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  چكيده
بسياري در خصوص انگيزش از  ايه انساني بوده و آثار و نوشته اي از موضوعات و مفاهيم اساسي در مديريت سرمايه انگيزش

گيزشي مورد استفاده توسط مديران سوي دانشمندان مختلف مطرح شده كه در آنها هم از نظر تئوريك و هم از نظر تجربي، فنون ان
پردازان كليد موفقيت سازماني را مديريت  نظريه. گرفته استقرار افراد مورد بحث و بررسي وري  و افزايش بهرهبراي بهبود عملكرد 

تراتژيك آوري، نقش انسان به عنوان عامل حياتي و اس دانند و با وجود حركت سريع سازمانها به سوي فن موثر نيروي انساني مي
از اينرو جلب رضايت كاركنان و عالقمند كردن بيشتر آنها به شغل مورد تصدي و . يش مورد توجه قرار گرفته استپسازمان بيش از 

الخصوص در سازمانهاي پروژه محور كه در اين مطالعه علي  در نتيجه برآورده شدن اهداف سازماني از اهميت خاصي برخوردار است
اي بودن  باشد چرا كه ماهيت پروژه بيش از پيش مهم و در خور توجه ميموضوع اين  .باشد پژوهشگاه نيرو مي بررسيسازمان مورد 

اين مطالعه  .كند هاي آنها ايجاد نمي ها و توانايي اي براي نشان دادن خالقيت انگيزه را در كاركنان اين سازمانها كاهش داده و يا انگيزه
هاي آماري راهكارهايي را براي ارتقاء رضايت  متدها و تكنيكتفاده از ست شغلي را شناسايي و با ادر نظر دارد عوامل موثر بر رضاي

غلي شتواند در افزايش رضايت  امنيت شغلي و نظارت مدير بر فعاليتهاي كاركنان ميدهد كه  نتايج تحقيق نشان مي. شغلي ارائه نمايد
  .نقش موثري داشته باشد
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  مقدمه -1
. دـنا هدـمآ دبوجو خاصي افهدا ايبر هانمازسا وزيمرا معاجودر 

 منجاا بايد هاييركا مجموعه چه كه ميكند مشخص نمازاـس افدـها
 بايد هاييركا چه عمل دره ـينكو ا هاركا منجاا چگونگي ليو دگير

ر ـب ارذـرگـثا جيراـخو  خليدا محيطي ملاعواز  متأثر دگير منجاا
  ]1و2[ .ستا نمازسا

 ويرـني صيحـف مديريتو  نسانيا وينير ناسبم يگيرركا به
 نسانيا منابع مديريت مباحثدر  كه ستا ارديمو جمله از سانيـنا

 منابع انعنو به ادفرا به و ددگر قعوا عميق توجه ردمو بايستي مي
ر ـما نـيو ا دـبنگرن ناـمقاصدشو  افدـها به يابي ستد ايبر يكليد

    ]3و2و1[: ستا يرز اردمو به توجه ممستلز
     نسانيا منابع زياسهبو  دبهبو – بجذ – ييزر مهبرنا •
دو  دـتعه ءتقاار ربمنظو مانيزسا مثبت فرهنگ يك بسطو  توسعه •

  .  ركا منجاا كيفيت يشافزا رمنظو به مديريت و ناـكنركا هـجانب
و  رياـهمك شويقـت رمنظو به ايبطهرا مناسب يفضا ديجاا •
  .  نكناركا درافتگي ـي غوـبل سساـحا
  .  نكناركا شايستگيو  هارتمهااز  بهينه دهستفاو ا يگيرربكا •
 بطهدر را نمازسا قانونيو  جتماعيا يها مسئوليت به توجهو  تأكيد •

و  شتابهدو  سالمت، شغل يمنيا ريندگيكازكيفيت و  يطاشر با
  .   نكناركا كليه جهت، برابر فرصتهايي ديجاا

 نناآ ييرآكا به انتو يم شايسته يهاونير بجذاز  پس ترتيب بدين
، حيهرو حفظ ضمن كهآورد  بعملرا  ماتياقدا ستا زمالو  شتدا ميدا

 نناآ خاطر ضايتر جلب تا با شتدا يرنظرز قتد بهرا  نناآ تمشكال
ه ـب ماـهتمو ا ددگر مسئوليتها يياجرا ندوو ر رمودر ا پيشرفت باعث

و  ركا محيطدر  نكناركا نيروا حيو رو جتماعي، اديقتصاا مسائل
 يشافزدر ا نداميتو مناسب يههااز را نناآ يهازنيا آوردنبرو  نمازسا
    ]5و4[. باشد ارگذ تأثير شغلي يضايتمندر

و  باشد يكتردنز نكناركا يهافهد به نمازسا افهدا چه هر
 رتعبا بهآورد و  دجوو به نكناركارا در  زمال يهاهنگيزا ندابتو مديريت

 افهدا به لصوو راه در نمازاـس قيتموف، كند شنگيزا ديجاا تردهسا
 و اـــيهـــسربراز  ريسياـــب. دبو هداخو حتميترو  قطعيتر مانيزسا
 نكناركا) نشناسيروا( ريفتار معلو مينهاز ز هشد منجاا يهشهاوپژ
 نتايجو  ستا دهبو نكناركا بين شنگيزا ديجاا چگونگي رمحو لحو

 يندر ا جديد تاـرينظ يگير شكل به هشد ديا يهشهاوپژو  تمطالعا
   ]6و4و3[. ستا هنجاميدا مينهز

 هشد ئهارا ادفرا دنكر ركا ايبر شتدابر عنودو  نمحققا بين الوصا

 نندراگذ ايبر كه معنا ينا به اردميپند ورتضر را ركا يكي. ستا
 ينكها يگرو د ستا وريرـض راـك ماـنجا تيادما تأمينو  ندگيز

را در  يـحو رو يوـمعن ياـهزنيا يضا، ارديما داشپااز  نظرفصر
و  قفو هيدگادو د با شناييآ با لحا. نددامي مهم ركا منجااس ـنف
و  هشوپژ به زنيا هميت، اظايفو ماـنجا هوـنحدر  كـهري اريثرگذا

، غل خويشـش هـب نكناركا شنگر زطراز  صحيحترو  تر  قيقد شناخت
   ]3و7و 8[. دميشو شنرو گذشتهاز  بيش
 هعمد منجا، انددار فعاليت تخدما يها بخشدر  كه هايينمازسادر 

و  نسانيا وينير به توجه مسأله، ستا ادفرا هبه عهد نمازسا رموا
 تالآماشينو  هااربزا كه مانهاييزسا به نسبت نسانيا منابع مديريت

ست ا رداربرخو يبيشتر هميت، از انددار هعهد بهرا  رموا هعمد منجاا
 به نكناركا شنگيزو ا ضايتاز ر نمازسا يتأثيرپذير انميز كه اچر

 در نسانيا طفاعوو  هازنيا دجووجهت  بهو آن  ستا بيشتر نسبت
    ]6[. ميباشد ماشين با مقايسه
 و دماتيـخ يمانهازاـس فـيدر رد پژوهشگاه نيرو ينكها به عنايت با

و  بيشتر توجه ممستلز عموضو ينا به ختنداپردارد  ارقر حمايتي
و  تمشكال فعر و نكناركا ضايتربر  ثرمؤ ملاعو صحيح شناخت

 عنوو  سبك ينكها به توجه باو  باشد ميسازمان در  دموجو يساييهارنا
 فهددارد  مانهازر ساـيگد اـب اييـتهوتفا دنها ينا انپژوهشگر فعاليت

 علم يعلماو  نمحققا تنظريا سيربر هشوپژو  تحقيق يناز ا
 مانهازسادر  نگيزشيا ملاعو تأثيرو  شغلي ضايتر صخصور د ديريتـم

و  شنگيزابر امكد أثير هرـت سهـمقايو كاركنان  ش بهره وريجهت افزاي
كه طي نظر سنجي انجام شده از  ميباشد نكناركا بيشتر يضايتمندر

نتايج اين پژوهش  SPSSافزار از نرم طريق پرسشنامه و دريافت خروجي
  .زيمپردا استخراج گرديده است كه در ادامه مطلب به آن مي

  مرور ادبيات  -2
و  يژگيهاو همه شامل كهرا دارد  دخو صخا رساختا نمازرساـه

 شكلرا  نمازساآن  يعضاا رفتاره ـك تـسا ملموسي يمشخصهها
 به لمتحو و اـپوي يـمحيطدر  نمازاـس كه باشد ارقر گرا لحا. هددمي

 اردـپاي يطاشرآن در  نسانيا منابع ميبايستي. هدد مهادا دخو فعاليت
 كه ستا مباحثي مهمتريناز  توسعهو  شدر. گيرند ارعه قرـتوسو  دـشر

 .ستا شتهدا فمعطو ده خوـبرا  عهـتوس لاـحدر يهاركشو توجه
  ]11و10و7[

 سانيـنا وينير نشدا ءتقاار ايبر اريسرمايهگذ كه ستا بديهي
 وينير مناسب يگيرركا به، مدرآكا نسانيا وييش نيرازـف، ادوـموج

در  كه ستا ارديمو جمله از سانيـنا ويرـني صيحـف تمديريو  نسانيا
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 و ددگر قعوا عميق توجه ردمو ميبايستي نسانيا منابع مديريت مباحث
و  افدـها به ستيابيد ايبر يكليد منابع انعنو به ادفرا به

ها،   ران در سازمانف مهم مدياز وظاي كيي. دـبنگرن ناـمقاصدش
رشد و  هاي نهو فراهم نمودن زمي بالقوه كاركنان استعدادهاي يشناساي
كه اين  كند را فراهم مي وري بهره ارتقاينه آنان است كه زمي يشكوفاي

هاي پروژه محور بيشتر مورد توجه قرار گيرد چرا كه  مسئله در سازمان
  ]6[ .باشد تنها نيروي اصلي كار در اين سازمان نيروي انساني مي

د و بدون در تولي وري بهرهزان توان بدون توجه به مي امروزه نمي 
. توسعه پايدار گام برداشت ش آن، به سوياز عوامل موثر بر افزاي آگاهي

دارد و تحقق توسعه به دست  دياز آنجا كه انسان در توسعه نقش كلي
افراد از  و رواني روحي ازهايرد، برطرف كردن نيپذي انسان صورت مي

ر، ف مهم مديز وظايا كين يبنابراي. برخوردار است اي ژهت وياهمي
 هاي ل به هدفني متعدد براي ازهايبا ني يهاي زش افراد است، انسانانگي

   ]15و12و11[.سازماني

 بكارگيري نظريات انگيزش 2-1

حال اين پرسش مطرح است كه با وجود نظريات انگيزش متفاوت 
صاحبنظران . تري دست يافت توان در عمل به درك مناسب چگونه مي

گرا و تركيبي موجب اثر بخشي كاربردي  نگرش نظاماين باورند كه  بر
گرا بايد  نظريات انگيزشي خواهد شد، يعني براي بررسي تركيبي و نظام

. تمام عوامل موثر بر انگيزش كارگر يا كارمند مورد بررسي قرار گيرد
د بود يكي از نظريات هنها قادر خوا اساس اين نوع بررسي مديران بر

كاربرد نظريات  ذيل جدول. قويت را به كار گيرندمحتوايي، فرايندي يا ت
  ]1و 2و 3و4و 5[ .دهد انگيزش را با توجه به عوامل موثر نشان مي

  كاربرد نظريات انگيزشي با توجه به عوامل :1 جدول

 نظريات ها ويژگيمتغ

فردي

  عاليق -1
نگرش نسبت به خود، به  -2

 هاي مختلف شغل  كار و جنبه
ن، تعلق يتامنيازها مانند  -3

 و موفقيت 

 سلسله مراتب نيازها-
  نيازهاي آلدرفر  - 
   Yو  Xمفروضات  - 
 گهدارنده ننظريه انگيزاننده و  - 
 نيازهاي سه گانه مك كللند  - 

شغلي
 

  پاداش دروني-1
  حدود استقالل -2
ميزان اخذ بازخور از  -3

  عملكرد مستقيم
 حدود تنوع كار -4

  رندهنظريه انگيزاننده و نگهدا - 
  تقويت - 
 انتظار - 

ت
شرايط كار و موقعي

 

  محيط كار-1
  همكاران -الف
  سرپرستان - ب
  اقدامات سازمان -2

نوع پاداش فردي يا  -الف
  گروهي

 فرهنگ سازمان - ب

  ظريه تقويتن - 
  هدفگذاري - 
 نظريه اسناد - 

  فنون انگيزش و كاربرد آنها در سازمان 2-2
هاي مزبور چه  هممكن است اين سوال مطرح شود كه نظري حال
توانند استفاده كنند؟  اي دارند و مديران از كدام فنون انگيزش مي فايده

گرچه موضوع انگيزش بسيار پيچيده و در واقع فردي است و پاسخ 
اي از فنون  قطعي براي سوال مزبور وجود ندارد ولي در ذيل به ذكر پاره

  ]9و7و3و2[. شود انگيزش اشاره مي
  پاداش مالي و پولي •
  نگيزش از طريق طراحي شغلا •
  تعديل كار هفتگي •
  شناور ساختن ساعات كار •
  گذاري  هدف •
  اشتراك مساعي •
  اصالح رفتار  •
  عدالت در پرداختها •

 در كاركنان زشيانگ جاديا يسازمان يها برنامه 2-3

دراكر ارائه  تريتوسط پ يتيريبرنامه مد نيا :بر هدف يمبتن تيريمد -1
در  لهيوس نيو بد كيان، افراد را تحرسازم يشد تا با استفاده از هدفها

است كه بر اهداف  يديبرنامه در تاك نيا تاهمي .كند زهيانگ جاديآنان ا
 يهدفها نيياز آنجا كه همه افراد سازمان در تع. شود سازمان مي يكل

بر هدف دو  يمبتن تيريبرنامه مد ياجرا ريمزبور مشاركت دارند، مس
سلسله  جهياست و در نت) به باال نييو از پا نيياز باال به پا(طرفه 
سطوح آن رابطه معقول و  نيكه در ب ديآ مياز اهداف به وجود  يمراتب

بر هدف توجه  يمبتن تيريمد ياجرا رد .وجود خواهد داشت يربط يذ
  ]8[:است يضرور ريبه موارد ز

  .و مشخص شوند نييتع قيبه صورت دق دياهداف با •
 .شوند نمي نييسازمان تع استير اي تيريمد لهياهداف الزاماَ به وس •

  .شوند مي يلياهداف تحم نيگزيجا ياهداف مشاركت گريبه عبارت د
  .شود نتامي نيمع يدوره زمان كيدر  ديهر هدف با •
 شرفتيپ زانبرنامه و بصورت مرتب از مي يافراد در طول اجرا •

از عملكرد خود بازخورد  گريبه عبارت د. ابندي مي يكارخود آگاه
  ]7و5[.رنديگ مي

است كه با  ياصل اساس نيبر ا يبرنامه مبتن نيا :در رفتار ليتعد -2
كه فرد  ييانواع كارها تحاصل از عملكرد كاركنان، اهمي جيتوجه به نتا
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از  ياديدر حال حاضر تعداد ز. ستين كسانيدهد،  در سازمان انجام مي
ت، كاهش اشتباها ،يور جهت بهبود بهره ،يغرب يسازمانها در كشورها

رفتار  ليروش تعد …و  رهايكاركنان، تاخ بتين آوردن نرخ غييپا
  ]9[:برنامه شامل پنج مرحله است نيا. برند  را به كار مي يسازمان
 ييرفتارها ييشناسا): كننده نييتع( يرفتار اصل ييشناسا -اول مرحله
  .اثر را بر عملكرد دارند نيشتريكه ب

 يريگ اندازه يشاخصها ديبا: ها ررفتا يريگ اندازه ايسنجش  - دوم مرحله
 طياست كه در شرا ييرفتارها نييشاخصها شامل تع نيا. شود هيته

  .شود موجود تكرار مي
و  هيتجز كيعبارت است از : رفتارها بيترت ييشناسا -سوم مرحله

كه در جهت بهبود عملكرد  ييرفتارها نييبه منظور تع يعمل ليتحل
  .رديگ صورت مي

 نيدر ا: الزم در رفتارها راتييتغ جاديو ا يئه استراتژارا - چهارم مرحله
انجامد و  كه به عملكرد مطلوب مي يرفتار تيتقو يبرا ريمرحله، مد

 ياستراتژ يشود و نوع نامطلوب دست به كار مي يرفتارها فيتضع
از روابط  يبرخ ياستراتژ نيا يدر اجرا. آورد خاص را به اجرا مي

ساختار، پردازش،  گريبه عبارت د. كردخواهد  رييتغ پاداش  عملكرد
پاداش  يانجام شود تا به عملكرد عال ديبا يكار يها و گروه يتكنولوژ

  ]9و8[.رديتعلق گ يشتريب
 نيدر ا. بهبود عملكرد است يابيارز: عملكرد يابيارز - پنجم مرحله

 رييتغ كي ايآ كه رديگ در رفتار كارمند صورت مي رييتغ يمرحله بررس
  ]8[ر؟يخ ايت گرفته است صور يشگهمي

مقصود از مشاركت كاركنان، انواع روشها و  :مشاركت كاركنان -3
. رديگ سازمان انجام مي يمشاركت اعضا نهياست كه در زم ييتهايفعال

شود كه عبارتند  مي ميتقس يمشاركت كاركنان به انواع خاص يها رنامهب
  ]5[:از

كنند،  مشاركت مي هايريگ ميافراد در تصم: يمشاركت تيريمد - الف
 سيبا رئ هينزم نينقش دارند و در ا يريگ مدستان در تصمي ريز يعني

روش  نيجهت كارساز شدن ا. هستند ميخود در قدرت سه ميمستق
 نيدر ا. مشاركت داده شود يالزم است تا به افراد فرصت مناسب برا

) يو روابط انسان يهوش، دانش فن(الزم  ييتوانااز  ديروش كاركنان با
 ديبا يبرخوردار باشند تا بتوانند مشاركت موثر كنند و فرهنگ سازمان

  ]4و5[.كند ديينوع مشاركت را تا ناي اي باشد كه به گونه
همه  نكهيا يروش به جا نيدر ا: كاركنان ندگانيمشاركت نما -ب

گروه  كيمشاركت كنند،  يريگ مدر تصمي ميكاركنان به صورت مستق
هدف از . كند شركت مي هايريگ مآنان در تصمي ندهيكوچك به عنوان نما

كند تا  قدرت در سازمان است و سازمان تالش مي عيبرنامه توز نيا
و  تيريتراز با مد به كاركنان بدهد تا كاركنان هم يبرابر اراتياخت
كاركنان  يكار يشورا وه،يش نيمتداول ا يها از نمونه. شوند نفعان يذ

 يدارد و معموالَ شوراها نينبه نمادج نكهيا ليروش به دل نيا. است
سازمان هستند، چندان اثر بخش  تيريتحت سلطه مد يكارگر

  ]1و2[.ستين

 8گروه  كيكاركنان و سرپرستان  ت،يفيك رهيدر دا: تيفيك رهيدا -ج
. رنديپذ مشترك را مي تيدهند و افراد مسئول مي ليتشك ينفر 10يال
اي  معموالَ هفته( نديآ كه افراد گروه مرتب گردهم مي قيطر نيبد
كنند و به دنبال علل مسائل بر  بحث مي تيفيو درباره مسئله ك) بار كي

را به عمل  يكنند و اقدامات اصالح را ارائه مي ييها و راه حل نديآ مي
 جيو نتا رنديگ محصول را بر عهده مي تيفيك تيآنها مسئول. آورند مي

شده  هيتوص ييحل نها راه يرااج يدهند، ول قرار مي يابيكار را مورد ارز
  ]4و9[. سازمان است تيريآن بر عهده مد تيو مسئول

روش سازمان سهام خود را  نيدر ا: كردن كاركنان در سازمان ميسه -د
 يتهايحاصل از فعال يايكند تا آنان بتوانند در مزا به كاركنان عرضه مي

ه آن است ك ييها برنامه نيهدف از ارائه چن. شوند ميشركت سه
پول نقد، كاركنان را قادر سازد تا در شركت  ايسهم  يسازمان با اعطا

اي كاركنان صاحب سهام  برنامه نيچن يبا اجرا. كنند يگذار هيسرما
كه در  يتا زمانو  رديگ آنان قرار نمي اريسهام در اخت نيا يشوند، ول مي

مشاركت . را ندارند سهامي نياستخدام سازمان هستند، حق فروش چن
در  زهيو انگ يشغل تيرضا شيسازمان، موجب افزا تيركنان در مالككا

 تينظر در سازمان خود احساس مالك نياز ا آنانو  شود  آنان مي
  ]10و9و8[.كنند مي
با هدف  ييها برنامه ياجرا: ريبر حقوق متغ يمبتن يها برنامه -4
 يها برنامه زه،يمشاركت كاركنان در سود، دادن پاداش و جا زش،يانگ

حقوق و  يها برنامه را از برنامه ناي آنچه. هستند ريبر حقوق متغ يمبتن
است كه شخص نه تنها حقوق و  نيكند، ا مي زيمتما يپاداش سنت

كند،  مي افتيتالش در زانمي ايبر اساس سابقه كار  رادستمزد خود 
بر اساس عملكرد او و سازمان پرداخت  يو يها يافتياز در يبلكه قسمت

عملكرد  رييبموازات تغ ،يافتيدر انزاي مي برنامه نيبراساس چن. شود مي
دارند،  فيكه عملكرد ضع يكسان با گذشت زمان،. كند  مي رييتغ

دارند،  ييكه عملكرد باال يو كسان رنديگ  مي يدستمزد و حقوق اندك
 درآمد شركت خواهند شيبا افزا سهيدستمزد خود در مقا شيشاهد افزا

 :كه عبارتند از ديآ  هار برنامه متفاوت به اجرا در ميمورد چ نيدر ا. بود
  ]15و16و7و8[

  .پروژهدستمزد بر اساس  •
  .زهيدادن جا •
  .مشاركت در سود •
  .رح دادن پاداش به گروهط •

پرداخت بر ): يستگيشا(پرداخت بر اساس مهارت  يها برنامه -5
از پرداخت دستمزد بر اساس نوع كار است  يگريد وهياساس مهارت، ش

حقوق  زانانجام كار مي وهيش ايمهارت  ،يعنوان شغل يدر آن به جاكه 
  ]15و3[.كند مي نييافراد را تع

 اياست كه به هر كارگر  نيهدف ا :ريانعطاف پذ يايمزا يها برنامه -6
كه در  يتيوضع اي طيو شرا ازيكارمند فرصت داده شود با توجه به نوع ن

از  خواهد  را كه مي يياياخاص از مز يا است، مجموعه رفتهآن قرار گ
   ]13و4[ .مند شود، انتخاب كند آنها بهره
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  سازمانهاي پروژه محور 3
 محصوالت غالب آنها در كه هستند سازمانهايي پروژه محور، سازمانهاي

 محسوب يا سفارشي شده تعيين پيش از طرحي مشتريان، براي
 سازمان عنوان به اوقات برخي است ممكن سازمانها نوع اين .شوند نمي
 باشند، داشته تمركز بيروني مشتريان محصول براي توليد بر صرفاً مادر،

 براي و باشند بزرگتر سازمان يك از اي هزيرمجموع است ممكن يا
 ممكن همچنين. نمايند توليد را محصوالتي دروني و مشتريان بيروني

 شخص خدمات به ارائه براي كه باشند سازمان چندين از ائتالفي است
  ]6[. نمايند مي همكاري همديگر با ثالث نهادي يا

 درگير همزمان صورت به پروژه چندين در اغلب پروژه محور سازمانهاي
. باشند مي سازمانها متداول اينگونه نمونه مشاور، سازمانهاي. هستند
 توليدش كه است پايدار و دائمي هويتي خود خودي به سازماني چنين

 سازمانهايي چنين حاكميت و اداره. ردگي مي صورت ها پروژه قالب در
ايجاب  ،اه هپروژ به شديد وابستگي. شود مي محسوب بزرگي چالش

 نيز] سازمان[ تر پايين سطوح به كارها در زياد احتياط كه كند مي
 مرتبط باشند؛ يكديگر با است ممكن ها پروژه اين. شود كشيده
 منابع، سر بر ستا ممكن برسند، مجزا و مستقل نظر به هايي كه پروژه
 رقابت بيشتر حقانيت همچنين و بيشتر تعهد و توجه جلب
 راحتي به هستند، استقالل خواهان اه هاز آنجا كه پروژ ]15و14[.كنند

 يكسري به سازمان تبديل ريسك امر، اين اما شوند؛ مي جدا يكديگر از
 وجود، اين با. دهد مي افزايش را جداگانه و ي نامرتبطاه هپروژ
متداولي رنج  و خاص ضعف نقاط يكسري از پروژه محور انهايسازم
 كل در توسعه و يادگيري ايجاد در ضعف مثال، عنوان به. برند مي

 فرآيندهاي به ها پروژه و اتصال ارتباط دشواري همچنين و سازمان
 افزون .باشند مي موارد ترين عمده از] مادر[ سازمان سطح كار و كسب

 هاي شايستگي از كه دارند اختيار در را افرادي الًمعمو ها پروژه اين، بر
 دنيا در موجود كاركردي مختلف ياه هحوز در بااليي تخصصي

 را عام بنيان دانش يك يا مشترك درك ايجاد امر، اين كه برخوردارند
 كه دارند عالقه تنها نه پروژه محور سازمانهاي واقع، در .كند مي دشوار
 و انفصال بودن اي جزيره از بلكه باشند، غيرمتمركز يا مستقل كامالً
 محيط در دانش از ناچيزي بسيار، مقدار. كنند مي استقبال نيز كامل

 و ذهن در آن از اي قابل مالحظه بخش و دارد وجود] سازمان يا پروژه[
 فضايي، چنين در. كنند مي كار محيط آن در كه است افرادي نزد

 دانش افرادي كه به سازمان بنيادي وابستگي بايد رهبري و حاكميت
 مشكالت با مواجهه در اش بالقوه ضعف نقاط همچنين و آنهاست نزد در

  ]6و10[.دهد قرار توجه را مورد سازمان توسعه و يكپارچگي به مربوط
 است سازماني خود خودي به پروژه هر پروژه محور، سازمان در يك
. اند شدهمنسوب  خاصي مقصود يا هدف يك به كه افراد از متشكل
 ريسك با و يكتا پرهزينه، بزرگ، كارهايي انجام به متعهد اغلب ها پروژه
 و مشخص اي هزينه در قالب و معين تاريخي در بايد كه هستند باال

 شرايط، ترين ساده در. گردند تكميل تعريف شده، عملكردي سطح
 انجام براي و داشته تعريف شده بايست اهدافي مي ها پروژه تمامي

 وجود، اين با] 16و10[.باشند داشته اختيار در كافي منابعي يتها،فعال
. ندارد وجود نيز اشاره شده موارد حتي ها، پروژه بسياري از در متأسفانه

به همين دليل ايجاد و حفظ انگيزش در كاركنان اين سازمانها 
 حاضر مطلب بنابراين،. بايست تحت شرايطي خاص صورت پذيرد مي

اين  در مطرح مفاهيم .دهد پوشش را مشكالت اين زا برخي قصد دارد
 اما باشد، مي فضاي پروژه و بافت با مرتبط كامالً كه حال عين در مبحث
 همچنين .رسند نمي نظر به مناسب فضايي و محيط هر براي

 و جامع اي نسخه عنوان به اينجا، نبايد در صورت گرفته پيشنهادهاي
  ]6[.شود نگريسته كامل

  آماري  تحليل روش تحقيق و 4
يابي و متد بكار گرفته شده بررسي  تحقيق حاضر يك نوع تحقيق زمينه

آوري اطالعات از تكنيك پرسشنامه  به منظور جمع. باشد و ارزيابي مي
بر نظر خبرگان با استفاده از اعتبار پرسشنامه . استفاده گرديده است
مورد نظر براي تعيين جامعه . تائيد گرديده استمبناي مقياس ليكرت 

پرسشنامه بين . اي بهره گرفته شده است گيري خوشه از روش نمونه
آوري با بكارگيري روش آماري  ها توزيع و پس از جمع اعضاي خوشه

نتايج حاصله مورد تجزيه و  SPSSنرم افزار توصيفي و با استفاده از 
  .تحليل قرار گرفته است

  

  و پيشنهاداتتجزيه و تحليل نتايج  5
 حليلنتايج ت 1- 5

  :ن مطالعهاي هاي افتهطبق ي
 . بودند اين مجموعه مردكاركنان %  75 .1
 .داشتندسال سن  30كمتر از  كاركنان% 3/3 .2
 .داشتند سال سابقه كار 5كمتر از % 2/10  .3
ت مختلف رضاي هاي طهن نمرات كسب شده در حيانگيج مينتاي 

  :در جدول و نمودار ذيل آورده شده است تب اولويبه ترتي شغلي
  : 2جدول 

 در حيطه هاي مختلف رضايت شغلي اكتسابياولويت بندي نمرات 
  )185از نمره (ميانگين نمره اكتسابي  حيطه رضايت شغلي

  75/80  ت شغليامني
  3/79  طيمحيعوامل
  25/79 ت كارماهي
  5/77  گاه اجتماعيپاي

  8/66  سازمانيعوامل
  61/6  كيزيط فيشراي

  : 1نمودار 
  سابي در حيطه هاي مختلف رضايت شغليمقايسه نمرات اكت
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مربوط به  ت شغليطه امنيت در حيرضايزان ن ميشتريبي .1

ت كار طه ماهي، در حي...و  بازنشستگي مه ومانند بي امكانات جانبي
ت از عوامل بخش و در نهاي ت و نقش فرد درف واضح مسئوليتعري
  . بود فعاليتهار بخش بر مدي ، نظارت كافيطيمحي

ط محي كيزيط فيطه شرايدر حي ت شغليزان رضاين ميكمتري .2
رفاه حال خود و  الت الزم براياز تسهي مندي بهره كار، مربوط به

   .شد ل ميمرا شاشان  خانواده
تواند در حاالت  ط كار ميدر محي كيزيط نامساعد فيشراي .3

ت باعث كاهش موثر بوده و در نهاي استرس شغلي جادو اي روحي
   .فرد شود ت شغليرضاي

  
  پيشنهادات و توصيه ها  2- 5

الزم از  گردد امكانات رفاهي شنهاد ميپيبا توجه به نتايج مطالعه حاضر 
الت فراهم گردد تا عالوه از و تسهيني مورد وامهاي ل مسكن، اعطايقبي
  .شان گردداي و جسمي ت كاركنان، موجب سالمت فكريجاد رضاياي بر

نان خود به برنامه و كارك زشيانگ شيو افزا جاديا يسازمانها برا
   .دارند ازين يو متفاوت متعدد يابزارها

ان اهداف كلي و مشخص آن يچالش اصلي يك سازمان ايجاد تعادل م
محصول  ،بنابراين انگيزش. هاي شخصي كاركنان است سازمان و ارزش

فرد با موقعيتي است كه در آن ) تعامل(مشاركت و نتيجه رابطه متقابل 
 طيتا مح سازد  مي ريرا وادار و ناگز رانيمسئله مد نيا. گيرد قرار مي

شكل دهند تا اهداف  اي حاكم بر سازمان را به گونه يرونيو ب يدرون
 زشيانگ جاديا يبرا تا گرددكاركنان انتخاب  ازين يارضا يمناسب برا

  . در كاركنان خود موفق باشند
ها براي  ، برخي از روشانگيزه كاري ايجاد در به تعدد عواملبا توجه 

  :گردد افزايش انگيزه كاركنان توصيه مي مديران جهت
   .هاي فردي هر يك از كاركنان توجه به تفاوت  .1
   .انتخاب صحيح و بجاي كاركنان  .2
 . هاي ترفيع شغلي و سازماني شيوه  .3
اشاره  عواملتوان به اين  جمله اين عوامل مياز . محرك هاي مادي .4

   : نمود
  تغيرهاي مبتني برحقوق م برنامه •
  هاي پرداخت براساس مهارت و شايستگي  برنامه •

   هاي مزاياي انعطاف پذير برنامه •
   .آموزش .5

  گيري نتيجه 6
يكي از وظايف مهم مديران در سازمانها، شناسايي استعدادهاي بالقوه 

هاي رشد و شكوفايي آنان است، اين  نهكاركنان و فراهم نمودن زمي
يط دروني و بيروني حاكم بر سازد تا مح مسئله مديران را ناگريز مي

شكل دهند تا اهداف مناسب براي ارضاي نياز  اي سازمان را به گونه
. كاركنان را انتخاب نموده و براي ايجاد انگيزش در كاركنان گام بردارند

، الزم است كه نيازها شناسايي و در جهت رضايت شغليبراي ايجاد
ان يجاد تعادل مچالش اصلي يك سازمان اي. ارضاي آنها تالش شود

. هاي شخصي كاركنان است اهداف كلي و مشخص آن سازمان و ارزش
فرد ) تعامل(بنابراين انگيزش محصول مشاركت و نتيجه رابطه متقابل 

  . گيرد با موقعيتي است كه در آن قرار مي
براي مديريت دارد و  اي هر يك از تئوريهاي ارايه شده فايده بالقوه

ها،  مشابهات اين نظريه. مدل تلفيقي بكار برد توان آنها را در يك مي
دهد كه وظيفه مدير، ايجاد يك محيط كاري است كه  نشان مي

عملكرد ضعيف، رفتار نامطلوب و كاهش . جوابگوي نيازهاي افراد باشد
يا نيازهاي ارضا نشده  رضايت تا حدودي با عبارت نيازهاي مسدود شده

ها نيز تحت عنوان  پاداشارزش انگيزشي . كاري قابل توصيف است
هاي محتوايي  قابل ارزيابي هستند كه نهايتا نظريه هاي فعال نهزمي

  : كنند رهنمودهايي به شرح زير ارايه مي
  . تفاوتهاي فردي را از نظر نيازهاي كاري درك كنيد •
  . ن نيازها را ارايه نماييداي سعي كنيد پاسخ به •
جاد كرد كه فرصت توان محيط كاري را اي بدانيد كه چگونه مي •

ارضاي نيازهاي افراد را بخوبي فراهم كند كه به عملكرد 
  .واحد و سازمان كمك كند

 اي عالوه بر اين تئوريهاي برابري و انتظار، تواناييهاي ويژه •
 .دارند

انگيزش فردي مستقيما، تالش كاري و مهارت مديريت را در ايجاد و  
كند، هر چند كه  تعيين مي محيط كاري مساعد با نيازها و اهداف افراد

. ها دارد سر بودن پاداشيامكان فراهم كردن انگيزش كاري، بستگي به م
كند، انگيزش مستقيما و  كه فردي پاداش دروني را تجربه مي هنگامي

هاي  كلي مرور مباحث نظريه بطور. گيرد بطور مثبت تحت تاثير قرار مي
  : فوق حاكي از آن است كه

است و به راحتي قابل تبيين  اي انگيزش مبحث پيچيده •
  . باشد نمي

تفاوتهاي فردي افراد، بر ساختار نيازهاي كاركنان تاثيرگذار  •
  . است

  . محيط داخلي سازمان، از عوامل موثر بر انگيزش آنهاست •
محيط كار مساعد و پاداش سنجيده، به رضايت شغلي و  •

 . شود عملكرد باالي كاركنان و انگيزش آنها منجر مي

۶۳
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 يرونيو ب يدرون طيتا مح سازد  مي ريرا وادار و ناگز رانيمسئله مد نيا
 يشكل دهند تا اهداف مناسب برا اي حاكم بر سازمان را به گونه

در كاركنان  زشيانگ جاديا يكاركنان را انتخاب كنند و برا ازين يارضا
  :است يتوجه به چند نكته ضرور نهزمي نيدر ا. خود موفق باشند

مثال  يبرا. متفاوتند گريكديبا  يزشيانگ ييايپوافراد از نظر  •
. كند  كارمند فرق مي كيكارگر با  كي يزشيسطح انگ

با  يانمي ريمد كيدر  زشيانگ يبرا ييها برنامه طور نيهم
  . ارشد ريمد كي

متفاوت فرق  ينفر در زمانها كي زشيانگ زانمي ايسطح  •
  .كند مي

 نيا يول ديمادر سازمان بن ياديممكن است كه فرد تالش ز •
نباشد و در مخالفت با  ياهداف سازمان يكوششها در راستا

تالش و  ،يحالت نيدر چن. رديمنافع سازمان صورت گ
تالش در جهت  نيا يشود، ول انجام مي ياديكوشش ز

احتمال  نيبنابرا. سازمان نبوده است يو بازده ديتول شيافزا
د سازمان عملكر اي يبازده شيتالش افراد باعث افزا نكهيا

تالش مزبور در جهت اهداف  نكهيشود، كم است، مگر ا
  .و سازگار با آنها انجام شود يسازمان
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