معنا و مفهوم انگیزش در سازمان

مقدمه
براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگیزش کارکنان؛ که در واقع يعي يع يي لعب وسع

رکعب و

رفتارهاي ا ضا و افراد سازمان اسب ،ضرورت دارد .کنكاش در مسئله انگیزش؛ ياسخ چراهاي رفتار آدمعي اسعب؛
چرا انسان در سازمان کار میكند؟ چرا بعضي افراد فعال و برخي کم کارند؟ لب القه به شغل و بي القگي بعه
کار چیسب؟ اين س االت و بسیاري ديگر همه با م ض ع انگیزش در ارت اط هستند و ياسخ به آنها در انگیعزش و
انگیزه ها ي کارکنان خالصه مي ش د.
انگیزش يكي از مسائل کلیدي ب ده که بي شک نقش تعیین کننده اي در ابعاد مختلف سازماني دارد و سازمانها
براي نیل به اهداف بلند مدت و دوام در دنیاي رقابتي تجارت امروزي م ظف به ايجاد انگیزش در افعراد سعازمان
هستند .انگیزش به ط ر کلي به سه امل نیازها ،برانگیختن ها و مش ق ها دسته بندي مي گردد که بعر اسعا
اين دسته بندي ها میت ان با ت يه به هر يک از امل تعیین کننده آن روش هايي براي ايجاد انگیزش کارکنان
در سازمانها به کار گرفب .بط ر کلي ،از ديدگاه مديريب ،هدف ايجاد انگیزش در کارکنان به گ نعه اي اسعب کعه
رفتار آنان بیشترين نف را براي سازمان داشته باشد.

ویژگی انگیزه ها
به ط ر کلي شرايط ايجاد کننده انگیزه ها در نح ه بروز آن اثر دارد ،از طرف ديگر وي د انگیزه در آدمعي ايجعاد
نیرو مي کند .داليل فیزي ل ژيكي–رواني در ايجاد انگیزه کامالً مؤثرند ،بنابراين براي مطالععه انگیعزه ،سعه معل
مده يعني:


شرايط ايجاد کننده انگیزه



نتايج رفتاري اصل از انگیزه



اسا

و يايه هاي فیزي ل ژيک انگیزه

بايد م رد مطالعه قرار گیرند .به ط ر خالصه انگیزه ها را مي ت ان به دو گروه مده تقسیم کرد:
 .1انگیزه هايي که منشاء يسماني و بدني دارند انگیزه هعاي اصعلي خ انعده معي شع ند ماننعد گرسعنگي،
تشنگي ،انگیزه ينسي.
 .2ديگري انگیزه هاي ايتما ي يا انگیزه هاي اکتسابي که بر اثعر معاشعرت فعرد بعا افعراد ديگعر يامععه و
يادگیري اصل مي ش د و مي ت ان آنها را به امل يادگیري و محیطي مرب ط دانسب.

تعریف و مفهوم انگیزش
انگیزش به دلیل يا چرايى رفتار وا مال اشاره دارد .به قیده يان اتكینس ن معنعاي ثعابتي بعراي واژه انگیعزش
وي د ندارد  .اما روان شناسان بر اين باورند که «انگیزه املي اسب دروني کعه رفتعار فعرد را در يهعب معینعي
هدايب مي کند و راهنماي اوسب براي گزينش ک ششي از میان ک شش هاي ارادي وي.
تمامي تعاريف به ن ي به انگیزش اشاره داشته و به ط ر کلي از لحاظ مفه مي ،م ارد ذيل را ت یین ميکند:


آنچه به رفتار شخص نیرو ميبخشد.



آنچه چنین رفتاري را هدايب ميکند يا به آن يهب خاصي ميدهد.



چگ نه اين رفتار نگهداري يا تق يب ميش د.

با ت يه به م ارد ف ق ،سه امل در ايجادانگیزش نقش دارند:
 .1نیازها
نیاز ،ارت اسب از کم دي که هنگام دم تعادل فیزي ل زيكي ا سا

مي ش د.

به ارت ديگر ،چیزى در درون فرد که او را به فعالیب و انجام کار وا مى دارد.نیاز التى درونى اسب که با ع
مى ش د نتیجه معیّنى مطل ب به نظر برسد.
کارکنان غال اً با ت يه به ماهیب کارشان ن ع نیازشان را تعريف مي کننعد غال عاً براسعا
کارکنان شامل چهار ن ع نیاز زير اسب:
الف) نیارهاي دانشي
ب) نیازهاي رو ي و رواني
ج) نیازهاي وظیفه
د) نیازهاي اخالقي

ايعن تحقیعز نیازهعاي

 .2برانگیزاننده ها
برانگیزاننده ها يا انگیزه ها يهب تخفیف نیازها ب ده و کم د هاي يهب دار ميباشند.
به ارت ديگر ،يک نیاز ارضا نشده با

ايجاد تنش مى ش د و اين تنش م ي مى گردد انگیزه هاي ناگهعاني

در درون فرد برانگیخته ش د .اين انگیزه ها ام رى درونى هستند که با

مى گردند فرد در يعى تعيمین اهعداف

ويژه اى ،رفتار يستج گرانه اى از خ د بروز دهد.
 .3مشوق ها
ارت اسب از چیزى در خارج از فرد.روان شناسان غال اً آن را «محرّك» مى نامند و گاه به ياداش هعايى اشعاره
دارد که فرد به آن امید بسته اسب و انگیزه هايش به س ى آن ها هدايب مى ش د.

اهمیت انگیزش در سازمان
اهمیب انگیزش در سازمان ها را به ط ر کلي میت ان به م ارد زير دسته بندي کرد:


توانمند سازی سازمانها:

ت انمندسازي که ارت اسب از آزاد کردن نیروهاي دروني افراد براي کسع دسعتاوردهاي شعگفب انگیعز يعک
راه رد ت سعه و شك فايي سازماني اسب .تجربه ثابب کرده اسب اگر سازماني بخ اهد در اقتصاد و ام ر کاري خ د
يیشتاز باشد و در رصه رقابب ق نماند به ارت ديگر ت انمند گردد بايد از نیروي انساني متخصص ،خعالق و
باانگیزه باال برخ ردار باشد .لذا انگیزه باال در کارکنان نقش بسزايي در ت انمند سازي آنها دارد.


در بح

ماندگاری و رضایتمندی کارکنان:
ماندگاري و رضايبمندي ،تكیه بر انگیزش کارکنعان از هعر عاملي مهمتعر اسعب .مانعدگاري نتیجعهي

نگهداري نیروي انساني اسب و انگیزش و ت انمندسازي نیروها خ د به خ د به ماندگاري نیعروي انسعاني منتهعي
ميش د.
با ت يه به اينكه شرکب ها تمايل به يذب نیروهاي متخصص و نگه داري آنها دارنعد در اهمیعب انگیعزش بايعد
اشاره کرد که تيثیر امل انگیزشي در ماندگاري م ثر کارکنان با مدارج تحصیلي باالتر بیشتر اسب.


خالقیت:

مديران مي ت انند هر سه م لفه خالقیب يعني تخصص ،مهارت هاي تفكر خالق و انگیعزش را تحعب تعاثیر قعرار
دهند.اما واقعیب آن اسب که تاثیر گزاري بر دو م لفه اول بسیار دش ارتر و وقب گیرتر اسب .انگیعزش درونعي را
مي ت ان تي با تغییرات يزئي در محیط سازمان به ط ر قابل مال ظه اي افزايش داد
کارکناني که بر فعالیب خ د کنترل دروني داشته باشند ،ا سا

ميکنند کعه از طريعز ت اناييهعا ،مهارتهعا و

ک ششهاي خ د بر نتايج مرب ط به کار خ د مژثرند ،از اينرو ا تمال خالقیب و ن آوري در آنها افزايش مييابعد،
در الیكه تص ر کنترل خاريي بر آنها ،ا سا
کاهش انگیزش آنان را س


دم نف ذ بر کار و نتیجعه آن ،عدم ت انعايي انجعام فعالیبهعا و

ميش د.

جلب رضایت مشتریان:

کارکناني که انگیزه باالتري دارند ام ر مح له را بهتر انجام داده و در نتیجه سع
ري ع مي ش د.

يلع رضعايب منعدي اربعاب

مفه م انگیزش
انگیزش به دلیل يا چرايى رفتار وا مال اشاره دارد .به قیده يان اتكینسع ن معنعاي ثعابتي بعراي
واژه انگیزش وي د ندارد  .اما روان شناسان بر اين باورند که «انگیزه املي اسب دروني کعه رفتعار
فرد را در يهب معیني هدايب مي کند و راهنماي اوسب براي گزينش ک ششعي از میعان ک شعش
هاي ارادي وي.
تمامي تعاريف به ن ي به انگیزش اشاره داشته و به طع ر کلعي از لحعاظ مفهع مي ،مع ارد ذيعل را
ت یین ميکند:
-

آنچه به رفتار شخص نیرو ميبخشد.

-

آنچه چنین رفتاري را هدايب ميکند يا به آن يهب خاصي ميدهد.

-

چگ نه اين رفتار نگهداري يا تق يب ميش د.

بات يه تامل در م ارد ف ق  3،امل در ايجادانگیزش نقش دارند
.1

نیازها

نیاز ،ارت اسب از کم دي که هنگام دم تعادل فیزي ل زيكي ا سا

مي ش د.

به ارت ديگر ،چیزى در درون فرد که او را به فعالیب و انجام کار وا مى دارد.نیعاز عالتى درونعى
اسب که با

مى ش د نتیجه معیّنى مطل ب به نظر برسد.

کارکنان غال اً با ت يه به ماهیب کارشان ن ع نیازشان را تعريف مي کنند غال اً براسا
نیازهاي کارکنان شامل چهار ن ع نیاز زير اسب :
الف) نیارهاي دانشي
ب) نیازهاي رو ي و رواني
ج) نیازهاي وظیفه

اين تحقیعز

د) نیازهاي اخالقي
 .2برانگیزاننده ها
برانگیزاننده ها يا انگیزه ها يهب تخفیف نیازها ب ده و کم د هاي يهب دار ميباشند.
به ارت ديگر ،يک نیاز ارضا نشده با

ايجاد تنش مى ش د و اين تنش م ي مى گردد انگیعزه

هاي ناگهاني در درون فرد برانگیخته ش د .اين انگیزه ها ام رى درونى هستند که با

مى گردنعد

فرد در يى تيمین اهداف ويژه اى ،رفتار يستج گرانه اى از خ د بروز دهد.
 .3مش ق ها:
ارت اسب از چیزى در خارج از فرد.روان شناسان غال اً آن را «محرّك» مى نامند و گاه به ياداش
هايى اشاره دارد که فرد به آن امید بسته اسب و انگیزه هايش به س ى آن ها هدايب مى ش د.
 -3اهمیب انگیزش
اهمیب انگیزش در سازمانها را به ط ر کلي میت ان به م ارد زير دسته بندي کرد:
 -1-3ت انمند سازي سازمانها:
ت انمندسازي که ارت اسب از آزاد کردن نیروهاي دروني افراد براي کس دسعتاوردهاي شعگفب
انگیز يک راه رد ت سعه و شك فايي سازماني اسب .تجربه ثابب کرده اسب اگر سازماني بخ اهعد در
اقتصاد و ام ر کاري خ د يیشتاز باشد و در رصه رقابب ق نماند به ارت ديگر ت انمنعد گعردد
بايد از نیروي انساني متخصص ،خالق و باانگیزه باال برخ ردار باشد .لذا انگیزه باال در کارکنان نقش
بسزايي در ت انمند سازي آنها دارد.
 -2-3ماندگاري و رضايتمندي کارکنان:

در بح ماندگاري و رضايبمندي ،تكیه بر انگیزش کارکنان از هر املي مهمتر اسعب .مانعدگاري
نتیجهي نگهداري نیروي انساني اسب و انگیزش و ت انمندسازي نیروها خ د به خ د به مانعدگاري
نیروي انساني منتهي ميش د.
با ت يه به اينكه شرکب ها تمايل به يذب نیروهاي متخصص و نگعه داري آنهعا دارنعد در اهمیعب
انگیزش بايد اشاره کرد که تيثیر امل انگیزشي در ماندگاري مع ثر کارکنعان بعا معدارج تحصعیلي
باالتر بیشتر اسب.
 -3-3خالقیب
مديران مي ت انند هر سه م لفه خالقیب يعني تخصص ،مهارت هاي تفكر خالق و انگیزش را تحب
تاثیر قرار دهند.اما واقعیب آن اسب که تاثیر گزاري بر دو م لفه اول بسیار دشع ارتر و وقعب گیرتعر
اسب .انگیزش دروني را مي ت ان تي با تغییرات يزئي در محیط سازمان به ط ر قابل مال ظه اي
افزايش داد
کارکناني که بر فعالیب خ د کنترل دروني داشته باشند ،ا سا

ميکنند که از طريعز ت اناييهعا،

مهارتها و ک ششهاي خ د بر نتايج مرب ط به کار خ د مژثرند ،از اينرو ا تمال خالقیب و ن آوري
در آنها افزايش مييابد ،در الیكه تص ر کنترل خاريي بر آنها ،ا سا
آن ،دم ت انايي انجام فعالیبها و کاهش انگیزش آنان را س

دم نف ذ بعر کعار و نتیجعه

ميش د.

 -4-3يل رضايب مشتريان
کارکناني که انگیزه باالتري دارند ام ر مح له را بهتر انجام داده و در نتیجعه سع
مندي ارباب ري ع مي ش د.

يلع رضعايب

