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 چکيده
بهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمان ها، در واقع نوعی کندوکاو منظم برای یافتن شیوه ها 

و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحوالت محیطی است. از آنجا که در محیط های پیچیده و 

متحول امروزی دیگر این واکنش های تکراری برای رویارویی با این تغییرات کارامد نمی باشد، 

لذا باید دایم در جسجوی راه های جدید و نو برای واکنش در محیط برآمد و همراه تاثیرپذیری 

از این تحوالت بر آنها تاثیر نهاد و بدان ها شکل دلخواه را داد. برای آن که بتوان در دنیای متالطم 

داد که توجه به نتایج تحقیق نشان و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری روی آورد. 

عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از 

مهمترین عواملی است که در بهره وری نیروی انسانی می توان به آن دست یافت و یکی از شرایط 

در افرادی است مهم و اساسی برای رسیدن به این هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه 

که آن کار را انجام می دهند. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه کاری پایین در کارکنان سازمان 

ها می شود و به همین دلیل مدیریت بدنبال راه ها و تکنیک هایی باید باشد که بتواند انگیزه 

کتبی و یا گردش  های کارکنان خود را افزایش دهد. این کار با پرداخت های تشویقی، قدردانی

ایجاد امنیت شغلی نوعی تشویق است که موجب مشارکت و همچنین  شغلی صورت می گیرد

کارمندان در برنامه ها شده و بهره وری مشارکتی کارکنان را افزایش می دهد،کارمند پیمانی که 

ته شنمی داند پایان سال تمدید خواهد شد یا خیر، نمی تواند فعالیت مشارکتی مثمر ثمری دا

توان اذعان داشت که آگاهی مدیران و کارکنان با توجه به مطالب گفته شده، به طور کلی می باشد.

های مورد نیاز و نو وارد عرصه ای از آگاهیاز خالقیت و نوآوری الزامی است تا بتوانند با زمینه

ان رفت سازمکار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، نقش مؤثری در تحقق هدف ها و پیش

 .های خود داشته باشند

 .بهره وری، نوآوری، سیستم اداری :يديکل واژگان
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  2 فاطمه عراقي،  1 محسن توده رنجبر

 .کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 محسن توده رنجبر

بررسي راهکارهاي افزایش بهره وري و نوآوري کارکنان 

 در سيستم اداري
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 مقدمه
سازمان های موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد 

با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمان ها استفاده بهینه  جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره

 یاز عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است. این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است. در این بین نیروی انسان

د انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزش های او می باشد به ارزشمندترین دارایی سازمان ها محسوب می شود. عملکر

همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای 

یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت و نوآوری در یک  .شودسنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می 

ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با سازی و بسترسازی در بین انسانجامعه، زمینه

 [.1کنند ]تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می

 

 . اهداف تحقيق1
هدف از این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش بهره وری و لزوم بهره وری در سازمان ها جهت افزایش کارایی کارکنان در سیستم 

و همچنین عوامل مؤثر در بهره وری در نظام اداری و موانع موجود که مانع از بهره وری در نظام اداری می شود مورد مطالعه اداری می باشد 

وآوری در ایجاد نو بررسی قرار می گیرد و در نهایت از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و نوآوری در بین نیروهای انسانی و نقش تأثیرگذار مدیران 

 .کارکنان سازمان ها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیردو خالقیت در 

 

 . تئوري و پيشينه تحقيق2
های وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیالت و غیره و به طریقه علمی و کاهش هزینهبهره

کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه های ارائه خدمات(، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، تولید)هزینه

 [.2که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان)ارباب رجوعان سازمان های اداری( باشد ]

عمل  بطور کارا و موثروری باید داند. بنابراین برای رسیدن به بهرهای از کارایی و اثربخشی میوری را مجموعهاستیفن پی. رابینز بهره

وری کرد. اگر سازمان بتواند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش است. بهره

 [.3تلفیقی از اثربخش و کارا بودن است]

 

 وري در سازمان. لزوم به کارگيري بهره1-2
 وری کمک خواهد نمود:بهره توجه به نکات زیر در تفهیم و کاربرد

باشند نیز های دولتی که عموماً ارائه دهنده خدمات به مردم میباشد. سازمانوری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمیبهره -1

 باید الگوهای آن را بکار گیرند.

 اصل شود.تواند با ارائه خدمات با نرخ باالتر حوری معادل سودآوری نیست. سودآوری میبهره -2

افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آالت و ... نشان دهنده استفاده موثر و کارا  -3

 باشد.از منابع سازمان نمی

 تمر باشدای مسوری باید برنامهوری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند و افزایش بهرههای بهرهبرنامه -4

 [. 4وری باید از سوی مدیران ارشد حمایت شود و مشارکت کارکنان فراموش نشود ]های افزایش بهرهبرنامه -5

 

 وري در نظام اداري. موانع بهره2-2

 های اداری است. عدم آشنایی مدیرانوری در سازمانضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره ضعف مدیریت: .1-2-2

های انگیزشی،کنترل، انتخاب نامناسب مدیران در سطوح مختلف، ریزی، سازماندهی،مدیریت منابع انسانی،روشها و فنون برنامهبا تکنیک

 وری را بدنبال دارد.موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً کاهش بهره
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داشته باشند کارها و وظایف محوله را بدرستی کارکنانی که در کار، دانش و مهارت الزم را . نيروي انساني غيرمتخصص: 2-2-2

 ها، داشتن تخصصوری باید در سازماندهی کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگیانجام خواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره

 به عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد.

 

های ارزشیابی کارکنان باید عملکرد آنها را مورد سنجش قرار سیستمب کارکنان: . عدم وجود سيستم ارزشيابي مناس2-2 -3 

تواند عاملی در جهت ارتقاء های ناکارآمد استفاده نماید. وجود نظام ارزشیابی مناسب خود میدهد و از آن بعنوان معیاری جهت اصالح روش

 [.5های کاری باشد]انگیزه

 

های تالش و وری در سازمان ارتباط مستقیم به وجود انگیزهافزایش و بهبود بهره کارکنان:. عدم وجود انگيزه کاري در 4-2-2

ها واستفاده صحیح و مناسب از کوشش در کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان، کاهش هزینه

 منابع هستند.

 

اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و شخصی باشند و از امکانات و فردي: . حاکم بودن روحيه منفعت طلبي 5-2-2 

آید وری سازمان که در بذل توجه به اهداف سازمان بدست میمنابع سازمان برای نیل به نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایت بهره

 به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.

 

در مورد ساعات کار مفید کارکنان  1396ای در سال ساعت اعالم شده است. مطالعه 9تا  6عت کار مفید در هفته سا کاري:. کم6-2-2

 8ساعت مقرر کارکنان  44ساعت در هفته بوده است یعنی عالوه بر  52یک سازمان اداری نشان داد، ساعت کار رسمی در سازمان مزبور 

ساعت اضافه  8ساعت در هفته بوده است. یعنی حتی کمتر از   8تا  7کارکنان سازمان مزبور فقط ساعت هم اضافه کار داشتند اما کار مفید 

 [.6کنند ]کاری که دریافت می

کننده یک عامل تولید یا محصول، در شرایط کمیابی رانت عبارت از اضافه ارزشی است که نصیب عرضه».)رانت(هاي مختلف: 7-2-2

های شود و انگیزهرانت موجب تضعیف روحیه تالش و کوشش در بین افراد جامعه می«. شوددر بازار می مطلق یا نسبی آن نسبت به تقاضا

ود. شوری در جامعه میخالقیت و نوآوری، تولید و کارآفرینی را از بین خواهد برد. رانت باعث تقلیل روحیه کار و تالش و نهایتاً کاهش بهره

های افراد در بدست آوردن مناصب شغلی های فنی و مهارترانت اقتصادی(، عدم توجه به شایستگیپرداختهای اضافی به کاالها و خدمات)

 موجب تالش افراد برای دستیابی به مدارك دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدام شده است )رانت علمی(. 

 

باشند. مشغله های زیادی میزمان دارای مسئولیتبسیاری از مدیران در نظام اداری به طور هم . مشغله زیاد کاري مدیران:8-2-2

 [.7های تعیین شده انجام دهند ]شود آنها عمالً نتوانند بسیاری از کارهای محوله را به شایستگی و در زمانفراوان باعث می

 

های دولتی در بسیاری از موارد غیرعلمی و تجربی است. این امر خود های انجام کار در سازمانروش هاي انجام کار:. روش9-2-2

توان نام مشکالت بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده که از آن جمله سردرگمی ارباب رجوع و خستگی کارکنان از انجام کارها را می

 [.8برد]

 

 وري. عوامل موثر در بهره3-2

 توان به دو دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم نمود: ها را میوری سازمانعوامل موثر در بهره

دهند، عوامل تاثیر قرار میوری آنها را تحتباشند و بهره: عواملی که خارج از سازمان های دولتی می. عوامل برون سازماني1-3-2

 [:9باشند]مل برون سازمانی به قرار زیر میباشند. مهمترین عوابرون سازمانی می

وری بدون شود. بحث بهرهفرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می . عوامل فرهنگي:1-1-3-2

نوآوری، جلوگیری از ریخت  طلبی،خالقیت،ای که در آن توفیقفایده است.جامعهکنیم امری بیتوجه به فرهنگی که در آن زندگی می

شوند راهی بسوی روزهای بهتر های ماندگار تلقی میها)سازمانی(، دوری از اسراف و تبذیر منابع و استفاده بهینه از زمان به عنوان ارزشوپاش

 از گذشته را پیش روی دارد.
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در کشور، شرایط عمومی اقتصاد جامعه، نوسانات اقتصادی کشور مانند: سطح عمومی پرداخت حقوق  . عوامل اقتصادي:2-1-3-2

وری تاثیر دارند. در شرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش پول رایج کشور افراد مجبور به کار بیشتر خواهند مانند: بیکاری و تورم در سطح بهره

 وری خواهد شد.شد. پدیده چندشغلی، موجب کاهش بهره

نی بر همکاری، انضباط اجتماعی، سطح آموزش عمومی جامعه، ترکیب وجود روابط اجتماعی مبت . عوامل اجتماعي:3-1-3-2

 باشند.وری موثر میجمعیت، نرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره

 

 دهند، عواملوری آنها را تحت تاثیر قرار میباشند و بهرهعواملی که داخل سازمان های دولتی می. عوامل درون سازماني: 2-3-2

 [:11باشند ]باشند. مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر میدرون سازمانی می

تواند وری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است. انسان صاحب دانش و تخصص است که میارتباط بهره. نيروي انساني: 1-2-3-2

 ور انسان با کیفیت است و انسان باکیفیت، انسان با دانش و تخصص است.هبنابراین انسان بهر از منابع سازمان بهترین استفاده را نماید.

تواند در های سازمان میآالت سازمان و طرز قرارگیری افراد در مکاناستقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین . فضاي سازمان:2-2-3-2

 چگونگی انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد.

پرداختی کارکنان باید در آنها انگیزه الزم را فراهم آورد. کارکنان باید مقدار دستمزد پرداختی  حقوق. حقوق و دستمزد: 3-2-3-2

نه را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند. معموالً در نظام پرداخت بخش دولتی افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان به صورت ساال

وری را در کند. تحقیقات بسیاری ارتباط بین دستمزد و افزایش کارایی و بهرهعملکرد کارکنان ایجاد نمیای با شود و آن عمالً رابطهانجام می

 د.آیوری به حساب میتلقی نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره سازمان نشان داده است. وجود نظام پرداختی که کارکنان آن را منصفانه

های راهبردی مدیریت دولتی ارکنان برای توانمندسازی امروزه در سراسر جهان یکی از برنامهآموزش ک . آموزش کارکنان:4-2-3-2

میلیارد دالر بابت  2، 1985( در سال IBMچیز به کیفیت آن گره خورده است. شرکت )شود، این بدان دلیل است که همهشناخته می

میلیارد دالر بود. آمار و ارقام توجه به  6سود خالص ای بی ام در آن سال  های آموزش کارکنان خود اختصاص داد، جالب توجه است کهبرنامه

 باشد. وری میدهنده اهمیت آن در توسعه بهرهآموزش نیروی انسانی نشان

ها ها و سایر ابزارهای تولید کننده کاال و یا ارائه دهنده خدمات در کاهش هزینهآالت، روشانتخاب ابزار، ماشین . تکنولوژي:5-2-3-2

 توانند موثر باشند.های سازمان میو افزایش ستاده

مناسب دریافت  کارکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار پاداش. تشویق و پاداش: 6-2-3-2

دهد. مدیران شاید بر این باور باشند که نمایند. عدم دریافت پاداش، عملکرد شغلی و استمرار در انجام کارها به نحو مطلوب را کاهش می

اشند. بیهای مختلفی در ارتباط با عملکرد خود محقوق دریافتی کارکنان پاداشی مناسب برای آنها است. اما کارکنان خواهان دریافت پاداش

های متنوع و ها و پاداشتواند مادی و غیرمادی باشد مانند: لبخندزدن، تشکرکالمی و.... بر مدیران است تا با استفاده از مشوقپاداش می

 مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند.

ا پرکاری و تالش، کیفیت و دقت در انجام پروری و یتواند تشویق کننده تنبلی وتنفرهنگ سازمان می. فرهنگ سازمان: 7-2-3-2

وری را برای سازمان و ارتقاء سطح تواند بهبود بهرهوری حرکت نماید، میکارها و... باشد. داشتن فرهنگ سازمانی که در راستای افزایش بهره

 زندگی را در جامعه به ارمغان آورد.

 شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعیشش روانشناسان، جامعهکیفیت زندگی کاری اشاره به کو .کيفيت زندگي کاري:8-2-3-2

در راستای توجه به نیازهای انسانی و قرار دادن آنها در محتوی شغلی است. یعنی عالوه بر تخصصی کردن کارها توجه به نیازهای روانی 

های عصبی، ایجاد روابطی مبتنی بر به دور از تنشهای کیفیت زندگی کاری ایجاد محیط کاری دهد. برنامهکارکنان را موردنظر قرار می

بال های کیفیت زندگی کاری را دنباشد. بطورکلی سازمانی که برنامهصمیمیت، اجازه ابراز عقیده به کارکنان و مشارکت آنها در تصمیمات می

 وری را درون خود شاهد خواهد بود.کند، افزایش و بهبود بهرهمی

وری ارتباطی مستقیم دارد. روش و الگوی مدیریت سبک و روش مدیریت سازمان با بهره ریت:.  سبك و روش مدی9-2-3-2

وری پایدار نخواهد بود و بزودی از وری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد اما در این روش مدیریت رشد بهرهمکانیکی در کوتاه مدت بهره

وری نخواهیم بود اما در بلندمدت یت ارگانیکی در ابتدا شاهد رشد چشمگیری در بهرهسرعت و پایداری آن کاسته خواهد شد. در روش مدیر

وری در سازمان خواهیم بود. البته بیان این نکته الزم است که تغییر سبک مدیریت در سازمان امری دلخواه و های بهرهشاهد رشد شاخص

 توانند در انتخاب سبک مدیریتی تاثیرگذار باشند.میباشد بلکه توانایی نیروی انسانی، تکنولوژی و... تصادفی نمی
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 (Motivation). انگيزش 4-2

 [. 11حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار و عمل خاصی متمایل می سازد] انگیزش 

 . عوامل موثر بر ایجاد انگيزه1-4-2

کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در آید که در توان گفت: انگیزه زمانی به وجود میدر یک بررسی کلی می

شغل مناسب  .ترین رکن انتخاب صحیح کارکنان استسازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد. در یک سازمان موفق اولین و مهم

ای فردی هزم است تفکیک شغلی برپایه تواناییگردد و البراساس دانش، مهارت، تجربه، عالقه و توان فردی در انجام یک وظیفه تبیین می

ها تحول های مهم شرکتهای مادی است. یکی از چالشعامل بعدی در ایجاد انگیزه، محرك .[12باشد و تقسیم تخصصی کار صورت گیرد ]

ل بیشتر به دست آورند و شود. هرچه افراد پوهای پاداش است. هرچه فردی کمتر پول به دست آورد، اهمیت مقدار حقوقش بیشتر میروش

شود و پول جایش را به قوه تشخیص برای نیل به دهند دلسوزی کنند، اهمیت نسبی پول برایشان کمتر میبیشتر برای کاری که انجام می

انند افراد توهای مادی به تنهایی نمیشود. مشوقدهد. به همان اندازه که رقابت بین افراد با صالحیت شدیدتر میهدف و آزادی عمل می

های مثبتی هم که نیازهای معنوی و عاطفی تر از پول است. مشوقبرای کسانی که نگرانی مادی ندارند، حس رفاه مهم .درستکار را جذب کنند

 .[13ها هستند]های منفی به شکل تهدیدها یا مجازاتهافراد را ارضا نمایند، موثرتر از انگیزانند

 

  . تئوري انگيزشي هرزبرگ2-4-2

بهداشتی است که توسط فردریک هرزبرگ ارایه گردید. هرزبرگ بر پایه  -یکی از تئوری های انگیزشی، تئوری دو عاملی یا انگیزشی 

ی بررسی های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب خشنود کننده ی خود را متاثر از عواملی می دانستند که بیش تر با نفس و 

وط می شد. این عوامل؛ عوامل انگیزشی نامیده شد. و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار محتوای درونی کار مرب

آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی نامیده شد، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند. ویژگی 

سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق ) به وسیله هرزبرگ ( به عنوان عوامل بهداشتی  هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت،

شناخته شده اند. هنگامی که این عوامل در وضع مناسبی باشند، افراد ناراضی نخواهند بود؛ ولی آن ها کامال راضی هم نخواهند بود. اگر 

آوریم و موجب تحریک آن ها شویم، ) از نظر هرزبرگ ( باید روی مساله پیشرفت، شناخت  بخواهیم وسیله ی انگیزش افراد در سازمان فراهم

و کسب شهرت، ماهیت کار، مسوولیت و رشد تاکید نماییم. این ها ویژگی هایی هستند که موجب می شوند فرد به پاداش های درونی 

 [. 14برسد]

 

 . مشارکت و خالقيت در کارکنان3-4-2
نوین برای بهبود و ارتفاء کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمانی است. بستر سازی جهت مشارکت کارکنان  و طرح خالقیت ارائه فکر 

پایه و اساس این اندیشه بر این منطق است که کارکنان در فرایند تصمیماتی که بر سرنوشت  .سازمان یکی از راه های مهم بروز خالقیت است

ر کار اداری و سازمانی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند و در نهایت باعث افزایش بازدهی، تولید و آن اثر می گذارد، مشارکت کنند و د

نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه،خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان است و  [.15بهره وری در سازمان شوند]

نیروی انسانی صورت می گیرد.می توان گفت توان فکری و اندیشه کارکنان در سازمان نهفته است هر گونه بهبود و پیشرفت در سازمان توسط 

ایجاد .و هر سازمان و مدیری که بتواند از این سرمایه نهفته استفاده بیشتری کند به همان اندازه امکان رشد و توسعه مسیر خواهد داشت

در برنامه ها شده و بهره وری مشارکتی کارکنان را افزایش می دهد،کارمند پیمانی  امنیت شغلی نوعی تشویق است که موجب مشارکت کارمند

در  مشارکت  که نمی داند پایان سال تمدید خواهد شد یا خیر،نمی تواند فعالیت مشارکتی مثمر ثمری داشته باشد.با هدف ایجاد انگیزه

 .[16بی باال، لوح تقدیر، ارتقای گروه تعلق گیرد]کارکنان باید امتیازات خاصی همچون کارشناس ارشد، خبره، ارزشیا

 

 . نقش مدیریت در ایجاد نوآوري کارکنان4-4-2

کند و یکی از عوامل رشد نیروی انسانی،تشویق آنها برای نوآوری و کارآفرینی است. بهترین مدیر،کسی هست که از خطر استقبال می

های صنفی مایلند عقاید خالقانه را اشته باشند و تجارت را افزایش دهند. بیشتر محیطدارد تا نوآوری دکارمندان خود را مدام به فکر وامی

 [.17پیش از آنکه حتی فرصتی برای ارزیابی آنها داشته باشند،رد کنند]

ل ی حنحوه همیشگ»افتند، همان چیزی است که هایی که مدیران در آن میترین دامیکی از متداول. توانایي ارتقاي دائم: 1-4-4-2

نامیده می شود. با توجه به رشد روز افزون تجارت، مدیران به قدری مشغول پاسخگویی به شرایط هر روزه کار هستند که از « مشکالت
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های کارکنان، یک نقطه قوت است. اگر مدیر این آگاهی را از زمره وظایف خود بداند، به این نقطه مانند. آگاهی از خواستهاندیشیدن بازمی

  ت یافته است.قوت دس

ان کنید، به افراد موردنظر بگویید که چرا آن تکلیف برایشوقتی تکلیفی را تعیین می. مطرح سازید و ارتباط ایجاد کنيد: 2-4-4-2

های ربهجدارد و تکند تا به هدفشان دست یابند، به آنها بگویید )نقش(، اگر آنها را به چالش وامیمناسب است. اگر آن وظیفه به آنها کمک می

 هایشان سازگار است، به یادشان آورید. کنند )پیشرفت( باز هم به آنها بگویید. اگر با هدف و ارزشنو کسب می

طور مایلند از این توانایی بهرهبران پرجاذبه که استعداد سخنوری هم دارند،  دهنده:آميز و انگيزههاي تشویق.حرف3-4-4-2 

 .دهنده زودگذر استهای انگیزهآید و تاثیر حرفواسطه عالقه شخصی بر سر شوق می، هر فرد بهگسترده استفاده کنند؛ در نهایت

دارید. اگر شما برای جبران تالش افرادتان وقتی خروارها پول به افراد بدهید، یقینا آنها را همیشه سر کار نگه می .پول:4-4-4-2

آزاد  اندازد و تواناییتوانید استعدادی برتر را جذب یا حفظ کنید. اما پول فقط انرژی عقالنی را به کار میحدنصابی را در نظر نگیرید، نمی

را ندارد. مدیران باید طوری برخورد نمایند که کارکنان خود را شریک در کارها بدانند و آرام و بی دغدغه و مبتکرانه به کردن انرژی عاطفی 

 .[18باال بردن کیفیت کار بیندیشند ]

 

 . چگونه مدیریت بي انگيزه مي کند5-4-2

 کند یا کامالً خراب می کند.کم میراه هایی که مدیریت ندانسته کارکنان را بی انگیزه می کند و عالقه آنها را 

بسیاری از شرکت ها با پرسنل همانند یک وسیله قابل خرید و فروش رفتار می کنند. با اولین مشکلی که در تجارت، کارکنان که  -1

 معموالً به عنوان بزرگترین دارایی سازمان از آنها یاد می شود، قابل خرج کردن می شوند. 

دستمزد یا توجه نامناسبی را دریافت می کنند. در حدود نیمی از پرسنل می گویند که مزایای کمی دریافت پرسنل به طور معمول  -2

گویند که مدیریت بیشتر مایل است که به خاطر عملکرد ضعیف از آنها انتقاد می کنند یا اینکه هیچ اعتباری نمی گیرند و تقریبا دو سوم می

 ز آنها تعریف کند.کند، تا اینکه به خاطر کار خوبشان ا

مدیریت به طور غیر عمدی کارکردن را برای پرسنل دشوار می کند. سطوح بیش از حد برای تایید یک موضوع، کاغذ بازی بی پایان،  -3

آموزش ناکافی، کوتاهی در ارتباط برقرار کردن، اقتدار کم و کمبود یک دید یا تصور معتبر و قابل قبول، همه و همه به عاجز کردن پرسنل 

 [. 19دامن می زند ]

 

 گذاردچگونه فرهنگ سازماني بر نوآوري اثر مي. 5-2
دهند. ها پاداش میها و هم به شکستهم به موفقیت کنند. آنهاهای نوآور فرهنگی مشابه دارند. آنها تجربه کردن را تشویق میسازمان

 کنند. یک فرهنگ نوآور دارای هفت ویژگی زیر است:می آنها از اشتباهات تجربه کسب

 پذیرش ابهام  -1

 شکیبایی در امور غیر عملی  -2

 های بیرونی کم کنترل  -3

 بردباری در مخاطره  -4

 شکیبایی در برخورد ها  -5

 تأکید بر نتایج تا بر وسایل  -6

 تأکید بر نظام باز  -7

 [.21دهد ]میافتند پاسخ می کند و سریعاً به تغییرات آن طور که اتفاقسازمان از نزدیک محیط را کنترل می
 

 گذارند. متغيرهاي منابع انساني که بر نوآوري اثر مي6-2

دانش اعضای خود را آن طور که روزآمد باشد تشویق  های نوآور فعاالنه آموزش و توسعهیابیم که سازماندر مقوله منابع انسانی در می

افراد جرأت  ترس از اخراج به خاطر اشتباه را کاهش دهند و به آورند تابرای کارکنان خود فراهم می کنند. امنیت شغلی در سطح عالیمی

 بخشند وپیشتازان تغییر فعاالنه و با شور و شوق اندیشه را تعالی می یابدای جدید تکامل میبخشند که تغییرپذیر باشند. زمانی که اندیشهمی

 [.21خواهد آمد ] آوری به مرحله اجرا دردهند که نوشوند و اطمینان میکنند بر مشکالت چیره میمی آن را حمایت
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  بحث و نتيجه گيري

می توان نتیجه گرفت که توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از مهم  

ترین عواملی است که در بهره وری نیروی انسانی می توان به آن دست یافت و یکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر 

ایجاد انگیزه درافرادی است که آن کار را انجام می دهند. عوامل متعددی در انگیزه کاری پایین در سازمان ها وجود دارند کاری برانگیختن و 

ای هو به همین دلیل مدیریت بدنبال راه ها و تکنیک هایی باید باشد که بتواند انگیزه های کارکنان خود را افزایش دهد. این کار با پرداخت 

  .کتبی ویا گردش شغلی صورت می گیردتشویق، قدردانی 

 بهداشت، حقوق و دستمزد نقش -بهبود عملکرد متاثر از رضایتمندی و انگیزش کارکنان است، در حالی که بر اساس تئوری انگیزش 

یری منظور پیشگ یک عامل بهداشتی دارد که از نارضایتی جلوگیری می کند و در عمل نیز مشاهده می کنیم که معموال مدیران سازمان ها به

، الاز نارضایتی ها و اعتراضات و در جهت تامین مالی کارکنان خویش اقدام به افزایش دستمزدها و یا اعطای پاداش های مالی می نمایند. معمو

ین افزایش ها کارکنان سازمان ها، افزایش هایی را که در زمینه حقوق دریافت می کنند، حق مسلم و قانونی خود می دانند و از آن جا که ا

فیت ی)مانند : پاداش عیدی پایان سال، افزایش سنواتی، افزایش ضریب حقوق ساالنه، ارتقاء گروه یا پایه حقوقی و ...( تقریبا بدون توجه به ک

به  باشد. و کار و عملکرد و به صورت یکسان به همه ی اعضای یک سازمان تعلق می گیرد، نمی تواند در ایجاد انگیزه انجام کار بهتر موثر

ه رهمین دلیل پس از گذشت سال ها از اجرای این گونه برنامه ها تا کنون نتوانسته ایم بهبودی در ارتباط با بازدهی، کارآیی، اثربخشی و به

 عملکرد افراد ولذا دادن هر گونه پاداش مالی یا اعمال افزایش در حقوق و دستمزد افراد مبتنی بر نتایج ارزیابی  .وری سازمان ها شاهد باشیم

 حصول رفتارهای مورد انتظار در طول یک دوره ی زمانی معین)ترجیحا بلند مدت( باشد. 

های اهیای از آگتوان اذعان داشت که آگاهی مدیران و کارکنان از نوآوری الزامی است تا بتوانند با زمینهبا توجه به مطالب گفته شده، می

لیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، نقش مؤثری در تحقق هدف ها و پیشرفت سازمان های خود داشته مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعا

باشند. خالقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی الزم است و در طی زمان، سازمان های غیر خالق از صحنه محو می شوند و اگر چه 

ز عمر خود درگیر آن است موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع ا

 سیستم خواهدشد. بنابراین برای ماندگاری سازمان ها و اینکه بتوانند در عصر تغییرات به رقابت بپردازند، سه عامل: برنامه ریزی، فرهنگ

های تحقق آن است، ولی برای دست یافتن به هدف زی، تعیین هدف و راه. برنامه ریسازمانی و ساختار سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد

در  دمورد نظر باید پیش از تالشی فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تالش ذهنی و فکری صورت گیرد. در این مورد باید از ایده ها و افکار افرا

، افکار و عقاید موجود در سازمان یک ارتباط و هماهنگی هابین ایده سازمان برای پیش بینی آینده مطلوب و حل مسئله استفاده کرد و بتوان

، در اعضای آن احساس هویت به وجود آورد و در آنان نسبت به باورها و ارزشهای ایجاد کرد. ضروری است که با توجه به فرهنگ سازمان بتوان

هایی را در سازمان بوجود آورد و از وضع موجود به مرحله وان دگرگونیباور نکردنی تعهد ایجاد کرد. برای تولید خالقیت و افزایش نوآوری بت

و نوآفرینی  ، اکتشافنوینی رهنمون شد و با توجه به شرایط و مقتضیات، فرهنگی تیمی را شکل داد، زیرا در این نــوع فرهنگ تاکید بر اختراع

ری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیالت متناسب با هدفهای مورد کننده توان خالقیت و نوآواست. شاید یکی از مهمترین عوامل تسهیل

 نظر است که در این زمینه ساختار زیستی یا ارگانیک، ساختار مناسب خالقیت و نوآوری در سازمان به شمار می آید.

 

 پيشنهادات

نه پاداش مالی یا اعمال افزایش در حقوق جهت بهبودی در ارتباط با بازدهی، کارآیی، اثربخشی و بهره وری سازمان ها دادن هر گو -1

ت( دو دستمزد افراد باید مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد افراد و حصول رفتارهای مورد انتظار در طول یک دوره ی زمانی معین)ترجیحا بلند م

 باشد. 

 ها به آوری استفاده کنند، این شیوهمدیران می توانند به شیوه های مختلف از ساختار سازمانی برای نهادینه کردن خالقیت و نو

 این شرح اند :           

 واگذار کردن اختیار به مدیران پایینی و کارکنان تا خالق و نوآور شوند.  -1

 مشاغل سازمان کامالً مشخص و تعریف شده نباشد.  -2

 قوانین رسمی کمتری بر کار سازمان حاکم باشد. -3

 راساس نتایج عملکردشان ارزیابی شوند. افراد به جای روش های کار، ب -4 

ها و مقررات های خالق و نوآور در سازمان ایجاد شود تا بدون درگیری با هدف ها، وظیفهای مخصوص فعالیتبخش جداگانه  -5

 سازمانی سایر واحدها، بر پرورش اندیشه های خالق برای نوآوری در محصول تمرکز یابد. 
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، عملیاتی تحقیق و توسعه و سایر تخصص ها تشکیل شود تا بتوان از های بازاریابیمتخصصانی از حوزه ای ازتیمهای میان رشته  -6

 این تیم ها برای تشویق خالقیت و نوآوری در سراسر سازمان و نه تنها در واحدهای مشخص، استفاده کرد.
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