
چطور به اعضاى تيم انگيزه بدهيم؟

چرا انگیزه دهی مهم است؟
برای  بیشتری  تالش  انگیزه،  با  و  مشتاق  افراد 

تحقق اهداف به خرج می دهند! 
به  مناسب،  جو  یک  ایجاد  با  می توانند  مدیران 
همه کمک کنند که عالقه و اشتیاق بیشتری به کار 

پیدا کنند.

شفاف سازی  با  تیم  اعضای  به  انگیزه دهی 
اهداف، کمک به توسعه و پیشرفت اعضای تیم و 

مدیریت خوب، امکان پذیر است.

روش های ایجاد انگیزه چه هستند؟

اهداف فعالیت را مشخص و روشن کنید. اعضای تیم باید بدانند که برای چه تالش می کنند. 
اهداف قابل دسترس و واقع بینانه، به افراد انگیزه حرکت می دهد.

چشم انداز و ماموریت مؤسسه را با همه اعضا به اشتراک بگذارید. تصویر کلی، هدف و نقشه 
راه را به خوبی و به دفعات برای اعضای تیم تشریح کنید و نقش آن ها را در تحقق اهداف 

پررنگ کنید.

مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
www.partoschool.org/karafarini

مدیریت خوب

به حداقل نیازهای اعضای تیم توجه کنید

اصلی  عامل  پایه،  نیازهای  این  به  توجهی  بی  معموال  است.  مهم  بسیار  تیم  اعضای  انتظارات  حداقل  به  توجه 
سرخوردگی و بی انگیزگی اعضای گروه است. به اعضای تیم گوش دهید تا نیازهای آن ها را درک کنید.

افراد را براساس ویژگی های شخصیتی شان مدیریت کنید

به شخصیت تک تک افراد تیم و نقاط قوت و ضعف آن ها توجه کنید. بین مهارت و مسئولیت افراد، تناسب برقرار 
نمایید تا احساس کنند صالحیت کافی برای انجام کارشان را دارند. به اعضا فرصت دهید که در نقطه قوت خود 

ظاهر شوند تا اعتماد به نفس و انگیزه بیشتری برای کار پیدا کنند.

فعالیت ها را به درستی زمان بندی کنید

اگر اعضا به طور دایم برای انجام فعالیت های خود تحت فشار باشند، به مرور دلزده و خسته خواهند شد. فشار 
زمانی می تواند خالقیت گروه را کم کند و از کیفیت کار بکاهد.

از شکست ها بیاموزید

جای  به  افراد  شرایطی،  چنین  در  که  چرا  نگردید،  «مجرم»  دنبال  و  نشوید  احساساتی  شکست  با  مواجهه  در 
شناسایی راه حل هایی برای بهبود وضعیت، به دفاع کردن از خود وادار می شوند.

قاتالن انگیزه را از محیط حذف کنید

عواملی مثل افراد منفی و مخرب، عدم پیشرفت حرفه ای، نداشتن چشم انداز، اتالف زمان، تعامل ناقص، ضعف 
گردش اطالعات، مدیریت عمودی، عدم قدردانی و راهبری بد، قاتالن انگیزه اند که باید از محیط حذف شوند.

روحیه تیمی را ایجاد کرده و حفظ نمایید

تیم مانند یک خانواده است. برای جلب حمایت و ایجاد اعتماد در بین اعضای این خانواده، فعالیت های تیمی را 
برای زمان کار و بعد از آن، هماهنگ کنید. اگر فقط بر محل کار تمرکز کنید، نیمی از شانس خود را از دست داده اید.

از مدیریت ذره ای بپرهیزید

هیچ کس رئیسی را که دایم در همه جزئیات دخالت می کند دوست ندارد. اهداف را شفاف کنید و بعد بگذارید که 
اعضای تیم بهترین راه برای رسیدن به آن را انتخاب کنند.

از جلسات بیهوده دوری کنید

مطمئن شوید که جلسات، ضروری و مفید هستند. دستور جلسه را از قبل تهیه کنید و قبل از جلسه در میان اعضای 
تیم پخش کنید. تنها افراد ضروری را به جلسه دعوت کنید.

یک الگوی خوب برای تیم تان باشید

اگر خودتان دل به کار ندهید و اشتیاق نداشته باشید، چه انتظاری از تیم تان دارید؟

در دسترس باشید

زمان رییس های عبوس که هیچ وقت آماده صحبت با کارمندان نبودند گذشته است. 
در دسترس اعضای تیم باشید و با آن ها به سادگی تعامل کنید.

قاطع باشید و به حرف تان عمل کنید

وقتی زمان تصمیم گیری است، تصمیم بگیرید! به حرف و تصمیم تان عمل کنید تا احترام کسب کنید.

قدردانی خود را نشان دهید

برای تیم خود زمان و انرژی صرف کنید. همه نیاز به قدردانی دارند. اعضای تیم باید بدانند که شما به تک تک 
آن ها اهمیت می دهید و برای آن ها و کارشان احترام و ارزش قایل اید.

با حمایت از منافع اعضای تیم، اعتماد آن ها را جلب کنید

جلب  را  آنان  اعتماد  همیشه  کنند  می  محافظت  ها  آن  منافع  از  و  دارند  را  شان  تیم  اعضای  هوای  که  رهبرانی 
می کنند. اعتماد، یک عامل انگیزه بخش قوی است.

کمک به توسعه و پیشرفت اعضای تیم

                        تیم را توان مند کنید

به اعضای تیم کارهای چالش برانگیز و غیرتکراری بدهید و آن ها را در گرفتن تصمیمات و حل مشکالت 
سهیم کنید. مطمئن شوید که دوره های آموزشی، منابع الزم و زمان کافی برای کسب مهارت های جدید را 
به آن ها می دهید. همه وقتی که بدانند شانس پیشرفت در انتظارشان است، با انگیزه بیشتری کار می کنند.

                        از ایده های جدید حمایت کنید

عملی  ایده هایشان  و  بدهند  ایده  می توانند  که  بدانند  وقتی  بدهید؛  ایده  ارایه  فرصت  تیم  اعضای  به 
می شود، باانگیزه می شوند.

                        محیط کار شاد و مناسبی فراهم کنید

دفتر کاری تمیز و دلپذیر با محیطی شاد مهیا کنید. کارمندان شاد، مشتاق و مثبت هستند و این شادی 
مسری است!

                           اشتباه و شکست را جریمه نکنید؛ به جایش یک سیستم پاداش دهی تعریف کنید

نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات، قدرت ریسک پذیری و خالقیت را از افراد می گیرد. با تعریف یک 
سیستم پاداش دهی، فضای رقابتی سالمی ایجاد کنید. مطمئن شوید که سیستم پاداش دهی برای همه 

شفاف است.

                        موفقیت ها را جشن بگیرید

حتی دستاوردهای کوچک هم ارزش جشن گرفتن دارند. از هر دستاورد و موفقیت کوچکی تجلیل کنید. 
به تیم نشان دهید که همه شما یک قدم دیگر به جلو برداشته اید.

                        مدیران آینده را در داخل تیم، پرورش دهید

که  بدهید  را  فرصت  این  همه  به  غلط،  چه  و  درست  چه  تصمیمات،  گرفتن  در  افراد  کردن  توان مند  با 
نقش های مهم تر را به عهده بگیرند. این تمریِن تصمیم گیری آن ها را برای وقت مورد نیاز آماده می کند.

                        بازخورد ارایه دهید

ارایه بازخورد در مورد عملکرد اعضای تیم، به آن ها در شناسایی نقاط قوت و نیازهای توسعه ای شان کمک 
می کند. فراموش نکنید که در این روند «عملکرد فرد» را مورد ارزیابی دهید و نه «خود شخص» را. 

 

 

شفاف سازی اهداف

وقتی اهداف به طور روشن و دقیق برای اعضای تیم تعریف نشوند، آن ها درک درستی از آنچه باید انجام دهند 
ندارند؛ این موضوع همراهی آن ها با تیم را مشکل می کند و حتی منجر به سرخوردگی شان می شود.
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