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سؤال ها

چیست؟اصلی اینکه مردم کار می کنند،  دلیل

هستند؟ عالقه مندبعضی به کار چرا 

برخی کارکنان نسبت به کار خود چیست؟ بی عالقگیدالیل 

؟عالقه مندي یا بی عالقگی کارکنان نسبت به ایفاي نقش خود در سازمان ها ذاتی است یا عوامل اجتماعی در آن دخالت دارد منشأآیا 

در افزایش کارایی همه کارکنان مؤثر است؟پاداش هاي مادي آیا 

؟، چگونه می توانند این مفاهیم را در ترغیب کارکنان براي انجام بهتر کارها استفاده کنندشناخت انگیزش کارکنانمدیران با 

24روانشناسی کار

انگیزش شغلی

.رفتارهاي مرتبط با موقعیت هاي شغلی آنان می شود تداومو هدایت ، افراد از درونانگیختن شرایطی که باعث 

25روانشناسی کار

فیزیکی

اجتماعی

روانی

عوامل  

انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها•

سه وجهینظریه •

نظریه دو عاملی•

نظریه نیازهاي سه گانه•

فرایند 

انگیزش

نظریه برابري•

نظریه انتظار•

نظریه تقویت و اصالح رفتار•

رویکردهاي عمده 
در  

نظریه هاي انگیزش
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)راتبسلسله م(و مزلو ) سه وجهی(نظریه نیازهاي آلدرفر 

روانشناسی کار

خودشکوفایی

احترام درونی  
احـتـراماحترام بیرونی  

خانواده، روابط اجتماعی، 
محبت و تعلق پذیريعضویت در یک گروه

امنیت روانی
ایمنیامنیت فیزیکی

هوا، آب، غذا، خواب
زیستیپوشاك، سرپناه، گرما، نیاز جنسی

نیازهاي رشد

احترام درونی و  
خودشکوفایی

ینیازهاي وابستگ

روابط اجتماعی و
احترام بیرونی

نیازهاي وجودي

نیازهاي زیستی و 
امنیت فیزیکی

یازارضاي نیاز و قوي تر شدن ن

نارضاي نیاز و پیش رفت

نناکامی در ارضاي نیاز و پس رفت

27

:عوامل نگهدارنده

قابل سرپرستی، شرایط کاري، روابط مت

.یشخصی، پرداخت حقوق و امنیت شغل

:عوامل انگیزاننده

شغل و شناسایی،  موفقیت، ماهیت 

.مسئولیت، رشد و ترقی

 هرزبرگ) روانی-بهداشتی(نظریه دو عاملی 

روانشناسی کار

رضایت
عدم رضایت

عدم نارضایتی
نارضایتی

تأمین شده

تأمین شده

تأمین نشده

تأمین نشده
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نیازهاي سه گانه مک کللندنظریه 

روانشناسی کار

N
eed for 

A
chievem

ent 

ت موفقینیاز به کسب •
N

eed for 

A
ffiliation

روابطنیاز به کسب •

N
eed for      

Pow
er• قدرت نیاز به کسب

آنهابر دیگران و کنترل اعمال نفوذ کسب توانایی براي 

با آنها و ایجاد روابط صمیمیحمایت دیگران دوستی، کسب 

قیتبا توجه به برنامه ها و استاندارهاي ضامن موف هدفکسب 

29

؟ دریافتی من از سازمان

آورده افراد دیگر به سازمان

اندریافتی افراد دیگر از سازم

آورده من به سازمان

<
> 

احساس بی عدالتی = احساس عدالت

انگیزش

نظریه برابري آدامز

روانشناسی کار

تنش
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تالش

عملکرد

رضایت

جذابیتامکان پذیري انتظار

پاداش هاي  
درونی

پاداش هاي  
بیرونی

  احساس منصفانه بودن
پاداش

توانایی  
انجام کار

نظریه انتظار وروم

روانشناسی کار

31

تنبیه

)توقف رفتار نابهنجار(

تقویت مثبت  

)تثبیت رفتار مناسب(

تقویت منفی

توقف رفتارهاي مزاحم، براي (

)شکل گیري رفتار مناسب

چشم پوشی

)ترك رفتار نابهنجار(

ماهیت روش تقویت

نامطلوبمطلوب

م
ع اقدا

نو

جاد
ای

ف
حذ

نظریه تقویت و اصالح رفتار اسکینر

روانشناسی کار
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انبهره گیري از مفاهیم انگیزش کار در سازم

تعیین  
هدف

ز استفاده ا
دهانگیزانن

ارضاي  
نیازها

انتخاب و 
استخدام

آموزش تصمیم
گیري

احساس 
ارزشمندي

  ارزشیابی
عملکرد

رعایت 
انصاف

مشارکت 
در سود

32روانشناسی کار

 رفتارها از سوي افراد مفیدترینانتخاب.

خود با دیگران در سازمان مقایسه.

 ارزش کاراختالف نظر افراد در مورد.

 در گذر زمان و در موقعیت هاي مختلف در مورد ارزش یک کارتغییر نظر.

 او براي کارچگونگی انگیختن تأثیر انگیزه پیشرفت و مفهوم فرد از خویشتن، در.


