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 1  ارزیابی عملکرد و نظام انگیزش :موضوع مورد

                                                                          انسانی ارزیابی عملکرد و انگیزش منابع: مورد مطالعه  موضوع
                

  
در طول  را مراجعه کنندگان بسیاري ،که به دلیل شرایط اقلیمی و فرهنگی است  سازمان گاز استان آذربایجان یکی از سازمانهایی

ارائه خدمات به این مراجعه کنندگان که عموما با مقررات و ضوابط اشنا نیستند و با کارکنان آشنایی هاي فامیلی . سال پذیرا است
این چالش با کمبود منابع مالی، عدم تعریف صحیح فرایندها و عدم نظارت منطقی و نظام . کار بسیار دشواري است ،و قومیتی دارند
  .است در پی داشته در این سازمانرا که این امر عامل نارضایتی و گاها تغییر مدیران ارشد  است ز شده مند تشدید نی

  
در حوزه مدیریت نیست و صرفا به دلیل داراي سابقه کار کافی و  شده است انتخابآقاي تقی زاده جدیدا به پست مدیر عاملی 

  .و پر مخاطب برگزیده شده است یده است براي این سازمان بزرگجوان گرائی در مدیریت که در دولت نهم و دهم طرح گرد
  

چالش بزرگ خود را براي ایشان تا آخرهفته  3در جلسه اول معارفه،آقاي تقی زاده خطاب به مدیران و معاونین از آنان خواست که 
  .ارسال نمایند

است  9001شد که این سازمان داراي گواهینامه ایزو در طول این مدت ایشان بازدیدهایی از واحد و روند اقدامات داشت و متوجه 
  .و همچنین موفق به دریافت گواهینامه تعالی سازمانی در سطح اهتمام است

ساعت  50الی  40در واحد مدیریت منابع انسانی، نیاز سنجی آموزشی انجام می پذیرد و هر کدام از پرسنل در طول سال بیش از 
یز تعیین شده است و همچنین نظام انگیزش وجود دارد و پرداخت پاداش و هدایاي در مراسم آموزش می بیننند و شرح وظایف ن
  .مذهبی و باستانی صورت می پذیرد

    
درصد کارکنان از نحوه پرداخت پاداش ها راضی نیستند و در  70با این وجود نظرسنجی هاي سال قبل نشان میدهد که بیش از 

با وجود اینکه شرح وظایف تعریف شده است و دریافتی پرسنل نسبت به . ل صورت می پذیردعین حال شکایت هاي متعدد از پرسن
  .سطح جامعه مناسب است و امنیت شغلی نیز باالست، بهره وري بشدت پایین و نارضایتی کم است

  
  :چالش هاي ارائه شده از سوي معاونین و مدیران بصورت زیر دسته بندي شده است

 .انگیزه پایین است -1
 دوره هاي آموزشی بصورت سلیقه اي انتخاب می گردد -2
 افراد بر اساس شایستگی در پست قرار نمی گیرند -3
 پرداخت ها بر اساس صالحیت و شایستگی پرداخت نمی شود -4
 .معلوم نیست که شما چه کاري انجام دهید پاداش بیشتري دریافت خواهید کرد -5
 معلوم نیست که سازمان از ما چه انتظاراتی دارد - 6
  تراض و شکایات باالستاع -7

  بنظر شما، آقاي تقی زاده براي بهبود باید چه کند؟


