
ھدایت و انگیزش

ھدایت و رھبری سازمانی

تعریف گروه رھبری

تاثیر گذاری بر افراد در انجام وظایف با میل

 نفوذ بر زیر دستان

نفوذ بر مرئوسان از طریق ارتباط با انان

اھداف
تحقق اھداف سازمان

غیر ھمسو با اھداف سازمان

مرتبط با
قدرت

تعریف توانایی اعمال نفوذ بر دیگران

طبقھ بندی

فردی
قدرت مرجع توانایی ناشی ازقبول رھبر بھ وسیلھ دیگران بھ عنوان مرجع

قدرت تخصصی توانایی ناشی ازنفوذ دربرابردیگران

سازمانی

قدرت قانونی توانایی ناشی ازتاثیر گذاشتن وجھت دادن بھ رفتارمرئوسان

قدرت پاداش توانایی جھت بخشی بھ رفتارمرئوسان با اھدای پاداش

قدرت تنبیھ توانایی جھت بخشی بھ رفتارمرئوسان با تنبیھ انان

نفوذ تعریف تغییردررفتار دیگران با انجام اعمالی مستقیم یا غیر مستقیم

نظریھ ھا

انگیزش کارکنان

حالتی در افراد برای متمایل ساختن انھا بھ انجام رفتاروعمل خاصتعریف

رویکرد ھای نظری

محتوایی

تشخیص عوامل انگیزاننده افراد بھ کارھدف

نظریھ ھا

نظریھ سلسھ مراتب نیازھا

انواع نیازھا

نیازھای جسمانی

نیاز بھ امنیت

نیاز بھ محبت

نیاز بھ حرمت

نیاز بھ دانش اندوزی و شناخت ودرک پدیده ھا

نیاز بھ زیبایی و نظم

نیاز بھ خودیابی و کمال

ایجاد انگیزه کاری در فرد با ارضای نیازھارابطھ نیاز با انگیزه

انجام رفتار خاص در راه رسیدن بھ نیاز ھا و بیدار شدن انگیزه عمل در اورابطھ نیازھا با انگیزش کاری

نظریھ دو جنبھ ای انسان

جنبھ منفی

کارگریز بودن انسان

عدم قبول مسئولیت

لزوم پاداش و تنبیھ برای انجام کار

جنبھ مثبت

عالقھ ذاتی بھ کار

مسئولیت پذیری

عدم نیاز بھ اجبارو ارعاب

نظریھ دو عاملی انگیزش

عوامل ابقا یا نگھدارننده
ویژگی

ضرورت وجود درکار

عدم ایجاد انگیزه

دارای خاصیت نگھدارندگی

حقوق و شرایط فیزیکی محیط کارمثال

عوامل انگیزاننده
ایجاد انگیزش و ترغیبویژگی

احساس رضایت از شغلمثال

ایجاد انگیزه توفیق طلبی در افرادھدفنظریھ انگیزش موفقیت

نتیجھ

بھ کارگیری حداکثر تالش

عالقھ مند بھ دریافت بازخورھای آنی در شغل

پذیرش حد متعادلی از مخاطره درکار

لذت از انجام کار

معطوف ساختن ھمھ توجھ و توان بھ کار

ایجاد محرک درفرد برای بکارگیری حداکثر کوشش خود دررسیدن بھ ھدفتعریف

چگونگی ایجاد انگیزه
شناساندن توانایی ھا و استعدادھای افراد بھ انھا

بھ کمک ھدایت و اموزش

نظریھ نیاز ھای زیستی تعلق و رشد

عدم وجودمراتب برای نیازھای زیستی و قرارگیری انھا در یک پیوستارتفاوت با نظریھ سلسھ مراتب

دستھ بندی نیاز ھا

نیازھای زیستی
نیازھای جسمانی

نیاز بھ امنیت

تعلق
نیاز بھ محبت

نیاز بھ احترام

میل بھ کمال و تعالیرشد

فرآیندی

چگونگی جریان و فرایند انگیزشھدف

نظریھ ھا

نظریھ انتظارو احتمال
انگیزه فرد برای انجام کار ناشی از میزان انتظار او از حصول نتیجھتعریف

اولویت ھای فرد ضرب درمیزان انتظارو احتمال بر وقوع نتیجھ مورد نظرنیروی انگیزشی=اولویتھا*انتظار

مقایسھ نتایج حاصل از کارخودبھ نھاده ھایش دران کار بادیگراننظریھ برابری

احساس برابری

احساس نابرابری
تالش برای رسیدن بھ برابرینابرابری مثبت

نشانگر انگیزش بھ کار

رابطھ مستقیم با انگیزش

تالش برای کاھش کیفیت کار یا کمتر کارکردننابرابری منفی

نظریھ اسناد

عملکرد فرد

بررسی کنندهموفق
ویژگی ھای فردی علل درونیاسناد بھاقدام کننده

عوامل محیطی علل خارجیاسناد بھمشاھده کننده

بررسی کنندهناموفق
عوامل محیطی علل خارجیاسناد بھاقدام کننده

ویژگی ھای فردی علل درونی اسناد بھمشاھده کننده

بررسی اسناد و برداشت ھای افراداز علل رفتار ھا در نقش مشاھده کننده رفتار یا انجام دھنده انتعریف

علت تفاوت ھای موجود در اسنادھا

مقایسھ عملکرد فرد در یک وظیفھ خاص نسبت بھ سایر وظایفتفاوت

چگونگی انجام یک وظیفھ در طول زمانتداوم

چگونگی ایفای وظیفھ خاص توسط کارکنان ھم ترازتطابق

انگیزش درعمل

مثمرثمر واقع شدن نظریھ ھای انگیزشباعث

طراحی شغل

مھندسی شغل

تعیین بھترین راه انجام کار از طریق مطالعھ کار زمان سنجی و روش سنجیھدف

باعث
کار کردن با خستگی کمتر و سرعت بیشتر

افزایش بازدھی

ایجاد انگیزه با متنوع ساختن شغلھدفتوسعھ شغل

تقویت انگیزه ب کار باچرخش شغلیھدفچرخش شغلی

ویژگیغنی سازی شغل

غنی بامعنی و دارای اختیارات کافی بودن شغل

استقالل کارکنان در شغل

کنترل کارکنان بر کارخود

ایجاد زمینھ مساعد برای رشدوخالقیت

مشاغل گروھی

ویژگی

استقالل کارکنان

انتخاب سرپرست توسط کارکنان

مشارکت اعضا بھ طور یکسان در کارھا

مالک کارگروھی بھ جای کارفردی

باعث
انگیزش قوی

کاھش غیبت ترک حرفھ و بی عالقگی

مدل ابعاد اصلی شغلخصوصیات مطلوب شغلی
ابعاد اصلی

نتایجکار رامھم و با ارزش دانستنشخصیت وحاالت روانیتنوع و مھم  و بامفھوم بودن وظایف
انگیزش باال

کیفیت کاری بھتر

رضایت کاری بیشترنتیجھدرموردکار احساس مسئولیت داشتنشخصیت و حاالت روانیاختیارو استقالل در کار

کاھش غیبت جابجایی و ترک حرفھنتیجھنتایج کار رامھم دانستن و درپی آگاھی از آنھا بودنشخصیت و حاالت روانیوجود بازخور درشغل

مھم بودن وظایف +بامفھوم بودن وظایف+تنوع وظایف تقسیم بر3 ضرب دربازخورشغلی و استقالل کاریقدرت انگیزشی

نظریھ الگوی اقتضایی انگیزش

نگرش وسیع تر و ھمھ جانبھ بھ مسئلھ انگیزش ویژگی

براساس نیازھا و انتظاراتشاغلین
کارکنان با نیازھای کمال طلبی

کارکنان با نیازھای سطح پایین و نازل

مشاغل
مشاغل توسعھ یافتھ وغنی و با مفھوم

مشاغل ساده و یکنواخت

سازمان ھا
سازمان ھای انعطاف پذیر و انسانی

سازمان ھای ماشینی و بروکراتیک


