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عهراهکاری برای توس:اشتياق شغلي

آرنيکمشاوره مديريت موسسه : شيدا جعفری





اشتياق شغلي چيست؟

.  تاستوجه ويژه كارمندان نسبت به نقششان در سازمان اشتیاق کارمند : 1990كانويليام 

خود در شرایط اشتیاق افراد بصورت احساسی، فیزیکی و شناختی درگیر انجام درست  نقش

.میشوند

، تعهد و است که با شوقيک احساس مثبت و ارضا كننده نسبت به كار اشتیاق : 2002شافلي 

.جذب به کار معنا میشود



رضايت مشتريان سودآوری اثربخشي
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21%

10%



ترک كار

خطاهای كاری

حوادث شغلي

بيماريهای  
غلوابسته به ش

غيبت از محل كار

خطاهای كيفي

37%

65%

28%
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41%

41%



13%

87%

WORLD

30%

70%

U.S.

7%

93%

IRAN

آمار اشتياق شغلي در جهان





اشتياق شغلي از كجا ميايد؟

مدیران ارشد

مدیران میانی

مشخصات شغل و شخصیت

فرهنگ و جو سازمانی



مدیران ارشد

تدوين چشم انداز

تعيين ارزش های شركت

اطالع رساني و يادآوری مستمر در مورد چشم انداز و ارزش ها

به رسميت شناختن افراد

شخصيت مديران ارشد



شفافيت در تعيين وظايف

قراردادهای رواني

تمركز بر نقاط قوت

مربي گری

 كمک به پيشرفت افراد

 توجه  به سالمت كارمندان

 همدلي با افراد

 دادن اختيار به كارمندانتان

بازخورد مستمر

  ديده شدن

مديران مياني



مهم بودن، دیده )احترام
(شدن و احترام

اجتماع،  )عشق و تعلق خاطر
(عشق، خانواده و تیم

(امنیت مالی و امنیت فیزیکی)امنيت 

(غذا، آب، خواب)بقا

خودشکوفايي
چالش، فرصت، آموختن و )

(خالقیت

فرصتهای 
رشد و  توسعه  
شغلي

مورد تقدير قرار 
گرفتن

حقوق و 
مزايا



شغل 
معني دار

شغل 
غني

تناسب شغلزمان كافي
با شاغل

شغل 
خودمختار

مشخصات شغل



هوش 
هيجاني

تمايل به 
تجربه 
كردن

خودآگاهي هدفگرايي

مثبت 
انديشي  

شخصيت افراد



دوستي

ارتباطات

فرهنگ  
سازمان

مسئوليت اجتماعي

كار تيمي

ارتباطات سازماني

شادی و تفريح دوستي



سنجش اشتياق شغلي

آموزش و آگاهسازی خودآگاهي و مهارت

برنامه های عملياتي

www.Rnik.ir https://t.me/Engagement_Rnik
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