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چكيده
مطالعات نشان مي دهند كه در ميان عوامل متعدد و گوناگون (فردي و محيطي) تأثيرگذار بر عملكرد
سازماني و بهرهوري كاركنان ،انگيزش نيروي انساني نقش برجستهاي را ايفا مينمايد .شناخت و تحليل
عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان جهت بهبود عملكرد ايشان و به تبع افزايش كارايي و اثربخشي عملكرد
سازماني اهميّت زيادي دارد .هدف مقالهي حاضر ارتقاي درك و دانش خوانندگان محترم از مفهوم ،اهميّت و
عوامل تأثيرگذار بر انگيزش شغلي و كمك به كاربست اين دانش در انتخاب تدابير در بهبود عملكرد و بهره
وري فردي ،گروهي و سازماني است.
در اين راستا تعدادي از منابع علمي مرتبط مورد مطالعه قرار گرفته و محتواي اين نوشتار با بهرهبرداري
از آنها تدوين گرديده كه به تعريف انگيزه ،انگيزش و نظريههاي مرتبط ،ارتباط انگيزش با شغل و تاثير آن بر
عملكرد فردي و سازماني و بهرهوري پرداخته شده است.
انگيزش به حالتهاي دروني موجود زنده كه موجب بروز ،هدايت يا تداوم رفتار او به سوي نوعي هدف
ميشود اطالق ميگردد .در بهبود عملكرد فردي و به تبع بهبود عملكرد سازماني ،توجه به انگيزش شغلي
كاركنان از اهميّت شاياني برخوردار ميباشد .انگيزش كاركنان و حتّي مديران به عوامل زيادي بستگي دارد
كه ممكن است با هم مرتبط باشند كه به تفصيل به شرح آنها خواهيم پرداخت.
عملكرد كاركنان با توجه به سطح رضايت و انگيزش آنها متفاوت است .انگيزش عامل بسيار مهمّي در
بهبود و ارتقاي سطح عملكرد و برعكس عدم انگيزه باعث كاهش كارايي و اثر بخشي فرد و به تبع ،سازمان
ميگردد .شناخت اين عوامل ما را در درك بهتر موضوع و اجتناب از عوامل كاهندهي انگيزه و تالش در
جهت فراهم نمودن زمينه هاي ارتقاء انگيزش و در نتيجه افزايش كارايي فردي و سازماني و اثربخشيِ آن به
همراه خواهد داشت.
واژگان كليدي :انگيزه ،انگيزش ،بهرهوري ،كارايي ،اثربخشي ،ويژگيهاي شغل.
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مقدمه
امروزه توجه به انگيزش اهميت فراواني دارد و تقريباً در تمامي عرصههاي زندگي با آن سر و كار داريم .مثالً در سازمانها براي
رسيدن به اهداف سازماني مي بايست در كاركنان انگيزه وجود داشته باشد تا كارايي و اثر بخشي آنها افزايش يابد و اصطالحاً
بهرهوري آنها افزايش يابد و نيز باعث خالقيّت و نوآوري گردد يا حتي چنانچه قرار است در سازماني تغييرات يا بهسازي انجام
گيرد ،كامينگز و وُرِلي اولين گام در مرحلهي اجراي تغييرات و بهينهسازي در سازمان را ايجاد انگيزش معرفي نمودهاند كه منظور
قبول تغيير و عدم مقاومت در مقابل تغيير از سوي كاركنان ميباشد ( .نجفبيگي )1393،يا در مبحث خانواده براي تشويق
فرزندان به درس خواندن بايد در آنها ايجاد انگيزه نمود يا در بازاريابي براي فروش بيشتر كاالها و خدمات بايد در مشتريان با
ابزارهاي مختلف از جمله تبليغات ،كيفيت كاال و خدمات ،تخفيفات و آميختههاي بازاريابي و به طور خالصه با ارائهي " ارزش
برتر" به ايشان ايجاد انگيزه نمود.
انگيزش كاركنان دغدغهي اصلي اكثر مديران ميباشد ،مسألهي انگيزش موضوع مهم عرصههاي روانشناسي ،مديريت،
سالمت ،بحثهاي اجتماعي ،اقتصادي و  ...ميباشد .در حقيقت وابستگي سطح عملكرد كاركنان و به تبع آن عملكرد سازماني
اهميّت توّجه به انگيزش كاركنان را دوچندان مينمايد.
هدف اصلي مقاله حاضر اين است كه خوانندگان محترم به درك وسيعتري از مفهوم انگيزش شغلي دست يابند .اهميّت
انگيزش در بهبود عملكرد فردي و سازماني را بدانند و برخي از عوامل مؤثّر بر انگيزش شغلي را بشناسند و در نهايت اين مقاله
براي كاربست در اتخاذ تدابير برانگيزاننده در فرايند بهبود عملكرد فردي ،سازماني مفيد واقع شود.
در اين نوشتار ابتدا برخي تعاريف تخصصي ،مفاهيم انگيزه و انگيزش ،نظريههاي انگيزشي و در ادامه ،ارتباط انگيزش و شغل با
عنايت به ابعاد اصلي شغل ،مدل ويژگيهاي شغل ،روشهايي كه ميتوان مدل ويژگيهاي شغل را در عمل بكار برد ،روشهاي
متفاوت انجام كار و التزام كاركنان ،نظام پرداخت حقوق و دستمزد و سبد مزاياي منعطف و متنوع و پاداش ،روشهاي طرح
پراخت -متغير ،برنامههاي شناختگي كاركنان ،گونهشناسي شخصيتي جان هولند و حرفههاي متجانس با شاغل و در نهايت جايگاه
انگيزش در مدل جامع مديريت بهرهوري نيروي انساني ،تشريح گرديده است.
منظور از انگيزش و انگيزه چيست؟
انگيزش 1در لغت به معني انگيختن و ترغيب كردن ميباشد و يكي از پيچيدهترين موضوعات در رفتار سازماني است كه
نويسندگان مديريت تعاريف مختلفي از آن به عمل آوردهاند:
"انگيزش عبارت است از مجموعهاي نيروهايي كه باعث ميشود فرد به روشهاي خاصي رفتار كند) Griffn,1997(".
"انگيزش اشاره دارد به درجه اي از آمادگي يك ارگانيزم براي تعقيب تعدادي از اهدافي كه طراحي گرديده است".
() Mukhi,1995
"فرايند تحريك و پشتيباني از رفتار هدفمدار را انگيزش ميگويند (".مقيمي)1391،
" انگيزش عبارت است از فرآيندي كه شدت ،راستا و ثبات فرد در تالش براي دستيابي به يك هدف را مشخص ميكند".
( زارع)1393،
كه معموالً اين هدف برآوردن يك نياز ميباشد ،به عبارت ديگر هر فردي نيازهايي دارد كه چنانچه اين نياز شدت پيدا كند در
فرد ايجاد انگيزه جهت برطرف كردن آن مينمايد.
رابينز در تعريف انگيزش به سه عنصر شدت ( ميزان انگيزه) ،راستا ( همسو بودن با هدف) و ثبات (پايداري تا رسيدن به هدف)
اشاره نموده است.
1 Motivation
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" انگيزش به حالتهاي دروني موجود زنده كه موجب بروز ،هدايت يا تداوم رفتار او به سوي نوعي هدف ميشود ،اشاره ميكند .به
سخني ديگر انگيزش را ميتوان به عنوان محرك فعاليتهاي انسان و عامل جهتدهنده آن تعريف كرد( ".كاوه)1389،
اگر چه انگيزش به حالتهاي دروني اشاره ميكند ولي هم نيازها و محركهاي دروني (انگيزه) و هم محركها و نيازهاي بيروني
ميتوانند باعث ترغيب فرد به تالش براي دستيابي به هدف مشخّص شوند.
" در انگيزش عوامل احساسي ،شناختي يا هر دو نقش دارند .بر اين اساس انگيزش به حالتي از احساس يا تفكر اطالق ميشود
كه در آن فرد براي انجام يا مشاركت در رفتاري خاص آمادگي دارد .اين توصيف بر انگيزش به عنوان وضعيت يا حالتي هيجاني يا
شناختي تاكيد ميكند كه مستقل از عمل است .براي برخي از افراد ،جنبه احساسي انگيزش و براي بعضي ديگر جنبه شناختي يا
ذهني آن برجستهتر است(" .كاوه)1389،
انگيزه ":اصطالحي است كه اغلب با انگيزش مترادف به كار ميرود .انگيزه به حالت مشخصي اطالق ميگردد كه سبب بروز رفتاري
معين ميشود .به سخن ديگر ،انگيزش عامل كلّي يا علّت عام مولّد رفتار به حساب ميآيد ،در حالي كه انگيزه علت اختصاصي
رفتاري مشخص ميباشد"( .سيف)1382،
از جمله انگيزههاي فردي ،صالحيت ،كنجكاوي ،پيشرفت و وابستگي ميباشند.
شعاري نژاد بين انگيزه و محرك(،عامل ديگري كه در بروز و هدايت رفتار نقش دارد) ،تمايز قائل ميشود و مينويسد:
"مجمـوعه علل و عـوامل رفتار را در صــورتي كه دروني باشند ،يعني از درون شخص آغاز شوند ،انگيزه و اگر بيروني باشند ،يعني
خارج از وجود شخص باشند را محرك نامند (" .شعاري نژاد)1368،
اين تمايز را به شكل ديگري ،تحت عناوين انگيزه هاي اوليه و ثانويه يا دروني و بيروني نيز وصف كردهاند ".با اين وصف عـواملي
مانند تحسين ،چشم و هم چشمي ،پاداش و تنبيه محرك يا انگيزههاي خارجي محسوب ميشوند .به عوامل ديگري مانند نياز به
قدر و منزلت ،تعالي خويشتن و عزت نفس ،ميتوان انگيزه اطالق كرد(".كاوه)1389،
در دستهبندي ديگري نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني را نيازهاي سطحپايين(خارجي) و نيازهاي اجتماعي ،احترام و خودشكوفايي را
نيازهاي سطح باال (دروني) برشمرده اند و حتّي در مرجعي ديگر به موضوع به صورت ريزتر نگاه شده و مثالً احترام را شامل دو
جنبهي دروني مانند عزّت نفس و جنبهي بيروني مانند مقام و شهرت دانستهاند.
ساير تعاريف:
به منظور يكسان شدن تفسير و برداشت از مطالب ذكر شده ،ابتدا نسبت به بيان چند تعريف از ديدگاه رابينز ميپردازيم:
رضايت شغلی :احساسي مثبت درباره شغل كه در نتيجه ارزيابي ويژگيهاي مختلف آن ايجاد ميشود.
بهرهوري :معياري است براي سنجش عملكرد كه شامل اثربخشي و كارآمدي است.
اثر بخشی :يعني ميزان نيل به اهداف از پيش تعيين شده.
كارايی :نسبت خروجي مفيد به ورودي آن ميباشد.
ارزش :اعتقادي راسخ است مبني بر اينكه از نظر فرد يا جامعه ،يك شيوه برخورد يا حالت غايي بخصوص ،به شيوه برخورد يا
وجود حالت غايي معكوس يا متضاد آن ارجحيت دارد (.يعني در خود عامل قضاوتي هم دارند).
اهداف غايی :اهدافي است كه فرد دوست دارد در طول زندگي به آنها برسد كه ابزار دستيابي به اين اهداف غايي به وسيلهي
ارزشهاي ابزاري محقق ميگردد.
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نگرش :عبارات ارزيابي كننده درباره افرا د ،اشياء يا رويدادها كه شامل سه عنصر شناختي ،عاطفي و رفتاري است كه عنصر
شناختي بخش نظري نگرش و عنصر عاطفي ،بخش احساسي و عنصر رفتار قصد فرد از رفتار به شيوه ي خاص در قبال فرد يا
چيزي را شامل ميشود.
تصميمگيري شهودي :فرآيند ناآگاهانه بر اساس چكيدهي تجربيات.
فرايند اصلی انگيزش:
نيازهاي ارضا

تنش

نشده

(سائق)

انگيزه

كوشش

نيازهاي

رفتاري

ارضا شده

كاهش تنش

شكل :1فرايند اصلی انگيزش( پارسائيان و اعرابی)1384،

تئوريهاي انگيزشی:
نظريه پردازان در مكاتب مختلف مديريتي در خصوص عوامل برانگيخته شدن انگيزش نظرات متعددي داشته و هر كدام از
زاويهاي به موضوع نگاه كرده است ،مثالً كالسيكها عوامل مادي و پاداش را به عنوان عامل انگيزشي معرفي كردهاند يا
نئوكالسيكها معتقدند كه توجه به روابط و جنبههاي انساني باعث برانگيخته شدن افراد ميگردد يا ساختارگرايان عوامل نظم و
ترتيب و سلسله مراتب و مشخص بودن ارتقاها و معين بودن نتيجهكار را به عنوان عوامل انگيزشي مطرح مينمايند كه همه اين
تئوريها طرفداران و مخالفاني دارند.

نظريههاي انگيزشي به دو دسته تقسيم ميشوند:
 )1نظريههاي محتوايی :2ميكوشند تا عواملي كه افراد را به كار برمي انگيزد را دقيقاً مشخص نموده و نيازها و محركهايي
كه موجب انگيزش ميشود را بيان نمايند .نظير تئوري سلسله مراتب نيازها ،تئوري  Xتئوري  ، Yتئوري دو عاملي،
تئوري انگيزش موفقيّت و تئوري نيازهاي زيستي ،سازگاري و رشد.
 )2نظريههاي فرآيندي :3بيشتر بر جريان و فرآيند انگيزش افراد و چگونگي و نحوهي انگيزش افراد از نظر ادراكي پرداخته
اند .از جمله تئوري انتظار و احتمال ،تئوري برابري ،تئوري اسناد ( .الواني)1382،
با عنايت به اينكه تئوريهاي فوق ،به جز تئوري اسناد ،به صورت كامل توسط رابينز تشريح گرديده كه در ادامه خواهد آمد ،ليكن
صرفاً تئوري اسناد به عنوان يك تئوري انگيزشي از ديد رابينز قيد نشده است لذا به صورت اجمالي به توضيح آن ميپردازيم:
تئوري اسناد : 4به عنوان يك نظريه ي اداراكي نقش برداشتها و اداراكات فرد را در انگيزش او به كار ،مورد تحليل قرار ميدهد .در
اين نظريه كوش ش شده تا اسناد و برداشتهاي افراد از علل رفتارها در نقش مشاهدهكننده 5رفتار يا انجام دهنده 6رفتار بررسي شده
و تحليل گردد .غالبا" شخص هنگام بررسي رفتار خود در صورتي كه موفق شده باشد ،علت را ويژگيهاي فردي و توانائيهاي خود
2 Content

Theories
Theories
4 Attribution Theory
3 Process
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قلمداد ميكند و عدم موفقيّت خويش را به عوامل محيطي و علل خارجي نسبت ميدهد .امّا در نقش مشاهدهكننده ممكن است
موفقيّت فرد به عوامل خارجي و شكستهاي او به عوامل دروني و شخصي وي نسبت داده شود (.الواني)1382،
حال آنكه "هشتاد و پنج درصد عملكرد نامطلوب افراد به دليل ضعف موجود در سيستم است ( ".ابيلي و عليميرزايي)1382،
در ادامه به تشريح نظريههاي انگيزشي ميپردازيم:
الف) تئوري هرم سلسله مراتب نيازها:
مهم ترين تئوري در اين خصوص تئوري هرم سلسله مراتب نيازهاي آبراهام مازلو(از مكتب رفتارگرايان) ميباشد كه معتقد
است هر فردي نيازهايي دارد كه ميتوان آنها را در هرمي طبقهبندي كرد كه شامل نيازهاي ذيل ميباشد:
 )1فيزيولوژيكي :مانند آب ،غذا ،مسكن ،غريزه جنسي و...
 )2ايمني :امنيّت در برابر صدمات جسمي و احساسي ،امنيّت شغلي و ...
 )3تعلّق(اجتماعي) :دوستي  ،عشق ،مقبوليّت و...
 )4احترام :شامل عوامل دروني مانند عزت نفس و عوامل بيروني مانند مقام و شهرت .
 )5خودشكوفايي :بلوغ  ،تكامل ،خود شناسي و ...
انگيزش افراد بسته به شدت انگيزانندههاست و انگيزانندهها بعنوان نيازها و خواستهها در درون افراد تعريف شدهاند كه گرايش به
هدف دارند و ممكن است خودآگاه يا ناخودآگاه باشند .بعبارت ديگر انگيزانندهها "چرايي " رفتار هستند و رفتارها نيز هدفگرا
هستند ،عالوه بر آنها هدفها در خارج از افراد قرار دارند)Hersey and Blanchard,1988 (.

شكل  :2هرم سلسله مراتب نيازها( آبراهام مازلو)

5 Observer
6 Distinctiveness
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در اين هرم با برآورده شدن يك نياز ،معموالً به طبقه باالتر هرم ارتقا مييابيم .البته الزاماً نياز نبايد به طور كامل برآورده شود و
تا حدودي هم كه باشد كفايت ميكند چون نيازهاي انسان هيچگاه به طور كامل برآورده نميشوند.
كاليتون آلدِرفِر ،نيازهاي مذكور را در سه عنوان و بدون سلسله مراتب تحت عنوان  ERG7دستهبندي كرد ،بدين معني كه
ظهور يك نياز الزاماً منوط به برآورده شدن نياز طبقهي پايينتر نيست و حتّي ميتوانند همزمان باشند:
_زيستي( فيزيولوژيكي و ايمني)
_وابستگي( اجتماعي)
_رشد(احترام و خودشكوفايي)

ب) تئوري  Xتئوري : Y
اين تئوري توسط داگالس مَك گِرِگور مطرح شد و كاركنان در سازمانها را به دو دسته تقسيم كرد:
تئوري ( : Xديدگاه منفي) كاركنان تنبل هستند و از كار بيزارند و بايد آنها را هدايت و بعضاً اجبار كرد.
تئوري ( : Yديدگاه مثبت) كاركنان كار را استراحت و تفريح ميدانند و مسؤوليتپذيرند ،بنابراين ميتوان با مشاركت در
تصميمگيريها ،شغلهاي چالشبرانگيز و افزايش مسؤوليت و ...در آنها ايجاد انگيزه نمود.

ج) تئوري دو عاملی ( تئوري انگيزشی ،بهداشتی): 8
اين تئوري كه توسط فِرِدريك هِرزبِرگ مطرح شد عبارت است از:
عوامل درونی ،تحت عنوان عوامل رضايت از شغل يا عوامل انگيزشي ،مانند موفقيّت ،شناختگي ،ماهيت شغل،
مسؤوليّت ،ترفيع شغلي و فرصت رشد.
عوامل بيرونی ،تحت عنوان عوامل نارضايتي از شغل يا عوامل بهداشتي ،مانند سياستها و نحوهي اداره سازمان،
سرپرست ،رابطه با سرپرست ،شرايط محيط كار ،دستمزد ،رابطه با همكاران ،زندگي شخصي ،رابطه با زيردستان،
مقام و امنيّت شغلي.
عوامل مؤثر بر رضايت شغلي شامل موارد ذيل ميباشد (( )Chandan,1997نگاه كلّي به موضوع ،بدون تفكيك عوامل انگيزشي و
بهداشتي هرزبرگ)


عوامل سازماني (حقوق و دستمزد ،9ترفيعات 10و خط مشيهاي سازماني)11
7 Existence,

Relatedness ,Growth
Theory
9 Salaries and Wages
10 Promotions
11 Organizational policies
8 Motivation-Hygiene
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عوامل محيطي(سبك سرپرستي ،12گروه كاري ،شرايط كاري)13
ماهيّت

كار14

عوامل فردي

تفاوت رضايت و انگيزش :انگيزش اشاره به سخت كوشي و تالش براي ارضاء يك خواسته يا هدف دارد ،در حالي كه رضايت
عبارت است از خرسندي تجربهشده ناشي از ارضاء خواسته يا هدف) weihrich and Koontz,1993(.

د) تئوري نيازهاي مَك كلِلَند :
نياز به موفقيّت :نيروي محرك به سوي ترقّي بر اساس استانداردها و كوشش مربوطه.
نياز به قدرت :وادار ساختن ديگران به بروز رفتاري خاص.
نياز به وابستگی (تعلق) :تمايل به ايجاد روابط صميمي ميان فردي.
انگيزه پيشرفت يعني گرايش به تالش براي انتخاب و انجام فعاليّتهايي كه هدف آنها رسيدن به موفقيّت يا دوري از شكست
است(.سيف)1382،
عالوه بر تئوريهاي مذكور ،نظريههاي ديگري نيز وجود دارد كه غالباً پايهي آنها بر اساس نياز نيست و معموالً از آنها به عنوان
تئوريهاي معاصر انگيزش ياد ميشود كه در ادامه ذكر ميگردد:
ه) تئوري ارزشيابی شناختی " :اين تئوري بيان ميدارد چنانچه به كاري كه تا پيش از اين فقط پاداش دروني داشته ،پاداش
بيروني اختصاص دهيم ،سطح كلي انگيزش كاهش خواهد يافت".
اگر اين تئوري صحت داشته باشد به اين مطلب اشاره دارد كه اگر كاري كه به واسطهي انگيزههاي دروني انجام ميشود چنانچه
به آن پاداش يا دستمزد يا هر انگيزانندهي بيروني ديگري تخصيص يابد ،انگيزهي فرد كاهش مييابد.
و) تئوري تعيين هدف ":اين تئوري بيان ميدارد اهداف مشخّص و دشوار و دريافت بازخور باعث عملكرد بهتر ميشود" .
در تعريف مذكور به سه كلمه كليدي" مشخّص"  "،دشوار" و " بازخور" اشاره شده است كه منظور از مشخص بودن اهداف يعني
اينكه اهداف از نظر بازه زماني و ساير ويژگي ها روشن باشند و اهداف بايد ملموس ،قابل دسترسي و قابل اندازهگيري باشند و
منظور از دشوار بودن يعني اينكه هدفهاي بسيار ساده كه بهراحتي قابل دسترس هستند انتخاب نشوند و تا حدودي بلندپروازانه
باشند امّا حتماً بايد قابل دسترس باشند و بازخور هم يعني اينكه ببينيم تا رسيدن به هدف در كجاي كار و مسير هستيم و آيا
مسير حركت به سمت هدف صحيح است يا نه؟ كه اگر صحيح نباشد و نياز به تغيير يا اصالحات هست ميبايست اعمال گردد يا
اگر در پايان به نتيجه اي كه مد نظر بوده نرسيديم و نسبت به هدف تعيين شده انحراف داريم ،اصالحات الزم را به عمل آوريم.
نكتهاي كه در تئوري تعيين هدف مشاهده ميشود ،عدم مشاركت كاركنان در تصميمگيرهاي تعيين هدف است كه چنانچه اين
مؤلفه يعني" مشاركت كاركنان" در تئوري مذكور را وارد كنيم به برنامهي" مديريت بر مبناي هدف" ميرسيم كه تعريف آن
Supervisory Style
Work Conditions
14 Work Itself
12
13
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عبارت است از ":برنامه اي كه اهداف مشخصي را در بر گرفته ،آنها را به صورت مشاركتي و براي بازه زماني مشخص تعيين و درباره
دستيابي به آنها بازخورد ميدهد ".كه مشاركت كاركنان در تصميمگيريها باعث افزايش تعهد ،انگيزه و رضايت ايشان ميگردد.
تحقيقات نشان داده است كه در بعضي از سازمانها مشاركت كاركنان در نيل به اهداف مؤثر است و تقريباً در نيمي ديگر هدفهاي
تعيين شده بدون دخالت كاركنان اثر بخش ميباشد.

ز) تئوري خود-كارآمدي (تئوري شناخت اجتماعی  /تئوري يادگيري اجتماعی)" :اين تئوري به باور فرد به توانايي انجام
كاري اشاره دارد ".اين تئوري توسط آلبرت باندورا مطرح گرديد و ايشان چهار عامل جهت افزايش خود -كارآمدي را بيان نموده
كه عبارتند از:
_مهارت عملی :منظور تمرين و كسب تجربه مرتبط در انجام كاري را گويند.
_مدلسازي غير مستقيم :يعني اينكه چون افراد مشابه توانستهاند كاري را انجام دهند پس فرد ديگري با ويژگيهاي
مشابه اين اطمينان را پيدا ميكند كه او نيز ميتواند آن كار را انجام دهد.
ترغيب كالمی :منظور تشويق فرد است به انجام كاري از طريق ترغيب شفاهي .كه در اين مورد ميتوان به اثرپيگماليون/گاالتيا اشاره كرد كه تلقين و تزريق فكر مثبت به شخص و تغيير در باور او ،همراه با افزايش تالش و عمل
را گويند كه باعث افزايش عملكرد و اثربخشي ميگردد.
تال15

مي نويسد :محققاني مانند كار 16و همكارانش دريافتهاند كه كودكان با هوش باال اما انتظارات پايينتر (براي

پيشرفت) در مقايسه با كودكاني كه هوش پايينتر اما انتظارات باالتري داشتند از نمرات پايينتري برخوردار بودند.
() AKBAŞ A and KAN A,2007
انگيختن :يعني تحريك كردن /تحريك شدن فرد را گويند.
محققين تركيب دو تئوري خود-كارآمدي و تئوري هدف را بسيار در افزايش خودكارايي كاركنان و افزايش عملكرد ايشان مؤثر
ميدانند.
ح) تئوري تقويت كنندهها" :اين تئوري بيان ميدارد كه رفتار تابع پيآمدهايش است ".يعني ميتوان با تقويتكنندهها رفتار
فرد را تحت تأثير قرار داد كه اگر اين تقويت كننده مثبت باشد باعث تالش بيشتر وي ميگردد و اگر منفي باشد ،باعث كاهش
تالش فرد ميگردد .به عبارت ديگر با پاداش و پيامد بيروني مي توان نحوه تالش فرد را تحت تأثير قرار داد يعني حاالت دروني
نظير احساسات ،نگرش ها و انتظارات و هدفهاي شخصي نقشي در بروز رفتار ندارند .اين تئوري نقطهي مقابل تئوري هدف است.
تئوري تقويتكنندهها رويكردي رفتاري دارد و اين تقويتكنندهها هستند كه رفتار را مشخص ميكنند درحالي كه تئوري هدف
رويكردي شناختي بوده يعني اهداف فرد ،اعمال او را هدايت ميكند.

15 Tella
16 Carr
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ط) تئوري برابري":بيان ميدارد كه فرد نهادهها و خروجيهاي شغلي خود را با ديگران(غالباً افراد مشابه) مقايسه ميكند و نسبت
به هر نابرابري واكنش نشان ميدهد تا آن را از بين ببرد " .يعني اينكه اگر خروجيهايش نسبت به ديگران كمتر باشد عصباني
ميشود و اگر بيشتر باشد احساس گناه ميكند.
منظور از نهادهها تالش ،سطح تحصيالت ،شايستگي ،تجربه و تخصص و  ...ميباشد.
منظور از خروجي آنچه از موقعيت شغلي نصيبمان شده نظير شناختگي ،دستمزد ،حقوق ،اضافهكار ،ترفيع و  ...ميباشد.
در اينجا فرد ممكن است وضعيت فعلي خود را با وضعيت قبلي خود در سازمان يا خارج سازمان يا وضعيت فعلي همكاران در
سازمان يا افراد مشابه در سازمانهاي ديگر مقايسه نمايد كه در صورت مشاهده نابرابري ممكن است به شش صورت زير عمل
نمايند:
تغيير نهادهها  :مثالً كاهش در تالش.
تغيير در خروجیها :مثالً افزايش توليد با كيفيت پايينتر.
تغيير ادارك خود :قبالً فكر ميكردم معمولي كار ميكنم ولي االن متوجه شدم بيش از حد كار ميكردم.
تغيير ادراك ديگران :مثالً صحبت با رئيس و بيان ادلّه (كنترل فرايند) و اخذ موافقت ايشان مبني بر افزايش حقوق ،نظير
همكار با وضعيت مشابه.
تغيير مرجع مقايسه :مثالً اگر حقوقم از همكارم كمتر است ،از حقوق پدرم در سن فعليام بيشتر است.
ترك شغل :يعني رها كردن ميدان.
تئوري برابري صرفاً به عدالت توزيعي پرداخته ،حال آنكه در سازمانها ،عدالتهاي ديگري نيز مطرح است كه موجب شده تا به
جاي تئوري برابري از عدالت سازماني استفاده گردد كه عبارت است از:
عدالت سازمانی :تصوّر كلّي از چيزي است كه در سازمان منصفانه تلقّي ميگردد كه شامل:
عدالت توزيعی :عدالت درك شده توسط كاركنان در رابطه با ميزان و توزيع پاداش در ميان افراد است.
عدالت رويهاي :عدالت درك شده توسط كاركنان از فرايندي كه براي توزيع پاداشها(تعيين نتايج) بكار رفته است كه خود داراي
دو جزء"كنترل فرايند " و" توضيحات" است" .كنترل فرايند" يعني فرصتي كه در اختيار شخص قرار داده ميشود تا در رابطه با
نتايج ،ديدگاه خود را بيان كند و منظور از "توضيحات" ،ادلّهاي است كه مديريّت براي بروز نتايج ابراز ميدارد.
عدالت تعاملی :درك فرد از ميزان وقار ،اهميّت و احترامي كه در برخورد با او لحاظ ميشود.

ي) تئوري انتظار :كه توسط ويكتور وروم ابداع گرديده است ،يعني شدت تمايل به عملكرد به روش خاص ،به شدت اين انتظار
كه آن عملكرد منجر به نتيجه مشخصي شده و جذابيت آن نتيجه براي فرد بستگي دارد .به عبارت ديگر ميزان تالش بستگي دارد
به اينكه به ارزيابي عملكردي منتهي شود كه آن ارزيابي عملكرد منجر به دريافت پاداشي (نتايجي) شود كه با اهداف شخصي
متناسب باشد كه ميتوان به صورت ذيل آن را نشان داد:
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تالش فردي

() 1

عملكرد

() 2

پاداش

فردي

فردي

()3

اهداف
شخصی

شكل :3روابط مشاهده شده در تئوري انتظار

كه سه رابطه مشاهده ميشود:
_رابطهي تالش -عملكرد
_رابطهي عملكرد -پاداش
_رابطهي پاداش -اهداف فردي
در سازمان بايد برنامه ارزيابي عملكرد صحيح طراحي و به صورت صحيح و كارآمد اجرا گردد و بازخورد براي سازمان و
كارمند مشخص باشد و پرداخت ها بر اساس نتايج بدست آمده و با در نظر گرفتن عدالت سازماني خصوصاً عدالت توزيعي انجام
گيرد و از اعمال سليقه و شهود حتياالمكان جلوگيري گردد.
شايد ذكر اين مطلب در اينجا خالي از لطف نباشد كه به منظور افزايش انگيزه بايد ارزشها و انتظارات فرد با ارزشها و انتظارات
سازمان متناسب باشد ،به عبارت ديگر افرادي استخدام شوند كه ارزشهايي كه در راه رسيدن به اهداف شخصي و سازماني دارند با
ارزشها و فرهنگي كه در سازمان جاري است تناسب داشته باشد ،چون عدم تناسب باعث سرخوردگي و كاهش انگيزه ميگردد.

ابعاد اصلی شغل(:17) JCM
حال كه با تئوري هاي مختلف انگيزشي آشنا شديم به منظور بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي ،از اجزاء شغل شروع
ميكنيم ،چرا كه بازطراحي اجزاء شغل خود مي تواند بر كاهش يا افزايش انگيزش تأثير بگذارد .بدين منظور در ابتدا مدل
ويژگيهاي شغل تشريح ميگردد:
از نظر ريچارد هَكمَن و گِرِگ اُلدهام ،ابعاد اصلي شغل عبارتند از:
تنوّع مهارت :عبارت است از گوناگوني مهارتها و استعدادهاي مختلف براي انجام يك شغل.
همسانی وظيفه :نياز شغل به تكميل يك بخش كامل و قابل شناسايي از كار را گويند.
اهميّت وظيفه :ميزان تأثير قابل توجّهي كه شغل بر زندگي يا كار مردم دارد.
خود مختاري :ميزان استقالل ،آزادي و صالحديد فرد در زمانبندي و رويّهي انجام كار را گويند.
بازخورد :منظور كسب اطّ العات مستقيم و واضح توسط فرد از اثربخشي عملكرد حاصل از انجام وظايف يك شغل
ميباشد.
Job Characteristics Model
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كه از ديد روانشناختي ،سه بُعد " تنوع مهارت ،همساني و اهميّت" به كار معني و مفهوم ميدهند و خودمختاري باعث
احساس مسؤوليّت و بازخورد باعث آگاهي فرد از نتايج واقعي و ميزان اثربخشي عملكرد فردي ميشود.
همچنين از ابعاد فوق ميتوان انديس يا شاخص پيشگويي " امتياز پتانسيل انگيزش" ) MPS(18را استخراج نمود:
بازخورد * خودمختاري * (/3اهميت وظيفه  +همسانی وظيفه  +تنوع مهارت)= امتياز پتانسيل انگيزش

ميتوان نتيجه گرفت چنانچه هر يك از سه بعد "تنوع مهارت ،همساني وظيفه و اهميّت وظيفه" كمتر باشد دو بعد ديگر
مي توانند آن را پوشش دهند به عبارت ديگر جهت انگيزش باال ،حداقل يكي از سه بعد مذكور بايد امتياز بااليي داشته باشد ولي
در خصوص بازخورد و خودمختاري چنانچه هر كدام وجود نداشته باشد انگيزه از بين خواهد رفت.

مدل ويژگیهاي شغل ( :ريچارد هَكمَن و گِرِگ اُلدهام)

شكل  :4مدل ويژگیهاي شغل

Motivating Potential Score

11
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شيوه هاي مختلف طراحی شغل براي ايجاد انگيزه:

شكل  :5شيوههاي مختلف طراحی شغل( الوانی)1382،

شغل بايد به گونه اي طراحي گردد كه جذّاب باشد و مالل آور نباشد و براي افرادي كه به دنبال چالش هستند شغلهاي
چالشبرانگيز و غير تكراري و داراي استثنا ،طراحي كرد .حال به تشريح برخي از روشهايي كه ميتوان مدل ويژگيهاي شغل را در
عمل بكار برد ميپردازيم:
چرخش شغل( 19آموزش ضربدري) :جابجايي دورهاي كارمند از يك وظيفه به وظيفهي ديگر.
چرخش شغلي نيازمند باز طراحي شغل نميباشد و داراي نقاط قوّت و نقاط ضعف ميباشد:
نقاط قوّت :ايجاد تنوع در كار و كاهش مالل آور بودن كار براي كاركنان و افزايش انگيزه و اينكه كار كارمند براي سازمان چه
فايدهاي دارد(.توانمندي روانشناختي) ،انعطاف بيشتر براي مديران در برنامهريزيها و پركردن پستهاي خالي.
نقاط ضعف :افزايش هزينههاي آموزش و كاهش كارايي چون كارمندي در حوزهاي مهارت پيدا ميكند و شغل او عوض
ميشود  ،همچنين اعضاي گروه كاري بايد خود را با كارمند جديد منطبق كنند كه ممكن است باعث اختالل شود و نهايتاً
سرپرست بايد وقت بيشتري براي آموزش و ارزيابي كارمند صرف نمايد.
توسعه شغل :20گسترش افقي شغل و افزايش تعداد و گوناگوني وظايف.
توسعهي شغلي كه نياز به بازطراحي شغل دارد باعث تنوع ميشود.كه داراي معايبي نيز هست مثالً ممكن است براي كارمند اين
ذهنيّت ايجاد شود كه حجم كار او بيشتر شده است.
Job Rotation
Enlargement

19

20 Job
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غنی سازي شغل :21گسترش عمودي شغل كه نيازمند بازطراحي شغل است و عبارت است از دادن استقالل ،آزادي  ،اختيار و
مسؤوليّت و كنترل به فرد .اگر چه باعث كاهش ماللآور بودن كار و افزايش انگيزه و بهرهوري ميشود ،ليكن در برخي مشاغل
احتمال افزايش اشتباه بخاطر عدم كنترل توسط فرد ديگر را افزايش داده يا امكان سوء استفاده از موقعيّت را براي برخي از
كاركنان فراهم مينمايد.

غني سازي شغلي ميتواند به شكلهاي ذيل انجام گيرد:
أ.

تركيب كردن وظايف :وظايف فعلي و خرد شده با هم تركيب گردند.

ب .تشكيل واحدهاي واحد كار :وظايف انجام شده توسط كارمند به يك كلِّ قابل شناسايي و با معني منجر گردد.
ج .توسعه عمودي :مسؤوليّتها و كنترل كه پيش از اين در اختيار مدير بود به كارمند واگذار ميشود.
د .برقراري رابطه با مشتريان :رابطهي مستقيم كاركنان با مشتريان داخلي(ديگر همكاران) و مشتريان خارجي.
ه.

باز كردن كانالهاي بازخورد :باعث آگاهي كارمند از عملكرد خود ميشود.

تغيير در روش انجام كار  :با تغيير در روش انجام كار ،ميتوان باعث افزايش انگيزه در كاركنان شد.
زمان منعطف :22يعني ساعت استانداردي براي زمان كار كاركنان( مثالً  8ساعت) در طي روز مشخص نمود و براي آن
هسته ي عمومي در نظر گرفت كه كاركنان حتماً در آن زمان در محل كار حضور داشته باشند (مثالً ساعت  9صبح
تا  )15ليكن شروع و خاتمه كار را متغيّر و به دلخواه كاركنان در نظر گرفت .يا چنانچه كسي در ساعات منعطف صبح
و عصر حضور داشت ميتواند آخر ماه از يك روز مرخصي استفاده نمايد.
فوايد زمان منعطف(زمان متغيّ ر) :كاهش غيبت ،كاهش تأخير ،كاهش ترك شغل ،كاهش هزينههاي اضافهكاري ،كاهش دشمني با
مديريّت ،كاهش ترافيك اطراف محل كار ،افزايش خودمختاري و مسؤوليّت كاركنان ،افزايش رضايت ،افزايش بهرهوري و...
اشتراك شغل :23يعني تقسيم شغل بين دو يا چند نفر در طول هفته ،مثالً ميتوان يك روز را بين دو نفر تقسيم كرد يا
تعداد روزهاي هفته را بين دو نفر تقسيم كرد.
فوايد :افزايش انعطافپذيري ،انگيزه و رضايت كارمند ،استفاده از دو فكر و پرداخت يك دستمزد براي مدير ،راهحلّي براي عدم
اخراج كاركنان مازاد مثالً در دوران ركود اقتصادي.
نقطه ضعف :يافتن افراد سازگار (.شريكي كه بتوان با او سازگاري داشت).
كار از راه دور :24حداقل دو روز كار كردن از منزل به وسيلهي رايانهي متصل به دفتر كار.
كه اگر اين دور كاري از منزل نباشد" دفتر مجازي" محسوب ميشود.
اين روش متناسب شغلهايي است كه سيّارند يا امور علمي و دانشي هستند مانند نويسندگان يا رسيدگي به اطّالعات است مانند
حسابرسان.
Job Enrichment
)Work Time (Flextime
23 Job Sharing
24Telecommuting
21

22Flexible
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نكات مثبت :افزايش بهرهوري ،عدم تاخير و غيبت ،كاهش ترك شغل ،افزايش انعطافپذيري ،روحيهي بهتر و كاهش هزينههاي
دفتري.
نكات منفي :احساس انزوا در خصوص كاركناني كه نياز اجتماعي شديدي دارند و احتمال زيان براي اين دست از كاركنان در توزيع
پاداشها و اعطاي ترفيعات بعلّت عدم حضور رسمي در محيط كار.

التزام كارمندان :25عبارت است از مشاركت كاركنان در تصميمگيريها به نحوي كه باعث افزايش تعهّد و انگيزه و احساس
مسؤوليّت در ايشان گردد.

سه روش التزام كارمندان عبارتند از:
مديريت مشاركتی :26فرايند مشاركت كاركنان در تصميمگيري مدير بيواسطهشان ميباشد كه بايد با عاليق كاركنان
هم خواني داشته باشد و كاركنان دانش و تخصص مربوطه و شايستگي را داشته باشند و نيز بين كارمند و مدير رابطهي
متقابل اعتماد و اطمينان برقرار باشد.
مشاركت نمايندگان :27سيستمي جهت مشاركت نمايندگان منتخب كاركنان در تصميمگيريهاي سازمان كه متداول
ترين روش قانوني التزام كاركنان در جهان است كه هدف از آن توزيع مجدد قدرت در سازمان است و القاي اين موضوع
به كاركنان كه منافع مديريّت و سهامداران با منافع آنها يكسان است.
دواير كيفيّت :28گروه كاري متشكل از  8تا  10نفر از كاركنان و سرپرستانشان براي تشكيل جلساتي معموالً يك بار در
هفته به منظور بررسي مشكالت كيفيّت و ارائةي پيشنهادها و اقدامات اصالحي.

نظام پرداخت حقوق و دستمزد ،پاداش و سبد مزاياي منعطف و متنوّع:
در تجزيه و تحليل نظامهاي پرداخت ،داليل پرداخت عبارتند از :زمان ،تخصص ،درونداد ،كيفيّت برونداد و موفقيّت
( منظور تحقّ ق اهداف موردنظر و تامين رضايت ارجاع دهندگان كار ميباشد( ).ابيلي و عليميرزايي ، )1382،در صورتي كه
بودجهي سازمان اجازه دهد اگر حقوق و دستمزد كاركنان نسبت به ساير مشاغل مشابه در بخش صنعت بيشتر باشد باعث ميشود
تا كاركنان شايستهتري جذب سازمان شوند و بعضاً انگيزه ي بيشتري براي كار داشته باشند و باعث كاهش ترك شغل و جابجايي
كاركنان ميگردد .همچنين بسته به جنسيّت ،وضعيّتتأهّل ،تعداد فرزندان ،سن فرزندان و ...مناسبتر است ،سبد مزاياي متنوع
براي كاركنان در نظر گرفته شود تا ايشان حقّ انتخاب داشته باشند( .اشاره به تئوري انتظار دارد).

Employee Involvement
Participative Management
27 Representative Participation
28 Quality Circles
25
26
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بسته به نوع سازمان و سياست مديريّتِ آن ،پرداختها ميتواند به شيوههاي ذيل باشد:
 طرح پرداخت – متغير : 29بخشي از دستمزد بر اساس معيار بهرهوري فردي سازماني تعيين ميگردد.
 پرداخت مبتني بر مهارت :30پرداخت با توجه به تعداد مهارتي كه فرد دارد انجام ميشود.
 كارمزدي مطلق  :كل دستمزد فرد بر اساس توليد /خدمت ارائه شده پرداخت ميشود و دستمزد ثابت از قبل تعيين
شدهاي وجود ندارد.

انواع روشهاي طرح پراخت -متغير:
 پرداخت كارمزدي :31به ازاي هر واحد توليد ،به طور كامل ،مبلغ ثابتي دريافت ميكنند.
 پرداخت مبتنی بر شايستگی :32پرداخت بر اساس بهرهوري يا ارزيابي عملكرد انجام ميشود.


پاداشها33

 طرح تسهيم سود : 34پرداخت بر اساس سودآوري.
 تسهيم منفعت : 35برنامه پرداخت پاداش گروهي بر اساس بهرهوري گروه نه سودآوري سازمان.
 طرح مالكيّت سهام براي كاركنان : 36واگذاري سهام شركت به كاركنان با قيمتي كمتر از قيمت بازار ،به عنوان پاداش.
برنامههاي شناختگی كاركنان:
برنامههاي شناختگي كاركنان جزو پاداشهاي دروني است و سيستم جبران خدمت جزو پاداشهاي بيروني طبقهبندي
ميشوند .مشوقهاي مالي در كوتاهمدت انگيزهي بيشتري ايجاد ميكنند ،امّا مشوقهاي غير مالي در دراز مدت بيشتر انگيزهبخش
هستند .نبايد از برنامه هاي شناختگي كاركنان كه كم هزينه و ارزان هستند غافل شد .برنامههاي شناختگي نظير ترغيب كالمي و
تعريف و تمجيد كردن از عملكرد شايسته ي كاركنان در حضور ديگر همكاران ،اعطاي لوح تقدير ،تشكر و قدرداني از زحمات
ايشان ،احترام و حفظ شأن كاركنان و سهيم دانستن ايشان در موفقيّتهاي سازمان و تقويت روابط انساني و عدم نگاه ابزاري به
كاركنان و حفظ حرمت ايشان را شامل ميشوند " .اگر براي كار خوبي كه انجام شده رهبر بيشترين امتياز را به خود اختصاص
دهد ،آن گروه موفّق و كامياب نميشود(".الئو – تسو) (چيني و صراف)1382،
گونهشناسی شخصيتی جان هولند و حرفههاي متجانس:
در بدو امر ،سازمانها بايد به استخدام افرادي اقدام نمايند كه براي انجام شغل مورد نظر مناسب باشند .همچنين اين مهم
مي بايست در طي دوران كاري و چرخش شغل مد نظر قرار گيرد .يعني تناسبي بين ويژگيهاي شغل و شخصيّت ،توانايي و
مهارتها ي وي برقرار گردد و اين توانمندي و مهارت با آموزشهاي الزم و كسب تجربه ،بصورت ضمن خدمت افزايش يابد.

Variable – Pay Program
Skill - Based Pay
31 Piece – Rate Pay Plan
32 Merit – Based Pay Plan
33 Bonus
34 Profit – Sharing Plans
35 Gain Sharing
)36 Employees Stock Ownership Plan (ESOP
29
30
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جدول  :1گونهشناسی شخصيّتی جان هولند و حرفههاي متجانس
تيپ

ويژگیهاي شخصيّتی

حرفههاي متجانس

واقع گرا :37كارهاي بدني كه نيازمند مهارت ،قدرت و

خجالتي ،هوشمند ،با پشتكار ،استوار ،انطباقپذير

مكانيك ،اپراتور دستگاه دريل ،كارگر خط توليد،

هماهنگي است

و كاري

كشاورز

جستجوگر( 38كاوشگر) :كارهايي شامل تفكر،
سازماندهي و ادراك باشد.
اجتماعي :39ياري كردن و رشد دادن ديگران.
سنّتي :40قانونمدار ،مرتب و منظم و بدون ابهام
بيباك(41متهورانه ،سوداگر) :تحت تاثير قرار دادن
ديگران و به دست آوردن قدرت
هنرمندانه :42كارهاي مبهم ،غيرنظاممند ،خالقيّت.

تحليلگر ،مبتكر ،كنجكاو ،مستقل

بيولوژيست ،اقتصاددان ،رياضيدان،

گزارش

گر خبري

اجتماعي ،دوستانه ،همكاري كننده ،درك كننده

مددكار اجتماعي ،معلم ،مشاور ،روانشناس باليني

انطباقپذير ،كارآمد ،كاري ،واقعبين ،

حسابدار ،مدير شركت ،صندوقدار بانك،

انعطاف ناپذير

مسؤول بايگاني

مطمئن به خود ،بلند پرواز ،پرانرژي ،سلطهجو
تخيلگرا ،نامنظم،ايدهآل گرا ،احساساتي،
غيرعملگرا

وكيل ،دالل معامالت ملكي ،متخصص روابط
عمومي ،مدير كسب و كارهاي كوچك
نقاش ،موسيقي دان ،طراح مبلمان داخلي

Realistic
Investigative
39 Social
40 Conventional
41 Enterprising
42 Artistic
37
38
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مدل جامع مديريت بهرهوري نيروي انسانی:

شكل  :6مدل جامع بهرهوري نيروي انسانی (الوانی و احمدي)1380،

به زعم آقاي الواني عوامل انگيزشي شامل موارد ذيل ميباشند:












تصور عادالنه بودن حقوق و مزايا،
پرداخت متناسب با مدرك و تجربه،
قرار دادن امكانات رفاهي در اختيار كاركنان،
تقدير و تشكّر از كاركنان در جمع همكاران،
ارائه اطالعات به افراد و مطلع ساختن كاركنان،
احساس رضايت كاركنان از عضويّت در سازمان،
فرصت پيشرفت در مسير شغلي،
ميزان اتّكاي كاركنان به سازمان در زندگي فردي،
توجّه به خانوادههاي كاركنان از طرف سازمان،
استفاده از فنون چرخش شغلي يا توسعه شغلي،
مشاركت دادن اعضا در تصميمگيري.

17
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تفاوت عواملمؤثر در انگيزش كاركنان و سرپرستان:
گلن توب و شركاء يك بررسي به عمل آوردند كه در آن از سرپرستان خواستند ده عامل انگيزه دهنده براي زيردستان را به
ترتيب اهميّت ذكر كنند .سپس آنها از كاركنان خواستند تا از خواستههايشان از سرپرستانشان به ترتيب اهميّتي كه برايشان
داشت فهرستي تهيه كنند .در جدول شماره  2صورتي از آنچه كاركنان و سرپرستان خواهان بودند نقل ميشود.
جدول  :2تفاوت عواملمؤثر در انگيزش كاركنان و سرپرستان(چينی و صراف)1382،
كاركنان

سرپرستان

قدرداني

دستمزد خوب

در مورد مسائل ،احساس دروني داشته باشند.

امنيّت شغلي

طرز برخورد عادالنه

امكانات ترفيع

امنيّت شغلي

شرايط خوب كار

دستمزد خوب

كار مورد عالقه
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نتيجهگيري:
به طور خالصه عوامل متعدّدي بر بهره وري منابع انساني مؤثّرند كه عوامل انگيزشي ،از مهمترين آنهاست كه بايد به طور
خاص به آن اهميّت داد .شايان ذكر است با اينكه انگيزه حالتي دروني است ،ليكن نيازها و محركها ميتوانند دروني يا بيروني
باشند .در مبحث انگيزش ميبايست به ساير انگيزانندههاي بيروني مانند انواع پاداشها و مزايا و نيز انگيزانندههاي دروني مانند
پيشرفت و موفقيّت توجه كرد .يكي شدن ارزشهاي فردي و سازماني و سهيم بودن در منافع سازمان و سودآوري آن با توزيع
قسمتي از سود يا مالكيّت سهام در شركتهاي كوچك و خصوصي و احساس مالكيّت از سوي فرد از نظر رواني ،توسعه فرهنگ
تشويق به جاي تنبيه و نگاه كردن به اشتباهات با ديد اغماض و با هدف اصالح و بهبود و دستگيري نه مچگيري ،مالل آور نبودن
كار و  ...جزء عواملي هستند كه بر انگيزش فرد تاثيرگذارند و توجّه به آنها ضروري است.
با اشاره به تئوري دو عاملي هرزبرگ اگر عوامل بيروني مثالً نامساعد بودن شرايط محيط كاري منجر به اين ادراك گردد كه
سازمان براي كاركنان و رفاه ايشان اهميّتي قائل نيست ،جهت جلوگيري از نارضايتي و كاهش انگيزش ميبايست در برطرف كردن
شرايط نامساعد اقدام نمود و ميبايست زمينهي رشد ،ارتقا و موفقيّت كاركنان را فراهم كرد و با اهميّت دادن به عامل شناختگي
باعث افزايش رضايت و انگيزش در ايشان و به تبع افزايش بهرهوري شد .اين شناختگي و فرهنگ قدرداني حتّي بايد بعد از دوران
بازنشستگي كاركنان ادامه داشته باشد و به بهانههاي مختلف از زحمات ايشان قدرداني گردد و ارج نهاده شود به طوري كه
كاركنان شاغل و بازنشسته ،احساس نكنند كه بيجهت دوران عمر خود را در سازمان تلف كردهاند ،همچنين بيمه عمر و بيمه
خدمات درماني تكميلي و ...درنظر گرفته شود.
كاركنان بايد از بازخورد عملكرد خود آگاه شوند تا بدانند عمل كردشان كاهش يافته ،افزايش يافته يا بدون تغيير بوده است.
اهداف و ارزشهاي سازماني ميبايست براي كاركنان مشخص و واضح باشد .تصميمگيريها عقاليي يا تركيبي از عقاليي و شهودي
باشند و حتياالمكان شهودي محض نباشند .از ساختار متناسب با سازمان و ترجيحاً ساختارهاي پهن استفاده گردد به طوري كه
كاركنان به سمت خالقيّت و نوآوري سوق داده شوند .در نهايت بعد از ايجاد انگيزه در كاركنان ،بايد براي حفظ آن كوشيد.
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