
 

 

 عوامل موثر بر ایجاد انگیزه

 

 

 
 

آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش توان گفت: انگیزه زمانی به وجود میدر یک بررسی کلی می

داشته باشد. هر یک از این موارد نیز نتیجه عوامل فرد دیگری است که به آنها موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود 

دانند. امروزه نیروی ترین رکن موفقیت را انتخاب صحیح و به جای کارکنان میدر یک سازمان موفق اولین و مهم :شوداشاره می

است. در نتیجه متخصصان امور نیروی انسانی باید کار توقعات بیشتری دارد و برای کار و زندگی مطلوب کاری اهمیت خاصی قایل 

  .بخش باشدمشاغل را طوری طراحی کنند که کار در محیط سازمان برای کارکنان مطلوب و رضایت

 گردد و الزمشغل مناسب براساس دانش، مهارت، تجربه، عالقه و خصوصیات و توان فردی در انجام یک وظیفه معین تبیین می

  .های فردی باشد و تقسیم تخصصی کار صورت گیردپایه تواناییاست تفکیک شغلی بر

های گوناگون نباید از جریان صحیح اطالعات نیز غافل ماند؛ چرا که به تبادل اطالعات مفید کارگیری مشاغل و مهارتحین به

مدت و رکنان با اهداف کوتاهکند. به هنگام سازماندهی مجدد به عنوان حامل انگیزشی مهم در همسو نمودن کاسازمانی کمک می

 های مادی است. عامل بعدی در ایجاد انگیزه، محرک .رسانندبلندمدت سازمانی یاری می

انگیزد. هرچه فردی کمتر پول به دست آورد، های پاداش است که مردم را بر میها تحول روشهای مهم شرکتیکی از چالش

نند، دهند دلسوزی کپول بیشتر به دست آورند و بیشتر برای کاری که انجام می شود. هرچه افراداهمیت مقدار حقوقش بیشتر می

دهد. به همان اندازه شود و پول جایش را به قوه تشخیص برای نیل به هدف و آزادی عمل میاهمیت نسبی پول برایشان کمتر می

  .توانند افراد درستکار را جذب کنندهای مادی به تنهایی نمیشود. مشوقکه رقابت بین افراد با صالحیت شدیدتر می

انی، گذارند، عبارتند از: ارتباطات انستر از پول است و عواملی که بر رفاه تاثیر میبرای کسانی که نگرانی مادی ندارند، حس رفاه مهم

 نهاده شدن و احساس وجود عدالت. اعتماد متقابل، حس ارج



 

 های مثبتیکند. مشوقستعداد شخصی به ایجاد حس مثبت در افراد کمک میبه عالوه، فرصت یادگیری مطالب جدید و درک ا

 .ها هستندهای منفی به شکل تهدیدها یا مجازاتههم که نیازهای معنوی و عاطفی افراد را ارضا نمایند، موثرتر از انگیزانند

تندرستی و شادابی کند به آسانی خسته  هنگامی که شخص احساس .سالمتی و نشاط از دیگر عوامل موثر بر ایجاد انگیزه هستند

شود و با انگیزه و شور وشوق مثبت به کار روی بخش میانگیز و فرحگردد، فعالیت و کار برای وی شوقشود، کمتر بیمار مینمی

 آورد. می

ز هایت سود شرکت، اهای به عمل آمده، هزینه تامین تندرستی و شادابی کارکنان به جهت افزایش توان کاری و در نطبق بررسی

یکی دیگر از مسائل مهم در ترغیب و  .ها و عدم سود ناشی ازسستی و رخوت کارکنان بیشتر نخواهد بودهزینه درمان بیماری

های ترفیع شغلی و سازمانی است که اغلب بر پایه ارشدیت است. تشویق کارکنان به ارائه کار بهتر و ایجاد انگیزه در آنان، شیوه

د. برای انجامدهد ترفیعاتی که بر مبنای مالحظاتی غیر از توانایی و لیاقت است، اغلب به نتایجی نادرست میان میمطالعات نش

ها آگاه باشند و کارهایی را بپذیرند که با آن تواناییهای واقعی خودویژه در رده مدیریت هستند، مهم است که از تواناییکسانی که به

 سازگار باشند. 

دهد. به عنوان یک کارمند سازد و کارایی فرد را در سازمان افزایش میکننده میاست که اشتغال را دلپذیر و خشنوداین رازی 

آید. مهم آن است که در هر مرحله شغلی شرکت نیز کامیابی در وظایف شغلی از راه کوشش آگاهانه و با جدیت به دست می

ها از های پیشرفت آنها بررسی و دنبال شود. در این راه باید قابلیتیری شده و راهگها به درستی اندازهها و شایستگیتوانمندی

کاری  به این ترتیب ارزیابی مستمر از عملکرد کارکنان یک شرکت طی دوران .گیری افزایش پیدا کندطریق ارزیابی و نتیجه

له آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی رسد. منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیضروری به نظر می

گیرد. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد مورد بررسی و سنجش قرار می

 آنان و سایر کارکنان از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.

ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و انتخاب، توان در برنامهآید میلکرد کارکنان به دست میاز اطالعاتی که در نتیجه ارزیابی عم 

آخرین محرک  .آموزش و تربیت کارکنان، تعیین مسیر شغلی، حقوق و مزایا و شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان استفاده نمود

ند آموزش است. هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش انگیزه در کارکنان سازمان که مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرآی

های به خصوص، رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف سازمانی تغییر ها و تخصصشغلی فرد یا با آموزش مهارت

 د. کند، برای نیل به اهداف، هر سازمانی باید کادری از نیروهای الیق و کارآمد در اختیار داشته باش

آیند، عالوه بر برخورداری از آموزش رسمی و همگانی، به آموزش تخصصی از این رو الزم است افرادی که به استخدام سازمان در می

آموزش خواست  .های الزم را برای انجام شایسته وظایف محوله به دست آورندای نیز دست یابند تا دانش فنی و مهارتو حرفه

 هایی ترتیب داد.لکه برای کارکنان با سابقه و با تجربه نیز باید بنا به ضرورت، دورهافراد تازه وارد نیست، ب

ایند نمدر واقع تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور مداوم و مستمر آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می 

وری را داشته باشند. یکی از اهداف اولیه در هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان حداکثر کارایی و بهره

پس از پایان دوره، بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد تا رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری رود است و انتظار می

 .موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که از اهداف سازمان پشتیبانی نمایند

 


