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 طریق از که است یافته انعکاس مختلفی نظریات
 به منابع این به دسترسی .باشد می اختیار 
  کارگاه،  سرپرست مدیر، استاد، دانشجو، اینکه از

بهره وريبهره وري    آیینهآیینهانگیزش در انگیزش در 

  کارگاه،  سرپرست مدیر، استاد، دانشجو، اینکه از
  و وقت اسرع در متفاوتی، هاي زبان به متعددي

 نه گذشته در ولی باشد شده عادي امروزه پدیده
  .نداشت وجود

نظریات در روز علمی هاي حلقه در انگیزه
 در فیزیکی یا مجازي صورت به گوناگونی
از فارغ فردي، هر و است پذیر امکان سهولت

انگیزش در انگیزش در   هايهايروشن روشن   سایهسایه

از فارغ فردي، هر و است پذیر امکان سهولت
متعددي منابع به تواند می باشد، کارمند یا ور پیشه

پدیده این شاید .یابد دست قیمت نازلترین با
وجود ها فرصت این از یک هیچ دوري، چندان



  مهم پرسش شرایطی چنین 
  وجود با  :که است این ما روي پیش
  پیشرفت چه هایی فرصت  چنین
 انگیزه تقویت و ایجاد در مهمی

  شده حاصل ها سازمان در کارکنان
  حوزه این صریح دانش آیا است؟
  راه تواند می تنهایی به انسانی
  حوزه این صریح دانش آیا است؟
  راه تواند می تنهایی به انسانی
   باشد؟ امروز هاي سازمان گشاي
  تجارب و اجتماعی هاي واقعیت
  .دهد می منفی پاسخ ما به مدیران
  ضمنی دانش  پنجره از هم با بیایید
.بیاندازیم انگیزش مقوله به نگاهی



رایجانگیزه در آیینه مفاهیم نظري 

 ،ppt.تعلق - زیستی نظریه - 

ppt.گانه سه هاي نیاز  نظریه-                                      .گانه سه هاي نیاز  نظریه-                                     

pptx.هدف تعیین نظریه -                                    

ppt.رفتار تقویت  نظریه-                                  

انگیزه در آیینه مفاهیم نظري 

  مازلو نظریه-

                                     برگ هرز نظریه                                     برگ هرز نظریه-

                                   ppt.گرگور مک-

                                  ppt.انتظار نظریه-

ppt.برابري نظریه-



چرا کارکنان انگیزه الزم در سازمان ها را ندارند؟
    نیست؟نیست؟  کافیکافی

ندارند؟ندارند؟  رارا  علمیعلمی  هايهاي  ابزارابزار  جعبهجعبه  

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

ندارند؟ندارند؟  رارا  علمیعلمی  هايهاي  ابزارابزار  جعبهجعبه  
نیست؟نیست؟  فراهمفراهم

    سیستمسیستم  کلکل  دردر  هاها  فرایندفرایند  سایرسایر  کردنکردن  فعالفعال

چرا کارکنان انگیزه الزم در سازمان ها را ندارند؟
کافیکافی  انگیزشانگیزش    نظریاتنظریات  دربارهدرباره  ماما  اطالعاتاطالعات  آیاآیا
  ایناین  ازاز  استفادهاستفاده  تواناییتوانایی  ماما  کارشناسانکارشناسان  آیاآیا

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

  ایناین  ازاز  استفادهاستفاده  تواناییتوانایی  ماما  کارشناسانکارشناسان  آیاآیا
فراهمفراهم  کارکار  آنجامآنجامزمینهزمینه  !!  هیچکدامهیچکدام  اینکهاینکه  یایا

فعالفعال  بدونبدون  کارکار  فرایندفرایند  یکیک  کردنکردن  فعالفعال  شایدشاید
نباشد؟نباشد؟  ممکنممکن

  



آیا قلمرو انگیزش در سازمان ها قلمروي مستقل است؟

رهبري   رهبري   : : قدرتمندي مانندقدرتمندي مانند) ) فرایند هايفرایند هاي((قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان 

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

رهبري   رهبري   : : قدرتمندي مانندقدرتمندي مانند) ) فرایند هايفرایند هاي((قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان 
یقینا، دروازه یقینا، دروازه . . می باشدمی باشد... ... سازوکار جبران خدمات، کارراهه شغلی و سازوکار جبران خدمات، کارراهه شغلی و 

هاي تودرتوي این قلمرو باید به روي هم گشوده باشد، بسته بودن این گذرگاه ها پویائی و هاي تودرتوي این قلمرو باید به روي هم گشوده باشد، بسته بودن این گذرگاه ها پویائی و 
..اثربخشی فعالیت ها را هرچند که با دقت طراحی و اجرا شده باشند به شدت کاهش می دهداثربخشی فعالیت ها را هرچند که با دقت طراحی و اجرا شده باشند به شدت کاهش می دهد

آیا قلمرو انگیزش در سازمان ها قلمروي مستقل است؟

قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان     

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان قلمرو انگیزش در سازمان ها در محاصره همسایگان     
سازوکار جبران خدمات، کارراهه شغلی و سازوکار جبران خدمات، کارراهه شغلی و سازمان، ارتباطات سازمان،سازمان، ارتباطات سازمان،

هاي تودرتوي این قلمرو باید به روي هم گشوده باشد، بسته بودن این گذرگاه ها پویائی و هاي تودرتوي این قلمرو باید به روي هم گشوده باشد، بسته بودن این گذرگاه ها پویائی و 
اثربخشی فعالیت ها را هرچند که با دقت طراحی و اجرا شده باشند به شدت کاهش می دهداثربخشی فعالیت ها را هرچند که با دقت طراحی و اجرا شده باشند به شدت کاهش می دهد



:  نسبت به سازمان 

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

جبران خدمات، رشد و ارتقاء

نسبت به سازمان ) رییس(تلقی کارکنان 

اهداف، کارکرد،

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

اهداف، کارکرد،

نظم، ارزشیابی 

جبران خدمات، رشد و ارتقاء



سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

رییس مستقیم تحصیالت، تجربه مربوط، شایستگی ها،  رییس مستقیم تحصیالت، تجربه مربوط، شایستگی ها،  

سالمت، انرژي، تفکر نقاد و توان ارزشیابی  سالمت، انرژي، تفکر نقاد و توان ارزشیابی  

:بهنسبت کارکنان تلقی

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

رییس مستقیم تحصیالت، تجربه مربوط، شایستگی ها،  رییس مستقیم تحصیالت، تجربه مربوط، شایستگی ها،  

سالمت، انرژي، تفکر نقاد و توان ارزشیابی  سالمت، انرژي، تفکر نقاد و توان ارزشیابی  



انگیزش در آیینه  بهره وريانگیزش در آیینه  بهره وري انگیزش در آیینه  بهره وريانگیزش در آیینه  بهره وريروشن هاي روشن هاي سایه سایه 

::  بهبه  نسبتنسبت  کارکنانکارکنان  تلقیتلقی

اجراي نظام  کار راه شغلیاجراي نظام  کار راه شغلیاجراي نظام  کار راه شغلیاجراي نظام  کار راه شغلی



)ارزش افزوده ایجاد شده ( محصول و یا ارزشی که تولید می کنند 

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

)ارزش افزوده ایجاد شده ( محصول و یا ارزشی که تولید می کنند 

:نسبت به ) رییس (تلقی کارکنان 

محصول و یا ارزشی که تولید می کنند    

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

محصول و یا ارزشی که تولید می کنند    



سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

:به نسبت )رییس( کارکنان تلقی

آیندهآینده -

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

آیندهآینده -

اقتصاد-

بازار کار  بازار کار  --

شغل-



سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

: : تلقی کارکنان نسبت بهتلقی کارکنان نسبت به
کارکارعهده کار بر آمدن و توانایی انجام عهده کار بر آمدن و توانایی انجام از از              کارکارعهده کار بر آمدن و توانایی انجام عهده کار بر آمدن و توانایی انجام از از             



خودخود

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

خودخود

    ::  بهبه  نسبتنسبت  ))رییسرییس((  کارکنانکارکنان  تلقیتلقی

خودخود  شغلشغل  اجتماعیاجتماعی  شانشان

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

خودخود  شغلشغل  اجتماعیاجتماعی  شانشان



گیريگیري

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

گیريگیري

    ::  بهبه  نسبتنسبت  ))رییسرییس((  کارکنانکارکنان  تلقیتلقی

گیريگیري  تصمیمتصمیم  قدرتقدرت  وو  کارکار  انجامانجام  شیوهشیوه  استقاللاستقالل            

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

گیريگیري  تصمیمتصمیم  قدرتقدرت  وو  کارکار  انجامانجام  شیوهشیوه  استقاللاستقالل            



توانمند و قادر به انجام وظایف جاري و جدید

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

توانمند و قادر به انجام وظایف جاري و جدید

بالقوه داراي استعداد فراگیري انجام وظایف

بدون امید و سپري کننده وقت اداري

:تلقی رییس نسبت به همکار  

توانمند و قادر به انجام وظایف جاري و جدید-

سایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وريسایه روشن هاي انگیزش در آیینه  بهره وري

توانمند و قادر به انجام وظایف جاري و جدید

بالقوه داراي استعداد فراگیري انجام وظایف-

بدون امید و سپري کننده وقت اداري-

انعطاف ناپذیر و ایستا-

مقاوم و کارشکن-



به امید دیدار مجدد 
شما را به خـدا می سپارمشما را به خـدا می سپارم

به امید دیدار مجدد 
شما را به خـدا می سپارمشما را به خـدا می سپارم


