مدیریت انگیزش
معاونت توسعه منابع انسانی

انگيزش چيست؟ ميل و اراده به انجام يك كار

مديريت انگيزش
مديريت انگيزش يكي از مهارت هاي اساسي مورد نياز مديران است كه به آنها كمك
مي كند از نيروهاي انگيزشي فردي كاركنان در راستاي كسب بهترين نتايج استفاده كنند.
تجزيه و تحليل نيازها ،استفاده از مشوق ها ،توانمندسازي كاركنان ،بهبود ارتباطات و در
نهايت افزايش رضايت شغلي از پيامدهاي اين مهارت مديريتي مي باشد.

نكته اصلي در مديريت انگيزش ،اين است كه بدانيم كاركنان به وسيله چيزي كه تحقق
آن را باور دارند برانگيخته ميشوند .مديران ميتوانند نه به وسيله وعده و وعيد بلكه به
وسيله ايجاد سه شرط الزم براي انگيزش يعني اعتماد به نفس ،اطمينان و رضايت در
كاركنان خود ،انگيزش ايجاد كنند.

افراد در زندگي خصوصي و شغلي خود به وسيله يك سري نيازهاي
متفاوت انگيزه پيدا مي كنند .تشخيص و ارضاي اين نيازها ما را در
بهره برداري بهينه از توانايي هاي آنها كمك مي كند.
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احساس امنيت ،نداشتن نگراني

نيازهاي اجتماعي

تعامل با ديگران ،روابط دوستانه

احترام

مورد احترام قرار گرفتن از سوي ديگران،
قدرداني

خودشكوفايي

تحقق توان بالقوه فردي ،پيروزي ،موفقيت

يكي از تئوري هاي انگيزشي بر پايه دو محور «عوامل بهداشتي» و «عوامل
انگيزشي» بنا شده است.
عوامل بهداشتي يا همان نيازهاي اوليه افراد در محيط كار ،باعث ايجاد
انگيزه نمي شوند ،اما عدم تأمين آنها سبب نارضايتي افراد خواهد شد.
عوامل انگيزشي بر پايه رسيدن به رشد و «خودشكوفايي» از طريق انجام
وظايف استوارند.
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نظارت و استقالل
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پيشرفت

شناسايي افراد با انگيزه
فضاي كار مرتب و ظاهر آراسته فرد ،نشانگر نگرش مثبت وي به كار است .ميز كار
مرتب نشان دهنده با انگيزه بودن كارمندي است كه مي خواهد لوازم مورد نياز
خود را به راحتي پيدا كند .ظاهر آراسته نيز نشان مي دهد كه فرد نسبت به شغل
خود بسيار متعهد است.

بي انگيزگي
غيبت هاي مكرر يكي از نشانه هاي بارز بي انگيزگي هستند.

رفتار نامطلوب و عملكرد ضعيف كاركنان هميشه به معني بي انگيزه
بودن آنها در محيط كار نيست.

گاهي اوقات بي انگيزگي به دليل مشكالت شخصي افراد است ،كه در
آن صورت ،حتي با بهبود وضعيت محل كار نيز مشكل بي انگيزگي آنها
حل نخواهد شد.

كمبود انگيزه ممكن است داليل متعددي داشته باشد ،بنابراين زود نتيجه گيري نكنيم
وقتي در مورد نگرش افراد تحقيق مي كنيم اين كار ما به طور غير مستقيم حاكي از آن
است كه وعده انجام يك سري اصالحات را مي دهيم .به اين وعده ضمني عمل كنيم.
هنگام پرسش از افراد فاقد انگيزه در مورد سطوح انگيزش آنها ممكن است پاسخ هاي
درست وصادقانه اي نشنويم.
مصاحبه هاي خروجي با كاركناني كه قصد ترك سازمان را دارند مي توانند سرنخ هاي با
ارزشي را در خصوص مهارت ما در زمينه مديريت بر انگيزش افراد در اختيارمان قرار دهند.

ممكن است بي انگيزگي ناشي از فشارهاي عصبي ،مشكالت عاطفي يا
بيماريهاي جسماني باشد.
از طرفي ممكن است خود شغل اشكاالتي داشته باشد يا آنكه نحوه انجام آن
توسط فرد درست نباشد .گاهي اوقات سيستم هاي كاري موجود باعث از
بين رفتن انگيزه كاركنان مي شوند .مراقب اين سيستم ها باشيم.
از كارمندان خود بپرسيم آيا تغيير در محيط كار مي تواند در آنها ايجاد
انگيزه كند يا خير؟

فراموش نكنيم كه شيوه هاي ايجاد انگيزه در افراد مختلف متفاوت است.
امام علي عليه السّالم مي فرمايند:
با پاداش دادن به نيكوكار ،بدكار را از بدي باز دار.
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