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پول در محل کارمعنای 
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رد از قدیمی ترین و متداول ترین شیوه های کاربردی عملک

کارکنان در ازای آن کار، مهارت و دانش خود را ارائه 
. می دهند

.  تفراتر از یک وسیله مبادله بین کارفرما و کارمند اس

حت انواع بسیاری از نیازها را براورده می سازد و هیجانات را ت
.تأثیر قرار می دهد

پاداش های مالی 
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شیوه های پاداش های مالی
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پرداخت ثابت•

مفهوم

.  دریافت می کنند. دالری150حقوق کارکنان در نوادا با سابقه هشت سال خدمت و یا بییشتر به طور ساالنه پاداش •
. دالر افزایش می یابد2350سال خدمت و یا بیشتر به 30این مبلغ برای افرادی با سابقه 

مثال

جذب متقاضیان شغل•

کاهش میزان ترک کار •

.استرس عدم امنیت شغلی به حداقل می رسد•

مزایا

عدم تاثیر مستقیم بر افزایش عملکرد •

.ممکن است کارکنانی با عملکرد ضعیف تمایل به ترک کار نداشته باشند•

معایب

عضویت و ارشدیتپاداش های مبتنی بر 
Pay For Pulse
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افزایش پرداخت بر اساس ترفیع شغلی•

مفهوم

عامل افزایش رقابت بین کارکنان برای ترفیع شغلی •

مان سعی در با اختصاص دستمزد باالتر به افراد مشغول به کار در مشاغل با ارزش باالتر در ساز•
.  بهبود احساس عدالت دارد

مزایا

.ری می شودتشویق  ساختار سلسله مراتبی که باعث افزایش هزینه ها و کاهش مسئولیت پذی•

.رقابت شغلی را برمی انگیزد و ارزش کار را بزرگنمایی می کند•

معایب

پاداش های مبتنی بر جایگاه شغلی
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پرداخت مبتنی بر مهارت و شایستگی•

مفهوم

عامل بهبود کیفیت•

مزایا

هزینه بر بودن برنامه های پرداخت مبتنی بر مهارت•

معایب

پاداش های بر مبنای شایستگی 
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(حق العمل)کمیسیون : پاداش بر مبنای عملکرد فردی•

به اشتراک گذاری منافع حاصله: پاداش بر مبنای عملکرد تیمی•

ان با فروش سهام شرکت به کارکن: پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی•
تخفیف یا به صورت اقساطی

انواع

ابرانگیزاننده عملکرد وظیفه گر•

.متقاضیان کار عملکرد محور را جذب می کند•

مزایا

پاداش های بر مبنای عملکرد
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اش ارائه شودبه کارکنان با عملکرد بهتر باید بیش از کارکنان با عملکرد ضعیف تر، پاد•

پیوند دادن پاداش با عملکرد

د، برای ارتقای هر چه کارکنان ارتباط بیشتری بین فعالیت های روزانه خود و پاداش آن ببینن•
.  عملکرد خود انگیزه بیشتری می یابند

مرتبط بودن پاداش 

یمی به جای وقتی کارکنان در مشاغل بسیار وابسته به هم کار می کنند، باید از پاداشهای ت•
ی دشوار پاداشهای فردی استفاده شود چراکه ارزیابی عملکرد فردی در چنین موقعیت های

. است

ارائه پاداش تیمی برای مشاغل وابسته به هم

بهبود اثربخشی پاداش های مالیراهکارهای 
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.که کارکنان چه می خواهند، تصور غلطی دارندگاهی شرکت ها درباره این•

.تحل این است که از از کارکنان بپرسید که چه چیز برای آن ها ارزشمند اسالبته راه•

ارزشمند بودن پاداش 

رفتار کارکنان های پاداش مبتنی بر عملکرد، تأثیر غیر منتظره و نامطلوب برگاهی سیستم•
.دارد

. پاداش دهدیک پیتزا فروشی تصمیم داشت تا برای تحویل های به موقع، به رانندگان خود•

ا میزان این برنامه باعث شد که پیتزاهای داغ تری به موقع به دست مشتریان برسد ام•
ویق تصادف رانندگان شرکت را هم افزایش داد؛ چراکه این برنامه تشویقی آنان را تش

.می کرد که بی احتیاط برانند

.مراقب عواقب پیش بینی نشده باشید

بهبود اثربخشی پاداش های مالیراهکارهای 
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شیوه های طراحی شغل
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فرایند تعریف وظایف برای یک شغل•

مفهوم

ر روش نظام مندی برای تقسیم شغل به عناص: مدیریت علمی•
ر کاراییکوچکتر و استانداردسازی وظایف برای رسیدن به حداکث

کاهش /خستگی شغلی : مشکالت ناشی از تخصصی نمودن شغل•
انگیزه کاری

طراحی شغل و کارایی شغلی

طراحی شغل
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. دامنه مهارتها و فعالیتهای ضروری برای انجام شغل را توصیف می کند•

ی شغل هایی که از افراد می خواهند مشکالت را حل کنند رضایت بخش تر از شغل ها•
.هستند که از وظایفی با روال عادی برخوردارند

ن است به متصدیان فروش که به طور معمول صرفاً به مشتریان خدمات ارائه می دهند ممک•
.حول شودوظایف اضافه تری نظیر فهرست برداری انبار و تغییر چیدمان جلوی فروشگاه م

تنوع مهارت

. تارزیابی می کند که فرد تا چه اندازه ای در تکمیل یک کار یا فعالیت سهیم اس•

.دوختن یک لباس کامل رضایت بخش تر از دکمه های آن است•

.مونتاژ کامل یک مودم پهن باند و نه فقط لحیم کاری مدار•

هویت کار

(اصلی شغلخصوصیات )شغل و انگیزش کاری طراحی 
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.به بررسی تاثیر و نفوذ یک شغل در سازمان یا اجتماع می پردازد•

ولید می محصوالتی که کارکنان شرکت مدترونیک، سازنده دستگاه ضربان ساز قلب ت•
. کنند، باعث نجات زندگی افراد می شود

اهمیت کار

.  به توصیف میزان قدرت انتخاب فرد در انجام یک شغل می پردازد•

خودمختاری

کسب به بررسی بازخوردی می پردازد که یک فرد درباره عملکرد و میزان تاثیر کارش•
.می کند

بازخورد شغلی

(خصوصیات اصلی شغل)طراحی شغل و انگیزش کاری 
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چرخش شغلی

توسعه شغلی

یغنی سازی شغل

شیوه های انگیزشی طراحی شغل
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جابجایی از یک شغل به شغل دیگر •

مفهوم

ه صورت تیمی مدیران کرایسلر سیاستی را به کار گرفته اند که به موجب آن کارکنان ب•
.  کار می کنند و هر چند ساعت در ایستگاه های کاری مختلف چرخش دارند

مثال

ی و کرایسلر طی اولین سال اجرای چرخش شغل پیشرفت قابل توجهی در بهره ور•
.روحیه افراد گزارش نمود

دستاوردها

چرخش شغلی



1717

اضافه کردن کارهایی به شغل فعلی•

د تبدیل به این صورت که ممکن است دویا چند کار کامل شده با هم ترکیب و به یک کار واح•
.  شود و یا این که فقط یک یا چند وظیفه به کار موجود اضافه شود

مفهوم

متشکل است از یک تیم خبری سنتی. خبرنگاران تصویری نمونه آشکاری از توسعه شغل هستند•
ا ارائه یا اپراتور دوربین، متخصص صدا و نور و یک خبر نگار که داستان را می نویسد یا آن ر

.یک خبرنگار تصویری همه این کارها را انجام می دهد. روایت می کند

مثال

.توسعه شغل بهره وری و انعطاف پذیری کار را افزایش می دهد•

دستاوردها

توسعه شغلی
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دادن مسئولیت های بیشتری برای زمان بندی، هماهنگی و برنامه ریزی در شغل و کار خود•

مفهوم

.  مات می شودغنی سازی شغلی منجر به افزایش مسئولیت و حس مالکیت کارکنان نسبت به محصول یا خد•

دستاوردها

د مستقیم هدف از این استراتژی پیون. یکی از استراتژی غنی سازی شغلی ایجاد روابط با مشتریان است•
.کارکنان و مشتریان و حذف نقش واسطه ای سرپرست در این ارتباط است

ه بیمارستان این افراد پس از آن ک. منشی های پزشکی شاغل در یکی از بیمارستآن های بزرگ سوئد هستند•
اگرچه افزایش حجم. درصد از نیروهای خود را کاهش داد، وظایف شغلی بیشتری را عهده دار شدند10

ت بیشتری کاری استرس بیشتری را برای این کارکنان به همراه داشت، ولی برخی از آن ها انگیزش و رضای
.را حس می کردند

مثال

غنی سازی شغلی
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شیوه های توانمندسازی
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ری را در مفهوم روان شناختی که در آن افراد خودمختاری، معنا، توانایی و تاثیرگذاری بیشت
.ایفای نقش خود در سازمان تجربه می کنند

مانی بسیاری از طراحی های شغلی در سطح فردی و سازمانی یا عاملهای بافت کاری یا ساز
. نقش حمایتی در توانمندسازی دارند

نین در سطح فردی، کارکنان باید از توانایی و شایستگی های الزم برای انجام کار و همچ
.  مسئولیت رسیدگی به الزامات تصمیم گیری برخوردار باشند

.  ویژگی های شغلی تأثیر زیادی بر حس توانمندسازی افراد دارد

اشته باشند، در صورتی که کارکنان مشاغلی با اختیارات باال و حداقل کنترل بوروکراتیک د
.احساس خودمختاری در آن ها افزایش می یابد

توانمندسازی
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.کارکنان احساس می کنند که آزادی، استقالل و حق نظر در تصمیم گیری دارند•

خود تصمیم گیری

.کارکنان به این باور می رسند که کارشان مهم است•

معنایابی

کارکنان دارای این احساس هستند که توانایی انجام کار محوله را دارند •

شایستگی

.ر می گذاردکارکنان احساس می کنند فعالیت ها و تصمیماتشان بر موفقیت سازمان تاثی•

تاثیرگذاری

توانمندسازیابعاد 
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رهبریروش های خود 
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زشی فرایندی است که طی آن افراد در راستای نیل به خود هدایتی و خودانگی•
.الزم برای عمل، بر خود تاثیر می گذارند

مفهوم

هدف گذاری فردی•

الگوهای تفکر سازنده•

طراحی پاداش های طبیعی•

خود نظارتی•

تقویت اعتمادبه نفس•

عناصر

استراتژی های خود رهبری 
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.کارکنان اهداف خودشان را مشخص می کنند•

به معنای تعیین اهداف به وسیله خود شخص است و دیگر ناظر و•
تی را بر سرپرست مسئولیت تعیین اهداف به صورت مستقل یا مشارک

.  عهده ندارد

هدف گذاری فردی

گفتگو با خود به صورت مثبت درباره افکار و کار خویش •

.تصویرسازی ذهنی درباره انجام موفقیت آمیز کار•

الگوهای فکری سازنده

استراتژی های خود رهبری 



2525

نیتوانایی فرد در دریافت جنبه های مثبت کار و تمرکز بر پاداش های درو•

طراحی پاداش های ذاتی

از روند پیگیری پیشرفت خود در فواصل منظم در مسیر هدف با استفاده•
.  بازخوردهای طبیعی است

خودنظارتی

استفاده از یک تقویت کننده تنها بعد از رسیدن کامل به یک هدف •

.یدمثل شروع یک کار لذت بخش بعد از اتمام یک کاری که آن را دوست ندار•

خود تقویتی

استراتژی های خود رهبری 


