
 

 

 ویژگیهای سازمانهای ناآرام
که زمینه های الزم برای  بعد از ایاالت متحده دومین کشوری است  س گزارش مستند بانک مرکزی ، ایران براسا    —

و دسترسی به بازارهای   مواد اولیه و معادن ، نیروی انسانی سرمایه گذاری و بهره وری شامل انرژی مناسب و ارزان ،

 .اما عامل اول یعنی سازمان و مدیریت کارآمد را به حد کافی وجود ندارد . ستجهانی را دارا

جزء مناطق فقیر و عقب مانده بودند ( فاقد  سال پیش 02کشورهایی مانند ژاپن ، هنگ كنگ ، سنگاپور و... ) که تا      —

رقابت و  مند ، مدیریتی است که از یک سورا به مرحله پیشرفت رسانده است ، میریت توان منابع طبیعی هستند اما آنچه آنها

صحیح ، سودآوری سرمایه گذاری های ملی و خارجی  اقتصاد بازار را تشویق میکند و از سوی دیگر با اجرای برنامه های

 .زیاد میسازد را در رشته های مورد نیاز

—     

 عوامل اصلی شکل دهنده به سازمان نا آرام    —

سال  0ارشد سازمانهای بزرگ در ایران  بررسیها نشان میدهد که متوسط عمر مدیریت  یریت :تغییرات مکرر مد – 1    —

 در راستای اهداف ، سیاستها و راهبردهای سازمانی ، افزایش بهره وری و ارتقاء البته زمانی که تحرک و جابجایی  است.

توسعه یافتگی سازمانی در گروه پویایی  یراکیفی سازمان و شایسته مداری صورت گیرد ، حرکتی ارزنده و مطلوب است ز

در  بازی باشد مانع توسعه میشود. بعبارت دیگر چنانچه تغییرات و تحوالت سازماني و تحرک ، فاقد هدف و مبتنی بر باند

 .جهت تفكرات گروهي و جناحي باشد ، ثبات سازماني فراهم نمي آید

درآنصورت مدیر   بپندارند مافوق خود را فاقد صالحیت الزمعدم صالحیت تخصصی : وقتی افراد سازمانی  – 2    —

و انگیزه ي   عدم مقبولیتي سرآغاز مخالفت و تنش در شازمان است مقبولیتی در نزد همکاران خود نخواهد داشت . چنین

تاكید بر عیب شدید ( و  سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. به ناچار مدیریت استبدادي ) كنترل افراد شایسته ي

 .ساختار اصلي را شكل میدهد جویي و مچ گیري و تصمیم گیري هاي بدون مشاركت ،

 

 ژگیهاي ملي ، نیازها و ضرورت متناسب نبوده ساختار سازمانها در ایران با وی : وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر - 3

در محیط نامطمئن )وجود تغییرات زیاد  انهاي ناآرامو بعضا با اهداف ایجاد سازمان متعارض هستند. از آنجاییكه سازم

مقام  ساختار سازماني انعطاف پذیر مي باشند. در برخي سازمانها تعداد پست ها یا محیطي( فعالیت میكنند نیازمند داشتن

یده شدن و كاهش كارایي سازمانها گرد هاي اداري و دوایر سازماني به حدي افزایش یافته است كه موجب پیچیده تر

 دادن حیطه نظارت خود و ایجاد پایگاه قدرت برای خویش هستند و بدین ترتیب بعبارتی مدیران به دنبال گسترش  اند.

 .رود ساختار قدرت و کنترل را به گونه ای بنا می نهند که امکان مشارکت از بین می

فراملي یا حتي شركتهاي ژاپني و كره شركتهاي بزرگ  فرهنگ سازماني غیرموثر : یكي از علل عمده و راز موفقیت – 4

اي كه كارمند  سازماني و وجود باورها و ارزشهاي مشترك بین افراد آن شركت مي باشد. به گونه اي ترویج فرهنگ قوي

 .رسمیت مي بخشد وسازمانش را معرف خود میداند یك شركت ژاپني خود را از طریق سازماني كه براي آن كار میكند

مشترك كاركنان  ما اغلب بین باورهاي مدیریت عالي سازمان ) باورهاي راهبردي ( و باورهاي تي كشوردر سازمانهاي دول

 .میدهند ، تعارض وجود دارد سازمان ) باورهاي عملیاتي ( كه بدنه ي اصلي سازمان را تشكیل

 راتژیك( و باورهاي مشتركمدت و كالن سازمان را باورهاي راهبردي )است چنانچه باورهاي شكل دهنده ي تصمیمات بلند

دو دسته باور به هم افزایي فرهنگي و توفیق  تاكتیكي( بنامیم ، همسو شدن این –اجراكنندگان را باورهاي كاربردي )عملیاتي 

مانع  انجامید. در غیر اینصورت انرژیها صرف خنثي كردن یكدیگر و ایجاد اختالل و سازمان در تحقق اهداف خود خواهد

 .سازمان به سوي اهداف خواهد شددر راه حركت 

 

 : وجود تعارض و تضاد گسترده - 5

 : در سطح سازمانهاي ناآرام تعارض به چندین شكل وجود دارد

بین گروهها یا واحدهایی که اغلب در  تعارض افقی : بیشتر تعارضات سازماني از نوع افقي هستند. این تعارض –الف 

 .دارند ، روی میدهد سلسله مراتب سازمانی در یک سطح قرار

 مدیریت بر سازمانهاي نا آرام

 دكتر سید محمد عباس زادگان
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مختلف سلسله مراتب سازماني بروز میكند. این نوع  تعارض عمودی : این تعارض بین واحدها در سطوح –ب 

توقعات  مسائلی چون کنترل ، قدرت ، حقوق و مزایا روی میدهد. پیچیده ترین تضاد ، بین بیشتر در ارتباط با  تعارض

 .روي میدهد معموال مسكوت مانده است ، سازمان از فرد و نیازهاي واقعي افراد كه

سازمان وجود دارد بر روابط سازمانی اثر میگذارد .  تعارض اجتماعی : خصومت " میان گروهی " که بیرون از –ج 

 ای و سیاسی ممکن است باعث افزایش درون سازمانی شود. اگرچه براساس پژوهش هاي تفاوتهای اقتصادی ، فرقه

بنظر مي رسد كه تعارض و تنش موجود در  ذاتي سازمانها و الزمه ي تكامل سازمان است . اما مدیریت كالسیك ، تعارض

اختالفات  آنها آسیب رسان است. اساسا شیوه هاي مختلفي براي برخورد با تضاد و سازمانهاي دولتي به دلیل عدم حل منطقي

 . در سازمانهاي كشور ما اتخاذ میشود

 .د با عامل تعارض ، نفي آن یا مسكوت گذاشتن آنفرار ؛ یعني عدم برخور    .1

بكارگیري روشهاي غیرانساني در سازمان  نبرد و مبارزه براي نابودي طرف مقابل ؛ با هر وسیله ممكن ، حتي گاهي    .2

 .ناآرام بسیار معمول است

مان ناآرام ، روش نسبتا پسندیده مبارزه با هدف مطیع كردن طرف مقابل ؛ این روش در سالهاي اخیر مرسوم و در ساز    .3

 .تري بنظر مي رسد

واسطه طلبي و میانجي گري ؛ این روش معموال در برخورد دو نیروي معادل كه هر دو طرف امید كمي به پیروزي     .4

 .دارند ، بكار مي رود

 .آرام كمتر بكارگرفته شود؛ عدم رشد سازماني باعث شده است كه این روش در سازمان نا  سازش و تفاهم )مذاكره(    .5

 

 

چنین سازمانی انسان خطاکار همواره بیشتر  یکی از روشهای متداول برخورد با تعارض در سازمان نا آرام ، تنبیه است. در

هماهنگ  آنجا که روشهای مبتنی بر زور در سازمانها و جامعه با جسم و روان فرد مورد توجه مدیران قرار میگیرد و از

 .میشود دچار نوعی تشویش  جای تنبیه و یادگیری برای اصالح رفتارنیست ، فرد ب

سازماني از اهمیت خاصي برخوردار هستند. سازمان با  پایین بودن انگیزه و رضایت شغلی : فرآیندهاي رفتاري در هر - 6

انگیزش از اهمیت  ري ،از آنان بروز میكند ، وجود خارجي مي یابد. در بین فرآیندهاي رفتا اعضاي سازمان و رفتاري كه

بودن آن تبعات و پیامدهاي منفي همچون عملكرد ضعیف و  فوق العاده اي برخوردار است. زیرا فقدان انگیزش یا پایین

رابطه مثبت دارد ولي افراد  غیبت و تاخیر و جابجایي را در پي دارد. با وجودي كه توانایي با عملكرد ناكارآ ، میزان باالي

بطور قابل مالحظه و حتي اعجاب آوري ، فعالتر از افرادي هستند كه  ي سطوح باالیي از انگیزش هستند ،سازماني كه دارا

 .سطوح پاییني از انگیزش هستند داراي

 روحیه " رابطه مسقیم و نزدیكي وجود دارد. یعني به همان نسبت كه روحیه ي " لیكرت " معتقد است بین " بازدهي " و "

چنین نتیجه گرفت كه حفظ و پرورش نیروي  ، بازدهي آنان نیز افزایش مي یابد . وي از تحقیقات خود كاركنان باال مي رود

سازمان بشمار مي رود. با بكار بردن اصول وروشهاي مدیریت علمي و نظارت  انساني عامل بسیار موثري در كارایي

باال برد اما عدم توجه به اصول  در كوتاه مدت و اقدامات یك جانبه ي روساي سازمان شاید بتوان سطح بازدهي را مسقیم

اجتماعي دستگاه را مختل سازد و موجب بروز عصیان ، عدم اعتماد ؛ كاهش  روابط انساني ممكن است در بلند مدت نظام

    .مسئولیت ، سلب عالقه و نهایتا ترك خدمت كاركنان گردد حس

 : كاركنان در سازمانهاي اداري كشورمان عبارتند ازفقدان مشاركت : از جمله موانع برسر راه مشاركت  – 7

بوروكراسي ، سلسله مراتب سازماني ،  موانع قانوني و ساختاري همچون قدرت طلبي افراد ، محدودیتهاي نظام –الف 

 . قانوني توزیع نابرابر و نامناسب امكانات و قدرت

ان ، نبود همدلي و درك متقابل ، نداشتن انعطاف پذیري دیگر موانع اجتماعي و فرهنگي همچون احساس بي اعتمادي به –ب 

 .كار با دیگران ، نبود انگیزه ي كافي و عدم حمایت مدیریت عالي ذهني و ناتواني در

مختلف رهبري ، تفاوتهاي شغلي و  موانع عملیاتي حرفه اي ) همچون محدودیت زماني در شرایط بحراني ، سبكهاي – ج

 ( محرمانه بودن برخي طرح ها

نامناسب و ناكافي بودن حقوق و مزایا  اداری : افزایش بوروكراسي اداري ، شرایط تورمي و عدم ثبات اقتصادي ، فساد - 8

 كنترل ، فقدان گردش كار ساده و منظم و متعارض با جهت گیري تسریع امور ، (، فقدان ابزارهاي سازواره اي )ارگانیك

فساد و اختالس از یك سو و فقدان اصالحات  .. سبب افزایش فساد مي گردد. وجودافزایش تقاضا براي استخدام بي رویه و.

 .، در تاثیري متقابل ، پیامدهاي ناگواري را براي سازمان به بار مي آورد الزم در سازمان ناآرام از سوي دیگر

ي از قبل تعیین شده طرح هاي الویت ها فساد و اختالس ، كار تعقیب اصل تخصیص بهینه منابع توسط دولت را فلج میكند و

طرح ها و برنامه هایي الویت مي یابند كه با منافع نامشروع متصدیان نادرست  ملي ، عمال به دست فراموشي سپرده شده و



 .داشته باشد سازگاري ،

 رد. معموال درعریانی ندارد اما بخشهای بزرگی از کارکنان را در بر میگی در سازمان نا آرام ، فساد سازمانی معموال شکل

بازرسی بکار گرفته میشود اما از آنجا که ریشه  برابر آن اعتراض جدی و همه جانبه ای وجود ندارد. اگرچه روشهایی مانند

 .بیشتر با ظواهر فساد برخورد میشود های درد بخوبی شناخته نمیشود ،

 : فرهنگ سازماني

تنظیم راهبرد سازماني  است. شاید مهمترین رسالت مدیران ،راهبردهاي اصلي سازمانها فرهنگ سازماني  اصوال یكي از

این امر نیاز به زمان دارد اما بطور فزاینده اي به توانایي  در حوزه فرهنگي و ایجاد یك فرهنگ سازماني باشد. اگرچه

مدیون كیفیت باال هستند از  مي افزاید مثال ایجاد فرهنگ "اول كیفیت" براي شركتهایي كه بقاي خود را رقابت سازمان

نیرومند بطور موثري موجبات عكس العمل مطلوب سازماني در  اهمیت بسزایي برخوردار است. ترویج یك جو سازماني

 .فراهم مي آورد برابر تغییرات را

 :ویژگیهاي فرهنگ سازماني را میتوان چنین برشمرد

 .فرهنگ آموختني است    .1

 .تماعي داردفرهنگ وجه تراكمي و اج    .2

 .اگرچه فرهنگ پدیده اي ذهني و تصوري است اما در رفتار افراد چهره نشان میدهد    .3

 .فرهنگ كارآمد موجب خشنودي همه كساني است كه با سازمان سروكار دارند    .4

 .فرهنگ سازگاري ایجاد میكند    .5

 .فرهنگ یگانه ساز نحوه عكس العمل كاركنان است    .6

بیروني ؛ كه پایگاههاي گسترده اي هستند كه  سازمان بر سه گروه كلي از عاملها استوار است : نخست نفوذهايفرهنگ هر 

كه جامعه  ندارند یا اگر هم دارد بسیار اندك است مانند محیط طبیعي ، رویدادهاي تاریخي سازمان بر آنها هیچگونه نظارتي

دسته از عوامل عبارتند از ارزشهاي اجتماعي ؛  و اجتماعي . دومینرا شكل بخشیده است ، عامل دیگر نیروهاي فرهنگي 

 . مفروضات درمورد جهت گیري بسوي كنش ، هنجارهاي بقا و قدرت و تبیین هاي زماني یعني باورهاي غالب درباره

اركرد هر هستند كه متناسب با شرایط و ك سومین دسته از عواملي كه بر فرهنگ اثر میگذارند ؛ عوامل ویژه سازماني

 .سازمان تعریف مي شوند

 

 : كاركردهاي فرهنگ سازماني

 : فرهنگ سازماني بطور كلي چهار كاركرد اساسي دارد

 .به كاركنان سازمان هویتي سازماني مي بخشد    .1

 .تعهد گروهي را آسان مي سازد    .2

 .ثبات و نظام اجتماعي را ترغیب مي نماید    .3

 .ضا ، پي بردن به شرایط پیرامون كار خود رفتار آنان را شكل مي بخشدبا یاري دادن به اع    .4

كسب و كار ، فرهنگ یك سازمان معموال  یكي از پیامدهاي مدیریت از باال به پایین این است كه به رغم تنوع واحدهاي

 نیرومندي داشته باشند بخشهاي گوناگون ، بطور قطع ممكن است خرده فرهنگ هاي . بیشتر فرهنگي یكپارچه است تا متنوع

نیرومند ویكپارچه به این علت است كه هر  اما خرده فرهنگ ها عموما موضوعهاي نیرومند و واحدي دارند. فقدان فرهنگ

فرهنگ  خودش را انجام میدهد و با رشد میزان درآمد خود ارزیابي میشود حتي از یك یك از مدیران ما صرفا كار مربوط به

 . كت خبري نیستهم بنام فرهنگ آن شر

تاثیر متقابلي در  بالندگي یك سازمان تاثیر دارد. باید اذعان كرد كه بالندگي سازماني كه داراي فرهنگ سازماني اساسا در

 : فرهنگ سازماني است داراي ویژگیهایي به قرار زیر است

 .بالندگي سازماني ، دگرگوني ژرف را در بردارد    .1

 .ارزشي دارد بالندگي سازماني ، با    .2

 . تجویز است –بالندگي سازماني ، یك چرخه تشخیص     .3

 .بالندگي سازماني ، سوگیري فرآیندي دارد    .4

اندیشه هاي نو ، روشهاي تازه ، فراگردهاي  براي آماده سازي فرهنگ سازماني به منظور سازگاري با دگرگوني و پذیرش

 : ان از روشهاي زیر بهره گرفتنو میتو گوناگون و بكاربستن ابزار و وسایل

 .دگرگوني از باال آغاز شود. در این الگو نیرومندي بسیار زیادي باید ارائه شود    .1

 .دامنه مشاركت در سازمان گسترده و ژرف گردد. در این روش هم پیوندي و همساني سازماني توسعه مي یابد    .2

شود. طبیعي است كه این روش معموال با  وآفریني از میان برداشتهسدهاي آشكار یا پنهان در راه دگرگوني و ن    .3



 .مقاومتهاي سازماني همراه است

 .فرهنگ سازماني یگانه و بهم بافته اي پدید آید. این روش نیازمند افراد بسیار با تجربه است    .4

 .شور ما تلقي میشودداد و ستد اطالعات آزاد و آسان گردد. این روش ساده ترین روش معمول در ك    .5

توانمند بخوبي مي توانیم سازمان را به بالندگي  به این ترتیب ، اگر بستر مناسب را ایجاد كنیم ، با یك فرهنگ سازماني

 .نخواهد بود مگر اینكه شخصیت مدیران و كاركنان بتدریج متحول گردد رهبري كنیم و این میسر

پنج نوع از شخصیتهاي  (1984) (Miller) " و " میلر  (Kets de vries) " " كنز دووریس  شخصیت در سازمان : تاثیر

 .ویژه را به فرهنگ هاي سازمان ربط داده اند

 .شخصیت مدیر برجسته به پدید آمدن فرهنگ سازماني فرهمند مي انجامد    -

 .یك شخصیت بد گمان فرهنگ وسواسي پدید مي آورد    -

 .هنگ پرهیز بنیاد مي نهدیك توجیه و برداشت افسرده ، فر    -

 .یك شخصیت كناره گیر با یك فرهنگ سازماني سیاسي شده همراه مي گردد    -

 .فرهنگ هاي دیوان ساالر به شخصیتهاي جابر پیوند مي یابند    -

 : ارتباط معني دار فرهنگهاي سازماني و نواع شخصیت را میتوان در جدول زیر مشاهده كرد

 فرهنگ سازماني سالم    نوع شخصت نامتعادل    دفرهنگ سازماني روان نژن

 خودكفا    پرهیجان     فرهمندي

 پراعتماد    بدگمان     وسواسي

 كامیابي جو    افسرده     پرهیز كننده 

 متمركز بر هدف    كناره گیر    سیاسي شده 

 آفریننده    جابر     دیوان ساالر

 

 

 : فرهنگ سازمان واستراتژي

اغلب با یكدیگر در تعارضند. آزادي و تحكم  تماعي به هر شكلي كه باشند داراي دو نیاز متقارن هستند كهسازمانهاي اج

 هم اندیشي ، همدلي و نوآوري مي انجامد. تحكم از هوش و خردمندي بر مي خیزد و آزادي از الهام نشات مي گیرد و به

جوامع توسعه یافته از هر جاي دیگر  ي آزادي و تحكم دركارآمدي را ببار مي آورد. هر دو ضروري اند ، حالت همزمان

سالم و  بخواهند نیرومند بمانند پس نهادهایي كه سبب تشكیل آنهاسن نیز باید نهادهاي شانس بهتري براي رشد دارد اگر آنها

 .پویا باشند

 

ورد مطالعه قرار دارد عبارتند براي تفكیك فرهنگهاي سازماني م (Hofstede) چهار عامل یا بعد مشهوري كه آقاي هافستد

 : از

 قدرت مداري    .1

 (محافظه كاري )پرهیز از موقعیتهاي عدم اطمینان    .2

 فردگرایي    .3

 مرد ساالري    .4

 .میزان گرایش سازمان به هریك از این چهار عنصر ، تركیب خاصي از گرایشهاي سازماني و فرهنگ را بوجود مي آورد

 : ازمانها اصوال در موارد چندي میتوانند داراي تفاوتهاي فرهنگي باشندتفاوتهاي فرهنگي : س

 تصمیم گیري در مورد تمركزگرایي یا عدم تمركز    .1

 اطمینان در مقابل ریسك پذیري    .2

 پاداش هاي فردي در مقابل پاداش هاي گروهي    .3

 رویه هاي غیر رسمي در مقابل رسمي    .4

 ازماني زیاد در مقابل تعلق سازماني كمتعلق )وفاداري( س    .5

 همكاري در مقابل رقابت    .6

 افق هاي دراز مدت در مقابل كوتاه مدت    .7

 ثبات در مقابل نوآوري    .8

فرهنگي مدیران ژاپني را كه در شركتهاي  تاثیر محیط آمریكا بر روي ازرشهاي (Richel & Flynn) "ریكل و فلین"

 : باشند ، مورد بررسي قرار دادند. یافته هاي آنها بشرح ذیل مي باشد مشغول كار مي ژاپني مستقر در آمریكا



 .پذیرفته شده است  در فرهنگ ژاپن ، سابقه افراد بطور وسیعي بعنوان یك ارزش    .1

 .لیكن مدیران ژاپني در شركتهاي فوق الذكر اعتمادي به اینكه این عامل بطور قطع بسیار مهم باشد نداشتند

مراتب سازماني بسیار مهم است ولي نزد  در ژاپن ، مسئولیت رسمي ، اطالعات )فرمانبرداري( و رعایت سلسله    .2

 .مدیران مذكور چندان اهمیتي نداشت

توانایي كنار آمدن با دیگران در ژاپن ارزشهاي  میل به كار گروهي ، داشتن روحیه همكاري ، رعایت كردن دیگران و    .3

   .ي بشمار مي روندسازماني مهم

اعتقاد به فرد نیز داراي اهمیت است. لذا  مدیران شركتهاي مورد بررسي ، ضمن حمایت از این ارزشها عقیده داشتند كه

 .و فرد گرایي برقرار سازند سعي میكردند توازني بین گروه گرایي

درمورد مدیران شركتهاي ژاپني   شایستگي براساس ارشدیت مي باشد نه بر اساس در ژاپن ، سازماندهي پرسنل غالبا    .4

 .رابطه معكوس داشت آمریكا ، میزان حمایت آنها از این طرز فكر با مدت اقامت آنها در آمریكا در

شخصي و هم در مسایل كاري زیردستان بسیار مهم است ، مدیران  در ژاپن الگو بودن مدیر هم در رابطه با مسایل    .5

اقامت آنها در آمریكا رابطه  ا با این موضوع موافق نبودند و میزان مخالفت آنها با تعداد سالهايآمریك شركتهاي ژاپني در

 .مثبت داشت

باشد  مدیر نیز در چگونگي فرهنگ سازماني قابل انكار نیست. اگر رهبر شخص نیرومندي عالوه بر محیط ، تاثیر رهبر یا

فردي معمولي باشد ممكن است باورهاي راهنما به  خواهد كرد. اگر رهبر ، ایده هایي كه القا میكند در فرهنگ سازماني نفوذ

دفاع میكند  نیرومند از فرهنگ نیرومند زاییده میشوند. هرقدر رهبر در مورد هدفي كه از آن درستي القا نشوند. باورهاي

رار میگیرد ، فرد مهمي فردي كه در راس سازمان ق .روشن تر و صریح تر باشد ، فرهنگ سازماني واضح تر خواهد بود

 .در صورت لزوم در آنها تجدیدنظر میكند است كه باورها را جهت داده و

در حال حاضر یكي از مهم ترین وظایف مدیران بویژه در سازمانهاي بزرگ ، اعمال ارزشها از طریق مدیریت فرهنگي 

 .است

 

 :وال اعمال میشودمدیریت فرهنگ سازماني : مدیریت مذكور در مراحل چهارگانه ذیل معم

 بهره گیري بهینه از فرهنگ موجود ، جهت توسعه كارآمدي    .1

 تشخیص باورها و هنجارهاي ناسازگار و علل و نحوه بروز آنها    .2

 تغییر باورهاي ناسازگار    .3

 تثبیت باورهاي همسو با باورهاي راهبردي    .4

 : (فشار رواني )استرس

آنها این است كه علت ایجاد فشار عصبي  مختلف تعریف شده است . اما زمینه مشترك همههرچند فشار عصبي به شكلهاي 

به طریقي خاص نسبت به آن واكنش نشان میدهد بعبارت دیگر فشار عصبي  وجود محركي فیزیكي یا رواني است و فرد

یا احساسي ، دروني یا  از مجموعه واكنش هاي زیستي )بیولوژیكي( به هر محرك ناسازگار فیزیكي ، رواني عبارتست

چنانچه این واكنش واكنشهاي جبراني ناكافي و یا نامناسب باشند  بیروني كه سبب بهم خوردن تعادل دروني انسان میشود و

 . رفتار فرد خواهند شد سبب اختالل در

 درآید ، دوشرط باید وجود داشته باشد. نخست ، نتیجه كار باید نامشخص یا استرس بالقوه بشكل واقعي براي اینكه تنش یا

 .نامطمئن باشد و دوم ، نتیجه ي فوق باید داراي اهمیت زیادي براي فرد باشد

 

 : انواع فشار عصبي

مثال ممکن است دریافت جایزه و سپس  باشد. بنظر دکتر " هانس سیله " حتما الزم نیست منبع ایجاد فشار عصبی نامناسب

 دست یافتن به شهرت ،  یا موارد دیگری همچون  از آن با فشار عصبی همراه باشد تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده

 .فشار عصبی را " فشار عصبی مفید " نامید ازدواج و نظایر آن نیز میتواند باعث ایجاد فشار عصبی شوند. وی این نوع

عصبي  هر چیزي كه سبب احساس فشار عصبي یا رواني در فرد شود ، عامل ایجاد فشار جاد کننده استرس : بهعوامل ای

 . سازماني ، محیطي اطالق میشود . عوامل بالقوه استرس زا سه دسته مي باشند : فردي ،

 : عوامل فردی استرس

فردی که در  مثال  مه ی آنها را با هم تحقق بخشدمطلوب و دلخواه دارد اما نمیتواند ه خواست : فرد چند هدف –خواست 

 .ممکن است دچار فشار عصبی گردد مقابل دو شغل دلخواه قرار گرفته و نمیداند کدام را انتخاب کند،

دست یابد و در همان حال میخواهد از آن هدف بگریزد مثال شغل خوب و  ناخواست : فرد مایل است به هدفی –خواست 

 .ندارد و از آن دوری میکند ر آن ، فرد خواهان شغل خوب است اما مسئولیت بیش از حد را دوستزیاد که د مسئولیت



هدف دوری کند اما امکان احراز از هردوی آنها وجود ندارد مثال کارگری  ناخواست : فرد میخواهد از هردو –ناخواست 

دل خوشی ندارد دچار استرس  نحوه سرپرستیبیکار شدن هراس دارد و در عین حال از کار در محیط کارخانه و  که از

 .میشود

 : عوامل سازمانی استرس

 .ارتباطات ناقص و عدم انتقال موثر اطالعات در سازمان .1

 . عدم وجود بازخور از فعالیتها .2

 . کنترلهای بی مورد و آزار دهنده .3

 . ارزیابی های ناعادالنه و نادرست .4

 . کدریافت اطالعات نادرست و مشکو .5

 : عوامل محیطی استرس

سیاسی با ثباتی ندارند و تغییرات  ناپایداری اوضاع سیاسی : تغییرات در تزلزل های سیاسی در کشورهایی که سیستم

 .تنش و استرس در افراد میشود بصورت قانونمند صورت نمی گیرد سبب ایجاد

انسانی سازمانها ، کاهش ساعت کار ، کاهش نامطمئن بودن اوضاع اقتصادی : رکود اقتصادی که باعث کاهش نیروی 

 . حقوق ها و ... میشود

برای یک دوره ی کوتاه مدت غیر کارآمد نماید.  نامطمئن بودن تکنولوژی : اختراعات جدید میتواند مهارتها وتجربه افراد را

روانی  باعث افزایش فشار پیشرفته تکنیکی باعث نگرانی گروهی از کارکنان میگردد و دستگاههای خودکار و سایر وسایل

 . در آنها میشود

 

 : پیامدهای جسمی حاصل از استرس

ناراحتی های پوستی   -  گوارشی اختالالت  -  سردرد  -  افزایش فشار خون  -  افزایش ضربان قلب  -  رنگ چهره تغییر

 . قلبی ) مانند جوش صورت و کهیر و ... ( بیماریهای

 : پیامدهای روانی حاصل از استرس

-  اعتماد به نفس از بین رفتن  -  احساس ماللت و بیهودگی  -حساسیت   -  خستگی  -  افسردگی  -  اضطراب و دلشوره

آزردگی از   -  بی تفاوتی نسبت به مسائل و پیرامون -  از دست دادن قدرت تمرکز   -  از دست دادن اعتماد به نفس  

 . همکاران یا سرپرستان

 : صل از استرسپیامدهای رفتاری حا

شتاب زدگی در سخن   -  یا اشتهای زیاد کم اشتهایی  -  بی خوابی یا پر خوابی  -  عصبانیت  شخصی : –عوارض رفتاری 

 . بی قراری در انجام امور  -گفتن 

 بی –افزایش غیبت و تاخیر  –کار  طفره رفتن از  -سازمانی : خشونت در رفتار با افراد سازمان  –عوارض رفتاری 

 . ترک سازمان و محل کار –کاهش کیفیت عملکرد  –فراموشکاری  –شغل  افزایش جابجایی و تغییر –عالقگی به کار 

 

 

 : روشهای مدیریت استرس

 : استراتژی فردی مقابله با استرس

 . غافل میگرددفرد به معبود خود متوجه شده ، چنانچه به ذکر او می پردازد و در او غرق میشود که از جهان و فشار آن  .1

 .کارهای حساس : که در طی روز حتما باید انجام شود .2

 .کارهای عادی : که الزام کمتری نسبت به گروه اول دارند .3

 . کارهای جزئی یا اختیاری : که میتوان آنرا به دیگران واگذار کرد و یا انجام آنها را به تاخیر انداخت .4

 .اس الویت کارهاتهیه یک جدول زمان بندی شده براس .5

 . هماهنگ کردن ساعاتی که در آن شخص فعالتر بوده و بازدهی باالتر دارد .6

 

مردم با گفتن " آری " بویژه در زمانیکه  مدیریت نقش : جواب دادن منفی ، همانقدر که " نه گفتن " ساده است بسیاری از

 . ی آفریننددیگران را ندارند مشکالت زیادی م امکان تحقق خواستهای فزاینده

ورزش : کسانیکه بطور منظم ورزش میکنند احساس تنش و فشار عصبی کمتری میکنند ، اعتماد به نفس بیشتری دارند و 

 . خوش بین بنظر می رسند

 . استراحت : یکی از راههای ساده استراحت در محل کار ، آرام نشستن و بستن چشمها به مدت ده دقیقه هر روز باشد



ن : داشتن دوست ، همکاری یا خویشاوند که فرد بتواند با آنها صحبت یا درد دل کند ، باعث کاهش استرس گروههای پشتیبا

 . خواهد شد

 

 : استراتژی سازمانی مقابله با استرس

، میتوانند باعث انگیزش فرد گردند و  تعیین هدفهای واقعی : تعیین هدفهای مشخص ، چالشگری که دور از دسترس نباشند

 . ن استرس بکاهنداز میزا

دهد در آنصورت با کاهش  مجدد مشاغل : اگر فرد طوری باشد که ترجیح دهد کارهای مشخص و یکنواخت انجام طراحی

 .ودرنتیجه استرس را کاهش داد دادن مهارتها میتوان پدیده عدم اطمینان راتضعیف کرد

ها، انتظارات و شیوه ارزیابی عملکرد شده و در سبب آگاهی فرد از هدف مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری : مشارکت

فرد تصویر روشنی از نوع  احساس عدم اطمینان و اضطراب از جهت ابهام در نقش کاهش می یابد . بدین ترتیب نتیجه

احساس کنترل بیشتری بر کار خود خواهد کرد که در نهایت باعث  هدفها وانتظارات و نحوه ی ارزیابی عملکردش داشته و

 . میگردد استرس کاهش

 

 : تعارض

 آگاهانه بوسیله ي "الف" )فرد یا گروه( انجام میگیرد تا تالشهاي "ب" را از عبارتست از فرآیندي كه در آن نوعي تالش

طریق بر   متاصل شود و یا "الف" بدان طریق سد كردن راه او خنثي كند ، به گونه اي كه "ب" در مسیر نیل به هدف خود

 .بیافزاید میزان منافع خود

 : اندیشه هاي موجود در ارتباط با پدیده تعارض

باید از آن اجتناب كرد . در این دیدگاه  دیدگاه سنتي : طبق این دیدگاه تعارض ، غیر طبیعي و نامناسب است و –الف 

 واژه هایي چون سركشي ، تمرد ، تخریب و بي منطقي میباشد . علت به جود آمدن بار منفي داشته و مترادف با  تعارض

برابر نیازها و خواسته هاي كاركنانشان  تعارض ،نبود ارتباطات مناسب و اعتماد بین افراد است و دیگر اینكه مدیران در

هاي مخرب  كرد گروه و سازمان ، شیوهبایستي به علت هاي تعارض توجه و براي بهبود عمل كوتاهي میكنند . بنابراین تنها

 . را اصالح نمود

 

 وجود تعارض در گروهها و سازمانها یك امر طبیعي و غیرقابل اجتناب است. و دیدگاه روابط انساني : طبق دیدگاه ، –ب 

ت در آمده تواند به صورت نیرویي مثب الزاما نباید آن را غیر طبیعي دانست، بلكه داراي امكان بالقوه اي است كه مي

 .به سود گروه است ،عملكرد گروه را بهبود بخشد.یعني تعارض

 

امري واجب و بسیار ضروري است و باعث افزایش اثربخشي و موفقیت  دیدگاه تعاملي : در این دیدگاه وجود تعارض –ج 

ردد؛ یعني ، احساس برگ گروه هماهنگ ، آرام و بي دغدغه ، مستعد این است كه به فطرت انساني خویش . گروه مي شود

برابر پدیده هاي تغییر، تحول و نوآوري هیچ واكنشي از خود نشان  خود را از دست بدهد ، تنبلي و سستي پیشه كند و در

خود نگه دارد ، الزم است. طبق این  این رو حدي از تعارض كه بتواند گروه را زنده ، باتحرك ، خالق و منتقد به ندهد . از

 یاغیركاركردي )مخرب(است . تعارض هایي كه هدف گروه را تایید و تقویت كرده و ي)سازنده( وبینش تعارض كاركرد

 .گروه شوند ، "غیركاركردي" میباشند عملكرد رابهبود بخشند ، "كاركردي" است و تعارض هایي كه مانع عملكرد خوب

 

 :بروز تعارض در رفتار

گروهها یا واحدهایي كه اغلب در  ع افقي است.تعارض افقي بینتعارض افقي : بیشتر تعارضات سازماني فاز نو – الف

 دارند،روي مي دهد.مثال بین صف و ستاد امكان دارد بین واحد كنترل و كیفیت با سلسله مراتب سازماني در یك سطح قرار

 .مي آورد واحد تولید مشاجره بوجود آید. زیرا الزامات كیفیتي راندمان تولید را پایین

در سطوح مختلف سلسله مراتب سازماني قرار  مودي : تعارض عمودي بین واحدهایي روي مي دهد كهتعارض ع –ب 

 مي آید كه مسائلي چون كنترل، قدرت ،دستمزد و مزایا مطرح باشند.شایع ترین دارند. تعارض عمودي هنگامي به وجود

 .شكل تعارض عمودي بین مدیریت و كاركنان بوجود مي آید

 

بر روابط سازماني  عي : عضویت در گروه و خصومت میان گروهي كه بیرون از سازمان وجود دارنداجتما تعارض –ج 

 .است سبب افزایش تعارض درون سازماني شود اثر مي گذارند . تفاوت هاي اعتقادي،نژادي و سیاسي ممكن

تعارض  ي براي برخوردد باافراد متوسل به شیوه های  هنگامیكه تعارض بروز نماید : شیوه هاي رویارویي با تعارض



وجود دارد كه با توجه به میزان تمایل به  پنج شیوه در این ارتباط (K.W. Thomas) میشوند. براساس مطالعات توماس

 تا خواسته هاي طرف دیگر را تامین كند( و میزان مصمم بودن افراد در رسیدن به یك طرف میكوشد همكاري )میزاني كه

   .آنها بكارگرفته میشود ف میكوشد تا خواسته هاي خود را برآورده كند( یكي ازمنافع )میزاني كه یك طر

توجه به آثار آن برطرف مخالف برآید ، او درحال رقابت است )روحیه  اگر فرد در پي تامین هدفهاي خود بدون    .1

 (میزان اصرار در رسیدن به منافع یا هدف باال همكاري كم ،

منافع طرفین را تامین  یافتن راه حلي كه  امین منافع یكدیگر بوده و در جهت روشن شدن اختالفاتت اگر طرفین در پي    .2

خواهند كرد. )هر دو طرف مصمم به رسیدن به خواستها ، روحیه همكاري  ژي تشریك مساعي استفاده        كند باشند. از استرات

 (نیز باال

حل شود ، بعبارت دیگر هر كدام مقداري از  را از دست بدهند تا اختالفاتاگر طرفین كوتاه آمد و هر كدام منافعي     .3

برنده یا  رآنصورت از استراتژي مصالحه استفاده مي كنند. در مصالحه هیچ یك از طرفین نتیجه یا عاقبت كار را بپذیرند ، د

 (بازنده نخواهند بود. )منافع متوسط، روحیه همكاري متوسط

استفاده از استراتژي اجتناب هستند ؛ یعني یا  كنار بكشند یا پدیده ي تعارض را سركوب كنند در حال اگر افراد خود را    .4

اختالف برانگیز  میگیرند و یا اگر بعلت وابستگي كاري این امر امكان پذیر نباشد ، دیدگاههاي از نظر فیزیكي از هم فاصله

 (منافع اندك یدن بهرا سركوب میكنند. )روحیه همكاري اندك ، قاطعیت در رس

ترجیح دهد ، تار ورابط قطع نشود ، استراتژي سازش را  هنگامیكه یك طرف منافع طرف مخالف را بر منافع خود    .5

استراتژي است. )روحیه  كوتاه آمدن یكي از طرفین در مشاجره زن و شوهر نمونه اي از این نوع بكار میگیرد. براي مثال

 (یدن به منافع اندكهمكاري باال ، اصرار در رس

باشد. به این معني كه تعارض میتواند هم  پیامدهاي تعارض : نتایج از بروز تعارض در رفتار میتواند سازنده یا مخرب

   .كاهش عملكرد گروه موجب افزایش عملكرد گروه شود و هم

 : (مواردي كه تعارض میتواند سازنده باشد )مزایا –الف 

 .هنگامیكه بتواند كیفیت تصمیمات یا راه حلها را بهبود ببخشد    .1

 .هنگامیكه موجب ابتكار عمل ، نوآوري و خالقیت شود    .2

 .هنگامیكه مایه كنجكاوي و تشدید عالقه اعضاي گروه به یكدیگر شود    .3

 .شودهنگامیكه موجب حل مسائل و كاهش فشارهاي رواني و تنشهاي درون گروهي     .4

 .هنگامیكه بتواند جو و محیط سیستم داوري و پدیده ي تغییروتحول را تقویت كند    .5

 : (زیان هاي ناشي از تعارض )معایب –ب 

هدر رفتن وقت و انرژي سازمان : )صرف وقت و انرژي سازمان براي حل تعارض بجاي صرف آن براي تامین     .1

 (هدفهاي سازمان

 (دبیني طرفین نسبت به یكدیگرقضاوت نادرست : )ب    .2

 یا وارونه جلوه دهند ، بدنبال سپر بال اثرات زیان بار باخت )افراد بازنده سعي خواهند كرد حقایق را كتمان    .3

(Escapegoat) هم بجاي همكاري و نهایت متالشي شدن سازمان باشند ، فرار افراد از) 

عدم مصالحه یا  ه هدفهاي خود و برتر دانستن آن از اهداف سازماني ،اولویت دادن گروهها ب) تشنج و ناهماهنگي    .4

 (یكدیگر سازش ، عدم توجه به دیدگاههاي سایرین و عدم همكاري با

 

 :(استراتژیهاي حل تعارض )مدیریت تعارض

تعارض است.  راه حل كاهش فیزیكي واحدها )تفكیك واحدها( : تفكیك فیزیكي واحدها سریعترین و آسانترین جدایي    .1

یكدیگر داشته باشند. این روش هنگامي مفید است كه گروهها وابستگي  بدین ترتیب به گروهها اجازه داده نمیشود ارتباطي با

 .نداشته باشد و همچنین یك راه حل موقتي است كاري

خود  اختیارات رسمي مقصود آن است كه مدیریت ارشد سازمان براي حل مسئله تعارض از : روشهاي دیوان ساالري    .2

 .موثر است استفاده و قوانین و مقرراتي را وضع میكند. البته این روش در كوتاه مدت

شده كه در آن اعضاي یك گروه نسبت به تواناییها ، مهارتها و  تعامل كنترل شده : ایجاد رابطه متقابل یا تعامل كنترل    .3

حدي پدیده ي تعارض را حل  ا درك درستي داشته باشند ، میتواند تاشخصیتي اعضاي گروههاي دیگر استنباط ی ویژگیهاي

 .كند

هماهنگ كننده ، تیم ، گروههاي تخصصي و كاري یا استفاده از شخصي كه نقش  ادغام كردن : از طریق تشكیل دوایر    .4

 .را ایفا میكند. بدین ترتیب میتواند مسائل پیش آمده را حل و فصل كرد رابط

درگیر گرد هم آیند و بكوشند مسائل مورد  یي و مذاكره : رویارویي زماني رخ میدهد كه گروههاي مخالف ورویارو    .5



قادر میسازد  مذاكره فرآیندي است كه به هنگام گرد هم آمدن افراد روي میدهد و طرفین را .اختالف را با یكدیگر حل كنند

 .بصورتي منظم و سیستماتیك به یك راه حل برسند

ویژه اي دارد و هر دو  شخص ثالث : این شخص ثالث كه از خارج از سازمان مي آید ، درباره انسان تخصص داوري    .6

براي تقویت نگرش همكاري و كاهش تعارض گامهاي بزرگي را  طرف باید براي نظر و اقدامات وي ارزش قایل شوند. وي

 .برمیدارد

 .سا را برقرار میكندخطوط ارتباطي قطع شده ، بین كاركنان و رؤ    .1

 .نقش مفسر بین طرفین براي نزدیكي دیدگاههاي آنان را ایفا میكند    .2

 .منشاء اختالف را مشخص و مورد توجه قرار میدهد    .3

 .اقدامات مثبت و نیك خیر یك گروه را به آگاهي گروه دیگر میرساند    .4

 

 : انگیزه ها

كار" و یا "انگیزش" باهم فرق دارند. انگیزش  انجام امور بلكه در "میل به انجامانسانها نه تنها در توانایي هایشان در 

ها ، سائقه ها  بستگي دارد. انگیزه ها گاهي اوقات به نیازها ، خواسته ها ، تمایالت ، كشش انسانها به قدرت انگیزه هایشان

ایي طي طریق میكنند كه ممكن است از روي بسوي هدفه یا محركات و تپش هاي دروني یك فرد تعبیر میشوند. انگیزه ها

 .شعور ناآگاهانه باشند شعور آگاه )آگاهانه( و یا

بعبارت دیگر انگیزه رفتار معموال آرزوي رسیدن به هدف است.  .رفتار : رفتارها عموما در جهت كسب هدف مي باشند

چرا اینكار را كردم؟" دلیل " : سیده ایمآگاهانه ، از هدف خود مطلع نیست . همه ي ما بارها با تعجب پر شخص همیشه

كشش هایي كه به حركت آورنده الگوهاي رفتاري غریزي )شخصیت(  . اعمال ما همیشه براي ذهن بیدار ما روشن نیست

 .گیرند حدود متنابهي نیمه خودآگاهند واز این رو به آساني در معرض بررسي قرار نمي افراد است تا

پي برد. به اعتقاد وي انسانها همیشه از آنچه میخواهند  ادي بود كه به اهمیت ضمیر ناخودآگاهزیگموند فروید از اولین افر

دارد. در واقع تحقیق فروید  رو بیشتر رفتارشان تحت تاثیر انگیزه ها و نیازهاي ضمیر ناخودآگاه قرار آگاه نیستند و از این

زد و ساختمان یك كوه یخ ، تشابهي وجود دارد. ظاهرا بخش مي انگی خود او را متقاعد كرد كه بین آنچه كه مردم را بر

 .قرار دارد (این كوه یخي )انگیزه ها و محركها( در زیر آب )ضمیر نیمه آگاه و ناخودآگاه عظیمي از

شخص بطور وضوح قابل رؤیت و درك است.شاید علت آن  بنابراین بسیاري از مواقع تنها بخش كوچكي از محركها براي

را براي كاستن از  براي تحصیل خودآگاهي و شناخت خود نمیكنند و یا دیگران به آنها بازخور الزم ه افراد تالشياین باشد ك

 .ناحیه ي كور و ناشناخته شخصیتي را نمي دهند

و است. هدفها بیرون از فرد مي باشند  نتایج مورد انتظار از یك رفتار را هدف گویند. همه ي رفتارهاي آدمي هدفدار : هدف

 نامند. محرك میتواند مادي و ملموس باشد مانند افزایش دستمزد یا غیر ملموس روانشناسان غالبا این هدفها را محرك مي

انگیزه ها و نیازها و در نتیجه فعال كردن  مانند قدرداني از تالش فرد یا كسب قدرت كه در برانگیختن و شدت بخشیدن به

 .هاي ملموس مهم است محرك رفتارهاي آدمي به همان اندازه ي

 پشت پرده ي رفتارند. هر انساني ممكن است صدها نیاز داشته باشد. همه ي این انگیزه ها دالیل  قدرت انگیزه ها )نیازها( :

كه بیشترین قدرت را در لحظه ي به خصوصي  نیازها در شكل دادن به رفتار فرد با یكدیگر رقابت میكنند و در نهایت نیازي

كاسته  كلي هرگاه نیازي ارضا شود یا در راه ارضا آن مانعي ایجاد شود ، از شدتش رفتار مي انجامد. بطور دارد به نوعي

 .میشود و در نتیجه نیاز شدید دیگري جانشین آن مي گردد

 اهمیت یا شدت نیازها چقدر قابل تغییر است ؟

نیازها براي افراد مختلف انجام شده است.  یج اینصدها بررسي و مطالعه در جهت تعیین میزان اهمیت نیازهاي مختلف و نتا

پایین "  مدیران " نیازهاي مرتبه ي باال " بیشترین اهمیت دارند و " نیازهاي مرتبه ي این بررسي ها نشان میدهد كه براي

البته نیازهاي مرتبه ي باال براي مدیران سطوح پایین تر در  .آنان ارضاء شده و این نیازها كمترین اهمیت را براي آنان دارد

دارند كه میزان حقوق و  سطوح باالتر تا حدودي كم اهمیت تر مي باشند. مطالعات فوق حكایت از آن مقایسه با مدیران

 .بیشترین اهمیت در مقایسه با مدیران مي باشند برخي نیازهاي مرتبه پایین در نزد كارگران داراي

طبق اي شواهد  مي دهد برخي عموامل مي توانند اهمیت نیازها را تحت تاثیر قرار دهند. بر دي وجود دارد كه نشانشواه

اعضایشان دارند. اهمیت نیازها تا حدودي تحت تاثیر عوامل ارثي  سازمانها نسبتا تاثیر اندكي بر میزان اهمیت پاداش براي

سازمانها تنها میتوانند بر دو عامل  .ها بر آنها هیچ كنترلي ندارند( مي باشددوران كودكي )عواملي كه سازمان و تجربه هاي

هاي  نیاز . خط مشي  نیازها مي باشند ؛ اثر گذارند : برانگیختن نیاز و ارضاء از عواملي كه تعیین كننده ي میزان اهمیت

یازها. بعنوان مثال ، انگیزه ي توفیق طلبي اهمیت( ن) سازماني قویا بر ارضاء نیازها اثر میگذارند و ارضاء نیاز بر شدت

نسبي بر وضعیت  به خصوصي قابل برانگیخته شدن مي باشد. از آنجاییكه سازمانها كنترل  وظایف از طریق وضعیت ها و



آورند كه باعث برانگیخته شدن نیازهاي به خصوصي  هاي كاري كارمندانشان دارند ، میتوانند موقعیت هایي را بوجود

 .وجود داشته باشند بایستي چنین نیازهایي در درون فرد  بتوان این نیازها را برانگیخت ، ابتدا" هرحال براي آنكهشوند. ب

 .كنترل سازمان مي باشد وجود این نیازها تابع عوامل بسیاري است كه برخي خارج از

اي سازمان بوجود مي آورد. از آنجاییكه اثرگذاري بر نیازهاي كاركنان بر بهترین فرصت را جهت  )استخدام(  فرآیند گزینش

به خصوصي قائل هستند را شناسایي  نیاز بطور نسبي ثابت است. لذا میتوان افرادیكه اهمیت زیادي براي نیازهاي اهمیت

 دافرادي بپردازند كه داراي الگوهاي نیاز مورد نظر سازمان هستند. بنظر میرس كرد. سازمانها میتوانند در فرآیند گزینش به

باشد. این موضوع داراي نكات جالبي براي  این روش بسیار بهتر از تغییر نیازهاي افراد پس از پیوستن آنان به سازمان

نیازهاي  در كار كاركنانشان مي باشند. بر طبق این روش بجاي تالش در جهت تغییر مدیراني است كه در پي ایجاد انگیزه

این مشاغل با ساختار نیازهاي كاركنان تناسب و  د در مشاغلي بپردازند كهكاركنان ، مدیران بایستي به گماردن افرا

براي كارمندي  اینصورت این نظام فاقد كارآیي خواهد بود. بعنوان مثال اگر میزان پرداختي هماهنگي داشته باشد ، در غیر

 .نخواهد كرد مهم نباشد در آنصورت نظام پرداخت تشویقي در وي ایجاد انگیزه

 : دي فعالیتهاطبقه بن

هدف "  فعالیتها كه براي دستیابي به هدفي برانگیخته میشوند را " فعالیت هاي در جهت فعالیتهاي در جهت هدف : بخشي از

این سته از فعالیتها نه تنها از شدت نیاز نمي كاهند  . بعبارت دیگر رفتار جهت داده شده براي رسیدن به یك هدف  گویند ؛

گوناگوني مانند آماده كردن غذا یا  نند. اگر در لحظه معیني ، شدیدترین نیاز فرد گرسنگي باشد ، فعالیتهايمیك بلكه آنرا تشدید

 .هدف گویند چیدن غذا بر سر سفره را فعالیتهاي در جهت

د. یعني نیاز سرو كار دارد را " فعالیت هاي هدف " مي نامن  ارضاء فعالیتهاي هدف : بخشي از فعالیتها كه بطور مستقیم با

به كاهش مي گذارد.  خود هدف . مانند خوردن غذا ا نوشیدن آب . شدت انگیزه با شروع فعالیت هدف رو اشتغال به

زیرا همه هدفها قابل كنترل نیستند . بنابراین افراد علي رغم انگیزه  فعالیتهاي در جهت همیشه به فعالیت هدف ختم نمي گردد

 .ي مواجه شوندكه دارند ممكن است با ناكام شدیدي

 : تفاوت فعالیتهاي در جهت هدف و فعالیتهاي هدف

بعبارت دیگر حد فاصل تشخیص این دو ، از تاثیر  .تفاوت مهم میان این دو دسته از فعالیتها در تاثیرشان بر شدت نیاز است

یابد تا به  تها افزایش ميدر فعالیتهاي در جهت هدف شدت نیاز با پرداختن به نوع فعالی .آنها بر شدت نیاز ناشي میشود

عجز و ناكامي هنگامي شكل میگیرد كه آدمي پیوسته در  .فعالیتهاي هدف منجر شود یا عجز و ناكامي بر فرد مستولي گردد

رسیدن به هدف  مواجه شود. اگر عجز به اندازه ي كافي شدید شود ممكن است از شدت نیاز براي رسیدن به هدفش با مانع

 .میشود فرد ناامید شده است ر این نیاز محرك رفتار نشود. در آنصورت گفتهبكاهد بطوریكه دیگ

شدت نیاز رو به كاهش میگذارد تا حدي كه نیاز شدیدتر دیگري جایگزین آن  بهرحال همین كه فعالیتهاي هدف آغاز میشوند

بطور كامل و براي همیشه ارضا  را رفتار آدمي تغییر یابد . بنابراین باید به خاطر داشت كه آدمي هرگز نیازي گردد و

 .نماید نمیكند بلكه فقط براي مدتي آنرا ارضا مي

دیگر براي رفتار انگیزه به حساب نمي آید.   میشود ، نظر " آبراهم مزلو " وقتي نیازي ارضاء  ارضاي نیاز: براساس

مورد نظر آنقدر  معناست كه نیاز مي گیرند و این بدان  ارضاء مي گردند عنوان " ارضاء شده " نیازهاي نیرومندي كه

 .بیشتر پیدا میكند تنزل )فروكش( یافته است كه اكنون نیاز رقیب دیگري تسلط

روبرو شود ، گاهي بطور   مالي و...(  احساسي ،  مانعي )فیزیكي ، ممانعت از ارضاي نیاز : هنگامیكه ارضاي نیاز شدید با

ساكن پیش نمي آید بلكه شخصي  شدت آن كاسته میشود و محرك رفتار نخواهد بود. ولي این كاهش همیشه ابتدا به موقت از

 " رفتار سازش جویانه ( خواهد زد. این رفتار براي غلبه بر مانع از طریق ) " كه با مانع روبروست دست به " رفتار تفوقي

رفتاري بیابد كه تحقق هدف او را میسر  واع رفتارها را بیازماید تاآزمون و خطا " صورت مي گیرد. آدمي ممكن است ان

 .را كم كند سازد یا نقش و فشار ناشي از آن مانع

 : تناقص شناختي

به حدي افزایش یابد كه منجر به رفتارهایي چون دشمني ، خصومت و خشم و  پرخاشگري : ممكن است شدت ناكامي    .1

كه از نظر او منشا ناكامي  خواهد كرد تا این خشم و نفرت خود را متوجه آنچه گردد. در اینصورت شخص تالش غضب

، فحش و ناسزا   علیه شخص یا اشخاص ، خالي كردن عقده بر سر دیگران رفتارهایي از قبیل شایعه پراكني بر   است كند.

 .شكستن اشیاء نتیجه ي چنین ناكامي مي باشد گفتن و

"   است. از رفتارهاي غیر منطقي ناشي از ناكامي ناشي از بهانه تراشیدن و عذر آوردن دلیل تراشي : یكي دیگر    .2

كه به من اضافه كار ندادند " ، " این مسئله آنقدر هم  تقصیر رئیسم بود كه با ترفیع من موافقت نشد " ، " تقصیر همكارم بود

   . " مهم نیست

ممكن است بجاي تالش و فعالیت  ل رفتار نكردن . شخص ناكامواپس روي : واپس روي یعني در شان سن و سا     .3



كودكان پیدا كند . كسي قادر به تماس گرفتن با تلفن عمومي نیست و شروع  سازنده و مرتبط ، گرایش به رفتارهاي ابتدایي و

هنگامیكه مدیري بهنگام مي باشد. همچنین  در واقع در حال انجام دادن یك رفتار واپس گرایانه مشت زدن به آن میكند ،  به

لوین" " براساس مطالعات "باركر" و "دمبو" و   نمودي از چنین رفتار قهقهرایي است. ناتواني و ناكامي بد اخالقي میكند ،

كمي ناكامي قرار مي گیرند گرایش به بازیهاي  این پدیده به ویژه در مورد كودكان صادق است بطوریكه وقتي در معرض

 .تر از خود پیدا میكنند ي كم سن و سالمورد عالقه بچه ها

پدید مي آید كه شخص علي رغم اینكه به تجربه دریافته است رفتار وي نتیجه  تثبیت یا خودگرفتگي : این حالت زماني    .4

به واكنشها و عكس العملهاي از روي  نیست باز به كرات همان رفتار را از خود نشان میدهد. یعني ناكامي میتواند بخش

اثربخش  انجماد در آورد. چنین حالتي مانع از بكارگیري رفتارها و راه حلهاي جدید و ادت ثبات بخشیده و آنها را به حالتع

به بار نمي آورد و یا وقتي به تنبیه منتهي  توسط شخص میشود . مطالعات "مایر" كه اگرچه وقتي رفتار عادتي رضایت

نظر مایر  به رویه نادرست در اثر عجز عمال تقویت شده و تثبیت مي یابد. ازخو گرفتن  میشود قاعدتا از بین میرود ولي

ناشایست و دیگري تثبیت آن رفتار و آثار ناشي از آن  تنبیه دو نوع اثر بر رفتار خواهد داشت ، یكي از بین رفتار نادرست و

 .كاركنان مشكل است ي آن بر رفتارهاي آتيوسیله اي با عوارض جانبي ناخوشایند باشد. زیرا پیش بین . لذا تنبیه میتواند

 : ازسوي دیگر تحقیقات "براون" نشان داد كه وقوع چنین پدیده اي در صنعت عوارض زیر را در پي خواهد داشت

 عجز و ناتواني در مقابل پذیرش تغییر -الف 

یكه تجربه ثابت كرده است كه در حال  خودداري كوركورانه و سرسختانه از قبول پذیرش و نظرات و روشهاي جدید ، –ب 

 . نمي آورد نظرات و روشهاي قبلي نتیجه اي به بار

گیرد كه افراد پس از یك عجز و ناكامي طوالني در جهت  تسلیم و بي تفاوتي : تسلیم یا بي خیالي هنگامي شكل مي    .5

خسته كننده مي  خاص مشاغل تكراري و این پدیده ،  سعي در دوري از منشا ناكامي خود مي كنند. رسیدن به هدف یا اهداف

 .در كار راهه ي شغلي شان امید چنداني به بهبود و ترقي نیست باشد . صاحبان چنین مشاغلي با این واقعیت كنار آمده اند كه

 

نسبت به ماهیت آدمي است. یك  بحث انگیزش در رشته روانشناسي تحت تاثیر دو دیدگاه متفاوت  وماهیت انسان : انگیزش

محركهاي ناخودآگاه متضاد و موروثي او را به حركت در آورده و سبب  یدگاه انسان را بعنوان موجودي معرفي میكند كهد

دومین دیدگاه انسان را بعنوان  .او بصورتي غریزي و برخي اوقات به شیوه هاي "خود تخریبي" رفتار نماید میشوند تا

في میكند. طبق این بینش انسان به شیوه هاي رفتاري متوسل میشود كه معر موجودي عقالیي )عقل گرا( و آگاه از اهدافش

فروید" و نئوفرویدیها داشته و " احساس وي او را در تامین هدفش یاري میرساند. دیدگاه نخست ریشه در نوشته هاي طبق

 طو و پس از آنها به آثارداده است . دومین دیدگاه به آثار افالطون و ارس در طي پنجاه سال گذشته به تكامل خود ادامه

روانشناسي از دیدگاههاي متفكران فوق نشات  دكارت ، هابس ، اسپي نوزا" باز میگردد. شماري از نظریات یادگیري در"

كه به  هاي انتظار "تولمن و لوین" رفتار بر اساس اهداف و تصورات و انتظاراتي است گرفته است. بعنوان مثال در نظریه

 .اعتقاد افراد منجر به تامین هدف میگردد

رابطه ي آموخته  واسسپنس" به این امر تاكید مي گذارند كه نوع رفتار بوسیله محركها )نیازها( و نظریه هاي سائقه ي "هال

 .شده ي بین یك وضعیت و رفتار تعیین میگردد

محركاتي ناآگاهانه است ، بسیار مهم  موجودي كه تحت تسلطهدفدار و انسان بعنوان  بعنوان یك موجود عقالیي ، تمیز انسان

 عقالیي را بپذیریم در آنصورت طرح ساختاري سازمانها متفاوت از حالت پذیرش است. اگر ما دیدگاه دوم ؛ یعني انسان

ت كه كه تحت تسلط كنترلهایي اس دیدگاه اول ؛ یعني الگوي انسان غریزي است. "الگوي غریزي" در پي سازماني است

 افراد نظارت و هدایت داشته باشد. بر طبق "الگوي عقالیي" نحوه ي انگیزش بوسیله ي آنها سازمان سعي دارد بر رفتار

 .متاثر از اهداف بوده و انسان قادر به كنترل خویشتن مي باشد

د تا بفهمد چگونه اهداف تالش میكن دیدگاه عقالیي  الگو به شیوه هاي بسیار متفاوت وارد بحث انگیزش میشوند ، این دو

  غرایز ، میگیرند تا اهدافشان را تامین كنند. در مقابل ، دیدگاه غریزي تالش میكند انسانها شكل میگیرد و چگونه آنان فرا

 .ناخودآگاهي ممكن است در انسان وجود داشته باشد و بفهمد چه محركهاي  تخیالت ، افكار و اعمال انسانها را درك كند

به شیوه هاي غیر  امروز در مورد انگیزش انساني صورت گرفته نشان میدهد كه برخي اوقات انسانها ه تا بهتحقیقاتي ك

آگاهانه نیستند. آثار فروید و پیروانس به وضوح این مسئله را  عقالیي رفتار میكنند و رفتارشان تحت تاثیر اهدافي است كه

و اغلب وجه  –هستند  ر درمان افرادي كه از لحاظ ذهني بیمارمفاهیم روانشناسي فرویدي كمك زیادي د .نشان میدهد

 .كرده است –است  مشخصه آنان آگاهي كم از محركها و رفتارهاي غیر عقالیي

رفتارهاي آدمي هدفمند بوده و حداقل از نظر شخص رفتاركننده  درهر حال این نكته روشن است كه قسمت عمده اي از

به آنها دست  میكنند بهترین است ، از اهداف خودآگاه بوده و سعي میكنند از طریقي كه فكرظاهرا بیشتر مردم  . عقالیي است

تحقیقات  بهترین نباشد اما حداقل از نظر آنان این شیوه بهترین بنظر میرسد. بعالوه یابند. شیوه ي آنان ممكن است كه واقعا



دارند. بعبارت دیگر ، احساسات متفاوتي بهنگام  ارشاننشان میدهد كه افراد واكنشهاي عاطفي شدیدي نسبت به نتایج رفت

هستند.  خود نشان میدهند. این واكنشها در درك رفتار آدمي قابل پیش بیني و مهم كسب هدف و محرومیت از هدف از

 : بنابراین در بحث انگیزش ما فرض میكنیم كه

 .و در حال رقابت هستندانسانها داراي اهداف آگاهانه بسیاري هستند كه اغلب پیچیده     .1

 .رفتار عمدتا در جهت هدف آگاهانه اي حركت میكند    .2

باشند. از این رو وظیفه ي اصلي هر نظریه  انسانها داراي واكنشهاي عاطفي نسبت به نتایج حاصل از رفتارشان مي    .3

میدهند.  ي متفاوت بالقوه ازخود نشانعمدي و ارادیي است كه آدمیان از میان رفتارها انگیزشي تشریح و توصیف رفتارهاي

احساس آنها نسبت به كسب اهداف فوق ، میتوان  فرض ما این است كه با فهم نوع اهدافي كه افراد دارند و درك نحوه ي

بویژه آن دسته كه  – برآورده ساخت. باید پذیرفت كه این دیدگاه انگیزشي برخي از رفتارها را وظیفه ي نظریه انگیزشي را

رفتارهاي انسانهاي بالغ را در بر میگیرد. این دیدگاه در بر  نادیده مي گیرد اما قسمت اعظم –كنترل ارادي نیستند تحت 

 .تمامي رفتارهاي مهمي است كه افراد در محیط سازمانهاي كاري نشان میدهند گیرنده ي تقریبا

 

 چرا انگیزش در سازمانها مهم است ؟

انساني است. ما در جامعه اي زندگي مي كنیم  یز و مهم براي مطالعه ي نحوه ي انگیزشسازمانهاي كاري مكاني بحث برانگ

افراد  پنج نفر ، چهار نفر در طول زندگي شان در سازمانها كار كرده اند ، بسیاري از كه تحت سیطره سازمانهاست. از هر

توان اهمیت درك این مسئله را تكذیب نمود كه مشكل ب نیمي از ساعت بیداریشان را در سازمانهاي كاري مي گذرانند. بسیار

از آنچه كه در  از رفتارهایي كه در جامعه بروز میكند تاثیر میگذارد. سازمانها قسمت عمده اي چگونه انگیزش بر بسیاري

 طول ساعات كاري ، سازمانها شیوه هاي مختلفي را كه طول هشت ساعت كاري در سازمان رخ میدهد را كنترل میكنند. در

با مطالعه نتایج  .طراحي شده بكار میگیرند تا كاركنان را به رفتار به شیوه هاي خاص سوق دهند براي انگیزش كاركنان

خاص میتوانیم بیاموزیم كه چگونه افراد در مقابل فعالیتهاي  تالشهاي سازماني براي انگیختن آنان به رفتار به شیوه هاي

قومي و   سوابق تحصیلي ، آنجاییكه معموال در هر سازمان كاري ، كاركنان دارايواكنش نشان میدهند. از  انگیزشي مختلف

 .میشود تا به تفاوتهاي فردي در انگیزش و رفتار پرداخت اجتماعي متفاوتي هستند این فرصت فراهم –اقتصادي 

داریم تا عوامل تعیین  ازجامعه اي زندگي میكنیم كه در سطح وسیعي تحت سیطره سازمانها قرار دارد نی از آنجاییكه در

در جامعه ي پیچیده اي كه در آن بخشها به یكدیگر وابستگي متقابل  كننده در اثربخشي سازماني را فراگیریم ، اگر قرار است

 .بخشي داشته باشد كیفیت باالیي از سطح زندگي فراهم شود ، در آنصورت جامعه باید سازمانهاي اثر  دارند ،

 سازمانها نقش عمده دارند ، تقریبا بدون استثناء رفتارهاي برانگیخته شده ي رفتارهاي انفرادي كه در تعیین میزان اثربخشي

انگیزش اعضا اثر میگذارند. اگر قرار  ارادي هستند . بنابراین درك این مطلب مهم است كه چگونه سازمانها بر نحوه ي

 باید بدانیم چگونه میتوانیم افراد سازماني را به داشتن عملكرد فردي اثربخش ،است سازمانهاي اثر بخشي داشته باشیم 

میكند و شخص دیگري بسیار باالتر از سطح  تشویق كنیم. باید بدانیم چرا كارمند یا كارگري كمتر از سطح استاندارد كار

 .استاندارد

پیچیدگي به این بخاطر  برانگیز است. بخشي از اینسازمانها به دلیل بزرگي و پیچیدگي موضوع ، بحث  مطالعه انگیزش در

هاي متفاوتي هستند. این سازمانها از نظر نوع محصوالتي كه تولید  است كه سازمانهاي كاري داري اندازه ، اشكال و گونه

. با این داراي دارند ، متفاوت مي باشند نوع مشتریاني كه به آنها خدمات ارایه مي دهند و نوع ساختارهاي مالي كه میكنند ،

بعبارت  .این وجوه مشترك میتوانیم نحوه ي اثرگذاري سازمان بر انگیزش را درك كنیم وجوه مشتركي نیز هستند كه با درك

به منظور موجودیت در یك مدت زمان طراحي شده اند.  دیگر سازمانها از دو نفر یا بیشتر تشكیل شده اند ، هدفدار هستند و

 : انگیزش حائز اهمیت هستند ، عبارتند از عهنكاتي كه در مورد مطال

هستند پولي  میكند. به این دلیل كه به منظور جذب و حفظ افراد سازمانهاي كاري مجبور پول نقش مهمي را ایفاء    .1

مانهاي باید از لحاظ مالي توانمند باشند ، پس در تمامي ساز عالوه بر این براي حفظ بقاء سازمانهاي كاري  پرداخت نمایند.

براي بسیاري از فراد مهم  تخصیص و هزینه كردن آن یك مسئله فوق العاده مهم است . از آنجاییكه پول كاري كسب درآمد ،

بنابراین هر نوع بحث انگیزشي در یك سازمان كاري باید این مسئله را  .است بدیهي است كه میتواند بر انگیزش اثر گذارد

 .كاركنان استفاده میكنند ه چه طریقي سازمان از پول در اثرگذاري بر انگیزشداشته باشد كه چگونه و ب مد نظر

مرئوس مي باشد. دلیل  –بیشتر سازمانهاي كاري بر اسا روابط رئیس  ساختارهاي  نوعي سلسله مراتب وجود دارد.    .2

زایش مي یابد و نیازمند فرد یا اف نیز ساده است. هنگامیكه سازمانها رشد میكند ، مشكالت هماهنگي بخشها نیز این كار

این  كارمندان نشان دهنده یك تالش هماهنگ بسوي اهداف سازمان است یا خیر. براي عاملي میشوند تا ببینند ، آیا فعالیتهاي

سیستم هاي كنترل براي نظارت بر كار  منظور سازمانها افرادي را مسئول هماهنگي كار دیگران میدانند و اطالعات و

 كه برخي اوقات مشكل میتوان باور كرد كه این سلسله مراتب گسترده )برخي بوجود مي آورند. باید پذیرفتكارمندان 



 –نیست كه در جامعه ما رابطه رئیس  عمال به هماهنگي كمك میكنند. جاي تردید  سازمانها داراي بیست سطح هستند(

ست . اساس و جوهره ي سرپرستي ، اثرگذاري )نفوذ( انگیزش داراي اهمیت ا از نظر –یعني خود سلسله مراتب  –مرئوس 

سلسله مراتبي سازمانها همچنین به این  رفتار افراد تحت نظارت مي باشد بعنوان مثال اثرگذاري بر انگیزش. ساختار بر

 ر اغلبو جایگاه برتري نسبت به دیگران هستند . لذا ارتقاء در درون اي ساختا معني است كه برخي از افراد داراي قدرت

بعبارت دیگر سلسله مراتب موجب تفاوت در  .براي افراد مهم بوده و بدین ترتیب تاثیر قابل مالحظه اي بر انگیزش دارد

 .شده و بر انگیزش اثر میگذارد –میزان دریافتي  و در نتیجه –میزان مقام و قدرت 

انجام میدهد شغل وي نامیده  تمامي وظایفي كه یك فرد تعیین شده اي براي ایفاء داده میشود. بطور كلي به افراد وظایف    .3

دلیل این تقسیم كار ساده است . هشچ فردي نمي تواند به تنهایي تمامي  .میشود. سازمانهاي بزرگ هزاران شغل متفاوت دارند

سئولیتهاي بخشهاي دهد. بنابراین م كه براي انجام دادن اموري همچون تولید وفروش یك اتومبیل الزم است را انجام وظایفي

 واگذار میشود. تحقیقات اخیر نشان داده است كه نحوه ي دسته بندي وظایف براي مختلف فرآیند تولید و فروش به افراد

باشد. فردي كه در یك خط تولید كارمیكند و  مشاغل تاثیر عمده اي بر انگیزش دارد. این ارتباط نباید تعجب برانگیز  ایجاد

كمتر  داراي محیطي است متفاوت از محیط شخصي كه كارش  پانزده ثانیه انجا میدهد ب در هركار مشابهي بطور مرت

 .تكراري است

وجود داشته باشد. برخي از سازمانها با دادن مشاغل جالب به انگیزش  شاید به تعداد سازمانهاي كاري ، شیوه هاي انگیزشي

دیگر طرحهاي پرداختهاي  راتیك را اعمال میكنند و برخيخود مي پردازند و برخي دیگر اصول مدیریت دموك كاركنان

انگیزشي تعجب آور نیست . زیرا برخي سازمانها از برخي جهات مجهز  تشویقي را بكار میگیرند. این گستردگي شیوه هاي

مشاغل توسط سازمان اثر  بهتري براي انگیزش افراد هستند بعنوان مثال نوع محصول بر نحوه ي طراحي به شیوه هاي

 .سازمان از طراحي مشاغل براي انگیزش رفتارها اثر میگذارد میگذارد . بعبارت دیگر نوع محصول بر میزان استفاده

میتواند سبب انگیزش آنان  سازمانها در اثرگذاري بر انگیزش متفاوت عمل میكنند كاركنان نیز در آنچه كه همانگونه كه

بخاطر پول ، برخي بخاطر معاشرتي كه شغل فراهم میكند و برخي  تفاوت هستند. برخي از افرادبراي فعالیت كاري شود م

تفاتها ، فهم مسئله انگیزش  سخت تالش میكنند. اگرچه از برخي جهات این وجود یك طرح پرداخت تشویقي ، دیگر به سبب

از  یم دید ، تفاوتهاي انگیزشي موجود در میان كاركنانهستند . همانگونه كه خواه را مشكلتر میسازد اما این تفاوتها قابل فهم

میشود و چگونه در محیط كار با آنها رفتار  عوامل مختلفي ناشي میشود. از جمله اینكه ، چه عواملي سبب بروز آنها

   .میگردد

راد خاص در قبال اف بتوانیم یش بیني كنیم چگونه  درك درست و كافي از انگیزش مستلزم آن است كه بطور خالصه داشتن

دموكراتیك ، مشاغل یكنواخت و تكراري و غیره( واكنش  شیوه هاي سازمان خاص )طرح هاي پرداخت تشویقي ، رهبري

و اینكه از نظر   این امور نیازمند درك چگونگي اثرگذاري شیوه هاي سازماني بر اهداف فردي است نشان میدهند. پیش بیني

 .ل هستندافراد این اهداف چگونه قابل حصو

 . انگیزش را میتوان شامل دو عمل دانست : فعال سازي و هدایت كردن

صرف  –میشود ولي "جهت دهي" )هدایت(  مربوط  فعال سازي" به حالتهاي دروني همچون نیازها و تمایالت )خواسته ها("

 رژي به یك سمت و سو )جهت( سوقفرآیندي است كه به وسیله ي آن ان –باشد یا نه  نظر از اینكه به حالتهاي دروني مربوط

 .داده میشود

بصورت ذیل تعریف میشود : "انگیزش كاري مجموعه اي از  اما آنچه مد نظر ماست ، انگیزش كاري است. انگیزش كاري

كار میگردد و  كه منشا دروني و بیروني در وجود فرد داشته و سبب بروز رفتارهاي مرتبط با نیروهاي انرژي زا است

 ".شدت و طول مدت رفتار را تعیین میكند  ، شكل ، جهت

كرد. تئوریهاي فعال سازي در انتهاي  جهت دهي" تنظیم –تئوریهاي انگیزش كار را میتوان در یك پیوستار "فعال سازي 

وني در كه بر حالتهاي –حالتهاي دروني تاكید دارند. تئوریهاي جهت دهي دسته اول  این پیوسته قرار میگیرد. زیرا عمدتا بر

تئوریهاي شرطي  –تئوریهاي جهت دهي دسته دوم  در میانه ي پیوستار قرار میگیرند و –و هدایت كردن انرژي تاكید دارند 

نادیده و یا  انتهاي دیگر این پیوستار قرار میگیرند. زیرا این تئوریها حالتهاي دروني را در –سازي یا مدیریت رفتاري 

 .دارند هدایت انرژي تمركز و تاكید حداقل توجه را به آنها داشته و بر

 

 : نظریه هاي فعال سازي انگیزش

ابراهام مزلو "  " نیازها : این نظریه از مشهورترین نظریه هاي انگیزشي است كه به وسیله نظریه سلسله مراتب    .1

 .روانشناس معاصر بیان شد

میشود ، نیازهاي  بند و نیازهاي سطح پایین تر بر آوردهفراد به تدریج رشد كرده و بلوغ مي یا براساس این نظریه هنگامیكه

یابند. بنابراین نیازها براساس یك تركیب و توالي ارضا  سطح باالتر بروز و شكل میگیرند و گرایش به ارضاء شدن مي



 : مزلو ، پنج نوع نیاز وجود دارد كه براساس اهمیت عبارتند از میشوند. براساس نظریه

 .ولوژیكي )جسمي( : كه شامل نیازهایي چون غذا ، آب ، مسكن ومیل غریزي میشودنیازهاي فیزی    .1

 .نیازهاي ایمني : همچون مصونیت در برابر خطرات جسمي و شكست و ناكامي اقتصادي    .2

 .راننیازهاي تعلق و محبت ) نیازهاي اجتماعي ( : شامل ارتباطات ، تعلق خاطر ، دوستي ، پذیرفته شدن توسط دیگ    .3

نیازهاي دروني شامل عزت نفس ، استقالل و  نیاز به احترام : این نیاز به دو بخش تقسیم میشود : دروني و بیروني ،    .4

 .پایگاه ، مقام ، شهرت و جلب توجه میشود پیشرفت و نیازهاي بروي شامل

رسیدن به  ن یك شخص خالق و مولد یاكشفي( : یعني شناسایي كامل توان بالقوه خود بعنوا نیازهاي خویابي )خود    .5

 .مرحله اي كه شخص مستعد والیق آن است

نخواهند شد . وي معتقد  نیازهاي سطح پایین تر ارضاء و برآورده نشوند ، نیازهاي سطوح باالتر مطرح طبق نظر مزلو ، تا

عامل برانگیزانده شوند بایستي بین  نیازهاي سطح بعدي )باالتر( مهم یا بود كه در سطوح پایین سلسله مراتب قبل از آنكه

دو فرضیه كلي براساس سلسله مراتب  تعادل وجود داشته باشد. بنابراین  كه شخص نیاز دارد و آنچه را كه او داراست آنچه

 : نیازهاي مزلو شكل میگیرد

 تسلط –محرومیت     .1

 فعال سازي –ارضاء     .2

براي او تعادل ایجاد میكند عاجز  ضاي یك نیاز خاص به طریقي كههنگامیكه شخص احساس محرومیت میكند یا از ار

تسلط و تحت الشعاع قرار داده و یك حس نیاز بوجود مي آورد . به همین  میگردد ، این فقدان تعادل ، تفكر وي را تحت

ار فعال میگردد كه بعدي بطور خودك هنگامیكه یك نیاز ارضا میگردد و عدم تعادل رفع میگردد ، نیاز سطح باالتر ترتیب

 .فعال سازي است –نتیجه ي آن فرضیه ارضاء 

یعني برخي افراد به گونه اي در كار خود  اگرچه مزلو متوجه این مسئله بود كه استثناعاتي در مورد نظریه اش وجود دارد

كافي ارضا  ا به اندازهنیازهاي سطح پایین خود )غذا ، سالمت ، ایمني ( قصور میكنند وی غرق میشوند كه اگرچه در ارضاء

وجود وي عقیده دارد كه در اغلب اوقات نظریه اش رفتار  نمیكنند ولي مشخصا نیاز خودیابي را كامال ارضاء میكنند ، با این

 .را پیش بیني میكند

سطح باالتر ارضاء كند و تا شخص نیازهاي  برخي اوقات این عقیده را كه شخص بایستي نیازهاي جسمي را قبل از هر نیاز

مراتب )ترتیب  نیازهاي سطح باالتر نخواهد شد را تایید میكنند. اما مطالعات وجود سلسله ایمني را ارضاء نكند عالقه مند به

 : دارد میتوان گفت كه یك سلسله مراتب دو مرحله اي وجود و توالي( بعد از نیازهاي سطح ایمني را تایید نمي كنند . لذا

 .اول ، نیازهاي فیزیكي و ایمني كه مرحله اول را شكل میدهند

 .دوم ، نیازهاي سطح باالتر كه مرحله دوم را تشكیل میدهند

فرد ارضاء میشوند. در حالیكه نیازهاي رده  در درون  این طبقه بندي از این جهت است كه نیازهاي رده باال )مرحله دوم(

مهم ،  عوامل بروني ارضاء میشود. مثال عامل پرداخت دستمزد ، بعنوان عامل انگیزش وسیلهاصوال ب  پایین )مرحله اول(

بودن این عامل در سلسله مراتب بود. اما پس از  ابتدا با استقبال زیادي روبرو شد و علت آن هم قابل درك بودن و عقالني

 .سید مورد تردید قرار گرفتتجربه درمورد همه ي كاركنان به اثبات نر مدتي بعلت اینكه در مرحله

نمود. یكي در اصل منفي است كه آنرا  داگالس مك گریگور" دودیدگاه متمایز از انسان ارایه"  :  Y و  X نظریه    .2

 نام نهاد كه هر كدام از آنها بر پنج فرضیه به شرح "Y" ایت كه وي آنرا نظریه نامید و دیگري در اصل مثبت "X" نظریه

 : زیر استوار است

 :  X نظریه –الف 

كارگران بصورت ذاتي و فكري كار را دوست ندارند و از هر فرصتي كه پیش مي آید استفاده میكنند تا از زیر بار كار     .1

 .شانه خالي كنند

نمود تا  كنترل نمود یا تهدید به توبیخ و جریمه از آنجاكه كاركنان از كار بدشان مي آید پس باید آنها را مجبور كرد و    .2

 .سازمان دست یافت بدین ترتیب بتوان هدفهاي

ترجیح میدهند دیگران راهنمایشان كنند و بسیاري از آنان جاه طلبي  كاركنان از زیر بار مسئولیت شانه خالي میكنند و    .3

 .پروازي ندارند و بلند

انگیزش فقط در سطوح احتیاجات فیزیولوژیك دیگري اهمیت میدهند و  بیشتر كارگران به مسئله امنیت بیش از هر چیز    .4

 .میگیرد و امنیت صورت

 .بسیاري از مردم در خالقیت و حل مسایل سازماني ظرفیت اندك دارند    .5

 : Y نظریه –ب 

 .در صورتیكه شرایط كار مطابق میل باشد ، كاركنان میتوانند كار را همانند تفریح و سرگرمي یا بازي بپندارند    .1



اگر كسي خود را متعهد به تامین هدفي بداند هیچ نیازي به راهنمایي و كنترل نخواهد داشت و او خود را راهنمایي و     .2

 . كنترل میكند

 .عموم مردم میتوانند مسئولیت پذیري را یاد بگیرند و حتي در پذیرش آن برآیند    .3

توزیع و پراكنده شده است و الزاما در  در تمام جامعهتوانایي هاي مربوط به نوآوري و خالقیت در تصمیم گیري     .4

 .انحصار مقامات باالي سازمان نمي باشد

انگیزش در سطوح نیازهاي مربوط به وابستگي اجتماعي ، اعتبار و خود شكوفایي و نیز نیازهاي فیزیولوژیك وامنیت     .5

 .صورت میگیرد

 

مطرح شده است ، شباهت زیادي به نظریه  "توسط "كلیتون الدرفر این نظریه كه : (ERG) جي –آر  –ئي   نظریه    .3

پایه ي این نظریه هر فردي براساس شخصیت ، روحیات و فرهنگ و آموخته هاي  سلسله مراتب نشازهاي مزلو دارد. بر

 .ممكن است گروهي از نیازها برایش مطرح شود واهمیت پیدا میكند خود

نیازهاي زیستي در واقع همان  . "رتند از : نیازهاي "زیستي" ، " تعلق" و "رشدمطرح شده در این تئوري عبا نیازهاي

نیازها هستند. نیاز به تعلق شامل نیازهایي چون محبت و ارزش و احترام  نیازهاي جسماني و امنیت در تئوري سلسله مراتب

 .نیاز به رشد میل به كمال و تعالي در آدمي است بوده و

تمایالت و خواسته ها  مام اعضاء سازماني شبیه به هم هستند. زیرا هر یك از آنان داراي تركیبي ازت الدرفر معتقد است كه

كردن همزمان این نیازها هستند. لذا مفهوم سلسله مراتب نیازها  از هر طبقه از نیازها هستند كه در پي ارضاء و برآورده

نیازهایشان یا درجه اي كه آنها  ي سازمان بر حسب قدرتضعیف تر میباشد. همچنین وي اعتقاد دارد اعضا دراین نظریه

تفاوت دارند. ناكامي در ارضاء نیازها در یك سطح سبب میشود افراد اقدام  سعي در ارضا نیازهاي مختلف میكنند با یكدیگر

ها را تشكیل ضروري ترین طبقه نیاز ارضاء نیازها در سطح پایین تر سلسله مراتب كنند. براي مثال نیازهاي زیستي به

مادي است و اگر نیازهاي تعلق و رشد ارضا نشوند درآنصورت میتوانند  میدهند. چراكه شامل ارضاء نیازهاي نیازهاي

اهمیت میزان دریافتي تاكید كند زیرا  جایگزین ، رفع نیاز كنند. بنابراین یك عضو سازماني ممكن است بیش از حد بر بعنوان

میتواند  نیازهاي زیستي براي وي  نداشته و مسئولیت چنداني نیز ندارد در نتیجه ارضاي ه ايبا همكاران خود رابطه دوستان

 : شود. بطور خالصه آلدرفر معتقد است بعنوان عمل عقالیي براي ناتواني در ارضاي نیازهاي سطح باالتر تلقي

 . شدت نیاز بین افراد متفاوت است    .1

 .ز نیازها از سطوح مختلف بطور همزمان مي باشدهر فردي در پي ارضاء تركیبي ا    .2

 .هر فردي میتواند در سلسله مراتب نیازها به سمت باال یا پایین ترقي یا تنزل كند    .3

 

تاثیر قابل مالحظه اي داشت .  نظریه طراحي مجدد كار : نظریه هرزبرگ در تكامل نظریه طراحي مجدد كار    .4

مستقیما به مسایل انبساط شغلي و غناي شغلي مرتبط هستند. برطبق نظریه  نگیزانندهبخصوص كه عوامل بهداشتي و برا

شخص در یك چرخه ي شغلي  توسعه شغلي" به معناي افزودن افزودن بر تعداد فعالیتها یا وظایفي است كه" هرزبرگ

كاري خویش مي باشد مربوط فرد قادر به ایفاي آن در محیط  مشخص انجام میدهد. "غناي شغلي" به میزان مسئولیتي كه

 .میگردد

 

میشود یعني عمدتا با محیط سرو كا ر دارد تا  توسعه شغلي به عوامل بهداشتي )نگهدارنده( مربوط  برطبق نظریه هرزبرگ ،

 میكنند. بنابراین انجام شده در ارتباط با كارگران صنایع اتومبیل سازي این نظریه را تایید با محتواي كار. برخي مطالعات

 فرار از محیط كار از طریق غیبت یا ترك خدمت كاهش مي یابد بعبارتي توسعه مي یابد تمایل به هنگامیكه شغلي بزرگتر و

. 

مثبت فرد در مورد شغلش   احساسات دربر گیرنده محتواي كار است زیرا با انگیزاننده ها سرو كار داشته و بر غناي شغل

 اجازه دادن به یك دستیار تحقیقاتي به تدریس دوره اي یك كالس میتواند زمینه ه بااثر میگذارد. بعنوان مثال رئیس دانشكد

 .شغلي و بهره وري را تایید كرده اند غناي شغلي او را فراهم كند. البته بسیاري از مطالعات وجود ارتباط بین غناي

 

كسب میكنند.  شده مك كللند : مك كللند معتقد است انسانها نیازهاي خاصي را از فرهنگ جامعه نظریه نیازهاي آموخته    .5

رویدادهایي( است كه بویژه در اوایل دوران زندگي )دوران  این نیازها ، نیازهاي آموخته شده ي فرد از حوادثي )رخدادها و

 : وند عبارتند ازچهار نیازي كه از این طریق فرا گرفته میش .كودكي( تجربه میكند

 نیاز به موفقیت    .1

 نیاز به قدرت    .2



 نیاز به تعلق    .3

 نیاز به استقالل    .4

میشوند كه بر بینش افراد نسبت به كار و  فرا گرفته شده بعنوان تمایالت و گرایشهاي شخصي در نظر گرفته  این نیازهاي

 .اف خاص را تحت تاثیر قرار میدهندافراد در جهت اهد سایر وضعیت ها اثر گذاشته و گرایش

سطح عالي . یا بعبارت  نظر مك كللند نیاز به موفقیت عبارتست از رفتار چالشي فرد براي رسیدن به یك نیاز به موفقیت : از

موثرتر از قبل . مك كللند و همكارانش چهار ویژگي براي  دیگر خواسته فرد براي رسیدن به هدف خود و انجام كاري

 : باالیي به موفقیت دارند ، برشمردند كه نیازافرادي 

 .میل زیادي به داشتن مسئولیت شخصي براي یافتن راهكارهاي مشكالت یا به انجام رساندن كار دارند    .1

 .تمایل به تعیین اهداف نسبتا مشكل و انجام ریسك هاي حساب شده دارند    .2

 .كار انجام شده دارندمیل شدید به دریافت بازخور دقیق نسبت به     .3

 .تنها هدف موجود در ذهن آنان به انجام رساندن كار است    .4

سازماني باشد. ماهیت چالشي یك شغل دشوار به  نیاز به موفقیت شاید مهمترین نیاز آموخته شده از نقطه نظر مطالعه رفتار

نیازمند به  كه پستهاي مدیریتي و ریسك آفرین تحریك و فعال مي سازد. تصور بر آن است نوبه ي خود رفتار توفیق گرا را

به موفقیت دارند در مشاغل تكراري )كسل كننده ( و غیر  چنین نیازي براي موفق بودن هستند . وقتي افرادي كه نیاز زیادي

ز باالیي به افرادي كه نیا انگیزه ي موفقیت طلبي فعال نخواهند داشت. لذا دلیلي وجود ندارد تا از چالشي گماشته میشوند ،

 .انتظار عملكرد خارق العاده اي داشت (موفقیت دارند در چنین وضعیت هایي )پستهایي

مك كللند  . به كنترل محیط ، نفوذ بر رفتار دیگران و احساس مسئول بودن در قبال آنان عبارت است از نیاز  نیاز به قدرت :

 : عبارتست از رندمعتقد است خصوصیات افرادي كه نیازهاي باالیي به قدرت دا

 وجود میل به هدایت و كنترل دیگران    -1

 ( مرئوس –پیرو )رئیس  –عالقه به داشتن رهبر     -2

دارند عملكرد برتري داشته باشند و از نگاه  تحقیقات نشان مي دهد كه افرادي كه داراي نیاز باالیي به قدرت هستند، تمایل

 .ي رهبري خوبي دارندتوانایي ها دیگران افرادي محسوب شوند كه

 زیادي را صرف اندیشیدن پیرامون روشهایي مي كنند كه از طریق آن مي توان از نظر مك كللند "افراد قدرت گرا" زمان

تنبیهات تحت تاثیر قرار داده و آنان را  دیگران را به واسطه ي فنوني چون رویایي مستقیم ، بحث و جدل و دادن پاداش و

 .كنترل كنند

گرایش نسبت به دیگران تا فرد  پیوستن و ایجاد ارتباط با دیگران ( : عبارتست از جذب موجود دیگري شدن یا )تعلقنیاز به 

 پذیرش واقع شده است ، به عبارت دیگر میل به اینكه دیگران انسان را دوست احساس اطمینان كند كه از جانب دیگرا مورد

 .بدارند و او را بپذیرند

 ارتباط با دیگران گرایش به ایجاد و حفظ روابط صمیمي و دوستانه با دیگران اال به تعلق و برقراريافرادي داراي نیاز ب

 :دارند.مك كللند سه ویژگي براي افراد داراي نیاز باال به تعلق بر مي شمارد

 .قویا گرایش به مورد تایید و پذیرفته شدن از جانب دیگران دارند -1

فشار از جانب كساني كه دوستي آنان برایشان  خواسته ها و هنجارهاي دیگران هنگام احساس مایل به همسویي و توافق با -2

 .با ارزش است،دارند

 .داراي عالقه خاصانه نسبت به احساسات دیگران میباشند    -3

این گونه افراد   راینكار كنند. بناب  دهند با دیگران ساني كه داراي نیاز باالي به تعلق و داشتن رابطه هستند،ترجیح مي    -4

همچون  است.مشاغلي  ارند كه مشخصه آن داشتن ارتباطات میان فردي به میزان زیاد تمایل به گرفتن مشاغلي

 .فروشندگي،معلمي)آموزش(،روابط عمومي و مشاوره

اهان كاركردن هستند خو عبارتست از میل به عدم وابستگي . كسانیكه داراي نیاز باالیي به استقالل : نیاز به استقالل

كنترل كنند و نمیخواهند كه بواسطه رویه ها و قوانین بیش از حد  بصورت انفرادي بوده ، ترجیح میدهند محیط كاري خود را

 .محصور شوند محدود و

كرد تمایلي به متعهد كردن كردن خود به اهداف سازماني و داشتن عمل تحقیقات نشان میدهد افراد داراي نیاز باال به استقالل ،

وظایف( داده شود. همچنین این افراد مایل ) ندارند مگر اینكه به آنان اجازه مشاركت در تعیین امور مربوط به كارشان عالي

 .جهت همنوایي با هنجارهاي گروهي نیستند به پاسخگویي به فشارهاي بیروني

و از فرد  ه شامل یك سري تصاویر مبهم بودهكللند از "آزمون ادراك مضمون" استفاده كرد ك براي اندازه گیري نیازها ، مك

اگر فرد مطالبي بنویسد كه بر انجام اثربخش تر  .خواسته میشود درمورد شخصیت هاي تصاویر ، داستان )مطلب( بنویسد

باالي وي به  كاراي )مسیر شغلي( و كسب اهداف تاكید داشته باشد ، نشان دهنده ي نیاز شغل )وظیفه( ، پیشرفت در مسیر



طلبي هستند زمان زیادي را صرف دستیابي به اهداف و  قیت است. افرادیكه داراي درجه ي باالیي از انگیزه ي توفیقموف

 . تحقق آن میكنند نیز توسعه و بسط ابزارهاي

مدیریتي بویژه در سطوح باالتر سازماني عبارتند از "بلوغ احساسي  برطبق نظر مك كللند دو جزء اساسي و كلیدي موفقیت

 "دموكراتیك –سبك مربي گونه " عاطفي" وو 

 تالشهاي مدیر در جهت نفوذ بر دیگران بالفاصله قابل رؤیت نباشد . لذا مدیر از آنجاییكه ممكن است نتایج و پیامدهاي

 .بایستي درجه باالیي از بلوغ احساسي و عاطفي را دارا باشد

میتوانند قابلیتها و استعدادهاي  نظریه مهم است این است كه بدانیم این نیازها آموختني هستند. لذا سازمانها آنچه در این

 .هدایت نیازهایي چون میل به توفیق طلبي را در آنان خلق كنند كاركنانشان را باور كنند و به كمك آموزش و

 

 

 

 : رضایت شغلي

روابط انسان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم  زندگي است و تمام رفتارها و رضایت شغلي یكي از عوامل مهم در رضایت از

براي ایفاي  بنابراین بهتر است به فرد كمك شود تا بتواند شغل مناسبي را انتخاب كند ، از چگونگي اشتغال او متاثر است

 .نقش آماده شود و بطور رضایت بخشي به شغل خود ادامه دهد

 : ابعاد رضایت شغلي

 .رضایت شغلي یك پاسخ عاطفي نسبت به شرایط یا وضعیت شغل است    .1

 .رضایت شغلي اغلب در رابطه با برآورده شدن نیازها و اتظارات تعیین میشود    .2

 .رضایت شغلي منبعث از چند نگرش بهم وابسته مي باشند    .3

ماهیت شغل ، دستمزد ، فرصت هاي ارتقاء ،  : زاسمیت ، كندال و هایلین پنج بعد شغلي بیشنهاد كرده اند كه عبارتند ا

 .مي دهند ابعاد از مهمترین ویژگیهاي شغل هستند كه افراد پاسخ موثر نسبت به آنها نشان سرپرست یا مدیر و همكاران . این

نیز  و عدم رضایت دو انتهاي یك پیوستار نیستند و بطوركلي از آنچه كه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت كه رضایت

زیاد نمي باشند  میكنند عدم رضایت و یا رضایت بطور یك جانبه نتیجه حقوق و دستمزد كم و یا آنچنانكه بسیاري تصور

تاثر عوامل زیادي نظیر نیازها ، عالیق ، انگیزه ها ،  گرچه متاثر از آن نیز هستن بلكه رضایت شغلي ماحصل تاثیر و

مدیریت از  شغلي نظیر محیط كار، جو سازماني ، فرهنگ سازماني و نیزیك طرف و مختصات  نگرش و شخصیت افراد از

 .مي شوند كه فرد در خود احساس رضایت میكند طرف دیگر مي باشد. چنانچه این عوامل موید یكدیگر باشندموجب حالتي

 : نظریه هاي رضایت شغلي

 :  نظریه بروفي

دو عامل بستگي دارد .اول : چه مقدار از  اشتغال حاصل میشود بهنظریه نیازها : میزان رضایت شغلي هر فرد كه از     -1

چه میزاني  كار و احراز موقعیت مورد نظر تامین مي گردد. دوم: چه مقدار از نیازها و به میزاني از طریق  نیازها و به چه

ول و دوم حاصل میشود میزان اي كه از بررسي عوامل ا از طریق اشتغال به كار مورد نظر تامین نشده باقي مي ماند. نتیجه

 .مي كند رضایت شغلي فرد را معین

رضایت شغلي وي بسیار موثر است. اگر انتظارات فرد از   نظریه انتظار : انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان    -2

مفهومي  درنتیجه رضایت شغلي معموال دیرتر و مشكل تر حاصل مي گردد. لذا رضایت شغلي شغلش خیلي زیاد باشد ،

جداگانه عوامل و میزان و نوع آن مورد بررسي قرار  كامال یكتا و یگانه و انفرادي است و باید در مورد هر فرد بطور

 .گیرد

تاثیر عواملي نظیر نظام  در این نظریه به دو جنبه ي اجتماعي و رواني توجه میشود. در جنبه اجتماعي : نظریه نقش    -3

شغلي مورد توجه قرار مي گیرد. این عوامل همان شرایط بیروني  محیط اشتغال در رضایت  سازماني و كارگاهي و شرایط

 .مربوط مي گردد شامل مي شود. جنبه ي رواني رضایت شغلي بیشتر به انتظارات و توقعات فرد رضایت شغلي را

 : نظریه كورمن

هت را به نظریه مشوق عملكرد دارد بیانگر این نظریه كامروائي نیازي كه بیشترین شبا  نظریه كامروائي نیازي :    -1

 : مفهوم است كه

 .الف : اگر انسان انچه را مي خواهد بدست آورد ، خشنود خواهد شد

 .ب : هرچه بیشتر خواهان چیزي باشد وقتي آن را بدست آورد خشنودتر خواهد شد و اگر بدست نیاورد ناراضي مي گردد

را فراهم مي كند برآورده شدن  ن نظریه آنچه موجبات خشنودي و رضایت فردنظریه گروه مرجع : براساس ای    -2

اشتغال دارد، بنابراین اگر شغلي عالئق ، خواستها و شرایط گروه را  خواستها و دیدگاههاي گروهي است كه فرد در آن



 .سازد شخص از آن شغل احساس رضایت كرده و به آن عالقه مند مي گردد برآورده

مادي بیشترین اثر را بر رضایت و  روابط انساني : در دوره ي مدیریت كالسیك چنین تصور مي شد كه مسائلنظریه     -3

،  باال رفتن تولید دارد.اما تحقیقات هاثورن نشان داد كه برقراري روابط انساني عالقه مندي افراد در محیط كار و در نتیجه

صمیمي سبب افزایش روح همكاري ، بازدهي  داشتن روابط غیر رسميجو دوستانه ، مشاركت پذیرش ، احترام به افراد و 

 .افراد دارد و تولید و اثر عمیق بر رضایت شغلي

 : نظریه پارسون

 نیازهاي اخالقي كه درون خود به وجود مي آورند زندگي مي كنند . محترم شمردن عزت نفس : انسانها با هنجارها و    -1

مدیر شایسته آن است كه كاركنان را در  .در كسب رضایت شغلي آنان تاثیر بسزایي دارداین هنجارها و الگوهاي رفتاري 

 .خلق این هنجارها یاري نماید

مورد شناسایي و احترام قرار گیرند .  شناسایي : همه انسانها به طور شدید یا ضعیف عالقه دارند تا از سوي دیگران    -2

او باید از  ر ایجاد یا فقدان این احساس بسیار موثر و كارساز باشند. براي این منظورد مدیران دریافته اند كه آنان مي توانند

 .سازد عملكرد كاركنان آگاه باشد و آنان را نیز از این آگاهي باخبر

مادي و معنوي خویش اند و این امر بر رضایت شغلي  ارضاي خواسته ها : انسانها همواره در پي ارضاي نیازهاي    -3

خواسته هاي آنان  نشان مي دهد غالبا ترك خدمت افراد به سبب عدم حصول رضایت شغلي و تامین ثر است. تحقیقاتآنان مو

 .است

 .لذت : لذت بخش بودن شغل و فعالیتهاي شغلي در كاركنان ایجاد خشنودي و رضایت شغلي مي كند    -4

كه به رضایت شغلي منجر میشود به  قوي انگیزشيصمیمیت : دوستي و صمیمیت در روابط میان كاركنان یك محرك     -5

را بوجود مي آورد ، چنانچه در یك سازمان برخوردهاي منفي گسترش پیدا كند  شمار مي آید فقدان این امر همیشه مشكالتي

 .دارد  روحیه را به همراه ضعف

 : نظریه پورتر و الولر

كه انگیزش )تالش یا نیرو( با  با این فرضیه مقدماتي آغاز كردند پورتر و ادوارد . اي.الولر" نظریه خود را . لیم دابلیو"

و عملكرد همه متغیرهاي مجزایي هستند و ارتباط آنها با هم نسبت به  برابر نیست. انگیزش ، خشنودي  عملكرد و خشنودي

اند كه انگیزش )تالش یا نیرو( به  است. در هر حال مهم این است كه پورتر الولر ابراز داشته  سنتي متفاوت  هاي شیوه

 بین آنها توانائیها ، خصوصیات و ادراك واسطه دارد. مهمترین نكته در این طورمستقیم به عملكرد منجر نمي شوند ، بلكه

 آن مي آیند و اینكه چگونه ادراك شوند ، تعیین نظریه چیزي است كه پس از عملكرد اتفاق مي افتد . یعني پاداش ها كه بدنبال

 .دیگر ، مدل پورتر و الولر نشان مي دهد عملكرد به خشنودي منجر مي شود كننده خشنودي هستند. به بیان

 : عوامل موثر بر رضایت شغلي

داده است ، امنیت مي باشد. مردم مي  امنیت : عاملي كه اغلب باالترین رتبه در رضایتمندي شغلي را به خود اختصاص

خود  یافت و هنگامیكه از ادامه اشتغال  و كارشان براي چندین سال ادامه خواهد واهند داشتخواهند بدانند كه شغل ثابتي خ

امنیت مي گردد و باعث مي شود تا  كرده و این رضایت از شغل باعث ایجاد حس  مطمئن شوند احساس رضایت بیشتري

 .بپردازد فرد با احساس آرامش بیشتري به كار خود

میگردد رضایت شغلي است. هر كارفرما به نوعي  یش كارآیي و نیز احساس رضایت فرديرضایت : عاملي كه باعث افزا

رضایت  كاركنان خود مي باشد. در رابطه با رضایت بررسیهاي "كرنل" نشان میدهد كه درصدد افزایش رضایت شغلي در

حقوق ، سرپرستي ،   محتواي ،عبارتند از :  از شغل تركیبي از پنج جنبه نسبتا مستقل محیط كار مي باشد. این عوامل

بعنوان  كارگران همكار. این بررسي نشان میدهد كه هركدام از این عوامل ممكن است فرصت براي ترفیع و خصوصیات

 .كاركنان بكار روند منبع رضایت براي یك گروه معین و منبع نارضایتي براي گروه دیگر از

 .دي افراد بیشتر استتنوع : هرچه تنوع در محتواي شغل بیشتر باشد خشنو

مهم است . افرد عالقمندند با كسانیكه  مشاركت : روابط انساني احتماال بیش از هر عامل دیگري در رضایت مندي شغلي

نداشته باشند  بیایند كاركنند. آنها براي رئیس خوب كار خواهند كرد و وقتیكه او را دوست دوست دارند و میتوانند با آنها كنار

در كارها مشاركت میكنند ، بنابراین مشاركت در نتیجه  رك میكنند. آنها با كاركناني كه روابط خوبي دارندكار خود را ت

 . شغلي فراهم مي آید خشنودي از شغل و محیط

احساس میكنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در كارهاي آن  انگیزش را نیرومند میسازد زیرا كاركنان  مشاركت

 . بهبود یابد ین راه احساس احترام به خود ، خشنودي شغلي و همكاري با مدیریت میتواندا درگیرند. از

به آنان این احساس را القاء میكند كه شما یا نادان هستید و یا  آزادي : در فضایي كه دیر دائما اطراف كارمند چرخ میزند و

این احساس را پدید مي آورد آن  اقي بماند. آنچه كهاعتماد ، احساس مسئولیت نمیتواند در شخص ظاهر شده ، ب غیر قابل

 آنجاكه خودش وظیفه اش را انجام میدهد البته این بدان معني نیست كه دیگر است كه كارمند را در كارش آزاد بگذاریم تا



ارش مسئول بداند و آنجا كه او خود را در مقابل ك كنترلي بر كار وي نداشته باشیم بلكه باید او را در كارش آزاد بگذاریم تا

كامیاب  در سازمان میرسد و سر آن دارد كه سازمان خود را  درگیري –او به احساس خود  در واقع در این زمان است كه

میدهند یعني چون در مقابل كارشان احساس مسئولست میكنند  میخواهند انجام  بیابد و در واقع در مي یابند كه آنچه را خود

 .مسئولیت خود دارند ان آزاد گذاشته شوند چون كار را متعلق به خود میدانند سعي در انجامكارش هرچقدر هم كه در

 : موفقیت شغلي

فردي كه  موفقیت شغلي را با میزان درآمد و مادیات مي سنجد. به موجب این تعریف هر تعریف مادي : عامه مردم    .1

درآمد مادي فقط یكي از معیارهاي موفقیت شغلي  امعه شناساندرآمد بیشتري داشته باشد در شغلش موفق تر است . بنظر ج

همكاري و  معتقدند عوامل دیگري از قبیل موقعیت شغلي فرد در جامعه و میزان و میزان محسوب میشوند. این گروه

رند كه بشمار میروند. همچنین اعتقاد بر آن دا مشاركت با جامعه از طریق اشتغال نیز از جمله معیارهاي موفقیت شغلي

تدریس میكند و  معاني و مفاهیم متفاوتي پیدا میكند. مثال یك معلم موفق كسي است كه خوب موفقیت شغلي در مشاغل مختلف

 .داشته باشد و درآمد زیادي كسب كند یك تاجر موفق فردي است كه بتواند برخوردي فعال با دیگران

تواناییش در  لي عبارت است از احساس فرد از میزان كارآیي وتعریف رواني موفقیت شغ تعریف رواني : از دیدگاه    .2

انجام میدهند و به راهنمایي كمتري نیازمندند و كمتر از  انجام كار محوله مي باشد. معموال افراد موفق كارشان را بهتر

 . دچار حوادث میگردند میكنند. این عده ضمن كار خطاهاي كمتري را مرتكب میشوند و در نتیجه كمتر محیط كار غیبت

میشود كه فرد بتواند از اتمام توانایي ها و امكانات خود در رسیدن به  تعریف عمومي : موفقیت شغلي زماني حاصل    .3

هیچگاه موفقیت شغلي محسوب نمیشود.  شغلي استفاده و بهره برداري نماید. از این دیدگاه میزان درآمد به تنهایي هدفهاي

 پیشرفت كنوني فرد و ایده آل هاي آینده اش در زمینه اشتغال وجود دارد. ایده ت از رابطه اي است كه بيموفقیت شغلي عبار

آینده اش تعیین مي نماید. میزان موفقیت  آل هاي شغلي خود عبارت از یك سلسله هدف هاي احتمالي شغلي است كه فرد براي

شغلي  نامگذاري كرد. لذا معلوم میشود كه براي مطالعه موفقیت میتوان موفقیت شغلي فرد در برآوردن نسبي این هدفها را

 . گیرد باید هر فرد بطور یگانه و جداگانه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار

 

 : سنجش رضایت شغلي

ت رضای میتوان سنجید و اندازه گرفت . قبل از تهیه ي پرسشنامه ي مناسب براي سنجش رضایت شغلي را با ابزار و ادواتي

كار به تهیه ي پرسشنامه مناسب اقدام و  شغلي باید روش و فلسفه كار معین و مشخص گردد. پس از تعیین روش و اساس

 : روث" هر پرسشنامه ي سنجش رضایت شغلي باید داراي خصوصیات زیر باشد" سپس اجرا گردد . بنظر "بري فیلد" و

 .گیري كندرضایت شغلي را از دیدگاه معین و مشخصي اندازه     .1

 .سواالت بطور واضح و روشن مطرح گردند    .2

 . بین آزمون شونده و اجرا كننده ي پرسشنامه همكاري الزم بوجود آید    .3

 . پرسشنامه حتي االمكان موثق و معتبر باشد    .4

 .پرسشنامه به آساني نمره گذاري و تعبیر و تفسیر شود    .5

یر حاالت رواني آزمون شونده توجه گردد و از آن در تعبیر و تفسیر پرسشنامه استفاده ضمن اجراي پرسشنامه به تعب    .6

 . گردد
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