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  مشاركت و خالقیت در كاركنان

 
ايجاد يك فكر جديد و   creativity يتخالق 

پروراندن آن و به كارگيري آن فكر در عمل 
است كه منجر به نوآوري يا تغيير در سازمان 

پايه و اساس اين انديشه بر اين منطق . شود
است كه كاركنان در فرايند تصميماتي كه بر 
سرنوشت آن اثر مي گذارد، مشاركت كنند و 

از آزادي عمل در كار اداري و سازماني 
بيشتري برخوردار شوند و در نهايت باعث 
افزايش بازدهي، توليد و بهره وري در 

براي اينكه مشاركت كارمندان . سازمان شوند
در فعاليت هاي سازمان ايجاد شود بايد به 
. نظريات و انديشه ها امكان بروز داده شود

در عصر حاضر بنا به اقتضاء و ضرورت 
دائماً در حال نوآوري محيط، سازمان بايد 

كسي برنده است كه بتواند در عرصه . باشد
جهاني در اين دهكده ارتباطات ارمغان 

 .جديدتري به جامعه خود و جهان عرضه كند
 

كاركنان تشويق آنان از راههاي ايجاد مشاركت 
ديدن نيازها و اضافه كردن مزايا به عنوان : شامل

مجموعه . عوامل اوليه جهت بهبود عملكرد است 
بيمه ، استفاده از : مزاياي بي پايان پرسنلي مانند

تسهيالت، كمك هزينه ، فراهم كردن مهد كودك، 
تأمين اياب و ذهاب ، پاداش هاي مادي، اضافه 

ر جهت تأمين رضايت و سالمت كار و امكانات ديگ
كاركنان با اين اعتقاد كه رضايت كاركنان به آنها 

 .انگيزه مي دهد
نوعي تشويق است كه موجب  ايجاد امنيت شغلي

مشاركت كارمند در برنامه ها شده و بهره وري 
مشاركتي كاركنان را افزايش مي دهد ، 

شركتي يا پيماني كه نمي داند پايان سال   كارمند
خواهد شد يا خير ، و با كوچك ترين غفلت يا  تمديد

كوتاهي در كار امنيت شغلي اش به خطر مي افتد 
نمي تواند فعاليت مشاركتي مثمر ثمري داشته 

مشاركت در كاركنان   با هدف ايجاد انگيزه. باشد
بايد امتيازات خاصي همچون كارشناس ارشد، 

علق ارزشيابي باال، لوح تقدير، ارتقاي گروه ت  خبره،
 .گيرد

 
افزایش رضایت كاركنان با مشوقھاي 

 بدون ھزینھ 
! فکر نکنيد که همه مشوق ها هزينه دارد

هاي بدون هزينه يا کم  استفاده از مشوق
هاي ساده و مهم براي  هزينه يکي از شيوه

براي اين کار . جلب همکاري افراد است
 توانيد از يک تشکر زباني براي کارهاي  مي

آميز افراد شروع کنيد و در مرحله  موفقيت
انجام . هاي کتبي بدهيد ها تقديرنامه بعد به آن

بسياري از مديران دشوار اين کار براي 
است ولي استفاده از آن کامال ضروري 

 .است
ا يران ارشد ياگر با مد :ل در حضور جمعیتجل

از  يکيد و يک جا بوديان خود در يمشتر
ها  د او را به آنيکارمندان شما از راه رس

 يها تيو در صورت امکان از موفق يمعرف
ن کار کارمند شما يبا ا. ديل کنيتجل يو

 .کند ياحساس باارزش بودن م
ت مناسب يد موقعيکن يسع :ير کتبیتقد

ادداشت يک ين را با داد يشفاه يقدردان
 يدين کار شما نه تنها تاکيا. ديکامل کن يکتب

خواهد بود، بلکه باعث  يشفاه يبر قدردان
شتر افراد يب يزه و جلب همکاريش انگيافزا

ن منظور معموال يا يبرا. ز خواهد شدين
 يشتريب يس اثربخشيدست نو يها ادداشتي

 دارند
د به طور يکن يسع :ھیت روحیجلسات تقو
ه افراد يت روحيتقو يرا برا يمنظم جلسات

ژه در ين کار به ويانجام ا. ديل دهيتشک
که کار با فشار و ضرب االجل همراه  يمواقع

ن جلسات باعث يا. است، ضرورت دارد
ها  خاطر آن يکارمندان و آسودگ يدلگرم

 .شود يم
مثل گرفتن  ھاي استثنایي درخواستبا 

ک کار مهم يانجام  يبرا ياضطرار يمرخص
ر يمد يبه جا يطين شرايدر چن. ديت کنموافق

 .ديکن يفا ميک دوست را ايبودن نقش 
 
 



 انگیزه بخشي شكالتي

 
م يتصم يبزرگ در شهر يا ر کارخانهيمد

د کند و يبه کارکنانش در شب ع يگرفت لطف
تا . ه داديک بوقلمون به همه کارکنانش هدي
نجا يمشکل ا. رسد يبه نظر م ينجا کار خوبيا

کارمندها متوجه شدند که  يکه بعض بود
بوقلمون آنها از بوقلمون همکارنشان کوچک 

ن يا. ديت کشيريمدکار اعتراض به . تر است
ر خواسته تا با يکارمندها فکر کردند که مد

ه يدادن بوقلمون کوچکتر آن ها را تنب
سال بعد به فروشنده بوقلمون دستور   .کند

. د هم وزن باشنديدادند که همه بوقلمون ها با
متاسفانه فروشنده اعالم کرد که خداوند بر 

عات، تمام بوقلمون ها را هم وزن و يخالف شا
 ير که با معضليمد .کند يافه خلق نميم قه

روبرو شده بود، به همراه هر بوقلمون نامه 
 يوزن بوقلمون ربط«به کارمندها داد که  يا

افت و ياعتراض ادامه «.شما ندارد ييبه کارا
د يکارمندان گفتند که با يبعض. وضع بدتر شد

گر حق انتخاب يز دين گوشت بوقلمون و چيب
پتو و  يوه، برخيسبد م يداشته باشند، برخ

ک ير ناچار شد يبا گذشت سال ها مد. آخر يال
و ! متخصص امور بوقلمون استخدام کند

بوقلمون را متوقف  يسرانجام برنامه اهدا
از کارکنان  يبرند برخ يکند، چرا که پ

آورند و  يرون ميبوقلمون ها را از جعبه ب
ل متعلق ياندازند و جعبه را پر از وسا يدور م
 يبه خانه م يواشکيکنند و  يرکت مبه ش
 يبرا يا شرکت به هدف پاداش مساويآ!برند

بوقلمون  ياهدا يبرنامه . د؟ البته نهيهمه رس
و  ييداشت، اما نه تنها کارا ينه هنگفتيهز

ت نکرد، يکارمندها را تقو يحرفه ا اخالق
ت به وجود يريمد يهم برا ياديمشکالت ز

 .آورد

، هرچند که ممکن است اول کالتيانگيزه بخشي ش
  .ستياصال منصفانه ن يمنصفانه به نظر برسد ول

ھیچ چیز غیرمنصفانھ تر از برخورد یکسان 
  .با کارمندان نابرابر نیست

 عوامل كاھش بھره وري

 
حقوق و دستمزد پرداختی  :حقوق و دستمزد

کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه الزم را فراهم 
به عبارت دیگر کارکنان باید مقدار حقوق و . آورد

دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط 
م پرداخت بخش معموالً در نظا. و منصفانه بدانند

دولتی افزایش حقوق کارکنان ثابت و یکسان به 
اي  شود و آن عمالً رابطه صورت ساالنه انجام می

تحقیقات . کند با عملکرد کارکنان ایجاد نمی
بسیاري ارتباط بین حقوق و دستمزد و افزایش 

. وري را در سازمان نشان داده است کارایی و بهره
باید بر اساس  سازمان به کارکنانهاي  پرداخت

آنچه به عنوان معیار انگیزشی در . عدالت باشد
آید درك عادالنه و  حقوق و دستمزد به حساب می

منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان 
وجود نظام پرداختی که کارکنان  .است

بودن آن را بخوبی لمس و حس نمایند از  منصفانه
حساب وري به  اهم امور در جهت افزایش بهره

بطورکلی افراد بر اساس تئوري برابري .آید می
آدامز که یکی از تئوریهاي فرایندي انگیزشی است 

تحصیالت، تجربه، کوشش و (هاي خود را داده
هایی که از سازمان دریافت  را با ستاده) وفاداري

کنند که مهمترین و مشهودترین آن نزد افراد  می
رار باشد، مورد بررسی ق حقوق و دستمزد می

هاي  هاي با داده دهند و بعد با مقایسه ستاده می
 .دیگري، انگیزش ایجاد خواهد شد

 فیل سفید

ها وجود دارند که رنگ آنها  نوع کم یابی از فیل
اي است و وقتی پوست آنها خیس باشد  قهوه-قرمز

در . رنگ پوست، صورتی روشن خواهد بود
هاي دور در جنوب شرق آسیا، به این نوع  زمان
گفتند و آن را مقدس  سفید می ها، فیل فیل
شمردند و بر اساس قانون، کشتن فیل سفید یا  می

کار کشیدن از آن ممنوع بود و این رسم هنوز در 
ها،  در آن زمان.کشورهاي برمه و تایلند وجود دارد

دانستند و  فیل سفید را سمبل قدرت و عدالت می
ها پیدا  کردند که از این فیل پادشاهان تالش می

و از آنها مراقبت کنند و با هدف بزرگ نشان کنند 
دادن خود، معموالً به عنوان تحفه به حاکمان و 

با توجه به . دادند پادشاهان دیگر کشورها هدیه می
نادر بودن فیل سفید، نگهداري و مراقبت از آنها 

هاي زیادي انجام  به شکل ویژه و با صرف هزینه
یه کسی که فیل سفید را به عنوان هد.شد می

کرد از یک سو برایش خوب بود که از  دریافت می
اي مقدس و بابرکت دریافت کرده  پادشاه تحفه

شد و از سوي  است و جزو افتخارتش محسوب می
هاي زیادي صرف  دیگر بد بود چون باید هزینه

ها را  کرد و مجبور بود این هزینه نگهداري آن می
ه تا زمانی که فیل زنده بود خرج کند در حالی ک

 .هیچ استفاده دیگري هم نداشت

  شرح حکایت

ای برای  استعاره فیدفیل س، در مدیریت 
ای است کھ بھ خاطر  یا پروژه کار، اقدام

برداری و  برای بھره، ُ  ھای زیاد ھزینھ
نگھداری غیرسودآور است و بھ احتمال 
زیاد غیرسودآور باقی خواھد ماند اما بھ 
دالیل مختلف، از جملھ بھ خاطر 

ھای زیادی کھ صرف آن شده  زینھھ
 .شود است، کنار گذاشتھ نمی

فیل سفید بدترین نماد انجام جنون آمیز و 
   .پرشتاب کارھای بزرگ است

 .تصمیمات اشتباه ولی ماندگار 

 


