساس اين اصول از گامساالري در انتخاب مديران و انتخاب آنيستهمطالعه و شناسايي اصول شا

به بخش دولتي  0991يافته و در طول دهه مديريت شايستگي فكري است كه در بخش خصوصي توسعه ساالري در هر سازماني است.شايسته

 هاي زيادي در اين زمينه است.روند جديدي در نقش دولتي است كه نيازمند پژوهش شده است بنابراين مديريت شايستگيمنتقل

شده و هاست كه تشخيص دادههاي سازماني مدتهاي دانشگاهي و هم در محيطاهميت پرورش مديران و رهبران بخش عمومي هم در محيط

انتظارات از مستخدمان عمومي، اهميت پرورش رهبران شايسته در هاي فناورانه و تغييرات در محيط و شدن و پيشرفتروندهايي نظير جهاني

 هاي منابع انساني در چندين كشور جهان تبديل نموده است.اي از تالشويژه كارگزاران سطح عالي را به بخش عمدهبخش عمومي به

تري برخوردار است. امروزه اهميت وظايف مديران در ترين منبع انساني از اهميت بيشعنوان كليديهاي مديران سازماني بهدر اين ميان شايستگي

دارند. عالوه كردن منابع انساني و مادي براي نيل به اهداف موردنظر سازمان را به عهده ها وظيفه هماهنگها كامالً آشكار و بديهي است. آنسازمان

بابايي زكليلي ) دارندريزي، هماهنگي و رهبري را نيز بر عهدهگيري، برنامهترين اقدامات هر سازمان ازجمله تصميمهاي كالسيك، مهمبر نقش

توان يافت كه رشدي مستمر و موفقيتي پايدار را تجربه كرده باشد مگر آنكه توسط مدير يا تيمي از مديران و رهبران سازماني را نمي (.0711

-همين دليل است كه ادبيات مديريت مملو از تأليفات و مقاالت بي( به 0731شده باشد )ابوالعاليي و همكاران شايسته و كارآمد اداره و هدايت

هايي كه مدير را در انجام وظايف خطير هاي خاص مديران كارآمد اشاره دارند. شايستگيها و تواناييشماري است كه به استعدادها، مهارت

ترين، متعهدترين و بهترين افراد را ترين، صالحها بكوشند شايستهرو مقتضي است كه سازمان(. ازاين0711دارد )بابايي زكليلي مديريتي موفق مي

ها هاي دولتي و خدمات عمومي پيدا كنند و عمليات موردنظر را بر اساس برنامهويژه براي خدمت در دستگاهاز بين متقاضيان مشاغل در اجتماع به

هاي مختلف در ها و ارزشاي از نيروهاي انساني بافرهنگها كه با مجموعهمانمراتب براي مديران سازهاي صحيح انجام دهند. اين امر بهمشيو خط

ترين مسائل در فرآيند كار ترين و حساسرو انتخاب و انتصاب مديران شايسته از مهم(. ازاين0731ارتباط است بسيار حائز اهميت است )كاظمي 

هايي است تا افراد ترين افراد نياز به معيارها و مالكان و تشخيص و برگزيدن شايستههر سازمان خواهد بود. بنابراين براي انتخاب و انتصاب مدير

 (0731هاي سازماني را به عهده بگيرند )تصديقي واجد شرايط و بالياقت، تصدي پست

  3سید محمد رضا علوی – 2علی علیزاده –1سید علی علوی

mailto:seyyedalialavi@yahoo.com
mailto:seyyedalialavi@yahoo.com
mailto:alizadeh266@gmail.com
mailto:alizadeh266@gmail.com
mailto:alavi_m@scu.ac.ir
mailto:alavi_m@scu.ac.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

2 
 

 

 تعاریف نظری -2

 مدیریت:های مهارت-2-1

هیاي قابیل پیرورش شیخص     بنیدي كیرد. مهیارت بیه توانیايي     ادراكیي طبقیه  تیوان بیه صیورت فنیي، انسیاني و      مورد نياز مديران را میي هاي مهارت

شییود بنییابراين منظییور از مهییارت توانییايي بییه كییار بییردن مییؤثر دانییش و تجربییه شخصییي اسییت.   كییه در عملكییرد و بقییاي وظییائف میینعكس مییي 

 ضابطه اصلي مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرايط متغير است.

 

 های مدیریت:نقش-2-2

هاي مديران است. اساس اين نظريه آن است كه بايد با مالحظه آنچه مدير انجام هاي جديد در مديريت، نظريه نقشيكي از نظريههمچنين 

 (0737)رضائيان، هاي وي را معين كرد.ها يا نقشدهد، فعاليتمي

، نقش اجتماعيتوان تحت سه عنوان اصلي د. اين ده نقش را ميكننمينتزبرگ مديران ده نقش متفاوت؛ ولي بسيار مربوط به هم را اجرا مياز نظر 

  .بندي كردگيري گروهتصميمنقش و  ياطالعاتنقش 

 

 انگیزش-2-3

كیه بیه معنیي حركیت اسیت گرفتیه شید. انگيیزه را چرايیي رفتیار گوينید. بیه عبیارت ديگیر                 اصطالح انگيیزش نخسیتين بیار از وااله التیين میوو     

هییير رفتییاري را فییرد انجییام نمییي دهیید كییه انگيییزه اي يییا نيییازي محییرك آن نباشیید. انگيییزش انسییان اعییم از خودآگییاه يییا ناخودآگییاه، ناشییي از  

يیاز عبیارت اسیت از حیالتي درونیي و كمبیود يیا محروميتیي كیه انسیان           نيازهاي اوست. بنابراين در تعريیف انگيیزه میي تیوان گفیتی انگيیزه يیا ن       

 . (0731، را به انجام يك سري فعاليت وا مي دارد )سيد جوادين

خواسیت را بیه دنبیال میي      مبیود و محروميیت شیروع میي شیود، سی س      اي است كه بیا احسیاس نيیاز يیا احسیاس ك     انگيزش يك فرايند زنجيره 

دفي میي شیود كیه محصیول آن، رفتیار نيیل بیه هیدف اسیت. تیوالي ايین فراينید ممكین اسیت منجیر بیه                 آورد و موجب تنش و كنش بسوي هی 

ارضاي نياز شود. بنابراين انگيزه ها موجب تشیويق و تحريیك فیرد بیه انجیام يیك كیار يیا رفتیار میي شیود در حیالي كیه انگيیزش يیك خواسیت                 

نبيیه و تشیويق بیه عنیوان انگيیزه هیاي بسیيار قیوي مطیرح میي باشید و            كلي را منعكس مي نمايد. در تمیام تحقيقیات انگيیزش هنیوز جايگیاه ت     

 .(0731در اين رابطه پول به عنوان ابزاري براي اعطاي پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگيزشي نيست )سيد جوادين، 

 

 

 :ساالریشایسته-2-4

 آميز دارند.كه بيشترين ارتباط را با عملكرد موفقيتهاي شخصيتي است اي از رفتار، مهارت، دانش، نگرش و ويژگيشايستگي مجموعه

 

 سطوح شایستگی-3

هاي آموزشي و فني معتقد هستند كه جدا كردن سطوح شايستگي، براي فراهم كردن ارزيابي معنادار، ضروري است. اغلب متخصصان در زمينه

ردهاي آن، شناسايي سطح فعلي شايستگي افراد و نيز تعيين ميزان ترين كاربتوانند كاربردهاي مختلفي داشته باشند. مهمها ميسطوح شايستگي

ها نياز ندارند. عالوه بر هاي مختلف مديريتي، به يك اندازه به همه شايستگيقطعاً همه افراد در سمت شايستگي الزم براي هر رده از مديران است.

بندي رو سطحها عمل كرد، ازاينبر اساس يكي از سطوح يا تلفيقي از آن اين، هنگام تهيه مدل شايستگي براي هر رده از مديران، الزم است كه

توان در سه سطح از يكديگر هاي شايستگي را ميبنديترين مورد از سطحدر ادامه، اصلي (.0733ها ضروري است )كرمي و صالحي، شايستگي

 متمايز كردی

 

 سطح فردی-3-1

 .شودهاي كاركنان را شامل ميها و صالحيتها، ظرفيتها، انگيزهها، نگرشها، مهارتشايستگي

 

 سطح سازمانی-3-2

هاي ديگر شايستگي شامل تركيب متقابل دانش و مهارتعبارتاي در تركيب منابع گوناگون سازمان با يكديگر است. بهشايستگي شامل روش ويژه

هاي محوري در اين سطح، يك مزيت ها و توليدات فناورانه است. شايستگييهها، امور جاري، روكاركنان با ديگر منابع سازمان مانند دانش نظام

 .آورندرقابتي راهبردي به سازمان مي
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 راهبردی سطح-3-3

ها، ساختارها، راهبردها و فرآيندها است )اكرامي و آميز از راه تركيب خاصي از دانش، مهارتها ايجاد و حفظ برتري رقابتمنظور از شايستگي

 (.0791همكاران، 

 

 مدل شایستگی-4

بخش يا عملكرد مورد انتظار كاركنان براي يك شغل خاص به هايي است كه با مشاهده عملكرد رضايتيك مدل شايستگي، فهرستي از شايستگي

ند كه واقعاً بر عملكرد شوهايي را شامل ميترين شايستگيهاي شايستگي مهمديگر مدلعبارت(. به6111آيد )درگانديس و منتزاس، دست مي

(. هدف از تدوين مدل شايستگي در هر سازمان ارائه الگويي براي يك ارچه كردن عملكرد سامانه منابع انساني 6119گذارند )كوچران، تأثير مي

ان و افراد، مفيد باشد هاي در دسترس و موردنياز سازمتواند در تحليل مهارت و مقايسه بين شايستگي(. مدل همچنين مي0731است )دهقانان، 

هاي مديريت، توسعه و پرورش كاركنان، ارتباطات، حل مسئله، مديريت تغيير، شايستگي (6119(. به اعتقاد ادواردز )6111)دراگانديس و منتزاس، 

هاي جالبي ازجمله مدل ها هستند.هاي فني و وظيفه، تشكيل گروه، مديريت عملكرد )وظيفه(، آگاهي بين فردي و يك ارچه كردن ديدگاهمهارت

مراتبي قائل است. وي ها، وضعيت سلسله( است كه براي شايستگي6111شده است مدل فريدنبرگ )هاي مديريت تدوينكه درزمينه شايستگي

باالترين طبقه داند. درنتيجه دستيابي به نياز شايستگي طبقه باالتر ميدهد و شايستگي پايين را پيشطبقه قرار ميها را در هفتشايستگي

در مدل ديگري كه ويتاال كه در باالترين طبقه شايستگي هاي سازماني قرار دارند. هاي طبقات پيشين است ها مستلزم داشتن شايستگيشايستگي

دانش، بترتيب شايستگي هاي بين فردي، اجتماعي، رهبري، مديريت و مراتبي در شش طبقه طور سلسلهها به( تدوين كرده، شايستگي6111)

 كسب و كار و فني نام برده است.

 

 ساالریسازی نظام شایستهالزام پیاده-5

ها، عموماً موجب بروز نارضايتي، ضعف هاي سازماني آنآيي و دانش اختصاصي افراد در انتصابها، تجربيات، عاليق، كارعدم توجه به توانائي

طور بايست داليل موجهي ارائه گردد بهسازي هر سيستمي در يك محيط اجتماعي ميگردد. ازآنجاكه پيادهسازماني و تضعيف عملكرد آنان مي

 ساالري را دربندهاي زير برشمرد.توان داليل لزوم برقراري نظام شايستهخالصه مي

 هاهاي انساني در سازماناهميت جذب و حفظ بهترين سرمايه 

 تعالي سازماني و دستيابي به اهداف كوتاه و بلند مدت 

 هاي نوآوري، دانايي، تخصص يا همان هاي كاركنان در عرصههاي اقتصادي در عرصه رقابت، در گرو قابليتبقاء و ماندگاري بنگاه

 شايستگي منابع انساني است

 افزايش انگيزش كاركنان، احساس رضايت شغلي و مسئوليت پذيري بيشتر 

 جاي رابطه(ري )ضابطه بههاي سازماني و جلوگيري از فساد اداپايايي مناصب و پست 

 جلوگيري از فرار مغزها و تقويت تعهد سازماني در منابع انساني 

 ساالري در سازمانفشارهاي داخلي و خارجي براي برقراري نظام شايسته 

 

 مروری بر تحقیقات انجام شده -2

همچنين  (.0733هاي مديران قرار دارد )سلطاني، شايستگيها و فرهنگ و مديريت فرهنگي از مواردي است كه در مطالعات در مجموعه مهارت

هاي آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان و هاي مديران گروهاي ارزيابي شايستگيبا عنوان تحليل مقايسهخود  در پژوهش( 0791اربابي سرجو )

آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه علوم  هايبين ارزيابي بر شايستگي مديران گروهنشان داد كه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 درجه تفاوت معنادار وجود دارد. 711پزشكي زاهدان بر اساس الگوي بازخورد 

هاي تجاري به اين نتيجه رسيدند كه يك هاي مديريتي بر اثربخشي بازاريابي مديران در سازمان( با عنوان تأثير شايستگي6113نوكاه و اهيازو )

هاي ( پژوهش خود را با عنوان شايستگي6119و چانسيري و سريساآرد )و اثربخشي بازاريابي وجود دارد  هاي مديريتيقوي بين شايستگيارتباط 

مدير  711مدير اجرايي و  961دانشگاه و  61اند از هاي دولتي تايلند انجام دادند. جامعه نمونه عبارتضروري مديران پشتيباني صفي در دانشگاه

ريزي و اند ازی كار تيمي، برنامههاي بنيادي الزم براي مديران پشتيباني، به ترتيب عبارتباني صفي بودند نتايج نشان داد كه شايستگيپشتي

نيز پژوهشي با عنوان مطالعه توسعه شايستگي در دانشگاه ايالت اوهايو توسعه يك مدل  (6119كوچران ) مديريت، رهبري، تفكر خالق و اخالق.

اند ازی ارتباطات، هاي محوري را شناسايي كرد كه عبارتانجام داد و چهارده مورد از شايستگي 60تگي براي بسط و گسترش سازمان در قرن شايس
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پذيري و تغيير، روابط بين فردي، دانش توسعه، تخصص گرايي، مديريت منابع، يادگيري مستمر، عرضه خدمات به مشتري، تنوع، انعطاف

 بري، كاربرد فناوري و سازگاري با آن، تفكر و حل مسئله، درك و فهم ديگران و جوامع و خودفرماني.كارگروهي و ره

 

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی-7

هاي طور كلي به دو دسته مهارتساالري در يك سازمان بههاي مؤثر در شايستهمؤلفه با توجه به مطالب ارائه شده در قبل مشخص است كه

 گردند كه در مدل زير نشان داده شده است.هايي تقسيم مينوبه خود به مؤلفه گردد كه هر يك بههاي مديريت تقسيم ميمديريت و نقش
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 مدل مفهومی  1شکل 

 

 تحقیقاجرای روش -8

س س است  شدهاستفادهپژوهش از مصاحبه و پرسشنامه باشد و جهت انجام از نوع توصيفي ميدر اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع و اهداف 

 .ندقرار گرفت وتحليلتجزيهمورد  spss افزارنرمتوسط  هاداده

 

 و روایی و پایایی ابزار آن و ابزار گردآوری اطالعات گیرینمونهنمونه آماری و روش  -9

بوده و ي رسرشما اندشده بررسيچون كل افراد جامعه و  استنفر  006اداره برق دزفول به تعداد  كاركناننمونه آماري اين پژوهش شامل كليه 

 اند. بوده تفكيكقابلاداره برق دزفول با توجه به محل اشتغال به پنج بخش مستقل پرسنل . است استفادهقابلآماري توصيفي  هايروش

برابر  آمدهدستبهنظريات اساتيد مربوطه حاصل و با توجه به ضريب پايايي  آوريجمعاز طريق  آناطمينان از روايي كه  با استفاده از پرسشنامه

گرفت به قرار  تأييدبراي انگيزش پايايي پرسشنامه مورد   911/1 مديريت و همچنين هاينقشبراي  911/1مديريت،  هايمهارتبراي  911/1

 .بررسي پژوهش پرداختيم

 

 

 تجزیه وتحلیل وبیان حاصل از تحقیق-10

ي هادادهی باشندمي بررسيقابلي مذكور در سه سطح هادادهپژوهش پرداخته و  هاييافته وتحليلتجزيهآماري مناسب به  هايروشبا استفاده از 

 استنباطي هاييافتهو  توصيفي هاييافته، توصيفي

 

 

 ساالريعوامل مؤثر بر شايسته

 

 وريو بهره افزايش يا كاهش كارايي

 انگيزش كاركنان

 هاي مادي و معنوي*پاداش

 * ترفيع شغلي

 * ايجاد احساس مشاركت در كارها

 * امنيت و عدالت اداري

 هاي مديريتنقش

 نقش اطالعاتي

 نقش اجتماعي

 گيرينقش تصميم

 هاي مديريتمهارت

 مهارت فني

 مهارت انساني

 مهارت ادراكي
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 ی توصیفیهاداده -10-1

مديريت به تفكيك مدرك تحصيلي، موقعيت كاري، جنسيت و سابقه كار و برخي  هاينقشمديريت و  هايمهارت هايمؤلفهبه توصيف  

 قابلبه تفكيك  هركداماز قبيل ميانگين، ميانه، واريانس؛ انحراف معيار، و دامنه  الذكرفوقي هادادهپرداخته و مشخصات آماري  هاآن هايتركيب

داراي بيشترين ميزان و مهارت ادراكي با ميانگين  9117/01مشخص است كه مهارت فني با ميانگين مي باشد كه بر اساس نتايج بدست آمده ارائه 

با ميانگين  گيريتصميممديريت نقش  هاينقش هايمؤلفهبر اساس توصيف همچنين  استداراي كمترين ميزان مهارت مديريت  0131/01

 .استداراي بيشترين ميزان نقش مديريت  3171/01داراي كمترين ميزان و نقش اطالعاتي با ميانگين  3379/01

داراي بيشترين ميزان و مؤلفه ترفيع  0110/01مادي و معنوي با ميانگين  هايپاداشكه مؤلفه  شودميمالحظه نيز انگيزش  هايمؤلفهدر توصيف 

 داراي كمترين ميزان است. 6760/06شغلي با ميانگين 

 

  توصیفی هاییافته -10-2

مديريت و  هايمهارتبين عوامل انگيزش و  spss افزارنرمبا استفاده از پرداخته كه و انگيزش كاركنان  ساالريشايستهبه بررسي ارتباط بين كه 

 ديده مي شود.مديريت دو بدو همبستگي شديد  هاينقش

 

 استنباطی هاییافته-10-3

 رابطه زير بدست مي ايدیمديريت  هاينقشو  هامهارتبين سه متغير انگيزش و  SPSSمحاسبات بر اساس 

(انگيزش)=  -9/1+  11/1*  (هامهارت) + 17/1*  (هانقش)                                                                  (0)  

 مستقيم بر انگيزش مؤثر هستند. طوربهمديريت  هاينقشمديريت و  هايمهارتيعني عوامل 

ج زير دست مي به نتايعوامل انگيزش مؤثر هستند  تكتكمديريت تا چه حدي بر  هاينقشو  هامهارتبه بررسي اين نكته ب ردازيم كه  اگرحال 

 يابيمی

(هاي مادي و معنويپاداش)=  -33/1+  117/1*  (هامهارت)+  611/1*  (هانقش)                                      (6)  

مؤلفه انگيزش را بر اساس ها مؤلفهو اگر  است وابسته مديريت هاينقشو  هامهارتبه  پاداشها مؤلفههر به اين نتيجه رسيد كه  توانمي نهايتاًو 

   نتايج زير بدست مي آيدی كنيممهارتها و نقش هاي انگيزش محاسبه 
(هاي مالي و معنويپاداش)=  911/1+ +  769/1*  (نقش اجتماعي)+  111/1* (گيرينقش تصميم)(                  7)  

 .استمهارت فني و مهارت انساني  هايمؤلفهبا چاداش هاي مالي و معنوي كه فرمول فوق به معني ارتباط و وابستگي مستقيم مؤلفه 

 

 گیرینتیجه -11

ساالري يعني هاي شايستههاي انگيزش همبستگي وجود دارد اين همبستگي به مؤلفهساالري و مؤلفههاي شايستهبر اساس نتايج بين مؤلفه

هاي هاي انگيزش )پاداشگيري( براي هر يك از مؤلفهتصميمهاي مديريت )اطالعاتي، اجتماعي، هاي مديريت )فني، انساني، ادراكي( و نقشمهارت

هاي مديريت مؤثرتر ها نقشمعنوي، ترفيع شغلي، ايجاد احساس مشاركت در كارها، امنيت و عدالت اداري( تفاوت دارد. در برخي از مؤلفه مادي و

 تر است.هاي مديريت مؤثرهاي مديريت بوده و در برخي ديگر وابستگي به مهارتاز مهارت

تواند تحقق اهداف سازمان با گردد كه ميهاي توزيع به نكات قابل تأمل و مهمي اشاره ميگرايانه به وضعيت ادارات برق و شركتبا نگاهي واقع

 توجه به انگيزش كاركنان را تسهيل نمايد.

نظر مسائل انگيزشي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند زيرا بعضاً كادر ادارات برق از جمله پرسنلي كه مستقيماً با خطرات برق روبرو هستند غالباً از 

 باشند.شاهد از دست دادن يكي از همكاران خود در حين انجام كار مي

گردد و همين موضوع باعث كاهش كارايي و زيادتر شده از مسائل انگيزشي كاركنان بيشتر غافل مياداره برق  رسد هر چه حوزه فعاليتنظر ميبه

 گردد.وري سازمان مييتاً كاهش بهرهنها

شوند اما با توجه به خطرات موجود در كار براي نيروهاي گراتر شده و با بروز كمترين مسائل ناراضي نميها واقعرسد با افزايش سن انساننظر ميبه

 .ش كاركنان اجرايي وجود داشته باشداي در خصوص انگيزها الزم است نظر ويژهاجرايي و بعضاً بروز خطرات جاني براي برخي از آن

 

 اتپیشنهاد -12

 یگرددميافزايش انگيزش كاركنان توصيه  منظوربهپيشنهادهاي زير  ،آمدهدستبه هاييافتهبا توجه به 
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اطالعاتي، اجتماعي و )مديريت  هاينقشو  (فني، انساني و ادراكي)مديريت  هايمهارت هايمؤلفهرابطه انگيزش بر اساس  كهازآنجايي - 0

و  گيريتصميمنقش اجتماعي، نقش  هاعامل ترينمهمدر انتخاب مديران بر اساس انگيزش كاركنان  شودتوصيه ميآمد  به دست (گيريتصميم

 قرار گيرد. موردتوجه هاآنمهارت ادراكي 

... در نظر گرفته شود باعث افزايش ..روحي موجود در كار و كه مسائل انگيزشي با توجه به استرس، خطر، فشارهايرسد در صورتينظر ميبه – 6

ها صورت گيرد تا هاي آنهاي با شرايط خاص حتماً بايد با تواناييگردد لذا با توجه به اين مهم انتخاب مديران در سازمانوري ميكارايي و بهره

 بتواند مديري كارآمد براي سازمان باشد.

با شرايط  هايسازمانبراي انتخاب مديران براي  هاينقشو  هامهارت هايمؤلفهانگيزش كاركنان بر اساس  هايمؤلفه مدل رگرسيونيبا توجه  - 7

مثالً براي انتخاب يك مدير جهت يك  انتخاب نمود. (هامهارتو  هانقش)ي مدير هاتواناييخاص از بين چند گزينه بهترين گزينه را با توجه به 

ادراكي و فني باال بهترين گزينه خواهد بود. همچنين براي  بامهارتيت و عدالت اداري در آن پايين است انتخاب مديري احساس امن سازمان كه

 گيريتصميمبايد مديري را انتخاب كرد كه داراي مهارت ادراكي و نقش ، سازماني كه نياز به افزايش احساس مشاركت در كار براي آن الزم است

 باال باشد.
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