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 ربه بوده است؟چه مسائل، مشكالت و يا ضرورتهايی باعث اقدام شما به اين تج

برای  است. عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از مهم ترین عوامل در بهره وری نیروی انسانی

انگیزه کاری پایین در سازمان  رسیدن به هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه درافرادی است که آن کار را انجام می دهند . عوامل متعددی در

. اهم مشکالت در وجود دارند و به همین دلیل مدیریت بدنبال راهها و تکنیک هایی باید باشد که بتواند انگیزه های کارکنان خود را افزایش دهد

عدم  -4، شیابی مناسب کارکنانعدم وجود سیستم ارز -3، نیروی انسانی غیرمتخصص -2، ضعف مدیریت -1 وری سازمان عبارتند از :کاهش بهره

 -9، مشغله زیاد کاری مدیران -8، های مختلف«رانت» -7، کاریکم -6، حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی -5، وجود انگیزه کاری در کارکنان

 .رهای انجام کاروش

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزينش نموده ايد؟

ن میان، طراوت و شادابی عوامل، ضعف ایوری گویای مشکالت موجود در سازمان است. از ها و عوامل موثر بر بهرهاخصبررسی عملکرد و پایش ش

باشد که نیاز به تحلیل و اتخاذ تصمیم درست در بهبود نارضایتی شغلی و سازمانی از عمده ترین موارد مرتبط با موضوع میارتباطی و مشارکت، 

 شرایط کار دارد.
 

 ل اجرای اين تجربه در سازمان را نام ببريد؟مراح

وری و باشد. با تکمیل این چک لیست، عوامل موثر بر بهرهمی، نیاز به تکمیل چک لیستی از عوامل موثر بهمراه اولویت بندی شرایط حاکم بر سازمانبا بررسی 

 گردد.تی میافزایش انگیزه کاری و مشارکت بین سازمانی، بر اساس اولویت حاصل شده، عملیا

 عوامل اجتماعی -3 ،عوامل اقتصادی -2 ،عوامل فرهنگی -1 عوامل برون سازماني:

فرهنگ سازمان،   -7 تشویق و پاداش، -6تکنولوژی  -5آموزش کارکنان  -4حقوق و دستمزد  -3فضای سازمان  -2نیروی انسانی:،-1 عوامل درون سازماني:

 کیفیت زندگی کاری -8

 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند. چه شواهد و نتايجی

گردد. تحلیل نتایج بعد از اتخاذ راه حل، گام بسیار مهمی است چرا که پس از تعیین مشکالت سازمان و اتخاذ راه حل متناسب با آن، نتایج بدست آمده پایش می

گردد و وری و انگیزه سازمانی، تاییدیه راه حل مسئله حاصل میباشد. بر این اساس در صورت افزایش بهرهین راه امکان پذیر میصحت سنجی مسیر حل مسئله از ا

 در غیر این صورت، اقدام به تغییر روش حل موضوع و ارزشیابی مجدد، ضروریست.

ید عوامل و ایجاد گردش در تجربه ارائه شده، ایجاد نظام پیشنهادات و پاداش کارانه بر اساس حصول نتیجه، ایجاد بهداشت روانی با تنفیذ منشور اخالقی مورد تای

 ماه نتایج مثبتی در کیفیت شغلی و در نتیجه در افزایش کیفیت خدمات بوجود آمده است. 6شغلی، ظرف 



 

 ن تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده ايد؟ ذکر نمايید. آيا برای اجرای اي

 از تجربیات مدیران باتجربه استفاده شده است.
 

 محدوده زمانی و مكان اجرا :

 باشد.ماه از اولین گام عملیاتی قابل رویت می 6د از های اولیه بعنشانه 
 باشد.یمحل انجام تجربه بخش خصوصی م

 

 چه کسانی مخاطبان اصلی اين تجربه هستند و چه آموزه هايی برای آنها دارد؟

 کنند.هایی که به صورت گروهی فعالیت میها و تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران مجموعهمدیران سازمان

 

 در صورت پذيرش اين تجربه در کنفرانس مديريت ، چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟

 
 

 ربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های ديگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هايی بوده است که آن را متمايز می نمايد؟تج

و های علمی مبانی علمی مرتبط با سازمان و تحلیل عملیاتی و ارزشیابی آن، عامل اصلی ایجاد تفاوت در موارد مشابه است. این تجربه مبتنی بر روشانجام کیفیت 
 مطابق علوم مدیریتی است.

 اين تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال
--- 

 

 

 

  توضیحات : ساير

ها و اعتراضات و در جهت تامین مالی کارکنان خویش اقدام به افزایش دستمزدها و یا اعطای ها به منظور پیشگیری از نارضایتیمدیران سازمان عمدتا

دانند و از آن جا که هایی را که در زمینه حقوق دریافت می کنند، حق مسلم و قانونی خود میها، افزایشکارکنان سازمان. یندپاداش های مالی می نما

پاداش عیدی پایان سال ، افزایش سنواتی ، افزایش ضریب حقوق ساالنه ، ارتقاء گروه یا پایه حقوقی و ... ( تقریبا بدون توجه به کیفیت ها )این افزایش

همین دلیل   . بهتواند در ایجاد انگیزه انجام کار بهتر موثر باشدگیرد ، نمیکار و عملکرد و به صورت یکسان به همه ی اعضای یک سازمان تعلق می

اعمال افزایش  دادن هر گونه پاداش مالی یا پیشنهاد می گردد  .گرددنمیشاهد م ای کشورهسازماندر بیشتر بازدهی ، کارآیی ، اثربخشی و بهره وری 

لند مدت ( در حقوق و دستمزد افراد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد افراد و حصول رفتارهای مورد انتظار در طول یک دوره ی زمانی معین ) ترجیحا ب

 و این دارد را  شغلی روانی در سالمت حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشت. استفاده شود "طرح کارانه  "یر باشد . و از طرح هایی نظ

 .ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می دهد

 
 
 
 

 

 

 


