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 چكيده  

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديددااه مدديران   

ان شدده عاارتندد از افدزايح تحتدي       آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضيه هدا  عندو  

مديران برانگيزش كاركنان و يا افزايح انگيزه امنيتي مديران بر رو  انگيزش كاركنان و يا افدزايح  

انگيزه خوديابي و تحقيق خود بر رو  انگيزش كاركنان و همين طور افزايح سابقه كدار  مدديران   

تند از مديران و كاركنان آموزش و پرورش كه بر رو  انگيزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عاار

نفدر بده عندوان     02نفر است كه  082شامل معلّمين و دبيران و آموزااران است كه يك اين جامعه 

نمونه انتخاب ارديده و پرسح نامه مربوط به انگيزش كاركنان و مديران بر رو  آنها اجرا ارديدده  

و خير دارد كده جهدت آزمدون فرضديه هدا از روش       سئوال دو ازينه ا  بله 02كه اين پرسح نامه 

استفاده ارديده كه نتايج بدسدت آمدده نندان مدي دهدد كده انگيدزه امنيزتدي  افدزايح           X0آمار  

تحتي   و همين طور سابقه كار  و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيدزش كاركندان تدرثير    

 مثاتي داشته باشد.
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 فصل اول

 كليّـات تحقيق

 

 

 

 

 

 : مقدمه

ارچه اخت فا  بي حد و آشكار بين رفتارها  آدميان وجود دارد ولي كوشح ها  معيندي وجدود   

دارند كه برا  تمام دنيا يكسان است.در اينجا كوشح مي شود كه نقح اصلي   جهت انگيزه هدا   

يزه است كه او را به مهم و اساسي انسان تعيين اردد.اساساً پويايي رفتار )زير بنا  رفتار( انسان  انگ

سو  ارضا  نيازها  اساسي سوق مي دهد به عاار  ديگر كنح هايي كه فرد از خدود نندان مدي    

دهد تماماً برا  برقرار  توازن و انسجام نيازها  انساني است هرچند نمي توان به طور كامل جريان 

يط خارج و سطوح مناسب ها  آنها را دريافت.انسجام رواني فرد وابسته به تماس مناسب و  با مح

تحريكا  يا اط عاتي است كه دريافت مي دارد.افراد بينتر پذيرا  اط عاتي مي شوند كه به خورد 
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آنها داده مي شود.حتي در شرايط نااوار زنداي آشكار ارديده است كه حداقل انگيزه و فعاليت كده  

عي رواني ضرور  اسدت تحدت   در هر فرد و در زمان ها  مختلف در نوسان است برا  انسجام طاي

ترثير بعضي شرايط مث ً عدم تحريك ها  مناسب فرد احساس مد ل ربدي حوصدلگي مدي كندد و      

ممكن است كوشح نمايد كه سطح تحريك خود را از طريق انجام دادن بعضدي امدور اوندااون يدا     

فوق العاده  دراير شدن با يك فعاليت هيجان آور انجام دهد برعكس تحت ترثير تحريك يا فنارها 

 يا بيح از اندازه ممكن است فرد كوشح كند كه سطح فعاليت و درون داد خويح را كاهح دهد.

انسان فطرتاً كنجكاو است و او برا  فهميدن و رسديدن بده تتدوير  معندي دار از دنيدا  خدويح       

پاسد    همواره در ت ش است.اار فرد نتواند نظم و ترتيب را در محيط خويح بيابد قادر نيست كده 

ها  مثات و مناسب نسات به آنها داشته باشد.آداب و رسوم و قوانين اجتماعي تا حدود  انعكداس  

هايي از انگيزه نظم و فهم و پيح بيندي هستند.كوشدح بندر بدرا  نظدم  فهدم و پديح بيندي در         

كنجكاو  و  درباره خوينتن و جستجو  دانح درباره دنيا  اطرافح آشكار مدي شدود.برا  ايدن    

د همواره تجارب جديد بر اساس پيح فرض ها  موجود و قديمي مورد تعاير و تفسدير قدرار   مقتو

 (08صفحه  838ارفته است. )آزاد صاان 

 بيان مسئله :

نيرو  انساني شاغل در سازمان ها  اصلي ترين سرمايه در اختيار مدديران اسدت و مدديريت منداب      

مي باشد.رفتار و فعاليت انسان ها ناشي از انگيزه انساني مهمترين و شايد اصلي ترين وظيفه مديران 

ها يا نيازها  آنان است.مديران با شناخت و پيح بيني انگيزه ها و نيازها  واقعدي كاركندان تحدت    

مديريت خود مي توانند به موق  و به طور صحيح به ارضاء نيازها و انگيزه ها  آنان اقدام نموده و از 

مطلوب در راستا  اهداف سازمان بهره ور  كنند.مديريت صدحيح در  نيرو  انساني سازمان به نحو 

سازمان ها ايجاب مي كند كه مديران با شناخت و پيح بيندي انگيدزه هدا  نيدرو  انسداني تحدت       
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مديريت خود همت امارند و عدم توجه به ارضاء نيازها  نيرو  انساني باعث بروز رفتارهدا  سدوء   

و ... مي شود و عدم همسوئي در نگدرش مدديران و كاركندان در    مانند ناكامي  القيد   پرخاشگر  

مورد نيازها و انگيزه ها  كاركنان از عوامل مهم بروز منك   نيرو  انساني در سازمان هاسدت.در  

همين راستا اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر نيازهدا  كاركندان آمدوزش و پدرورش از ديددااه      

رداخته و اينكه نوع نگرش مديران و اهميت به انگيزه ها مدي تواندد   مديران و كاركنان همين اداره پ

 در انگيزه كاركنان هم ترثير بگذارد يا نه.

 و سئوال پژوهش

 آيا انگيزش خوديابي مديران بر انگيزه كاركنان مي تواند مؤثر باشد؟ – 8

 آيا سابقه كار  مديران بر انگيزش فعاليت كاركنان مي تواند مؤثر باشد؟ – 0

 آيا توجه به نيازها  امنيتي كاركنان توسط مديران و انگيزه امنيتي كاركنان رابطه وجود دارد؟ – 3

 آيا افزايح تحتي   مديران در نگرش و انگيزش احترام و منزلت كاركنان مؤثر است؟ – 0

 

 

 هدف هاي تحقيق :

ن مددارس اعدم از   هدف از تحقيق حاضر بررسي نيازهدا و انگيدزش كاركندان و مدديران و آموزادارا     

ابتدايي  راهنمايي و دبيرستان با نيازها  مديران آموزش و پرورش و مدارس است و اينكه آيا سابقه 

كار  و افزايح تحتي   و يا اهميت دادن به نيازها  امنيتي و خوديابي مي تواندد در انگيدزش و   

 نيازها  كاركنان آموزش و پرورش ترثير داشته باشد يا نه.

 تحقيق : فرضيه هاي

 آيا از ديدااه مديران افزايح تحتي   موجب ارتقاء انگيزش كاركنان مي شود؟ – 8
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 افزايح خوديابي در مديران بررو  انگيزش خود يابي و تحق ذا  كاركنان موثر بوده است .  -0

 توجه به نيازها  امنيتي كاركنان توسط مديران و انگيزش كاركنان رابطه وجود دارد . -3

 سابقه كار  مديران و انگيزش كاركنان رابطه وجود دارد.  بين -0

 اهميت و ضرورت تحقيق :

نيرو  انساني شاغل در سازمان ها مهمترين سرمايه در اختيار مدديران اسدت كده مدديريت منداب       

انساني اصلي ترين وظيفه مديران سازمان هاست . مناب  انساني جدزء دارايدي هاسدت كده مسدتلزم      

و متناسب است.افراد انساني نه فقط از لحا ظ توانايي انجام كار بلكه از لحاظ علدل  مديريت شايسته 

يا اراده انجام كار )انگيزش( با هم متفاوتند.انگيزه ها  چراها  رفتارند و موجب آغاز و ادامه فعاليدت  

مي شوند.نياز ما ماهتيا  داليل اصلي عمل به شمار مي روند كه مدديريت صدحيح در سدازمان هدا     

ايجاب مي كند كه مديران با شناخت و پيح بيني انگيزه ها  نيرو  انساني تحدت مدديريت خدود    

همت امارند تا بتوانند با ارضاء صحيح و به موق  نيازها  آنان زمينه فعاليت و بازدهي واقعي آندان  

الاداً  را در جهت اهداف سازماني فراهم نمايند.مديراني كه در انگيزش كاركنان خود موفق هسدتند غ 

محيطي فراهم كرده اند كه در آن هدف ها  مقتضي و مناسب برا  ارضاء نيازها  آنان مهيا شود و 

اميد است با تحقيقا  انجام شده بتوان رابطه بين مديران و كاركنان را از قال بينتر به هم نزديك 

 (38  صفحه 8388كرد تا بتوان محيط كار  بدون دغدغه داشته باشيم. )شكور   

 غيرهاي تحقيق و تعاريف نظري و عملياتي واژه ها :مت

 افزايح تحتي  

 انگيزش احترام

 افزايح خوديابي

 نيازها و انگيزش امنيتي 
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 سابقه كار

 

 تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم :

انگيزش عاارتند از نيرويي است كه از درون موجب تحريك فرد شده و  را به سو  هدف  سمت و 

 پار مي كند.جهت معيني رهس

انگيزش خوديابي و تحقق خود كه در سدطح كمدال و خودشدكوفايي را مدي تدوان در رشدد بددني         

رفتارها  جنسي و تنكيل خانواده كه برا  تداوم و حفظ جاوداني خويح ت ش كند و رسيدن بده  

عالي ترين درجا  و قاول كردن خود و به عاارتي بدست آوردن نمره ا  كده آزمدودني از پرسدح    

 امه انگيزش و سئواال  مربوط به انگيزش خوديابي بدست آورده است.ن

انگيزش امنيتي به حالتي افته مي شود كه فرد احساس يا كنح هايي كه فدرد در موقعيدت هدا     

ترس آور و خطرناك به وجود مي آورد برا  اينكه در امان باشد و برا  حفظ اين امنيت دچار ت ش 

 با كساني كه اين امنيت را از بين مي برند.هايي مي شود و ااهي ماارزه 

افزايح تحتي   به تحتي تي كه مديران مراكز بر خود دارند كه ااهي اين تحتدي   در سدطح   

ديپلم و فوق ديپلم است كه امروزه با باال رفتن آااهي ها  مردمي تحتي   عاليه بده ليسدانس و   

 فوق ليسانس كنانده شده است.

تند از مد  انجام وظيفه در مؤسسه و يا محل كار  است كه مدير يا كاركنان سابقه كار  هم عاار

 در آن منغول بوده اند.
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 فصل دوم

 پيشينه و ادبيات تحقيق

 

 

 

 

 

 

 تعريف مديريت

مديريت به معنا  فرآيند استفاده بهينه از مناب  در جهت تحقق اهداف  اينك به يك ركن بي بديل 

 تاديل شده است. -حتي سياست و فرهنگ–رصه اجتماع و اقتتاد و غير قابل انكار در ع

مديريت در دو سده اخير جايگاه خود را به صور  تتاعد هندسي روبه ارتقداء يافتده اسدت.از قدرن     

نوزده به بعد كه مديريت وارد نظام ها  آكادميك و سيستم ها  آموزشي شد  بحث ها  جددز  و  

ندينمندان رشته ها  مختلدف در ارفت.امدا مدرور زمدان و     مفتلي پيرامون تعريف مديريت ميان ا

و تولد نظريه ها  جديد   -به ويژه حوزه اقتتاد–اهميت نقح اين اصل مهم در عرصه ها  اجتماع 

مقام رفيعي به مديريت داد تا جايي كه امروزه  مديريت را كليد  تر و مهم تر از عامل پول و مناب  
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ي كنندد.زماني بدر سدر علدم يدا هندر بدودن مدديريت  جددل هدا در           اوليه در فرآيند اقتتاد تلقي م

ارفت.اروهي بر اين باور بودند كه مديريت فقط هنر است و بر ايدن ادعدا  خدود شدواهد تداريخي      

بسيار در خلق تمدن ها ارئه كرده اند  كه الاته هيچكدام دليلي بر حذف آموزش درچنين فرآيند  

ايين اصول و مااني فرااير و جهان شدمول  مدديريت را داندح    به حساب نيامده اند.اروهي نيز با ت

تلقي كردند.دانني كه دارا  مااني تئوريك و اصول و بنيان ها  ثابت و تعريف شده و فنون و رويه 

ها  منخص اجرايي است.اينك پس از حدود يك قرن مجادله غالب محققدان و انديندمندان ايدن    

انند و بر اين مسئله تركيد دارند كه وجود توانمند  هدا   عرصه مديريت را هم علم و هم هنر مي د

ذاتي و غير اكتسابي در افراد مدير  شرط الزم است اما هراز در دنيدا  پيچيدده و در حدال تغييدر     

 كافي به نظر نمي رسد.

لذا بخح مهم مهار  ها  مديران از طريق كسب دانح و اط عا  فني مديريت بدست مي آيدد و  

ايي كه موفقيت مديران مديريت نخوانده را دليلي بر هنر بودن مدديريت تلقدي مدي    لذا درجواب آنه

در صور  دسترسي به دانح مديريتي  -اار واقعاً وجود داشته باشند-كنند بايد افت چنين مديراني

 قطعاً به موفقيت ها  چند برابر دست مي يابند.

   دانح و فن بودن مديريت نيدز بده   ع وه بر چالح پيرامون علم و هنر بودن مديريت در يك مقط

چالح كنيده شد و نيز علم يا فلسفه بودن آن.برخي نيز مستقل بودن مديريت به عنوان يك دانح 

را مددورد ترديددد قددرار دادنددد.اما اكنددون پددس از اذشددت چندددين دهدده بحددث و افتگددو و ترديددد و 

ديريت يك داندح واسدطه   پاسخگويي غالب صاحب نظران اين عرصه به اين قناعت رسيده اند كه م

همه عرصه ها  آدمي را در بدر مدي    -تقريااً–ا  است و به لحاظ استرداي حوزه كار مديريت كه 

ايرد از يافته ها  تمام علوم بنر  نيز بهره مي ايرد.مديريت از سويي رينه در بحث ها  فلسفي 
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اسي و رواننناسي وابسته دارد و از سويي به علوم سياسي اقتتاد  آمار  و رياضي و نيز جامعه شن

 است.لذا پذيرش اينكه مديريت يك دانح بين رشته ا  است قابل دفاع به نظر مي رسد.

در بازنگر  پينينه تولد دانح مديريت و در دو سده اخير طي شدن يدك مسدير رو بده كمدال بده      

پايه ادذاران   خوبي خود را ننان مي دهد.از نظريه ها  ماكس وبر هنر  فايول و تيلور كه به عنوان

مديريت ك سيك اشتهار دارند تا نظريه روابط انساني و سرانجام نظريه ها  نوين مدديريتي شدامل   

رويكرد سيستمي و اقتضايي  همه نندانگر حركدت در يدك مسدير روبده تكامدل اسدت.اين حركدت         

هدا    همچنان ادامه يافته است و در حوزه ها  مختلف به شيوه فندي تدر و متمايز الگوهدا و رويده    

جديد  را به عالم مديريت عرضده مدي كندد.از آنجدا كده همدين مسدير  مدديريت در رشدته هدا            

دولتي صددنعتي مالي بازرااني بيمه و ... توسددعه پيدددا كددرده است متناسددب بددا هددر يددك از عرصدده  

ها رويكردها و تكنيك ها  مختلفي ارئه شده كه هر كدام در جا  خود حدائز اهمزيدت هسدتند.اين    

فنون جديد بر اساس اهميتي كه برا  مؤسسين آن داشدته اندد از يدك زاويده و در يدك      نظريا  و 

بخح خاصي از مديريت پديد آمده و كوشح كرده اند آن امور را به صور  تختتي تر مورد توجه 

قرار دهند.برخي در عرصه برنامه ريز  تحول ساختار سازماني دسته ا  در زمينده فرآينددها و نيدز    

 مناب  انساني و رفتار سازماني ارائه طريق داده اند.بعضي در حوزه 

همانطور  كه م حظه مي شود مديريت به عنوان يك سيستم دارا  ابعاد اركان و فرآيند پيچيدده  

 ا  است.

 انگيزش

انگيزش يك محرك مهم در سازمان و يكي از عوامل مهم در مديريت سرمايه ها  فكدر  سدازمان   

 نگيزه بينتر  دارند كاراتر و مؤثرتر كار مي كنند.است.افراد  كه در سازمان ا
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انگيزش رابطه بسيار زياد  با رضايت شغلي دارد.فرد  كه رضدايت بيندتر  بدرا  انجدام كارهدا       

محوله داشته باشد انگيزه بينتر  نيز برا  بهتر انجام دادن آن كدار دارد.تداكنون مطالعدا  بسديار     

ر ادامه مي خواهيم به چند نمونه از اين مطالعدا  اشداره   زياد  در مورد انگيزش انجام شده است.د

 ا  داشته باشيم :

ارائه شد كده نيازهدا     8403سلسله مراتب نيازها  مازلو : تئور  سلسله مراتب نياز مازلو در سال 

انساني را به پنج طاقه تقسيم مي كند.بر اساس تئور  مازلو هر وقت نيازها  فرد  در يدك طاقده   

ود و  برا  برآورده ساختن نيازها  خود درسطح باالتر انگيزه پيدا مي كند.اين طاقه برآورده مي ش

 بند  به شرح ذيل است:

نيازها  فيزيولوژيكي : اولين و پايين ترين سطح نيازها مي باشد كه شامل نيازها  اوليه برا  حفظ 

 بقاء نظير خوراك و جان پناه مي باشد.

مربوط به نياز به امنيت حفاظت و ايمني در رخدادها  فيزيكي و  نيازها  ايمني : سطح دوم نيازها

 فرد  روزانه مي باشد.

نيازها  اجتماعي : سومين سطح نيازها مربوط به رفتارها  اجتماعي مي باشد و بر اين اساس است 

كه افراد تمايل دارند به عنوان بخني از يك اروه پذيرفته شوند و شامل تمايل به دوست داشدتن و  

 اطفه مي باشد.ع

نياز به كسب شهر  و اعتاار : چهارمين سطح نيازها مربوط به نيداز فدرد  بده احترام بده رسدميت      

 شناختن و پرستيژ و احساس كمال فرد  مي باشد.

نياز به بروز كليه توانمند  ها : اين سطح باالترين سطح نيازها  فرد  مي باشد.هر فدرد  تمايدل   

 تفاده از توانمند  هايح از كليه پتانسيل ها  خود بهره بگيرد.دارد با رشد پيدا كردن و اس
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با ارتقا  فرد در سلسله مراتب نيازها نيازها  رده ها  باالتر اهميت بيندتر  بدرا  و  پيددا مدي     

كند.همچنين نيازها با توجه به مرحله شغلي سداختار سدازماني و موقعيدت جغرافيدايي بدرا  افدراد       

ه ممكن است اين سلسله مراتب نيازها در برخدي فرهندگ هدا كدارايي     مختلف متفاو  هستند.بع و

خود را از دسدت بدهدد.ممكن اسدت در برخدي فرهندگ هدا نيازهدا  اجتمداعي فراتدر از نيازهدا            

 فيزيولوژيكي و ايمني قرار ايرند.

 اين تئور  بيان مي كند كه مديريت بايد نيازها  كاركنان را شناسايي و درك نمايد.

والً ساده نيست و ممكن است منجر به اتخاذ فرضيا  غير دقيدق شدود.در هدر صدور      اين كار معم

 شناخت نيازها  فرد  مي تواند به شناخت راه ها  ايجاد انگيزش در كاركنان كمك نمايد.

فردريك هرزبرگ بر رو  عوامل ترثير ادذار بدر رو  عملكدرد     8492فاكتورها  هرزبرگ : در سال 

عاتي انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه دو عامدل بدر رو  رضدايت شدغلي     افراد در محيط كار مطال

 كاركنان در محيط كار اثر اذار است:

 عوامل بهداشت رواني – 8

 عوامل انگيزشي – 0

عوامل بهداشتي بينتر مربوط به محيط كار مي شوند و نه به محيط كار و بايسدتي در يدك سدطح    

 مناساي نگه داشته شوند.

اين قسمت عاارتند از سياست ها  سازماني كيفيت نظار  شرايط كار  ارتاداط بدا    عوامل مهم در

همكاران و زيردستان وضعيت امنيت شغلي و حقوق.سطح مناساي از اين عوامدل بدرا  ممانعدت از    

نارضايتي شغلي ضرور  است.افزايح اين عوامل از اين سطح لزوماً به افزايح رضايت شغلي منجدر  

 نمي شود.
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تلف ديگر  به عنوان عوامل انگيزشي شناخته مي شوند كه باعث افزايح رضايت شدغلي  عوامل مخ

 مي شوند.

اين عوامل عاارتندد از موفقيت بده رسدميت شدناخته شدن مسئوليت رشدد طايعت كدار و شدانس        

 پينرفت.

مك اريگور : تمركز تئور  ها  مك اريگور بيندتر بدر رو  رفتدار مدديريتي      Yو  Xتئور  ها  

نيازها  كاركنان.بر اساس اين تئور  ميزان درك سرپرست از كاركندان بر رو  روشدي كده    است تا 

و  برا  ايجاد انگيزش استفاده مي كند   ترثير فراواني دارد.و  دو تئدور  در ايدن ختدور ارائده     

 داده است:

  فرض سرپرست بر اين است كه كاركنان با كار خود سازاار  ندارند و لدذا هدر كدار    Xدر تئور  

برا  فرار از آن انجام مي دهد.در چنين موارد  سرپرست كنترل و پايح ها  نزديكتر و قو  تر را 

 بر رو  كاركنان اعمال مي كند و به سختي تفويض اختيار مي كند.

كاركنان تمايل به انجام كار و افزايح پذيرش مسدئوليت دارندد.در    Xبرعكس تئور   Yدر تئور  

 بينتر  به كاركنان داده و تمايل بينتر  به تفويض اختيار دارد.اين موارد سرپرست آزاد  

 مديريت بر اساس دركي كه از ميزان ع قه كاركنان دارد آنها را به انجام كار تحريك مي كند.

ارائه شد.در اين روش سعي بدر آن اسدت بدا دادن مسدئوليت      8482: اين تئور  در سال  Zتئور  

اس تقدير در آنها در آنها انگيزه ايجداد ادردد.اين نظريده بدر اسداس      بينتر به كاركنان و ايجاد احس

 مديريت ژاپني ماتني بر دخالت بينتر كاركنان در تتميم اير  ها بنا نهاده شده است.

تئور  مساو  : اين نظريه توسط استيسي آدامز ارائده شدده اسدت.بر ايدن اسداس در صدورتي كده        

نسات به ساير همكاران خود را احساس كنند دچار بدي  كاركنان احساس بي عدالتي در پرداخت ها 

انگيزاي مي شوند و بالعكس در صورتي كه احساس كنند با توجه به كار  كه انجام داده اند انتاف 
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در مورد آنها رعايت شده است با انگيزه بينتر  به كار مي پردازند.برخي از ننانه ها  بي انگيزادي  

اركنان عاارتست از خوب كار نكردن  درخواست افزايح حقدوق   در نتيجه عدم رعايت انتاف بين ك

استعفا  مقايسه خود با ديگر همكاران و توجيه موقتي بودن بي عدالتي مي باشد.برا  پيداده سداز    

موفق اين تئور  بايد درك كاركنان نسات به مسائل روشن اردد.ابتدا بايدد مدوارد بدي عددالتي در     

 ارزيابي عملكرد و پرداخت پاداش برا  كاركنان روشن اردد. سازمان شناخته شده و معيارها 

تئور  تقويت : اين تئور  از يك رويكرد هويج و چماق برا  ايجاد انگيزش استفاده مي كندد.چهار  

 استراتژ  تقويتي مختلف وجود دارد.تقويت مثات  تقويت منفي  تنايه و محو كردن.

مورد نظر را از خود بروز دهد پداداش بدرا  و  در    در تقويت مثات در صورتي كه فرد رفتار مثات

نظر ارفته مي شود.در اين استراتژ  پاداش فقط در صور  بروز رفتار مورد نظر ارائه خواهد شدد و  

اين پاداش نيز ب فاصله پس از بروز اين رفتار بايد پرداخت اردد.در تقويدت منفدي در صدورتي كده     

تحميل نتايج منفي به فرد جلواير  به عمدل مدي آيدد.اين    رفتار مثات مورد نظر مناهده شود  از 

روش را اه ااه روش اجتناب نيز مي اويند زيرا فرد با انجام كار مورد نظر  از برخورد با نتايج منفي 

اجتناب مي كند.بر خ ف دو استراتژ  فوق كه برا  بروز رفتار مناسب استفاده مدي شدوند  تنايده    

ها  نامناسب استفاده مي شود.محو كردن نيز در حالتي اتفاق مي افتد برا  جلواير  از بروز رفتار

كه فرد رفتار مناساي از خود بروز دهد در اين صور  از نتايج استراتژ  ها  تقدويتي رهدايي پيددا    

 مي كند.

 عوامل مؤثر در انگيزش :

ندد متغيدر كده    هراونه نظرجام  درباره پايه ها  انگيزشي رفتار درسازمان ها بايد بده ضدرور  برچ  

 برنفوذ دارند متمركز شوند.

 يك نظام طاقه بند  چهار اروه متغيرعمده را سودمند يافته است:
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 ويژاي ها  محيط فرد  -8

 شغليختوصيا   -0

 ختوصيا  محيط كار  -3

 ويژاي ها  محيط بيروني  -0

ه موقعيدت  روشن است كه ويژايها  معيني مانند نگرش فرد بويژه نگرش هايي كه فرد بدا خدود بد   

 كار  آورده است درانگيزش و  مؤثراست.

دسته دوم متغيرها كه برا  تاثيربخنيدن درانگيزش مي تواند مورد تعديل قرارايرد ويژادي هدا    

شددغلي اسددت يعنددي ماهيددت شددغل وآنچدده كدده شددخص درشددغل انجددام مددي دهددد درانگيددزش     

امل انگيزشي مرتاط با ويژاي اومؤثراست.همچنين اخيراً ازتازاي وشفافيت هدف به عنوان يكي ازعو

 ها  شغلي ياد مي كند.

متغيرهايي كه با ويژاي ها  محيط كارمربوط است و مي تواند آن ها را تغييرداد تادرانگيزش مؤثر 

 واق  شوند عاارتنداز:

 سرپرست  -8

 جو و فرهنگ سازماني -0

 نظام پاداش -3

ن مؤثرباشدد  محديط بيروندي اسدت.     چهارمين دسته متغيرهايي كه مي تواندد در انگيدزش كاركندا   

برعكس سه متغيراول كنترل اين متغيردردست سازمان نيسدت.آلن كدروالگ درمقالده خدود تحدت      

 مراحل وروش ها  انگيزش كاركنان راچنين معرفي مي كند: "كاركنان خود را برانگيزيد"عنوان 

 نيازها  كاركنان راشناسايي كنيد.

 باشد:اين نيازها  مي توانندبه صور  زير 
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 پاداش برابر و منتفانه -8

 امنيت شغلي -0

 پاداش ها  دروني -3

 چالح ها  كار)كارها و هدف ها  پرچالح( -0

 و  روش ها  رسمي انگيزش راچنين برمي شمارد:

 ايجاد سيستم شناسايي واندازه اير  نيازها  كاركنان -8

 ايجاد تنويق ها  كار  -0

 پاداش ها -3

 ارتقاء و ترفي  -0

 نويق ها  فتليت -9

مدوارد زيدر بده عندوان نيازهدا        "مدديريت انگيدزش  كاركندان   "آن فيلد نيز درمقاله خود با عنوان 

 انگيزشي افراد نام مي برد:

 كسب شايستگي فني -8

 كسب شايستگي مديريتي -0

 استق ل در كار -3

 امنيت و ثاا   -0

 خ قيت و كارآفريني -9

 احساس خدمت -0

 چالح ها  كار  -7

 ساك زنداي -8
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 انگيزش وطراحي سيستم پاداش مؤثر:

تختيص واعطا  پاداش درسازمان بايدبه اونه ا  باشددكه حدداكثربازده را بدرا  سدازمان ممكدن      

 سازد .

به عنوان اولين قدم دراين راستا سيستم بايدطور  طراحي اردد كده اعطدا  پداداش  مندروط بده      

  است كه درجهت نيل بده اهدداف سدازمان باشدد(     عملكرد مؤثرباشد.)منظورازعملكردمؤثر عملكرد

تنهادراين صور  است كه استفاده از اين پاداش به عنوان مكانيسمي برا  تندويق و ايجداد انگيدزه    

 كارسازاست.

ازجمله مهمترين اهداف اعطا  پاداش  جذب وحفظ نيروهدا  تندويق بده حضدورمنظم ومرتدب در      

 .سازمان وترغيب آنهابه عملكرد بهترمي باشد

 پاداش هنگامي درنيل به اهداف  مؤثراست كه ازويژايها  زيربرخوردارباشد:

اهميت : به خاطرتفاوتها  زياد شختيتي وسليقه ا  كه ميان افراد وجود دارد درعمدل نمدي تدوان    

پاداشددي راتعيددين كددرد كدده بددرا  همدده كاركنددان ارزش واهميددت يكسدداني داشددته باشددد.بنابراين  

اين است كه اول اين سيستم بايد درحد امكان برا  تعداد بيندتر  از  كاردرطراحي سيستم پاداش 

كاركنان جذابيت داشته باشد و ديگراين كه پاداش ها  متنوع واونااوني راشامل شود كه هركددام  

 ازآن ها برا  عضو  درسازمان  مهم وبا ارزش باشد.

مقدارياميزان پاداش رامتناسب با  انعطاف : سيستم بايدانعطاف پذير باشد.به اين معني كه بايد بتوان

 افزايح يا كاهح عملكرد مؤثر تغيير داد.

فراواني : يكي از منك   دراعطا  پاداش  بازده نزولي آن است يعني اعطا  مكرر يك پاداش باعث 

كاهح يا ازبين رفتن ارزش واهميت آن مدي شود.درصدورتي كده سيسدتم پداداش چندين مندكلي        

دفعا  اعطا  آن بينترباشد تاثيربالقوه اش درعملكدرد فدرد بيندترخواهد     نداشته باشد هراندازه كه



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 18 

شد.بنابراين پاداشي مورد نظر است كه بي آنكه ارزش واهميت خود از دست بدهد بتوان به دفعدا   

 از آن استفاده كرد.

آشكار  : پاداشي مؤثراست كه برا  فرد منهود وملموس باشد.پاداشدي كده نمايدان باشدد نه تنهدا      

تنويق وايجاد انگيزه درشخص ايرنده پاداش مؤثراسدت  بلكده بده طورمعمدول همدان احسداس       در

 وآثارمثات را دركساني كه شاهد اعطا  پاداش هستند نيز به وجود مي آورد.

توزي  منتفانه : پاداش هايي كه كاركنان ازسازمان دريافت مي نمايند بايد قابل مقايسده باسدازمان   

رداخل سازمان نيزبايد عادالنه باشد.كاركنان هنگامي سيسدتم پداداش را   ها  ديگرباشد وهمچنين د

درست مي دانند كه احساس نمايند تاعيضي درتوزي  پاداش ميان آنها وساير كاركندان وجودنددارد   

واشخار برا  كار وعملكرد منابه  دريافت منابه  دريافت مندابه دارندياكسداني كده دارا  بدازده     

 ان است.برابرند دريافتنان يكس

هزينه مناسب : يكي از نكا  بسيارمهم درطراحي هرسيستم  پاداشي  هزينه هايي است كه اعطدا   

پاداش برا  سازمان دربردارد.بديهي است ازنظرسازمان  پاداش هايي مناسب ترومطلدوب ترندد كده    

مدورد پداداش   هزينه را مي توان به دفعا  و به افراد بينتر  اعطاء نمود درحالي كه طايعتاً اين در 

ها  پرهزينه وارانقيمت  علمي يا اقتتاد  نخواهدبود.درهرحال اارهددف وانگيدزه مهدم اوليده در     

اعطا  پاداش  افزايح كارايي كاركنان ودرنتيجه كداهح هزينده هدا  عمليداتي مدي باشدد اعطا        

 پاداش ها  پرهزينه غيرمنطقي خواهد بود.

 نبررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در سازما

 مقدمه

بديهي است هر مدير  به آااهي از ويژاي ها  انگيزش كاركنان سازمان و رينده يدابي حركدا  و    

رفتار و اعمال و رفتار افراد در محيط كار خود نيازمند است.بي شك اين نياز مولد چراهدايي دربداره   
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لزداي فرد از كدارش  كار انسان در سازمان  علت برخورد فعال يا انفعالي با كار  عنق و ع قه و يا د

مي باشد.پاس  به اين چراها كه به نحو  با شدز  و حد   ع قه يا علل كار فرد در سدازمان پيوندد   

دارد  موضوعي است كه تتوير  از انگيزش كاركنان در سازمان برا  فرادسدتان ارائده مدي دهدد.از     

ه ا  اسدت كده نداازير    سو  ديگر انسان و محيط اطراف او دو فرآيندد پيچيدده و عمومداً ناشدناخت    

شناخت و جستجو  جوانب انگيزش و فرآيند آن را بسيار پيچيده مي كند.لذا هدر اونده تعامدل دو    

جاناه انسان و اجتماع  انسان و محيط  انسان و تكنولوژ  و... مي تواند به نحو  با انگيختگي و آثار 

ا نظريه ها و نگرش ها  متدداول  جناي مرتاط بر آن مربوط اردد.هدف اين مقاله در ابتدا آشنايي ب

موجود نسات به پديده انگيزش در سازمان است و سپس تنخيص و تايين راهها  اص ح رفتدار و  

بررسددي چگددونگي ارتادداط فرآيندددهايي چددون اددروه و انحرافددا  اجتمدداعي و تنددويق و تنايدده يددا  

 كاركنان در سازمان مي باشد. "انگيختگي"

 ازماننگرش هاي مرسوم به انگيزش در س

ماهيت مديريت در طول زمان  تغييرا  بسيار  پيدا كرده است  تا جدايي كده مدديران در اذشدته     

علي رغم آنكه با تعداد بي شمار  انسان سروكار داشتند با مندكل پيچيدده ا  دربداره اينكده چده      

ن در فرد  و يا چه اروهي چه كار  را بايد انجام دهد  مواجه ناودند.در حدالي كده امدروزه مدديرا    

ابتدايي ترين وظايف خود با پيچيده ترين روش ها  سازماني و محيطي روبرو هستند و به سداداي  

نمي توانند هر فرد  را به هر كار  بگمارند.زيرا در اندك زماني با وظايف پيچيده و خواسدته هدا    

بده   ناشناخته ا  از سو  كاركنان مواجه مي شوند.در طول اين مد  نگرش ها  متفداوتي نسدات  

فرآيند مديريت وجود داشته است و هر يك در شرايط خار خود جا  بررسي و ترمل دارد.پيگير  

اين فرآيند برا  وسعت ديد و فكر مديران بسيار مؤثر است.در بررسي و مطالعه الگوها و نظريه ها  

لدف  مربوط به انگيزش غالااً به سه نوع نگرش برخورد مي كنيم كه اغلب مدورد بحدث مقداط  مخت   
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علمي و داننگاهي است.اين نگرش ها عاارتند از: الگوها  سنتي  روابط انساني و مناب  انسداني كده   

 اينك به شرح مختتر  از هريك مي پردازيم.

 الگوهاي سنتي

فردريك وينسلوتيلور)مرتاط شده است جايي كه عده ا  از نظريه "غالااً الگو  سنتي انگيزش با نام 

ب مديريت علمي مي دانند(.براساس اين مكتب شغل مدير عادار  اسدت از   پردازان او را واض  مكت

كسب اطمينان نسات به انجام دادن كارها  تكرار  در بهترين راه و روش.مدير تداب  ايدن مكتدب    

برا  اينكه از صحت انجام دادن كارها  پيح بيني شده اطمينان حاصل كند به سيسدتم تحريدك   

ران خود متوسل مي اردد و پاداش ها  مداد  را وسديله اصدلي    كننده دستمزد برا  انگيزش كارا

سياست ها  مديريتي خود قرار مي دهد.به عاار  ديگر توليد بينتر  به منزله افزايح پاداش ها  

 مالي برا  كارار است.

به طور كلي اين مكتب به كاراران به مثابه انسان هايي تنال مي نگرد و به شغل آنان بينتر از خود 

اهميت مي دهد تا جايي كه تنها وسيله و ابزار انگيزش كاراران اضافه نمودن دسدتمزد و تنهدا    آنان

باور آنها نيرو  كارشان شمرده مي شود.الاته شايد در آن شرايط و با توجه به عوامل خار آن زمان 

 اين نگرش مفيد بود.زيرا كاراراني كه در پنت درها  بسدته كارخانده هدا  صدنعتي آن زمدان در     

آرزو  اشتغال  شب را به روز مي رساندند  خود نيز اين طدرز تلقدي را منطقدي و قابدل قادول مدي       

دانستند.ولي به تدريج مديران دريافتند كه پاداش ها  مالي به عنوان عامل انگيزش  ديگر از قدر  

بدا   كافي برخوردار نيست و كاراران به طور كلي طالب امنيت شغلي و احساس تعلق عاطفي متقابل

 سازمان به جا  برقرار  حداقل دستمزد هستند.

 الگوي روابط انساني
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به مرور زمان و با اذشت يك دهه از تفكرا  مكتب سدنتي  بدي ثاداتي و ناپايددار  ديددااه هدا        

و ساير محققان و پژوهنگران مكتدب روابدط انسداني     "التون مايو"انگيزشي آن به تدريج روشن شد.

جتماعي كاراران و كاركندان دارا  اهميدت خدار ويدژه ا  اسدت  و بده       دريافتند كه برخوردها  ا

همين دليل مطالعا  پرخرج و زمان بر  صور  پذيرفت.در ابتدا همه ت ش ها بر اين بود كه نقح 

و نوع رابطه بين عوامل فيزيكي و رفتار كاركنان معين اردد.با هر مرحله از آزمايح ها نتايجي به بار 

در  "وسدترن الكتريدك  "ا متعجب مي ساخت.داننمندان در مطالعا  كارخانده  مي آمد كه همگان ر

دريافتند كه رابطه بين عوامل فيزيكي و رفتار در مقابل نيازهدا  اجتمداعي يدك     "هاتورن"منطقه 

رابطه بسيار ساده و ابتدايي است.در واق  كارهدا  اسدتاندارد شدده و تكدرار  و قدرار دادن فدرد در       

و همكارانح دريافتند كه مديران  "مايو"مان شود  انگيزش را مختل مي سازد.نظامي كه مقهور ساز

مي توانند با كسب آااهي از اين نيازها  اجتماعي و درك اهميت آن  در كاركنان ايجداد انگيدزش   

كنند.آنها همچنين نتيجه ارفتند كه كاركنان بايد در اتخاذ تتميم در چهارچوب مناغل خودشدان  

 باشند.آزاد  عمل داشته 

يا اروه غيررسمي توجه بينتر  شدد و   "غيررسمي"در همان روز بود كه به ارزش و وجود سازمان 

در سازمان به تدريج سخن از نيازها و ع يق كاركنان به ميان آمد  و در واقد  نقطده عطفدي بدرا      

ريتب قدر  و نظريه هايي كه تا آن زمان در اداره امور سازمان ها مطرح شده بود  ايجاد شد.بدين ت

اختيار تتميم اير  مديران شكل و موقعيت ديگر  به خود ارفت و مسئله توافق كاركندان بدا آن   

در اذهان ايجاد ارديد.به طور كلي در الگو  روابط انساني قدر  و اختيارا  مديريت به دليل اينكه 

 به نيازها  كاركنان با ع قه مي نگريست  مورد توجه و تركيد بود.

 نابع انسانيالگوي م
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اددريس "و محققدداني مثددل  "مددازلو" "مددگ اددر  اددور"سددال هددا بعددد نظريدده پردازانددي نظيددر  

به ساده انديني و سفسطه ارايي مكتب روابط انسداني انتقداد كردندد و اظهدار      "ليكر " "اراريس

داشتند كه كاركنان را بايد با عوامل بسيار زياد و متنوعي چدون رضدامند  از شدغل  ايجداد امكدان      

وفقيت و معني دار كردن شغل برانگيخت.اين داننمندان دريافتندد كده معمدوالً افدراد بدا الفادا        م

صحيح وظايفنان احساس رضايت مي كنند و غالااً تمايل ندارند كه با شرايط نامطلوب و ناخواسدته  

را بدا  ا  مواجه شوند  لذا بايد اامي جلوتر برداشت و سياستي را اتخاذ كرد كه هر فرد اهداف خدود  

اهداف سازمان منطاق و هم سو بداند.اين مهم از راهها  متعدد  چون توسعه بخنيدن و استرش 

دادن قدر  تتميم اير  و همچنين مسئوليت انتخاب چگونگي انجام دادن كدار ميسدر و ممكدن    

است.بديهي است اين عمل به معني مناركت هرچه بينتر كاركنان در دستيابي به اهداف سدازمان  

و در واق  به مفهوم كمك به آنان است تا آنكه بتوانند هر چه بينتر و بهتدر ع يدق و تواندايي    بوده 

 ها  خود را متجلي سازند.

 8شكل شماره 

 الگو  مناب  انساني الگو  روابط انساني الگو  سنتي

بها دادن و اتكا به محرك 

 ها  ماد 

برآورده شدن نيازها  

 اجتماعي

توصيه به وسعت دادن به 

 يزان مسئوليت فرد م

 

 متغيرهاي مؤثر در انگيزش كاركنان

به طور اجمال و خ صه نظريه ها  مختلف در ختور انگيزش افراد در سازمان  0در شكل شماره 

دسته بند  و ارائه شد.حال سئوالي كه دراينجا مطرح است  اين است كه چگونه مي توان با وجدود  

گيزش  دانح و فهم خودمان را راج  به نحوه رفتار فرد در نظرا  و ديدااه ها  مختلف نسات به ان

برا  اين منظور بررسي متغيرها  مؤثر در انگيزش  "ميلز"و  "پورتر"سازمان افزايح دهيم؟به نظر 
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مفيدترين شيوه برا  مديران است.اين بررسي مدير را قادر مي سازد كه وارد مرحله ا  شود تا قال 

رفتار آنها را شناسايي كند.آنها معتقدند كه اين بررسي شامل سه دسته از از ايجاد انگيزش در افراد  

متغيرهايي است كه بر انگيزش كاركنان در سازمان اثر مي اذارند.اين متغيرهدا عاارتندد از ويژادي    

 ها  فرد   ويژاي ها  شغلي و ويژاي ها  موقعيت.

 2شكل شماره 

 الگوي عمومي انگيزش بر انگيزش در مديريت

 الگو  مناب  انساني الگو  روابط انساني مفروضا    سنتيالگو

افددراد مددي خواهنددد كدده مفيددد  -8 

 باشند و مهم.

كار ذاتاً ناخوشايند نيست انسان  -8

هددا بدده دناددال معنددي دار شدددن    

اهدافنان هستند.نياز به شناسايي و 

 توجه به هويتنان دارند.

افددراد مددي خواهنددد كدده تعلددق  -0 

ر آن كدار مدي   خاطر به جايي كه د

كنند داشدته باشدند و بده حسداب     

 بيايند.

انسددانها بينددتر از چيددز  كدده   -0

كارشددان ايجدداب مددي كنددد قدددر  

خ قيت هدددايت و خددود كنترلددي  

 دارند.

اين نيازها از انگيزه ها  پولي و  -3 

 مالي مهم ترند.

 

 روش هـا

مدير بايد در كاركنان احسداس   -8 

مفيدددبودن و مهددم بددودن بوجددود   

 ورد.بيا

مدير بايد از مناب  انساني كه در  -8

 اختيار دارد آااه باشد.

او بايد بدا افدراد غيدر رسدمي و      -0 

صميمي باشد و همينه برا  ارائده  

 طريق آنها اوش شنوا داشته باشد.

مدير بايد محيطي را بده وجدود    -0

بيداورد كده در آن تمددام اعضداء بدده    

اهداف فرد  و سازمان با توجه بده  
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ها و توانايي هدا  خدود   محدوديت 

 دست يابند.

مدير بايد به كاركنان اجازه دهد  -3 

كه خود كنترلي و خود هددايتي را  

 بوجود بياورند و تجربه كنند.

او بايد افراد  را در امدور مهدم    -3

مناركت دهد و در تنريك مساعي 

در امددور تنددويق نمايددد و مسددتمراً 

خددود كنترلددي و خددود هدددايتي را  

 توسعه دهد.

 

 انتظارا  و دستاوردها

سدددهيم كدددردن كاركندددان در   -8 

تتميم اير  ها  روزمره نيازها  

آنها را ارضاء خواهد كرد و احسداس  

مهم بودن و تعلق را در آنها تقويت 

 مي كند.

استرش نفوذ كاركندان و خدود    -8

كنترلددي و خددود هدددايتي آنهددا بدده 

استرش كارايي سدازمان منجرمدي   

 شود.

زها روحيه را باال و ارضاء اين نيا -0 

مخالفدددت را از بدددين مدددي بدددرد و 

كاركنان به همكدار  تندويق مدي    

 شوند.

رضامند  از كدار مدي تواندد در     -0

اسددتفاده از مندداب  سددازمان توسددعه 

 ايجاد كند.

 ويژگي هاي فردي

در واق  همان ع يق و نيازها  انسان و انتظارا  او از موقعيت ها  مختلف كار  در محيط است.به 

اار  ديگر افراد برا  ارضاء چه نيازهايي بهتر كار مي كنند و چگونه مي تدوان ايدن نيازهدا را بده     ع

خوبي برآورده ساخت.بديهي است كده كاركندان در ايدن نيازهدا و انگيدزه هدا  فدرد  بدا يكدديگر          

شغل او متفاوتند.مدير ابتدا بايد به عنوان يك متغير اصلي ويژاي ها  فرد  و نيازها  هر فرد را از 

 بنناسد تا بتواند نسات به نحوه رفتار فرد در سازمان فهم و درك بينتر و بهتر  پيدا كند.

 ويژگي هاي شغل
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بديهي است كه هر شغل دارا  صفت ها و ويژاي هايي است كه وظايف كاركنان را تحت ترثير خود 

احسداس رضدايت   قرار مي دهد.اين ويژاي ها به طور كلي باعث مدي شدود كده افدراد در آن شدغل      

كنند.ختوصياتي مثل ميزان مسئوليت  تنوع وظايف مرتاه و شرن سازماني  منزلت اجتماعي شدغل  

و جايگاه آن در سلسله مراتب سازمان ويژاي هايي است كه شغل را ذاتداً ارضداء مدي نمايد.مسدلماً     

تقيم و مناسدب  هرشغلي كه از ارزش ذاتي بينتر  استق ل و خودكفايي زيادتر  تنوع و بازخورد مسد 

 تر  برخوردار باشد  افراد را برا  انجام دادن بهتر كارهاينان بينتر بر مي انگيزد.

 ويژگي هاي موقعيت كاري

با توجه به اينكه عواملي در محيط كار است كه باعث مي اردد بهره ور  فرد بيح از حد استاندارد 

مي توانند در چگونگي انگيزش كاركنان و  يا كمتر از آن باشد  بايد در نظر داشت كه اين عوامل نيز

نهايتاً بر رو  بهره ور  مؤثر آنها ترثير قابل توجهي داشته باشند.حال جالب است كه مطالعه ا  بدر  

رو  نظريه ها  مختلف ارائه شده در رابطه با اين سه ويژاي داشته باشيم تا اينكه اهميت شناخت 

مطالعه ا  بر رو  شناخت انگيدزش كاركندان از بعدد     انگيزش در افراد بهتر محسوس شود.در واق 

روند روبه استرش نظريه ها  مختلف كه نمايانگر نوع ديگر  از نگرش به انگيزش كاركندان اسدت   

 داشته باشيم.

 متغيرهاي مؤثر در انگيزش:

 ويژاي ها  موقعيت كار  ويژاي ها  شغلي ويژاي ها  فرد 

 ع يق -8

 طرز تلقي ها -0

 شختي در جهت -   

 در جهت شغل -   

 در جهت جوانب كار -   

مناغلي كه ذاتاً با ارزش  -

 هستند.

 ميزان خودكفايي مناغل -

 ميزان بازخورد مستقيم -

 درجه و ميزان تنوع وظايف -

 محيط مجاور -8

 همكاران  -   

 سرپرستان -   

 فعاليت ها  سازماني -0

 پاداش عملكرد -   
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 نيازها -3

 امنيت -   

 نيازها  اجتماعي -   

 نيازها  رضامند  -   

 نظام استرش -   

 پاداش  -   

 پاداش ها  فرد  -   

 فرهنگ سازماني -   

 ويژگي هاي فردي انگيزش

( به طور اجمال و خ صه نظريه ها  هر فدرد  در موقعيدت هدا  كدار  خدود      0در شكل شماره )

ا و موقعيت ها  شغلي ايدن مجموعده نيازهدا    ع يق و طرز تلقي و نيازهايي دارد.در كليه سازمان ه

متنوع و متفاو  است ولي به هر حال نمي توان ضدرور  وجدود طاقده بندد  مناسداي را در ايدن       

ختور مورد ترديد قرار داد.وجود چنين دسته بند  شناخت و فهم بهتر از رفتار سازماني كاركنان 

هم نيازها  طاقده بندد  شدده انسدان و     را تسهيل خواهد كرد.در واق  قتد ما در اينجا كمك به ف

 فرآيند انگيزش است.

 سلسله مراتب نيازها

عندوان ارديدده  تداكنون بيندترين توجده      « ابراهدام مدازلو  »احتماالً سلسله مراتب نيازها كه توسط 

مديران رابه خود جلب كرده است.اين نظريه نه تنها نيازها  انساني راطاقه بند  نموده است  بلكه 

بده انگيدزش انسدان در غالدب     « مازلو»قيمي بر مديريت رفتار  در سازمان دارد.ديدااه داللت مست

بده  « مدازلو »سلسله مراتاي از نيازها عنوان ارديده است.عنوان سلسله مراتب دادن به طاقه بندد   

دليل درجا  مختلف اهميت و شمول اين نيازهاست.به عاار  ديگر يك سلسله از نيازهدا  نيازهدا    

ن و دسته ديگر نيازها  سطح باال هستند كه دستيابي به آن موكول به برطدرف شددن و   سطح پايي

 ارضاء نيازها  ما قال آنهاست.

 نيازها  فيزيولوژيكي -الف
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نيازها  فيزيولوژيكي را به اعتاار  نيازها  حياتي مي دانند.اين نيازها ابتدايي ترين شرايط زنداي 

يكي انسان به آن متكي است.اين نيازها شامل نياز بده هدوا    را تنكيل مي دهند كه ادامه حيا  فيز

 غذا  نيازها  جنسي و امثالهم است.

 

 

 نياز به امنيت -ب

نياز به امنيت جلدوه ادر مدي شدود.نياز بده      « مازلو»بعد از ارضاء شدن نيازها  فيزيولوژيكي به نظر 

 جتماعي انسان بوده و هست.رهايي از ترس و تهديد همينه جزء نيازها  مهم برا  حيا  فرد  و ا

 نياز به تعلق و عنق )نيازها  اجتماعي( -ج

اين نياز رينه در ختوصيت اجتماعي بودن فرد دارد و نياز  است متقابل و دوطرفه )نياز به دوست 

داشتن و دوست داشتني بودن( مؤثر بودن در محيط نيز در اين طاقه جا  مي ايدرد.در واقد  هدر    

ر محيط اطرافح اثر بگذارد.از طرف ديگر احساس تعلدق بده فرهندگ و مدرام و     انسان نياز دارد كه ب

 اروه و تماس و رابطه با ديگران نيز در همين سن  نيازها عنوان ارديده است.

 نياز به احترام و تكريم -د

اين نيازها ماين اين مطلب است كه انسان ها نياز به احترام به خود دارند.كلمه عز  نفدس در ايدن   

كلمه مناساي است.هر فرد نياز دارد در وضعي قرار بگيرد كه بتواند به خويندتن تكيده كندد و     باره

ذا  خود را عزيز بنمارد.اين نيازها نسات به سايرين نيز وجود دارند.يعني انسان احتياج به داشدتن  

 قابليت خاصي دارد كه او را در مقابل ديگران فرد قابل احترام جلوه ار سازد.

 ه خوديابينياز ب -و
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ابن نياز را به عنوان نياز به رشد و آااهي از ظرفيت ها  بالقوه معني كرده اند.نياز به آااهي از خود 

مرحله ا  است كه اار ساير نيازها  پايين تر برآورده اردند  خود به خود بروز خواهد كدرد و ايدن   

ا  دروني را بينتر از آنچه احساس ترييد شده ا  است نسات به اينكه انسان مي داند كه ظرفيت ه

در او قرار دارد مي باشد و مي خواهد به آنجايي برسدد كده قابليدت آن را واقعداً داراسدت.بنابه نظدر       

انسان بر اساس هر نيداز  كده در زمدان معدين و شدرايط خدار بيندترين قددر  را دارد         « مازلو»

ت فعلدي و تجدارب كندوني فدرد     برانگيخته خواهد شد.برآورده شدن نيازها  بالقوه بستگي به موقعي

ابتددايي تدرين مرحلده ا      -كه همان نيازها  فيزيولوژيكي است–دارد.بنابراين ارضاء نيازها  اوليه 

است كه برا  ارضاء نيازها  سطوح باالتر الزم اسدت.الاته جواندب عيندي ايدن نظريده بده سداداي        

.مث ً نيازها  فيزيولدوژيكي بايدد بده    پذيرفته ننده و نياز به بحث و توجيه و تنريح بسيار زياد دارد

وسيله دستمزد مناسب  غذا  كافي  مسكن  س مت و بهداشت و تدرمين سد مت روحدي بدرآورده     

شود و تازه منخص نيست سقف ارضاء فرد چقدر است؟با اين وصف ايجاد امنيت در محيط كار نياز 

ر سازمان ها  امدروز  و مددرن   به همسويي احساسا  و ع يق با قوانين كار  و اهميت آن دارد.د

معموالً برآورده شدن نيازها  فيزيولوژيك و نياز به امنيت به دليل حمايت ها  قانوني مورد توجده  

هستند.هنگامي كه فرد خود را مانند عضو  از يك خانواده سازماني بداند و در زمينه ها  اجتماعي 

كه نياز به تعلق در و  ارضاء شدني احساس دوستي و صميميت در محيط كار بكند مي توان افت 

است.در واق  محيط اجتماعي سازمان همان محيط كار  آن است.تا هنگامي كه كاركنان احسداس  

نكنند كه قسمتي از سازمان خود هستند احساس تعلق و دوستي در سازمان نخواهند كرد  و در راه 

بده دو صدور    « مدازلو »به احتدرام توسدط   ارضاء ساير نيازها نيز طاعاً مان  ايجاد خواهند كرد  نياز 

عنوان شده است : يكي توفيق يافتن در بدست آوردن مطلوبيت ها و ديگدر  صد حيت شايسدتگي    

فرد  در موقعيت ها  مختلف سازماني.به عاار  ديگر افراد مي خواهند كه كارشان را به درستي و 
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نهدا ارجداع مدي شدود موفدق      صحت انجام دهند و همچنين منتاقند كه در امدور مهمدي كده بده آ    

باشند.هنگامي كه تمامي نيازها به طور مناسب برآورده ارديد  به نظر مازلو  كاركندان بدرا  ارضداء    

 نيازها  خوديابي برانگيخته خواهند شد.

 نظرات اتكينسون و مك كالند

نگي و معتقد بود كه هر فرد بالغ و سالمي يك مناعي از انرژ  بالقوه است و چگدو «جان اتكينسون»

آااهي و استفاده از اين انرژ  بستگي به قدر  انگيزش فرد و موقعيت ها و فرصدت هدا  كدار  او    

 دارد.در واق  كوشح ها و جديت ها  فرد برا  دستيابي به اهداف نتايجي است از قايل:

 ميزان قدر  نياز و انگيزه -8

 ميزان انتظار از موفقيت ها -0

 هداف جناه محرك دارند.ارزش هايي كه در ارتااط با ا -3

در مورد رفتار سازماني بر مانا  سه عامل استوار است: نياز به توفيق  نياز بده  « اتكينسون» الگو  

قدر  و نياز به دوستي و ارتااط با ديگران.برا  مثال اار فرد  نياز زياد  به وابسدتگي و ارتاداط و   

در محيطي كار كند كه در آن محيط بين او كار جمعي دارد و به اين وسيله انگيخته مي شود  بايد 

و ساير همكاران و كاركنان تعامل متقابل وجود داشته باشد.در اين صور  انرژ  بالقوه او در ارتااط 

با احساس وابستگي و دوستي آزاد شده  و فرد احساس شادكامي و خوشحالي مي كند.برعكس اادر  

دون وجود دوستي ها باشد و او مجاور اردد برا  چنين فرد  محيط كار  محيطي ناخوشايند و ب

تنها كار بكند نياز به پيوستگي در او در او ارضاء ننده و انگيزش اين فرد در سازمان مختل خواهدد  

به نيازهايي اشاره مي كند كه به چگونگي انگيزش فرد در ختدور كدارش   « ديويد مك ا ند»شد.

ارديد كه هر چه افراد بينتر دارا  نيازهدا   منخص « ديويد ا ند»مربوط مي شوند.در تحقيقا  
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سطح باال باشند  بينتر دارا  ختوصيت ها و احساس مربوط به يك مدير هسدتند.اين ختوصديت   

 ها عاارتند از:

 ع قه به عهده ارفتن مسئوليت و حل منك   سازمان. –الف 

 تمايل به شناخت اهدافي كه دستيابي به آنها دشواراست. –ب 

 سات به محاساه خطراتي كه در جهت كسب موفقيت وجود دارد.تمايل ن –ج 

 ع قه دارد كه به بازخورد چگونگي عملكرد او اهميت زياد  داده شود. –د 

 بديهي است كه همه اين ويژاي ها برا  يك مدير موفق الزم و ضرور  است.

 ويژگي هاي شغلي انگيزش -1

ت كه برانگيزش كاركنان در سازمان اثر مدي  ويژاي ها  شغلي و وظايف مربوط دومين متغير  اس

اذارد و يكي از عواملي است كه مدير در موارد زياد  با آن تماس دارد.محققين سعي كرده اند كه 

فردريك »دراين جهت چگونگي ترثير انتظارا  را بر ايفا  صحيح وظايف تنريح نمايند.هنگامي كه 

هيم ارتااط بدين ويژادي هدا  شدغل و انگيدزش      تئور  دو عاملي خود را معرفي كرد  تف« هرزبرگ

به نقح مهم انگيزشي ع يق كاركنان در عمليا  روزانده  « هرزبرگ»تسهيل ارديد.در واق  نظرا  

 سازمان معطوف بوده است.

 نظريه دو عاملي انگيزش:

نفدر از مهندسدين و حسدابداران را     022و همكارانح طرز تلقدي  « هرزبرگ» 8492در حدود سال 

كارشان مورد مطالعه قرار دادند.از افراد مورد مطالعه درخواست شد كه موقعيدت هدايي را    نسات به

نتيجده ارفدت   « هرزبرگ»كه از مناغل شان احساس رضايت و يا عدم رضايت دارند  منخص كنند

كه عوامل نارضايتي و يا رضامند  از شغل قابل دسته بند  در قالب دو عامل هستند كه به ترتيب 

 وامل انگيزش و عوامل بهداشت نام نهاد.آنها را ع
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عوامل انگيزش شامل موفقيت در كار  آااهي از ماهيت شغل  مسئوليت پذير  و وسعت بخنديدن  

با ماهيت و طايعدت كدار و پداداش هدايي كده      « انگيزاننده ها»به مسئوليت افراد است.اين عوامل يا 

اين مي توان افت ابزار اصلي كه قادر به ايجاد مستقيماً به نتيجه كار بستگي دارد  در ارتااطند.بنابر

انگيزش مؤثر در كاركنان است  عوامل انگيزشي بوده و ويژاي ها  شغل به وسديله همدين عوامدل    

رفتار  است كه شكل مي ايرد.عوامل بهداشت به طور خ صه شامل حقوق و مزايا  مالي  شرايط 

  در سازمان و نحدوه تفدويض اختيدارا     كار  و فيزيكي  چگونگي تعيين خط مني و تتميم اير

است.اين عوامل ننر  ارفته از تعامل بين افدراد در محديط كدار سدازمان اسدت و بدالطا  شدرايط        

محيطي اين عوامل را به وجود مي آورند.مهمترين عامدل  خدط مندي سدازماني اسدت كده بعضدي        

كدار اسدت  قضداو  مدي      كاركنان درباره آن به شكل عاملي كه مدان  كدارايي و اثربخندي آنهدا در    

كنند.وجود اين اونه عوامل بايد ادامه كار در سازمان الزم است ولي فقدان آنها باعث عدم توفيق در 

 انگيختن كاركنان نيست.

 ويژگي هاي موقعيت كاري -1

موقعيت كار  سومين دسته از متغيرهايي است كه مي تواند بر انگيدزش شدغلي تدرثير بگدذارد.اين     

د از: فعاليت ها و خط مني ها  فرهنگ سازماني و محيط مجاور كار ) افدراد  كده   متغيرها عاارتن

در مجاور  ما كار مي كنند(.خط مني ها  نيدرو  انسداني سدازمان  روش هدا  سدازماني بدرا        

اعطا  پاداش ها  فرد  و فرهنگ سازماني كه همگي ترير نفوذ فعاليت ها  سازمان را برانگيدزش  

د.اارچه خط مني ها  نيرو  انساني نظير مقياس ها و جدداول حقدوق و   كاركنان مطرح مي سازن

دستمزد و رفاه كاركنان ترثير كمي بر نحوه عملكرد افراد دارند  الكن بر تتميم كاركنان نسات بده  

اينكه در سازمان بمانند يا آن را ترك كنند . همچنين بر رو  قددر  جدذب نيدرو  جديدد تدرثير      
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ا  پاداش در سازمان كه بر انگيزش و رفتار فرد كاركنان بينترين ترثير را بسزايي دارند.سيستم اعط

 دارد داللت دارد.

اضافه حقوق  پاداش  ارتقاء و ترفيعا  شغلي مي تواند قوياً به عنوان يك عامل انگيدزش در ارتاداط   

بايدد عادالنده    با عملكرد افراد مطرح شود به نحو  كه بتوان آنها را به طور مؤثر اداره كرد.پاداش ها

 برقرار شوند  تا حد  كه اين مفهوم برا  كاركنان

 نظريه دو عاملي انگيزش:

نفدر از مهندسدين و حسدابداران را     022و همكارانح طرز تلقدي  « هرزبرگ» 8492در حدود سال 

نسات به كارشان مورد مطالعه قرار دادند.از افراد مورد مطالعه درخواست شد كه موقعيدت هدايي را   

نتيجده ارفدت   « هرزبرگ»مناغل شان احساس رضايت و يا عدم رضايت دارند  منخص كنند كه از

كه عوامل نارضايتي و يا رضامند  از شغل قابل دسته بند  در قالب دو عامل هستند كه به ترتيب 

 آنها را عوامل انگيزش و عوامل بهداشت نام نهاد.

غل  مسئوليت پذير  و وسعت بخنديدن  عوامل انگيزش شامل موفقيت در كار  آااهي از ماهيت ش

با ماهيت و طايعدت كدار و پداداش هدايي كده      « انگيزاننده ها»به مسئوليت افراد است.اين عوامل يا 

مستقيماً به نتيجه كار بستگي دارد  در ارتااطند.بنابراين مي توان افت ابزار اصلي كه قادر به ايجاد 

بوده و ويژاي ها  شغل به وسديله همدين عوامدل    انگيزش مؤثر در كاركنان است  عوامل انگيزشي 

رفتار  است كه شكل مي ايرد.عوامل بهداشت به طور خ صه شامل حقوق و مزايا  مالي  شرايط 

كار  و فيزيكي  چگونگي تعيين خط مني و تتميم اير  در سازمان و نحدوه تفدويض اختيدارا     

كدار سدازمان اسدت و بدالطا  شدرايط      است.اين عوامل ننر  ارفته از تعامل بين افدراد در محديط   

محيطي اين عوامل را به وجود مي آورند.مهمترين عامدل  خدط مندي سدازماني اسدت كده بعضدي        

كاركنان درباره آن به شكل عاملي كه مدان  كدارايي و اثربخندي آنهدا در كدار اسدت  قضداو  مدي         
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ن آنها باعث عدم توفيق در كنند.وجود اين اونه عوامل بايد ادامه كار در سازمان الزم است ولي فقدا

انگيختن كاركنان نيست.روشن شود كه هر چقدر كيفيت عملكرد آنها بهتر شود  پاداش مستقيماً و 

به همان اندازه بهتر و بينتر خواهد شد.از طرف ديگر دليل و علت برقرار  ايدن پداداش بايدد بدرا      

كه اروه هدا و افدراد  كده آن را    كاركنان واضح و روشن اردد.و در عين حال ماين اين نكته باشد 

دريافت نكرده اند فاقد سطح مطلوبي از كار بوده اند.لذا اين امر به منزلده تهديدد  در محديط كدار     

برا  دسته دوم و منزلت شغلي برا  دسته اول يعني دريافت كنندداان ايدن اونده پداداش هدا بده       

 حساب مي آيد.

 فرهنگ سازماني:

ا  سازمان نسات به افراد مي تواند در نحوه عملكرد آنها اثر بگذارد  هنجارها  ارزش ها و عقايد اعض

شختيت كاركنان غالااً در دام فرهنگ سازمان اسير نمي اردد.به عنوان مثال يك فدرد خد ق كده    

خود را در چهارچوب آداب و رسوم سازمان محدود نمي كند  قدر  و اختيارا  سازماني نمي تواند 

  موجود محدود سازد.بع وه  اشكال معيني از فرهنگ سازماني در كاركندان  او را در قالب ارزش ها

بينتر ايجاد انگيزش مي كند تا نوميد  و يرس در كار.فرهنگي كه احترام به كاركنان  مناركت در 

فرآيند تتميم اير  و دادن استق ل در برنامه ريز  و اداره سازمان را به كاركنان ترويج مي كندد  

محسوب مي شود و نهايتاً يك مدير در قالب اين فرهنگ مي تواند كاركنان را در سطح  از اين دسته

بااليي از عملكرد برانگيزد و در آنها وفادار  و تعهد نسات به سازمان ايجاد كند تدا حتدي المقددور    

سازمان را ترك نكنند.الاته الزم به ذكر است كه پول اار چه محسوس ترين و رايدج تدرين وسديله    

ك در كاركنان است ولي تنها وسيله ايجاد انگيزه در كاركنان نيست.امروزه كاركنان سازمان ها محر

نسات به محرك ها  پولي و ترمين نيازها  ثانو  مي نگرند.لذا ثاا  و استمرار استفاده از محرك 
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ار  باعث كاهح اثر آن مي اردد و مدير را وا مي دارد تا در بلند مد  به دناال محدرك هدا  رفتد   

 مناسب تر  باشد.

 محيط محاور كاري

مقتود از محيط مجاور كار  طرز تلقي ها و فعاليت ها  همكاران و سرپرستان و نهايتاً جو  است 

كه به وجود مي آورند.مطالعا  زياد  در اين زمينه انجام شده كه ننان مي دهد  ادروه همكداران   

سدزايي داشدته باشند.مسدلماً ادروه همكداران در      مي توانند بر انگيزش و عملكرد افراد اروه تدرثير ب 

سازمان دارا  منختا  و هنجارهدا  يدك ادروه كدار  هسدتند.بنابراين مددير بايدد بدا شدناخت          

مختتا  اين اروه ها نحوه ترثير اذار  بر رفتار اين اروه ها را دريابد و بتواند با تتدميما  خدود   

ح ها  سازماني و محيط مجاور كار  در شدكل  نسات به آنها رفتار ساز  مناساي نمايد.ارتااط كن

( ننان داده شده است.سرپرست ب فتل هدر فدرد بده طدور شايسدته ا  در انگيدزش آن فدرد و        9)

همكاران او ترثير دارد.اين ترثير در قالب فاكتورهايي نظير پاداش يا اعمال مجازا  ها  ادار   اضافه 

اخراج كاركنان نمايان مي شود.اين امر  است بديهي كردن حقوق  نحوه انتقاد از كاركنان و تنزل و 

كه كاركنان سازمان بينترين رفتار پذير  را از سرپرسدتان خدود دارند.لدذا طدرز تلقدي سرپرسدت       

ب فتل از نحوه انگيزش و چگونگي فعاليت ها  انضااطي به طور كدام ً مسدتقيم بدر رو  ويژادي     

 ها  موقعيت كار  سازمان ترثير مي اذارد.

 ورد با آثار نامطلوب به جاي مانده بر رفتار:برخ

ديدااه مهمي كه درباره نفوذ در رفتار فرد مطرح مي باشد  اين است كه بتدوان نسدات بده شدرايط     

حاكم بر رفتار فرد در آينده ترثير مطلوب اذاشت.برا  تغيير رفتار افراد تكنيك هايي بر اين اساس 

تار شناخته مي شوند.اصد ح رفتدار اشداره بده رفتارهدا       به وجود آمده است كه به عنوان اص ح رف

فرد  قابل پيح بيني از تجارب اذشته و محيطي فعلي دارد كه در حال حاضدر بده عندوان رفتدار     
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مضمحل شده ا  تلقي مي شود.رفتار امر  قابل ياداير  است.افراد ياد مي ايرند كه مدير خوب يا 

چگونه و با چه كيفيتي كدار خدود را انجدام دهند.اصد ح     بي اط عي باشند.انسان ها مي آموزند كه 

رفتار در سازمان تكيه بر ايجاد موقعيت ها  خار خود دارد كه به عنوان آموزش عادا  رفتار  به 

 كاركنان برا  رساندن آنها به اهدافنان به كارمي رود.

 اصالح رفتار

مي كند كه رفتارهدايي كده بدا دريافدت     اص ح رفتار بر اساس قانون اثر استوار است.اين قانون بيان 

پاداش مواجه شوند تقويت و رفتارهايي كه با تنايه روبرو اردند  خاموش مي اردند.در يك سازمان  

استمرار رفتارها  مختلف به شرايط مختور به خود آن رفتار بستگي دارد.برا  مثال اار كارار  

ماً پاداش بگيرد و تنويق شود  مدي تدوان   برا  دستيابي به اهداف سازمان سخت كار كند و مستقي

انتظار داشت كه در رسيدن به اهداف جديد نيز از خود سعي و ت ش بيندتر  نندان دهد.فرآيندد    

 اص ح رفتار را مي توان به صور  شكل زير بيان نمود.

محرك پاس  نتيجه پاس  مجدد ( تقويت شده )به عاار  ديگر رفتار افراد بر اساس واكدنح هدايي   

ت كه به جهت دستيابي به نتيجه خاصي به محرك ها پاس  مي دهدد.اار نتدايج حاصدل مثادت     اس

باشند فرد در آينده تمايل دارد كه پاس  منابه بدهد ولي اار نتايج نامطلوب باشند تد ش فدرد در   

تغيير رفتار خود و حذف پاس  داده شده خواهد بود.با اين وصف م حظه مي شدود كده اادر مددير     

شد كه تغيير  در رفتار كاركنان به وجود بياورد  بايد ابتدا نتايج و عواقب آن رفتار را تغييدر  مايل با

دهد.به هر حال پژوهنگران معتقدند كه بايدد بده رفتدار مناسدب و مطلدوب بديح از تنايده رفتدار         

 نامطلوب  پاداش داد.

 روش هاي اصالح رفتار
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دارد كه مديران مي توانند به كمك آنها نسات روش ها  متعدد  برا  اص ح رفتار كاركنان وجود 

به اص ح رفتار كاركنان خود اقدام كنند.مهمترين آنهدا چهدار روش اسدت كده عاارتندد از: تقويدت       

 مثات  حذف نتايج نامطلوب  خاموش ساز  رفتار و تنايه.

ر مدي  تقويت مثات : به نتايجي كه تكرار رفتدار را بده وجدود مدي آورد تقويدت مثادت رفتدا        –الف 

اويند.ابتدايي ترين تقويت كننده ها مثل آب و هوا  غذا و ارضاء كننده ها  نيازهدا  فيزيولدوژيكي   

هستند.دومين نوع تقويت كننده ها پاداش ها  مناسب به رفتار مطلوب فدرد اسدت كده مدي تدوان      

ار رفتار را برا  جوايز  ارتقاء سازماني و پول را به عنوان نمونه ذكر كرد.اين نوع تقويت كننده ها تكر

به دست آوردن پاداش دوباره به دناال دارند.از آنجايي كه تقويت مثات از هر فرد  بده فدرد ديگدر    

تفاو  مي كند  لذا مدير بايد نه تنها سيستم اعطاء پاداش را توسعه دهد؛بلكه بايد برا  هر اروه يدا  

 فرد به تناسب حال خودش رفتار مثات را تقويت نمايد.

تايج نامطلوب : اين حالت هنگامي اتفاق مي افتد كه فرد خدود مدي آمدوزد كده نتدايج      حذف ن –ب 

نامطلوب را بايد حذف كند.مثال روشني كه در اين ختور در جامعده وجدود دارد ايدن اسدت كده      

راننداان همواره سعي مي كنند تا با احتياط زياد از وقوع هر نوع تتادفي جلدواير  كنندد.با بيدان    

دف را حذف نمايند.در محيط ها  كار  بسيار ديده شده و اتفاق افتداده اسدت كده    ديگر وقوع تتا

همكاران و سرپرستان سعي دارند از فرد انتقاد كنند و فرد متقاب ً سعي دارد به وسيله ت ش بينتر 

 انتقادها را حذف نمايد.

اداش دادن بده  خاموشي رفتار : خاموش ساز  و تنايه برا  كاهح رفتار نامطلوب به جدا  پد   –ج 

آنها طراحي شده است.خاموشي رفتار انتها و پايان پاداش ها  رفتار نامطلوب است  رفتار  كده بدا   

غفلت عمومي  بي توجهي و بي اعتنايي به آن از بين مي رود و يا جهت عوض مي كندد.برا  مثدال   

ز خاموشي رفتار معلم اغلب در سر ك س برا  از بين بردن اغتناش و شلوغي بعضي دانح آموزان ا



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 37 

استفاده مي كند و به رفتار نامطلوب شااردان بي اعتنايي مي كند بدون اينكه مدث ً اخدم كندد يدا     

لفظي به كار بارد بلكه برعكس كام ً خود را بي توجه ننان مي دهد.نتيجه اين رفتار باعث مي شود 

ديگدر  را پينده خدود    كه سرانجام شاارد كجرو نسات بده اصد ح رفتدار خدود اقددام و يدا رفتدار        

 سازد.خاموشي رفتار در سازمان معموالً بايد برا  تخلفا  جزئي كاركنان به كار رود.

تنايه : به وسيله تنايه  مدير معموالً سعي مي كند رفتار ناصحيح كارمندد را بدا فدراهم آوردن     –د 

حقوق و  را معلدق   نتيجه منفي در او تتحيح كند.مث ً به و  انتقاد سخت و تند و تيز  مي كند 

مي سازد  مزايا  او را قط  مي كند و يا آزاد  ها  فرد  را كاهح مي دهد.اين ها همه تنايهايي 

هستند كه در محيط كار اتفاق مي افتد.اارچه بينترين اص ح رفتار به وسيله انتقادا  اخ قدي بده   

سدايرين بدر تقويدت مثادت     و « اسكينر»عنوان يك روش اخ قي مورد استفاده قرار مي ايرد؛ ولي 

بينتر از عامل تنايه برا  تغيير در رفتار تركيد مي نمايند.تنايه دائماً به فرد اوشزد مي كند كه چه 

كار  را ناايد بكند  ولي نمي اويد چگونه بايد بود و چه بايد انجام داد.بع وه تنايه باعث مخالفت و 

دن كارايي و بهره ور  در كاركنان اسدت.اكثر  تضاد مي شود كه همين امر عامل مهمي در پايين آم

كاركنان در سازمان ها افراد  بالغ هستند و تمايل دارند كه مورد تقويت مثات رفتدار و در شدرايط   

 مورد لزوم  خاموشي قرار بگيرند تا دارا  بينترين اثربخني باشند.

 براي اصالح كردن رفتار عمالً چه بايد كرد؟

اهد به هر حال به طور مستمر به وسيله پداداش دادن و يدا بدالعكس بدر     مدير چه بخواهد و چه نخو

رو  رفتار كاركنان ترثير مي اذارد.بنابراين برا  اينكه ترثير اين نفوذ بهتدر و بيندتر ادردد.او بايدد     

كارآفرين و عملي ترين شيوه پاداش و اص ح رفتار را هم بداندد و هدم بده كدار ايرد.ابتددائي تدرين       

محسوب مي « پاداش»ر بايد از آن آااه باشد  اين است كه چه چيز  برا  يك فرد مطلاي كه مدي

شود و آيا همين پاداش برا  ديگران نيز دارا  ختوصيا  منابه اسدت؟برا  مثدال  در بسديار  از    
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كاركنان شايد بتوان در دراز مد  به وسيله پول ايجاد انگيزش كرد.ولي برا  بعضي از افدراد ديگدر   

اريو منزلت شغل است كه ايجاد انگيزش مي كند.تحقيقا  ننان مي دهد كه در بعضي ارزش ها  ك

مواق  ممكن است بعضي از محرك ها مان  بهره ور  و كارايي الزم در سدازمان اردندد.برا  مثدال    

 محرك ها  مالي ممكن است عم ً اثر ذاتي ع قه به كار را به عنوان يك انگيزه پايدار از بين بارند.

ا آنچه حائز اهميت است كه به طور كلي تكيه مطلق به انگيزه ها  مالي و تركيد بيح از اندازه منته

بدده آن  انگيددزه هددا  ذاتددي را از بددين مددي بددرد و از صدد حيت و شايسددتگي شددغلي كاركنددان مددي 

كاهد.تحقيقا  اخير در آمريكا و ژاپن ننان مي دهد هر چقددر منزلدت شدغلي و اعتادار منداغل و      

آن ها بينتر اردد و كاركنان هم به طور مطلوب اين را بدانند انگيزه ها  ذاتي و دروني  ارزش ها 

 آنها به نحو پايدار  اضافه خواهد شد.

نقح ديگر  كه بايد دراين باره برا  مدير همواره در نظر ارفت اين است كه او ناايد همينه اجازه 

را صرفاً به خود اختتار دهند   زيرا اين يك  دهد كه افراد نتايج حاصل از كار خود و افتخارا  آن

هدر  « مايلز» واقعيتي است كه هر كار  مسلماً متضمن شكست و پيروز  است اما بنا به يافته ها 

فرد  اارچه تمايل دارد كه همه افتخارا  و پاداش ها  يك كار موفق را به خود اختتدار دهدد؛   

ولي بايد به خاطر داشت كه اين تمايل به قيمت شكست ديگران و موقعيت كار  و نهايتاً خاموشدي  

 رفتار در آنها خواهد بود.

ا  تقويت رفتار مثات از روش ها  ديگر مدير همچنين بايد توجه داشته باشد كه بعضي از روش ه

مؤثرترند.فرضاً در شرايط خاصي كه رفتار مثات مستمراً ب فاصله مورد پداداش و تقويدت قدرار مدي     

ايرد  مسلماً رفتار مثات تقويت خواهد شد و مجدداً چه بسا تكرار هم بندود.ولي در شدرايطي كده    

ثنائي مورد پاداش و تنويق قرار مي ايرد  ثاا  رفتار مثات به طور متناوب و تنها برا  كارها  است

 0تغيير در رفتار بينتر بوده و اص ح رفتار در مد  طوالني تر  اثدر خواهدد داشت.شدكل شدماره     
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)مراحل اص ح رفتار در سازمان را در قالب يك روند تحليلي با عنايت به بازخور يا باز ديگران مثات 

 يا منفي ننان مي دهد.(

 اي اصالح رفتار :دستورهايي بر

شح مرحله يا دستور برا  استفاده در اص ح رفتار مطرح نموده و به عنوان آمدوزش  « كلي هام بر»

روش ها  آن از آنها نام برده است.به نظر او اارچه اين دستورها كام ً واضح و روشن و غالااً بديهي 

و « فدرد لدوتن  »همدين طدور   ( 7است الكن بسيار  از مديران آن را بعضاً نقص مدي كنندد )شدكل    

يك روش منظم شح مرحله ا  را برا  استفاده آموزشي مديريت رفتار سدازماني  « روبر  كريتنر»

 طراحي كرده اند كه شكل شماره شح مجموعه اين مراحل را يكجا ننان مي دهد.

 ابتدا رفتار  كه مدير آن را نامطلوب در نظر ارفته تعريف مي شود. – 8مرحله 

در اين مرحله مدير قتد و هدف خود را از رفتار مورد انتظارش تعيين و آن را طراحي و  – 0مرحله 

و مسجم مي كند.اين كار به مدير اجازه و فرصت مي دهد كه ميزان توفيق خود را در اص ح رفتدار  

 كاركنان بسنجد.

 د.مدير عواقب و نتايج رفتار نامطلوب فعلي را در صور  تداوم تذكر مي ده – 3مرحله 

( نندان دادن و انددازه ايدر  رفتدار مدي      c0( استرش استراتژ  و )a0شامل مراحل ) – 0مرحله 

معتقدند كه كليه تغيير رفتار همانا تغيير نتايج و عواقب رفتدار  « كريتز»و « لوتن»باشد.ع وه بر آن 

ي ارفتده  كاركنان است با بيان ديگر در اذشته رفتار نامطلوب مورد تقويت مثات و پاداش قدرار مد  

ولي در حال حاضر بايد كام ً معكوس عمل كرد.يعني رفتار نامطلوب را مورد بي اعتنائي و احتمداالً  

تنايه قرار داد و رفتار مورد نظر و مطلوب را تقويت نمود.در اين صور  رفتار تقويت شدده حفدظ و   

 پايدار مي اردد و مرحله پنجم تكميل مي شود.
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ثاا  و پايدار  رفتار به وجود آمده را مورد سنجح و ارزيابي قدرار   در اين مرحله مدير – 9مرحله 

مي دهد و به طور مستمر شرايطي كه ممكن است رفتار مطلوب را مضمحل و نابود كند  بررسي مي 

نمايد و تا  آن استراتژ  ها  مؤثر برا  بروز منك   در آينده را تنظيم مي كندد.بع وه  بندا بدر    

  كمپاني ها و شركت ها  بزرگ در آمريكا و بعضي از شركت ها  اروپدايي  بررسي هايي كه بر رو

توسط اين دو داننمند به عمل آمده استفاده از اين روش اص ح رفتار از اثربخني مثاتي برخوردار 

بوده و باعث كارايي  صرفه جويي در هزينه  بهدره ور  مطلدوب تدر و تندريك مسداعي بيندتر در       

 سازمان ارديده است.

 

 

 دستورهايي براي استفاده از روش هاي اصالح رفتار دستور

به هر فرد  به طور يكسان پاداش ندهيد.برا  تدرثير بيندتر رو  تقويدت رفتدار بايدد پداداش        – 8

براساس عملكرد باشد.اار به هركس به طور يكسان پاداش داده شود  عملكردها  ضعيف و متوسط 

 محاتي و در عين حال بي اعتنايي قرار مي ايرند.تقويت مي شوند وعملكردها  قو  مورد بي 

آااه باشيد كه واكنح ننان ندادن )بي اعتنايي كردن( مي تواند اص ح كننده رفتار باشد.ااهي  – 0

اوقا  به دليل نفوذ مدير بر كاركنان اار واكنني نسات به رفتار نامطلوب ننان داده نندود  اثدرش   

 بينتر از هر چيز است.

اشيد كه به كارمند خود افته ايد كه چه رفتار  مورد تقويت قرار خواهد ارفدت.قرار  مطمئن ب – 3

دادن استاندارها  عملي به افراد اجازه مي دهد كه رفتار خود را طور  منطق كنند كه در صدور   

 مطلوب بودن پاداش بگيرند.
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ار مددير  پداداش   مطمئن باشيد كه به كارمند خود افته ايد چه كار  غلط است.برا  مثال ا – 0

فرد  را به ناااه قط  نمايد بدون اشاره كردن به رفتار نامطلوب او  كارمندد در مدورد اينكده كددام     

رفتارش نامطلوب تنخيص داده شده و احياياً احساس مي كند كه آلت دست شده و يا در معرض و 

 توطئه ا  قرار ارفته است.

بي  و سرزنح خطاكار ممكن است كده راه درسدتي   افراد را در جلو  ديگران مجازا  نكنيد.تو – 9

برا  حذف رفتار نامطلوب او باشد ولي انجام دادن اين كار در حضور ديگران باعث خنم و تنفر فرد 

 و حتي اروه ها  كار  نسات به مدير مي شود.

خدوب   منتف باشيد.رفتارها بايد نتايج مناسب به دناال داشته باشند.كاركنان بايد در ازا  كدار  – 0

به ميزان مناسب پاداش بگيرند.كوتاهي در اين امر يا پاداش دادن به طور ناصحيح اثر تقويت رفتدار  

 را در كاركنان از بين مي برد.

 چگونگي ارتباط گروه و ايجاد انگيزش

اروه ها  اجتماعي تنكل ها  واحد  هستند كه در اجتماع با صفا  و ختوصيا  ويژه خود بده  

يكديگر مي پردازند و تا حد بسيار زياد  مي توانندد در اصد ح رفتدار كاركندان در     تعامل با افراد و 

جهت خواسته ها  خود مؤثر واق  شوند.سالها دانندمندان در مقابدل چگدونگي بسديار  از اعمدال      

انسان در محيط سازماني متحير بودند و به دناال آن مطالعا  بسيار  را انجدام دادندد كده بيندتر     

در كارخانه وسدترن  « هاتورن»انسان ها را به صور  فرد بررسي مي كرد.مطالعا  ختوصيا  ذاتي 

الكتريك ثابت كرد كه اروه ها  اجتماعي و كار  هر يك بده طدور جدااانده بدا وضد  هنجارهدا        

مختور به خود به هدايت و كنترل اعضا  خود مي پردازند.بايدها و ناايدها  محيط كدار  اينكده   

يا ناهنجار  طرز تلقي اعضا  اروه  ارزش ها  كار  و بسديار  از مسدائل    چه رفتار  مطلوب است

هستند كه اروه ها  اجتماعي به عنوان يك كل  تعيين كننده آن هستند  مسلماً ما نيز در مواجهه 
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با عوامل و فرآيند ايجاد انگيزش نمي توانيم و ناايد اثر اروه را بر آن ناديده انگاريم.تدرثير ادروه بدر    

ه انسان بستگي به ميزان قدر  جذابيت و كنح و چسانداي اروه نسدات بده اعضدا  خدود     انگيز

 دارد.نحوه اين ترثير در ذيل به طورخ صه مورد مطالعه قرار ارفته است:

 حجم گروه :

مطالعا  سي شور ننان داد كه هر ميزان كه تعداد اعضا  اروه در سازمان بينتر باشند ارتاداط و  

ر آن از بين مي رود.بنابراين در اروه ها  بزرگ به دليل عدم وجود تعام   واكنح ها  مختلف د

صحيح و الزم برآورده شدن نيازها  افراد به درستي امكان ندارد.از آنجايي كه ع قده افدراد بيندتر    

نفرباشد و تنكيل اروه هايي بيح از ايدن   02پيوستن به اروه هايي است كه اعضا  آن در حدود 

اً معتقدند به تناسب از ميزان دستيابي و ارضا  نيازها  اعضاء مدي كاهد.لدذا مدديران    مقدار را بعض

سازمان هايي كه در آن اروه ها  كار  با تعداد اعضا  زيداد فعاليدت مدي نمايندد بدرا  انگيدزش       

 كاركنان نياز به ابزارها  قو  تر و پيچيده تر  دارند.

 رقابت گروه ها با هم ورقابت بين گروهي

م و پيوستگي اروه هايي كه در داخل شان انواع رقابت ها و سلطه طلاي ها وجود دارد دائمداً  انسجا

در حال تهديد است.ولي در شرايطي كه اروه ها  كار  در داخل سازمان با يكديگر بر سدر منداب    

محدود و فرصت ها و موقعيت ها  محدود به ماارزه و رقابت مي پردازند  انسجام و چسدانداي در  

خل هر اروه افزايح مي يابد.به هر حال اين رقابت ها و كوشح ها بدرا  بدسدت آوردن فرصدت    دا

ها  بينتر جهت ارضا  نيازها  اروه هدا و بدالطا  كاميدابي تدك تدك اعضدا  آنهاسدت.بنابراين        

مديراني كه به طور كلي در سازمان با اروه هايي سرو كار دارند كده در داخدل بدا رقابدت و سدلطه      

و هستند و حيا  خود را تهديد مي نمايند  مي توانند با ايجاد تغيير در ارزش هايي كده  طلاي روبر

رفتار اروه ها را منحرف نموده و ايجاد معيارهايي وسيعتر مي كند  رقابت سدالم در جهدت اهدداف    
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سازمان بين اروه ها به وجود بياورند.بدين ترتيب جذابيت هر اروه كار  برا  اعضايح حفظ شده 

 راد بهتر مي توانند به نيازها  خود در سازمان پاس  دهند.و اف

 موقعيت :

پيوستن يا جدايي افراد به اروه ها  اجتماعي تا حد زياد  وابسته به موقعيتي است كده ادروه در   

سازمان دارد.بنابراين افراد سعي مي كنند نيازها  خود را در اروه هايي ارضاء نمايند كده موقعيدت   

در سازمان دارند.بدين ترتيب هرچه اروه موقعيت عالي تر  داشته باشد بهتر خواهد بهتر و باالتر  

توانست به اهداف خود دست يابد.در اين مورد مي توان با باال بردن منزلت و ارزش هدا  كدار  در   

سازمان اروه ها را در موقعيت كار  بهتر  قرار داد.زيرا اين مهم است كه فرد احساس كند كده در  

مهم و دارا  نوع كار  با ارزش كار مي كند و همين امر حيطه انگيختگي فرد در سازمان را اروهي 

 استرش مي دهد.

 روابط ايستا و پايدار :

روابط ايستا و پايدار يكي از ملزوما  پيوستگي و انسجام اروه هاست.اروه هايي كه دائماً منحل مي 

ير مي كنند.برا  افراد جاذبه ا  ندارند و افدراد   شوند  تنكي   آنها بازساز  مي شوند يا ك ً تغي

كه در اين اروه ها مجاور به ادامه فعاليت هستند  بسيار دلسرد نسات به ندوع كدار و آيندده خدود     

 خواهند بود و به تدريج تمامي رفتار مطلوب خود را از دست خواهند داد.

 انحرافات اجتماعي و نقش آن برانگيزش كاركنان در سازمان :

مان اونه كه باورها در متون مختلف به آن اشاره ارديده است انسان موجود  اسدت اجتمداعي و   ه

طاعاً نياز دارد تا با ديگران زنداي كند و خود را در قالب جامعه بنناسدد.به همدين دليدل يكدي از     

بزراترين مجازا  ها برا  بنر جدا كردن او از جامعه بنر  است كه ضمن پدذيرش ايدن واقعيدت    

وجه اين موضوع باشيم كه برا  حفظ چارچوب و صحت عمل چنين زندداي اجتمداعي نيداز بده     مت
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رعايت و دانستن بايد و ناايدهايي است كه اساس آن را حفظ نمايد.بديهي است اار قرار باشد مردم 

هم  با يكديگر روابطي داشته باشند  لزوماً بايد قوانين و مقرراتي بر اين روابط حكمفرما باشد و مردم

نيز بپذيرند كه اين قوانين برا  حفدظ نظدم اجتمداعي الزم اسدت.بديهي اسدت كده بدرآورد نيازهدا         

درسلسله مراتب مربوط از پايين ترين رده تا باالترين آنها تنها از طريق همكدار  و مسداعد  افدراد    

باشدگاه  جامعه با يكديگر قابل تحتيل است.با بيان ديگر مردم مجاورند كه در مؤسسا  اجتمداعي   

ها  مؤسسا  آموزشي و سازمان ها  سياسي و مانند آنها شركت جويند و اين اونه سدازمان هدا را   

 مراج  هماهنگ كننده كنح ها  اونااون افراد در جامعه به شمار آورند.

به همين لحاظ حداقل اثر هراونه انحرافي در سازمان مي تواند ترمل و تخريدب در پاسدخگويي بده    

جامعه را در برداشته باشد.انحراف و كجرو  در يك سازمان باعث مي اردد كه روحيه نيازها  افراد 

هماهنگي و ايفا  نقح به طور صحيح در ميان افراد مسئول و با انگيزه از بدين بدرود و دسدتخوش    

اخت ل شود.اارچه اعمال افراد نادرست در قالب ك هاردار  و ارتناء و... مانند آنها مستقيماً مناف  

متالح اعضا  درستكار سازمان را تهديد نمي كند؛ ولي روحيده پرهيزكدار  و فضديلت و انگيدزه      و

افراد را جريحه دار مي سازد.چون بعضي از اوقا  افراد نادرست ممكن است بدون تحمل سختي و يا 

از خود اذشتكي در مزد و پاداش ديگران سهم اردند كه ايدن باعدث دلسدرد  افدراد در كدار مدي       

ر چنين شرايطي شخص مجاور مي شود تا هنجارها را زير پا اذارد و بدين ترتيدب راه بدرا    شود.د

بوجود آوردن هر اونه انگيزشي در سازمان مسدود اردد.بدون شك تخمين حدود تدرثير ندامطلوب   

انحرافا  اجتماعي در اين بعد ممكن نيست؛ ولي ترثير عمده ا  كه انحراف بدر رو  سدازمان هدا     

ارد  اثر نامطلوبي است كه بر انگيزه افراد برا  كار در جهت اهدداف سدازمان و اعتمداد و    اجتماعي د

ايمان مردم به آن خواهد داشت.در مجموع همان اونه رفتار مطلوب هر يك از اعضا  يك سدازمان  

موجب بروز رفتارها  مطلوب به طور استرده تر در جامعه خواهد شد   رفتار نامطلوب نيدز مسدلماً   



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 45 

تمسخر و بي توجهي اجتماع و از بين رفتن منزلت سازمان خواهد ارديد.بدون شك انحراف و  باعث

كجرو  نا معقول و بدون حد و مرز اميد مردم را نسات به آينده و كوشدح هدا  سدازمان از بدين     

خواهد برد و ميراثي نابود كننده در افراد باقي خواهد اذاشت تا جايي كه حتي مجازا  باعث ترميم 

ن انحراف نخواهد شد؛ بلكه ساب ايجاد انگيزه معكوس برا  ارتكاب به جدرائم شدديد  در افدراد    اي

خواهد ارديد.الاته درباره اينكه عدم اعتماد تا چه حد فرسايح انگيختگي فرد و جامعه را به دنادال  

خندم   خواهد داشت نمي توان نظر قاط  ارائه داد  ولي مسلماً در صور  ادامه و ثاا  چنين وضعي

و تنفر جامعه دامنگير سازمان ها خواهد شد و نتيجه آن ماارزه مستقيم افراد با ماهيت وجود  اين 

 اونه سازمان ها خواهد بود.

 مفهوم تشويق و تنبيه در منابع انساني :

مفهوم تنويق و تنايه اغلب در اذهان عموم كاركنان مختتا  ماد  و مالي ايجاد مي كند.در عدين  

ازمانها هم ابزارهايي چون انواع پاداش ها و فوق العاده ها  شغلي بدرا  ايدن منظدور    حال كه در س

استفاده مي كنند  مفهمومي كه در اينجا مورد نظر است معني لغو  و مفهومي تندويق اسدت كده    

معموالً با يكديگر مترادف است و اغلب نيز بدان توجه نمي شود.تنويق به معني شوق آفريني است 

ا را به جريان تنخيص امر نيكو و فعاليت توأم بدا فضديلت بدرا  انسدان رهنمدون مدي       اين معني م

سازد.مترسفانه در سازمان ها  اجتماعي امروزه اين معني به دليل يكندواختي و سدير نزولدي بهدره     

ور  در افراد كم رنگ شده و ابزار شوق آور  را به جا  آن حكمفرمدا نمدوده اندد.تا جدايي كده بدا       

وض  و پايدار  آن بتدريج پاداش ها به عنوان تقويت كننده رفتار مثات اثر خدود را از   استمرار اين

دست داده اند و هر فرد انتظار دارد حتي برا  ايفا  وظايف معمولي خود پاداش بگيرد.با توجه بده  

 اينكه در درون انسان پديده ا  نهفته است كه به موجب آن با ايجاد حسنه در خود و عدم قاول آن

عليه خود تنويق و تنايه برقرار مي كند.لذا در اين مسير بايد انسان را عاد  بده ايجداد حسدنه در    
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خود داد و او را طالب آن تربيت نمود تا جدايي كده انسدان بده جدايي رسدد كده خدودش در درون          

خوينتن را تحسين مي كند.زيرا لحظه ا  برا  او مي رسد كه مي بيند رفتارش آن طور كه هست 

برا  او « از ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد»بنيان اذارده شده است و ضرب المثل « حسن»پايه  بر

عينيت پيدا كرده است.الاته اهميت مسائل اقتتداد   اجتمداعي و فرهنگدي از نظدر هديچكس دور      

« احسدان »نيست ولي حتي با توجه به اين مسائل ناايد ازمااني وجود  رفتار غافل ماند.زيرا حتدي  

عدش ماد  است.با بياني انسان بنده احسان است و همين احسان آنچنان فرد را مندتاق مدي   يك ب

مي شود.همچنين در تنايه بايد حالتي به وجود بيايد كه در فدرد  « االنسان عايد االحسان»كند كه 

خود سرزنني تقويت اردد.زيرا چه عاملي بهتر از اين است كه انسان شرايطي را فراهم نمايد كه در 

درون خود را تنتاه كند.وظيفه مدير به عنوان يك مربي هدايت اجتماعي سازمان است كه بايد الگو 

آفريني كند و آنها را ترويج نمايد.استفاده از اين نقح مديريت هنگامي ممكن است كه ابتدا از خود 

هدت دهندده   آغاز كند و ابزار ترويج را در درون خود بيابد كه در صور  موفقيت بزراترين عامدل ج 

 «.كوموا دعاه ااناس بغير السنتكم»رفتار  را پيدا كرده است.زيرا بنا به فرموده معتوم 

 انگيزه ها و كوششهاي انسان 

ارچه اخت فا  بي حد و آشكار بين رفتارها  آدميان وجود دارد   ولي كوشندها  معيندي وجدود    

مي شدود كده نقدح اصدلي و جهدت      دارند كه برا  تمام مردم دنيا يكسان است . در اينجا كوشح 

 انگيزه ها  مهم و اساسي انسان تعيين اردد .

اساساً پويايي رفتار ) زيربنا  رفتار ( انسان   انگيزه است كه او را به سو  ارضا  نيازهدا  اساسدي   

سوق مي دهد . به عاار  ديگر انگيزه : نيرويي است كه از درون موجب تحريك فرد شده و  را به 

سمت   و جهت معيني رهسپار مي سدازد . انگيدزه هدا  اساسدي انسدان عاارتندد از :       سو  هدف   
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انگيزه ها  فيزيولوژيايي   انگيزه ها  رواني   انگيزه ها  اجتماعي   و انگيزه ها  نا خود آاداه كده   

 خود جزء انگيزه ها  رواني محسوب مي شوند .

 انگيزه هاي فيزيولوژيايي

ن خون   تنفس   دف    و از اين قايل برا  برقرار  توازن و انسدجام  كننهايي از قايل هضم   جريا

نيازها  بدن صور  مي ايرند   هر چند نمي توان به طدور كامدل جريانهدا  آنهدا را دريافدت . در      

مكانيزمهايي از قايل ثاا  مواد شيميايي خون   حرار  بدن   و دفاع در برابر ميكربها   بدن به طور 

مي كند . اين كوشح خود به خود  بدن   هومئواستاسيس يا تعدادل حيداتي    خود به خود كوشح

 ناميده شده است .

انگيزه ها  فيزيولوژيايي بر پايه دو انگيزه اساسي يعني بقا  نفدس و رسديدن بده كمدال و تحقدق      

 بخنيدن به تواناييها  بالقوه فرد استوارند .

 انگيزه هاي فيزيولوژيايي در سطح بقاي نفس

  فيزيولوژيايي كه به نظر مي رسند بينترين ارتااط را با انگيزه بقا  نفدس و رفتدار انسدان    نيازها

داشته باشند عاارتند : از نيازها  ارسنگي   تننگي   خواب   امنيت   و احتراز از درد   جنسي   و 

 تحريك و فعاليت .

 انگيزه هاي گرسنگي ، تشنگي و خواب 

اارتند از انگيزه ارسنگي   تندنگي   خدواب و جدايگزين سداختن     اساسي ترين انگيزه ها  انسان ع

مواد الزم و مترف شده بدن برا  ادامه زنداي . به منظور جريان زنداي و رسيدن بده سدازاار  و   

تعادل بدني   موجود زنده همواره بايد از طريق غذا و اسدتراحت مدواد متدرف شدده را جدايگزين و      

 جاران بنمايد .
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موجب بيقرار    عدم تمركز   و رفتار ها  غير اخ قي مدي ادردد . سداير نندانه     محروميت از غذا 

ها  رواني عاارتند از : بي حسي عاطفي   بي توجهي و به وض  ظاهر   احساس بي كفايتي   ضعف 

 نيرو  جنسي   و افسرداي .

از اين قايدل   انگيزه تننگي برا  جاران كاهح آب سلولها  بدن از طريق تنفس   تعرق   ادرار   و

است كماود آب بدن موجب چروكيداي و كم شده حجدم سدلولها  بددن مدي ادردد . مقاومدت و       

توانايي انسان در برابر تننگي خيلي كم بوده و كماود آب سلولها  بدن به سرعت موجب مرگ مي 

ردد   شود . به مين دليل است كه در بيماريهايي مانند اسهال كه آب بدن بيح از اندازه دف  مي اد 

 توصيه مي شود كه از طريق نوشيدن مايعا  از كماود شديد آب بدن و سلولها جلواير  اردد .

انگيزه خواب برا  از بين بردن سمومي كه به دليل كار و فعاليت در بدن ايجاد شده اند الزم است . 

خدواب   سداعت ( از  48تدا   70در يك مطالعه تجربي داوطلاان ارتني برا  مد  زمداني طدوالني )   

محروم شدند . بتدريج كه محروميت از خواب افزايح مي يافت آزمودنيها خطاها  بينايي   بينايي   

 بي نظميها  بدني   و بي نظميها  شناختي ننان مي دادند .

 اخت ال  عاار  بودند از خطاها  پساوايي و احساس تغيير شختيت .

را ادزارش   –فنار دهندده در اطدراف سدر     احساس يك نوار –عده ا  از آنها خطا  احساس ك ه 

 ( . 8402كردند و مرتااً برا  برداشتن ك هي كه وجود نداشت كوشح مي كردند ) موريس   

مركز تنظيم غذا   آب و خواب هيپوتاالموس است كه آسيب رسيدن بده ايدن مركدز ممكدن اسدت      

بديهي است كه عوامل رواني  موجب اخت التي در ميل شديد يا بي ميلي به آب   غذا و خواب شود .

 و فرهنگي نيز در اين انگيزه ها تاثير دارند . 

مقاومت معمولي انسان در برابر فنار رواني ممكن است به علت غذا  نا كافي و نادرسدت   كمادود   

خواب و استراحت   كار طاقت فرسا   خستگي يا فنار هيجاني و شرايط محيطي بدد كداهح يابدد .    
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و خستگي شديد مي تواند بي نهاين دردناك و بر انگيزانندده باشدد . هيجاندا      ارسنگي   تننگي  

 معين به ختور اظتراب نيز دردناك و به شد  تحريك كننده است .

 انگيزه امنيت و احتراز از درد 

از ابتدا  خردسالي و در سراسر زنداي فرد مي كوشد تا خود را از محركها  دردناك  كنار بكند و 

احوال و اشيايي كه برا  و  ناراحت كننده و رنج آورند   احتراز نمايد . ترس يدا تجربده    از اوضاع و

درد ناخوشايند بوده امنيت شخص را به خطر مي اندازد و موجب تحريك و برانگيختگدي شدديد در   

 و  مي شود .

 انگيزه جنسي 

  ولدي قدرار    ارچه معني و اهميت انگيزه ها  جنسي از يك شخص تا شدخص ديگدر تفداو  دارد   

ارفتن در برابر تننها  جنسي   تخي   و تجارب قالي جنسي   خدانواده   نگرشدها   فرهندگ   و    

مسايلي كه در اطراف انگيزه جنسي متمركز شده اند   بده طدور معمدول نقدح مهمدي در شدد  و       

نيرو  انگيزه جنسي باز  مي كنند . به عاار  ديگر ار چه كندح جنسدي بدر پايده هورمونهدا       

جنسي استوار است   ولي نيرو  جنسي يك فرد تا اندازه زياد  به تجارب و نگرشها  و  بسدتگي  

 دارد .

 انگيزه تحريك و فعاليت 

تحقسقا  ننان داده اند كه انسجام رواني فرد وابسته بده تمداس مناسدب و  بدا محديط خدارج و       

بينتر پذيرا  اط عداتي مدي   سطوح مناسب تحريكا  يا اط عاتي است كه دريافت مي دارد . افراد 

شوند كه به خورد آنها داده مي شود . اين نظريه ننان مي دهد كه چگونه شست و شو  مغز  بعد 

از مد  طوالني حاس مجرد امكان پذير مي شود . يعني اادر در شدرايط سدخت و رندج آور مرتاداً      

شخص ان فكدر   –اده بنود به خورد شخص د –فكر  و عقيده ا  تكرار شود ) مث ً از طريق نوار ( 
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و عقيده را حتي اار مخالف فكر و عقيده قالي اش باشد   مي ايرد و جدزء خدود مدي سدازد . ايدن      

و تحريكدا  زيداد و متعددد       "انااشتن اط عدا    "واقعيت نيز توسط ميلر اظهار ارديده است كه 

 ي و  اردد .ممكن است به استداد رواني شخص آسيب رسانده   موجب كاهح انسجام روان

حتي در شرايط نا اوار زنداي آشكار ارديده است كه حداقل انگيزه و فعاليت كه در هدر فدرد و در   

 زمانها  مختلف در نوسان است   برا  انسجام طايعي رواني ضرور  است . 

تحت تاثير بعضي شرايط   مث ً عدم تحريكها  مناسب   فرد احساس م ل و بي حوصلگي مي كند 

است كوشح نمايد كه سطح تحريك خود را از طريق انجام دادن بعضي امور اوندااون يدا   و ممكن 

افزايح دهد . بر عكس تحت تاثير تحريكها يا فندارها    " هيجان آور "دراير شدن با يك فعاليت 

فوق العاده يا بيح از اندازه ممكن است فرد كوشح كند كه سدطح فعاليدت و درون داد خدويح را    

 كاهح دهد .

 نگيزه هاي فيزيولوژيايي در سطح تحقق نفس ا

انگيزه ها  فيزيولوژيايي در سطح كمال و خود شكوفايي را مي توان در رشدد بددني   معيدار هدا      

جنسي و زناشويي   تنكيل خانواده   و بچه دار شدن دانست كه كوشني است برا  تداوم و حفدظ  

ق داشتن فرزند جستجو مي نمايد   زيرا پس از نوع و اونه . انسان انسان جاودانگي خويح را از طري

مراح وجود فرزند   به ويژه فرزند پسر   مي تواند نام و  را را زنده نگه دارد . به همين دليل است 

كساني كه فاقد فرزند ند از نظر رسيدن به كمال در سطح فيزيولوژيايي احساس كمادود و نارسدايي   

ودان شدن نام خويح از طريق ساختن بنا ها  خيريده مانندد   مي نمايند . بسيار  از افراد برا  جا

مسجد   بيمارستان   مدرسه و از اين قايل اقدام مي كنند . عده ا  ديگر از طريق بر جدا اذاشدتن   

 آثار علمي   ادبي   هنر  و مانند آن برا  رسيدن به اين هدف مي كوشند .

 انگيزه هاي رواني 
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انگيزه ها  فيزيولوژيايي را تنكيل مي دهند بده نحدو   شدامل     اار تعيين فنارهايي كه زير بنا 

منكل است در مورد انگيزه ها  رواني اين عمل منكل تر است . چنين به نظر مي رسدد كده آنهدا    

اننعابي باشند از كوشنها  مربوط به بقا  نفس و كمال كه در سطح زيست شدناختي عمدل مدي    

عمل مي كنند و هر   "خود  "ر جهت حفظ و پينرفت كنند . از نظر روان شناختي اين كوشنها د

برسد مانند احساس اناه   يا با خود درايدر شددن   يدا مواجده شددن بدا        "خود  "اونه آسياي به 

اناوهي از مسائل و منك   در يك زمان معين   به همان اونه كه تعادل حياتي شخص به هم مي 

 اردد .خورد   تعادل رواني و  نيز دستخوش اخت ل مي 

مي توان اصط ح سازاار  و سازاار  را به كار برد    "تحقق خود  "بر اساس كوشنها  فرد برا  

اصط ح درمانگر  نيز در همدين   . زيرا كمال با تحقق نفس به نتيجه اين كوشنها مربوط مي شود

كمدك بده    زمينه معني دار مي شود ؛ زيرا علت ناسازاار  هر چه باشد   درمانگر  عاار  اسدت از 

فرد تا بتواند انگيزه ها  رواني خود را از راهي كه اجتماع مي پسندد   برآورده سازد . خ صه اينكه 

موجودا  زنده برا  برقرار  ثاا  رواني خويح مي كوشند تا عوامل محيطي مخرب را كه موجدب  

تدر از نيازهدا     به هم خوردن تعادل رواني آنان مي اردد از بدين بارندد . نيازهدا  رواندي پيچيدده     

فيزيولوژيايي هستند . آنها را نيز مي توان به دو دسته تقسيم كدرد كده عادار  اسدت از : نيازهدا       

 رواني مربوط به بقا  نفس و نيازها  رواني مربوط به تحقق نفس .

به طور كلي انگيزه ها و نيازها  رواني بر عكس انگيزه هدا و نيازهدا  فيزيولوژيدايي كده بيندتر بدا       

دروني فرد در ارتااط هستند   با محيط خارج و اجتماع بيروني در رابطه اندد . انگيدزه هدا      محيط

رواني برا  رشد سالم انسان تا حد زياد  تحت تاثير جريانها  ياداير  و اجتماعي بوده   هدفها  

مربوط به آنها دارا  پراكنداي بينتر  است . چنين آشكار شده است كده هسدته مركدز  انگيدزه     

ا  رواني   انگيزه ها  مربوط به بقا  نفس و تحقق نفس است . هدف عمده انگيدزه هدا  رواندي    ه
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نگدار  و حفظ ثاا  و انسجام شختيت و كنح موثر فرد در برخورد با مسائل و محركها  محديط  

 است .

 كفايدت    -0نظم   فهم   و پيح بيندي    -8انگيزه ها  رواني در سطح بقا  نفس عاار  است از : 

 -9عز  نفدس   ارزش داشدتن   و همسدان سداز       -0محات و وابستگي  -3شايستگي   و امنيت 

 اميد   ارزش   و هدف . -0تعلق   پذيرش   و تاييد 

 نظم   فهم   و پيح بيني   -8

انسان فطرتاً كنجكاو است ؛ او برا  فهميدن و رسديدن بده تتدوير  معندي دار از دنيدا  خدويح       

ار فرد نتواند نظم و ترتيب را در محيط خدويح بيابدد   قدادر نيسدت كده      همواره در ت ش است . ا

پاسخها  مناسب و هوشمندانه ا  نسات به آنها داشته باشد . آداب و رسوم و قوانين اجتمداعي تدا   

حدود  انعكاسهايي از انگيزه نظم و فهم و پيح بيني هستند . كوشح بنر برا  نظم   فهم و پيح 

رباره خويح و جستجو  دانح درباره دنيا  اطدرافح آشدكار مدي شدود .     بيني در كنجكاو  و  د

برا  اين مقتود همواره تجارب جديد بر اساس پيح فرضها  موجود و قديمي مورد تعاير و تفسير 

نندان داده اسدت ؛ وقتدي كده اط عدا        8400قرار ارفته غربال مي شوند . چنان كه فستينگر در 

 "ناهمداهنگي شدناختي    "قالي و موجود مغاير باشند   شدخص   جديد با اط عا  و پيح فرضها 

تجربه مي كند و تا زماني كه اخت فا  را تا حد  با هم وفق ندهد يا خود را متقاعد نسازد كه ايدن  

 اخت فا  وجود ندارند   ناراحت باقي خواهد ماند   

 انگيزه كفايت   شايستگي   و امنيت   -0

د قادر است در رف  مسائل خويح اقدام كند . احسداس كفايدت تدا    هر فرد نياز دارد كه احساس كن

حد زياد  به رشد شايستگيها  فرد بستگي دارد . نياز امنيت به نيداز شايسدتگي و لياقدت وابسدته     

است و با آن رشد مي كند . احساس عدم امنيت تا حد زياد  بر رفتار فرد تداثير مدي ادذارد و بده     
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اً منتهي به ترس   تنويح   و قتور در شركت كامل فرد با دنيدا   صور  مزمن و توسعه يافته غالا

خود مي شود . هر قدر شخص بينتر احساس كفايت نمايد و هر قددر سدطح شايسدتگي و  بداالتر     

باشد   نياز به امنيت را كمتر احساس مي كند و برا  كنف راههدا  ندا آشدنا و آزاد  بدرا  خدود      

 جهت يابي ارزش مي نهد .

 محات و وابستگيانگيزه  -3

قطعي و مسلم است انگيزه هماستگي نزديك با افراد ديگر در سراسر زنداي ادامده مدي يابدد و بده     

ميژه در مواق  بحراني يا استرسها  شديد اهميت بينتر  پيدا مي كند . در تحقيقدي كده بدارد در    

مدي شدود انگيدزه     رو  بيماران سرطاني انجام داد دريافت كه بتدريج كه مرگ آنان نزديكتر 8400

 وابستگي و محات افزايح مي يابد .

صدور    8490يك تجربه جالب درباره انگيزه محات و وابستگي تحقيقي است كه توسط بماارد در 

روز با يك قايق پارويي كه برا  نجا  غدرق شدداان كندتي     09ارفته است . و  به تنهايي مد  

ردش كرد . هدف بماارد از اين عمل آن بود كه مورد استفاده واق  مي شود رو  دريا  آت نتيك ا

ثابت كند افراد  كه در اثر سانحه كنتي غرق مي شوند تا مد  زمداني طدوالني مدي توانندد زندده      

بمانند . او هيچ غذايي با خود نداشت و در اين مد  فقط با غذايي كه از دريا مي توانست به دسدت  

 تنهايي چنين اظهار مي دارد :بياورد   سر كرد . بماارد درباره اين دوره 

من شديداً مي خواستم كهكسي را داشته باشم . . . كه احساسا  مرا تاييد كند   يا حتي بهتدر از   "

آن درباره آنها بحث نمايد . . . اين احساس در من شروع شده بود كه . . . قدادر بده تندخيص بدين     

  "درست و نادرست نيستم . 

 اشتن   و همسان ساز انگيزه عز  نفس   ارزش د -0
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خردسال در حال رشد برا  زنده ماندن به طور كامل به كمك و حمايت ديگران وابسته است . او به 

سرعت مي آموزد كه اار به طريقه ها  مطلوب اجتماعي رفتار كند پاداش مي بيند و اار بر خ ف 

اده صور  مي ايرد ولي بعداً در آن رفتار نمايد تنايه مي شود . در آغاز اين الگو فقط در اروه خانو

مي يابد كه مورد قاول و پذيرش ديگران واق  شدن به صور  فزاينده ا  ضرور  مي يابد . راجرز ) 

 ( به اهميت قاط  و متوجه در راستا  رابطه خوب و سالم بين افراد تاكيد مي ورزد . 8478

كدوچكي از دانندمندان   افسدران   و    نياز انسان برا  تعلق   پذيرش و تاييد از طريق تجربه ادروه  

 8408كاركناني كه داوطلاانه موضوع آزمايح معيني واق  ارديدند   به اثاا  رسيده است ) راهرر   

( . اين افراد برا  مدتي طوالني در جزيره ا  در قطب شمال با هم زنداي كردندد . در خد ل ايدن    

فرد توسط اروه مورد بي توجهي كامل قدرار   –مد  ااهي نسات به افراد پر دردسر رفتار خاموشي 

مندتج بده حدالتي     "اندزوا   "صور  مي ارفت . اين حالت  –مي ارفت چنان كه اويي وجود ندارد 

ناميده شده و ويژادي آن عادار  بدود از بيخدوابي   اريده هدا         "چنم به راه  "ارديد كه سندرم 

ف بده اطدراف راه رفدتن و بده پندت      نااهاني   توهمها   انحطاط عادا  بهداشتي شختي   بي هدد 

خوابيدن و به فضا خيره شدن . هنگامي كه آن فرد مجدداً مورد قاول واق  شد و اجازه يافت تدا بدا   

  افراد ديگر اروه ارتااط داشته باشد   اين ننانه ها از بين رفتند .

 اميد   ارزش   و هدف . -0انگيزه تعلق   پذيرش   و تاييد  -9

ساس خوب نسات به خوينتن و احترام از جانب ديگران به احساس كفايت و تاييد انگيزه داشتن اح

اجتماعي بسيار نزديك است . به طور معمدول ارزش شدخص تدا حدد زيداد  بدر حسدب ارزشدها و         

 استانداردها افراد ديگر اروهي كه شخص جزء آن است   مورد قضاو  واق  مي شود . 
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هم تنيده اند . بدين معني كه وقتي احساس شخص  عز  نفس و ارزش داشتن با هويت شخص در

تجربه آن  –چنان كه در سيكوزها ديده مي شود  –از هويت خويح و تداوم آن دچار اخت ل اردد 

 واقعاً دردناك است . 

 انگيزه ارزش   معني   هدف و اميد  -0

شدوند   جسدتجو مدي    افراد بعضي الگوها  ارزشي را كه مي توانند با آن عمل نمايند يا تسدليم آن  

كنند . رابطه نزديكي بين ارزشها  فرد و هدفها و نقنده هدا  و  وجدود دارد . بده عدار  ديگدر         

شخص در اذشته   حال   آينده زنداي مي كند . به نظر مي رسد كه اين انگيزه هسته اصلي انگيزه 

و به طور معني دار  ها  رواني باشد كه از طريق ارتااط طايعي فرد با دنيا  خويح ظاهر مي شود

به رفتار و  جهت مي دهد . اار افراد قادر نااشند كه الگوها  ارزشي رضايت بخندي بيابندد   بدي    

هدف يا فاقد اميد خواهند بود . ارزش   معني   و هدف مانند يك كاتاليزور عمل مي كنند كه در اثر 

دادها ظاهر شده   مدورد اسدتفاده   آن انرژ  رواني به حركت در آمده   شايستگيها رشد يافته   استع

 واق  مي شوند ؛ بدون آنها زنداي پوچ و بيهوده است .

اين موضوع بايد تاكيد شود كه انگيزه ها  رواني و فيزيولوژيايي در ارتااط نزديك با يكديگر ند ؛ به 

طور  كه شكست در رسيدن به انگيزه ها  معيني ممكن است بده طدرز بدد  بدر تمدام الگوهدا        

 زشي فرد اثر بگذارد .انگي

 انگيزه هاي رواني در سطح تحقق نفس  

اين انگيزه تا حد زياد  تحت تاثير مفاهيم بقا  نفس و تعدادل حيداتي هسدتند و بدر اسداس آنهدا       

 انرژيها  انسان متوجه كماود در هر زمينه ا  شده برا  بازارداندن حالت تعادل به كار مي افتد .

برا  بقا  خويح كوشح مي كند   بلكه بدرا  كمدال خدويح   ابدراز      انسان به طور آشكار نه تنها

تواناييها  خويح   ترقي خويح و شكوفايي استعداد هاس بالقوه خويح مي كوشد و بدان وسديله  
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احساس رضايت خاطر مي كند . كوشح برا  رضايت خاطر در افراد مختلف بدر اسداس تواناييهدا      

 متفاوتي به خود مي ايرد . ارزشها   و موفقيتها  زنداي شكلها 

ارچه كوشنها  مربوطه به كمال و خود شكوفايي در افراد شكلها  مختور بده رضدايت خداطر    

 فزاينده   ايجاد رابطه غني با دنيا و يافتن معني فزاينده در زنداي   و شخص خود شدن .

 رشد و بكار ارفتن استعداد ها  بالقوه و ظهور خود خ ق  -8

تنكيل سداختمان جديدد  از شايسدتگيها و اصد ح و تغييدر شايسدتگيها         اين موضوع به صور 

قديمي جلوه ار شده   تواناييها  فرد را در زمينه هدا  مختلدف اسدترش مدي دهدد و آنهدا را در       

راهها  خ ق و سازنده به كار مي اندازد . حتي اار شخص فاقد استعداد ها  ويژه در هنر موسيقي 

ممكن است بدرايح بسديار خندنود باشدد كده تواناييهدا  بدالقوه ا  را          نويسنداي يا ورزش باشد 

داراست استرش داده مورد استفاده قرار دهد . اار راهها  رشد و ظهور استعدادها  ويدژه ا  كده   

شخص داراست سد اردد ممكن است ناكامي شديد  احساس كند . همچنين رشد اسدتعداد هدا    

جتماعي كه و  جزء آن است   شكلها  خاصدي بده خدود    بالقوه شخص بر اساس دنيا  فيزيكي و ا

 مي ايرند .

 يافتن رضايت خاطر فزاينده   -0

توانايي شخص برا  خننود  و رضايت خاطر از تجارب مختلف   نتيجه سطح معيندي از توقعداتي   

است كه و  درباره تقريااً هر چيز  كه انجام مي دهد دارد . مث ً يك شخص ممكن است مسافرتي 

ريز  كند   زيرا خاطرها  معيني را از آن انتظار دارد يدا از سدخنراني يدا برنامده تلوزيدون       را طرح

اجتناب ورزد   زيرا فكر مي كند اين عمل كسل كننده و بدون پاداش است . ولي مطلب بده همدين   

جا ختم نمي شود   بلكه همواره مي كوشد تا خننوديها  خدود را افدزايح دهدد ؛ يعندي ميدزان و      

 تجارب و رضايت خاطر ها  خويح را توسعه بخند . كيفيت
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توجه زياد به خوينتن  منتهي به نوعي محدوديت انرژ  و ضعف در زنداي شخص مي شدود . بدر   

عكس شختي كه مي تواند روابط ارم و معني دار  با ديگران تنكيل دهد يا كسي كه مدي تواندد   

ت احساس رضايت خاطر عميقدي بنمايدد .   بهاود زنداي ديگران را از نف  خودش بگذرد   ممكن اس

حتي امكان دارد در بعضي مواق  آنچه را كه ما ايثار مي ناميم تا سر حد امكان انجام دهد و از ايدن  

عمل خويح نهايت احساس لذ  را بنمايد . به هر حال   شخص مي كوشد تا به هنگام نياز ديگران 

ا با آنان بينتر و بهتر سدازد و در عدين حدال بده     به كمك آنان بنتابد و بدين ترتيب   رابطه خود ر

 هنگام نياز بتواند از كمك آنان بهره مند شود .

 شخص خود شدن  -3

اين انگيزه رابطه زياد  با كوشح برا  تواناييها  بالقوه فرد دارد ؛ يعني كوشني اسدت در جهدت   

كه احساس مدي   را بيابد   يا شختي "واقعي خود  ""اينكه و    شخص خودش بنود   خوينتن 

 خاطر ننان ساخته است : 8498كند بايد باشد   بنود . چنان كه راجرز در 

به نظر مي رسد كه در زير مسائل و شكاياتي كه شدخص دارد   مسدائل مربدوط بده      "

تحتيل   همسر   شغل   رفتار غير قابل كنترل عجيب خويح   يا احساسدا  تهديدد   

واقعاً كيستم ؟ چگونه من مي تدوانم خويندتن    كننده   اين سوال وجود دارد كه : من

واقعي خود را بيابم ؟ چگونه مي توانم شخص خود بنوم ؟ به نظر مي رسد هدفي كده  

اكثر افراد آرزو دارند بدان برسند و مقتود  را كه دانسته يا ندانسته دناال مي كنندد  

 "عاار  است از شخص خود شدن 

( نيز اين انگيزه   يعندي كوشدح بدرا  شدخص      8404 – 8478راجرز در كارها  بعد  خويح ) 

 ( . 882   8470خود شدن را در مراجعاني كه با آنها مواجه شده بود يافت ) كلمن   
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كيركگارد فيلسوف نامي اصالت وجود نيز در بيح از يكتد سال قال به همين نتيجه رسيده است . 

شخص مايدل نااشدد شدخص خدودش     او خاطر ننان مي سازد كه معمولي ترين ياس اين است كه 

 باشد   ولي عميقترين ياس اين است كه شخص بخواهد كسي غير از خودش باشد .

شخص مات  به نوروز به قدر  در اير دفاعها  خوينتن است كه نمي تواند برا  رشدد خدود آزاد   

ارد   باشد   شختي كه مجاور است دائماً تق  كند   وقت و انرژ  كمي برا  رشد شختي خويح د

همچنين شختي كه در يك فرهنگ انظااطي شديد قرار ارفته ممكدن اسدت بسديار  از راههدا      

رسيدن به خواستها  خدود را مسددود بايندد . افدراد در ايدن موقعيتهدا اغلدب احسداس ناكدامي و          

 ( . 882   8470ناخننود  از خود به عنوان يك انسان را از دست داده اند ) كلمن   

 اعي ) نيروهاي اجتماعي در انگيزش (انگيزه هاي اجتم

عوامل اجتماعي در تسهيل يا من  آرمانها   تنظيم هدفها   و تعيين راههدا  ارضدا  نيازهدا  فدرد     

اهميت زياد  دارند . بدين معني كه تمام واكننها  سازشي شخص از درون سرچنمه نمي ايرند 

داشته باشدند . جامعده از طريدق دسدتگاه       بلكه خواستها  محيطي نيز مي توانند بر رفتار فرد اثر 

ارزشها   و از طريق به كاراير  تنويق و تنايه   ارضا  بعضي خواسدتها را ترغيدب مدي كندد ؛ در     

 حالي كه برخي خواستها را من  مي نمايد .

اروه ها  اجتماعي نيازها  اساسي خاصي دارند كه تا اندازه زياد  با نيازها  فرد مطابقت دارند و 

حياتي فرد را به كاراير  مكانيزمها  مختوصي از قايل عادا    آداب و رسدوم   و قدوانين    تعادل

تعديل و تتحيح مي كنند .وقتي كه عملكردها  عاد  اروه يا سازمان تنكيل دهنده آن بده هدم   

بخورد اروه برا  برقرار  مجدد تعادل كوشح مي كند . اين موضوع هم در اروههدا  كوچدك و   

  بزرگ صادق است . مث ً اار در جندگ فرماندده لندگر  كندته شدود   فرماندده       هم در اروهها
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ديگر  جايگزين و  مي شود ؛ يا اار پدر خانواده ا  بميرد تغييراتي در روابط و مسئوليتها  ساير 

 اعضا خانواده حاصل شده مي كوشند تا الگو  جديد  از عملكردها  موثر برقرار سازند .

وه تعيين كننده ها  مهمي برا  رفتار افراد  كده عضدو آن جامعده هسدتند     نياز ها  جامعه و ار

محسوب مي شود . معموالً نيازها  خانواده و ساير اروههايي كه خواهان ترقي و رفاه اعضا  خدود  

هستند بر رفتار فرد  كه عضو آن خانواده يا اروه است تداثير مدي بخندد . اداهي اوقدا  ممكدن       

نياز ها  فرد مغاير  داشته باشد   مث ً مادر  كه مجاور است برا  امرار  نيازها  اروه و جامعه با

معاش و اذراندن زنداي فرزندش كار  طافت فرسا كه مخالف ميلح است انجام دهد يا سر بداز   

 كه مجاور است در جنگ زنداي خود را به مخاطره اندازد . 

 انگيزه هاي ناخودآگاه 

غالااً از انگيزه ها و هدفها  خويح ناآااه يا تا حدود آااه است . اين موضوع بديهي است كه انسان 

بسيار  از انگيزه ها  فيزيولوژيايي در سطح ناخودآااه عمل مي كنند ؛ مانند تنفس . انگيزه هدا   

رواني نيز ممكن است در سطحي بالنساه ناخودآاداه عمدل نمايندد . بددين ترتيدب   ممكدن اسدت        

را مورد انتقاد قرار دهد   عضدو باشدگاه خاصدي شدود   و حتدي بده        شخص دوستان و نزديكان خود

داليلي كه از آن ناخودآااه است   ازدواج قابل توجهي تفاو  دارد . به طدور معمدول   كسداني كده     

 دچار اخت ال  رواني هستند از بسيار  از اجرا  كليد  الگوها  رفتار  خويح نا آااهند .

 انگيزش و رفتار 

وجه خود را به ماهيت و جهت كوشنها  انساني معطوف داشتيم . در اينجا نيز چند در بحث قال ت

 عامل انگيزشي ديگر را كه مستقيماً بر رفتار فرد تاثير مي اذارند   مورد بحث قرار مي دهيم .

 فعاليت و برانگيختگي 
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به نيازهايح .  فعاليت عاار  است از بسيج انرژ  الزم در موجود زنده برا  تعقيب هدفها و رسيدن

فعاليت مي تواند از لحاظ شد  و ضعف از خيلي زياد تا خيلي كم در نوسان باشد . مث ً زماني كده  

شخص به شد  به هيجان آمده و زماني كه خواب است . شخص از طريدق ادراك موقعيدت خدود و    

  تحدت تداثير واقد     ارزيابي تا كاميها و نا خوشنوديها  بالقوه ا  كه ممكن است با آنها مواجه شود 

شده   فعاليت خويح را در لحظه ها  مختلف دناال مي كندد . بدديهي اسدت كده حداال  دروندي       

شخص از قايل   هيجانها   داروها   صداها  بلند نااهاني و محركهدا  تدازه و عجيدب   خسدتگي       

 بيمار    و درد نقح مهمي در برانگيختگي و فعاليتها  و  باز  مي كنند .

فاوتها  فرد  در ميزان حساسيت شخص يا برانگيختگي و  وجود دارد   ولي اكثر افدراد  هرچند ت

مي آموزند كه به موقعيتها  آشنا با سطح مناساي از فعاليت عكس العمل ننان دهند . شرايطي از 

قايل ارسنگي شديد   كنمكنها  داخلي شديد   پيح فرضها  غلط و فقدان اميد ممكدن اسدت   

 ن رفتن بي نهايت و نامناسب فعاليت منتهي منجر اردد .به باال و پايي

انگيزه بر آنچه شخص مي آموزد   و سرعت و مقدار آن تداثير مدي ادذارد . ايدن موضدوع بده رغدم        

كوشنهايي است كه شخص انجام مي دهد و به نظر مي رسدد كده بايدد منطقدي باشدد . بده رغدم        

سد كه بايد منطقي باشد . انگيزه بر عقايد كوشنهايي است كه شخص انجام مي دهد و به نظر مي ر

شخص نيز تاثير اذاشته ممكن است موجب واژاون ساز  جريانها  فكر  و  به منظور هماهنگ 

 ساختن پيح فرضها با رفتارش اردد .

 گزينندگي انگيزشي 

اختي انگيزه ها  يك فرد همواره تحت تاثير ادراك   استدالل   ياداير    و ساير جريانها  رواننن

است . مث ً افراد تمايل دارند جناه هايي از محيط را كه با ارضا  فور  يا دراز مد  نيازها  آندان  

ارتااط دارد   ادراك كنند . كسي كه در پي اجازه مسكن است   كمتر بده آاهدي هدا  مربدوط بده      
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  كده در  فروش ماشين يا وسايل خانگي توجه مي كند و حتي ممكن است آنها را نايندد   يدا مدرد   

جنگل ام شده است و از تننگي شديد در رنج است احتماالً رنگها  قننگ غروب خورشديد را ندا   

ديده مي ايرد و به بررسي و غربال كردن محيط اطراف كه ننانه ا  از آب در آنها باشد   ادامه مي 

ا دارندد    دهد . اين تمايل انسان برا  جدا ساختن عواملي كه بدا هددفها  و  بيندترين ارتاداط ر    

مراقات ازينني ناميده شده است همچنين انگيزه شديد ممكن است به انحرافهايي در ادراك منجر 

اردد   به طور  كه محركها  خنثي يا بي ربط به عندوان هددفها  مطلدوب ادراك اردندد ؛ مدث ً      

هدي  ترس شديد ممكن است به ادراكها  غلطي از محركها خنثي بده عندوان اشديا  تنفرانگيدز منت    

 اردد .

اار چه انگيزه ممكن است غالااً فرد را به سو  محركها  معيني حساس نمايد   امكان دارد كه اثر 

مخالفي نيز داشته باشد ؛ مث ً محركها  ناخوشايند يا ممنوعدا  ممكدن اسدت از خدو آاداهي دور      

راك مدي شدوند   بمانند . اين واقعيت كه محركها  ناخوشايند احتماالً كمتر از محركهدا  خنثدي اد  

 دفاع ادراكي ناميده شده است .

 مراحل  انگيزشي

هم در كوشنها  مربوط به بقا  نفس و هم در كوشنها  مربدوط بده تحقدق نفدس   رفتدار فدرد       

معطوف به رسيدن به هدف و رضايت خاطر است . در سطح بقا  نفس مراحل انگيزشي شامل سده  

انتخاب هدف و راهها   -0ز  ناشي از محروميت فعال سا -8اام مهم مي شود كه عاار  است از : 

رفتار معطوف به هدف   كه اار موفقيت آميز باشد به ارضا  انگيزه ها منتهي مي  -3رسيدن به آن 

 شود .

در سطح كمال يا تحقق نفس   سلسله مراتب انگيزشي پيچيده تر است و بده جدا  كوشدح بدرا      

ارسنگي شديد يا موقعيتها  تهديد آميدز نسدات   برطرف ساختن بعضي حاال  ناخوشايند از قايل 
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به ارزش خويح   توجه شخص به سو  ظهور و ابراز كمال معطوف مدي ادردد . در نتيجده شدامل     

تحريك   تنح   كوشح مي شود . يك داننمند ممكن است بدون غذاو خواب   در اثر برانگيختگي 

مدرگ را بدرا  فدتح يدك قلده      يك آزمايح سخت را دناال كند   يك كوهنورد ممكن اسدت خطدر   

خطرناك استقاال كند   و يك نويسنده ممكن است از ديگران كناره ارفته   وقت و كوشنها  بدي  

پاياني را وقف تهيه آثار خويح نمايد . به تعاير ديگر حتي زماني كه كوشنها برا  خود دردنداك و  

شدخص مايدل اسدت كده بدرا        غير مطاوع هستند   و راحتي و امنيت فرد را به خطر مي اندازند  

 رسيدن به كمال تمامي مساعي خويح را به كار بندد .

معموالً ارضا  انگيزه مطاوع بوده و به سو  تقليل فعاليت منتهي مي شود   ولي شرايطي هسدتند  

كه ارضا  انگيزه ها در آن شرايط نامطاوع است . مث ً يك اياهخوار كه بايد ارزشها  ديني خود را 

ذارد و برا  رهايي از مرگ اوشت بخدورد . بدرا  فهدم مناسدب انگيدزه هدم جناده هدا          زير پا بگ

 خوشايند و هم جناه ها  نا خوشايند ارضا  آن مهم هستند .

 الگوهاي انگيزشي و سبك زندگي 

انسان تمايل دارد كه يك روش بالنساه ثابت در زنداي برقرار سازد كه الگوها  انگيزشي محسوب 

   را در رسيدن به نيازها و هدفهايح جهت مي دهند .شده   كوشنها  و

الگوها  انگيزشي نهفته افراد   سطح آرزو ناميده شده است . افراد  كه سازاار  آنها خوب اسدت  

مايل اند كه ارزيابي منطقي و صحيحي از خود و دنيا  خود داشته باشند ؛ بر عكس ارزيدابي افدراد   

لط و غير منطقي بوده سطح آرزو  خود را خيلي باال يا خيلي دچار اخت ل رفتار درباره خودشان غ

 پايين قرار مي دهند .

ارچه افراد تمايل دارند كه الگوها  بالنساه ثابتي از انگيزه ها داشدته باشدند   ولدي دارادوني در     

تماي   موجب تغييرا  غير قابل پيح بيني اين الگو ها در طول زمان مدي شدود . بعضدي از ايدن     
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  ناشي از تجربه و ياداير  هستند   بعضي از آنها به نظر مي رسد كه نتيجده نيازمندديها    تغييرا

جديد شخص در مراحل مختلف زنداي هستند   و باالخره بعضي از آنها مربوط به تداثيرا  شدرايط   

 محيطي هستند .

 فشارهاي رواني 

زنداي واقعاً آسدان بدود . ولدي    اار نيازها  زيستي و رواني فرد به طور خود به خود ارضا مي شد   

چنان كه مي دانيم موان  زياد    خواه محيطي و خواه دروني   وجود دارند كه مخل ارضا  نيازهدا  

هستند . اين موان  موجب فنار رواني در فرد مي اردند . در اين بخح انواع متفاو  فنارهايي كده  

حال تغيير اين فنارها مورد بحث قرار  معموالً شخص تجربه مي كند و الگوها  منحتر به فرد و در

ارفته به دناال آن ناراحتيهايي كه اين فنارها برا  شخص ايجاد مي كنند   مورد توجه واقد  مدي   

 شوند .

اين فنارها معموالً به ناكامي   تعارض و فنار رواني تقسيم شده اند . ار چه هر يك از اين فنارها 

يم ولي آشكار است كه همگي در ارتاداط بدا يكدديگر بدوده و     را به تنهايي مورد بررسي قرار مي ده

 قسمتي از الگو  كلي استرس برا  فرد محسوب مي شوند .

 ناكامي 

هنگامي كه موانعي جلو انگيز ه ها  فرد را برا  رسيدن بده هددف دلخدواه مدي ايرندد   و هددف       

وان  دامنه وسيعي را شامل مناساي برا  فرد وجود ندارد   ناكامي توسط و  تجربه مي شود . اين م

مي شوند كه ممكن است طايعي باشند مانند قهطي   خنكسالي   زلزله   سيل   طوفدان ؛ ممكدن   

است اجتماعي باشند مانند جنگ   نابرابريها  اجتماعي   حوادث ٍ بيمار    از دسدت دادن شدخص   

 مورد ع قه ؛ ممكن است شختي باشند مانند نقص عضو .
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 تعارض 

ار  از مكوارد استرس تنها از يك مان  حاصل نمي شود   بلكه نتيجده ا  اسدت از تعدارض    در بسي

 بين دو نياز يا دو هدف با ارزش كه انتخاب يكي ناكام شدن ديگر  مي اردد .

اجتناب ورزيدن   نزديدك شددن دواانده   و اجتنداب      –تعارض را مي توان به صور  نزديك شدن 

 ورزيدن دواانه تقسيم كرد .

اجتناب ورزيدن عاارتند از : تمداي   نيرومندد بدرا  رسديدن و دور      –تعارضها  نزديك شدن  -8

شدن از يك هدف . مثً  ميل بده ازدواج و تدرس از مسدئوليت يدا از دسدت دادن آزاد  خدود . يدا        

هنگامي كه شخص احساس كند به شد  جذب دختر  برا  ازدواج شده است و ارزشها  ديندي    

فرهنگي و  با ارزشها  ديني   اجتماعي   و فرهنگي آن دختر مغاير است و مي ترسد اجتماعي   و 

 –كه ازدواج با و  به شكست و جدايي منتهي اردد . چون بسديار  از تعارضدها  نزديدك شددن     

 –اجتناب ورزيدن به جا  دو راه شامل رهها  متعدد مي اردد ااهي اوقا  اصط ح نزديك شدن 

برا  آن به كار برده شده است . مث ً شخص ممكدن اسدت در ايدن تعدارض      اجتناب ورزيدن مركب

نااشد كه با يك دختر ازدواج كند يا نه   بلكه نتواند تتميم بگيرد كه از ميان چند دختر كدام يك 

 را برا  ازدواج انتخاب كند .

ا چندد هددف   تعارضها  نزديك شدن دواانه : اين نوع تعارض عاار  است از : رقابت بين دو يد  -0

دلخواه . در سطح ساده   شخص ممكن است مجاور باشد بين انتخاب دو لااس   يا دو غدذا   يدا دو   

ميهماني تتميم بگيرد . در سطح وسي  تر و پيچيده تر هنگامي است كه شدخص در تعدارض بدين    

قدرار  انجام وظيفه و بلند همتي واق  شده است   يا در كنمكح بين وفادار  به مادر يدا همسدرش   
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ارفته است   يا در انتخاب رشته رواننناسي و حقوق بدون تتميم مانده است   و يا در تسليم شدن 

 به رضايت خاطر فعلي يا شكياايي برا  رسيدن به خننوديها  آينده ناتوان شده است .

ر تعارضها  اجتناب ورزيدن دواانه : اين اونه تعارضها مربوط هستند به انتخاب راههايي كه هد  -3

دو برا  فرد ناراحت كننده و تهديد آميزند ولي شخص مجاور است كده يكدي از آنهدا را برازيندد .     

مانند رفتن به جنگ دشمن و احتمال كنته شدن يا دچار نقص عضو انتن   و امتناع از جندگ  و  

 عدم پذيرش اجتماعي و خانواداي و احتمال تنايه و سرزنح اجتماعي . در حيوانا  اين موضوع به

صور  آزمايح تنخيتي كه خارج از حيطه حسي آنها بوده است صور  ارفته و معلوم شده است 

كه موجب اضمح ل رواني آنها مي شود . در انسان نيدز تعارضدها  طاقدت فرسدا   موجدب چندين       

 حاالتي مي شود هر چند جريان آن در انسان بسيار پيچيده تر است .
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 فصل سوم :

ــق  ــين روش تحقيــــــــــــــــــــــــ تعيــــــــــــــــــــــــ
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 جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عاارتند از : مديران مدارس ابتددايي و راهنمدايي و متوسدطه    

نفدر   32شهرستان خرمدره است كه طاق آمار بدست آمده تعداد مديران در اين تحقيق منتمل بر 

است كه كل جامعده  نفر از كاركنان و آموزااران و دبيران شهرستان خرمدره  092است و در حدود 

 نفر است  082مورد مطالعه در حدود 

 حجم نمونه

نفر به عنوان نمونه انتخاب ارديده كه انتخداب   02نفر  082با توجه به جامعه مورد مطالعه از بين 

 نمونه بتور  تتادفي صور  مي ايرد .

 روش نمونه گيري

  چند مرحله ا  انتخاب شده روش نمونه اير  استفاده شده در تحقيق حاضر از طريق نمونه اير

است كه اين روش نوع ديگر  خوشه ا  است . زماني كه منطقه به صور  تتادفي انتخاب شد مي 

توان نمونه اير  را در داخل منطقه نيز ادامه داد كه مزيت عمده نمونه اير  خوشه ا  جلواير  

خوشه ا  دقت آن از نمونده   از ات ف وقت و صرفه جويي در مناب  مالي است و معايب نمونه اير 

 ( . 807  صفحه  8374اير  تتادفي ساده فقط يك اشتااه نمونه اير  وجود دارد . ) دالور   

 

 ابزار اندازه گيري در تحقيق

پرسح نامه ا  است كه در مورد انگيزه كاركنان و توجه مديران به نياز كاركنان اسدت كده توسدط    

تحت عنوان نيازها  كاركنان و انگيدزش آنهدا و جدواب     در تحقيقي كه 8302موسو  پور در سال 

سدوال در ازينده ا  اسدت كده      02مديران به اين نياز ها انجام ارفته كه اين پرسدح نامده دارا    

محدود پاس  است و به بله خير منتهي شده است كه نمره اذار  اين آزمون طادق جوابهدا  بلده    
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و به نمرا  خير نمره ا  تعلق نمي ايرد و جمد    است كه به جوابها  بله يك نمره تعلق مي ايرد

 –نمرا  به عنوان نمره خام بدست مي آيد و اين سدواال  در زمينده هدا  فيزيولدوژيكي امنيتدي      

تعلقا  به اعضا  خانواده است كه مورد توجه قرار مي ايرد و طاق نتايج بدست آمدده   –اجتماعي 

اركنان و انگيزه آنها برا  ادامه زنداي رسيدن در تحقيق آقا  موسو  پور جهت شناخت نيازها  ك

معني دار است و   p > 29/2به نياز امنيتي و بعد فيزيولوژيكي و اجتماعي است كه همه در سطح 

 درصد اعتاار داشته است . 08طاق تحقيقا  انجام شده مي توان افت كه در حدود 

  فرد  كه در تحقيدق حاضدر بده    شيوه اجرا  اين آزمون هم به صور  اروهي بوده و هم به صور

صور  اروهي انجام ارفته است و بعد از جم  كردن مديران و آموزااران آزمونها بر رو  آنها اجرا 

 ارديده و نمرا  را بدست آورده و به عنوان نمره خام قرار داده ايم .

 روش تحقيق

الً تحقيق زمينه يدابي  روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع زمينه يابي است كه معمو

به منظور كنف واقعيت ها  موجود يا آنچه كه هست انجام مي شود و به عاار  ديگر   اين روش 

پژوهح به منظور توصيف يك جامعه تحقيقي   در زمينه توزي  يك پديده معين انجام مي شود به 

 همين دليل محقق در مورد علت وجود  توزي  بحث نمي كنند .

 وط به فرضيهروش آماري مرب

 استفاده ارديده كه فرمول آن به شرح زير است :  x0روش آمار  جهت آزمون فرضيه ها از روش 

fo – fe )                                                       (   =xz 

                                                            e f  
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 فصل چهارم :  

 ته ها وتجزيه و تحليل دادها ياف
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فراواني و درصد فراواني آزمودني ها در رابطه با فرضيه اول و افزايح تحتي   مديران  0-8جدول 

 و انگيزش احترام و فنرلت كاركنان  در نگرش

 لواراواني ها  مناهده شده در رابطه با فرضيه مورد انتظار و ف ها   فراواني 0-0جدول 

 جم  خير بله رديف

fo 08 80 02 

fe 02 02 02 

fo- fe 8 8- 2 

( fo – fe )   00 00 808 

(fo – fe )   / fe 0/0 0/0 8/80 

X0 = ( fo –fe )   / fe = 80/8       x0 =2/29   ≤  4/078 

از او  80/8بدست آمدده     x0از  078/4جدول    x0ننان مي دهد چون  0-0همانطور كه جدول 

تحتي    است پس مي توان افت فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار ارفته است و بين افزايح بزراتر

 . اشدموثر بميتواند كاركنان  مديران در نگرش و انگيزش احترام فنرلت

و افدزايح خوديدابي در   فراواني و درصد فراواني آزمودني هدا در رابطده بدا فرضديه دوم      0-3دول ج

 مديران بر رو  انگيزش خود يابي و تحقق ذا  كاركنان 

 جم  خير بله رديف

 02 80 08 فراواني

 822 32 72 درصد فراواني

 جم  خير بله رديف
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 فراواني مورد انتظار و فراواني ها  مناهده شده در رابطه با فرضيه دوم 0-0جدول 

 جم  خير بله رديف

fo 30 8 02 

fe 02 02 02 

fo- fe 80 80- 2 

( fo – fe )   800 800 088 

(fo – fe )   / fe 0/7 0/7 80/0 

X0 = ( fo –fe )   / fe = 80/0       x0 ≤2/29 = 4/078 

 0/80بدسدت آمدده      x0از  078/4جددول     x0ننان مدي دهدد چدون     0-0همانطور كه جدول 

است و بين افزايح خوديابي كوچكتر است پس مي توان افت فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار ارفته 

 در مديران و انگيزش خود يابي وتحقق ذا  كاركنان موثر بوده است .

: فراواني و درصد فراواني آزمودني ها در رابطه با فرضيه سوم و توجه به نيازها  امنيتي  0 -9جدول

 توسط مديران در انگيزش امنيتي كاركنان تاثير اذار بوده است . 

 جم  خير بله رديف

 02 87  03 فراواني

 822 9/00 9/97 درصد فراواني

 : فراواني ها  مورد انتظار و فراواني ها  مناهده شده در رابطه با فرضيه سوم 0-0جدول 

 02 8 30 فراواني

 822 02 82 درصد فراواني
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 جم  خير بله رديف

fo 33 7 02 

fe 02 02 02 

fo- fe 83 83- 2 

( fo – fe )   804 804 338 

(fo – fe )   / fe 0/8 0/8 8/80 

X0 = ( fo –fe )   / fe = 80/8       x0 ≤2/29 = 4/078 

 بزراتدر  078/4بدست آمده   x0از  8/80جدول   x0ننان مي دهد چون  0-0همانطور كه جدول 

مدي تدوان افدت بدين      فرضيه تحقيق مورد تاييد قدرار ارفتده اسدت و    كه است پس مي توان افت

نيتي كاركنان تاثير ادذار بدوده اسدت و    نيازها  امنيتي و توجه به آن توسط مديران در انگيزش ام

 است . p  < 29/2سطح معني دار  آن برابر 

فراواني و درصد فراواني آزمودني ها در رابطه با فرضيه چهارم و تاثير سابقه كار  باال   0-7جدول 

 مديران در انگيزش كاركنان موثر بوده است .

 فرضيه چهارمفراواني مورد انتظار و فراواني ها  مناهده شده در رابطه با  0-8جدول 

 جم  خير بله رديف

fo 32 82 02 

 جم  خير بله رديف

 02 82 32 فراواني

 822 09 79 درصد فراواني
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fe 02 02 02 

fo- fe 82 82- 2 

( fo – fe )   822 822 022 

(fo – fe )   / fe 9 9 82 

X0 = ( fo –fe )   / fe =82       x0 ≤2/29 = 4/078 

 بزراتدر  078/4بدست آمده    x0از  82جدول    x0ننان مي دهد چون  0-8نطور كه جدول هما

سدابقه كدار  بداال     است پس مي توان افت فرضيه تحقيق مورد تاييد قدرار ارفتده اسدت و بدين     

 است .مديران و انگيزش ثات كاركنان رابطه وجود داشته 
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 فصل پنجم : 

بحـــــــــــــــــ  و نتيجـــــــــــــــــه گيـــــــــــــــــري   
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 و نتيجه گيري : بح 

نيرو  انساني شاغل در سازمان ها اصلي ترين سرمايه در اختيدار مدديران اسدت و مدديريت منداب       

انساني مهمترين و شايد اصلي ترين وظيفه مدديران مدي باشدد . رفتدار و فعاليدت انسدانها ناشدي از        

ا  واقعي كاركنان تحت انگيزها يا نيازها  آنان است مديران با شناخت و پيح بيني انگيزها و نيازه

به ارضاء نيازها و انگيزها  آنان اقدام نمدوده و از  مديريت خود مي توانند به موق  و به طور صحيح 

نيرو  انساني سازمان به نحو مطلوب در راستا  اهداف سازمان بهره ور  كنند مطالعده حاضدر بده    

به بررسدي عوامدل مدوثر بدر      منظور شناخت عوامل موثر بر انگيزش كاركنان است كه تحقيق حاضر

انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدااه مديران آموزش و پرورش و مدارس شهرستان خرمدره 

 مي باشد كه فرضيه ها  عنوان شده عاارتند از : 

 .افزايح تحتي   عاليه مديران با نگرش و انگيزش احترام و فنرلت كاركنان رابطه دارد  -8

 كاركنان توسط مديران با انگيزش كاركنان رابطه دارد .توجه به نيازها  امنيتي  -0

 به خوديابي در مديران و انگيزش كاركنان در خوديابي آنها موثر بوده است توجه  -3

 اينكه سابقه كار  مديران در انگيزش كاركنان تاثير بسزايي داشته است . -0

 082بران اسدت كده كدل آن    كه جامعه آمار  مورد مطالعه تعداد مديران و مربيان و آموزااران و د

نفر به عنوان نمونه انتخاب ارديده كه انتخاب نمونه ها بتور  كام ً تتادفي بوده   02نفر است كه 

است و روش نمونه اير  به صور  چند مرحله ا  بوده است كه جهت آزمون فرضديه هدا از روش   

افزايح تحتي   و سدابقه  استفاده ارديده كه نتايج بدست آمده ننان مي دهد كه بين  x0آمار  

كار  و انگيزش خوديابي و توجه به نيازها  امنيتي مديران و كاركنان رابطه وجود دارد كده نتدايج   

در تحقيقيي تحت عنوان بررسي رابطه بين انگيدزش   8370تحقيق حاضر با تحقيق رضايي در سال 

انجام داده است كه نتايج  يزدامنيتي كاركنان بهداشت و درمان و رضايت شغلي كاركنان شهرستان 
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فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 76 

بدست آمده حاكي از آن است كه بين انگيزش امنيتي كاركنان و رضايت شغلي رابطه معندي دار   

 وجود دارد .

كه تحقيقي به بررسي رابطه بدين انگيدزش امنيتدي و     8372و همين طور تحقيق يحيو  در سال 

جيرفت كه نتايج اال در شهرستان ساله به ب 32انگيزش تحقق به ذا  در بين زنان شاغل حدد سني 

بدست آمده   حاكي از آن است كه بين انگيزش امنيتي و انگيزش تحقق به ذا  رابطه معني دار  

 وجود ندارد .

در تحقيقي تحت عنوان مقايسه انگيدزش خوديدابي در بدين معلمدان كدادر       8304بابازاده در سال 

نور كه نتايج بدست آمده ننان مي دهد كه آموزش و پرورش و پزشكان كادر بيمارستان شهرستان 

 انگيزش خود يابي و تحقق در خود   در پزشكان باالتر از معلمان است .
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 پيشنهادات :

 ارائه مطالب بهتر در زمينه تحقيق -8

 دستيابي به آخرين يافته ها كه با توجه به رابطه نيازها  مازلور بدست آمده -0

 كاركنان تعميم دادن آزمودنيها در اقنار مختلف و -3

 تعميم دادن موضوع تحقيق در استان جهت نتايج بهتر -0

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 محدوديت ها

 عدم همكار  بعضي از آزمودنيها جهت اجرا  آزمون  -8

 محدود بودن آزمودنيها در يك حوزه كار  -0
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 عدم دسترسي به مطالب تازه و جديد جهت ارائه كار بهتر -3

 اردعدم دسترسي به پرسح نامه ها  معتار و استاند -0

 محدوديت زماني جهت ارائه كار  -9
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 منابع و مآخذ

مقايسه نظريا  كاركنان و مديران داننگاه تربيت معلم تهران درباره انگيزه  –محمد علي  –ايرتاش 

 .  07سال دوازدهم شماره  8378مجله دانح مديريت  –ها  كار  كاركنان تهران 

 تهران . –ت انتنارا  بعث – 0آسيب رواني  – 8380 -حسين  –آزاد 

 تهران . –انتنارا  بعثت  – 0آسيب رواني  – 8380 -حسين  –آزاد  

 تهران . –انتنارا  رشد  –روش تحقيق در علوم تربيتي  – 8374 -علي  –دالور 

 تهران . –انتنارا  رشد  –روش تحقيق در علوم تربيتي  – 8382علي  –دالور 

مركدز   –يجاد تغييرا  مطلدوب در شختديت   تئور  كسب انگيزه و ا – 8304 -محمد  –ساعتچي 

 تهران . –آموزش مديريت دولتي 

 –تهدران   –انتنارا  دانندگاه تهدران    –رفتارسازماني و روابط انساني  – 8378 -حميد  –كوك ن 

 چاپ پنجم .

 –انتنارا  اميركايدر   –مديريت رفتار سازماني و كاربرد مناب  انساني  – 8374 -علي  –ع قه بند 

 . تهران

 اهواز . –انتنارا  داننگاه اهواز  –مديريت آموزش و رفتار سازماني  – 8382عليرضا  –نائلي 

  –بررسي تفاو  نگرش مديران و كاركنان نسدات بده عوامدل انگيدزش      – 8379 –سليد  –وكيلي 

 تهران . –پايان نامه كارشناسي ارشد 

 

 


