
هایی برای ایجاد سطح انرژی، تعهد و خالقیتی است که کارکنان شرکت در کار خود دارند. پیدا کردن راه انگیزش کارکنان

چرا که گاهی اقتصاد در حال رشد است و گاهی رشد اقتصادی کاهش  انگیزش کارکنان همیشه یک نگرانی مدیریتی است.

تواند به خصوص برای کسب انگیزش کارکنان می بیان شد. گاهی های انگیزشی کارکنانمقاله نظریه یابد. همانگونه که درمی

کند و در این مسیر ها برای ایجاد و توسعه یک شرکت تالش میو کارهای کوچک مشکل ساز باشد. کارفرما اغلب سال

کند. اما کارآفرینان باید به چنین مشکلی توجه داشته باشند: تاثیر انگیزش پایین کارکنان هایی را به دیگران منتقل میمسئولیت

تواند مضر باشد. چنین مشكلی دالیل مختلفی از جمله عدم عالقه و حتی نگرانیو ... دارد. چنین در کسب و کارهای کوچک می

 .تواند به بحران تبدیل شودیی میهانگرش

آل و انگیزشی برای کارکنان ایجاد کند. در چنین فضایی تواند یک فضای ایدهاما از طرفی کسب و کارهای کوچک نیز می

بینند؛ بازخورد سریع و قابل مشاهده است، نیروی کار و کارفرما کارآمد های خود را میکارکنان به طور مستقیم نتایج فعالیت

نان تواند به معنای حفظ کارککند. عالوه بر این، پاداش ملموس و عاطفی میرهای روزانه را با تفکر توسعه بلندمدت اجرا میکا

آل مشاهده نتیجه کار به خواهند تفاوت ایجاد کنند. به طور ایدهکنند و میمطلوب باشد. افراد در محیط کار خالقانه رشد می

 .تواند این نتیجه را برجسته کندهای تشویق و پاداش به خوبی میاما برنامهدهد، ها احساس موفقیت میآن

  

 عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

رویکرد مطرح در انگیزش کارکنان، توجه به "افزودنی ها" در کار کارکنان به عنوان عوامل اصلی در بهبود عملکرد است. 

انات ، امکهای مالکیت سهام کارکنانهای بهداشتی، بیمه عمر، توزیع سود، برنامهترکیبی از مزایای کارکنان مانند مراقبت

ها های شرکت و موارد دیگر که توسط شرکتای، دسترسی به مراقبت از کودکان، اتومبیلهای غذائی یارانهورزشی، طرح

شود، چراکه دانشمندان معتقدند که کارکنان خوشحال انگیزش کاری بیشتری در تالش برای حفظ شادی کارکنان اجرا می

 .دارند

 های مالی، انگیزش کارکنانکنند طراحی و شرح شغل بیشتر از انگیزهردازان مدرن اظهار میپبا این حال، بسیاری از نظریه

های بسیار متمایز و ساده باعث کاهش اند که شغلانجام شده نشان داده 0591دهد. مطالعاتی که تا سال را در کار افزایش می

، به غیبت و گردش زیاد است که هر دو برای هر شرکت روحیه و خروج کارکنان شد. از عواقب دیگر انگیزش پایین کارکنان

 .های بزرگ آغاز شددر شرکت 0591بسیار پر هزینه هستند. در نتیجه، ابتکارات "توسعه شغلی" در دهه 

 های بیش از نیم قرن پیش نسبتا تغییر نکرده است. امروزهدر حالی که اصطالحات مربوط به انگیزش کارکنان نسبت به یافته

های کیفیت" و "کار گروهی" است. توانمندسازی عالوه بر استقالل کارمند ها عبارتند از "توانمندسازی"، "حلقهلیدواژهاین ک

ها و دستاوردهایش را داشته باشد، چه به تنهایی و چه به صورت تیمی. محافل کیفی و دهد که مالکیت ایدهبه وی اجازه می

هایی برای تقویت اهمیت کار در کارکنان ایجاد کرده و نیز دریافت امروزه، فرصتهای کاری ها در محیطافزایش حضور تیم

 .تر نموده استبازخورد در مورد کارایی را ساده

توانند های انگیزشی كاركنان را نداشته باشند، میمدیران کسب و کارهای کوچک که ممكن است منابع الزم برای اجرای برنامه

ای ها برشان بااهمیت هستند و مشارکت آنگیرند. به کارکنان این مسئله را القا کنند که مشاغلهمان اصول اولیه را بکار 

شرکت ارزشمند است، مالک کسب و کار کوچک باید هدف شرکت را برای کارکنان تشریح کند. این ارتباط باید به صورت 

اردهای باالیی برای کارکنان تعیین کند، اما چنانچه کلمات و اعمال باشد. عالوه بر این، مالک کسب و کار کوچک باید استاند

ه انجام پذیری در نحوها حمایت کند. همچنین فضایی ایجاد کند تا خودکفایی و انعطافاهداف قابل دستیابی نباشد، از تالش آن

. در مجازات نشودکار کارکنان، امکان پذیر باشند. خالقیت کارکنان تشویق شود. اگر اشتباهات صادقانه اصالح شود فرد 

نهایت، مالک کسب و کار کوچک باید اقدامات الزم را در جهت چشم انداز شرکت خود اجرا کند. این کار باعث ایجاد انگیزش 

 .کارمندان برای وصول به اهداف کسب و کار کوچک و همچنین کمک به جلوگیری از رکود در جهت و هدف خود می شود
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 روش های انگیزش کارکنان

های فعال بسیاری در محیط کسب و کار جهانی های مختلفی برای انگیزش کارکنان وجود دارد زیرا شرکتامروزه روش

هایی که تالش می کنند انگیزش کارکنان را تقویت کنند، شایع ها در همه سازمانوجود دارد. با این حال، برخی از استراتژی

ارایی کارکنان تمرکز می کند. ممکن است کارکنانی که در دو واحد مشابه در است. بهترین تالش های انگیزشی کارکنان بر ک

پذیری در طراحی شغل و سیستم پاداش ها انعطافسازمان هستند انگیزه های مختلفی داشته باشند. امروزه بسیاری از سازمان

 .دانندوری و روحیه بهتر میرا باعث افزایش طول عمر کارکنان شرکت، بهبود بهره

 وانمندسازی کارکنانت

دی کند. در نتیجه، احساس ناامیگیری کارکنان، وی را برای انجام بهتر وظایف آماده میمسئولیت بیشتر و مسئولیت تصمیم

د یابد. انرژی از حفظ خود به بهبوناشی از پذیرفتن مسئولیت در مورد چیزی که منابع الزم برای انجام آن را ندارند، کاهش می

 .شودمی وظیفه منحرف

 خالقیت و نوآوری

های خالقانه خود را به مدیریت نمی گویند. چراکه تردید دارند، نادیده و یا تمسخر در بسیاری از شرکت ها، کارکنان ایده

ها را برای بهبود های کاری فرصت استفاده از ایدهشوند. تأییدیه مدیران شرکت و حمایت از کارکنان در برخی از محیط

ارکنان و تجربه ک تر ازکنند. ایجاد انگیزش کارکنان و داشتن نیروی کار انعطاف پذیرتر، استفاده عاقالنهمیشرکت فراهم 

سازد. این روند باعث ایجاد فضای باز ها و اطالعات در میان کارمندان و ادارات، سازمان را قدرتمندتر میافزایش تبادل ایده

یی شرکت در پاسخ سریع به تغییرات بازار و حفظ مقام اول در حرکت بازار شود که به تواناجهت تغییرات ارزشمندی می

 .کمک کند

 آموزش منابع انسانی

ها  کشند. شرکتهای بیشتری برای انجام کار به دست آورند، کارشان را بیشتر به چالش میهرچه کارکنان ابزار و فرصت

های آموزشی و شان به طور مستمر، به کار خود ادامه دهند. برنامههایمی توانند کارکنان را وادار کنند تا با ارتقاء مهارت

رش ها نگباشد. اغلب این برنامهصدور مدرک برای کارکنان یک روش فزاینده موثر برای رشد دانش و انگیزه کارکنان می

از این  نفس باشد. حمایتبخشد، حتی اگر این آموزش درباره تقویت اعتماد به کارکنان نسبت به مشتری و شرکت را بهبود می

دهد که یادگیری به طور مستقیم بر مشارکت بر کار و یا شغلی ادعا، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر انگیزش کارکنان نشان می

گذارد. به عبارت دیگر، اگر دانش بدست آمده بتواند به کار انجام شده منجر شود، بدست آوردن آن دانش یک ها تاثیر میآن

 .رزشمند برای کارمند و کارفرما خواهد بودرویداد ا

 کیفیت زندگی

سال ها دو بزرگتعداد ساعات کاری که کارگران آمریکایی هر هفته کار می کنند، در حال افزایش است و در بسیاری از خانواده

دگی های زنبه خواستهیابد. در این شرایط، بسیاری از کارگران از پاسخگویی کنند که این روند روزانه افزایش میکار می

هایی دهد. شرکتهای ناشی از کار، کارایی و رفاه کارکنان را کاهش میاند. اغلب استرسخود خارج از محل کار عقب مانده

فزایش وری آنها ااند که به این سبب بهرهاند، انگیزه کارکنان را ارتقا دادهکه برای کار کارکنان انعطاف پذیری را ایجاد کرده

 .اندهایی که از لحاظ زمان انعطاف پذیری بوده بسیار موفق بودهاست. برای مثال، برنامه یافته

 انگیزه مالی

های جایگزین وجود دارد، پول هنوز هم در جایگاه اصلی در ترکیب انگیزه ها قرار دارد. به برای همه قهرمانان انگیزه

 د یک محصول با کیفیت، ارائه خدمات با کیفیت و یا بهبود کیفیتای برای کارکنان در تولیاشتراک گذاری سود شرکت انگیزه



دان های پولی و ... به کارمنبرد. پاداشیک فرایند درون شرکت است. چراکه کارمند به طور مستقیم از مزایایی شرکت سود می

پردازند. پول زمانی موثر می وری و کاهش غیبتهای بهبود روند، به افزایش بهرهبرای ایجاد صرفه جویی در هزینه یا ایده

ر مولد های غیاست که به طور مستقیم با ایده و یا دستاوردهای کارمند بستگی داشته باشد. با این وجود، اگر همراه با انگیزه

نباشد، اثرات انگیزشی آن کوتاه مدت است. عالوه بر این، اثر انگیزه های پولی در صورت عدم اتخاذ آن به همه   دیگر

 .منفی باشد سازمان، می تواند اعضای

 انگیزه های دیگر

ایجاد  های کافیهای پولی انگیزهمطالعات نشان داده است که موثرترین روش انگیزش کارکنان مسائل غیر مادی است. سیستم

یت و پیشرفت ولکند، شامل شناختن، مسئکنند، بخشی از این موارد که اغلب از نتایج فراتر رفته و روحیه تیم را تقویت مینمی

ه کنند، کارکنان خود را بکنند و کارکنان را با عدالت و احترام رفتار میهای مشارکتی را تشویق میاست. مدیرانی که محیط

ها هزینه کم و یا هیچ روش برای ارتقا انگیزش کارکنان را که برای اجرای آن 01دهند. مدیران یک شرکت شدت انگیزه می

ها شامل لوح تقدیرنامه و تشکر از کارکنان، ارتقاء شخصیت و احترام به نظر گرفتند. موثرترین روش هزینه ای نداشته، در

ای تر از صرف جوایز پولی است. در نهایت، برنامهاند. در بلندمدت، این موارد بسیار مؤثرتر و مقرون به صرفهکارکنان، بوده

کند، ممکن است انگیزش کارکنان ای ذاتی و خودآموزی را برآورده میگیرد و نیازههای پولی را در بر میکه سیستم پاداش

 .را قوی سازد
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