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چکیده

تقســیمبندی،نقدوتحلیــلنظریههــایمختلفدریکحوزهســرآغاز

مطرحکردننظریههاینوینبهحســابمیآید.درپژوهشحاضرکهحول

مفهــومانگیزشدرمدیریتصورتپذیرفتهاســت،ضمنبرشــمردندو

تقسیمبندیاصلیازنظریههایانگیزش،یعنیتقسیمبندیآفاقیوانفسی،

ســعیبرآنشدتادرهرتقســیمبندی،مهمترینریشــههاینظریههاذکر

شود.نظریههایانفســیبهلحاظریشهبهچهاردســتۀاحساساتمحور،

شناختمحور،نیازمحوروشخصیتمحورتقسیمشدهاندودرنظریههای

دستۀآفاقی،بهدوســرینظریۀفرایندمحوروهدفمحوراشارهشدهاست.

ســپسبابهرهگیــریازروشتحلیلیانتقــادی،بهمرورادبیــاتمذکور

پرداختهشــدهوپسازتحلیلریشۀهرکدامازنظریهها،انتقاداتواردشده

 بررسی انتقادی نظریه های متعارف انگیزش؛
 به سوی نظریۀ رشد
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شماره18تحقیقاتبنیادینعلومانسانیمنتشرشدهاست.
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درچهاردســتۀاصلیسازماندهیشدهاســتکهشامل»هستیشناسی«،

»انسانشناســی«،»معرفتشناسیوروششناسی«و»مسئلۀغالبوتعبیر

عامآنهاازســازمان«میشود.برایدستیابیکاملبههدفپژوهشوتحقق

یکمرورانتقادیجامعدرحوزۀانگیزش،کههمابعادســلبیوهمابعادایجابی

داشــتهباشد،عالوهبرنقدنظریههایمذکوردرانتهابهطرحنظریۀگرایشمحورو

تفاوتآنبانظریههایپیشگفتهپرداختهشد.

کلیدواژه   هــا:انگیزش،انگیزشاســالمی،نیاز،گرایــش،فطرت،مدیریت

اسالمی،شهیدمطهری)رحمةاللهعلیه(.

1. مقدمه و بیان مسئله

ازمیاننظریههایمتعــددموجوددرمدیریت،»انگیزش«ازقدیمیتریــنومهمترینحوزههای

پژوهشــیاندیشمندانمدیریتوروانشناســیبهحســابمیآید.دراواخرقرنبیستم،موضوع

انگیزشســهمبســزاییازفضاینشــریاتروانشناســیکاریاروانشناســیصنعتیرابهخود

اختصاصدادهبود؛برخیازاندیشــمنداناینســهمرابالغبریکسوممقاالتمنتشرشدهبرآورد

کردهاند)کوپرورابرتســون،1 1986(.اینروندادامهپیداکرد؛تاجاییکهدردهۀپایانیاینقرن

ریلی،2 
ُ
موضوعانگیزشپرتکرارترینموضوعپژوهششــدهدررفتارسازمانیدرسطحخردبود)ا

1991:ص431(.ماینر3)2003(معتقداســتکــهانگیزشدرقرنحاضرنیزجایگاهمهمخود

رانزدمحققانحفظخواهدکرد.اوهمچنیناعتقاددارداگرفردیبخواهدیکنظریۀبســیارمعتبر

ایجادکند،کهباهدفافزایشکاراییدرعملســاختهشود،بهتراستکهبهنظریههایانگیزشی

براییافتنمدلیمناسببپردازد.

بــاتوجهبهاهمیتموضــوعانگیزش،هدفمقالۀحاضردروهلــۀاولدرکدقیقنظریههای

حوزۀانگیزشمتعارفاستکهتابهحالتوســطاندیشمندانمطرحشدهوپسازآنارائۀالگویی

بدیلدرفضایانگیزشاســتکهباتوجهبهآموختههایاســالمی،بهویژهنظریۀرشد،ایجادشده

1.Cooper & Robertson

2.O’Reilly
3.Miner
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است.درهمینراستادراینپژوهشبهتقسیمبندینظریههایانگیزشمتعارفدرطول119سال

گذشــتهپرداختهشدهاســتوپسازنظمبخشیبهبدنۀدانشــینظریههایانگیزش،بااستعانت

ازروشتحلیلیانتقادی،بهنقدمبانی»هستیشناســی«،»انسانشناســی«،»معرفتشناسی«و

»مســئلۀغالبوتقریرعامازسازمان«پرداختهشدهاســت.درنهایتسعیشدهاستتاباطرح

نظریۀگرایشمحورفرایندنقدتکمیلشــود.درانتهانیزتمایزهایبینالگوهایمتعارفوالگوی

گرایشمحوربیانشدهاست.

یه   های متعارف انگیزش 2. بررسی نظر
طبقهبندیهایمختلفیبهعنوانمبنایتقسیمبندینظریههایموجوددرمدیریتانگیزشسازمانی

انتخابشــدهاست؛برایمثالرضائیان)1390(ازطبقهبندیمحتواییوفرایندیاستفادهکردهو

رابینزوجاج1)1397(ازطبقهبندیگذشتهومعاصروالتام2)2007(ازطبقهبندیمبتنیبرتطور

تاریخینظریههااستفادهکردهاســت.درایننوشتارنگارندگانازطبقهبندیجدیدیبرایتقسیم

نظریههایانگیزشاستفادهکردهاندکهنظریههایانگیزشرابهدودستهطبقهبندیمیکنند:الف(

ـذهنیتلقیمیکننــدوب(نظریههاییکهآنرامقولهای نظریههاییکهانگیــزشراامریدرونی

ـعینیمیپندارند.نگارندگاندســتۀاولراباعنواننظریههایانفسیودستۀدومراباعنوان بیرونی
آفاقینامگذاریکردهاند.3

یه   های انفسی الف ـ نظر

ایننظریههاشــاملچهاردســتهنظریۀ»نیازمحور«،»شــخصیتمحور«،»شــناختمحور«و

»احساساتمحور«میشودکهدرادامهبهتوضیحهریکپرداختهخواهدشد.

یه   های نیاز محور ـ نظر

ازآنجاکهانســاننیازهــایمتعددیداردوبرآوردهکــردننیازیکیازارکانمهمانگیزشاســت،

1.Robbins&Judge
2.Latham
3.واژۀانفســیترجمــۀsubjectiveوواژۀآفاقیترجمۀobjectiveاســت.گفتنیاســتترجمــۀایندوواژه

وامگرفتهشدهازاستادبزرگوار،دکترسعیدزیباکالمدرکتابچیستی علماست.
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نظریههاینیازمحورســعیدرطبقهبندیایــننیازهاوارائۀراهحلیبرایارضاشــدنهرطبقهاز

نیازدارند.شــایدبتواناولیــنمطالعهدرنظریههــاینیازمحوررابهآبراهاممازلونســبتدادکه

پسازاوتوســطمکگریگورادامهیافت)اوت1ودیگــران،2007:ص137(.بههرحالمازلو،

گریوز،آلدرفر،مککلهلندوهرزبرگازجملهشناختهشــدهتریننظریهپردازاندراینزمینههستند

)رضائیان،1390(.شرمرهورن2نیزنظریههاینیازمحوررانظریههاییمیداندکهبرنیازهایفردی

یعنیکمبودهایفیزیکییاروانیکهمااحســاسمیکنیــم،تمرکزمیکنندتایاآنهاراکمکنندو

یــابهطورکاملایــننیازهاراحذفکنند.پسایننظریههاتالشمیکنندتارفتارهاییکهانســان

درمحلکاربروزمیدهدرابهعنوانجســتوجویراهیبرایارضاینیازهایمهمیاواکنشــیبه

سرکوبنیازهاتعبیرکند؛ازاینرو،انگیزشنتیجۀتالشهایمابرایارضاینیازهایماناست.این

نظریههامفروضمیدارندکهاگرمانیازهایافرادرابفهمیم،ایجادمحیطیکهپاســخمثبتبهاین

نیازهابدهد،امکانپذیرخواهدبود)شرمرهورنودیگران،2014(.

یه   های شخصیت محور ـ  نظر

مطالعاتتجربیاندکیدرقرنبیستم،مقولۀشخصیترادرانگیزشمؤثرومهمتلقیمیکردند،

بهطــورمثالمیچل3)1979(دریافتکهکنترلمتغیرهایشــخصیتیهیچاثریدررفتارافراددر

محیطکاریندارد.ناتوانیدرتوجیهارتباطبینشــخصیتوعملکردشــغلیسببشدتابیشتر

اندیشــمندانحوزۀانگیزشدرقرنبیستمازمسئلۀشخصیتوتأثیروتأثرآنغفلتکنند)هاقو

اشنایدر،4 1996(.امادرقرنحاضربااستفادهازابزارهاینوینپژوهش،اثرواهمیتشخصیت

درتبیینوپیشبینیمقولۀانگیزشنمایانشــد)بریک،مانتوجــاج،5 2001(.پژوهشدربارۀ

ارتباطشخصیتوانگیزشدرقرنبیستمبهحدیرسیدکهمیچلودنیلز6)2003(،گزارشدادند

کهپژوهشدراینحوزهسریعترینرشدرابهخوداختصاصدادهاست.

1.Ott
2. Schermerhorn
3.Mitchell

4.Hough&Schneider
5.Barrick,Mount,&Judge

6.Daniels
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درســال2003اشــمیت1ودیگراندریافتندکهشــخصیتمهمترینعاملپیشبینیکنندۀ

انگیزشاست.درهمینراستااسپانگلر2ودیگران)2004:ص252(اعالمکردندکهویژگیهای

شخصیتیثباتزیادیدرتوضیحرفتارمتأثرازانگیزانندههادارند.هوگان3)2004(نیزبامعرفی

نظریۀپنجعاملشــخصیتسببشدتانظراندیشــمندانحوزۀروانشناسیومدیریتبهمقولۀ

شخصیتجلبشود.باانجامفراتحلیلبیننظریۀپنجعاملشخصیتونظریههایینظیرانتظارو

هدفگذاری،همبستگی0/49نشاندادهشد؛همچنین،یافتههایهوگانبامطالعاتتجربیبعد

ازخودتأییدشد)التام،2007:ص134(واینسرآغازیبرایورودنظریههایشخصیتمحور

درحوزۀانگیزشبود.درادامۀقرنبیســتویکم،تقاضایرهبرانســازمانیبرایاستخدامافرادی

کیدبرمطالعاتشخصیتمحور منعطف،انطباقپذیر،بااستعدادوباتحملابهامباالسببشدتاتأ

درحوزۀانگیزشگسترشبیشتریداشتهباشد)التام،2007:ص134(.

ازجملــهنظریهپردازانمهمایــنعرصهمیچل،هوگانواشــنایدرهســتندوازجملهعوامل

شخصیتیمهمکهدرنظریههاییمثلخودارزیابی،هدفمحوریوخودتنظیمیدرحوزۀانگیزش

نقشیبسزاایفامیکنند،میتوانبهاستقالل،کنترلوجهتگیریهایغیرشخصیاشارهکرد.

یه   های شناخت محور ـ نظر

درقرنبیســتممیالدیمکتبیدرروانشناســیبهنامرفتارگراییپدیدآمدکهدرحدود60سالبه

پارادایمغالباینعلمتبدیلشــد.امادراوایلدهۀ1970انقالبیشناختیدرحوزۀروانشناسی

رخدادکهخاتمهبخشســیطرۀمکتــبرفتارگراییبودوتاامروزادامهپیداکردهاســت)الندین،

1394:ص241(.تعاریفگوناگونیازروانشناسیشناختیمطرحشدهاست.یکیازپیشگامان

اینمکتبمعتقداســت:»روانشناسیشــناختیبهکلیۀفرایندهاییاشــارهداردکهتوسطآنها

دروندادحســیتغییرشکلمییابد،ذخیرهمیشــودوبهبودمیپذیرد«)نیسر،4 1967:ص4(.

هایس5نیزیکیازبهترینتعاریفراازروانشناســیشــناختیارائهمیکند:»رویکردینوینبه

1.Schmitt
2.Spangler
3.Hogan
4.Neisser
5.Hayes
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مطالعۀفرایندهاییاســتکهافرادتوســطآنهادنیایخودرامیشناسند؛فرایندهاییمثلحافظه،

یادگیری،فهمیدنزبان،مسئلهگشاییوخالقیت«)هایس،1978:ص1(. 

درحوزۀانگیزش،اگرچهنظریههاینیازمحورقدمتبیشتریدارند،ایننظریههاتنهامیتوانند

چراییاقداماتیکفردراتوجیهکنندوازپاســخبهســؤالدربارۀاینکهفردکــداماقدامراانجام

میدهدناتوانهستند.همینامرسببشدهتانظریههایشناختمحوربتوانندجایگاهمناسبخود

رادرحــوزۀمطالعاتانگیزشپیداکنند.ازجملهنظریهپردازانمشــهوراینحوزهمیتوانبهپیاژه،

چامسکیوپیچارداشارهکرد.

خودراحلقۀمفقودشدهبیننظریههاینیازمحورونظریههای
ً
نظریههایشناختمحورعموما

هدفمحورتعریفمیکنند؛بهعبارتدیگر،نظریۀشــناختمحورراهیاستکهافراد،اهدافرا

درکمیکنندورفتارمقتضیراازخودبروزمیدهند)دویچ،1 1973؛تیجسولد،لونگوجانسون،2 

2000(.ذیلهمینمکتب،پیچارد3ودیگران)2002(انگیزشرافرایندیتعریفمیکنندکهطی

آنچگونگیمصرفانرژیدرراهرسیدنبههدفتوجیهمیشود.درتعریفیدیگر،انگیزشفرایند

تخصیصمنابعشــناختی)ازقبیلانرژیوزمان(درراهرســیدنبههدفیخاصمعرفیمیشود.

پیچاردانگیزشرامفهومیآیندهمحورتصورمیکردکهدرآنافرادباتوجهبهسازمانشناختیخود

انتظاردارنددرقبالرسیدنبههدفیخاص،مقدارمشخصیازنیازهایآنهاارضاشود.

برایجمعبندیبایداشــارهشــودکهدرمکتبشناختی،بیشــتربرکارکردهایجهتدهی،

کیدمیشــود.ازجملهمهمترینمدلهایایندستهازنظریهها شــدتافزاییواستمرارانگیزشتأ

میتوانبهنظریۀخودتنظیمی4وبعدشــناختینظریۀهدفگذاریاشارهکردکهدرآیندهبهتوضیح

اینمطلبپرداختهخواهدشد.

یه   های احساسات محور ـ نظر

درقرنبیســتم،نظریههاوتحقیقاتمدیریتمنابعانسانی،روانشناسیصنعتی/سازمانیورفتار

سازمانیبهدومقولۀشناختورفتارکارکنانمحدودمیشدوهیچتمرکزیبرفهماحساساتافراد

1. Deutsch
2.Tjosvold,Leung,&Johnson
3.Pritchard
4.Self-Regulation
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وجودنداشــتواینمسئلهبیشتراوقاتنادیدهگرفتهمیشــد.ایناشتباهوغفلتدرقرنحاضر

بهسرعتدرحالاصالحوجبراناست)التام،2007:ص221(.

درقرنبیســتویکم،ســازمانهادرتالشبرایرقابتیمؤثردریکبازارجهانیآشــفتهقرار

گرفتند؛ ایننکتهنیازبهسهدستورکاربحثبرانگیزجدیددارد:1.دستورکارذهنیجدیدبرایخلق

ارزشدربازار؛2.دستورکاررفتاریبرایاجرایاستراتژیهایتازهکشفشده؛و3.فهمجدیدی

ازاحساساتوعواطفبرایدرونیسازیاســتراتژیهاورفتارهایجدیدودرعینحالرهاکردن

استراتژیهاورفتارهایپیشینیکهدیگرمؤثرنیستند؛ازاینرو،درقرنحاضرباتوضیحاتیکهداده

شد،دستورکارهایدوموسومموردبحثدرمدیریتمنابعانسانیقرارگرفت.

کیدبیشازحدبرشــناختدرمطالعۀ مودیوســاتن1)1993(ازاولینکســانیبودندکهتأ

انگیزشرانقدکردند.نقدآنهاازاینبابتبودکهاحساساتبرسطحهدفوتعهدونیزدستیابی

ازآنغفلتشدهاست)سو،فلدمن
ً
بهاهدافبلندمدتدرمواجههباموانعتأثیرمیگذاردوکامال

بارتوبارتونک،2 2004؛ لردوکانفر،3 2002(وفقداننظریههاییاحساســاتمحوردرحوزۀ

انگیزشبهوضوحاحساسمیشود؛درواقع،شکســتدرتنظیماحساساتفردکهباشکستدر

عملکردشغلیهمراهاست،درنهایتمیتواندتالشهایفردبرایمقابلهبامشکالتراتضعیفو

احساسناامیدیراتشدیدکندواینامرمیتواندسطحانگیزشفردراتحتتأثیرقراردهد)کانفر

وکانترویتز،2002(؛بنابراین،یکچهارچوبنظریانگیزشیکهقادربهدرکاحساساتانسانی

نیســت،ناقصاست)سو،فلدمن،برتوبارتونک،2004(وبایدبهسراغطراحینظامانگیزشی

احساساتمحورپیشرفت.

همانطورکــهدردهۀ1970انقالبیشــناختیدرحوزۀانگیزشرخداد،بارســید،بریفو

اسپاتارو4)2003(اظهارداشتندکهدرحالحاضرمدیریتمنابعانسانیتحتتأثیریک»انقالب

احساســی«قراردارد.احساساتتوسطبیشــترمحققانبهعنوانیکحالتپدیدارشناختیکهبا

عناوینینظیرغمگین،شــاد،یااشتیاقتوصیفمیشود،معرفیشدهاست)تورسون5وهمکاران،

1. Mowday&Sutton

2. Seo,FeldmanBarrett,&Bartunek
3.Lord &Kanfer

4. Barsade,Brief&Spataro
5. Thoresen
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2003(.درحالیکــهیکحالتعاطفیبهاحساســاتفرددرموقعیتیمشــخصودرنقطهای

مشــخصاشارهمیکند،یکمشــخصۀاحساسییکبعدشــخصیتیثابتدرفردرامدنظرقرار

میدهد.

مطالعاتبررویاحساساتیچوناعتماد،انصاف،استثماروانتقامدرمحیطکارهمچناندر

چهارچوبعدالتسازمانیدرحالانجاماست.بایدتوجهداشتکهازمیاناحساساتمختلف،

حسعدالتبیشازاحساســاتدیگرموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفتهاست؛ ازاینرو،تحقیقات

تجربیدربارۀاحساسعدالتونظریههایانگیزشاحساسمحورهمچنانیکیازپرطرفدارترین

حوزههایپژوهشیبهحسابمیآید)التام،2007:ص222(.

یه   های آفاقی ب ـ نظر

ایننظریههاشــاملدودســتۀکلییعنی»نظریههایفرایندمحور«و»هدفمحور«میشودکهدر

ادامهبهتوضیحآنپرداختهخواهدشد.

یه   های فرایندمحور ـ  نظر

ایــننظریههافرایندچگونگیوچراییبرانگیختگیافــرادراتوصیفمیکنند؛ازجملهنظریههای

فرایندیمشــهورعبارتانداز:نظریۀبرابری1ونظریهانتظار2)رضائیان،1390(.دراینزمینهنیز

شرمرهورنمعتقداســتکهنظریههایفرایندیانگیزشبرچگونگیشناختفرایندیکهبررفتار

کاریاثــرمیگذارد،تمرکزمیکنند.دراینجامنظورازفرایند،تمایالتتصمیمگیریوفکریافراد

اســت.اوعالوهبردونظریهایکهرضائیانبیانمیکند،نظریــۀهدفگذاری3رانیزازنظریههای

فرایندیمهمبرمیشمارد)شرمرهورنودیگران،2014(.

درســال1990الکوالتامدرپژوهشخودســعیکردندکهباتوجهبهویژگیهایشغلیو

شرایطموجوددرشغلچرخۀکاملیرابرایانگیزشکارکنانجهتعملکردباالترسیمکنند.آنها

چرخۀعملکرد،پاداش،رضایت،نتیجهوهدفراپیشــنهاددادند.خودهدفگذاریمجموعهای

1.Equitytheory
2.expectancytheory
3.goalsettingtheory
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ازعوامــلتعدیلکننده،میانجیوچالشبرانگیزرادربرمیگیــرد)رضائیان،1390:ص513(و

پژوهشالکوالتامبهسرآغازنظریههایفرایندمحورتبدیلشد.

یه   های هدف محور ـ نظر

برخیمانندشــرمرهورنورضائیــان،نظریههایهدفمحورراجزئــیازنظریههایفرایندمحور

بهحســابآوردهاند،امابهدلیلحجماثرگذاریبرروندپژوهشهایانجامشدهدرحوزۀانگیزشو

اذعانبرخیازاندیشمنداندیگرماننداوتوالتامبهجداییایننظریههاازنظریههایفرایندمحور،

درایننوشتاراینبخشبهطورجداگانهتوضیحدادهمیشود.درواقعهدفهماننتایجموردانتظار

ازیکرفتاراست؛ازطرفدیگر،همۀرفتارهایآدمیهدفداراست)رضائیان،1390(.گاهیاین

اهدافصورتیذهنیـدرونیبهخودمیگیرندکهذیلنظریههایانفسِیشناختمحورموردبحث

ـبیرونیپیدامیکنندکهدراینقسمتبدانپرداختهمیشود؛در قرارگرفتوگاهیصورتیعینی

ـبیرونیدرنظر هدفرادرقسمدوم،یعنیعینی
ً
همینراســتابایداشارهکردکهروانشناســانغالبا

میگیرندوآنرابهمثابهیکمحرکخارجیتلقیمیکنند)رضائیان،1390(.اینمحرکمیتواند

مادییاملموسمثلافزایشدســتمزدویاغیرملموسمانندقدردانیازتالشکارکنانیاکســب

قدرتباشد)هرسیوبالنچارد،1 1393:ص21(.

ادویــنالک2)1968(،ذیلمقالــهایباعنوان»بهســوینظریهایدربــارۀانگیزشکاریو

محرکها«،3ادعاکردکهقصدانجامکاریاهمانهدف،یکیازمنابعمهمانگیزۀشــغلیاســت؛

بهبیاندیگر،اهدافبهکارکنانمیگویدکهچهکاریبایدانجامشــودوبرایانجامآنچقدرباید

تالشکنند.مقالۀالکتوانســتتوجههایزیادیرابهخودجلبکندوبهمبناییبراینظریههای

هدفمحوربعدازخودتبدیلشــود.یافتههایبعدازپژوهشالکارزشتعیینهدفرابهشدت

تأییدکردند.درتحقیقاتبعدیکشــفشــدکهدوویژگیمشخصبودنودشواربودنیکهدف

سببمیشــوداهدافکارکردبهتریداشــتهباشند؛بهطوریکهاهدافمشــخصکاراییراباال

میبرندواهدافدشــوار،درصورتپذیرشازســویفرد،نسبتبهاهدافســادهنتایجبهتریبه

1.HerseyandBlanchard
2.EdwinA.Locke
3.“Towardatheoryoftaskmotivationandincentives”.
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همراهدارند)رابینزوجاج،1397:ص187(.

همانطورکهاشــارهشــد،ازمیاننظریههایمختلفانگیزش،نظریــۀالکحجمزیادیاز

پژوهشهــارابهخوداختصاصدادهاســتوترجیعبنداغلبپژوهشهــایانگیزشتابهامروز

بهحســابمیآید.الکطیسالهایبعد،بهویژهدرســال1968،برایپررنگترجلوهدادننقش

هــدفدرنظریههایانگیزش،نظریۀهدفگذاریراارائهکردکهایننظریهنیزدردهههای1970 

و1980همچنانموافقتهاومخالفتهاییرادرپیداشــت.دونمونهازمهمترینمنتقدانالک،

بندوراوآدامز1وآمســتوت،ِبلومیچل2بهحســابمیآمدند.آمستوت،ِبلومیچل)1976(طی

مقالهایباعنوان»تأثیرغنیسازیشغلیوتنظیمهدفبررضایتوبهرهوری؛توصیههاییاجرایی

برایطراحیشــغل«3 بهانتقادازنظریۀهدفگذاریالکپرداختندوغنیسازیشغلیرامقولهای

انگیزاننــدهدرمقابــلهدفگذاریمطرحکردند.بنــدوراوآدامز)1977(نیزاظهارداشــتندکه

هدفگذاریتنهاجهتراارائهمیکند؛درحالیکهمطابقبانظریۀیادگیریاجتماعی،هدفگذاری

باقابلیتادراکشدۀفردازخود،یعنیخودکارآمدی4،وبازخورآموزندهدرفراینددستیابیبههدف

اســتکهمنجربهانگیزشمیشود.مطالعاتبسیارینشــاندادهاستکهخودکامیابیادارکشده

برعملکردآتیاثرگذاراست؛البتهخودکامیابیبهلحاظاهیمتتأثیربرعملکرد،دررتبۀ
ً
مســتقال

احصاشدهبود،قرارمیگرفت.
ً
بعدازکنترلعملکردوشاخصهایقابلیتیکهقبال

ازدیگــرافرادمهمدرحــوزۀهدفگذاری،کانفر5اســت.اوکهروانشناســیبالینیبوددر

زمینۀروششناســیبرایهدفگذاریبهنظریهپردازیپرداخت.بهطــورخالصه،اوبیانکردکه

روششناســیبهمردمیادمیدهدکهمشــکالتراتشــخیصدهند،راههاییکهمحیطبرایحل

مشکالتازآنهاپشتیبانیمیکندیادستیابیبهاهدافمنوطبهآنراههارابررسیکنند،تقویتها

رادرراستایکاراستفادهکنندودرنهایتازتنبیههابرایجلوگیریازشکستدرراستایرسیدنبه

هدفاستفادهکنند)کانفر،1980(.

1.Bandura &Adams

2.Umstot,Bell&Mitchell

3.”Effectsof jobenrichmentandtaskgoalson  satisfactionandproductivity:Implicationsfor job
design”.

4.self efficacy
5.Kanfer
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همانطورکهاشــارهشد،نقشنظریههایهدفمحورتابهامروزدرحیطۀنظریههایانگیزش

بیبدیــلبودهاســتوباوجوداینحجممطالعاتهموارهتوانســتهاســتجذابیتخودرابرای

اندیشمندانحوزۀروانشناســیومدیریتحفظکند.جدول1نشاندهندۀتقسیمبندیذکرشده،

خالصۀهررویکردونظریهپردازانمشهورهریکازنظریههاست.

یه پردازان مشهور هر رویکرد جدول1. خاصۀ رویکردهای متعارف و نظر

یه   پردازان مشهورخاصهنظریه   ها نظر

ی
یانفس

نظریهها

نیازمحور

نظریههاییکهبرنیازهایفردییعنیکمبودهایفیزیکییاروانی
کهاحســاسمیکنیم،تمرکزمیکنندتایــاآنهاراکمکنندویا
بهطورکاملایننیازهاراحــذفکنند؛پسایننظریههاتالش
میکننــدتارفتارهاییکهانســاندرمحلکاربــروزمیدهدرا
بهعنوانجستوجویراهیبرایارضاینیازهایمهمیاواکنشی
بهسرکوبنیازهاتعبیرکنند؛ازاینرو،برایطبقهبندیانواعنیازها

تالشدارند.

آلدرفر، گریوز، مازلو،
مککلهلندوهرزبرگ

شخصیتمحور

ایننظریههامعتقدندکهویژگیهایشــخصیتیافرادمیتواند
تــاحــدزیــادیپیشبینیکنندۀنحــوۀبرانگیختهشــدنآنها
باشــد؛بهعبارتدیگر،بابررســیویژگیهایشخصیتینظیر
اســتقاللطلبی،دروننگری،بروننگریوغیرهمیتوانابزارهای

انگیزشیهرفردرامشخصکرد.

و هــوگان میچــل،
اشنایدر

شناختمحور

ایننظریههاانگیزشرامفهومــیآیندهمحورتصورمیکنندکه
درآنافرادباتوجهبهســازمانشناختیخودانتظاردارنددرقبال
رسیدنبههدفیخاص،مقدارمشخصیازنیازهایآنهاارضا

شود.

و چامســکی پیــاژه،
پیچارد

احساساتمحور

ایننظریههامعتقدندشکســتدرتنظیماحساســاتفرد،که
باشکستدرعملکردشــغلیهمراهاست،درنهایتمیتواند
تالشهایفردبرایمقابلهبامشــکالتراتضعیفواحســاس
ناامیدیراتشــدیدکندواینامرمیتواندسطحانگیزشفردرا
تحتتأثیرقراردهد؛بنابراین،یکچهارچوبنظریانگیزشیکه

قادربهدرکاحساساتانسانینیست،ناقصاست.

بریفواسپاتارو
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نظریهها

فرایندمحور

ایــننظریههافرایندچگونگــیوچراییبرانگیختگــیافرادرا
توصیفمیکنند؛بهعبارتدیگر،نظریههایفرایندیانگیزشبر
چگونگیشناختفرایندیکهبررفتارکاریاثرمیگذارد،تمرکز
میکنند.دراینجامنظورازفرایند،تمایالتتصمیمگیریوفکری

افراداست.

الکوالتام

هدفمحور

ایننظریههامعتقدندکهقصدانجامکاریاهمانهدف،یکیاز
منابعمهمانگیزۀشغلیاست؛درواقعاهدافبهکارکنانمیگوید
کهچهکاریبایدانجامشــودوبرایانجامآنچقدربایدتالش

کنند.

کانفر،الکوآدامز

3. روش شناسی
روششناسیحاکمبراینپژوهشروشپژوهشانتقادیاست.اگرچهاینروشنخستینبارتوسط

برخیازفالســفهدرحدود350سالقبلازمیالدمطرحشد)یوسفیوگردانشکن،1390(،در

طولتاریخمورداستفادۀعلوممختلفبودهاست؛امروزهنیزبرخیازپژوهشهادرمدیریتازآن

بهرهبردهاند)برایمثالگنجعلیودیگران،1394(.روشانتقادیازنظرموروپارکر،تفکرانتقادی

وتصمیمهدفمندبرایپذیرش،ردیامعلقکردنیکداوریاســت)مور وپارکر،1 2000(.هدف

گاهانۀتفکربرایتعییننقاطضعفوقوتآنطبقاهداف،معیارهاواستانداردهای آنســنجشآ

تعریفشدهومطالعۀرهیافتهابرایایجادرشدوارتقایبیشتراست)رود،2 2007(.

انتقادبهانباشــتحقیقتیانظریهایکــهازطریقبرخیاز
ً
فراینــدپژوهشانتقادیمنحصرا

فرایندهایمکانیکیگردآوریشــدهنیســت،بلکهایننوعپژوهشوضعیتموجوددانشراانکار

وخــودشرامتوجهماهیتفرایندیدانشمیکند.برایروششناســانانتقادی،دانشیکفرایند

درحالحرکتبهســمتدرکجهانودرکدانشــیاســتکهمفاهیمذهنیماازجهانراشکل

میدهــد)گنجعلیودیگران،1394(.مراحلانجاماینروشپژوهشدرشــکلزیرنمایشداده

شدهاست:

1.Moore&Parker

2.Rudd
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دسته بندی مفهومی

ارزشیابی

تحلیل

مقایسه

درک مطلب

شکل 1. مراحل انجام پژوهش تحلیلی انتقادی )آصف   زاده، 1388: ص 182(

4. پیاده   سازی گام به گام روش تحلیلی انتقادی
همانطورکهدرشــکل1مشاهدهمیشود،مرحلۀاولدرکمطلباستکهدراینپژوهشسعی

شدهاستبابررسیجامعادبیاتمتعارفانگیزشدرطول119سالگذشتهواستخراجروندهای

اصلیموجوددرادبیاتیادشدهایندرکحاصلشودکهخالصهایازیافتههایاینگامدرجدول1 

آمدهاســت.پسازدرکمطلبمرحلۀمقایسهاســتکهدراینپژوهشمقایسۀمبانینظریههای

انگیــزشمتعارفبــامبانینظریۀانگیــزشگرایشمحورصورتپذیرفتهاســتکهدرجدول2 

نمایشدادهشــدهاســت.درادامهبهدومرحلۀتحلیلوارزشــیابیباعنوان»نظریههایانفسیو

آفاقیمتعارفدربوتۀنقد«پرداختهشدهاســتکهانتقادهایمربوطبهایننظریههایمتعارفبه

تفصیلآمدهودربیانانتقادهاسعیشــدهاستتابااستعانتازگامآخر،یعنیهماندستهبندی

مفهومی،گزارشمنظمیدرچهارقالب»هستیشناســی«،»انسانشناســی«،»معرفتشناسیو

روششناسی«و»مسئلۀغالبوتعبیرعامآنهاازسازمان«تهیهوارائهشود.

یه   های انفسی و آفاقی متعارف در بوتۀ نقد 5. نظر
دراینقســمتسهمرحلهازمراحلپنجگانۀروشپژوهشطیمیشود؛اینسهمرحلهعبارتاند
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از:تحلیل،ارزشــیابیودســتهبندیمفهومی.همانطورکهاشارهشــد،ازآنجاکهپرداختنبهنقد

نظریههایانگیزشمذکوربهصورتجداگانهازحوصلۀایننوشــتارخارجاســت،سعیشدهتا

نقدهادرچهاردســتۀ»هستیشناســی«،»انسانشناسی«،»معرفتشناســیوروششناسی«و

»مســئلۀغالبوتعبیرعامآنهاازسازمان«ارائهشودتاهممرحلۀپنجمروشپوششدادهشودو

همازاطالۀکالمجلوگیریشود.

یشۀ هستی   شناسی 5ـ1. نقد ر

هستیشناسیایننظریههابراینفرضاستواراستکهواقعیتپدیدههاقابلدرکاستومیتوان

مشبکهایاست
َ
آنراازطریقسازوکارهاوقوانینطبیعیتغییرناپذیردرککرد؛بهعبارتدیگر،عال

ازروابطبینپدیدههاکهمنتظراســتعاِلمآنراکشفکند)داناییفرد،1389:ص85(.یکیاز

انتقادهایاصلیبهاینبعدازنظریههاهمانویژگیتحویلیافروکاهشاســت.یعنیایننظریهها

میکوشندتاپدیدههاراازبسترخودجداکنندوبهصورتموضوعیقابلفهمبرایانساندربیاورند.

دراینمسیرالزماستتابسیاریازابعادپدیدههایموردمطالعهحذفشود.نقدبعدیایناست

اوراگزارشگریصادقتوصیفمیکنند.
ً
کهبرایپژوهشگروذهنیاتاونقشیقائلنیستندوصرفا

درحالیکهامروزهمسلماستکهنظریهخالیازارزشهایواضعاونیست.همچنین،اینادعاکه

انسانمیتواندبهعمقهرپدیدهایپیببرد،نقدیدیگرونکتهایقابلتردیداست؛چراکهدستگاه

یکیازکارکردهایدینایناستکهایندستگاهفهممحدودرا
ً
فهمانسانمحدوداســتواساسا

گسترشدهد.

یشۀ انسان   شناسی 5ـ2. نقد ر

ازلحاظمبنایانسانشناســی،بنایاصلینظریههایمدیریتمنابعانســانیورفتارسازمانیدر

حوزۀانگیزشانسان،نگاهافراطیبهنفعشخصیبهعنوانتنهامحرکانگیزشیوخلقنوعانتزاعی

بهنام»انســاناقتصادی«استکهاســاسنظریههایکالســیکاقتصادومدیریتمدرناست.

»انســاناقتصادی«دوپایۀاصلیدارد:1.نفعطلبیشــخصیومنفعتگرایی)نهایتفردگرایی(؛

2.عقالنیتابزاری)گنجعلیودیگران،1394:ص159(.نفعطلبیانســاندرپناهبیشینهسازی

آنیکیازقوانینطبیعیدرقرن18تلقیشــدهاستومیلبهسودجوییمادی،یگانهمحرکدائم

انســانهابهسویبهترینوضعممکنمعرفیمیشــود؛درواقعاصللذتجویی]مادی[،شالودۀ
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مکتــبکالســیکهادراقتصادومدیریتراشــکلمیدهد)هادوینیــا،1389:ص24(.اما

عقالنیتابزارییکیازکارکردهایعقلعملیاســتکهعقلدرتالشبراییافتنبهترینطریق

دررســیدنبهباالترینسطحازهدفخوداســت )گنجعلیودیگران،1394:ص159(.چنین

دیدیبهانسانسببشدهاستتانظریهپردازانانگیزشکاریانسانرابهمنزلۀمنبعیدرکنارسایر

منابعتولیدویاســرمایهایدردستسرمایهدارانتلقیکنند.عدمدرکدقیقودرستانسانسبب

شدهاستتاانسانمتصورچیزیبیشازنوعیحیوانتلقینشودوتمامتالشصاحباینحیوان

)صاحبســازمان(بایدصرفرامکردنوبهکارگرفتناوشود.درحالیکهبهلحاظاسالمیانسان

جایگاهویژهایدربینمخلوقاتداردوحیمتألهبهحسابمیآید.

یشۀ معرفت   شناسی و روش   شناسی 5ـ3. نقد ر

بهلحاظمنبعمعرفتوروششناسِیتولیدنظریههایمتعارفانگیزش،بایداشارهکردکهایننظریهها

ازدوحالتخارجنیســتند؛یابهتجربهوفادارندواستقراگراهستند،مثلنظریههایشناختمحور،

احساساتمحوروشــخصیتمحور؛یاشــیوۀتولیدآنهاغیراستقراگراییاســت،مثلنظریههای

نیازمحور،فرایندمحوروهدفمحور.درهردوصورت،چهنظریههایاســتقراگراوچهنظریههای

غیراستقراگرا،هرکدامانتقاداتیمخصوصبهخوددارندکهدرادامهبهآنهااشارهمیشود.

اســتقراگرایی،کهعلمرامعرفتیمأخوذازیافتههایتجربــیتلقیمیکندکهازراهآزمایشو

بامشــاهدۀ»متنوع«و»متکثر«بهدستمیآید،معتقداســتکهعلمبرآنچهمیتواندیدوشنید

ولمسکردوامثالاینهابناشــدهاســت.ایندیدگاهابتدادرجریانودرنتیجۀانقالبعلمی،که

درقرنهفدهموتوســطدانشمندانپیشــگامبزرگیچونگالیلهونیوتنرخداد،عمومیت
ً
عمدتا

یافت)چالمرز،1 1392:ص13(.ســپسدررشــتههایمختلفعلمیازجملهروانشناســیو

مدیریتظهوروبروزچشــمگیرییافت.همانطورکهاینشیوۀتولیدعلمفراگیرشد،انتقادهای

مفصلینیزمتوجهآنشــدکهنظریههایذیلآنرانیزدربرمیگرفت.ازمهمترینانتقادهامیتوان

بهمواردزیراشارهکرد:

1.مشاهدهکهسرآغازاستقراست،اساسمطمئنیرادراختیارنمینهد؛

2.منطقاســتقراصدقوکذبگزارههارامشخصنمیکندبلکهصحتساختاراستداللرا

1.Chalmers
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نشانمیدهد؛

3.ابهامدرمورددوشــرط»تنوع«و»تکثر«درتولیدعلموجوددارد)چالمرز،1392:صص

32ـ24(.

اســتقراگرایی،کهعلــمراغیرتجربیوازمقولههــایذهنیمیداندکهجــایتجربهندارند،

منتقدانینظیراسکینرپیدامیکند.اسکینر،درکسوتیکرفتارگرا،ازمهمترینمنتقدانروشهای

ذهنیوغیرتجربیدرروانشناســیبهحسابمیآید.اومعتقداســتکهروانشناسانغیرتجربی

بهجایاینکهبهرفتاربهعنوانیکمحصولمحیطیبپردازند،جانشــینهایدرونیراابداعمیکنند

یبهراحتیدیدهیاشــناختهنمیشوند،
ّ
کهموضوعمطالعۀآنهاقراربگیرد.درحالیکهشــرایطعل

حالتهایذهنیرابهعنوانجانشیناختراعمیکنند؛ازطرفدیگر،اواینروانشناسان
ً
آنهاصرفا

رامتهــممیکندکهنظامهایتوجیهیبرایرفتارابداعمیکنندوبهخاطرعمقدستنیافتنیشــان

توجیهاست.درنهایت
ً
تحسینمیشــوند،درحالیکههیچعلتومعلولیدرکارنیســتوصرفا

اسکینرمعتقداستکهایندستهازروانشناسانمعیارهایتعریفوتفکرمنطقیراشلکردهاندو

هجومگمانهزنیهایزیانآوررابهعلمآزادکردهاند)الندین،1394:ص258(.

یشۀ مسئلۀ غالب و توصیف عام سازمان 5ـ4. نقد ر

،مسئلۀغالب
ً
بهلحاظمســئلۀغالبوتوصیفعامبرایسازمان،نظریههایمتعارفانگیزشاوال

،ازعنوان»سازمانسرمایهداری«برایتوصیفعام
ً
رافقدانرضایتشــغلیتلقیمیکنندوثانیا

ســازمانهااستفادهمیکنند)بارلومورگان،1 1397(.درهمینزمینه،برخیمعتقدندکهمدیریت

منابعانســانی،بهعنوانیکیازنظامهایفرعیدرونســازمان،درواقعتداومســنتسرمایهداری

کیدآنبرمنافعمدیران،یکپارچگیباراهبردتجاری، اســتکهبهکارکنانبهمثابهکاالمینگردوتأ

کســبارزشافزودهازکارکنانبهواسطۀاســتفادهازفرایندهایتوســعۀمنابعانسانیومدیریت

عملکرداســت)آرمسترانگ،1389:ص24(.ایندیدگاهدرکنارمبنایانسانشناختینظریههای

ذکرشدهسببشــدهاستتانظریههایانگیزشمتعارفمنافعدوجانبهراتبلیغکنند،امادردنیای

واقعی،ورایاینالفاظجذابوفریبندهکارکنانرااســتثمارکند؛درستمثلگرگیدرلباسمیش

)گنجعلــیودیگران،1394:ص160(.آنهابهایناصلتکیهکردهاندکههرآنچهبرایشــرکت

1.Burrell&Morgan
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خوباســت،برایهمۀکارکنانآننیزخوباســتوهدففردوشــرکتدرانطباقبایکدیگر

قراردارد؛درحالیکههچ1)2011(اینتطابقهدفرادروغیبزرگازجانبســرمایهدارانمعرفی

مدیریتمنابعانسانیوزیرنظامهایآنازقبیلانگیزشباداشتنچنینمسئلۀغالبی
ً
میکند.اساسا

وچنینتعبیریازســازمان،متهمبهآناستکهبهکارکنانبهدیدۀابزاررسیدنبههدفمینگرد؛

ازطرفدیگر،ازآنجاکهروحمادیگراییبرنظریههایمتعارفحاکماســت،ایشانانسانودامنۀ

فعالیتهــایاورامادیتلقیمیکنندوبیشازاینجهانمادیمحدودبرایانســانبرنامهریزی

نمیکنند.بههمینخاطراستکهانســان،کهدارایروحیمتعالیاستوتشنۀجهانمعناست،

پسازچندیدچارازخودبیگانگیمیشــود؛چراکهدرزندانمادهاســیرشــدهاست)جوادیو

خندان،1398(.

یۀ رشد )گرایش محور( 6. نظر
الزمۀنقدیمنصفانه،عالوهبرنفیبدنۀدانشقبلی،طرحنظریهایاستکهفاقدآنانتقاداتباشد؛

ازاینرو،دراینقسمتبهطرحچنیننظریهایپرداختهخواهدشد.

نظریههایحوزهانگیزشکاریتاحدیتوانســتهاندبهاهدافخودنائلشوند؛بهعبارتدیگر،

ایننظریههاازجنبهایموردتوجهنظریۀرشد)گرایشمحور(خواهندبودوآنجنبهعبارتاستاز

رشدسازمان؛ازاینرو،نظریۀرشدراهکارهاینظریههایگذشتهرادررشدسازماناستفادهمیکند

ازرشدانسانغافلشدند.
ً
وسعیداردنواقصآنهاراجبرانکند.اماایننظریههاغالبا

همانطورکهاشــارهشــد،ایننظریههاونگرشهایموجوددرانگیــزش،اعمازنظریههای

آفاقیوانفسی،نتوانستهاندبهخوبیظرفیتعظیمانسانراآشکارکنند.ایجادیکنظریۀانگیزشی

مناسبومتکامل،متوقفبرشناختویژگیهایانساناستوتاوقتیکهصفاتوویژگیهایاو

نهفتهباشــدنمیتوانازقواواستعدادهایاوبهطورشایستهبهرهبرد؛بنابراین،واضحاستکهابتدا

نیازمندمنبعیهستیمکهچهرۀحقیقیانسانرامعرفیکندوپسازآن،براساساینشناخت،برای

رشدانسانوانگیزشاوبرنامهریزیکند.

نگارندگانمعتقدندکهبرایشــناختانساننیازمندنگاهینوبهاینپدیدههستیمکهایننگاه

همانسانسازمانیوهمانساناجتماعیوهمسازمانرابههدفحقیقیخودمیرساند.ایننگاه

1.Hatch
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مدعیاستکهبهدلیلاستفادهازمنابعاسالمی،بهویژهاندیشههایاستادشهیدمطهری)رحمةالله

علیه(،توانســتهاســتچهرۀدقیقتریازانسانراترســیمکند.نیازبهچنیننظریهایهمچناندر

میانصاحبنظرانمدیریتدیدهمیشــود.علیرغمدهههاپژوهــشدرموضوعانگیزش،تالش

برایتلفیقنظریههایموجودوتوسعۀمگاتئوریها)استیرز1ودیگران،2004؛استیل2وکوینگ،

2006؛الک3والتام،2004(،همچناناینســؤالمطرحاســتکه»چگونهکارکنانبرانگیخته

میشــوند؟«)بریکودیگران،2015(.تالشبرایپاســخبهاینســؤال،جســتوجوبراینوع

خاصیازسیســتمهایااهرمهاییاستکهبهدرستیانگیزۀافرادرادرفرایندیشاملانرژیبخشی،

جهتبخشــیواســتمراررفتارهاتحریکوهدایتکند)لئونــارد4ودیگران،1999:ص970(.

بااینحال،اهرمهایاینچنینیهنوزبهطورکاملکشــفنشــدهاند.برخیعدمکشفایناهرمها

رابهخاطرنقصهاینظریههایموجودوناتوانیدرتوجیهتحوالتجدیددرســازمانهامیدانند،

برایمثالاینگروهمعتقدندکهتحقیقاتانگیزشــیکالسیک»درجهترسیدنبهماهیتجدید

کار«5)آنکیوپالیام،6 2012:ص8(ناکافیبهنظرمیرســد؛همچنین،انتقادهاحولنظریههای

مشــهورانگیزشمثلنظریۀمازلو،هرزبرگ،الک،ســاتن،مودیوغیرههمگیبیانگرایندیدگاه

استکهاهرمهایمذکورهنوزبهدرستیکشفنشدهاند.

نظریۀرشدبهدنبالرشدمتناسبابعادمادیومعنویانساناست؛چراکههمانطورکهاشاره

شــد،یکیازعیوبمهــمنظریههایمتعارف،توجهبیشازحدبهوجهمادیانســانبودکهالبته

ناشــیازشناختناصحیحآنهاازانساناســت؛ازاینرو،محوراساسیدرنظریۀرشد،توجهبه

مقولۀتعادلوتوازناســت،چراکهکمالانساندرتعادلمتوازناوست.یعنیانسانباداشتناین

همهاســتعدادهایگوناگونـهراستعدادیکهمیخواهدباشدـزمانیانسانکاملاستکهفقط

بهسوییکاستعدادگرایشپیدانکندواستعدادهایدیگرشرامهملومعطلنگذاردوهمهرادر

حقیقتعدل
ً
یکوضعمتعادلومتوازن،همراههمرشــددهد.دراینزمینهعلمامیگوینداساسا

1. Steers
2. Steel&Koenig
3. Locke
4. Leonard
5. toaddressthenewnatureofwork
6. Ankli&Palliam



27

      
ی  

الم
 اس

ت 
یری

مد
ی 

ــ
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

بهتوازنوهماهنگیبرمیگردد)مطهری،1373:ص1(.

دراینقســمت،ابتدابهطرحالگویانگیزشگرایشمحورمبتنیبرنظریۀرشدپرداخته

میشــود؛پسازآنبیناینالگویپیشنهادیباالگوهایپیشــینازجهتمبانیمقایسه

صورتمیپذیرد.درشــکل2الگویانگیزشگرایشمحوربهنمایشگذاشــتهشــدهاســت.

ـانگیزشیاستو همانطورکهدرشــکلمشاهدهمیشــود،اینالگودارایشــشبعدگرایشی

مبتنیبرنظریۀانسانشناســی»انسانفطرتگرا«تولیدشدهاســت.هربعدازترکیبسهمؤلفه

تشــکیلمیشودوهرمؤلفهشاخصخاصخودراداردکهدراینجابهدلیلرعایتحجمو

مأموریتایننوشتارازتوضیحتکتکشاخصهاخودداریمیشودوتنهاابعادومؤلفهها

شرحدادهمیشود.
ها خودداری    تک شاخص موریت این نوشتار از توضیح تکأدلیل رعایت حجم و م که در اینجا به ردخاص خود را دا

 .شود شرح داده میها    لفهؤشود و تنها ابعاد و م   می

 
 )١٧٢: ص١٣٩٨نمای کلی الگوی انگیزش گرایش محور (جوادی،  .٢شکل 

همراه با  میل به غذا و تولید مثل)، حیوانی (های نباتی (میل به غذا و تولید مثل   شامل گرایش ذکرشدهالگوی  ۀگان ابعاد شش

نی (مانند میل به طلبی)، انسا   طلبی و شهرت   اندوزی، قدرت نگری)، بشری (میل به ثروت شهوت، غضب و دید مادی

نحو مطلق مثل  طلبی)، ایمانی (میل به کماالت به ورزی، حفظ اخالق و حقیقت   زیبایی و جمال، میل به پرستش، عشق

شود.    نحو مطلق) می میل به بهشت و دوری از جهنم) و الهی (گرایش به قرب الهی یا همان گرایش به کمال مطلق به

هایی نظیر خودخواهی یا    (با شاخص خود محدودشاخص الگوی مذکور شامل  چهاردهلفه و ؤشش م ،همچنین

گاهانه و غیرارادی، گرایش طبیعی یا غیرمقدس)،  ۀخودمحوری یا عدم توسع های    (با شاخص خود نامحدودخود، غیرآ

گاهانه و ارادی، گرایش انسانی یا مقدس)، جسمان خود، ۀعدم خودخواهی یا عدم خودمحوری یا توسع های    ی (با شاخصآ

های التذاذی،    نگر (با شاخص   های عقالنی، تعالی روح)، نزدیک   غریزی، پرورش جسم)، غیرجسمانی (با شاخص

 د.شو   نگر) می   های تدبیری، کلی   نگر) و دورنگر (با شاخص   جزئی

دیگر یعنی  ۀلفؤمحدود و نامحدود مسلط بر دو م ۀلفؤهای هر بعد این است که توجه شود م   لفهؤمهم در تفسیر م ۀنکت

نگر    نگر آینده   نزدیک ۀلفؤغیرجسمانی مسلط بر مـ  جسمانی ۀلفؤنگر دورنگر است و م غیرجسمانی و نزدیکـ  جسمانی

 های بعد حیوانی را تفسیر کنیم باید توجه کنیم که دور   لفهؤعنوان مثال هنگامی که بخواهیم م به رو، ؛ ازایناست
ً
در  ،نگر اوال

  قاموس خود محدود و
ً
 جسمی معنا شود.    در قاموس گرایش ،ثانیا

شکل 2. نمای کلی الگوی انگیزش گرایش محور )جوادی، 1398: ص172(

ابعادشــشگانۀالگویذکرشدهشــاملگرایشهاینباتی)میلبهغذاوتولیدمثل(،حیوانی

)میلبهغذاوتولیدمثلهمراهباشهوت،غضبودیدمادینگری(،بشری)میلبهثروتاندوزی،

قدرتطلبیوشــهرتطلبی(،انسانی)مانندمیلبهزیباییوجمال،میلبهپرستش،عشقورزی،

حفظاخالقوحقیقتطلبی(،ایمانی)میلبهکماالتبهنحومطلقمثلمیلبهبهشتودوریاز

جهنم(والهی)گرایشبهقربالهییاهمانگرایشبهکمالمطلقبهنحومطلق(میشود.همچنین،
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ششمؤلفهوچهاردهشاخصالگویمذکورشاملخودمحدود)باشاخصهایینظیرخودخواهی

گاهانهوغیــرارادی،گرایشطبیعییاغیرمقدس(،خود یاخودمحورییاعدمتوســعۀخود،غیرآ

گاهانهوارادی، نامحدود)باشــاخصهایعدمخودخواهییاعدمخودمحورییاتوسعۀخود،آ

گرایشانســانییامقدس(،جسمانی)باشــاخصهایغریزی،پرورشجسم(،غیرجسمانی)با

شاخصهایعقالنی،تعالیروح(،نزدیکنگر)باشاخصهایالتذاذی،جزئینگر(ودورنگر)با

شاخصهایتدبیری،کلینگر(میشود.

نکتۀمهمدرتفســیرمؤلفههایهربعدایناســتکهتوجهشــودمؤلفۀمحــدودونامحدود

ـغیرجســمانیونزدیکنگردورنگراســتومؤلفۀ مســلطبــردومؤلفۀدیگــریعنــیجسمانی

ـغیرجســمانیمسلطبرمؤلفۀنزدیکنگرآیندهنگراست؛ازاینرو،بهعنوانمثالهنگامی جسمانی

،درقاموسخود
ً
کهبخواهیممؤلفههایبعدحیوانیراتفســیرکنیمبایدتوجهکنیمکهدورنگراوال

،درقاموسگرایشجسمیمعناشود.
ً
محدودوثانیا

- ارتباط بعد نباتی و مؤلفه   های آن
مؤلفۀاولدراینبعدخودمحدوداســتکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعدگرایشیقرار

بگیرد،بینخودوغیرخودمرزایجادکردهاستوخودرابرغیرترجیحمیدهد.

مؤلفۀدومدراینبعد،جســمانیاســتکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،جسمدنیاییاوواسطبیننفسشومتعلقگرایشخواهدبود.

مؤلفۀســومدراینبعد،نزدیکنگریاستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،دیداومحدودبهزمانحالومکانکنونیبودهونمیتواندمیلخودرابهیک

گرایشبهتعویقبیندازد.

بادرنظرگرفتنسهمؤلفۀذکرشــده،فرددرُبعدنباتیدارایامیالینظیرمیلبهغذاوتولیدمثل

خواهدبود.

- ارتباط بعد حیوانی و مؤلفه   های آن
مؤلفۀاولدراینُبعدخودمحدوداســتکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینُبعدگرایشیقرار

بگیرد،بینخودوغیرخودمرزایجادکردهاستوخودرابرغیرترجیحمیدهد.

مؤلفۀدومدراینُبعد،جســمانیاســتکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد
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گرایشیقراربگیرد،جسمدنیاییاوواسطبیننفسشومتعلقگرایشخواهدبود.

مؤلفۀســومدراینبعد،دورنگریاستکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشــیقراربگیرد،دیــداومحدودبهزمانحالومکانکنونینیســتوتواناییآنراداردکه

میلخودرابهیکگرایشبهتعویقبیندازد.ذیلاینمؤلفهبایدتوضیحدادهشودکهمطابقتذکری

کهقبلازاینبخشدادهشــد،مؤلفۀدورنگریبایددرقاموسخودمحدودمعناشــود.باچنین

تقریری،دورنگریحیوانبیشترروشنمیشود؛چراکهفردباهماندیدمرزکشیبینخودودیگران

وترجیحخودبهدیگرانازیکســریازامیالخودبرایدســتیابیبهمنفعتبیشــترچشمپوشی

میکند.برایمثالاینکهمیگویندشــیردســتازغضبخودنسبتبهگلهایکههماکنونمقابل

بتواندآهوییتنهاراشکارکند،نشانمیدهدفردیباگرایشحیوانیدر
ً
اوســتبرمیداردتابعدا

اینحددورنگراست.

بادرنظرگرفتنسهمؤلفۀمذکور،فرددرُبعدحیوانیدارایامیالینظیرمیلبهشهوتوغضب

وهمچنیندیدمادینگرخواهدبود.

- ارتباط بعد بشری و مؤلفه   های آن
مؤلفۀاولدراینُبعدخودمحدوداســتکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعدگرایشیقرار

بگیرد،بینخودوغیرخودمرزایجادکردهاستوخودرابرغیرترجیحمیدهد.

مؤلفۀدومدراینبعد،غیرجســمانیاستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،جسمدنیاییاوواسطبیننفسشومتعلقگرایشنخواهدبود.البتهاینمؤلفه

تحتتأثیرمؤلفۀخودمحدوداســت؛ازاینرو،فرداگرچــههمچنانمرزبینخودوغیرراحفظ

کردهاســت،سطحدیدوگرایشهایاوبهسمتگرایشهایغیرجسمانیتمایلپیداکردهاستو

دراینمرزکشیگرایشهایغیرجسمانیرادرنظرمیگیرند.

مؤلفۀســومدراینبعد،نزدیکنگریاستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعد

گرایشــیقراربگیرد،دیداودرقالبزمانشــکلگرفتهودنیاییاســت؛همچنین،نمیتوانداز

قالبزمانخارجشــود.گرایشهایاوبهنوعیمربوطبهدنیاســتودرقالبزمانهاتجلیپیدا

کردهاســت.بیانمجددایننکتهالزماستکهنزدیکنگریدراینمؤلفهتحتتأثیرمؤلفۀمحدود

ومؤلفۀغیرجسمانیاست؛ازاینرو،فردیکهدراینُبعدقراردارددرحقیقتبهلحاظگرایشهای

غیرجسمانینزدیکنگراست.
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بادرنظرگرفتنسهمؤلفۀذکرشــده،فرددرُبعدبشریدارایامیالینظیرمیلبهشهرت،ثروت

،امیالیخودخواهانهوخودمحور
ً
وقدرتخواهدبود.همانطورکهمشخصاستاینامیالاوال


ً
،بهلحاظامیالغیرجسمانیحقیقتا

ً
،امیالیهســتندکهنیازبهجســمندارندوثالثا

ً
هســتند؛ثانیا

شاخصنزدیکنگررایدکمیکشند.

- ارتباط بعد انسانی و مؤلفه   های آن
مؤلفۀاولدراینُبعدخودمحدوداســتکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینُبعدگرایشیقرار

بگیرد،بینخودوغیرخودمرزایجادکردهاستوخودرابرغیرترجیحمیدهد.

مؤلفۀدومدراینُبعد،غیرجســمانیاستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،جسمدنیاییاوواسطبیننفسشومتعلقگرایشخواهدبود.اینمؤلفهباید

ذیلقاموسخودمحدودمعناشود.بهتعبیردیگرفردیباچنینگرایشی،ضمنانجاممرزکشیبین

خودودیگرانوترجیحخودبهآنان،دارایگرایشهایغیرجسمانیدراینحوزهاست.

مؤلفۀســومدراینبعد،دورنگریاســتکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشــیقراربگیرد،توانایــیآنراداردکهفرازمانیبیندیشــدوادراککندوازحددنیاو

مایتعلقفراتررود؛بهتعبیردیگر،دیداودرقالبزمانمعنانمیشود.

بادرنظرگرفتنسهمؤلفۀمذکور،فردکهدرُبعدانسانیدارایامیالینظیرمیلبهحقیقتطلبی،

زیباییوجمال،حفظاخالق،خالقیتوابداع،میلبهپرستشوعشقورزیاست.همانطورکه

مالحظهمیشــود،اینامیالنیازیبهواسطبودنجســمنداردوبهتعبیردیگر،غیرجسمانیاست

ودرهمینبعدغیرجســمانیهمنســبتبهقدرتطلبی،ثروتاندوزیوغیرهدارایمؤلفۀدورنگر

است.

- ارتباط بعد ایمانی و مؤلفه   های آن

مؤلفۀاولدراینُبعدخودنامحدوداستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینُبعدگرایشیقرار

بگیردبینخودوغیرخودمرزیایجادنمیکندودرواقع،ازآنجاکههمهمخلوقخداهســتند،همه

راازخودمیبیند.

مؤلفۀدومدراینُبعد،جســمانیاســتکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشــیقراربگیرد،فهمشازآخرتدرحدامیالجســمانینامحدودفراترنمیرود.اینمؤلفه
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،دارای
ً
بایدذیــلقاموسخودنامحدودمعناشــود؛بهتعبیردیگر،فردیباچنینگرایشــیاوال

،گرایشهایمقدسیداردودرنهایتنیزفهماوازآخرتفراتر
ً
شاخصتوسعۀخودیاستوثانیا

ازامیالجسمانینامحدوددنیایینیست.

مؤلفۀســومدراینبعد،دورنگریاستکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،دیداوفرازمانیخواهدبودومربوطبهدنیاومایتعلقنیست.

بــادرنظرگرفتنســهمؤلفۀمذکور،فردیکــهدرُبعدایمانیاســتدارایامیالینظیرمیلبه

بهشتودوریازجهنماست.همانطورکهمالحظهمیشود،فردیبااینامیالدارایفهملذات

جســمانینامحدودازآخرتاستوبهتعبیردیگر،غیرجسمانیاستوازطرفی،مرزبینخودو

دیگران،خودخواهیوخودمحوریدرراهرسیدنبهبهشتودوریازجهنمبیمعناست.

- ارتباط بعد الهی و مؤلفه   های آن
مؤلفۀاولدراینُبعدخودنامحدوداســتکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینُبعدگرایشی

قراربگیرد،بینخودوغیرخودمرزیایجادنمیکندودرواقع،ازآنجاکههمهمخلوقخداهستند،

همهراازخودمیبیند.

مؤلفۀدومدراینُبعد،غیرجســمانیاستکهنشانگرآناستکهاگرفردیدراینبعد

گرایشــیقراربگیرد،درکوفهماوازآخرتدرحدجسمدنیاییولذاتجسمانیدنیاییبهنحو

نامحدودنیستوفراترازجسمرامیبیند.

مؤلفۀســومدراینبعد،دورنگریاستکهنشانگرآناســتکهاگرفردیدراینبعد

گرایشیقراربگیرد،دیداوفرازمانیخواهدبودومربوطبهدنیاومایتعلقنیست.

بادرنظرگرفتنســهمؤلفۀمذکور،فردیکهدرُبعدالهیاستدارایمیلمطلقبهکمالمطلق

استکهازمصادیقآنمیلبهعبادتوتقربرامیتواننامبرد.

یۀ رشد )گرایش محور( یه   های آفاقی و انفسی متعارف با نظر 7. تفاوت   های مبنایی نظر

درهنــگامنقدنظریههــایمتعارفانگیزش،به»هستیشناســیمحدود«،»فهــمغلطماهیت

انســان«،»منبعمعرفتوروشدستیابیبهآن«،»اشتباهدرفهممسئلۀغالب«و»ادارۀسازمانبا

پیشفرضهایسرمایهداری«اشارهشد.

نظریۀرشــد)گرایشمحور(درانگیزش،بهلحاظهستیشناســیجهانشمولمادیگرابود،
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امانظریۀرشــدجهانشمولومعناگراست.بهلحاظانسانشناسیبهجایانساناقتصادیازمبنای

انسانفطرتگراتبعیتمیکند.بهلحاظمسئلۀغالبدرپژوهشهابهجایفقدانرضایتشغلی،

بهمســئلۀرشدیافتگیمتوازنومتعادلگرایشهاواستعدادهایانسانمیپردازد.بهلحاظحدودو

ساحتهاییکهایننظریههارفتارانسانراتوجیهمیکند،برخالفنظریههایمتعارفکهمحدود

بهمادهبود،ایننظریهعالوهبربعدمادی،بعدمعنویانســانراهمدرنظرمیگیردوعالوهبرجسم

انســان،بهابعادروحانیاونیزتوجهمیکندورشداوراازبعدنباتیوگیاهیتابعدایمانیوالهی

متصورمیداند.ازلحاظروشومنبعدســتیابیبهمعرفــت،عالوهبرروشهایمتداول،دینرانیز

منبعمعرفتخودقرارمیدهدومعتقداســتکهتنهاباتقریردینیامکانشــناختدقیقانســان

وایجادنظریههاییبرایرفتاراوممکناســت.جدول2خالصــهایازتفاوتمبنایینظریههای

متعارفبانظریۀرشد)گرایشمحور(رانمایشمیدهد.

یۀ رشد )گرایش محور( یه   های متعارف با نظر جدول 2. تفاوت مبنایی نظر

یه   هــــا                                 نظر
یه   های متعارف انگیزشمبــــــانی یۀ رشد )گرایش محور(نظر نظر

جهانشمولومعناگراجهانشمولومادهگراهستیشناسی

انسانفطرتگراانساناقتصادیانسانشناسی

دین+تجربهاستقراگراییوتجربهیاغیراستقراگراییمعرفتشناسی

عدمرشدوازخودبیگانگیفقدانرضایتشغلیمسئلۀغالب

سازمانرشددهندهسازمانسرمایهداریتعبیرعامبرایتوصیفسازمان

8. نتیجه   گیری و پیشنهادها

اینپژوهشدرصددمعرفینوعینگاهجدیدمبتنیبرنگاهاســالمومتفکرانمســلماناســتکه

براســاسآنعالوهبررشدسازمانبهرشدانساننیزتوجهمیشود،کرامتانسانیحفظمیشودو

ابعادروحانیاونیزمدنظرقرارمیگیرد.درایننگاه،انساندیگرابزاریدردستسازماننیست،

بلکهخودنیزاصالتیحقیقیداردوسازمانیکیازبسترهایرشداوبهحسابمیآید.

درپژوهشحاضرازروشتحقیقتحلیلیانتقادیاســتفادهشــدکهطبــقاینروشپژوهش

میبایســتابتداازموضوعموردنقد،درکدقیقبهدســتمیآمد.برایاینکارمروریبر119سال

ادبیاتانگیزشانجامشدوذیلآندوروندکلییعنینظریههایانفسی)نیازمحور،شناختمحور،
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شخصیتمحورواحساساتمحور(ونظریههایآفاقی)فرایندمحوروهدفمحور(احصاشد.پس

ازاینمرحله،همانطورکهازتقسیمبندیقبلیپیداست،بااتکابهمحوریتنظریهپردازیهردسته

سعیبرآنشدتامبناییبرایمقایسهمهیاشود.درنتیجهایننظریههابانظریۀگرایشمحور،کهبرآمده

ازفهمدینیواســالمینگارندگانازمقولۀانگیزشبود،مقایسهشــد.برایسهولتگزارشدهیو

رعایتنظمنگارشی،نقدهایناشیازمقایسهوتحلیلهریکازنظریههابهچهاردستۀکلیتقسیم

شــدکهعبارتانداز:»محدودیتدرشناختهستی«،»فهمغلطماهیتانسان«،»منبعمعرفتو

روشدستیابیبهآن«،»اشتباهدرفهممسئلۀغالب«و»ادارۀسازمانباپیشفرضهایسرمایهداری«.

پسازنقدوبررسیمکاتبمختلفنظریهپردازیدرحوزۀانگیزش،بهطرحنظریۀرشدیاهمان

نظریۀگرایشمحورپرداختهشدکهشایدطرحایننظریهمهمتریننقدنظریههایمتعارفبهحساب

آید؛چراکهنقدبدونمبناهموارهعقیمخواهدبود.ایننظریهدرششُبعد،کههرکدامدارایسهمؤلفه

است،موردبحثقرارگرفت.ابعادششگانۀالگویذکرشده،شاملگرایشهاینباتی)میلبهغذاو

تولیدمثل(،حیوانی)میلبهغذاوتولیدمثلهمراهباشهوت،غضبودیدمادینگری(،بشری)میل

بهثروتاندوزی،قدرتطلبیوشهرتطلبی(،انسانی)مانندمیلبهزیباییوجمال،میلبهپرستش،

میلبهعشقورزی،میلبهحفظاخالقومیلبهحقیقتطلبی(،ایمانی)میلبهکماالتبهنحومطلق

مثلمیلبهبهشــتودوریازجهنم(والهی)گرایشبــهقربالهییاهمانگرایشبهکمالمطلق

بهنحومطلق(میشــود.همچنین،ششمؤلفهوچهاردهشاخصالگوییادشدهشاملخودمحدود

)باشاخصهایینظیرخودخواهییاخودمحورییاعدمتوسعۀخود،غیرآگاهانهوغیرارادی،گرایش

طبیعییاغیرمقدس(،خودنامحدود)باشاخصهایعدمخودخواهییاعدمخودمحورییاتوسعۀ

خود،آگاهانهوارادی،گرایشانسانییامقدس(،جسمانی)باشاخصهایغریزی،پرورشجسم(،

غیرجسمانی)باشاخصهایعقالنی،تعالیروح(،نزدیکنگر)باشاخصهایالتذاذی،جزئینگر(

ودورنگر)باشاخصهایتدبیری،کلینگر(میشود.

باورنگارندگانآناستکهمبنایگرایشمحوریکهدرایننوشتارمطرحشدهاستمیتواند

مبناییبرایتولیدســایرنظامهایحوزۀمنابعانســانیورفتارســازمانیازقبیلنگرش،جذبو

اســتخدام،جبرانخدماتوغیرهباشــد.البتهتولیدوبهکارگیریاینمبنــادرعرصههایمختلف

نیازمندپژوهشهایجداگانهوبهکارگیریآندرعرصۀعملیاتاست؛بنابراین،برایپژوهشهای

آیندهپیشنهادمیشودتأثیرمبنای»گرایشمحوری«درسایرزیرنظامهایحوزۀمنابعانسانیورفتار

سازمانیبررسیشود.
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