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  ماه 8:)ماه(تقريبي انجام پروژه مدت زمان
                    

مصرف كنندگان 
 :اين تحقيقنتايج 

 اي كرمانشركت آب منطقه
 

  :تعريف دقيق مسئله -1

 به نيل درجهت .ميشوند سازمان تلقي اهداف پيشبرد در مهم عوامل از يكي بازرگاني وچه صنعتي چه سازمانها همه در انسانها

 افزايش درجهت نيازها اين ارضاي براي سپس و شناخت او را در برانگيزاننده عوامل بايد عامل اين وريبهره و افزايش كارايي

 بايد پيوسته بهتر عملكرد و كارآمدي يا كند تالش سازمان بيشتر وري بهره يا سود براي خواه يك مدير .گماشت همت وري بهره

 ايجاد سازمان مدير يا رهبر اصلي هاي از مهارت يكي امروزي متحول دنياي در .باشد كاري هاي گروه و افراد انگيزش مراقب

 گروي در سازمان استراتژيك اهداف تحقق و سازمان تعالي كه چرا. است آن سازمان افراد ميان در رضايتمندي حفظ و انگيزش

 مقوله درك و مديران ارشد مهارت مرهون ها،مولفه اين تمامي و است سازمان سرمايه مهمترين عنوان به انگيزه انساني با نيروي

 اهداف به رسيدن براي ديگري سازمان هر مانند اي كرمانمنطقه آب شركت راستا اين در.است سازمان در آن ايجاد و انگيزش

 ترين معقوالنه كه است مواجه سازماني درون وچالشهاي موانع با كاركنان انگيزش و تقويت حفظ ايجاد، باالخص مذكور ي عاليه

 در تنها. باشد مي كاركنان وري بهره و انگيزش شغلي ارتقاء جهت كاربردي الگويي ارائه و ها آن شناسايي و راه،كشف

 .داشت خواهد دسترس در را انگيزه با كاركنان از كاملي گروه شوند، موفق وضعيتي نينچ سازي فراهم در مديران صورتيكه

 آنان كه شود مي باعث شود برآورده آنان نيازهاي و تمايالت و شناخته سازمان در افراد هاي انگيزه كه درصورتي حال هر به

 شركت پرسنل يوضعيت انگيزه شناسايي دنبال به پژوهش اين .شود حاصل اي ارزنده و مثبت نتايج و كنند كسب خاطر رضايت

اين پرسنل و  در رفع بي انگيزگي موجود براي مقررات و قوانين با متناسب و مناسب راهكارهاي ارائه و كرمان اي منطقه آب

 .باشدوري ميافزايش بهره

   :و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق تبيين ضرورت -2

ازاين رو فهم و كاربرد آن نيازمند وقوف  .انگيزش را فرايندي پيچيده و داراي ماهيت چندبعدي دانسته اند ،كليه صاحبنظران مديريت

مثال سطح انگيزشي يك براي . افراد از نظر پويايي انگيزشي با يكديگر متفاوتند. بكارگيري آن مي باشد دانش مربوطه و هنر بر

كارمندي .متفاوت است ر مياني با يك مدير ارشدهايي براي انگيزش در يك مديطور برنامه همين. كند كارگر با يك كارمند فرق مي

 .در قسمت ديگر بازدهي و بهره وري بااليي داشته باشد استمي شود، ممكن  كه در اثر كار در يك بخش سازمان دچار افسردگي

توجه به مسائل مطرح شده فوق جاي هيچ گونه ترديدي را . سطح يا ميزان انگيزش يك نفر در زمانهاي متفاوت فرق مي كندهمچنين 

يكديگر  نمي گذارد كه كاركنان سازمان از نظر سطح، زمينه ها و عوامل بروز انگيزش و همچنين زمان و مكان افزايش آن با باقي

  . متفاوت هستند

بدون اتكاء به تحقيق در  .راي ايجاد و افزايش انگيزش كاركنان خود به برنامه و ابزارهاي متعدد و متفاوتي نياز دارندبنابراين سازمانها ب

اثربخشي توان در مسير بهبود مديريت و بهره وري منابع انساني و به تبع آن، نمي ها و نقاط قوت و ضعفبررسي موانع، چالشراستاي 

آب كشور، گام يل ضريب شكايات و انتقادات وارده ارباب رجوع از عملكرد وكارايي منابع انساني طرح تكريم ارباب رجوع و تقل
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  اي برداشت و هر گونه اقدامي بدون اتكاء به تحقيق با شكست مواجه مي گردد؛ هاي سازنده

بهتر وضعيت موجود، لزوم  عنوان يك چالش سازماني تلقي شده و براي شناسايي  ، بهانگيزش و بهره وريلذا الزم است موضوع 

مهمتريــن بحــث در انگيــزش، شناســايي و تشــخيص  .كندهايي از طرف محققان استاني وكشوري ضرورت پيدا ميانجام پژوهش

يله دهد افراد در جايگاه شغلي خود به وس ها نشان مي نيازها اســت ابتدا بايد نيازهاي مجموعه را خوب شناسايي كرد چون رفتار انسان

بــرداري بهينه از  تشخيص اين نيازها و تاميــن آنهــا، بــه عنــوان محرك، بــه مديــر در بهره .كنند نيازهاي متفاوت، انگيزه پيدا مي

ها كند، براي ايجاد انگيزه در كاركنان ابتدا بايد عوامل موثر بر آن شناسايي شود تا بتوان از آن هاي كاركنان كمك فراواني مي توانايي

برآمده اند؛ منابع انساني هاي علمي مناسب جهت توسعه مديريت بررسي علمي و دقيق آن، برپايه روشكه بدون  استفاده مناسبي كرد

ها و تهديدات در مديريت منابع انساني يك واقعيت غير قابل انكار بوده كه در برخي موارد باعث مختل شدن چرا كه وجود چالش

-تواند بر چالشها بدور از نتايج تحقيقات، ميشود كه فقدان اطالع دقيق از آنر رسيدن به اهداف عاليه ميهاي سازمان دمأموريت

، موجب ياري رساندن كاركنانتواند عالوه بر آگاه سازي مديران و ها ميها و فرصتهاي جديد بيافزايد؛ لذا شناسايي دقيق چالش

  .گرددها ميع نمودن آناي براي مرتفسازمان آب در جهت اتخاذ چاره

 : االت اساسي تحقيقؤس -3

  كاركنان چقدر است؟انگيزه ميزان  -

  كدامند؟كاركنان شركت شده است احتمالي  نقاط ضعف درون سازماني كه منجر به بي انگيزگيمهم ترين موانع، چالش ها و  -

  آنها چگونه است؟شود و اولويت بندي چه عواملي باعث ايجاد انگيزه در كاركنان شركت مي -

توان در جهت ارتقاي انگيزش شغلي كاركنان در شركت آب استان تنظيم و ارائه نمود تا مديران واحدهاي ذيربط مي راهكاري چه -

  ها، بستر را براي ارتقاء بهره وري منابع انساني مهيا نمايند ؟بتوانند با كاربست دقيق آن

 است؟انگيزه كاركنان به صورت بخشي چگونه  -

 دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

  كاركنان انگيزه تعيين ميزان  -

  تعيين نقاط ضعف و قوت موجود در سازمان -

  كاركنان  انگيزشافزايش  شناسايي عوامل مؤثر در -

  كاركنان به تفكيك بي انگيزگي شناسايي و تعيين اهم مشكالت و داليل -
 

  :كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق الزامات مورد نظر  -5

به علّت صرف وقت ، انرژي و هزينه بسيار زياد از عهده پژوهشگر خارج  –از آنجا كه مصاحبه با همه افراد يك جامعه آماري عموماً 

اصطالح بررسي كل جامعه آماري است و احتمال اشتباهات در تحقيق بيشتر و به گونه اي از دّقت نتايج تحقيق كاسته مي شود و به 

 طلبد؛ لذا از نمونه برطبق ضوابطي خاصگير و غيرعملي است و در صورت بررسي كل افراد، هزينه و وقت زيادي را ميبسيار وقت

بيني پيشهشت ماه از آنجاييكه مدت اجراي اين طرح استفاده گردد كه براساس آن بتوان نتايج را به كل جامعه آماري تعميم داد و 

ارائه برنامه زمان بندي و گزارش هاي دوره اي . شده است، مسايل مربوط به بازنشستگي و خروج نيروي انساني بايد مدنظر قرار بگيرد

پرسنل شهرستانها  .چارت ادراي و نوع استخدام پرسنل بايستي در نظر گرفته شود. )هرسه ماه يكبار( توسط مجري طرح الزامي است

  .و در امر پژوهش مد نظر قرار گيرد قوانين، ضوابط و ماموريت شركت به طور كلي مطالعه. نظر گرفته شوندبايست در نيز مي
 

 : رئوس كلي شرح خدمات -6
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  ايدر شركت آب منطقهموجود وضعيت و سطح انگيزه گردآوردي و تحليل اطالعات مربوط به  -1

  ايبه ترتيب اولويت و درجه تأثير در شركت آب منطقه انگيزهايجاد، حفظ و تقويت هاي پيش روي شناسايي موانع و چالش -2

  در سازمان آب استان كرمان  افزايش انگيزهثر بر ؤارائه سازوكارهاي م -3

آب منطقه اي كرمان در راستاي  شركتالگوي پيشنهادي در جهت برطرف نمودن موانع و چالش هاي پيش روي  مدل و ارائه -4

  .كاركنان ايجاد، حفظ و تقويت انگيزش
 

 

 :حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي -7
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