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نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو



نظریه نیازهای آموخته شده

.نیازهای شخص می تواند از طریق تقویت، یادگیری و موقعیت های اجتماعی تشدید شود•

نظریه نیازهای آموخته شده

ریافت به نیاز افراد برای دستیابی به اهداف چالش برانگیز قابل دسترسی و تمایل آن ها برای د•
.بازخوردهای صریح و مشخص برای موفقیت های خود اشاره دارد

نیاز به موفقیت

عمل می کنند بر مبنای این نیاز افراد در جستجوی تائید دیگران مطابق با انتظارات و خواسته های آنان•
.و از تعارض و تقابل اجتناب می کنند

نیاز به ارتباط

رسانی به به تمایل افراد برای کنترل محیط اشاره دارد که سیطره بر افراد و منابع مادی در جهت سود•
.را شامل می شود( قدرت اجتماعی)یا دیگران ( قدرت شخصی)خود فرد 

نیاز به قدرت



نظریه انتظار



نظریه انتظار
اجزای نظریه 

کاربردهااهدافانتظار

انتظار تالش 
برای عملکرد

ر جهت افزایش این باو
ایی که کارکنان از توان

انجام موفقیت آمیز 
کارها برخوردارند

.افرادی با مهارت ها و دانش موردنیاز انتخاب نمایید
.آموزش های الزم ارائه گردد و شفاف سازی الزامات شغلی صورت گیرد

.زمان و منابع کافی فراهم نمایید
الزم برای وظایف کمتر یا ساده تر به کارکنان واگذار کنید تا زمانی که مهارت

.آن را کسب کنند
ه انجام نمونه هایی از کارکنان مشابه که کار را به به گونه ای موفقیت آمیز ب

.رسانده اند معرفی کنید
.برای افرادی که فاقد اعتمادبه نفس هستند مربی در نظر بگیرید

به انتظار عملکرد
نتیجه

اور برای افزایش این ب
که عملکرد خوب 

ن منجر به نتیجه معی
.می گردد( ارزشمند)

.عملکرد شغلی را به طور دقیق اندازه گیری کنید
.پیامدها و نتایج عملکرد موفق را به روشنی شرح دهید

.دچگونگی پاداش های کارکنان بر مبنای عملکرد گذشته را شرح دهی
هتر نمونه هایی از کارکنان را که عملکرد مطلوب آن ها منجر به پاداش های ب

.شده است را معرفی کنید

ارزش نتیجه

برای افزایش ارزش 
مورد انتظار نتایج 
حاصل از عملکرد 

مطلوب

.پاداش هایی را توزیع کنید که برای کارکنان ارزشمند است
.پاداش ها را فردی کنید



پاداش های مالی



پاداش های مالی 

از قدیمی ترین و متداول ترین شیوه های انگیزش

. کارکنان در ازای آن کار، مهارت و دانش خود را ارائه می دهند

.انواع بسیاری از نیازها را برآورده می سازد



پاداش های مبتنی بر عضویت و ارشدیت

پرداخت ثابت•

مفهوم

جذب متقاضیان شغل•

کاهش میزان ترک کار •

.استرس عدم امنیت شغلی به حداقل می رسد•

مزایا

عدم تاثیر مستقیم بر افزایش عملکرد •

.اشندممکن است کارکنانی با عملکرد ضعیف تمایل به ترک کار نداشته ب•

معایب



پاداش های مبتنی بر جایگاه شغلی

افزایش پرداخت بر اساس ترفیع شغلی•

مفهوم

عامل افزایش رقابت بین کارکنان برای ترفیع شغلی •

ر در با اختصاص دستمزد باالتر به افراد مشغول به کار در مشاغل با ارزش باالت•
. سازمان سعی در بهبود احساس عدالت دارد

مزایا

یت پذیری تشویق  ساختار سلسله مراتبی که باعث افزایش هزینه ها و کاهش مسئول•
.می شود

.رقابت شغلی را برمی انگیزد و ارزش کار را بزرگنمایی می کند•

معایب



پاداش های بر مبنای شایستگی 

پرداخت مبتنی بر مهارت و شایستگی•

مفهوم

عامل بهبود کیفیت•

مزایا

هزینه بر بودن برنامه های پرداخت مبتنی بر مهارت•

معایب



پاداش های بر مبنای عملکرد

(حق العمل)کمیسیون : پاداش بر مبنای عملکرد فردی•

اصلهبه اشتراک گذاری منافع ح: پاداش بر مبنای عملکرد تیمی•

ارکنان فروش سهام شرکت به ک: پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی•
با تخفیف یا به صورت اقساطی

انواع

ابرانگیزاننده عملکرد وظیفه گر•

.متقاضیان کار عملکرد محور را جذب می کند•

مزایا



راهکارهای بهبود اثربخشی پاداش های مالی

ر، پاداش ارائه به کارکنان با عملکرد بهتر باید بیش از کارکنان با عملکرد ضعیف ت•
شود

پیوند دادن پاداش با عملکرد

ینند، برای هر چه کارکنان ارتباط بیشتری بین فعالیت های روزانه خود و پاداش آن بب•
.  ارتقای عملکرد خود انگیزه بیشتری می یابند

مرتبط بودن پاداش 

های تیمی وقتی کارکنان در مشاغل بسیار وابسته به هم کار می کنند، باید از پاداش•
به جای پاداشهای فردی استفاده شود چراکه ارزیابی عملکرد فردی در چنین 

. موقعیت هایی دشوار است

ارائه پاداش تیمی برای مشاغل وابسته به هم



راهکارهای بهبود اثربخشی پاداش های مالی

.که کارکنان چه می خواهند، تصور غلطی دارندگاهی شرکت ها درباره این•

.ند استحل این است که از از کارکنان بپرسید که چه چیز برای آن ها ارزشمالبته راه•

ارزشمند بودن پاداش 

بر رفتار های پاداش مبتنی بر عملکرد، تأثیر غیر منتظره و نامطلوبگاهی سیستم•
.کارکنان دارد

ن خود پاداش یک پیتزا فروشی تصمیم داشت تا برای تحویل های به موقع، به رانندگا•
. دهد

د اما میزان این برنامه باعث شد که پیتزاهای داغ تری به موقع به دست مشتریان برس•
ا تشویق تصادف رانندگان شرکت را هم افزایش داد؛ چراکه این برنامه تشویقی آنان ر

.می کرد که بی احتیاط برانند

.مراقب عواقب پیش بینی نشده باشید



طراحی شغل



طراحی شغل

فرایند تعریف وظایف برای یک شغل•

مفهوم

صر روش نظام مندی برای تقسیم شغل به عنا: مدیریت علمی•
ر کوچکتر و استانداردسازی وظایف برای رسیدن به حداکث

کارایی

کاهش / خستگی شغلی: مشکالت ناشی از تخصصی نمودن شغل•
انگیزه کاری

طراحی شغل و کارایی شغلی



(غلخصوصیات اصلی ش)طراحی شغل و انگیزش کاری 

. دامنه مهارتها و فعالیتهای ضروری برای انجام شغل را توصیف می کند•

غل شغل هایی که از افراد می خواهند مشکالت را حل کنند رضایت بخش تر از ش•
.های هستند که از وظایفی با روال عادی برخوردارند

ممکن به متصدیان فروش که به طور معمول صرفاً به مشتریان خدمات ارائه می دهند•
روشگاه است وظایف اضافه تری نظیر فهرست برداری انبار و تغییر چیدمان جلوی ف

.محول شود

تنوع مهارت

. م استارزیابی می کند که فرد تا چه اندازه ای در تکمیل یک کار یا فعالیت سهی•

.دوختن یک لباس کامل رضایت بخش تر از دکمه های آن است•

.مونتاژ کامل یک مودم پهن باند و نه فقط لحیم کاری مدار•

هویت کار



(غلخصوصیات اصلی ش)طراحی شغل و انگیزش کاری 

.به بررسی تاثیر و نفوذ یک شغل در سازمان یا اجتماع می پردازد•

از قلب محصوالتی که کارکنان شرکت مدترونیک، سازنده دستگاه ضربان س•
. تولید می کنند، باعث نجات زندگی افراد می شود

اهمیت کار

. به توصیف میزان قدرت انتخاب فرد در انجام یک شغل می پردازد•

خودمختاری

یر کارش به بررسی بازخوردی می پردازد که یک فرد درباره عملکرد و میزان تاث•
.کسب می کند

بازخورد شغلی



شیوه های انگیزشی طراحی شغل

چرخش شغلی

توسعه شغلی

غنی سازی شغلی



چرخش شغلی

جابجایی از یک شغل به شغل دیگر •

مفهوم

کنان مدیران کرایسلر سیاستی را به کار گرفته اند که به موجب آن کار•
ختلف به صورت تیمی کار می کنند و هر چند ساعت در ایستگاه های کاری م

.  چرخش دارند

مثال

ر کرایسلر طی اولین سال اجرای چرخش شغل پیشرفت قابل توجهی د•
.بهره وری و روحیه افراد گزارش نمود

دستاوردها



توسعه شغلی

اضافه کردن کارهایی به شغل فعلی•

ار واحد به این صورت که ممکن است دویا چند کار کامل شده با هم ترکیب و به یک ک•
.  تبدیل شود و یا این که فقط یک یا چند وظیفه به کار موجود اضافه شود

مفهوم

تی متشکل یک تیم خبری سن. خبرنگاران تصویری نمونه آشکاری از توسعه شغل هستند•
یسد یا آن است از اپراتور دوربین، متخصص صدا و نور و یک خبر نگار که داستان را می نو

.یک خبرنگار تصویری همه این کارها را انجام می دهد. را ارائه یا روایت می کند

مثال

.توسعه شغل بهره وری و انعطاف پذیری کار را افزایش می دهد•

دستاوردها



غنی سازی شغلی

دادن مسئولیت های بیشتری برای زمان بندی، هماهنگی و برنامه ریزی در شغل و کار خود•

مفهوم

یا خدمات غنی سازی شغلی منجر به افزایش مسئولیت و حس مالکیت کارکنان نسبت به محصول•
.  می شود

دستاوردها

یوند مستقیم هدف از این استراتژی پ. یکی از استراتژی غنی سازی شغلی ایجاد روابط با مشتریان است•
.کارکنان و مشتریان و حذف نقش واسطه ای سرپرست در این ارتباط است

آن که این افراد پس از. منشی های پزشکی شاغل در یکی از بیمارستآن های بزرگ سوئد هستند•
ه اگرچ. درصد از نیروهای خود را کاهش داد، وظایف شغلی بیشتری را عهده دار شدند10بیمارستان 

 ها انگیزش افزایش حجم کاری استرس بیشتری را برای این کارکنان به همراه داشت، ولی برخی از آن
.و رضایت بیشتری را حس می کردند

مثال



عدالت سازمانی



عدالت سازمانی

یعدالت توزیع

ت او به عدالت درک شده در نسبت نتایج فرد به مشارک•
.اره دارددر مقایسه با نسبت نتایج به مشارکت دیگران اش

عدالت رویه ای

به انصاف درک شده در مورد رویه های مورد استفاده در •
.تعیین توزیع منابع اشاره دارد

عدالت تعامل
تعامالت عادالنه•



نظریه برابری
ه می کنیم بی اولین چیزی که ما معموالً در شرایط بی عدالتی به آن فکر می کنیم یا تجرب

.  عدالتی توزیعی است

طه تبادلی بی عدالتی توزیعی به باور فرد در مورد اینکه حقوق و نتایجی که در یک راب
. ت دارددریافت می کند منصفانه نیست و همچنین به پاسخ های هیجانی این باور دالل

فاوت آنچه عادالنه در نظر گرفته می شود در افراد مختلف و با توجه به موقعیت ها مت
. است

سبت خروجی بر اساس نظریه برابری کارکنان با مقایسه نسبت خروجی به نهاده خود با ن
به نهاده دیگران، حس برابری را تعیین می کنند 



نابرابری و انگیزش کارکنان



خت روش های پاسخگویی افراد به حس نابرابری پردا
کم 

و انجام کارها به صورت کندتر، ارائه پیشنهادات سازنده کمتر
مشارکت کمتر در رفتار شهروندی سازمانی

کاهش ورودی

حادیه درخواست دستمزد بیشتر به صورت مستقیم یا از طریق ات
کارگری، استفاده غیرمجاز از منابع شرکت

افزایش نتایج

ای درخواست ماهرانه از همکاری که در موقعیت مطلوب تری است بر
تر و انجام سهم بزرگ تری از کارها در توجیه دریافت دستمزد بیش

.سایر نتایج او

افزایش ورودی 
دیگران

.درخواست از شرکت برای کاهش دستمزد همکار

کاهش نتایج 
دیگران



خت روش های پاسخگویی افراد به حس نابرابری پردا
کم 

هد اعتقاد فرد به اینکه همکار وی واقعاً کار بیشتری انجام می د
ا که او یا نتایج باالتری ر( به طور مثال ساعات کار طوالنی تری دارد)

.ستدریافت می کند در واقع از آنچه فرد از بهره مند است بهتر نی

تغییر 
ادراکات

از لحاظ وظایف )فرد خود را با همکار دیگری که به موقعیت او 
.نزدیک تر است مقایسه می کند( شغلی، معیار دستمزد

تغییر فرد
همورد مقایس

ه در اجتناب از فکر کردن به نابرابری با دور شدن از محل کاری ک
الجی آن همکار فرد حقوق بیشتری دریافت می کند، مرخصی استع

بیشتر، انتقال به بخش دیگر یا ترک شغل

ترک محل



عدالت رویه ای

عدالت رویه ای اشاره دارد به عدالت روش های تصمیم گیری
.  در توزیع منابع

به کارکنان فرصت اظهار عقیده در فرایند تصمیم گیری را بدهیم؛ •

.  آن ها را به بیان حقایق و دیدگاه ها در مورد موضوع تشویق کنیم•

اظهار عقیده همچنین کارکرد ارزش بیانی را فراهم می آورد؛ •

.  ی دارندکارکنان از اینکه فرصتی برای بیان افکار داشته باشند، حس بهتر•

شرکت ها چگونه عدالت رویه ای را بهبود می بخشند؟


