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.كندمينابرابرييابرابرياحساس

ارزیابی خویش ارزیابی دیگری
مقایسه خویش 

با دیگری

احساس برابری 

یا نابرابری



 ت تحصیالت ، تجربه ، میزان تالش ، موقعی: داده ها
. . .اجتماعی ، سن ، جنس و 

 دستمزد ، مقام و رتبه سازمانی ، پاداش و: ستاده ها
ترفیع و سایر وسایل رفاهی



ستاده های دیگران

داده های دیگران

ستاده های خویش

داده های خویش
=

مقایسه



مقایسه خویش 
با دیگری

برابری

نا برابری

انگیزش برای حفظ 
وضع موجود

انگیزش برای کاهش 

نابرابری

تغییر داده ها-1

تغییر ستاده ها-2

تغییر ادراک از خویش-3

نتغییر ادراک از دیگرا-4

تغییر مقایسه ها-5
ترک شغل یا سازمان-6



زة وجود احساس برابري در شخص موجب مي شود كه انگي
فرد حداقل تا زماني. حفظ وضع موجود در او به وجود آيد

ند و كه نسبت بين ستاده و داده اش به سازمان تغيير نك
ند ،سطح نسبت ستاده و داده ديگري نيز تغيير نكهمچنينش 

ي به هر حال شخص. داده خود را به سازمان ثابت نگه ميدارد
ي كه احساس نابرابري مي كند، خواهان كاهش اين نابرابر

رد براي از است و هر قدر اين نابرابري بيشتر باشد، انگيزه ف
.بين بردن آن نيز بيشتر خواهد بود



ر تحقيقات تئوري برابري، موضوع تحقيقات زيادي بوده است، ولي بيشت
تي هنگامي كه اشخاص در سيستم پرداخت ساع.دامنة محدودي داشته اند

افي احساس نابرابري كنند به طور مثال فرد حس كند كه به او پول اض
دهد پرداخت مي شود، سعي مي كند كميت و كيفيت كار خود را افزايش

.و برعكس
هاي ناعادالنه تحقيقات انجام شده بيشتر واكنشهاي افراد را در برابر پرداخت

ري مورد تأييد قرار داده است، ولي در مجموع به نظر ميرسد كه اين تئو
.توسط تحقيقات انجام شده مورد تأييد قرار گرفته است

 نان و مردان بين زواكنش يكي از نتايج جالب اين تحقيقات يكسان نبودن
.در مقابل نابرابري مي باشد



رابري استتئوري انتظار يك مدل انگيزشي پيچيده و كاملتر از تئوري ب
م يباشدالگوي اوليه تئوري انتظار متعلق به ادوارد تالمن و كرت لوين  .

يله افراد اين تئوري ،به تشخيص چگونگي انتخاب راه انجام كار به وس
زان فرض اوليه تئوري اين است كه انگيزش، به مي. مربوط مي شود

عالقه شخص براي
ستگي دارددستيابي به چيزي و احتمالي كه براي تحقق آن قائل است ب



تحقق انتظار تحقق عملكرد از طريق كوشش احتمالي است كه فرد براي
.عملكرد از طريق كوشش قائل است

تمال انتظار تحقق نتيجه از طريق عملكرد عبارت است از اينكه فرد اح
.دستيابي به نتايج معيني را مي دهد

يجه يا نتايج و ظرفيت آنها؛ به آنچه كه در ازاي عملكرد حاصل م يشود ،نت
.پيامد گفته مي شود



احتمال تحقق 

عملکرد از 
طریق کوشش

احتمال تحقق 

نتایج از طریق 
عملکرد

ارزندگی
نتایج

محیط

توانایی
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 ضايت ممكن است منتهي به ايجاد رسطح بااليي از عملكرد طبق نظر آنها
.شود

.
ود و این اندیشه های سنتی معتقد بودند که رضایت به عملکرد منتهی می ش

مدل برای اولین بار اعالم کرد که عملکرد به رضایت منتهی می شود



عملكرد به دو نوع پاداش منتهي مي شود.
 احساس كسب موفقيت و . مانند احساس انجام كار:پاداشهاي دروني

.مشابه آن كه غير ملموس هستند
 مانند حقوق و ارتقا كه پاداشهاي ملموس هستند: پاداشهاي خارجي



نتيجة . ترابطه انتظار دوگانه و ظرفيت با كوشش و عملكرد تأييد شده اس
تحقيقها نشان داده است كه اشخاص

داراي رفتار برانگيخته نخواهند بود مگر آنكه:
 (1 )پاداشهاي مورد انتظار با ارزش باشند.
 (2 )بپذيرند كه كوشش آنها منجر به عملكرد مي شود.
 (3 )افت بپذيرند كه عملكرد آنها موجب ميشود پاداشهاي مورد نظر را دري

.كنند



ادراک نقش

توانایی ها 
وصفات

6-4شکل

پاداش های 
خارجی

پاداش های 
درونی

ادراک 

عادالنه بودن 
پاداشها ارزش 

پاداش

ادراک احتمال 

تحقق پاداش از 
طریق کوشش

رضایت



 تعريف يادگيري
القوه كه نتيجه يادگيري را مي توان يك تغيير نسبتاً دائمي رفتار يا رفتار ب

.تجربه مستقيم يا غير مستقيم باشد تعريف كرد
يادگيري با تغييرات همراه است: نخست .
 ي طوالني دوام مزماني تغييري كه ناشي از يادگيري باشد مدت : دوم

.آورد
غيير ناشي در نهايت، ت. يادگيري بر رفتار و رفتار بالقوه اثر مي گذارد: سوم

.از يادگيري حاصل تجربه هاي مستقيم ياغيرمستقيم  يباشد



وماً به تئوري تقويت كه به آن شرطي كردن عامل نيز گفته مي شود ،عم
به زبان. مطالعات اسكينر مربوط م يباشد

نابراين، ب. ساده، طبق تئوري تقويت؛ رفتار ،تابع پيامدهاي خود م يباشد
رفتاري كه پيامدهاي خوشايند دارد به

باشد به احتمال بيشتري در آينده تكرار خواهد شد و اگر پيامدها دلپذير ن
.احتمال كمتري تكرار مي شود



انواع تقويت
1-تقويت مثبت
دتقويت مثبت پاداشي است كه در قبال رفتار دلخواه داده مي شو.
2-پرهيز؛
 تقويت منفيپرهيز يا به عبارت ديگر
در اين روش شخص به جاي اينكه در قبال انجام رفتار دلخواه پاداش

ايند دريافت كند، اين فرصت به او داده مي شود كه از يك پيامد ناخوش
.پرهيز كند



3- خاموش سازي؛
ام يك همانطور كه تقويت مثبت و منفي موجب مي شود تعداد دفعات انج

ك رفتار دلخواه افزايش پيدا كند، خاموش سازي موجب كاهش تكرار ي
ر مي گرفته رفتار غيردلخواه، به ويژه رفتاري كه در گذشته مورد تشويق قرا

.است، مي شود
4- تنبيه؛
 تنبيه هم مانند خاموش سازي گرايش به حذف يا كاهش رفتارهاي

تار تنبيه به عنوان يك پيامد ناخوشايند و بر يك رف. غيردلخواه دارد
.غيردلخواه اعمال مي شود



ه كار گرفته پنج برنامه تقويت كه به طور مؤثر به وسيله روانشناسان و مديران ب
.مي شوند

انواع تقويت
رفتار هر زمان كه رخ دهد ،تقويت م يشود: تقويت مداوم.
و از پيش رفتار براساس برنامه زماني ثابت: تقويت با فواصل زماني ثابت

.تنظيم شده تقويت مي شود
شود ولي اين رفتار در فواصل زماني تقويت مي: تقويت با فواصل زماني متغير

.فواصل ثابت نيستند
ش در م يآيد، رفتار بر حسب تعداد رفتاري كه به نماي: تقويت با نسبت ثابت

.ندو تعداد رفتاري كه بايد تقويت شوند ثابت مي مان. تقويت م يشود
يش در م يآيد، رفتار بر حسب تعداد رفتاري كه به نما: تقويت با نسبت متغير

ولي تعداد رفتاري كه . تقويت م يشود
بايد تقويت شوند در زمانهاي مختلف تغيير مي كند.

برنامه هاي تقويت



تعميم محركها
 تعميم محركها يعني اينكه افراد چگونه يك محرك واحد يا دو محرك

مشابه را در محيطهاي سازماني مختلف
تشخيص مي دهند
تفكيك محركها
تفكيك محركها ؛ يعني توانايي تشخيص تفاوت بين محركها



يادگيري جانشيني
ن مي يادگيري جانشيني يا شكل دهي؛ يادگيري از راه تجربه هاي ديگرا

.باشد
يادگيري اجتماعي
ص و محيط طبق تئوري يادگيري اجتماعي، رفتار از طريق شناختهاي تشخي

به. اجتماعي تشخيص داده مي شود
رداشتهاي عبارت دقيقتر، فرض بر آن است كه حداقل بخشي از رفتارها و ب

اشخاص در پاسخ به آنچه كه ديگران از
آنها انتظار دارند، فرا گرفته مي شوند.



نبيه ناميدهر گونه پيامد ناخوشايندي را كه به دنبال يك رفتار واقع شود، ت .
اطي مي اگر اقدام به تنبيه، سازمان يافته و رسمي باشد، آن را اقدام انضب

.نامند
كدام اگر اعمال تنبيه ضروري به نظر مي رسد، مؤثرترين شكل اعمال آن

.است
ويت شده باشد، تنبيه بايد قبل از اينكه رفتار ناخواسته به شدت تقنخست

.اعمال شود
ود تا رابطه بايد بالفاصله بعد از مشاهده رفتار ناخواسته تنبيه اعمال ش: دوم

.بين رفتار نامناسب و پيامد آن در ذهن فرد نقش ببندد
در تنبيه بايد به جاي شخص بر رفتار او تكيه كرد: سوم



 مثبت براي تغيير رفتار سازماني به طور اصولي از تقويت: تغيير رفتار
.تشويق كاركنان به انجام رفتار دلخواه سازمان استفاده مي شود

ط باعملكرد اولين قدم در تغيير رفتار سازماني، شناسايي وقايع رفتار مرتب
.فرد مي باشد

 قدم دوم اين است كه مدير، عملكرد يا سطح عملكرد فعلي هر يك از
قدم سوم شناسايي. كاركنان را اندازه م يگيرد

پيشامدهاي رفتاري و يا پيامدهاي عملكرد است.
نتايج تغيير رفتار سازماني

انگيزش تغيير رفتار سازماني در بيشتر موقعيتها روش با ارزشي براي افزايش
.كاركنان مي باشد



25

اين تئوري يک تئوري انگیزش فردي نیست 
بلکه در ارتباط با ادراک شخصی و رفتار 

دخیل بودن ويژگی هاي )بین افراد می باشد 
(فردي و عوامل محیطی در رفتار افراد



گيرددر اينجا مصداقهاي انگيزشي تئوري اسناد مورد بررسي قرار مي  .
دهاي طبق ديدگاه اسنادي انگيزش كاركنان ،كاركنان از ديدگاه فرآين

توجه فرد براساس اين ادراكها م. ادراك نفس به رفتار خويش مي نگرند
.مي شود كه رفتار او پاسخي به عوامل داخلي است يا خارجي



عملكرد و بهره وري
ود بهره وري اشاره به ميزان كاال و خدمات توليدي يك سازمان از منابع خ

كه مي وروًدي بهره وري عبارت است از سطح خروجي نسبت به . دارد
توان در آن سطح فرد، گروه كاري يا سازمان را ارزيابي كرد

از عملكرد عبارت است از مجموع رفتارهاي در ارتباط با شغل كه افراد
خود نشان مي دهند



ان دو رفتار وابسته به هم كاركنان كه مورد توجه خاص مديران و محقق
ط هر دو آنها به معني خروج فرد از محي. استجابجاييو غيبت.قرار دارد

.  كاري م يباشند
؛ زماني است كه كارگر به هر دليل در محل كار خود حاضر نميغيبت

ان ؛ زماني اتفاق مي افتد كه فردي شغل خود را در سازمجابجائي. شود
غيبت يكي از ابعاد مهم عملكرد است،. براي هميشه رها كند



تدابيري براي انگيزش شغلي
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در اشخاص ميل به كار كردن را 
پديد آوريد

عالقه مندي خود را به كار ِ 
كاركنان نشان دهيد



بطور خصوصي انتقاد كنيد و در جمع، از 
افراد انتقاد نكنيد

را وقتي انتقاد مي كنيد، پيشنهاد سازنده اي
هم آماده داشته باشيد



نمونه بارز و الگوي خوبي 
براي كاركنان باشيد

مالحظه كار باشيد و 
جوانب امور را بسنجيد

هر كس كه كاري
را به پايان رسانيد،
بايد شخصاً پاداش 
كارش را بگيرد



Aبه كاركنان احترام بگذاريد

B نظريه هاي ديگران را در طرحها و نقشه هايتان
دخالت بدهيد

C از آنچه كه به كاركنان مربوط ميشود و در سرنوشت ِ خدمت
آنان موثر است آگاهشان كنيد



نشان بدهيد كه به 
كاركنان

خود اعتماد داريد

وريوقتي پيشنهاد يا دست
يدميدهيد بايد مطمئن باش
كه داليل آن را ميتوانيد 

ابراز كنيد

ناز كاركنان خود بخواهيد
در صورت نياز بدون هيچ
ترسي براي كمك خواهي

به شما مراجعه كند



از چهره هاي اخم آلود
كاركنان ناراحت نشده 
و در صدد مقابله به 
مثل نباشيد

ميل باطني خود را
بصورت پيشنهاد
عرضه كنيد

هنگام سخن گفتن 
به 

اداي جمالت و 
استفاده
از واژه ها توجه كنيد

در رفتار و 
كردارتان
پايدار باشيد

نزد همكاران، 
كاركنان
را تحسين كنيد



از زورگويي و 
تحميل نظر خود 
به ديگران 
خودداري كنيد







مستمع خوبي باشيد و با شنيدن 
سخنان كاركنان آنها را به وجد آوريد

هامت وقتي اشتباهي ميكنيد با كمال ش
ار اقرو از روي صداقت به اشتباه خود 

كنيد




