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 چكیده  

سازمان، بر متفاوت بودن نیازهای انگیزشی آنان در تجویز برنامه در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای درباره اهمیت ایجاد انگیزش در کارکنان 

در ادامه مهمترین برنامه های سازمانی برای ایجاد، افزایش و تقویت انگیزش کارکنان در سطوح مختلف . های انگیزشی تاکید می شود

ست که درخصوص برنامه هایی همچون مدیریت مبتنی تاکید این مقاله نیز بر ارائه تکنیک هایی ا. سازمانی و اداری مطرح و توصیف می شود

و باالخره ( شایستگی)بر هدف، تعدیل در رفتار، مشارکت کارکنان، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر، برنامه های پرداخت بر اساس مهارت 

 .پذیر موثر واقع می شوند برنامه های مزایای انعطاف

 مقدمه   

، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که  مانهایکی از وظایف مهم مدیران در ساز

به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود . و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند  زمینه تحقق هدف مهم

همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی . است عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت

کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان 

سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم  این مسئله مدیران را وادار و ناگزیر می .بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود

ق بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب کنند و برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود موف

                               :در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است. باشند

طوربرنامه هایی برای  همین کند برای مثال سطح انگیزشی یک کارگر با یک کارمند فرق می. افراد از نظر پویایی انگیزشی با یکدیگر متفاوتند

بخش سازمان دچار افسردگی می شود، ممکن است  همچنین کارمندی که در اثر کار در یک. انگیزش در یک مدیر میانی با یک مدیر ارشد

به عالوه، یک کارگر که در اثر کار با یک دستگاه در یک شهر احساس خستگی . که در قسمت دیگر بازدهی و بهره وری باالیی داشته باشد

 . می کند، امکان دارد در شهر دیگری ساعتها با دستگاه مشابه بدون احساس خستگی کار کند
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یاری از کارشناسان علت این امر ممکن است به شخص یا کننده کار بستگی نداشته باشد، بلکه به محیط، موقعیت یا وضعیت کار به اعتقاد بس

          .سطح یا میزان انگیزش یک نفر در زمانهای متفاوت فرق  می کند.بستگی دارد

ای اهداف سازمانی نباشد و در مخالفت با منافع سازمان صورت ممکن است که فرد تالش زیادی در سازمان بنماید ولی این کوششها در راست

به عنوان مثال بسیاری از اعضا و کارکنان، مقدار زیادی از وقت خود را صرف صحبت با دوستان و همکاران می کنند تا بدین طریق . گیرد

ود، ولی این تالش در جهت افزایش تولید و در چنین حالتی، تالش و کوشش زیادی انجام می ش. نیازهای اجتماعی خود را ارضاء کنند

ر بازدهی سازمان نبوده است بنابراین احتمال اینکه تالش افراد باعث افزایش بازدهی یا عملکرد سازمان شود، کم است، مگر اینکه تالش مزبو

دیدی را باقی نمی گذارد که کارکنان توجه به مسائل مطرح شده فوق جای هیچ گونه تر.در جهت اهداف سازمانی و سازگار با آنها انجام شود

بنابراین سازمانها برای . سازمان از نظر سطح، زمینه ها و عوامل بروز انگیزش و همچنین زمان و مکان افزایش آن بایکدیگر متفاوت هستند

 .ایجاد و افزایش انگیزش کارکنان خود به برنامه و ابزارهای متعدد و متفاوتی نیاز دارند

  :    انگیزه  

در شرایط رقابت شغلی روزافزون . گیرند انرژی ، تعهد و خالقیتی است که کارکنان یک شرکت برای به انجام رساندن وظایفشان به کار می

                     .ده استهای برانگیختن کارکنان برای بسیاری از مدیران نگران کننده ش راهسالهای اخیر، یافتن 
های پولی گرفته تا زیاد کردن  از مشوق. های متفاوت و زیادی برای دادن انگیزه به کارکنان ارائه شده است ها و روش در حقیقت ، تئوری

صاحبان این . ساز باشد تواند مشکل نداشتن انگیزه در کارکنان برای شرکتهای کوچک تجاری می. ری، دادن قدرت و اختیاراتهای کا درگیری

اما . اند، برای آنها سخت است که مسؤولیت های مهم را به دیگران بسپارند شرکت ها اغلب سالهای زیادی را صرف راه اندازی آن کرده

. کننده باشدتواند ویران  زیرا تاثیر پایین بودن انگیره کارکنان در شرکتهای کوچک تجاری می. کارآفرینان باید مواظب چنین خطایی باشند

اگر اجازه داده شود که این حالت ادامه یابد موجب کاهش . انگیره و دلسرد هستند بعضی از مشکالت مربوط است به کارکنانی که کامالً بی

            . شود تولید، درآمد و رقابت در بین شرکتهای کوچک تجاری می

های کالمی  صورت تشویق به)و یا نامحسوس ( مانند پاداش مالی)طور محسوس  تواند راههای موثری را چه به به عالوه یک شرکت تجاری می

پاداش دادن کارکنان برای کارکرد . برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان پیش بگیرد( های آینده یا دادن مسؤولیت های دلخواه در پروژه

برند و تمایل دارند که در سازمان  به این ترتیب افراد از کارکردن لذت می. له فوق العاده باارزشی برای حفظ نیروی انسانی استخوبشان وسی

گوید وقتی که نیروی انسانی روی  یک محقق در زمینه اشتغال می. شود پیشرفت و ارتقاء یابند و موجب ایجاد محیط کاری مثبت و پویا می

داشتن یک سیستم پاداش مدون و مناسب با . تواند تغییر و پیشرفت ایجاد کند و سازمان را به پیش ببرد رکز شود میمحیط کار خود متم

 .های مشخص مهم است، اما ایجاد انگیزه در کارکنان تنها منحصر به آن نیست  برنامه

 :برنامه های سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان

                               :ایجاد انگیزش در سازمان عبارتند ازازعمده ترین برنامه ها برای 

بدین وسیله در  این برنامه مدیریتی توسط پیتر دراکر ارائه شد تا با استفاده از هدفهای سازمان، افراد را تحریک و: مدیریت مبتنی بر هدف 

                                         .آنان ایجاد انگیزه کند

مزبور مشارکت دارند،  از آنجا که همه افراد سازمان در تعیین هدفهای. اهمیت این برنامه در تاکیدی است که بر اهداف کلی سازمان می شود

 است و در نتیجه سلسله مراتبی از اهداف به وجود( از باال به پایین و از پایین به باال) مسیر اجرای برنامه مدیریت مبتنی بر هدف دو طرفه 

                             .می آید که در بین سطوح آن رابطه معقول و ذیربطی وجود خواهد داشت

آورد و بنابراین هر فرد در  از نظر فرد کارگر یا کارمند، اجرای برنامه مدیریت مبتنی بر هدف، اهداف عملکردی ویژه و شخصی به وجود می

د و اگر همه افراد سازمان به اهداف خود دست یابند، در آن صورت اهداف واحد مزبور تامین واحد خود نقش مشخص و معینی ایفا خواهد کر

در مواردی هم که این . شهرت این روش در آن است که همیشه کاربرد دارد. خواهد شد و در نهایت سازمان به اهداف کلی خود خواهد رسید
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مشکل در برنامه فوق نبوده، بلکه علت، انتظارات غیر واقعی از نتایج، نداشتن تعهد  برنامه نتوانسته است انتظارات مدیران را برآورده سازد،

تحقیقاتی که در رابطه با این روش انجام شده است، نشان .مدیریت عالی سازمان، ناتوانی یا بی میلی مدیریت نسبت به این برنامه بوده است

در کشور های غربی به صورت رسمی از برنامه مدیریت مبتنی بر ( ی و دولتیعموم)می دهد که در حال حاضر بسیاری از سازمانهای بزرگ 

در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف توجه به .اند هدف برای ایجاد انگیزش در کارکنان خود استفاده می کنند یا اینکه قبالَ از آن استفاده کرده

 : موارد زیر ضروری است

به عبارت دیگر  .می شونده مدیریت یا ریاست سازمان تعیین اهداف الزاماَ به وسیل . شوندهداف باید به صورت دقیق تعیین و مشخص ا 

ه و ب افراد در طول اجرای برنامه . شود تامین   معین زمانی  هرهدف باید در یک دوره . جایگزین اهداف تحمیلی می شوند اهداف مشارکتی 

 .دیگرازعملکرد خود بازخورد می گیرند به عبارت. صورت مرتب از میزان پیشرفت کارخود آگاهی می یابند

 :تعدیل در رفتار

می این برنامه مبتنی بر این اصل اساسی است که با توجه به نتایج حاصل از عملکرد کارکنان، اهمیت انواع کارهایی که فرد در سازمان انجام 

در حال حاضر تعداد زیادی از سازمانها در کشورهای غربی، جهت بهبود بهره وری، کاهش اشتباهات، پایین آوردن نرخ . دهد، یکسان نیست

 .این برنامه شامل پنج مرحله است. برند روش تعدیل رفتار سازمانی را به کار می …رکنان، تاخیرها و غیبت کا

 .شناسایی رفتارهایی که بیشترین اثر را بر عملکرد دارند(: تعیین کننده)شناسایی رفتار اصلی  -مرحله اول

این شاخصها شامل تعیین رفتارهایی . تهیه شود باید شاخصهای اندازه گیری :ها سنجش یا اندازه گیری رفتار -مرحله دوم

 .است که در شرایط موجود تکرار می شود

عبارت است از یک تجزیه و تحلیل عملی به منظور تعیین رفتارهایی که در جهت  :شناسایی ترتیب رفتارها -مرحله سوم

 .بهبود عملکرد صورت می گیرد

ر برای تقویت رفتاری که به در این مرحله، مدی : زم در رفتارارائه استراتژی و ایجاد تغییرات ال -مرحله چهارم

در اجرای این . مطلوب می انجامد و تضعیف رفتارهای نا مطلوب دست به کار می شود و نوعی استراتژی خاص را به اجرا می آورد دعملکر

به عبارت دیگر ساختار، پردازش، تکنولوژی و گروه های کاری باید انجام شود تا . پاداش تغییر خواهد کرد -استراتژی برخی از روابط عملکرد

 .پاداش بیشتری تعلق گیردبه عملکرد عالی 

در این مرحله بررسی تغییر در رفتار کارمند صورت می گیرد که آیا . ارزیابی بهبود عملکرد است :ارزیابی عملكرد -مرحله پنجم

 یک تغییر همیشگی صورت گرفته است یا خیر؟

 :مشارکت کارکنان

در تعریف این عبارت . ینه مشارکت اعضای سازمان انجام می گیردمقصود از مشارکت کارکنان، انواع روشها و فعالیتهایی است که در زم

چنین آمده است که این امر نوعی فرایند مشارکتی است که هدف آن تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشارکت 

کارکنان در فرایند تصمیماتی که بر سرنوشت پایه و اساس این اندیشه بر این منطق است که . هر چه بیشتر در امر موفقیت سازمان است

گذارد، مشارکت کنند و در کار اداری و سازمانی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند و در نهایت باعث افزایش بازدهی، تولید و  آنان اثر می

 :از برنامه های مشارکت کارکنان به انواع خاصی تقسیم می شود که عبارتند.بهره وری در سازمان شوند
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 :مدیریت مشارکتی -الف

گیریها مشارکت می کنند، یعنی زیر دستان در تصمیم گیری نقش دارند و در این زمینه با رئیس مستقیم خود در قدرت  افراد در تصمیم 

از توانایی  در این روش کارکنان باید. جهت کارسازشدن این روش الزم است تا به افراد فرصت مناسب برای مشارکت داده شود سهیم هستند

برخوردار باشند تا بتوانند مشارکت موثر کنند و فرهنگ سازمانی باید به گونه ای باشد که این نوع ( هوش، دانش فنی و روابط انسانی )الزم 

 .مشارکت را تایید کند

 : مشارکت نمایندگان کارکنان -ب

مشارکت کنند، یک گروه کوچک به عنوان نماینده آنان در در این روش به جای اینکه همه کارکنان به صورت مستقیم در تصمیم گیری 

هدف از این برنامه توزیع قدرت در سازمان است و سازمان تالش می کند تا اختیارات برابری به کارکنان . تصمیم گیریها شرکت می کند

این روش به دلیل اینکه  .ی کاری کارکنان استمتداول این شیوه، شورا از نمونه های. نفعان شوند بدهد تا کارکنان هم تراز با مدیریت و ذی

 .جنبه نمادین دارد و معموالَ شوراهای کارگری تحت سلطه مدیریت سازمان هستند، چندان اثر بخش نیست

 :دایره کیفیت -ج

بدین طریق که  .نفری تشکیل می دهند و افراد مسئولیت مشترک را می پذیرند ۰۱الی ۸در دایره کیفیت، کارکنان و سرپرستان یک گروه  

و در باره مسئله کیفیت بحث می کنند و به دنبال علل مسائل بر می آیند و راه ( معموالَ هفته ای یک بار )افراد گروه مرتب گردهم می آیند 

کار را مورد آنها مسئولیت کیفیت محصول را بر عهده می گیرند و نتایج . حلهایی را ارائه می کنند و اقدامات اصالحی را به عمل می آورند

هایی معموال َدر  چنین برنامه. ارزیابی قرار می دهند، ولی اجرای راه حل نهایی توصیه شده و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سازمان است

 شرکتهای ژاپنی متداول است و بدینوسیله این شرکتها با هزینه پایین، محصوالتی با کیفیت بسیار باال تولید و عرضه می کنند

 :کردن کارکنان در سازمان سهیم -د

هدف از ارائه . در این روش سازمان سهام خود را به کارکنان عرضه می کند تا آنان بتوانند در مزایای حاصل از فعالیتهای شرکت سهیم شوند 

با اجرای چنین . کنندچنین برنامه هایی آن است که سازمان با اعطای سهم یا پول نقد، کارکنان را قادر سازد تا در شرکت سرمایه گذاری 

برنامه ای کارکنان صاحب سهام می شوند، ولی این سهام در اختیار آنان قرار نمی گیرد و تا زمانی که در استخدام سازمان هستند، حق 

ز این نظر شود و آنان ا مشارکت کارکنان در مالکیت سازمان، موجب افزایش رضایت شغلی و انگیزه در آنان می. فروش چنین سهامی را ندارند

 .در سازمان خود احساس مالکیت می کنند

 

 :برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر

آنچه این . اجرای برنامه هایی با هدف انگیزش، مشارکت کارکنان در سود، دادن پاداش و جایزه، برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر هستند

کند، این است که شخص نه تنها حقوق و دستمزد خود را بر اساس سابقه کار یا برنامه را از برنامه های حقوق و پاداش سنتی متمایز می 

بر اساس چنین برنامه ای . میزان تالش در یافت می کند، بلکه قسمتی از دریافتیهای وی بر اساس عملکرد او و سازمان پرداخت می شود

گیرند و  نی که عملکرد ضعیف دارند، دستمزد و حقوق اندکی میبا گذشت زمان،کسا. کند میزان دریافتی، بموازات تغییر عملکرد تغییر می

در این مورد چهار برنامه متفاوت . کسانی که عملکرد باالیی دارند، شاهد افزایش دستمزد خود در مقایسه با افزایش درآمد شرکت خواهندبود

           دادن جایزه                      دستمزد بر اساس قطعه :آید که عبارتند از به اجرا در می
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              مشارکت در سود

  طرح دادن پاداش به گروه 

 (:شایستگی)برنامه های پرداخت بر اساس مهارت 

پرداخت بر اساس مهارت، شیوه دیگری از پرداخت دستمزد بر اساس نوع کار است که در آن به جای عنوان شغلی، مهارت یا شیوه انجام کار 

این برنامه کارکنان را تشویق می کند تا مهارتهای زیادی فرا گیرند و از آنجا که افراد می توانند از .ا تعیین می کندمیزان حقوق افراد ر

اجرای چنین برنامه هایی باعث . کارهای دیگران سر در آورند و در بسیار ی از امور مهارت پیدا کنند، ارتباطات آسانتر صورت خواهد گرفت

استفاده « آن کار من نیست»اکارآمد کاهش یابد و به ندرت امکان دارد سازمان با مواردی مواجه شود که فرد ازجمله می شود که رفتار های ن

 .شود کند و در نهایت پرداخت بر اساس مهارت موجب بهبود عملکرد می

 :برنامه های مزایای انعطاف پذیر

هدف این . تواند از بین مزایای موجود آنهایی را که می خواهد انتخاب کندطرح مزایای انعطاف پذیر به گونه ای است که کارگر یا کارمند ب

ای خاص از  است که به هر کارگر یا کارمند فرصت داده شود با توجه به نوع نیاز و شرایط یا وضعیتی که در آن قرار گرفته است، مجموعه

شود  مه کارکنان مزایای مشابهی داده شود، در آن صورت چنین فرض میاگر به ه. خواهد از آنها بهره مند شود، انتخاب کند مزایایی را که می

ن که همگی نیازهای همانندی دارند و تردیدی نیست که این فرض نمی تواند درست باشد، بنابر این با استفاده از مزایای انعطاف پذیر می توا

باید در نظر داشت که مزایای انعطاف پذیربه گونه ای  .دیل کردمزایای حاشیه ای و هزینه های مربوط را به نوعی انگیزش برای کارکنان تب

 .تعیین شوند که هرفرد یا عضو سازمان مجموعه ای را انتخاب کند که نیاز های کنونی اش را به بهترین نحو تامین سازد

 مدیریت انگیزش

کارکنان تحت رهبری آنان است، به گونه ای که این انگیزه سبب یکی از بزرگترین چالش ها و دستاوردها برای مدیران امروز ایجاد انگیزه در 

 .آشکار شدن بیش ترین تالش و جدیت در آنان شود

به . برخی از مدیران احساس می کنند که کارکنان زیر نظارت آنان باید در انجام کارهایشان مسؤلیت پذیری بیش تری از خود نشان دهند

از سوی دیگر مدیران خود نیز به دنبال اطالعاتی . پرسش های خود منتظر راهنمایی آنان می مانند نظر آنان کارکنان برای یافتن پاسخ  

که این اطالعات را می توان از . هستند تا با آگاهی از آن بتوانند کارکنان را در انجام وظایف خود به افرادی با انگیزه  و مشتاق تبدیل کنند

 .ه می شود، مورد بررسی قرارداده و اکتساب کردنامید "مدیریت انگیزش "طریق اصلی که 

شوند که تحقق آن را باور دارند و این تحقق، نه به  نکته اصلی در مدیریت انگیزش این است که بدانیم کارکنان به وسیله چیزی برانگیخته می

و رضایت به وسیله ایجاد محیطی که در آن،  وسیله وعده و وعید مدیران،  بلکه با  سه  شرط الزم انگیزش  یعنی اعتماد به نفس، اطمینان

 .توانند در کارکنان خود انگیزش ایجاد کنند شوند، می سه شرط فوق تقویت می

 اعتماد به نفس

، آنها میل دارند که از کار خود دست بکشند و یا حداکثر «توانم این کار را انجام دهم من نمی»زمانی که کارکنان بر این جمله باور دارند که 

دهد که  فقدان اعتماد به نفس  که  یک مشکل درون گستر انگیزشی است، آن زمانی رخ می. دهند ینکه آن کار را با دو دلی انجام میا

به . انتظارات از سطح عملکرد غیرواقعی بوده، حجم کار به طور غیرممکن زیاد باشد و آموزش به اندازه نیازهای کارکنان توسعه نیافته است

ترس « توانند کارشان را انجام دهند آنها نمی»نبودن مدیران نسبت به اهمیت  این مساله کارکنان نسبت به گفتن اینکه   علت واقع بین

ترسند که اگر چنین بگویند، مدیر آن کار را به شخص دیگری تفویض کرده و آنها کار خود را از دست بدهند،  بسیاری از کارکنان می. دارند
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در این میان فرهنگ . شود در نتیجه به مشکل اعتماد به نفس آنها توجهی نمی. رود کنند که همه چیز خوب پیش می لذا کارکنان تظاهر می

 .دهد تا آزادانه در باره مشکل اعتماد به نفس صحبت کند سازمانی نیز شریک جرم است که به کارکنان اجازه نمی

 اطمینان

زمانی . های آنان با عملکرد آنها متناسب نیست، آنها با یک مانع انگیزشی مواجهند ودریافت ها زمانی که کارکنان بر این باور باشند که پاداش

مدیران به دو نکته باید توجه .، وی مشکل اطمینان دارد«من به آنچه که شایسته عملکرد من است نخواهم رسید»: گوید که کارمندی می

دوم اینکه ارائه چیزی که شایسته عملکرد . برد تا اطمینان ایجاد شود زمان می کنند، اول اینکه مشکل اطمینان به سرعت قابل رفع نیست و

ارائه پاداش به کارکنانی که دارای سطح عملکرد باالیی هستند ممکن است آسان باشد، . کارکنان است برخی اوقات چندان خوشایند نیست

به خصوص زمانی که این افراد، افرادی آشوب . ناراحت کننده استکنند برخی اوقات  ولی دریغ کردن پاداش از کارکنانی که ضعیف عمل می

برای انجام این کار . ارائه چیزی که درخور عملکرد کارکنان باشد مهم است. برانگیز و یا برعکس کارکنانی وفادار، فداکار و سخت کوش باشند

دهند که اگر  دهند مانند والدینی که به دو بچه خود پیام می کنند و به همکاران آنها پیامی می برخی مدیران به کارکنانی که ضعیف عمل می

دهند، در صورتی که یکی از آنها اتاق را مرتب  سپس به هر دوی آنها جایزه می. اتاق مشترکشان را مرتب سازند به آنها جایزه خواهند داد

متاسفانه . خواهند مجبور نیستند کاری را انجام دهند می آموزد که آنها برای به دست آوردن چیزی که این کار به هر دو بچه می. ساخته است

 .اند و این علت اصلی مسایل انگیزشی و عملکردی در محیط کار است بسیاری از کارکنان این آموزه را یاد گرفته

 رضایت 
من چیزی را که »: یدممکن است که کارمندی بگو. آورند رضایت بخش نیست کنند نتایجی را که به دست می گاهی کارکنان احساس می

خواهد، سخت کار  برای هیچ کس معقول و منطقی نیست که جهت به دست آوردن چیزی که نمی. «آورم خواهم از کارم به دست نمی می

 .کند

نکته .خواهند انگیزد  آنها با میل و رغبت خواهند گفت که چه چیزی از شما می اگر مدیران خود ازکارکنان بپرسند که چه چیزی آنها را برمی 

. های خود چشم پوشی خواهند کرد ها و پاداش جالب این است که اگر خودِ کار رضایتبخش باشد کارکنان حتی از کسرها و نواقص دریافتی

 .های کاری امروزی برای بسیاری از افراد ارزشمند است اند چیزی که در محیط رسیده« رضایت  کاری»نها به چرا که آ

 شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان  

با وجود این، مدیران همواره با این پرسش روبه رو هستند که چگونه . بدون تردید سهم عظیمی در بهره وری فعالیت ها و کسب و کار ها دارد«انگیزه»

است؛مدلی که این اثر بدون حاشیه روی، تمرکز خود را روی ایجاد انگیزه در بین کارکنان اختصاص داده .باید انگیزه را در کارکنان خود ایجاد کنند

شایسته یادآوری است در هر کسب و کاری، شما با سه شریک سروکار دارید که .مدیران به ویژه در مشاغل کوچک و متوسط سخت به آ ن نیازمندند

به اصلی ترین شریک در این اثر شما . این سه شریک عبارتند از سهامداران، کارکنان و مشتریان                      . معروف به شرکای کسب و کارند

 .این شریک که هر روزه با وی روبه رو می شوید یا با او سروکار دارید، کسی نیست جز عضوی از کارکنان شما.خود توجه می کنید

 پرداخت یک حقوق       :برای انگیزش کارکنان و کسب باالترین توان آنان در انجام کارها به مسائلی فراتر از عوامل مالی بیندیشید( ۱

راموش کنند عالی و افزایش حقوق به گونه ای سخاوتمندانه می تواند منجر به تامین نیازهای مادی کارکنان شود تا آنان دغدغه هایی از این قبیل را ف

دی نظیر محیط کار منافع غیرملموس و نامشهو. و نیز برای جلوگیری از ابتال به این مسائل، انگیزه کافی داشته باشند اما مطمئناً پول همه چیز نیست

شما به عنوان . می تواند بر نگرش و دیدگاه کارکنان شما تاثیر بگذارد و آنان را برای تالش بیشتر برانگیزاند... خوب، ساعات کار قابل انعطاف و

خود فراهم می آورند،  کارفرمای یک شغل کوچک ممکن است نتوانید بسیاری از مزایای شغلی را نظیر آنچه مشاغل متوسط یا بزرگ برای کارکنان

را شاداب،  برای کارکنان خود فراهم آورید، ولی با این حال هنوز تکنیک هایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید تیم و گروه کارکنان خود

 .پرتالش، خالق و پرانگیزه نگاه دارید

                                                  :وفاداری و سختكوشی در کارکنان( ۲

ایجاد حس . داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تالش کرد

این توضیح، دسترسی در واقع می توان وفاداری را مرحله سوم پس از ایجاد شفافیت و اعتماد دانست؛ با .وفاداری در گرو شفافیت و اعتماد سازی است

از طرفی وفاداری را به عنوان پیش شرط و . به چنین مرحله ای در ارتباطات با کارکنان نیازمند برنامه ریزی و کنترل در اجرای صحیح آن است

 .زیرساخت سختکوشی می توان به حساب آورد

اف و قابل اعتماد خود را در فرآیند فعالیت و بازدهی سازمان به کارکنانی از انگیزه کافی برای سختکوشی برخوردار خواهند بود که در فضایی شف 
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 .عنوان یکی از سه راس مثلثی که در باال بدان اشاره شد سهیم بدانند

 

                                                   :تامین نیازهای غیرمادی(۳

کارکنان تان برای حرکت به جلوست این است که تا چه اندازه در تامین نیازهای شاید مهم ترین نکته ای که تعیین کننده توان شما در انگیزش 

همه احتیاج دارند دیده شوند،شناخته شوند و مورد تقدیر قرار گیرند و فعالیت شان در کل چرخه فعالیت سازمان . غیرمادی آنان اثرگذار بوده اید

با )بسیاری افراد نیز تالش کنند تا خودشان را توسعه دهند و پیشرفت کنند . ن قرار گیرددارای معنا و مفهوم باشد و کار آنان مورد احترام دیگرا

اگر بتوانید این نیازها را درک کنید و در تامین آنها به کارکنان تان یاری رسانید کارکنان شما قطعاً انرژی (.یادگیری، فعالیت بیشتر و تجربه اندوزی

 .بیشتری را به کار اختصاص خواهند داد

اختی تجربه با ارزشی که اخیراً در یکی از شرکت های طرف مشاوره به دست آوردم این بود که اقدام شرکت به عللی گریزناپذیر مبنی بر کاهش پرد 

ر از جانب کارکنان از حد انتظا( و البته فهیمانه تر)به کارکنان، در فضایی که عمالً به رشد کارکنان انجامیده بود با عکس العمل هایی بسیار پایین تر 

شد در پاسخ داده شد زیرا کارکنان به نحوی دریافته بودند که بخشی از دریافتی پیشین آنان در قالب هزینه هایی که برای آموزش و ایجاد فضای ر

 . ودکل مجموعه هزینه می شود، پرداخت شده است تا این روند به سودآوری بیشتر مجموعه و انتفاع کارکنان در آینده منجر ش

                 :تقدیروتشكر(۴

خواهید  با بذل توجه به فعالیت یا تالش انجام گرفته توسط هر یک از کارکنان و نشان دادن بازخورد به وی که چه موقع کار خوبی انجام داده است،

ید، تکرار خواهد شد به طور مثال مدیری که در توانست آن فعالیت به خصوص را تقویت کنید و به طور قطع فعالیتی را که مورد تشویق قرار داده ا

تکرار  برابر اشتباهات تایپی منشی یا نارسایی های مدیر دفتر خود در پذیرایی از میهمان، اغماض می کند در واقع منشی یا رئیس دفتر خود را در

تشکر یا تذکر باید .ه همین دالیل وی را اخراج می کنداشتباه به حال خود رها کرده است و جالب تر آنکه پس از مدتی به خاطر لبریز شدن صبرش ب

ت به نشان دهنده خواست شما مبنی بر تکرار یا عدم تکرار یک کار صورت پذیرد لذا در بروز این بازخوردهای حتی به ظاهر کم اهمیت نیز باید دق

چیزی به سادگی . ا شناسایی کرده و مورد تشویق قرار دهیدشما می توانید با کمترین هزینه یا حتی بدون هیچ هزینه ای یک کار خوب ر. خرج داد

نیز می تواند موجب انگیزش به سمت بهترین عملکرد شود و حتی راه های بهبود و ارتقای شرح « کارت خوب بود»اینکه به یک کارمند بگوییم 

 . وظایف شغلی فعلی را تصحیح و توسعه دهد

با ارائه یک هدیه نه چندان گران نظیر یک گل به همراه یک یادداشت تشکر با دستخط خودتان، مورد  کارهای عالی را می توان شناسایی کرد و حتی

فراموش نکنید زمان هدیه دادن باید درست پس از انجام یک فعالیت قابل تشویق و نه با فاصله زمانی زیاد انجام شود تا شیرینی و . قدردانی قرار داد

 . وجه در کام کارکنان تان بنشیندطعم فراموش نشدنی آن به بهترین 

 :ورودی های تشویقی(۵
چنانچه این پیشنهادها در خصوص نورپردازی بهتر . از کارکنان تان بخواهید در مورد بهتر انجام دادن کارها یا بهبود شرایط کاری پیشنهاد بدهند

ص است، می توانید در برآورده کردن این قبیل امور و دادن پاداش به فرد، محل کار، یا داشتن یک رایانه با قابلیت های باالتر و نیز داشتن امکاناتی خا

 . یک فعالیت ترکیبی را به انجام برسانید

 :ارتباط شفاف برقرارکنید(۶

در غیر این . یدبرای این کار وقت صرف کنید و سرنخ هایی را برای آنان فراهم آور. اجازه دهید همه کارکنان تان بدانند که از آنان چه انتظاری دارید

یک ارتباط خوب، ارتباطی دو سویه . صورت هیچ کس از توقعات شما آگاه نخواهد بود و در نتیجه، انجام کارها مطابق با اهداف شما پیش نخواهد رفت

های آنان را متوجه شده با متانت و حوصله به آنچه کارکنانتان می گویند گوش فرا دهید و هنگام گوش دادن با زبان تن تایید کنید؛که حرف . است

تعجب نکنید اگر با رعایت همین نکات . با این کار توانسته اید دو هدف را تامین کنید؛ یکی شناخت مساله و دومی برقراری ارتباطی احترام آمیز. اید

ن روش خوبی است و موجب ارائه پیشنهاد های ای. خود را ارائه دادند  و قابل اجرا نزد شما آمدند و پیشنهادهای ساده کارکنان تان با ایده هایی خالق 

و حتی فراتر   چنانچه به قابلیت ها و توانایی های آنان برای یادگیری در کار اعتماد نشان دهید آنگاه از سرعت رشد کارکنان خود. بیشتری می شود

به وضوح با وی ارتباط برقرار   ، باید ظاهر شود  رات شمااگر یکی از کارکنان ضعیف تر از انتظا  اما. خواهید شد  رفتن قابلیت های آنان حیرت زده

 .  شما منطبق سازد  و به او کمک کنید خود را با استانداردهای  کنید و در مورد عملکرد وی که پایین تر از انتظارتان است به صراحت گفت وگو کنید

ارتقای  ، عده زیادی از کارکنان، داشتن شانس.  باشند  ناتوان گریزانکارکنان دوست دارند پیشرفت کنند و از برحسب یک کارمند  که   شکی نیست

می توانید وقت بگذارید و خودتان به آموزش آنها بپردازید یا . استقبال می کنند  و از آن  بیشتر را ارج می نهند  مهارت ها و پذیرفتن مسوولیت های

کارکنان پس از گذراندن این دوره ها دوست دارند مهارت های . اینکه آنان را به کالس یا کارگاه های آموزشی و نیز سمینارها و سخنرانی ها بفرستید

ندند و در همین جاست که کسب و کار شما به ایجاد ارزش بیشتر می پردازد و از این سرمایه گذاری جدید آموخته یا یافته های تازه خود را به کار بب
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. یشتر کارکنان به خودمختاری عالقه مند هستند؛اینکه مورد اعتماد قرار گیرند و بدون کنترل از نزدیک به اجرای آن بپردازندب     .منتفع می شود

 .یزه بیشتر برخوردار خواهند شد که مسوولیت های مهم دیگری به آنان سپرده شوداین دسته از کارکنان، زمانی از انگ

. اگر کارکنان تان دست به هیچ اقدام جدیدی نزنند، مطمئناً هیچ اشتباهی هم رخ نخواهد داد. دست آخر اینکه دیکته نانوشته نمره اش بیست است 

کارکنان . می شوند و یاد می گیرند چگونه از اشتباهات بیشتر یا تکرار آنها احتراز کنندبدیهی است افرادی که تصمیم گیری می کنند، دچار اشتباه 

ماد را با وقتی مورد اعتماد قرار می گیرند و کاری به آنها سپرده می شود با انگیزه بهتری فعالیت می کنند و در ضمن دوست دارند تا پاسخ این اعت

چنانچه کاری را . هنر مدیریت در تقسیم کار متناسب با توان کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان است. دهندصحیح و کامل انجام دادن کار محوله، پاسخ 

  .نیدبه فردی بسپارید که بر اثر تصمیم گیری وی سازمان را دچار خسارت کنید باید در توان خود برای به کارگیری این هنر مدیریتی تجدیدنظر ک

                             :ر قرار دهیدوقار و احترام را سرلوحه کا( ۷

عف را در می توانید هر وجه از ضعف ها و توانایی های کارکنان خود که نیازمند بهبود و تقویت یا پیشرفت است را معین کنید اما همیشه این نقاط ض

ه گیری شخصی و فراموش شدن اصل مطلب یعنی نتقادهای شخصی به شدت موجب جبها. قالب کار بریزید و آن را به مسائل شخصی تبدیل نکنید

 .بهبود روند کار می شود

 نتیجه گیری

ایجاد انگیزش در کارکنان سازمانها یکی از مهمترین وظایف مدیران است و در این زمینه هر قدر افراد نیازهای ارضا شده بیشتری داشته 

وظایف مهم سازمانها شناخت راههای ایجاد و تقویت انگیزش در آنان  پس یکی از. باشند، رفتارهایشان عقالیی تر و منطقی تر خواهد شد

بر اساس تالشهای محققان حوزه مدیریت و سازمان برنامه های انگیزشی به نسبت خوبی برای حل این مشکل ارائه شده اند که معرفی . است

 .مختصر آنان هدف اصلی این مقاله بود
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