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اثیر عوامل سازمانی و مدیریتی با انگیزش کارکنان شرکت های خصوصی هدف این پژوهش ، بررسی ت چکیده:

نفر از  031شهرستان بیجار است.در این پژوهش سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.نمونه ی پژوهش شامل 

کارکنان شرکت های خصوصی بیجار با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب 

پیمایشی و هم بستگی بوده است.به منظور جمع آوری داده -وهش از نوع توصیفیروش پژشده اند.

(،پرسشنامه سبک رهبری لیکرت،پرسشنامه محقق ساخته 0111فرهنگ سازمانی دنیسون)ها،پرسشنامه ی 

احترام و ،  انگیزش شغلی پنج مولفه ای )نیازهای فیزیولوژیکی،ایمنی،اجتماعینظام پرداخت و پرسشنامه 

:چون برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطیودشکوفایی( استفاده شده است.خ

مانی و انگیزش بین فرهنگ ساز -0بررسی ها نشان داد که آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

داری وجود طه معنی یریت و انگیزش کارکنان راببین سبک مد -0داری وجود دارد. کارکنان رابطه معنی 

داری وجود دارد. و در مورد فرضیه اصلی این داخت و انگیزش کارکنان رابطه معنی بین نظام پر -3دارد. 

 رابطه ی معناداری وجود دارد.انی و مدیریتی و انگیزش کارکنان جه به دست آمد که بین عوامل سازمنتی

 انگیزش. ، یتیسبک مدیر ، نظام پرداخت فرهنگ سازمان ، کلید واژه ها:

 

 مقدمه:

جامعه مملو از سازمان های مختلف و گوناگون است. به هر گوشه جهان که بنگریم سازمانی در آنجا یافت می شود و هر یک از 

انسان ها قسمت اعظم وقت خود را در این سازمان ها می گذرانند.این سازمان ها نیروی انسانی بسیاری را در خود جای داده 

مان ها در جامعه بشری نقش بسیار مهمی دارد.اگر سازمانی خوب کار کند جامعه را به سمت رشد و شکوفایی اند و ساز

رهنمون می سازد.اگر سازمان سالم باشد باعث می شود که کل نیروی های انسانی جامعه سالم بماند و جامعه به سمت 

سازمان زمانی  ستعداد نیروهای انسانی نقش بسزایی دارندپیشرفت هدایت می شود.سازمان و عوامل سازمانی در شکوفا سازی ا

موفق است که بتواند نیازهای نیروی انسانی موجود را برآورده سازد و در آنها ایجاد انگیزش نماید و آنها را به تالش و کوشش 

اد را از طریق عوامل انگیزشی وادار کند و از این طریق باعث شود که بهره وری سازمان باال برود.هنگامی سازمان می تواند افر

د که سازمان به سمت موفقیت سوق داده شود و بتواند به به بهترین شکل ممکن استفاده  نمایبه تالش وادار کند و از آنها 
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حیات خود ادامه دهد.نیروی انسانی عامل اصلی و کلیدی هر سازمانی هستند که اگر برانگیخته شوند باعث موفقیت و پیشرفت 

ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که نیروهای می شوند و در غیر این صورت باعث بدبختی سازمان ها هستند.سازمان 

و ساختاری می  سازند انسانی از آن احساس رضایت داشته باشند و بتوانند سازمان را به سمت اهداف خود هدایت و رهنمون

تواند نیازهای افراد را برآورده سازد و اگر چنین نباشد و سازمان با تواند سازمان را به سمت اهداف خود هدایت کند که ب

 نیازهای نیروهای انسانی خود ناسازگار باشد عامل بازدارنده در اجتماع است و جامعه را به سمت بیراهه می کشاند.

 بیان مسئله:

رای بوجود آمدن یک سازمان باید وجود عوامل سازمانی و مدیریت و نیروی انسانی از پایه های اصلی یک سازمان هستند و ب

داشته باشند.هر سازمانی می تواند با اصالح عوامل درونی خود نظیر جو و فرهنگ حاکم در سازمان،نظام پرداخت و سبک 

مدیریتی خود و توجه بیشتر به رفع نیازهای نیروی انسانی)کارکنان( باعث باال رفتن عملکرد و بهره وری شود و درجهت 

اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد. هرگونه نظر جامع درباره پایه های انگیزشی رفتار در سازمان ها باید  رسیدن به

ک نظام طبقه بندی چهار گروه متغیر عمده را سودمند به ضرورت بر چند متغیر که بر انگیزش نفوذ دارند متمرکز شوند. ی

ویژگی های محیط بیرونی .روشن است که  -4صوصیات محیط کار خ -3خصوصیات شغلی  -0ویژگی های فردی  -0یافت:

ه نگرش هایی که فرد با خود به موقعیت کاری آورده است در انگیزش وی موثر معینی مانند نگرش فرد به ویژویژگی های 

است یعنی  دیل قرار گیرد ویژگی های شغلیگیزش می تواند مورد تعشیدن در اناست.دسته دوم متغیرها که برای تاثیر بخ

همچنین بوخانان از تازگی و شفافیت هدف به ماهیت شغل و آنچه که شخص در شغل انجام می دهد در انگیزش او موثر است.

گی های محیط کار مربوط است و متغیرهایی که با ویژیاد می کند.عنوان یکی از عوامل انگیزشی مرتبط با ویژگی های شغلی 

نظام پاداش.  -3جو و فرهنگ سازمانی  -0سرپرست  -0ر انگیزش موثر واقع شوند،عبارتند از:می توان آن ها را تغییر داد تا د

زمانی می توان نیروی انسانی را چهارمین دسته متغییری که می تواند در انگیزش کارکنان موثر باشد،محیط بیرونی است.

ر موفق کسی است که بتواند انگیزش افراد را مدیتشویق به باالبردن عملکرد سازمان کرد که نیازهای او را برطرف کنیم.

شناخته و رابطه آن را با ساختار و شکل سازمان بداند تا بتوانند با استفاده از اهرم های الزم و محرک های مناسب در نیروی 

د را به شوق سازمانی که روش و عوامل انگیزشی آن ضعیف باشد و نتواند کارمنانسانی موجود در سازمان ایجاد انگیزش نماید.

یی ضعیف شود ولی در سازمان ها آورد باعث می شود که روحیه کارکنان برای انجام کار پایین بیاید  و وجدان کار در کارکنان 

است وجدان کار در کارکنان باال رفته و آنها با تمام تالش در جهت رسیدن به اهداف سازمانی  که انگیزه کارکردن در آنها باال

وامل سازمانی و سبک های مدیریتی یک سازمان باید به گونه ای باشد تا بتواند در افراد انگیزش ایجاد تالش می کنند.ع

نماید.ساختار مطلوب سازمان ساختاری است که بتواند عملکرد و بهره وری سازمان را باال ببرد و این زمانی اتفاق می افتد که 

انسانی در نظر گرفته شود.نیروی انسانی متمایل هستند به جای اینکه  در شکل دادن ساختار سازمان،نیازها و انگیزش نیروی

قوانین رسمی و خشک در سازمان رایج و حاکم باشد به آنها اختیاراتی داده شود و تا حدودی در انجام وظایف خویش آزادی 

 اد می شوند.نها بر رسمیت است معموال مانع از خالقیت افرباشند.در سازمان هایی که مبنای آ عمل داشته
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 نظری پژوهش: ادبیات  

 فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیر مشخص سازمان است که بر اساس اهداف،فناوری،ساختار،سیاست 

ها،عملکرد و محصوالت سازمان تجلی می یابد و آشکارترین نمودش را در رفتار کارکنان می توان مشاهده کرد)امیری 

فرهنگ سازمانی یک متغیر محیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان اثر می  (.99-01،ص 0990هی،کرمانشا

گذارد و از این رو درک درست از این ساختار برای اداره سازمان و کار موثر حائز اهمیت است.اعضای سازمان،برای حل مسائل 

وه برای حضور در عرصه بازارهای جهانی( و یکپارچگی درونی )بهترین روش مربوط به انطباق بیرونی)به عنوان مثال بهترین شی

برای هماهنگی و تقویت فرایندهای درون یک سازمان( به عنوان بهترین شیوه جهت حل مسائل،فرهنگ مکتوب و حتی غیر 

ای تغییر و تبدیل فرهنگ مکتوب سازمان خود را به اعضای جدید آموزش می دهند.از این رو با برخورداری از ظرفیت الزم بر

 (.20، ص 0300سازمانی تغییر اعمال افکار و احساسات بخش عظیمی از اعضای سازمان امکان پذیر می گردد)السن،زنگ شن،

 بینز شامل موارد ذیل است:ابرخی ویژگی های فرهنگ سازمانی از دید ر

 یری می شوند.نوآوری و خطرپذیری: میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری و خطر پذ -0

 توجه به جزئیات:میزانی که مدیریت باید به نتایج و دستاوردها توجه کند. -0

توجه به اعضای سازمان:میزان توجه ای که مدیریت به هنگام تصمیم گیری و مشارکت دادن افراد به اعضای سازمان نشان  -3

 می دهند.

دها توجه کند)و نه به شیوه های اجرایی که به این نتیجه ها می توجه به ره آوردها: میزانی که باید به نتایج و دستاور -4

 انجامد(.

 توجه به تیم: میزانی که کارها و فعالیت ها حول محور تیمک و نه افراد متمرکز می شود. -5

به زیر و و نه این که همواره سر جاه طلبی: میزان یا درجه ای که افراد و اعضای سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند.) -2

 تسلیم باشند(.

 پایداری: میزان یا درجه ای که سازمان بر حفظ وضع موجود تاکید دارد.)که این رشد با روند و پیشرفت مغایر است(. -9

 سبک مدیریت

 سبک دستوری -0

من می کار را همان طور که "در سبک دستوری، یا مدیریت اجبار، هدف اطاعت فوری از جانب کارکنان است. مدیر از نوع 

  است، کارکنان به شدت کنترل می شوند، وانگیزه در کارکنان با نظم و تهدید ایجادمی شود. "گویم انجام بده

 
 سبک اختیار دهنده -0

است، به کارکنان  "مقتدر ولی دوست"در این سبک هدف اولیه دادن جهت و چشم انداز بلند مدت به کارکنان است. مدیر 

 ی دهد، و با پاداش در ازای بازخورد کارشان به آنها انگیزه می دهد.جهت درست و شفاف را نشان م

 سبک مرید و مرشدی -3
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 "اول کارکنان، دوم کار "در این سبک هدف اولیه ایجاد هماهنگی بین کارکنان و نیز بین مدیر و کارکنان است. مدیر از نوع

کنان تاکید دارد و با خوشحال و راضی کردن کارکنان در آنها است. مدیر بر اجتناب از برخورد  و ایجاد روابط دوستانه بین کار

 انگیزه ایجاد می کند.

 سبک مشارکتی -4

هر "در مدیریت مشارکتی )دموکراتیک( هدف اولیه ایجاد همکاری و توافق بین کارکنان است. سبک مدیریت عبارت است از 

صمیم گیریها دخالت کنند و به تالش گروهی پاداش داده . در این سبک کارکنان تشویق می شوند در ت"فرد دارای ایده است

 می شود.

 سبک پیشرو  و متعالی  -5

است،  "خودم تصمیم می گیرم و انجام می دهم"در این سبک مدیریت به استانداردهای باال و تعالی می اندیشد، مدیر  از نوع 

از او پیروی کنند، با قرار دادن استانداردهای متعالی  بسیاری از امور را مدیر خودش انجام می دهد و انتظار دارد کارکنان

 انگیزه به وجود می آورد و انتظار دارد کارکنان خودشان طبق آن استانداردها جهت گیری کنند.

 
 سبک مربیگری -2

 است، مدیر کارکنان "توسعه ای"اولین هدف در سبک مربیگری توسعه بلند مدت و حرفه ای کارکنان است. سبک مدیریت 

راتشویق می کندکه قابلیتهای خودرا ارتقاء دهند و کارآیی خودرا باال برند و در کارکنان با ایجاد فرصت مطالعاتی انگیزه ایجاد 

 می کند.

 

 نظام پرداخت

تخصیص و اعطای پاداش در سازمان باید به گونه ای باشد که حداکثر بازده را و اثر بخش باشد به عبارت دیگر پاداش باید کارا 

برای سازمان ممکن سازد.به عنوان اولین قدم در این راستا سیستم باید طوری طراحی گردد که اعطای پاداش ، مشروط به 

عملکرد موثر باشد)منظور از عملکرد موثر عملکردی است که در جهت نیل به اهداف سازمان باشد(.تنها در این صورت است 

 (.0399تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان کارساز است)سعادت، که استفاده از پاداش به عنوان مکانیسمی برای

در بسیاری از سازمان ها زیر سیستم ارزیابی و پاداش بر اساس مجموعه ای از فرضیه های قرارداد که تعیین کننده شیوه ای 

نمایند،در صحنه تصمیم گیری هستند که با استفاده از پاداش می توان در کارکنان ایجاد انگیزه کرد تا آنها در امور مشارکت 

شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری ،کم های سازمانی ایفای نقش کنند و بتوان بدین وسیله آنها را در سازمان نگه داشت.

کاری ها،عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی،موارد ترک خدمت و ... که در همه جای جهان روی می دهد،زائیده بی توجهی 

مادی و نابرابری های پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم،منطقی و منصفانه حقوق و دستمزد  به انگیزه های

  (.0390است)وثوق میرزایی،

 تئوری برابری

این فرضیه بر این اساس استوار است که تمام کارکنان عالقه دارند با آدامز مطرح کرد. 0923این نظریه را اولین بار در سال 

تار شود.بدین جهت نیروی کار،پاداش هایی را که دریافت می کند با آن چه در شرایط مساوی دریافت می کنند آنها عادالنه رف

می دهد.وقتی عدالت اجرا می شود که کارکنان احساس کنند نسبت تالش ها و پاداش های آنها با آنچه مورد مقایسه قرار 

همکاران دریافت کرده اند قابل مقایسه است.عکس آن نیز صادق است،یعنی نابرابری وقتی اتفاق می افتد که نظر افراد نسبت 

 تالش به پاداش آنها کمتر یا ببیشتر از همکاری باشد.
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 اس نظریه آدامز چهار عنصر اصلی نظریه عدالت به شرح زیر است:بر اس

 فرد/ افرادی که خود را در مقایسه با دیگران می بینند. -0

 دیگران: افرادی هستند که عمل مقایسه با آنها انجام می گیرد. -0

الت،تجربه کاری،مهارت ها و داده ها،شامل کلیه سرمایه های است که فرد با خود به محیط کار آورده است،مانند:تحصی -3

 ،رتبه و پایهاستعداد ها

ستاده ها: کلیه حقوق و مزایا و فرصت های ارتقاء مقام و پایه ای که فرد به شکل های مختلف در مقابل کار خود دریافت  -4

آن آگاه هستند،مقایسه می کند. بر اساس این نظریه افراد رابطه ای بین داده ها و ستاده های دیگران وجود دارد و به نوعی از 

 (.0301می کنند)کاظمی،

 سواالت پژوهش:

 سوال اصلی پژوهش:

 آیا بین عوامل سازمانی و مدیریتی با انگیزش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

 سواالت فرعی پژوهش:

 آیا بین فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟ -0

 مدیریت و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟آیا بین سبک های  -0

 کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟آیا بین نظام پرداخت و انگیزش  -3

 فرضیه های پژوهش:

 فرضیه اصلی پژوهش:

 بین عوامل سازمانی و مدیریتی با انگیزش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه های فرعی پژوهش:

 هنگ سازمانی و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.بین فر -0

 بین سبک های مدیریتی و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. -0

  بین نظام پرداخت و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. -3
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 روش نمونه گیری  حجم نمونه، ،جامعه

.روش نمونه گیری به طریقه بیجار می باشد. شهرستان کارکنان شرکتهای خصوصی  نفر از 031 جامعه پژوهش عبارت است از

روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای است.بدین معنی که در انتخاب نوع بنگاه تصادفی . طبقه ای می باشد -تصادفی

شد.حجم نمونه با استفاده از می بابیجار  ستانشهرشرکتهای خصوصی نفر از کارکنان  031است.حجم تقریبی نمونه تعداد 

 فرمول کوکران به شرح زیر می باشد:

 

 که در این فرمول :

N حجم جامعه:- T:92/0- p:5/1 – q :5/1 – d :5/1 .می باشد 

 پاسخ داده شد.پرسشنامه  005 می باشد که  از این تعداد  031 نتیجه بر اساس فرمول کوکران

 یافته های پژوهش:

 متغیر مزبور معنادار است،  3نشان میدهد که تفاوت میانگینهای مشاهده شده درنتایج آزمون فریدمن 

 

 

حد باالی  میانگین متغیر

 آزمون

حد پایین 

 آزمون

 سطح معنی داری

 111/1 00/1 39/1 9/3 فرهنگ سازمانی

 110/1 09/1 59/1 0/4 سبک مدیریت

 110/1 05/1 29/1 4 نظام پرداخت
 

  

 

 

 سطح معنی داری کای دو انحراف معیار متغیر

  03/0 35/0 فرهنگ سازمانی

 

10/1 

 30/0 03/0 سبک مدیریت

 43/0 39/0 نظام پرداخت

 

 

 نتایج آزمون کروسکال والیس برای متغیرهای مستقل

 نتایج آزمون تی تک نمونه ای 
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سازمان تفاوت  انگیزش کارکنان در نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل در تاثیر گذاری بر 

 معناداری وجود دارد.

 

 نتایج معادله رگرسیون

ایج حاصل از برازش معادله رگرسیوننت  

 نام متغیر
ضریب 

 متغیر

مقدار 

 ضریب
 tآماره 

سطح معنی 

 داری

 1β 944/1 103/3 110/1 عدد ثابت

 فرهنگ سازمان
0β 925/1 291/0 130/1 

 سبک مدیریت
 β0 900/1 911/0 110/1 

 نظام پرداخت
 β3 290/1 900/3 110/1 

 F 400/5آماره 

 P-Value 113/1داریمعنی

 34/0 آماره دوربین واتسون

 

 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای مستقل

 متغیر میانگین انحراف استاندارد رتبه

 فرهنگ سازمان 0/4 30/0 0

 سبک مدیریت 4 44/0 0

 نظام پرداخت 0/3 45/0 3
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 .ددار انگیزش کارکنان، رابطه معنی داری با فرهنگ سازمانفرضیه اول: 

انگیزش و   فرهنگ سازمان با توجه به یافته های پژوهش، نتیجه حاصل از آزمون آماری مربوط به ضریب همبستگی بین 

 در جدول زیر نشان داده میشود. کارکنان

 متغیر وابسته متغیرها

 403/1 همبستگی پیرسون متغیر مستقل

 10/1 معناداری دو سویه

 

و  فرهنگ سازمانه در جدول فوق نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین بر اساس داده های حاصل از پژوهش ک

میباشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است، که رابطه معنی دار و  403/1معادل  انگیزش کارکنان

نتایج یق نشان میدهد مثبتی را نشان میدهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود.همانطور که یافته های تحق

دهد. همچنین ( ضریب متغیر مستقل )پیشگو( و عرض از مبداء رگرسیون رانشان میBرگرسیون لجستیک ضریب بتا )ستون 

دیده می شود که در این تحقیق مبنای معنی داری خطا در سطح  sigآزمون معنی داری ضرایب برآورده شده را در ستون 

برابر  انگیزش کارکنانو   فرهنگ سازمان  . مقدار مالک کاکس و اسنل رگرسیون متغیر( می باشد%95)ضریب اطمینان  5%

قابل  فرهنگ سازمانتوسط متغیر  انگیزش کارکناندرصد تغییرات متغیر  0می باشد که بیانگر این مطلب است که 1/103

 فرهنگ سازمانر پیشگو یعنی متغیر )خطای کمتر از  پنج درصد( ضریب متغی sigپیشگویی است. همچنین با توجه به مقدار 

 .معنی دار می باشد

 دارد. انگیزش کارکنانمدیریت، رابطه معنی داری با  سبک فرضیه دوم: 

انگیزش و  سبک مدیریتبا توجه به یافته های پژوهش، نتیجه حاصل از آزمون آماری مربوط به ضریب همبستگی بین 

 در جدول زیر نشان داده میشود. کارکنان

 متغیر وابسته هامتغیر

 200/1 همبستگی پیرسون متغیر مستقل

 10/1 معناداری دو سویه

 

داده های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است، همچنین ضریب همبستگی 

 ت مشارکتی باشدسبک مدیریتی هر چه به سمشده است که رابطه معنی دار و مثبتی را نشان میدهد، یعنی  200/1پیرسون

برابر انگیزش کارکنان و  سبک مدیریت مقدار مالک کاکس و اسنل رگرسیون متغیرمیشود.  انگیزش کارکنان  باعث افزایش

قابل مدیران  سبک توسط متغیر انگیزش کارکناندرصد تغییرات متغیر  39می باشد که بیانگر این مطلب است که 393/1

مدیران  سبک )خطای کمتر از  پنج درصد( ضریب متغیر پیشگو یعنی متغیر sigقدار پیشگویی است. همچنین با توجه به م

 .معنی دار میباشد
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 دارد. انگیزش کارکنان، رابطه معنی داری با نظام پرداختفرضیه سوم: 

 گیزش کارکنانانو  نظام پرداختبا توجه به یافته های پژوهش، نتیجه حاصل از آزمون آماری مربوط به ضریب همبستگی بین 

 در جدول زیر نشان داده میشود.

 متغیر وابسته متغیرها

 290/1 همبستگی پیرسون متغیر مستقل

 10/1 معناداری دو سویه

 

داده های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکور است، همچنین ضریب همبستگی 

مقدار  بتی را نشان میدهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود.شده است که رابطه معنی دار و مث290/1پیرسون

می باشد که بیانگر این مطلب است که  040/1برابر  انگیزش کارکنانو   نظام پرداخت مالک کاکس و اسنل رگرسیون متغیر

 sigن با توجه به مقدار قابل پیشگویی است. همچنی نظام پرداخت توسط متغیر انگیزش کارکناندرصد تغییرات متغیر  04

 .معنی دار میباشد نظام پرداخت )خطای کمتر از  پنج درصد( ضریب متغیر پیشگو یعنی متغیر

 بحث و نتیجه گیری

ر در سازمان همچنین شادابی ثیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موانگیزه زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امن

 و حقوق نظام یک اساس بر حقوق اگر دانست،اما قوی وانگیزه محرک یک میتوان را حقوق رداختپ .باشد و نشاط وجود داشته

 تبدیل مداوم نارضایتی عامل یک به میتواند پرداخت مشی نشود،خط استاندارد مشاغل،عادالنه بندی طبقه طرح و دستمزد

 قلمداد ، انگیزش عامل مهمترین عنوان به ، انپژوهشگر توسط را دستمزد و حقوق عامل انتخاب دلیل حال،میتوان هر به.شود

 انگیزش و انسانی نیروی اهتمام که چرا. دارد همکاری روحیه بر مخربی اثرات افراد شغلی رضایت در عدالتی بی احساس. نمود

 و کرده تضعیف را کارمند روحیه دستاوردها ناعادالنه توزیع و عدالتی بی و توجهی بی. دهد می قرار خود تأثیر تحت را کارمند

صاحب نظران علوم رفتاری و رفتار سازمانی ریشه موفقیت ها و شکست .دهد می تنزل را آن همکاری و فعالیت ، تالش انگیزه

 های هر سازمانی را در فرهنگ آن سازمان که تاثیر گذار بر انگیزش شغلی کارکنان آن سازمان خواهد بود جستجو می کنند.

بین ما و رقیبان ما هستند و باالخره بکارگیری این منابع است که باعث سودآوری خواهد شد.  کارمندان تنها منبع مشترک

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده 

را رهبری می کنند بلکه آنها انسان ها را رهبری می  است.رهبران بزرگ نه سیستمها، نه فرایندها، نه تکنولوژی و نه وظایف

نیرویی بالفعل به اقدامات مناسب و درست، آنها را  با کنند زیرا منابع انسانی مزیت رقابتی بالقوه ای هستند که سازمان ها باید

نها باید از طرح ها و آد. سازمان، رشد و توسعه حرکت کننتبدیل کرده و با افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها، در جهت اهداف 

ست که حس می تشکیل سازمانی از کارکنان بهره ور اآن برنامه هایی جهت به کارگیری موثر افراد استفاده نمایند که نتیجه 

توجه شده، ارزش داده شده و مورد قدردانی قرار می گیرند که این باعث ارتقای بهره وری ،اثربخشی،کارایی و  انهآکنند ، به 

 خدمات و استفاده بهینه از منابع میگردد.کیفیت 
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