به نام آنکه جان را فکرت آموخت
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دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار سازمانی پیشرفته
فصل پنجم :مبانی انگیزش کارکنان
مدرس :مصطفی جهانگیر
www.mjahangir.ir
mjahangir@varastegan.ac.ir
mjahangirf@gmail.com
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تعلق خاطر کاری
Work engagement

تعلق خاطر کاری
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تعريف کان از تعلق خاطر کاري
• استفادۀ کارمند از تمام وجود خويش در ايفاي نقشهاي کاري میداند.
• در تعلقخاطر کاري ،افراد در ايفاي نقش ،تمام ابعاد فيزيكی ،شناختی و عاطفی
خويش را به کار گرفته يا ابراز میکنند.
کارکنان داراي تعلقخاطر کاري
• انرژي بسيار زيادي داشته
• براي انجام وظايف شغلی خود ،شور و اشتياق کافی دارند.
• طوري بر کار خود تمرکز داشته و غوطه ورند که متوجه گذشت زمان نمیشوند.
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تعلقخاطر کاری با مفاهیم مشابه چه تفاوتهایی دارد؟
رضايت شغلی
• حالت عاطفی مثبت يا خوشايندي که کارکنان از ارزيابی شغل يا تجربۀ شغلی شان دارند.
تعهد سازمانی
• ميزان شناختهشدن افراد با سازمان و تعهد به اهداف آن
رفتار شهروندي سازمانی
• رفتار داوطلبانه و فرانقشی است که در سيستم رسمی سازمان براي آن پاداشی در نظر نگرفتهايد؛ ولی
به کارکرد بهتر سازمان کمك میکند.
عجينشدن با شغل

• ميزانی که کارمندان با شغلشان هويت يابی ميكنند و شغل و عملكرد شغلی برايشان اهميت دارد
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تعلقخاطر کاری از چه ابعادی تشکیل شده است؟
تعلقخاطر کاري در بعد شناختی

• آنقدر جذب انجام وظايف کاري میشود که چيزهاي ديگر را فراموش میکند؛
• بهندرت در حين انجام کار به چيزهاي ديگري غير از کار فكر میکند و بهندرت حواسش
به چيز ديگري معطوف میشود

• هنگام کار احساس میکند زمان بهسرعت میگذرد.
تعلقخاطر کاري در بعد عاطفی
• واقعا به کار دل میدهد؛
• زمانیکه کارش را بهخوبی انجام میدهد هيجانزده میشود؛
• از نظر احساسی عالقهمند به کار است؛
• و احساسات شخصی وي تحت تأثير چگونگی انجام کار است.
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تعلقخاطر کاری از چه ابعادی تشکیل شده است؟
تعلقخاطر کاري در بعد فيزيكی
• انرژي زيادي را صرف کار میکند؛
• تا وقتی کار تمام نشده آن را ترک نمیکند؛

• تا جايیکه امكان داشته باشد بيش از ساعات کاري در محل کار میماند و
اضافهکاري میکند؛
• ادامۀ کارش را به منزل میبرد؛

• عالقهمند است بهشدت کار کند.
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محرکها و نیازهای کارکنان

محرکها و نیازها
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محرکها
• ويژگیهاي سختافزاري مغز هستند که با توليد هيجانات براي نيرو بخشی افراد ،کمبودها و نقايص را
اصالح میکند يا تعادل درونی را حفظ میکند.

• محرکها ،حرکت دهندههاي ابتدايی رفتار شخص هستند ،چرا که آنها هيجانات را توليد میکنند
هيجاناتی که افراد را در موقعيتی از آمادگی براي انجام يك عمل در شرايط محيطی خودش قرار
میدهد
نيازها
• نيروهاي هدفداري که افراد تجربه میکنند.
• نيازها ،نيروهاي انگيزشی از هيجانات هستند که در مسير اهداف مشخصی هدايت شدند تا کمبود يا
عدم تعادل را اصالح نمايند؛
• بنابراين محرکها هيجانات را توليد میکنند و نيازها اساساً تجربه هيجاناتی هستند که در مسير
اهداف مشخصی که منطبق با منبع هيجان است هدايت میشود.
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تفاوتهای افراد در نیازها

اگرچه همه افراد داراي محرکهاي يكسانی میباشند ،اما آنها پاسخهاي هيجانی (از قبيل
تنهايی ،کنجكاوي و عصبانيت) يا نيازهاي يكسانی در يك موقعيت مشابه از خود نشان
نمیدهند.

افرادي که به نظر میآيد بسيار اجتماعی هستند ،مادامی که در يك موقعيت تنها قرار
میگيرند ،معموالً نياز بسيار قوي را براي برقراري تعامالت اجتماعی تجربه میکنند.

درحالیکه افرادي که خيلی اجتماعی نيستند ،نياز کمتري به معاشرت و تعامالت اجتماعی
تجربه خواهند کرد.
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نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو

 یکی از نظریههای انگیزشی است که بر مبنای آن نیازها بهصورت سلسلهمراتبی ترتیب
مییابند و پس از برآورده شدن نیاز سطح پایینتر ،نیاز سطح باالتر فرد را تحریک میکند.

نظریه ERG
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يكی از نظريههاي سلسلهمراتب نيازها است که سه نياز اساسی را در بر
میگيرد:
• نيازهاي زيستی
• نيازهاي وابستگی
• نيازهاي رشد

نظريه  ERGهمچنين به اين موضوع که چگونه افراد زمانی که در ارضاء
نيازهاي باالتر شكست میخورند در سلسلهمراتب به سمت پايين پيش میروند
را توصيف میکند.

نظریه نیازهای آموخته شده
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نظريه نيازهاي آموخته شده
• نيازهاي شخص میتواند از طريق تقويت ،يادگيري و موقعيتهاي اجتماعی تشديد شود.

• تحقيقات مكللند ،نظريه وي مبنی بر اينكه نيازها میتوانند آموخته شوند (تقويت يا تضعيف شوند) را مورد
تائيد قرار داد ،بنابراين او برنامههاي آموزشی بسياري براي اين هدف ترتيب داد.
نياز به موفقيت
• به نياز افراد براي دستيابی به اهداف چالشبرانگيز قابلدسترسی و تمايل آنها براي دريافت بازخوردهاي
صريح و مشخص براي موفقيتهاي خود اشاره دارد.

نياز به ارتباط
• بر مبناي اين نياز افراد در جستجوي تائيد ديگران مطابق با انتظارات و خواستههاي آنان عمل میکنند و از
تعارض و تقابل اجتناب میکنند.
نياز به قدرت
• به تمايل افراد براي کنترل محيط اشاره دارد که سيطره بر افراد و منابع مادي در جهت سودرسانی به خود
فرد (قدرت شخصی) يا ديگران (قدرت اجتماعی) را شامل میشود.

نظریه چهار محرک
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نظريه چهار محرک
• يك نظريه انگيزشی است که بر پايه محرکهاي ذاتی براي کسب ،تعهد ،يادگيري و دفاع استوار است و
هيجانات و عقالنيت ،هردو را در نظر گرفته است.
• هيجاناتی که بهوسيله چهار محرک ايجاد میشوند ما را وادار به عمل میکند و مهارت ذهنی ما آن
گزينههايی از عمل را انتخاب میکند که در جامعه قابل قبول باشد و منطبق بر اخالقيات ما باشد
محرک تعهد Drive To Bond
• محرکی است براي شكل دادن ارتباطات اجتماعی و تعهدات متقابل با ديگران .محرک يادگيري
محرک يادگيري Drive To Learn
• محرکی براي ارضاي کنجكاوي ما ،شناخت و درک خود و محيط پيرامون ما است.

محرک دفاع Drive To Defend
• محرکی است براي حفاظت جسمی و اجتماعی خود .اين محرک احتماالً اولين محرکی است که ايجاد
میشود و واکنش جنگ گريز در مقابل خطرات فردي را به وجود میآورد.
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نظریه چهار محرک
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نظریه انتظار

نظریه انتظار
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نظريه محتوايی
• نظريههايی که تاکنون شرح داده شدند اساساً ريشههاي درونی انگيزش کارکنان را توضيح
میدهد؛ اما چگونه اين محرکها و نيازها به رفتار و تالش مشخصی تبديل میگردند؟

• نظريه چهار محرک مشخص میکند هنجارهاي اجتماعی ،ارزشهاي شخصی و تجربيات گذشته
به تالش ما جهت میدهد ،اما جزئيات بيشتري را ارائه نمیکند.
نظريه فرايندي انتظار
• نظريه انتظار بر مبناي منطق عقاليی مدلی را ارائه میدهد که جهت ،سطح و دوام انگيزش را
پيشبينی میکند.
• اين نظريه اساساً بيان میکند که تالش کاري در جهت رفتارهايی است که افراد معتقدند به
نتايج مطلوبی میانجامد؛ بهعبارتديگر ما براي دستيابی به اهدافی با باالترين نتيجه مورد انتظار
داراي انگيزه هستيم.

نظریه انتظار
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سطح تالش فرد به سه عامل بستگی دارد:
• انتظار تالش براي عملكرد E-to-P
• انتظار عملكرد براي نتيجه P-to-O
• ارزش پيامدها

انگيزش افراد ،از هر سه قسمت مدل نظريه انتظار
تأثير میپذيرد .اگر هر يك از اين قسمتها
تضعيف شود ،انگيزش نيز کاهش میيابد.

نظریه انتظار در عمل
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اجزاي نظريه
انتظار

اهداف

کاربردها

افرادي با مهارتها و دانش موردنياز انتخاب نماييد.
آموزشهاي الزم ارائه گردد و شفافسازي الزامات شغلی صورت گيرد.
زمان و منابع کافی فراهم نماييد.
جهت افزايش اين باور
انتظار تالش براي که کارکنان از توانايی وظايف کمتر يا سادهتر به کارکنان واگذار کنيد تا زمانی که مهارت الزم براي آن
انجام موفقيتآميز کارها
عملكرد
را کسب کنند.
برخوردارند
نمونههايی از کارکنان مشابه که کار را به بهگونهاي موفقيتآميز به انجام رساندهاند
معرفی کنيد.
براي افرادي که فاقد اعتمادبهنفس هستند مربی در نظر بگيريد.
عملكرد شغلی را بهطور دقيق اندازهگيري کنيد.
براي افزايش اين باور
پيامدها و نتايج عملكرد موفق را به روشنی شرح دهيد.
انتظار عملكرد به که عملكرد خوب منجر
چگونگی پاداشهاي کارکنان بر مبناي عملكرد گذشته را شرح دهيد.
به نتيجه معين
نتيجه
نمونههايی از کارکنان را که عملكرد مطلوب آنها منجر به پاداشهاي بهتر شده
(ارزشمند) میگردد.
است را معرفی کنيد.
ارزش نتيجه

براي افزايش ارزش
مورد انتظار نتايج حاصل
از عملكرد مطلوب

پاداشهايی را توزيع کنيد که براي کارکنان ارزشمند است.
پاداشها را فردي کنيد.
وجود نتايجی با ارزشهاي متضاد را به حداقل برسانيد.
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تعیین هدف و بازخورد

تعیین هدف
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به فرايند انگيزش کارکنان و شفافسازي ادراک نقش آنها از طريق ايجاد اهداف عملكرد
اشاره دارد.

هدفگذاري بهطور بالقوه از دو طريق عملكرد کارکنان را بهبود میبخشد:
• با تقويت شدت و دوام تالش
• با ارائه ادراک نقش شفافتر به کارکنان بدين منظور که تالش آنها در جهت رفتارهايی هدايت گردد که بهبود
عملكرد را در پی داشته باشد.
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کارت امتیازی متوازن

شكل رايجی از تعيين هدف در سطح سازمانی است.
چشمانداز و مأموريت سازمان را در قالب اهداف عملكردي خاص و قابل اندازهگيري در رابطه با
فرايندهاي:
• مالی
• مشتريان
• فرايندهاي داخلی
• رشد و يادگيري

هدف
• حصول اطمينان از اين است که طيف کاملی از عملكرد سازمانی در فرايند تعيين هدف گنجانده شود.
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ویژگیهای بازخورد اثربخش

بازخورد بايد مانند تعيين هدف ،مشخص و مرتبط باشد؛ بهعبارتديگر بازخورد بايد به
معيارهاي مشخصی اشاره کند (بهطور مثال فروش در ماه گذشته  5درصد افزايش يافته
است).
به رفتارها و نتايجی از افراد که تحت کنترل او است داللت نمايد.

بايد به موقع باشد؛ اطالعات بايد بالفاصله پس از رخداد نتايج يا رفتار در دسترس باشد
بهطوري که کارکنان ارتباط روشنی ميان اعمال خود و پيامدها مشاهده نمايند.
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بازخورد از طریق مربیگری قوت محور

چهل سال پيش از اين ،پيتر دراکر تشخيص داد که رهبران هنگامی که بر قوت ها
بيش از ضعفها متمرکز میشوند ،اثربخشتر خواهند بود.
وي اذعان داشت :مديران اثربخش بر مبناي قوت ها عمل میکنند و بر نقاط قوت
خود ،مافوق خود ،پيروان ،همكاران و قوت موقعيتها استوار هستند.

مربیگري قوتمحور ،بر رويكرد رفتار سازمانی مثبتگرا در مربیگري و بازخورد
داللت دارد که بر ساختن و بهبود نقاط قوت بيش از اصالح ضعف متمرکز است.

منابع بازخورد
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 بازخورد چند منبعی ( 360درجه)
 اطالعاتی است در مورد عملکرد

کارکنان که از سوی حلقه کاملی از
افراد از جمله زیردستان ،همکاران،
سرپرستان و مشتریان جمعآوری

میشود.
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عدالت سازمانی

عدالت سازمانی
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عدالت توزيعی

• به عدالت درک شده در نسبت نتايج فرد به مشارکت او در
مقايسه با نسبت نتايج به مشارکت ديگران اشاره دارد.

عدالت رويهاي

• به انصاف درک شده در مورد رويههاي مورد استفاده در
تعيين توزيع منابع اشاره دارد.

عدالت تعامل

• تعامالت عادالنه
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نظریه برابری

اولين چيزي که ما معموالً در شرايط بی عدالتی به آن فكر میکنيم يا تجربه میکنيم
بی عدالتی توزيعی است.
بی عدالتی توزيعی به باور فرد در مورد اينكه حقوق و نتايجی که در يك رابطه تبادلی
دريافت میکند منصفانه نيست و همچنين به پاسخهاي هيجانی اين باور داللت دارد.
آنچه عادالنه در نظر گرفته میشود در افراد مختلف و با توجه به موقعيتها متفاوت
است.
بر اساس نظريه برابري کارکنان با مقايسه نسبت خروجی به نهاده خود با نسبت
خروجی به نهاده ديگران ،حس برابري را تعيين میکنند
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نابرابری و انگیزش کارکنان
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روشهای پاسخگویی افراد به حس نابرابری پرداخت
کم
کاهش ورودي

انجام کارها بهصورت کندتر ،ارائه پيشنهادات سازنده کمتر و مشارکت کمتر
در رفتار شهروندي سازمانی

افزايش نتايج

درخواست دستمزد بيشتر بهصورت مستقيم يا از طريق اتحاديه کارگري،
استفاده غيرمجاز از منابع شرکت

افزايش ورودي
ديگران
کاهش نتايج
ديگران

درخواست ماهرانه از همكاري که در موقعيت مطلوبتري است براي انجام
سهم بزرگتري از کارها در توجيه دريافت دستمزد بيشتر و ساير نتايج او.

درخواست از شرکت براي کاهش دستمزد همكار.
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روشهای پاسخگویی افراد به حس نابرابری پرداخت
کم

تغيير
ادراکات

تغيير فرد
مورد مقايسه
ترک محل

اعتقاد فرد به اينكه همكار وي واقعاً کار بيشتري انجام میدهد (بهطور
مثال ساعات کار طوالنیتري دارد) يا نتايج باالتري را که او دريافت
میکند در واقع از آنچه فرد از بهرهمند است بهتر نيست.

فرد خود را با همكار ديگري که به موقعيت او (از لحاظ وظايف
شغلی ،معيار دستمزد) نزديكتر است مقايسه میکند.
اجتناب از فكر کردن به نابرابري با دور شدن از محل کاري که در
آن همكار فرد حقوق بيشتري دريافت میکند ،مرخصی استعالجی
بيشتر ،انتقال به بخش ديگر يا ترک شغل

عدالت رویهای
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عدالت رويهاي اشاره دارد به عدالت روشهاي تصميمگيري در
توزيع منابع.

شرکتها چگونه عدالت رويهاي را بهبود میبخشند؟
• به کارکنان فرصت اظهار عقيده در فرايند تصميمگيري را بدهيم؛
• آنها را به بيان حقايق و ديدگاهها در مورد موضوع تشويق کنيم.

• اظهار عقيده همچنين کارکرد ارزش بيانی را فراهم میآورد؛
• کارکنان از اينكه فرصتی براي بيان افكار داشته باشند ،حس بهتري دارند.
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نظریه نیازهای گالسر (نظریه انتخاب)
نياز به بقا
نياز به ارتباط
نياز به موفقيت و پيشرفت
نياز به آزادي و استقالل
نياز به تفريح

