
 

 ماذا يُفتقد الحماس لدى طاقمي في العمل؟ ل

  كيف تحفز موظفيك  

 الجزء األول
 

 
 

إذا كان هناك نقص في الحماس في العمل، فإن الخطأ يقع على عاتق  "

 "المديرين وقواعد المنظمة ونظامها وممارساتها، وليس على الموظفين 

كيف نتوقع من الناس أن يكون لديهم شغف ويتحمسوا ألداء شيء ال  "

 "يحبونه!
 

  المغرب –محمد أحمد البستاني ه الى العربية ترجم
 

 ناوتوجه ناعلى أنه "حالة داخلية )إما حاجة أو رغبة( تنشط الحماسيعّرف علماء النفس 

من داخل الشخص أو قوى  هي الدوافعوواحتياجاتنا". غاياتنا وتحثنا على التقدم نحو أهدافنا و

 .ما لبدء سلوك خارجه تدفعه

عني يو. كيفما كان نوعهاعملية نجاح كل وراء مكونًا أساسيًا  فعالدواوجود  كان ولهذا

 األهداف التي تتوخاها.التركيز وااللتزام والشغف لتحقيق  ماسالح



 التنفيذيين يذكرون أن موظفيهم ليسوا متحمسين للعمل. راءوالمد دراءكثيرا ما نسمع المو

قد تؤذي اإلجابة و حمسين للعمل؟مت نهنا، وهو األهم، هو لماذا ال يكونو المطروح السؤالو

في إذا كان هناك نقص ف. لمشرفونوا نالتنفيذيي راءوالمد دراءالمعلى هذا السؤال غرور بعض 

لعمل، فإن الخطأ يقع على عاتق المديرين وقواعد المنظمة ونظامها وممارساتها، ل الحماس

 .اإلدارة السيئة هو واحد من نتائج فإن غياب الحماسباختصار، و الموظفين.على وليس 

 

في العمل إذا فشلت اإلدارة في اتخاذ قرارات مناسبة في خمسة  الحماسيحدث نقص و

 :مجاالت

لمجرد أنها جميلة، أو وضع  امرأة جميلة في مكتب االستقبالوضع ك االختيار الخاطئ، أولها

ب مندوب مبيعات، أو وضع أفضل مدرمكان يحب عمله والذي  خريج تكنولوجيا المعلومات

 !ألداء شيء ال يحبونه ويتحمسواكيف نتوقع من الناس أن يكون لديهم شغف إذ كمدير تدريب. 

 

ماذا وفهم عاجزا عن معرفة الموظف  ، ما يجعلأهداف المنظمة غير واضحة وثانيها كون

، سألت المشاركين عن أهداف منظمتهم. من الدورات التكوينيةفي العديد فالقيام بها. تعني ولماذا 

 على من اثنين أو ثالثة منهم، أوإال أحصل على نفس اإلجابة وال  ،متباينةاإلجابات دائما ت وكان

كيف نطلب من الناس أن إذا  يجهلونها كليا. أشخاص، والبقيةخمسة إجابات مختلفة من خمسة 

 .ال يمكننا الوصول إلى هدف ال نستطيع رؤيتهف؟ يجهلونهيكونوا متحمسين لتحقيق شيء 

 

ففي  يقوم به األشخاص الخطأ. وأ مالئمالمنظمة غير موظفي نظام تقييم أداء  كون وثالثها هو

فلن يتم  جهدهميعتقد أغلب الموظفين أنهم حتى لو بذلوا  معظم الوقت، لسبب أو آلخر،

 .أو ال ناالعتراف بهم أو تقييم أدائهم، وال يهم إذا كانوا متحمسي

 

أداء حققوا و همحتى لو بذلوا أقصى جهد مأنه نوالموظفين يعتقد والسبب الرابع هو أن أغلب

العديد من المديرين والمديرين ب . ولقد التقيتلن يؤدي ذلك إلى أي مكافأةفكما هو متوقع منهم 

هؤالء ونسي راتبه.  يتلقى ما دام آت للموظفمكافلحاجة  الالتنفيذيين الذين يعتقدون أنه 

 .( ليس مكافأةاألجرراتب )العرفون أن المديرين والمديرين التنفيذيين أو ربما ال ي

 

، فهذا هو لتقييم الموظفين ونظام المكافآتإذا كانت اإلدارة غير قادرة على تشكيل تصور ف

، ةاإلدار من خططكل ما سبق ذكره هو وفي العمل. حماس السبب الخامس لعدم وجود 

اإلدارة السيئة فإن ، مرة أخرىومرؤوسين. فعل المن  ، وليسها، وسلوكها، وإجراءاتهاوقرارات

 .في العمل الحماس تخلق نقصالتي هي 

 

االفتقار إلى المعرفة في التسويق، أو التمويل، أو االقتصاد، السبب في اإلدارة السيئة، ليس و

هو نقص . بل أو أي من الموضوعات التي يدرسها حاملي شهادة الماجستير في إدارة األعمال

 .الطبيعة البشريةب تهمومعرف لديهم وعلم النفسهم مهاراتفي 



 على أن لديهم البشر"إدارة األشخاص تعني النظر إلى  :في هذا الصددقال بيتر دركر لذا 

 اتحفيز ونتطلبي م، وسيطرة على مستوى األداء. وبالتالي، فهوانتماءات، شخصيات مختلفة

ء التنفيذيون هم والمدراء والمدراومكانة ووظيفة.  ومكافآت وقيادة منحاوإرضاء و إشراكاو

 وحدهم من بإمكانهم تلبية هذه الطلبات".

 

يجب أن يكون لدى فريق عمل أي منظمة شغف ومحركات داخلية لمساعدة المنظمة على و

، وتدريب فحص، وشحذ، وينفس تتبعحوافز خارجية، و، توفر ذلكوجود النجاح. ويستلزم 

 إشراك.، ومكانةوتطوير، واعتراف، و

 

هم أناس يحتاجون إلى المزيد من االهتمام أكثر من أي  ، بلموظفينليسوا مجرد فالعمال 

أنت ال تتعامل مع مخلوقات ف" :، كما قال ديل كارنيجيهمعند التعامل معف لذا،مورد آخر. 

حركها الفخر يمخلوقات مليئة بالتحيز، و عاطفية.مع مخلوقات نك تتعامل ولكنمنطقية، 

 ".والغرور

 

يفية الحفاظ على دوافع مرؤوسيه للعمل، يجب على المدراء حتى يتمكن المرء من فهم كو

ماسلو، هيرزبيرغ، آدم، دويك، )دراسة الطبيعة البشرية وعلم النفس وكل نظريات التحفيز 

 (. إليوت، دراكر، ماكليالند، مايو، ليكرت، تايلور، أرجيريس، دوغالس ماكغريغور، وآخرون

 

هذا ظل سين األداء وبناء بيئة عمل تحفيزية في قد أظهرت الدراسات الحديثة أنه من أجل تحف

على المعرفة، يجب أن تركز المنظمة بشكل أكبر على تدريب  يناالقتصاد والمجتمع القائم

إن قال: "حيث عجبني ما قاله بيل غيتس في هذا الصدد. ولقد أ .مديريها وليس على العاملين

 ".المعلم هو األهملكن وتحفزهم، جعل األطفال يعملون معا تالتكنولوجيا هي مجرد أداة 

 

وسيحتج على المديرين والمديرين التنفيذيين والمشرفين الحفاظ على دوافع مرؤوسيهم.  إن

لفترة أو ال يبقون كذلك مهما حاولوا، فإن مرؤوسيهم لن يكونوا متحمسين  أنهم البعض بقولهم،

وكذلك االستحمام. هذا هو السبب "ال يستمر التحفيز طويالً، : أجيبهم بما قاله زيجالروطويلة. 

 ". في أننا نحتاجه يوميا

 

 لماذا ال يستمر التحفيز طويالً؟ هو: اآلنوالسؤال المطروح 

قد درست نظريات التحفيز، وخاصة ماسلو، ستعرف  –كمدير أو شخص مسؤول  –إذا كنت 

لها ال يمكن  فعلياها ب تم االيفاءأن االحتياجات التي  –باختصار  –تقترح نظريته حيث اإلجابة. 

 .أن توفر الحافز

 

قد أخرى الناس يعملون ألسباب عديدة. وبالتالي، فإن زيادة الراتب أو منح مكافأة أو مزايا ف

ستقود الشخص فالمحفزات الداخلية  أماتزيد من مستوى تحفيز الفرد ولكن ليس لفترة طويلة. 



منح  :فز الناس للعمل بحماسحي ومن بين ما .إلى مستوى تحفيز مرتفع على المدى الطويل

 اإلشراك.و المكانةواالعتراف والشهرة واإلنجازات و السلطة
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