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               انگيزشيكپارچگي نظام : مورد مطالعه  موضوع

  
استانداردي استان محل زندگي من، هنگامي كه با نارضايتي ارباب رجوع و جامعه از عملكرد كاركنان خود مواجه مي شود، فرض را 

  .بر اي مي گذارد كه كاركنان از انگيزه الزم برخوردار نيستند
  

استانداري ما را بر آن داشته است كه به شيوه هاي مختلفي . نيز مورد تاييد قرار مي گيرد سوي مشاوراناين باور سنتي كه گاها از 
  .به دريافت كاركنان خود كمك نمايد

 است و هرگز هم فرد بودهبرخي از اين كمك ها به الگو برداري از ديگر دستگاه هاي اجرائي و برخي هم ابداع استاندارهاي وقت 
  .آنها را نيافته است بعدي جرات قطع

  
  .بنابراين در دو سه دهه اخير كمك هاي مالي و غير مالي به شيوه هاي زير در اين استانداري صورت مي پذيرد 

 عيدي ايام مذهبي -1

 عيدي ايام باستاني -2

  كمك هاي غير نقدي در ماه هاي مبارك -3

 اضافه كاري بدون انجام آنلحاظ  -4

 اعطاي سكه در روز زن -5

 حق ماموريت  -6

 .....و  -7

  
. اي بر ارتقا كيفيت خدمات و رضايت ارباب رجوع نداشته است اما اعطاي اين پاداش هاي مالي و غير مالي تاثير قابل مالحظه

سواالت زير از از ، با مجموعه اي استاندار دولت تدبير و اميد كه خود را متعهد به ارائه خدمات مناسب در شان مردم ايران مي داند
  .به اين استانداري ارائه نماييد) عدم افزايش انگيزش –اعطاي پاداش (كاري براي خروج از بحران چرخه  راه شما مي خواهد كه

  
با توجه به اينكه توانمندسازي منابع انساني به معني ارتقا دانش ، مهارت و انگيزه منابع انساني است، جرا اين پرداخت و  -1

 پاداش ها اثربخش نيستند؟

 براي بهبود است و يا قدم اول ارتقا دانش و مهارت آنان است؟ ايا پاداش اولين قدم -2

 چگونه مي توان اينهمه پاداش را در اشكال مختلف، يكپارچه نمود و به عملكرد منايع انساني مرتبط كرد؟ -3

  


