
 

 

 شو باورهای نادرست کارمندان هانگیز

 مقدمه
 انگیزش شک، بدون .ندارد وجود جهان در مدیران برای ((ندارند انگیزه مندانمکار)) از انگیزتر غم ایمسئله هیچ

 از یکی قطعا اما .باشد آنها برای موارد ترینپیچیده از یکی تواندمی و است مدیران همه برای مهمی بسیار موضوع

 که است کلیدی ایناحیه دیگران، انگیزانندن و تقویت در مهارت. است مدیریت نقش ،ستایش قابل هایبخش

 .شوندمی متمایز هم از آن در بزرگ و موفق مدیران

 برای ی باالیی برخوردار باشند، معیار سنجی مناسبی از انگیزهکه افراد در آن  محیط و فضاییایجاد  واقع، در

 مدیران بزرگ است.

 
 

در  یزشیانگ نادرست یباورها نیا از یتعداد ها این موضوع را احاطه کرده است.باورهای اشتباه و خرافهمتأسفانه 

 این مقاله آمده است:

 

  ستین مؤثر زانندهیانگ عامل تنها پول (1

 کامال پول گر،ید یهاتیموقع در. است افراد زاندنیانگ بر هاروش نیبهتر از یکی پول ها،از موقعیت یبرخ در 

 .ستین زانندهیانگ عامل تنها قطعا پول. است مؤثر ریغ

 .دارد هاتیموقع و افراد به یبستگ بود، خواهد زانندهیانگ یزیچ چه نکهیا



 

 

 
 شوندیم ختهیبرانگ کسان،ی زانندهیانگ یزهایچ با همه (2

 یمختلف عوامل از مختلف یهاتیموقع در مختلف افراد ها و نیازهای مشترکی دارند،خواسته افراد شتریب اگرچه

 .شوندیم ختهیبرانگ

رس، ت ،یوابستگ و تعلقبسیار، پیشرفت فردی، آرزوی عدالت، نیاز به  احترام ،یقدردان ،یمال منفعت: شامل

 .رهیغ و جالب کار ،یدگیچیپ و یریدرگ ،یآزاد

 را یفرد که یازانندهیانگ عامل و نباشد مؤثر گرید فرد یبرا است ممکن زاندیانگیم بر را فرد کی که یزیچ 

 .نشود یگرید تیموقع در فرد همان زشیانگ موجب است ممکن زد،یانگیم بر خاص یتیموقع در

 است نییپا زشیانگ از یناش همواره نییپا عملکرد (3

 یبرا معمول یلیدل نییپا زهیانگ اگرچه ن،یبنابرا ،اجراست یبرا الزم فرصت و ییتوانا زش،یانگ تابع یعملکرد هر

 .باشد تواند ینم نییپا عملکرد لیدل قطعا است، پایین عملکرد

 نداشته را بهتر عملکرد یبرا الزم ییتوانا و فرصت یول باشند هداشت یکاف زهیانگ است ممکن کارکنان یعنی

 .باشند

 شودینم زهیانگ جادیا باعث هیتنب (4

. باشد زانندهیانگ یعامل تواندیم دیتهد و هیتنب یول ستین رفتار یرو یگذار ریتأث یبرا نهیگز نیاول هیتنب 

 .دارد یبستگ تیموقع به هیتنب از استفاده زین نجایا در



 

 

 نحوه هیتنب یمجر که است این مهم نکته نیا یول باشد، مؤثر حل راه تنها که است ممکن موارد، یبعض در

 و به درستی تنبیه را اعمال کند. ردیبگ ادی را آن یاجرا

 ردیگیم نشئت تفاوت یب و فراد تنبلا از عمده طور به زهیانگ فقدان (5

 افراد زاندنیانگ یبرا یکاف یهامشوق فاقد که ییهاتیوضع در البته است درست موارد یبعض در مسئله نیا

 .باشد

 ، یفرد گرید یتیموقع در شود،یم زده زهیانگبی برچسب  آنها به( شغلشان مثال) یتیموقع در که یافراد

 .دیده انجام دیتوان یم کار چه آنها به ازین ، عدالت یآرزو

مدیریتی در  چالش ، باشند کار پر و متعهد اریبس است ممکن کوچک میت کی یگریمرب به عنوان مثال:

بر آنها چه  یگذار ریتأث یبرا و زاندیانگیم را شما کارمندان یزیچ چه که دیکن کشف که اینجا این است

 توانید انجام دهید.کارهایی را می

 

 افراد به عنوان منبع انگیزه
 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

  .باشد مازلو یازهاین مراتب سلسله هینظر ،زشیانگ فردمحور هینظر نیترمعروف دیشا

 سلسله در ازهاین نیا که میشویمه ختیبرانگ ازهاین از دسته پنج با ما از کی هر که کندیم انیب مازلو هینظر

 .رندیگیم قرار( ییخودشکوفا) آن سطح نیباالتر تاسطح پایین )فیزیولوژیک(  زهایاین از یمراتب

سالمتی فیزیکی و عاطفی ارضا به حیات و ز این یعنی نییپا سطح یازهاین که یزمان تنها مازلو، هینظر اساس بر

 .میکنیم فکر ییخودشکوفا و احترام یعنی باالتر سطح یازهاین بهما  شوند

 



 

 

 سطح یازهاین یارضا به گرید شوند، حذف کنند،یم ارضا را ما نییپا سطح یازهاین که ییزهایچ اگر مقابل، در

 . میکنینم فکر خود یباال

 با نیازهای مختلفمختلف فراد ا تنها نه که است دیمف مسئله نیا دیتأک در مازلو یازهاین مراتب سلسله مدل

 های مختلف زمانی داشته باشند.بسیار متفاوتی در برههتوانند نیازهای شوند بلکه افراد مشابه میبرانگیخته می

 


