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عناصر خالقیت و تاثیر انگیزه بر آن 
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ان چیزی بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انس

.بزرگتر از فکر او

«همیلتون»
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عناصر خالقیت

انگیزه
خالقیت

موضوع

دانش و شناخت مربوط به 
حقایق ، اصول و نظریات 

واند از مربوط به تحقیق که میت
طریق استعداد ، تجربه و 

آموزش بدست آید 

شکستن عادات و شیوه های
فکری و بهره گیری از 

روشهای جدید
ها و به تعویق انداختن قضاوت
ارزیابی ایده ها 

درک مسایل و تالش در 
جهت حل مسایل

متفاوت دیدن مسایل
باط وسعت فکر و برقراری ارت
میان ایده های متفاوت
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نظریه های انگیزشی

تکنولوژی.1
ساختار سازمانی.2
تولیدات.3
خدمات.4
مالیامور .5

سازمان غیر •
رسمی•
ارزشها•
عادات•
عصبانیت ها    •
احساساست•
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 از واژه التینMovere به معنی حرکت مشتق شده ، است .

ساان را در فرآیند احساس کمبود روان شناختی ، فیزیولوژیکی یا نیااز و سااه ه اک کاه ان

یر ، داراک فرآیندک که مستمر ، پایادار ، پایاان ناپا . راستاک هدفی به فعالیت وا می دارد 

. فراز و نشیب ، و پیچیده است 
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انگیزش
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دایت مای فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی ها

.نماید

 تمایل به انجام کار به شرط داشتن توانایی انجام آن کار در جهت تأمین نوعی نیاز.
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انگیزش

Mani Shojaie www.mshojaie.com



12

انگیزش چیست؟

تامین گرددانگیزش تمایل به انجام کار است و در گرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز.

:فرایند اصلی انگیزش
نیاز های ارضا نشده         تنش             انگیزه           کوشش رفتاری           نیازهای ارضا شده

کاهش تنش

داشته باشدنیاز به معنی نوعی کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیک است که می تواند دستاورد خاصی.
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فرآیند انگیزش
نیاز ارضا نشده 

تعادل موقت

عدم تعادل ساه ه رفتار

ارضاک نیاز

سرکوب نیاز تنبیه

ت ویت

پیامد

Mani Shojaie www.mshojaie.com
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:نخستین نظریه هاک انگیزش

، تئورک بهداشتی انگیزش Yو تئورک  Xنظریه سلسله مراتب نیازها ، تئورک

:نظریه سلسله مراتب نیاز ها

گیزش از مشهورترین نظریه هاک انشد، اراهه مازلو نظریه سلسله مراتب نیاز ها که توسط آبراهام 

ورت به ص)مزلو اساس فرض خود را بر این گ اشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز . است

.  وجود دارد( طب ه بندک شده 

نظریه های انگیزش
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:نظریه سلسله مراتب نیاز ها

باعث اگر نیازک به صورت اساسی و به م دار الزم ارضا شود دیگر ایجاد انگیزه نمی کند و

ها مشخص براک انگیزش فرد باید محل شخص در سلسله مراتب نیاز. تحریک فرد نمی گردد

.گردد و آنگاه درجهت ارضاک همان نیازها یا آنها که در سطح باالتر قرار دارند اقدام شود

نظریه های انگیزش
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.استگرسنگی، تشنگی، سرپناه، جنسی و سایر نیازهاک بدنی: هاک فیزیولوژیکینیاز•

.امنیت و مصون ماندن از صدمات فیزیکی و احساسی: هاک ایمنینیاز•

.مهر و محبت، احساس تعلق،پ یرش و دوستی: هاک اجتماعینیاز•

.خود احترامی، است الل، موف یت، م ام، شهرت و توجه: احترامنیازهاک •

ک اک باال وههاها، و اساتعدادها، ظرفیتاشتیاق فرد براک تح ق قابلیت: هاک خود شکوفایینیاز•
.  خود
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ویژگی های افراد خودشکوفا

ویژگی 
های افراد 
خودشکو

فا

توجه به 
واقعیت

پذیرش 
واقعیت ها

عدم ظاهر 
نمایی

درون نگر 
نیستند

فاصله از 
دیگران

شوخ طبعی 
فلسفی و 

غیر 
خصمانه

پایبند به 
اصول 
اخالقی

قدرت 
ابتکار تواضع در 

ارتباط با 
دیگران

ساده ، 
مردم گرا و 
مسئله مدار

توجه مدام 
به اهداف

دوستی 
بسیار 
عمیق

توجه به 
خوشبختی 
همنوعان

داشتن 
استقالل
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:Yو تئوری  Xتئوری

ئاورک یک دیدگاه اصوال منفای کاه آن را ت: داگالس مک گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان اراهه کرد

Xخواندند و یک دیدگاه مثبت که ان را تئورکYتئورک . نامیدندX بر این فرض قرار می گیرند که

ر بر این اساس قرار می گیرد که نیازهاک رده باالتYنیاز هاک رده پایین بر فرد حاکم هستند و تئورک

.بر فرد حاکم هستند
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:بر اساس مفروضات زیر قرار داردXتئورک

ند از کارکنان به صورت فطرک و طبیعی کار را دوست ندارند و در صورت امکان سعی می کن(1

انجام آن اجتناب نمایند

د کرد تا از آنجا که کارکنان کار را دوست ندارند، باید آنان را مجبور کرد و کنترل نمود و یا تهدی( 2

.بتوان به هدفهاک مورد نظر دست یافت

Xتئورک

www.mshojaie.com
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:بر اساس مفروضات زیر قرار داردXتئورک

ها را هدایت کارکنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند، ل ا باید به صورت رسمی آن( 3

.و رهبرک کرد

چ نوع جاه بیشتر کارکنان امنیت را باالتر از عوامل دیگر مربوط به کار، قرار می دهند و هی( 4

.طلبی و بلند پروازک ندارند

Xتئورک
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:بر اساس مفروضات زیر قرار داردYتئورک 

.کارکنان کار را امرک طبیعی و همانند تفریح یا بازک می پندارند( 1

کسی که خود را به هدف یا هدف هایی متعهد نموده است داراک نوعی خود رهبرک( 2

.و خود کنترلی می باشد

Yتئوری 
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:بر اساس مفروضات زیر قرار داردYتئورک 

.سئولیتها بر آیندبیشتر افراد می توانند مسئولیت بپ یرند و حتی در پی پ یرفتن م( 3

معه داراک ایان خالقیت، یعنی توانایی براک گرفتن تصمیمات خوب وبیشتر افراد جا( 4

.ویژگی هستند ؛ این امر تنها از ویژگی هاک مدیران نیست

Yتئوری 
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:انگیزش–تئورک بهداشت 

از . راهه شادتئورک بهداشت انگیزش به وسیله یک روانشناس به نام فردریک هرزبرگ ا

یتی موثر هرزبرگ عواملی را که در نارضا. نظر هرزبرگ رضایت عکس نارضایتی نیست

هستند را عوامل بهداشتی نامید وعاواملی کاه موجاب رضاایت مای شاوند را عوامال 

. انگیزشی نامید
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نظریه دو عاملی هرزبرگ

نارضایتی رضایت

دیدگاه سنتی

دیدگاه هرزبرگ

نارضایتی عدم نارضایتی

عدم رضایت
رضایت

.بر طرف کردن عوامل نارضایتی الزاماً به رضایت شغلی منجر نخواهد شددر مدل هرزبرگ ، 
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:تئوری های نوین انگیزش

تاار، نظریاه تئورک مبتنی بر نیازهاک سه گانه، نظریاه تعیاین هادف، تئاورک ت ویات رف

.برابرک، نظریه انتظار
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:تئورک مبتنی بر نیاز هاک سه گانه

ا نیااز را دیوید مک کللند و تعدادک دیگر از پژوهشگران سه عامل انگیزشی ذک ربط یا

نیااز باه کساب قادرت و ( 2نیاز به کسب موف یات  ( 1: پیشنهاد نمودند که عبارتند از

.نیاز به ایجاد دوستی( 3اعمال آن 

.
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:تعیین هدفنظریه 

ع اصالی این است که قصد یا اراده فرد یا سازمان را مای تاوان باه عناوان منبابیانگر تئورک مزبور 

آساان پ یرفتن هدف هاک مشکل توسط کارکنان در م ایسه با هدف هاک. انگیزش به حساب آورد

در واقع هادف هااک لالشاگر و همااورد طلاب باعاث . باعث اراهه عملکرد عالی ترک خواهد شد

.در واقع هدف هاک لالشگر و هماورد طلب باعث انگیزش می شوند. شد. انگیزش می شوند
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:تئورک ت ویت رفتار

ت رفتار به جاک در تئورک ت وی. تئورک ت ویت رفتار ن طه م ابل نظریه تعیین هدف است

ر بحاث در تئورک ت ویات رفتاا. توجه به عوامل درونی به عوامل محیطی توجه می شود

.قانون علت و معلولی وجود دارد
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:نظریه برابری

ه ساه مرجاع باراک باراک م ایسا. کارکنان و اعضاک سازمان مدام خود را با دیگران م ایسه می کنناد

ه باا هنگامی که افاراد باین داده و ساتاده در م ایسا. دیگران، سیستم و خود: همواره مورد توجه است

جااد دیگران نوعی ظلم و نابرابرک مشاهده کنند دلار نوعی تان  مای شاوند و ایان تان  باعاث ای

.انگیزش می شود و فرد در پی لیزک بر می آید که عدالت و انصاف است
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نظریه انتظار

ه در باره نظریه انتظار از ویکتور روم یکی از پ یرفته شده ترین توجیهاتی است ک

رابطه بین -2اهمیت -1: این نظریه شامل سه متغیر می گردد. انگیزش می شود

.  رابطه بین تالش و عملکرد-3عملکرد و پاداش 
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استدالل نظریه انتظار

ه پیامد آن گرای  به نوعی عمل در جهتی مشخص در گرو انتظاراتی است ک: نظریه انتظاراستدالل 

ظار در راز اصلی نظریه انت. مشخص می باشد و نتیجه مزبور مورد عالقه عامل یا فاعل می باشد

انجام درک هدف هاک فردک و تشخیص رابطه بین تالش و عملکرد، بین عملکرد و پاداش و سر

.بین پاداش و تامین هدف فرد نهفته است
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:الگوک ساده انتظار

.تالش فرد            عملکرد فرد             پاداش هاک سازمان              هدف هاک فرد

امریکایی هاا، بیشتر تئورک هاک انگیزش به وسیله. دارندهاک انگیزش در محدوده فرهنگی قرار تئورک 

.درباره امریکا یی ها و در ایالت متحده آمریکا اراهه شده است
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:دیدرابطه را می توان در فرمول زیر این *

Motivation = Expectancy  Valence

M =         E  V

انگیزش=       انتظار×          ارزش
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مدل نظریه انتظار
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چگونه می توان خالقیت افراد را افزایش داد؟

خاصیهاککسبگرفتنپی یاخاصرفتارهاکانجامبااغلبکهاستاکتسابیمهارتیخالقیت•

مهارتینات ویتدرفردانگیزهومحیطن  درتردیدکهیچامروزه.گرددمیت ویتزندگیاز

قدرتروزانه،هاکتمرینباکهورزشکارکمانندواقعدر(2001لیتونن،)نداردوجودتواناییو

میمبادرتیذهنهاکتمرینبهمستمرطوربهکهانسانیکند،میت ویتراخودفیزیکیوبدنی

.گرددمیبرخورداربهترکذهنیقدرتازورزد،
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افزای  قدرت 
خالقیت 

تفکر و خیال 
پردازک 

ک استفاده از تکنی
هاک افزای  

خالقیت

سوال پرسیدن 

افزای  انگیزه

یاددداشت بردارک
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