مهارات التحفيز

الموضوعات التي سوف تتناولها المجموعة هي -:









 -1مقدمة .
 -2معنى التحفٌز والفرق بٌنه وبٌن الدافعٌة .
 -3أقسام التحفٌز .
 -4فوائده ونتائجه .
 -5طرق تحفٌز العاملٌن .
 -6العوامل المإثرة فً عملٌة التحفٌز .
 -7العوامل التً تإدي إلى ضعف التحفٌز .
 -8مستوٌات الحاجة إلى الدوافع عند ماسلو .

معنى التحفيز والفرق بينه وبين الدافعية:
 التحفيز  :يطلق على التحريك لألمام  ،وهو عبارة عن كل
قول أو فعل أو إشارة تدفع اإلنسان إلى سلوك أفضل أو
تعمل على استمراره فيه  .والتحفيز ينمى الدافعية ويقود
إليها  ،إال أن التحفيز يأتي من الخارج فإن وجدت الدافعية
من الداخل التقيا في المعنى  ،وإن عدمت صار التحفيز هو
الحث من اآلخرين على أن يقوم الفرد بالسلوك المطلوب .

أقسام التحفيز
قسم علماء السلوك التحفٌز إلى ثالثة أمور -:
حافز حب البقاء ( وهو الحافز الفسٌولوجً البٌولوجً ) وهو
غرٌزة فطرٌة أودعها هللا فً بنً البشر لٌستقٌم بها معاشهم
وٌعمر به الكون .
التحفٌز الداخلً ( وهو وجود الدافعٌة من ذات اإلنسان لفعل
معٌن ) .
التحفٌز الخارجً ( وٌكون بإحدى وسٌلتٌن  -الترغٌب أو
الترهٌب ) .

النصوص الدالة عليه
أصل التحفٌز وارد فً القرآن والسنة من حٌث :
• الحث على القٌام بالعمل إن كان خٌراً أو تركه إن كان شراً .
• الثناء على العمل إن كان خٌراً أو ذمه إن كان شراً .
فمن األصل األول  :قول هللا تعالى  [ :وسارعوا إلى معفرة
من ربكم  ]..وقول النبً صلى هللا علٌه وسلم ( احرص
على ما ٌنفعك واستعن باهلل وال تعجز ) الحدٌث رواه مسلم
ومن األصل الثانً  :قوله تعالى  [ :إن تبدوا الصدقات فنعما
هً  ]..وقوله علٌه الصالة والسالم  ( :نعم العبد عبد هللا لو
كان ٌقوم اللٌل ) رواه البخاري

فوائد ونتائج التحفٌز
•
•
•
•

انخفاض نسبة تغٌب العامل وتؤخره .
ٌكسب العاملٌن سلوكا إٌجابٌا أفضل .
تحقٌق األهداف التً خطط لها العامل أو رئٌسه أو الدائرة
ككل .
الطاقة والجودة فً اإلنتاج أي مقاربة مخرجات العمل إلى
مدخالتها قدر اإلمكان

العوامل المؤثرة في فعالية نظام الحوافز
 التبعية  :وهو أن ٌكون التحفٌز تالٌا مباشراً للعمل قدر
المستطاع .
 الحجم والنوع  :من المناسب أن ٌكون حجم الحافز ونوعه
وحجم العمل ونوعه بٌنهما تناسب .
 إدراك سبب التحفيز  :وهو أن ٌدرك المحفز لم حفز .
 الثبات  :فإذا حفز أحد العاملٌن فً مجال ولم ٌحفز اآلخر فً
المجال نفسه فالحافز غٌر ثابت .
 التحكم  :ال ٌصح أن ٌطالب العامل إال بما هو قادر علٌه .

طرق تحفٌز المرإوسٌن
هناك الكثٌر من الطرق لتحفٌز المرإوسٌن لعل منها تمثٌالً ال
حصراً :
 -2الجوائز
 -1المدٌح والثناء والتقدٌر .
والمكافآت  -3المسابقات
 -4الترقٌة أو العالوة ( إن كان الرئٌس ٌملكها ) .
 -5التدرٌب .
 -5زرع الثقة فً نفوس العاملٌن  -7.تحدٌد الهدف -8.
اإلنجاز .
 - 9المصداقٌة فً التعامل
 -10التفوٌض فً العمل  -11.صنع القرار قبل من العاملٌن .

عوامل ضعف التحفيز والدافعية
 من المعلوم أن األخذ بؤضداد هذه النقاط ٌإدي إلى إحباط
العاملٌن  .ومن هنا ٌحسن بنا ذكر بعض العوامل التً تإدي
إلى إحباط المرإوسٌن ومن ثم قلة وجود الحافز والدافعٌة
لدٌهم  ،فمن ذلكما قٌل عن بعض أرباب اإلدارة عشر طرق
تحبط المرإوسٌن :
 -2اإلذالل وسوء المعاملة
 -1عدم االستقرار .
.
 -3اآلمال الكاذبة  -4.الروتٌن  -5.ضعف نواتج العمل-6.
 -7كثرة توجٌه اللوم .
األهداف المتعارضة .
 -8المحاباة

مستويات لحاجة التي تولد الدوافع حسب نظرية ماسلو
 حاجة تحقيق الذات
 حـاجات التقدير واالحترام
 حــاجـات االنـتـمـاء والـمـــيـول
 حــــــــاجــــــــــة األمــــــــــــــــن
 الـحـــــاجــــــات الـفــسـيـولـــوجــيـــة

دور المدير في تحفيز المرؤوسين
• الموظف ٌحتاج إلى التقدٌر واالحترام  ،وخٌر ما ٌحقق له
ذلك هو المدٌر  ،كما ٌحتاج إلى تحقٌق الذات بالجد
واالجتهاد فً عمله لٌرضً ربه وممن ٌحثه وٌرغبه
بذلك مدٌر ه  ،وٌحتاج أٌضا إلى االستقرار فً عمله ومن
خٌر من ٌعٌنه فً ذلك المدٌر ولذلك ٌجب ان ٌهتم بما
ٌلً :
• دراسة سلوك الفرد وتحدٌد العوامل المإثرة فً سلوكه .
• التؤثٌر فً سلوكه لتحقٌق أهداف محددة .

