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 آنان است، به ي تحت رهبري كاريها تيم ي مديران امروز ايجاد انگيزه در اعضايها و دستاوردها برا ترين چالش  از بزرگييك

 كه كاركنان كنند يز مديران احساس م ايبرخ.  و جديت در آنان شودتالشترين   كه اين انگيزه سبب آشكار شدن بيشيا گونه

  يافتن پاسخ يبه نظر آنان كاركنان برا.  از خود نشان دهنديتر  بيشيپذير مسووليتشان  زير نظارت آنان بايد در انجام كارهاي

 از آن ي هستند تا با آگاهياطالعات ديگر مديران خود نيز به دنبال ياز سو. مانند ي آنان مي خود منتظر راهنمايهاي پرسش

 از راهبردهاي ايجاد يكه برخ  از آنپيش. باانگيزه و مشتاق تبديل كنندافرادي خود به يبتوانند كاركنان را در انجام وظايف فن

 :رسد  نكته ضروري به نظر ميچندانگيزه در كاركنان را بررسي كنيم؛ يادآوري 

  

 است كه يهنر مديريت در ايجاد شرايط. كننددار شدن  ر به انگيزه كاركنان خود را در انجام كارها مجبوتوانند يمديران نم·     1

 خود، ي درونيشوند و براساس نيازها  برانگيخته مييا  سرانجام به شيوهافراد.  را دارديكارآيترين   با انگيزه كردن افراد بيشيبرا

 ي داخلي به درون اين فرآيندهاتوانند يآمد م كارمديران. دهند ي كه از خود در ذهن دارند، واكنش نشان مي و تصويرالهاماتبه 

  . مورد نظر را شكل دهندي كاري فضاكنند، ي افراد زير دست خود برقرار مبا كه يگام نهند و از طريق روابط

 

ه ترين مطالع  است كه بيشي از موضوعاتييك يي كار انگيزه.  بر انگيختن افراد وجود نداردي برايهيچ فرضيه يا روش واحد·     2

 واقعيت كه انگيزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است اين. شود ي بسيار يافت ممديريتدرباره آن صورت گرفته است و در ادبيات 

 و نظر يي نبود توافق جمع دهنده چنين نشان  اهميت هماين.  موفقيت يك سازمان استدر اين عنصر  ي از نقش كليديناش

  . در افراد انگيزه ايجاد كندتواند يم كه استي نكاتي   واحد دربارهيعموم

 

مديران كارآمد از .  از يك راه وجود داردبيشها    امور و نيز نوآور ساختن آني با انگيزه كردن كاركنان در انجام جديبرا·     3

كنند كه به راستي  ردي تكيه مياز اين رو بر موا.  درك درستي دارنديكار موجود در يك محيط يها ها و محدوديت فرصت

 .  انگيزه ايجاد كندكاركنانتواند در  مي

  

  

  

  



 ي بهداشت محيط انگيزشنظريه

ي بهداشت محيط   شود، نظريهواقع بسيار مفيد ي يك مدير جديد در درك انگيزش كاري براتواند ي كه ميهاي  از نظريهييك 

 ديدگاه هرتزبرگ و از. مطرح شد) Frederick Herzberg ( توسط فردريك هرتزبرگ1950ي   دههي است كه طيانگيزش

 ضمن ها آن“  . هستنديي تفكر منف  ايجاد كنندهعواملي تفكر مثبت در كار متفاوت از  عوامل ايجاد كننده”: همكارانش

 و يپذير يت به رسميت شناخته شدن، مسوول،يكامياب مانند احساس يتر كاركنان از عوامل هاي خود دريافتند كه بيش پژوهش

 به ي يا عوامل بهداشت محيطي كاريها  عوامل يا جنبهديگر. كردند  ياد ميبرانگيزاننده متنوع و جذاب به عنوان عوامل يكارها

ها و  اين عوامل شامل سياست. كردند ي در محيط كار كمك مي كه به احساس منفشدند در نظر گرفته يعنوان عوامل

 . بودنديكارتصور با سرپرستان، حقوق و دستمزد كم و شرايط نامناسب  سازمان، روابط قابل يها يمش خط

 موثر به مديران تازه كار به منظور هاي روش كمك كند، در پيشنهاد يي كار  به توضيح انگيزهتواند يكه م  نظريه افزون بر آناين

 در ايجاد انگيزه ميان ي يك مدير مياني ديدگاه اين فرضيه به طور كلاز. استي تعامل با زيردستان خود موفق  تعيين نحوه

 يي كار  كيفيت تجربهيا كار ي؛ چرا كه اين كار را با مخاطب ساختن محتوا  از يك مدير ارشد خواهد بودتر موفقزيردستان خود 

 .ها اين هدف را برآورده كند  طريق آناز تواند ي يك مدير وجود دارد كه ميچندين راه برا. دهد يانجام م
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