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تار ما انگیزه فرآیندی درونی است که رف
.را فعال ، هدایت و نگهداری می کند 

(  ۱۹۹۱) بارون 
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و ودهینیرانگیزش مفهومی است که مرتبط به 
.رفتار انسان میباشد جهت دهی 

تار نیرودهی به آن معنی است که انگیزش رف
.د را مقاوم،  نیرومند و سرشار از تالش می کن

جهت دهی به آن معناست که رفتار به سمت
رسیدن به یک هدف یا پیامد خاصی معطوف

.است 
(۱۹۸۵رابرتسون و اسمیت )
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ن انگیزه را می توان به فرمان و موتور ماشی
.تشبیه کرد 



Page 6

چند ویژگی برای افراد با انگیزه بیان کنید ؟
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.  خودکار هستند -۱
.در انجام کارها تمرکز و تالش جدی دارند-2
.ندکارهای چالش برانگیز را انتخاب می کن-3
ازش در مقابله با مشکالت قدرت تحمل و س-4

.باالیی دارند 
.کارها را ناتمام رها نمی کنند-۵
.همیشه به دنبال یادگیری هستند -6
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ح نفر داوطلب برای توضی2قبل از فیلم  •

هرم مازلو -•
نیازهای بنیادین تئوری انتخاب -•
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نیازهای 

خودشکوفایی

نیازهای احترام

نیازهای اجتماعی و عشق و 
تعلق

نیازهای ایمنی

نیازهای فیزیولوژیکی

انگیزه های 

وجود 

(بودن)

انگیزه های 

کمبود 
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اسخ رفتارگراها معتقدند که انسان به محرک بیرون پ
ر می دهد و واکنش نشان می دهد بنابراین باتغیی

محرک می توانیم رفتار را عوض کنیم 
فتار می توانند ر......جایزه ، پاداش ، توبیخ ، تشویق ، 

انسان انسانها را تغییر دهند  و با کنترل آنها می توان
.را تربیت کرد 
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یک عامل خارجی 
فرد را به انجام 
کاری وا می دارد

یبیرون•

صرفا کاری را 
برای خود آن کار 

انجام دادن

درونی• زیستی•

نیازهای زیستی 
عامل انجام آن 
فعالیت هستند 
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به یک روانشناس 2002جایزه نوبل اقتصاد •
داده شد "دانیل کانه من "بنام 

استاد "ریچارد تیلر"بنا به اعالم این آکادمی، •
یکاگو رشته علوم رفتاری و اقتصاد دانشگاه ش
تاری به دلیل مطالعاتش در زمینه اقتصاد رف

. شده است20۱7برنده نوبل اقتصاد
العه اقتصاد رفتاری رشته ای است که با مط•

ا و رفتار فردی و عوامل روانشناختی، بازاره
.عوامل اقتصادی را مورد تحلیل قرار می دهد
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در انجام کارهای ساده جایزه موجب -
.پیشرفت می شود 

تثبیت)در انجام فعالیتهای خالقانه-
ارائه جایزه  موجب تاخیر ( کارکردی 
.می گردد 

چون 
.جوایز ذهنها را محدود  و متمرکز می نماید 
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https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/tr

anscript?language=fa
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اسی و یکی از بزرگترین اساتید  روانشن-
3اقتصاد رفتاری  عصر حاضر  بهمراه 

تن از دوستانش 
MITروی دانشجویان دانشگاه -
مرکز انجام چند بازی خالقانه با تکیه بر ت-

، توانایی و خالقیت 
روپیه ، 4)سطح مختلف جایزه 3ارائه -

(روپیه 400روپیه و 40
تکرار آزمایش در مادورای هندوستان -
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ه در انجام کارهای ساده و مکانیکی جایز-
.جواب می دهد 

در انجام کارهای خالقانه تاثیر جایزه -
.معکوس بود 
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انجام دانشمندان علوم رفتاری کارهایی که سر کار
می دهیم و درس خواندن در مدرسه را به دو دسته

.متفاوت تقسیم می کند

کارهای الگوریتمی. ۱
کارهای الگوریتمی کاری هستند که در آن 

مجموعه ای از دستور های ثابت را در مسیری 
.نند واحد برای رسیدن به نتیجه واحد دنبال می ک

کارهای اکتشافی . 2
ه آزمون کارهای اکتشافی بر پایه احتماالت دست ب

می زنند راه حل بهتری برای اقدام می کنند
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ارد به ترزا آمابیله استاد دانشکده بازرگانی هارو
ه های این نتیجه دست یافت که پاداش ها و تنبی
بیرونی به خوبی می توانند برای کارهای 

الگوریتمی موثر واقع شود اما چه بسا برای 
کارهای اکتشافی بسیار ویرانگر باشند

یزه انگیزه درونی به خالقیت منجر  می شود و انگ
ندبیرونی و سلطه جویانه خالقیت را نابود می ک
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طبق برآورد شرکت مک کینزی هم اکنون در 
درصد از رشد بازار 30ایاالت متحده آمریکا تنها 

70کار به کارهای الگوریتمی مربوط است و 
درصد این رشد به کارهای اکتشافی اختصاص

.دارد
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مطالعات لرین در مورد نقاشی -
کودکان پیش دبستانی

تقسیم کودکان به سه گروه-
پاداش قابل انتظار -
پاداش دور از انتظار -
بدون پاداش-
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آن کسانی که منتظر پاداش بودند و-
ز خود را گرفتند عالقه بسیار کمتری ا

ا نشان دادند و زمان بسیار کمتری ر
صرف کشیدن نقاشی کردند آنها 

بازی را به کار تبدیل کرده 
ی نتایج پژوهشها به دفعات بیان م-

ژه کنند که پاداش های بیرونی به وی
یزه پاداش های مشروط قابل انتظار انگ

درونی را سرکوب می کند
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در منطقه گوتنبرگ سوئد۱۹۹۵در سال 
م خانم  اهدای خون به سه دسته تقسی۱۵0

ا شدند دسته اول داوطلبانه خون خود را اهد
روه می کردند اما پولی دریافت نمی کردند گ

دوم در صورت اهدای خون هفت دالر 
دریافت می کردند گروه سوم مانند گروه

دالر دریافت می کردند اما می 7دوم 
کان توانستند آن را به صندوق خیریه کود

.مبتال به سرطان اهدا کنند
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درصد زنان۵2در گروه نخست 
درصد زنان اقدام به 30در گروه دوم تنها 

اهدای خون کردند و در گروه سوم مانند 
درصد اهدای خون کردند۵3گروه اول 
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اقتصاددانانی مهد کودکی را به مدت2000در سال 
.  هفته مورد مطالعه قرار دادند20

برخی از پدر و مادرها فرزندشان را بعد از ساعت 
.  پایان مهد کودک با تاخیر می بردند

ای جریمه ای بر.هفته این اطالعیه نصب شد4بعد از 
حاسبه خانواده هایی که فرزندانشان را دیرتر ببرند م

.خواهد شد
پس از وضع جریمه مشاهده شد تعداد پدر و مادر 

ایش هایی که دیر می کردند به طور ثابت رو به افز
.گذاشت و سرانجام دو برابر سطح اولیه شد
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ترل لطفا چند دلیل برای نا موثر بودن کن-
.بیرونی بیان نمایید 
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.پاداش اعتیاد آور است-

دود پاداش می تواند گستره تفکر ما را مح-
.کند از عمق تفکر ما بکاهد

.خالقیت را نابود می کند -
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گاه دانش)آزمایش توسط عمیر کامنیکا -
و دن  (MIT)، درازن پرلک ( شیکاگو
آرییلی 

. وتشکیل دو گروه  برای ساختن لوگ--
سنت هر ۱۱و بعد از آن $2لگوی اولیه 

.دفعه کم می شد 

گروه 2تشکیل -
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.گروه اول لوگویشان حفظ می شد -
لوگوی گروه دوم جلوی خودشان -

.تفکیک می شد 
لوگو۱۱میانگین گروه اول -
لگو 7میانگین گروه دوم -
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گروه اول در شرایط معناداری کار را -
انجام می دادند گروه دوم احساس بی 

(تاثیر معنا.) فایده بودن داشتند 

را از انجام احساس موفقیت گروه اول -
.کارشان می بردند 
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(دانشگاه دوک )دن آرییلی -
مانند برگه هایی که در آنها جفت کلماتی-

.هم بود 
برگه های بعدی . سنت ۵۵برگه اول -

سنت کمتر ۵هرکدام 

دیده شدگان  و نادیده )گروه 3تشکیل -
(شدگان   و خرد شدگان 
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گروه اول اسم می نوشتند ، ممتحن چک-
.می کرد و تایید می کرد 

قط گروه دوم اسم نمی نوشتند ، ممتحن ف-
(وسوسه تقلب .)برگه را می گرفت

گه گروه سوم  ممتحن بعد از گرفتن بر-
آن را توسط دستگاه خرد کن خرد می 

.کرد 
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گروه دیده
شده 

گروه دیده
نشده 

گروه خرد 
شده 

سنت 29سنت 15 سنت 27.5
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توجه و تایید قرار وقتی کارمان مورد -
می گیرد حاضریم سخت تر و با پول

.کمتر هم کار کنیم 

ت می بی فایده بودن ، بی معنایی را تقوی-
.د کند و باعث خرد شدن انگیزه می شو
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دنیل مایک و دن آرییلی -
ساخت اوریگامی مطابق دستور العمل-

استاندارد 
ورود گروه خریداران و اعالم قیمت -

برای خرید روی کاغذ 
اعالم قیمت سازندگان برای خرید -

اوریگامی 
برابر بیشتر از خریداران۵سازنده ها -

. مایل به خرید دست ساخته بودند 
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سخت کردن دستور العملها و حذف -
بسیاری از راهنمایی ها 

بود ساخته ها از قبل خیلی زشت تر شده-
.دادند سازندگان قیمت باالتری پیشنهاد-
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احساس مشارکت و مالکیت -
.انگیزه ساز است 

نند هرچه افراد تالش بیشتری ک-
زه بیشتر احساس تعلق و انگی

.دارند 
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مبلمان ایکه آ ، کیک نیمه آماده و -
اب شخصی سازی سفارشها و قدرت انتخ

تعلق خاطر و به تبع آن انگیزه را 
.افزایش می دهد 
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ت  و در یک تحقیق کالسی که توسط لوین ، لیپی•
انجام گردید چگونگی رهبری ۱۹3۹وایت در سال 

ی کالس روی انگیزش و رفتار دانش آموزان بررس
شد در این تحقیق چند رهبر بزرگسال هدایت 

ساله ای که به صورت گروهی ۱0فعالیت پسران 
کار می(مثال ساخت ماسک )روی پروژه های ساخت 

کردند را برعهده گرفتند پسران تحت سه نوع
مختلف مدیریت و رهبری قرار داشتند 

رهبری مستبد سرد و خشن -•
رهبری مشارکت طلب  -•
رهبری سهل انگار-•
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بازدهی گروه های تحت نظارت سبک های رهبری •
.استبدادی و مشارکت طلب  از همه بیشتر بود

بودند پسرانی که تحت رهبری استبدادی قرار گرفته•
دستورات را دنبال کرده و کارها را انجام داده بودند

هرچند نتیجه کار این گروه خوب بود •
نیاضطراب و تنش ،حالت تسلیم و نافرماولی در آنها •

آشکار دیده می شد
کرد آنها افت میبازدهی وقتی رهبر آنها حضور نداشت •
در حضور رهبر ها بازدهی آنها باال بود  اما بین آنها •

.ظاهر می شدپرخاشگری و رفتارهای تخریبی
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بازدهی گروهی که تحت رهبری سهل انگار•
ه قرار گرفته بودند از همه کمتر بود زیرا ک
در آنها اساساً فاقد رهبری بودند این پسران
مورد اهدافشان توافقی نداشتند و به طور

فردی و بدون سازماندهی کار می کردند به
ولی نظر می رسید که آنها از کار لذت می برند
را بین آنها خصومت وجود داشت و تقصیرات
گردن یکدیگر می اندازند و در نهایت کار 

.زیادی انجام نداده بودند
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پسران سبک رهبری مشارکت طلب را  ترجیح می•
رهبر مشارکت طلب  گروهی را که ایجاد کرده . دادند

همکاری بود که گرایش به کار کردن داشتند با یکدیگر
.  می کردند و دوست بودند

شان پسران این گروه استقالل و ابتکار عمل زیادی را ن•
می دادند در غیاب رهبر خود فعاالنه به کار ادامه می 

دادند و ناکامی ها را به خوبی تحمل می کردند هر چند
ر بود در مقایسه با گروه استبدادی بازده آنها کمی کمت

سب احتماال بر اثر مدت زمانی که صرف حل مسئله و ک)
ز بود ولی این تفاوت ناچی( توافق اعضای گروه می کردند

ان و با پیشرفت هایی که درجو  گروه ایجاد می شد جبر
ت می شد این سبک رهبری فایده دو سبک دیگر را داش

دبدون اینکه ویژگی های منفی آنها را داشته باشن
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بازدهی گروه های تحت نظارت سبک های رهبری •
.استبدادی و مشارکت طلب  از همه بیشتر بود

دند پسرانی که تحت رهبری استبدادی قرار گرفته بو•
د دستورات را دنبال کرده و کارها را انجام داده بودند هرچن

نش نتیجه کار این گروه خوب بود ولی در آنها اضطراب و ت
ی رهبر حالت تسلیم و نافرمانی آشکار دیده می شد که وقت

آنها حضور نداشت بازدهی آنها افت می کرد و در حضور 
رهبر ها بازدهی آنها باال بود بین آنها پرخاشگری و 

.رفتارهای تخریبی ظاهر می شد
ه بازدهی گروهی که تحت رهبری سهل انگار قرار گرفت•

بودند از همه کمتر بود 



Page 48

(آرمان )هدف متعالی–الف 
استقالل عمل-ب
(تبحر )توانمندی -ج
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و به کار معنا می بخشد  و هر چقدر بزرگتر
اد می کنند انگیزه بیشتری ایج.متعالی تر باشد 
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آدامز گرنت افراد جمع آوری کننده-
دسته کرد  3کمک برای دانشگاه را 

.و آموزش داد و توجیه کرد  
ی گروه اول  تمرکز روی مزایایی شغل-
گروه دوم تاثیر این کمکها روی -

بورس تحصیلی 
گروه شاهد   بدون توجیه -



Page 51

گروه اول مثل گروه سوم کمک جمع-
.نمودند 

ل گروه دوم بیش از دو برابر گروه او-
و سوم 

یاد آوری کوتاه آرمان و هدف کار -
.بازدهی را بسیار افزایش داده بود
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کسب و 320پژوهشگران دانشگاه کرنل -
کار کوچک را مطالعه کردند که نیمی از
د و آن ها به کارکنان استقالل عمل می دادن

ور می نیمی دیگر کارکنان فقط از باال دست
.گرفتند 

کسب و کارهایی که آزادی عمل قائل می -
ر چهار برابر کسب و کارهای مبتنی بشدند 

و میزان تعویضنظارت از باال رشد  داشتند
کارکنان آنها یک سوم گروه دوم بود
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درصد از 20در شرکت گوگل -
زمان کار در اختیار کارمندان 

قرار دارد تا در آن فعالیت های
درصد ۵0اختیاری انجام دهند 

تولیدات مهم گوگل در این 
درصدی اتفاق افتاده20زمان 
 gmail-googleمثل .است 

news-orkut -translate
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شرکت ۱۹۹0در میانه دهه -
نه مایکروسافت با با لحاظ کردن هزی
فراوان و همچنین برنامه ریزی و 
تن مدیریت صاحبنظران اقدام به نوش

ه نمود در حالیکاینکارتادانشنامه 
جیمی ولز، )ویکی پدیا دانشنامه 
اری به صورت کامالً اختی(بنیان گذار

.شودتوسط کاربران متعدد نوشته می
مایکروسافت 200۹اکتبر 3۱در -

ه و عرضه اینکارتا را در دیسک برنام
.ددانشنامه آنالین خود را متوقف کر

-
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چند مرورگر مهم ، چند سیستم عامل -
مهم و حرفه ایی  و چند  سرور شبکه 

مهم  را نام ببرید ؟ 
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ان است سیستم عامل منبع باز و رایگفایرفاکس-
چ که به دست داوطلبان سراسر دنیا بدون هی

.چشم داشت خلق شده است است

رنامه توسط لشکری از بلینوکسسیستم عامل -
نویسان اختراع شده و به رایگان در دسترس

.عموم قرار دارد

ولید تآپاچینرم افزار آزاد رایگان سرور شبکه -
مرکزی و پشتیبانی میشود از بازار سرور شبکه

درصد است۵2
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700میلیون و 33در ایاالت متحده آمریکا 
هزار نفر دستکم یک روز در ماه دور کاری

هزار نفر این 700میلیون و ۱4می کنند و 
.کار را هر روز انجام می دهند
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ی و کریم الکانی استاد مدیریت دانشگاه ام آی ت
طراح و 6۸4باب ولف  مشاور گروه بوستون 

سازنده منابع باز را که عموماً ساکن آمریکای
ا شمالی و اروپا بودند مورد بررسی قرار دادند ت

ببینند چرا در این گونه پروژه ها شرکت می
کنند؟ 

تی آنها از انگیزه های درونی یعنی احساس خالقی
ت که هنگام مشارکت در این پروژه به شخص دس

ده می دهد به عنوان نیرومندترین و ترغیب کنن
ترین محرک نام برد
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ین به حالت ذهنی ای گفته می شود که فرد در ح
الیت، انجام فعالیتی، به طور کامل در روند آن فع
یک احساس تمرکز قوی داشته باشد و در 

، درگیر بودن و لذت بردن از روند آن فعالیت
.غوطه ور شود

ری با جذب شدن کامل فرد در کا” فلو“در اصل، 
.  که در حین انجامش است، شناخته می شود

تمرکز کردن بر کاری که انجام می دهید هم 
باشد« فلو»می تواند یک جنبه از 
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ترزا آمابیله استاد دانشگاه هاروارد 
ر پژوهشی سطوح انگیزه  کارکنان را ه

روز سر کار مورد مطالعه قرار می داد و به
لی که بزرگترین عاماین نتیجه رسید که 

به شخص انگیزه می دهد غوطه ور شدن 
.در کار است
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ن باالترین و رضایت بخش تریflowسیالن 
تجربه ها در زندگی مردم زمانی است که در

دف حالت سیال آن به سر می برند در سیالن ه
.ها روشن هستند 

اش در سیالن  این تالش لذت بخش ترین پاد
یق برای فرد می باشد در سیالن مردم چنان عم

ا در لحظه زندگی می کنند و چنان کامل خود ر
در حیطه محض احساس می کنند که زمان و 
مکان و حتی خود کامال دور می شود و به هوا 

می رود
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هزار دانشمند علوم ۱۱مطالعه ای بر روی 
صنعتی و مهندسان شاغل در شرکت های 

ایاالت متحده آمریکا نشان داد که در 
میلفعالیتهای  منجر به چالش های فکری 

در کاری جدید و شدید به غوطه ور شدن 
ه برای جذاب بهترین شاخص پیش بینی کنند

.بهره وری بود 
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یزه دانشمندانی که این میل درونی به آنها انگ
کار کردن می داد در مقایسه با کسانی که
نظارت انگیزه اصلی شان پول بود حتی با وجود

بر مقدار تالشی که هر گروه به خرج داده 
یشتر تفاوت قابل مالحظه اختراعات ببودند با 

را به ثبت رساندند
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از یافته های جالب  این است که مردم به 
احتمال زیاد بیشتر در محیط کار به حالت
رمیسیالن  می رسند تا در زمان تفریح و سرگ

ستبزرگترین تفریح کار ا(: ع)حضرت علی 
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