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انواع مهارتها در رابطه با وظایف مدیریت

مدیریت عالی •

مدیریت میانی•

سرپرستی•







نياز ارضا نشده تنش محرك
رفتار در

جهت
ارضا

نياز ارضا
شده

كاهش
تنش

فرآيند اصلي انگيزش



ارضاء و عدم ارضاء انگیزه ها

ارضایعدموآرامشموجبانگیزهارضای

ناکامیاحساسنهایتدروتنشموجبآن

.شدخواهد



انگیزش
ی که انسانها را وا می دارد تا به روش خاصفرایندی است

.ند رفتار و تالش کنند تا به هدفهای خاصی دست یاب
الیت انگیزه حالت درونی است که انسان را برای انجام فع

.خاصی ترغیب  می کند 



:انگیزه و رفتار

وجبمآنهاهستند،رفتار(چراهای)هاانگیزه
یکلجهتوشوندمیفعالیتادامهوآغاز
.سازدمیمعینرافردهررفتار



:انگیزه و هدف

ظارانتموردنتایج:هدفها•
میهدفرارفتاریکاز

رفتارهایهمه.گویند
از.استهدفدارآدمی
محرکعنوانبههدف

.شودمینامبردهخارجی
دارجهتموجباهداف

شدتوانگیزهبودن
یمانگیزهبهبخشیدن

.شوند

انگیزه 

اهداف

رابطه انگیزه و هدف



رابطه انگیزه، هدف و رفتار

انگیزه 

هدف

رفتار



ساده ترین نوع تقسیم بندی: انواع نیازها

آب،ذا،غبهنیازشامل:زیستییااولیهنیازهای(الف
...وهواخواب،جنسی،میل

انساندرشباکه:فکریوروحییاثانویهنیازهای(ب
سی،شناوظیفهاحترام،رقابت،:مانندمییابدنماد

...ومحبتبخشندگی،

.نمایندمیعملهمبارابطهدرنیازدواین:مهمنکته



ویزگیهای نیازهای اولیه

استیاجتماعسنتهایتاثیرتحت(الف
دارندعمومیت(ب

نمایدمیعملیکسانبطور(ج



نیازهای ثانویه 
ا رشد که ب: نیازهای ثانویه یا روحی و فکری( ب

ظیفه رقابت، احترام، و: انسان نماد مییابد مانند
...شناسی، بخشندگی، محبت و 

ویزگیهای نیازهای ثانویه  
ستندبشدت به تجربیات شخصی واسته ه( الف

داز نظر نوع و شدت در بین مردم متفاوتن( ب
در هر شخص تغییر پذیر است ( ج
نهایی بطور دسته جمعی عمل می کنند نه به ت( د
از شناخت آگاهانه اغلب مخفی است( ه



انگیزاننده های مردم از نظر نسیم شمال

یجانونانیندوزبانینداربدانیقسمندسهیاراندال-

زبانییارانبهکننوازشبرانشازدربدهناننانیبه-

میتوانیتابدهجانجانشبهنگهدارراجانییارلیکنو-



انگیزاننده های مردم از نظر موالنا

عاشق نامست و مدح شاعرانچون به نادر گشت مستغنی زنان -
در بیان فضل او منبر دهندتا که اصل و نسل او را بر دهند-
زآنکه قوت نان ستون جان بودآدمی اول حریص نان بود  -
آخراالمر از مالئک برتر است  مرد اول بسته خواب و خوراست-



الگوهاي مدیریتي در زمینه انگیزش

الگوی  
سنتی

الگوی  
روابط 
انسانی

الگوی  
منابع 
انسانی



هاي انگيزشدسته بندي تئوري

محتوايي

تاکيد بر عامل انگيزش•
توجه به نيازها و اهداف فرد•

رفتاري
تمرکز بر رفتار•
واکنش به محرک هاي دروني و •

بيروني

فرايندي

نتاکيد بر فرايند انگيخته شد•
توجه به چگونگي انگيزش•

شناختي
عقالنيت/ آگاهانه بودن •
اهداف و رفتار شناخته شده و قابل•

محاسبه



تئوریهای انگیزش

یز هایی  نظریاتی هستند که در مورد اینکه چه چ:انگیزشتئوریهای محتوایی -الف
:بحث می کنند ,  موجب انگیزش می شوند 

مازلوهاینیازمراتبسلسله-1

هرزبرگبهداشتوانگیزشتئوری-2

آلدرفررشدوتعلقزیستی،نیازهاینظریه-3

کلندمکگانهسهنیازهای-4

گریگورمکyوxتئوری-5

آرجریسرشدمراحلیابالغانساننظریه-6

یزش بحث  نظریاتی هستند که در مورد چگونگی ایجاد انگ:تئوریهای فرایندی انگیزش-ب
می کنند  

تئوری انتظار و احتمال-
تئوری برابری-
تئوری اسناد-



سلسله مراتب نیاز های مازلو
اصول مازلو  

.هر انسان یک کل منسجم است .1
.نیازهای انسان جنبه موقتی دارد .2

هانه نیازهای آگاهانه انسان متنوع تر از نیازهای نا آگا.3
.اوست 

هرگاه یک نیاز تاحدودی ارضا شود تا مدتی محرک.4
.رفتار نخواهد بود 

.ندنیازهای انسان از یک سلسله مراتب پیروی می ک.5



سلسله مراتب نيازهاي مازلو

مادي و غريزي 

امنيت

تعلق

احترام

خود شكوفائي



نظريه سلسله مراتب نيازها

...گرسنگي، تشنگي، جنس ي، پوشاك و: نيازهاي مادي و غريزي  .1

احساس آرامش و آسايش رواني، اطمينان به آينده، اطمينان از :نيازهاي أيمني.2
استمرار ارضاي نيازها

يك تاثير ناش ي از احساس تعلق، پذيرفته شدن و دوستي: نياز اجتماعي .3

اس ، استقالل و احس(عزت نفس)شامل عوامل دروني مثل احترام به خود:نياز احترام .4
مورد توجه واقع دستيابي و عوامل بيروني مثل شناخته شدن موقعيت فردي و

.شدن

ك مي فرد را به سوي شدن درجهت آنچه مي تواند بشود تحري: نياز به خود شكوفايي .5
كند، نياز به رشدو دستيابي به پتانسيل فردي



انگیزش-تئوری بهداشت

ام تئوري بهداشت انگیزش به وسیله یک روانشناس به ن

.فردریک هرزبرگ ارائه شد 

نیستنارضایتيعکس رضایتاز نظر هرزبرگ 

ل موثر هستند را عوامنارضایتيهرزبرگ عواملي را که در 

مي شوند را رضایتنامید وعواملي که موجب بهداشتي

عوامل انگیزشي نامید 



تئوري دو عاملي هرزبرگ

High HighJob Dissatisfaction Job Satisfaction0

عوامل نگهدارنده تاثير گذار بر 

نارضايتي كاركنان

يت عوامل انگيزش ي تاثير گذار بر رضا

شغلي

• كيفيت سرپرستي
• پرداخت
• سياستهاي سازماني
• شرايط فيزيكي كار
• ارتباط با ديگران
• امنيت شغلي

فرصت ارتقا•
فرصت براي رشد شخص ي•
تشخص حرفه اي•
جذابيت مسئوليت•
امكان دستيابي به اهداف•



رابطه میان نظر هرزبرگ و مازلو 

عوامل بهداشت وروانی

جسمانی

نایمنی و تامی

اجتماعی

احترام

خودیابی

عوامل انگیزشی



بهداشت روانی-مقایسه مدلهای سلسله مراتب نیازها و انگیزشی

خودیابی

احترام

اجتماعی

ایمنی و تامین

جسمانی یا اساسی

ل
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کسب موفقیت 

کارچالشی بودن

افزایش مطلوب

رشد و بهبود در کار

تحسین به خاطر انجام کار

موقعیت شغل
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دا
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 ن
 و

ی
وان
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شت
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به

روابط متقابل

نظارت فنی

سبک مدیریت و خط مشی سازمان

امنیت شغلی

شرایط کار

حقوق



مک گریگور   yو xنظریه
:xتئوری

.انسانها ذاتا تنبل و از کار بیزارند و مسئولیت گریزند 
نیاز به مشوق های مادی برای تشویق 

نیاز به کنترل 
تصمیم گیری ضعیف و خالقیت ضعیف در اکثریت



:yتئوری 
کار مانند بازی است .1

ذیری پمسئولیت .2
عمومیت خالقیت و قدرت تصمیم گیری .3

اهمیت خود کنترلی .4
اهمیت انگیزش.5



مفروضات مديريتي

Xتئوري

• بي عالقگي به كار

• لزوم استفاده از تنبيه

• مسئوليت گريزي 

• نيازمند هدايت رسمي

• لزوم اقدامات محكم امنيتي

• آرزوهاي حقير

Yتئوري

كار بعنوان يك جز طبيعي از وجود•

خود هدايتگر•

عالقمند به خود كنترلي•

مسئوليت پذير•

مسئوليت خواه•

هدر پي اتخاذ تصميمات مبتكران•



نظریه نیازهای مک کله لند

نیازهای موفقیت.1
نیازهای تعلق عاطفی.2

نیاز به قدرت.3



(كاليتون آلدرفر)”ارگ”تئوري

:نياز هاي محوري

تهيه كردن مواد ضروري : نيازهاي حياتي
براي ادامه حيات

آرزوي برقراري ارتباط: ارتباط

نياز به تحقق توسعه فردي: رشد

:مفاهيم

ند بيش از يك نياز بصورت همزمان مي توان
.عامل رفتار باشد

يزان اگر يك نياز باالتر امكان ارضا نيابد، م
ر احساس نياز و عالقمندي به نياز پايين ت

.افزايش خواهد يافت



ALDERFER Theorem (ERG)

Aesthetics

Understanding & Knowledge

Self Actualization

Esteem

Social

Safety

Basic
Existance 

Relatedness

Growth



جمع بندي نظریه هاي انگیزشي محتوایي

ه نظریه نیازهای س
گانه

-هنظریه نگهدارند
انگیزاننده

علق تنظریه زیستی،
و رشد

یازهاسلسله مراتب ن

توفیق گرایی
هاانگیزاننده رشد

خودشکوفایی
قدرت احترام

تعلق نگهدارنده ها
ارتباط و تعلق اجتماعی

زیستی
ایمنی
زیستی

انگیزش و بهره وري 33



تئوری انتظار
ک این نظریه علت این را که چرا مردم ی: تئوری انتظار 

اب می  رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح می دهند و انتخ
عین کنند شرح می دهد و انگیزه هر رفتار را با مواد زیر م

:می کند 
ه ادراک فرد یا انتظار وی از نتایج یا پاداشهائی ک. 1

. احتماال از یک رفتار معین حاصل می شود 
.جذابیت آن پاداش در ارضای نیازهای او. 2



ه می  بدین ترتیب انگیزش حاصل ادراک فرد است از آنچ
که  . خواهد کسب کند و آنچه که به دست خواهد آورد 

:بصورت رابطه ذیل بیان می شود 
(M)انگیزش ( = V)جذابیت نتایج × ( E)نتایج مورد انتظار

نتخاب این نظریه نشان می دهد که یک فرد هنگامی اقدام به ا
دست  رفتاری می کند که معتقد باشد احتمال زیادی در به

افی  آوردن نتایج مطلوب وجود دارد و این نتایج به اندازه ک
ه  در توانایی ارضای نیازهایش کشش دارند و رفتاری را ک

.  واهند کرد جذابیت نتایج آن پایین  یا منفی باشد انتخاب نخ
ار و هم  بنابراین انگیزه انجام کاری هم به نتایج مورد انتظ

جذابیت آن وابسته است



نظریه برابری

ان اگر افراد در سازم:جی استیسی آدامز در این زمینه نوشت
ر نا برابری و اجحافی را احساس کنندبا اقداماتی که د

خالف جهت اهداف سازمان انجام می دهند در صدد 
.اصالح این نابرابری ها بر خواهند آمد



نظریه برابری آدامز

:انسانها نسبت ستاده به داده خود را با همکارانشان در سازمان مقایسه می کنند 

دریافتی افراد دیگری از سازمان ؟ دریافتی فرد از سازمان 

آورده افراد دیگر به سازمان>         آورده فرد به سازمان         

  >

=



نظریه هدف گذاری
.افراد هدفمند بهتر از افراد فاقد هدف کار می کنند 

.افراد دارای هدف چالشی بهتر از افراد با هدف ساده کار می کنند 
:عوامل موثر هدفگذاری چالشی 

توان فرد . 1
پذیرش هدف–تعهد فرد نسبت به هدف .2

بازخور . 3
دشواری پیچیدگی کار .4

(شفافیت و کمی شدن )دقت در هدفگذاری .5
امید فرد در رسیدن به نتیجه.6

کنترل و هدایت مستمر .7



نظریه تقویت یا شرطی کردن عامل 
کارانش نظریه تقویت به روانشناس معروف اسکینر و هم

نفی در این نظریه انگیزش درونی. نسبت داده می شود 
ر اقدامات شده و رفتار را متاثر از رفتار گذشته و محیط ب

ک رفتارهای در این نظریه با تفکی,آینده تحلیل می نمایند
مفید تالش برای تقویت رفتار ارادی, ارادی از غیر ارادی 

.  ی شود و بدین گونه به اصالح رفتار پرداخته م. می شود 
به نام اسکینر برای تقویت و اصالح رفتار از چهار روش

.برد 



داده می شود پاداشی است که در رابطهبا رفتار مطلوب:تقویت مثبت.1
ای تکرار هدف از این روش تایید رفتار مطلوب فرد و افزایش امتیازها بر. 

.آن نوع رفتار می باشد
مطلوب با حذف  تالش فرد برای کسب نتایج: پرهیز یا تقویت منفی.2

رد از ابتالء به  یعنی برای اینکه ف. رفتارهایی نامطلوب از نظر دیگران است 
تا از  , دهد نتیجه نامطلوب پرهیز کند رفتار مورد نظر دیگران را انجام می

.انتقاد او در امان باشد 
. لخواه است نتایج ناخوشایند برای رفتارهای نامطلوب و غیر د:تنبیه.3

در این روش . تعلیق و غیره است, مانند تاخیر کم کاری با نتیجه توبیخ 
.متاسفانه رفتار صحیح به فرد آموزش داده نمی شوند 

به  خاموش سازی و چشم پوشی:خاموش سازی یا چشم پوشی .4
لوب می منظور از بین بردن تمامی تقویت ها متعاقب یک رفتار غیر مط

,  ل می کند این مفهوم را به فرد منتق, نادیده گرفتن افراد ضعیف . باشد 
. که باید در اصالح و تقویت رفتار تالش کند 



تکنیک های طراحی شغل

طراحی 

شغل

توسعه شغل
غنی سازی شغل

مشاغل گروهی

مهندسی شغل

خصوصیات مطلوب شغلی

گردش شغل


