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یک استانداري با نارضایتی ارباب رجوع و جامعه از عملکرد 
.کارکنان خود مواجه شده است.کارکنان خود مواجه شده است

.فرض بر این است کارکنان از انگیزه الزم برخوردار نیستند: نکته
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:انواع کمک هاي مالی و غیرمالی در نظر گرفته شده در سال هاي اخیر
عیدي ایام مذهبی١.
عیدي ایام باستانی٢.
کمک هاي غیر نقدي در ماه هاي مبارك٣.
لحاظ اضافه کاري بدون انجام آن. لحاظ اضافه کاري بدون انجام آن۴.
اعطاي سکه در روز زن۵.
حق ماموریت۶.
.٧...
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:صورت مساله

ارایه این پاداش ها تاثیر قابل مالحظه اي بر ارتقاي کیفیت خدمات و رضایت ارباب 
.رجوع نداشته است.رجوع نداشته است
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سوال؟

oنیستند؟ اثربخش ها پاداش و پرداخت این چرا

oاست؟ بهبود براي قدم اولین پاداش آیا

oو نمود یکپارچه مختلف، اشکال در را پاداش اینهمه توان می چگونه  
کرد؟ مرتبط انسانی منابع عملکرد به
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اولاولسوال سوال 

ñó

اولاولسوال سوال 
؟؟چرا این پرداخت و پاداش ها اثربخش نیستندچرا این پرداخت و پاداش ها اثربخش نیستند
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òبه  و نگیختن می باشد ن و انگیزیدایشه ر از رسم مصدش انگیزا
.سته امدآگرفتن ار قري زـعلت چیو ترغیب ، معنی تحریک

òن سیداي ررـبري اـکم اـنجابه د تحریک فري به معناش نگیزا
.می باشدب مطلواف هدابه 
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استراتژي منابع انسانی همسو با ماموریت واهداف استراتژیک سازمان  ١.
.تا سطح استراتژي کارکردي طراحی وتدوین می شود

استراتژي سازمان از طریق اهداف بلند مدت وکوتاه مدت برنامه ٢.
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استراتژي سازمان از طریق اهداف بلند مدت وکوتاه مدت برنامه ٢.
.عملیاتی مناسب به طور اثر بخش استقرار می یابد

از روش هاي مناسب به منظور اطمینان از آگاهی و درك استراتژي  ٣.
منابع انسانی توسط مدیران و کارکنان وهمچنین حفظ وارتقاي تعهد  

.  وانگیزه آنان براي استقرار آن استفاده می شود



.ریزي مناسب براي برآورد منابع انسانی مورد نیاز انجام می شودبرنامه ١.

.فرایند جذب واستخدام مناسب سازمانی طراحی واستقرار می یابند٢.

فرایند جامعه پذیري و به کارگماري افراد جذب شده ،طراحی شده وافراد  استقرار  ٣.
.می یابند

.فرصتهاي پیشرفت شغلی براي کارکنان برنامه ریزي ومدیریت می شود۴.

نیاز آینده سازمان به مدیران وعناصر کلیدي برآورد وبراي تامین وپرورش آنها ۵.
.براساس مدلهاي شایستگی برنامه ریزي می شود
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:این زیر معیار می تواند شامل موارد زیر باشد
ò طرح هاي انگیزشی مبتنی بر عملکرد ، متناسب با سطوح سازمانی براي

قدردانی از عملکرد و تشویق افراد براي عملکرد بهتر ، یادگیري مستمر ، 
.طراحی و مستقر می شوند... رشد و پیشرفت سارمانی ، تسهیم دانش و .طراحی و مستقر می شوند... رشد و پیشرفت سارمانی ، تسهیم دانش و

ò پرداخت ها و مزایاي متغیر نقدي و غیر نقدي ، مبتنی بر ارزشیابی عملکرد
.منابع انسانی طراحی و اجرا می شود

ò مطلوبیت هاي گروهاي مختلف  کارکنان شناسایی می شود و برنامه هاي
.رفاهی متناسب با آن مشارکت کارکنان طراحی و اجرا می شود
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:باشد زیر موارد شامل تواند می معیار زیر این
òایجاد و ذینفع کارکنان مشارکت با افراد و ها تیم ها، واحد عملکرد براي مشخص اهداف تعیین 

 سازمان اهداف و آنها بین یکپارچگی
òتیم و ها واحد عملکرد گیري اندازه بمنظور نیاز مورد هاي استاندارد یا و ها مقیاس ، ها شاخص تدوین 

.ها
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.ها
òاساس بر سازمان مناسب هاي مدل از استفاده با کارکنان عملکرد ادواري مستند و مدون ارزشیابی  

  شده ریزي برنامه  اهداف
òاز وجلوگیري سیستم صحیح اجراي براي ها شونده ارزیابی و ها کننده ارزیابی توانمندسازي و آموزش  

 ارزیابی رایج خطاهاي
òاساس بر عملکرد توسعه هاي برنامه اجراي و تدوین و ها شونده ارزیابی به عملکرد بازخورد ارائه  

ها ارزشیابی نتایج و ها بازخورد
òخدمت جبران ، جانشینی ارتقا، مانند انسانی منابع هاي سیستم سایر در عملکرد نتایج تاثیر ،  

...و آموزش



این نتایج باینگر میزان تعهد و تعلق سازمانی منابع انسانی است که حاصل فعالیت هاي 
.حوزه منابع انسانی می باشد

:این زیر معیار می تواند شامل نکات زیر باشد
ò همسویی با اهداف و ارزش هاي محوري سازمان
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ò همسویی با اهداف و ارزش هاي محوري سازمان
ò تمایل به عضویت در سازمان
ò تالش و مشارکت فعال در سازمان
ò مسئولیت پذیري داوطلبانه
ò ترجیع منافع سازمانی بر منافع فردي
ò...



:باشد زیر نکات شامل معیار تواند می زیر این
òفروش سرانه  
òهزینه سرانه  
òدرآمد سرانه 

سود سرانه òسود سرانه
òبازار سهم

14



:این زیر می تواند معیار شامل نکات زیر باشد
ò کیفیت
ò میزان نوآوري
òچرخه زمانی محصول و خدمات

میزان ضایعات  ò میزان ضایعات
òمیزان دوباره کاري
ò  قیمت تمام شده
ò میزان برگشت از فروش
ò نتایج زیست محیطی
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:باشد زیر نکات شامل معیار تواند می زیر این
òمشتریان رضایت 
òمشتریان وفاداري
òمشتریان صداي تحلیل و بررسی

جامعه برابر در گویی پاسخ òجامعه برابر در گویی پاسخ
òسازمانی تصویر  
òاجتماعی هاي مسئولیت و ها نقش ایفاي
òجامعه سطح در سازمانی هاي تجربه و دانش گذاشتن اشتراك به 
òاي حرفه هاي نامه تقدیر و ها گواهینامه داشتن  
ò...
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Leadership People People Results
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d1-  کنندتقویت می ن کارکنان میارا در تعالی رهبران، فرهنگ.
:متعالی سازمانهاي رهبران عمل، در
òتمامی در را پاسخگویی و بهبود توانمندسازي، مالکیت، شراکت، فرهنگ و هستند کارکنان بخش الهام 

.کنند می ایجاد سطوح

òترغیب براي تفکر نوین هاي راه و جدید هاي ایده توسعه و خلق از که دهند می ترویج را فرهنگی 
.کنند می حمایت سازمانی توسعه و نوآوري

òترغیب براي تفکر نوین هاي راه و جدید هاي ایده توسعه و خلق از که دهند می ترویج را فرهنگی 
.کنند می حمایت سازمانی توسعه و نوآوري

òواقعی محیط یک در توانشان تمام کارگیري به با توانند می کارکنان که کنند می حاصل اطمینان 
.باشند سهیم سازمان و خود مستمر موفقیت در شراکت،

òو موقع به تالشهایشان از و کرده حمایت آنها از سازمان کارکنان تمامی اهداف و ها برنامه تحقق براي 
.آورند می عمل به تقدیر مناسب طور به

òکنند می ترغیب و ترویج را گوناگونی و برابر هاي فرصت.
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  کارکنان معیار-3
 که کنند می ایجاد را فرهنگی و نهند می ارج را خود کارکنان متعالی هاي سازمان
 آنها .شود میسر طرفین، منافع بردارنده در شخصی و سازمانی اهداف به دستیابی

 این .دهند می ترویج را برابري و عدالت و داده توسعه را خود کارکنان قابلیت هاي این .دهند می ترویج را برابري و عدالت و داده توسعه را خود کارکنان قابلیت هاي
 قدردانی، مورد را ایشان و کرده برقرار ارتباط اي گونه به خود کارکنان با ها سازمان
 قادرشان و کرده ایجاد تعهد آنها در ،برانگیزانند را آنها که دهند می مراقبت و تشویق
.کنند استفاده سازمان منافع راستاي در خود دانش و ها مهارت از تا سازند
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:کارکنان معیار معیارهاي زیر

a3- کند می پشتیبانی را سازمان ،استراتژي کارکنان هاي برنامه.

b 3- یابد می توسعه کارکنان هاي قابلیت و دانش. b 3- یابد می توسعه کارکنان هاي قابلیت و دانش.

C 3- شوند می توانمند و شده داده ،مشارکت شده همسو کارکنان.

d 3- کنند می برقرار ارتباط بخش اثر طور به سازمان سراسر در کارکنان.

e 3-شوند می مراقبت و تشویق قدردانی، کارکنان.
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e3- شوند می مراقبت و تشویق قدردانی، کارکنان.

:هاي متعالیسازمان در عمل ، 
ò،خط و استراتژي با را کارکنان امور سایر و مازاد نیروي کار، نیروي مجدد آرایش مزایا، حقوق 

.بماند پایدار و یافته ارتقا آنها توانمندي و کارکنان فعال مشارکت تا کنند می همسو ها مشی .بماند پایدار و یافته ارتقا آنها توانمندي و کارکنان فعال مشارکت تا کنند می همسو ها مشی

òخود کارکنان براي زندگی –کار مسووالنه توازن از که نمایند می اتخاذ رویکردهایی 
.یابند اطمینان

òاستقبال آن از و نموده حاصل اطمینان خود کارکنان در گوناگونی وجود از 
.کنند می
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e3- شوند می مراقبت و تشویق قدردانی، کارکنان.

:هاي متعالیسازمان در عمل ، 
òاطمینان خود کارکنان براي سالم و ایمن کار محیط یک داشتن از 

.یابند می .یابند می

òمی کمک تر وسیع اي جامعه به که هایی فعالیت در مشارکت به را خود کارکنان 
.کنند می تشویق نماید

òکنند می ترویج ها تیم و افراد بین را متقابل توجه و پشتیبانی قدردانی، از فرهنگی.
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ò؟اند شده تعریف سازمان کالن هاي استراتژي و اهداف آیا
òاست؟ شده تعریف سازمان عملیاتی واحدهاي از یک هر براي اهداف آیا
òدارد؟ انسانی منابع هدفمند جذب براي خاصی ریزي برنامه سازمان آیا  
òدارد؟ انسانی منایع هدفمند آموزش براي خاصی ریزي برنامه سازمان آیا
ò؟باشد می مشخص سازمان کارکنان از یک هر براي عملکردي انتظارات آیا
ò؟گیرد می قرار ارزیابی مورد انسانی نیروي عملکرد چگونه
ò؟شوند می بندي رتبه عملکرد نظر از استانداري در فعال انسانی نیروي آیا
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جذب نیرو توسعه منابع انسانی   پاداش 
بهره گیري از رویه هاي  
انتخاب دقیق براي جذب  

ترغیب سازمان به پویا    
شدن و حمایت از کیفیت  

تقدیر و پاداش بر اساس   

استراتژي منابع انسانی  
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انتخاب دقیق براي جذب  
کارکنان که موجب   

افزایش کیفیت خدمات  
سازمان می شوند  

شدن و حمایت از کیفیت  
جامع و توجه به مشتري با   

تاکید بر آموزش براي  
افزایش بهره وري

تقدیر و پاداش بر اساس   
نظام ارزیابی عملکرد به   

اقدامات فراتر از  
استانداردهاي تعریف شده  



سوال دوم

ñó

آیا پاداش اولین قدم براي بهبود است؟
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عدالت و مساوات١.

تقدیر و تشویق و نگهداشت٢.
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òسوره ي الزمر:
بابِقُلْ  لْ اَ وا الْ کَّرُ اُولُ ذَ تَ نَّما ی لَمونَ اعذینَ ال ی ذینَ یعلَمونَ و الَّ تَوِي الَّ سلْ یه 
آیا آنها که عالم و دانایند با آنهایی که در حضیض جهل و نادانی بسر بگو 

.برند مانند هم اند؟ فقط خردمندان توجه دارند که مساوي نیستندمی 
  

ò زخرفي سوره: 
 م اَه م ه نا بعضَ فَع ر نْیا و یوةِ الد ی الْح ف م ه م معیشَتَ ه نَ ینا ب مس نُ قَ نَح کب ۀَ رمح مونَ رس قْ ی

اً خْرِیضاً سعب مه ذَ بعضُ تَّخ ی ل جاترضٍ دعقَ بفَو 
ش و آیا  آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم کرده اند؟ ما هستیم که مایه ي تعی

استعدادهاي گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده ایم تا در نتیجه، اختالف طبیعی در 
میان آنها پیدا شود و همین اختالف و تفاوت سبب می شود که بعضی افراد مسخّر بعضی 

دیگر قرار گیرند و نظام اجتماعی زندگی بشر استقرار پیدا کند
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Reward CareRecognition
تقدیر

Reward

پاداش
Care

نگهداشت
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ò اولین مرحله در جهت افزایش سطح انگیزش منابع انسانی

اولین مرحله در جهت نگهداشت منابع انسانی  ò اولین مرحله در جهت نگهداشت منابع انسانی
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òآیا تقدیر نیز از کارکنان به عمل می آید؟

òآیا تقدیرها در زمان خود انجام می شود؟

òآیا تقدیرها به صورت عادالنه انجام می شود؟

òآیا در استانداري ویژگی هاي یک کارمند نمونه تعریف شده است؟
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سوال سوم
چگونه می توان اینهمه پاداش را در اشکال مختلف، یکپارچه نمود و 

ñó

چگونه می توان اینهمه پاداش را در اشکال مختلف، یکپارچه نمود و 
به عملکرد منابع انسانی مرتبط کرد؟
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رهبري

مدیریت منابع  
انسانی

نتایج عملکردي  و 
برداشتی کارکنان
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òرهبران عامل اصلی ایجاد انگیزه در سازمان

ò مدیریت منابع انسانی طراحی و اجراي نظام رتبه بندي و پرداخت پاداش به کارکنان
در راستاي تحقق اهداف سازمانیدر راستاي تحقق اهداف سازمانی

òارزیابی نتایج برداشتی و عملکردي سازمان در ارتباط با کارکنان
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òدلیل دشواري ارزیابی عملکرد کارکنان:

oمسایل روانشناسی oمسایل روانشناسی

oمسایل مربوط به ایجاد نظام ارزیابی عملکرد هدفمند
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