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طراحی الگوی طبقه بندی 
گرایش  های انسان در مدیریت 

انگیزش از منظر شهید مطهری)ره(

بــا توجه به نقش محوری انگیــزش در تحقق عملکرد و نقش محوری عملکرد در قوام نظام 
مدیریت، ضرورت طراحی الگوی انگیزش از منظر اسالم که قوام دهنده الگوی مدیریت اسالمی 
خواهد بود، انکارناپذیر است. هسته اصلی تمام نظریات مختلِف حوزه انگیزش، نگاه آنها به انسان 
اســت و اساس اختالف نظریات انگیزش غربی و اســالمی نیز از همین نگاه به انسان، نیازها و 
گرایش های او سرچشمه می گیرد. با همین دیدگاه در این پژوهش سعی شد، گرایش های انسان از 
منظر انسان شناسی اسالمی با روش تحلیل مضمون و با توجه به آراء و اندیشه های شهید مطهری 
)ره( تبیین گردد. این شــاخص ها، شامل 6 گونه اســت: 1.گرایش های محدود جسمانی دنیوی 
نزدیک نگر )مثل خوردن غذا، تمتع جنســی، نگاه فردی و شخصی، حال نگری بدون آینده نگری، 
محــدود بودن به منطقه خود( 2. گرایش های محدود جســمانی دنیوی دورنگر )مثل گرایش به 
غضب، شهوت و دید مادی نگری( 3. گرایش های محدود روحانی دنیوی )ثروت طلبی، قدرت طلبی 
و شهرت طلبی( 4.گرایش های محدود روحانی اخروی )مثل گرایش به بهشت و گرایش به نجات 
از جهنــم( 5. گرایش های نامحدود روحانــی دنیوی )مثل گرایش به علم و حقیقت، خالقیت و 
ابداع، زیبایی و هنر، فضیلت و خیر اخالقی و عشق و پرستش( 6.گرایش های نامحدود روحانی 

اخروی )مثل گرایش به تقرب الهی و گرایش به کمال مطلق(.
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1. مقدمه و بیان مسئله
در محیط پویای امروزی در فضای کســب وکار، دستیابی به مزیت رقابتی یکی از اهداف 
کلیدی برای موفقیت هر سازمانی به حساب می آید. امروزه سازمان  ها دریافته اند که بقا و 
پیشرفت در این فضا مرهون سرمایه گذاری جدی بر نیروی کار در سازمان  ها است؛ به تعبیر 
دیگــر اینکه چگونه کارکنان با بهره  وری باالتری به کار می پردازند، چه کاری انجام دهیم 
کــه رفتار کارکنان ما با اهداف ســازمان مان هماهنگ گردد )پرینس1 و دیگران، 2016: 
55-49( و یا به شیوه مترقی تر چگونه می توان سازمانی ایجاد کرد که متناسب با اهداف 
کارکنان آن باشــد )َهچ2، 2011: 2(، جزء یکی از مســائل اساسی هر سازمانی به حساب 
می آید. بدیهی است هر چه نیروی کار مذکور اثربخش تر، کاراتر، عجین و باانگیزه تر باشد، 

دستیابی به مزیت رقابتی سهل تر هست. )بهاتی3 و دیگران، 2016: 33(
همین فضا ســبب شده تا مفهوم انگیزش توجه زیادی به خود جلب کند و به صورت 
گسترده میان چندین رشته از جمله روان شناسی، جامعه  شناسی، اقتصاد و... مورد بحث 
قرار گیرد. )عبدالقادر و آنتونی4، 2014؛ کروث5، 2007 و التام6، 2011( در مدیریت نیز 
تمایل به فهم انگیزش کارکنان در ســازمان سبب شده که پژوهشگران و متخصصان در 
مورد اینکه انگیزش چطور شــکل می گیرد و چگونه بر افراد، گروه  ها، سازمان  ها و جوامع 
اثر می گذارد، تحقیق کنند. )َهیاشــی7، 2007؛ فری و اِســرلو8، 2002 و ریان و دسی9، 
2000( لــذا چــه در مدیریت متعارف غربی و چه در مدیریت اســامی، مفهوم انگیزش 
به عنوان ابزار بسیار مهمی در دست مدیران جهت تحقق اهداف سازمان و رشد کارکنان 

به حساب می آید.
باوجوداینکه انگیزش مفهوم نســبتاً جدیدی به شــمار می آید و برخی آغاز آن را در 
مدیریت مربوط به دهه 1940 میادی دانسته اند، تحقیقات و پژوهش  های بسیاری حول 
مفهوم آن و رابطه اش با ســایر مفاهیم نظیر احساسات، ارزش  ها، عملکرد و... شکل گرفته 

1. Prince
2. Hatch
3. Bhatti
4. Abdulcader & Anthony
5. Kroth
6. Latham
7. Hayashi
8. Frey & Oserloh
9. Ryan & Deci
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اســت. )کاماروزلمن1، 2012: 2( اما عدم کارایی مدل  ها و نظریه  های تولیدشــده در این 
حوزه ســبب شده تا سؤاالت حول انگیزش و ســازوکار انگیزاندن همچنان به قوت خود 
باقی بماند. )استیل و کوئنیگ2، 2006؛ ستیرز3 و دیگران، 2004 و الک و التام4، 2004( 
ســؤاالتی نظیر اینکه انگیزش چیست؟ اجزاء آن کدام است؟ چطور بر رفتار کارکنان اثر 

می گذارد؟ و... )ِشهاب5، 2016: 12(
در نظریات رایج و غالب غربیان، حقیقت و ماهیت انســان همین اســتعداد ها و غرائز 
دنیوی است که مدار کنش و واکنش و انتخابگری انسان قرار می گیرد و مسیر حیات هر 
انسانی را ترسیم می کند. )فروزنده دهکردی و فروغی نیا: 1392( غالب انسان  شناسی  های 
تئوریزه شــده در اندیشه دانشــمندان غرب عموماً جوهره فردیت و اصالت خواسته  های 
فردی را به عنوان ماهیت انسان پذیرفته اند. اما در نظریه رایج دانشمندان اسامی، ماهیت 
انســان همان هسته باطنی اوست که »فطرت« نامیده می شود. فطرت انسانی نقش اصلی 
و محوری را در تنظیم حیات انســانی و به کارگیری قوای عقانی و تجربی و اســتمداد از 

کام وحیانی ایفا می کند. )مطهری، 1384(
در میان نظریه پردازان مختلف اسامی در مورد انسان و نحوه انگیزش او، آراء و مناظر 
متفاوتی وجود دارد. بی تردید در میان این نظریات یکی از معتبرترین و دقیق ترین نگاه  ها، 
خوانش شهید مطهری)ره( از مسائل اسامی من جمله مسئله انسان  شناسی و انگیزش است. 
ازآنجایی که اســتاد شهید مطهری)ره( در آثار ارزشمند خود از جمله کتب فلسفه اخاق و 
جاذبه و دافعه علی)ع( به تبیین نظریه نظام سلسله مراتبی گرایش  های انسان پرداخته اند 
و پژوهش حاضر نیز بر مبنای این نظریه تدوین شده، لذا عمده ارجاعات و ابعاد نظریه از 

نظر ایشان استخراج شده است.
در این نوشتار ابتدا به ادبیات موجود در حوزه انگیزش و تعریف اصطاحات تخصصی 
نظام سلســله مراتبی گرایش  ها در نظریه شهید مطهری)ره( نظیر خود عالی و دانی، خود 
محدود و نامحدود پرداخته شد و پس  از آن ضمن مرور پیشینه پژوهش در حوزه انگیزش 
اســامی، با روش تحلیل مضمون برخی از آثار شهید مطهری)ره( مجموعه آثار ج 3، 15، 
23، یادداشت  های استاد ج 2 و 6، فطرت، فلسفه اخاق، تعلیم و تربیت در اسام، انقاب 
1. Kamarulzaman
2. Steel & Koenig
3. Steers
4. Locke & Latham
5. Ibrahim Badr Shehab

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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اسامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اخاق جنسی در اسام و غرب، آزادی معنوی، جاذبه و 
دافعه علیعلیه السام، نقدی بر مارکسیسم مورد بررسی قرارگرفته است. در قسمت یافته  های 
پژوهش، شــاخص  های مختلف الگوی انگیزش مستخرج، مفصًا توضیح داده شد و پس 
از آن در قســمت بحث به بیان تمایز پژوهش حاضر با ســایر پژوهش  ها پرداخته شده و 
درنهایت نتایج حاصل از شاخص  های مذکور از منظر مدیریت مورد بحث قرار گرفته است.

2. ادبیات پژوهش
2.1.انگیزش

واژه انگیزش ریشه در کلمه التین Movere دارد که برخی معنای آن را »حرکت کردن«1 
می دانند )خیر2 و دیگران، 2016: 2( و برخی دیگر معنای آن را »انتقال«3 یا  »ُهل دادن«4 
بیان کرده اند. )پنگ و لو5، 2018: 3( دفت6 انگیزش را به عنوان نیرو های درونی و بیرونی 
یک فرد توصیف می نماید که شوق و پافشاری افراد را برای رفتار کردن در طرق خاصی، 
تحریک می نماید. )دفت، 2010( در تعریف دیگری انگیزش مجموعه ای از تمایات درونی 
هر فردی است که انسان را تحریک به انجام کار می نماید. )امین7، 2012( دسته دیگری 
از تعاریف انگیزش را به عنوان فرآیند معرفی می کنند به طور مثال رابینز و کولتر8 )2014( 
انگیزش را فرایندی می دانند که از طریق آن تاش  های یک فرد انرژی می گیرد، جهت دهی 
می شــود و در جهت دستیابی به یک هدف استمرار می یابد. )رابینز و کولتر، 2014( اما 
با توجه به تفاوت  های موجود در تعاریف فوق هوآنگ9 )2018( هم ویژگی فرایندی، هم 
ویژگی درونی و بیرونی و هم از جنس تمایل بودن انگیزش را جمع نموده و بیان می کند 
که انگیزش به مجموعه ای از نیرو های پرانرژی ای اطاق می شود که می تواند منشأ درونی 
یا بیرونی داشته باشد و تعیین کننده شروع، تعیین شکل، جهت، شدت و مدت یک رفتار 

مرتبط با کار باشد. )هوآنگ، 2018: 2(

1. to Move 
2. Khair
3. Transfer
4. Push
5. Pang & Lu
6. Daft
7. Amin
8. Robbins & Coulter
9. Huang
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2.1.1.انگیزشدرونی

منشأ انگیزه  های درونی، اهداف و احساس درونی فرد، حین کار و انجام وظایف است. این 
عوامل شــامل پیشرفت، چالشی بودن انجام کامل کار و مسئولیت است. انجام کار های با 
مفهوم و معنادار و وظایفی که احساس خودکنترلی و خودباوری را تقویت می کند، معموالً 

باانگیزه  های درونی همراه است. )قلی پور، 1395:  62( 
رفتارهایی که توســط منشأ درونی برانگیخته شده اند شامل رفتارهایی هستند که افراد 
مجبور به ادامه آن نیستند، موجب انگیزه مجدد خود فرد می شوند و عموماً لذت بخش هستند 
به عاوه می توانند موجب تمرکز و عدم نیاز به کنترل شوند. )گوتلیب1 و دیگران، 2007: 151(

2.1.2.انگیزشبیرونی

مکاتب ابتدایی اندیشمندان مدیریت، انگیزش را تنها در نوع بیرونی آن شناسایی کرده و 
انگیزش افراد را تنها ذیل انگیزش بیرونی دســته بندی می کردند. )ریان و دسی، 2000( 
به طورکلــی، انگیزش بیرونی به انگیزه هایی اطاق می شــود کــه ماهیت ابزاری دارند و 
اهداف شــان بیرون از فرد تعیین می شــود. این ابزار ها، انواع مختلفی دارند که شــامل 
هویت بخش  ها )مثل پست(، تنظیم کنندگان بیرونی )مثل مسائل مالی و یا به دست آوردن 
سهم بازار( و یکپارچه ساز ها )مثل روش  های توسعه شغلی( می شود. )ِکی و ژانگ2، 2010( 
انگیزه  های بیرونی ملموس و مشــهود بوده و شــامل عواملی همچون حقوق و دستمزد، 
پاداش، ترفیع و ارتقاء و پست و تشخص است. )قلی پور، 1395:  62( این نکته قابل ذکر 
است که انگیزش بیرونی در تقابل با انگیزش درونی فرو می ریزد؛ درواقع انگیزش درونی 

قوی تر و پایدارتر از انگیزش بیرونی است. )چائو و چو3، 2014: 898( 
بــا توجه به اینکه برای تأثیر نســبی هر دو عامل عناصر انگیزشــی درونی و بیرونی 
شــواهدی وجود دارد و بیشــتر مطالعات ثابت کرده اند که هر یک از بخش  های درونی و 
بیرونی انگیزش، دارای اهمیت هستند )کریشنامورتی4، 2006(، برای استخراج شاخص  های 
طبقه بندی نظام سلســله مراتبی گرایش  های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید 
مطهری)ره( ســعی شــده که هم به عناصر انگیزش درونی و هم به عناصر انگیزش بیرونی 
توجه شود. اگرچه به واقع عامل اصلی انگیزش افراد از منظر شهید مطهری)ره(، گرایش  های 

درونی آنها بوده و عوامل بیرونی جنبه اعدادی و تقویتی دارند.
1. Gottlieb 
2. Ke & Zhang
3. Zhao & Zhu
4. Krishnamurthy

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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2.2.نیاز،گرایشومفاهیممرتبط
نیاز عبارت است از کمبود های زیستی یا روانی که ما فشاری را روی خودمان برای کاهش 
یا حذف این کمبود ها احساس می کنیم. )شرمرهورن1 و دیگران، 2014: 100( مازلو2 نیز 
در تعریفی مشابه معتقد است که نیاز احساس کمبود روان شناختی یا زیستی که انسان 

را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد. )مازلو، 1963: 370-396( 
در نگاهــی کلی تر، می توان میان نیاز3، خواســته4، تقاضا5، انگیزه6 و میل یا گرایش7  
تفکیک قائل شــد: نیاز یک امر عینی خارجی اســت مانند آب، غذا، لباس و...؛ اما تقاضا 
معموالً ناظر به کاال یا خدماتی خاص و جزئی به کار می رود که برای فرد مطلوبیت دارد؛ 
خواســت یا خواسته، حاکی از آن است که در شرایط خاص، فردی توان تأمین نیاز خود 
را ندارد؛ انگیزش، دلیل انجام کاری اســت؛ و گرایش، میل یا احســاس درونی فرد برای 

رسیدن به چیزی یا انجام کاری است.
بــا تعمیم معنای نیاز به نیاز های واقعی و کاذب، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، 
دنیوی و اخروی و..، می توان نیاز را متعلق گرایش دانست. یعنی گرایش احساسی درونی 

است برای رفع یک نیاز.
2.3.منعالیومندانی

از نظر اسامی، انسان در عین اینکه یک حیوان است، به تعبیر قرآن نفخه ای از روح الهی 
نیز در او هســت. »من« واقعی انســان آن »من« الهی است. انسان »من« حیوانی هم دارد، 
ولی من حیوانی در انسان من طفیلی است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همان 
من ملکوتی انســان اســت. یعنی آنچه در یک حیوان، من واقعی و حقیقی آن حیوان را 
تشــکیل می دهد، در انسان من طفیلی اوست. من می خورم، من می خوابم و... اینها همه 
به یک »من« وابســته اســت. اما اینها درجات پایین این من است. همین من درعین حال 
فکر می کند، خدا را یاد می کند، دوست دارد که دیگران را بر خود مقدم بدارد. همه اینها 
یک »من« اســت اما این »من« درجاتی دارد، آنجا که »من« از آن حرف های خیلی عالی 

1. Schermerhorn
2. Maslow 
3. Need
4. Want
5. Demand
6. Motivation
7. Desire
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می گوید، آن درجه عالی »من« انســان اســت که دارد حرف می زند و آنجا که از مســائل 
حیوانی صحبت می کند، درجات پایین آن است. )مطهری، 1392الف: 137(

انسان به حسب آن درجه  های عالی خود... میان خود با افراد دیگر من و مایی نمی بیند...
ولی هنگامی که به درجات دانی و طبیعی خود رسید و بسنده کرد، به حکم ضیق و تزاحمی 
که در طبیعت هســت، فقط برای حفظ و بقای خویش می کوشــد و طبعاً دیگران را نفی 
می کند. )مطهری، 1387: 245( نگرانی، تشویش، درگیری و دشمنی در انسان و جوامع 
انســانی، همه ریشه در خود حیوانی دارند و آرامش، اطمینان، سامت روان، نوع دوستی، 

ایثار و... ریشه در خود الهی و ملکوتی دارد. )مطهری، 1392ب: 171(
هر چه انسان بیشتر به خداوند نزدیک شود )عبادت(، در واقع به خوِد اصیل و واقعی 
خود نزدیک شــده و بالعکس. پس عبادت مسیر انسان تر شدن و شکوفایی استعداد های 
انســانی و اخاقی است. )مطهری، 1392، ج15: 366 و مطهری، 1389: 121-119( از 
طرفی دیگر گرایش به تمتع جنســی، گرایش به ثروت، قدرت، شهرت و... غایات طفیلی 
و کاذب انســان هســتند که خوِد دانی به سمت آنها حرکت می کند و هر اندازه که انسان 
به سمت آنها حرکت کند و قوای درونی مربوط به آنها را در خود به فعلیت برساند، از هویت 
اصیل و واقعی خود فاصله گرفته و مسخ شده است. )مطهری، 1391: 30، 240 و 341(

2.4.گرایشمحدودونامحدود
اصلی تریــن و مهم ترین معیار طبقه بندی گرایش  های انســان، محدود و نامحدود بودن 
هر یک از گرایش  ها اســت. این معیار عاوه بر اینکه خود یکی از معیار های 4 گانه نظام 
گرایش  های انســان اســت، نقش تعیین کننده ای در تعیین و توضیح 3 معیار دیگر دارد، 

به عبارت دیگر می توان 3 معیار دیگر را مصادیقی از این معیار اصلی دانست.
محدود بودن گرایش  ها به این معنا اســت که دسته ای از گرایش  های انسانی محدود 
به خود یا خودمحور بوده و دســته ای دیگر محدود به خود انسان نبوده و غیر خودمحور 
هستند.گرایش  های خودمحور درواقع گرایش  های من محدود انسان بوده و در آنها غایت 
خودخواهی و خودمحوری است. ازجمله گرایش  های خودمحور می توان به گرایش به غذا، 
تمتع جنســی، ثروت، قدرت و... اشاره کرد. در مقابل، گرایش  های غیِر خودمحور، نتیجه 
مِن نامحدود انسان است که غایت آنها توسعه خودی، ایثار و فداکاری خود برای دیگری 
است. ازجمله گرایش  های نامحدود، گرایش انسان به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت 
و خیر اخاقی هست. شاخص محدود بودن و نامحدود بودن گرایش  ها در انسان  ها، درجه 

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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آگاهی و اراده اســت. هر چه انســان در پرداختن به گرایش  ها با آگاهی و اراده بیشتری 
عمل کند، من انسان بزرگ تر، متعالی تر و نامحدودتر است.1 )مطهری، 1390: 48-49(

جدول1:مختصاتهریکازگرایشهایخودمحدودوخودنامحدود

گرایشهایخودنامحدودگرایشهایخودمحدود

ـ خودخواهی، خودمحوری، عدم توسعه خودی
ـ بدون آگاهــی و اراده یا درجه آگاهی و اراده 

پایین
ـ گرایش غیر مقدس و طبیعی

ـ ماننــد گرایش به غذا، تمتع جنســی، ثروت، 
قدرت و...

ـ عدم خودخواهی )کمال گرایی(، عدم خودمحوری، توسعه 
خودی

ـ درجه آگاهی و اراده باال
ـ گرایش مقدس و اخاقی

ـ ماننــد گرایش به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت و 
خیر اخاقی و...

2.5.گرایشهایجسمانیوروحانی
گرایش  های جســمانی گرایش هایی هستند که در آنها جســم دنیایی انسان واسط بین 
نفس و متعلق گرایش است، مانند گرایش به غذا و تمتع جنسی که در آنها جسم انسان 
واسط لذت بردن است. البته آن نفس انسانی است که لذت را ادراک می کند ولی در این 
نوع از گرایش  ها جســم انســانی واسط بین نفس و متعلق لذت و گرایش است. در مقابل 
گرایش  های روحانی گرایش هایی هستند که در آنها جسم دنیایی انسان واسط بین نفس 
و متعلق گرایش نیســت مانند گرایش به قدرت و شهرت که در آنها جسم انسانی واسط 
لذت بردن نیست. با توجه به اینکه در این طبقه بندی مبنای تمامی معیار ها، معیار محدود 
و نامحدود بدون اســت، می توان گرایش  های روحانی را نامحدودتر و غیر خودمحورتر از 

گرایش  های جسمانی دانست.

1. گفتنی اســت که اگر مالک انســان در گرایش به علم و حقیقت، خالقیت و ابداع، زیبایی و هنر، 
فضیلت و خیر اخالقی و عشــق و پرســتش، خودخواهی باشــد )به عنوان مثال دستیابی به شهرت، 
ثــروت و قدرت از طریق علم و حقیقت یا زیبایی و هنر(، آنگاه این گرایش دیگر گرایش نامحدود 
نبــوده، بلکه جزء گرایش های محدود روحانی دنیوی قرار می گیرد. توضیح بیشــتر آنکه از دیدگاه 
شــهید مطهری)ره(، درون انســان ها، گرایشــی محض به نفس علم و حقیقت، عشق و پرستش و ... 
فارغ از اهداف و مالک های محدودی مانند شــهرت، ثروت و قدرت وجود دارد که هدف و مالک 
در آنها نه بهره مندی و اســتفاده من، بلکه توســعه و بزرگ شدن من محدود و تبدیل شدن آن به من 
نامحدود اســت. در نهایت، به نظر می رسد که این دقت نظر در تفکیک میان گرایش ها و افعال خود 
محدود و نامحدود در انســان آثار بســیار مهمی در علوم انسانی و مدیریت داشته که حاکی از عمق 

نظر شهید مطهری)ره( است.
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2.6.گرایشهایدنیویواخروی
گرایش  های دنیایی گرایش هایی هســتند که ظرف تحقق آنها دنیا بوده و مربوط به این 
جهان هســتند؛ مانند گرایش به غذا، ثروت، علم و حقیقت و... ولی گرایش  های اخروی 
گرایش هایی هستند که ظرف تحقق آنها برزخ یا آخرت بوده و مربوط به زمان و جهانی 
دیگر هســتند؛ مانند معیار قبل، انسان هایی که در آنها گرایش  های اخروی قوی تر است، 

نفس نامحدودتر و خیرخواهانه تری نسبت به انسان  های دیگر دارند.
2.7.گرایشهاینزدیکنگرودورنگر

گرایش  های نزدیک نگر، گرایش  های انسانی هستند که محدود به زمان حال و مکان کنونی 
بوده مانند گرایش انسان به یک غذای آماده در زمان و مکان فعلی. در مقابل گرایش  های 
دورنگر گرایش هایی هســتند که محدود به زمــان و مکان کنونی نبوده و در آینده و در 
مکان  های دیگر محقق می شوند. برای مثال وقتی یک غذای آماده برای سامت فرد بیماری 
ضرر دارد، گرایش نزدیک نگر به خوردن غذای آماده و گرایش دورنگر به کســب سامت 
در زمان آینده تمایل دارند. انســان هایی که به گرایش  های دورنگر بیشتر از گرایش  های 

نزدیک نگر تمایل دارند، نامحدودتر و متعالی تر هستند. )مطهری، 1392: 138(
بنابراین معیار های چهارگانه »محدود و نامحدود بودن«، »جســمانی بودن و روحانی 
بودن«، » دنیایی بودن و اخروی بودن«، »نزدیک نگری و دورنگری«، معیارهایی برای توصیف 
نظام گرایش  های انسان هستند. عاوه بر چهار معیار مذکور، سلسله مراتبی و طیفی بودن 
گرایش  های انسان از گرایش  های محدودتر و خودخواهانه تر تا گرایش  های نامحدودتر و غیر 
خودخواهانه تر در تبیین نظام سلسله مراتبی گرایش  های انسان در نظر گرفته شده است.

3. پیشینه پژوهش 
طی ســال  های گذشــته چندین مدل انگیزش اسامی توسط فاســفه، روان شناسان و 
پژوهشــگران مدیریت اسامی پیشنهاد شده است. در این قسمت سعی شده که مقاالتی 
به عنوان پیشینه پژوهش انتخاب شود که در چند مقاله مورد ارجاع واقع  شده است؛ لذا 
مقاالت فارسی زبان کمتر در اینجا مورد بحث بوده است. مجموعه ای از مدل  های مذکور 

مورد اشاره قرار گرفته است: 
شــفیق فاح1 در ســال 1998 در مقاله خود با عنوان »انگیزش انســان: دیدگاهی 

1. Shafiq Falah
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انسانی«، مدلی را با نام مدل تقوا1 ارائه کرده است. نقد او به نظریه  های متعارف این است 
که انگیزش انسان را بدون توجه به ماهیت انسان، اهداف و روابط او با خالق و مخلوقات 
تبییــن کرده اند. مدل تقوا از چندین عامــل مثل ایمان، تقوا )یا ترس از خدا(، حرکت و 
توبه تشکیل شــده است. ایمان در این چارچوب با دانش ارتباط دارد. منظور از دانش هم 
دانشی است که فرد به واسطه آن درست را از غلط تشخیص می دهد. عاوه بر این، ایمان 
پایگاه اســامی قوی ای برای هدایت، آموزش مجدد است. بعد از ایمان تقوا قرار دارد که 
سبب انجام واجبات و ترک محرمات می شود. گام بعدی حرکت است که میل به گرفتن 
باالترین پاداش  ها معنی شــده اســت. درنهایت در این مدل سازوکار توبه برای بازگشت 
از مســیر غلط طراحی شده است. بنابراین، نظریه تقوا توضیح می دهد که چگونه عوامل 
مذکور به عنوان محرک  های خارجی و درونی عمل می کنند که می توانند اثربخشی ایمان 

را نسبت به رفتار انسان تأثیرگذار سازد.
الیــاس و سامســودین )2005( در مقاله خود با عنوان »روان شناســی انگیزش از 
منظر اســام«2 مدلی را با نام مدل انگیزش اســامی3 ارائه کرده اند، این مدل به عنوان 
راهنمایی برای محققان بعدی اســت که عوامل نادیده گرفته شده در نظریه  های غربی 
را توضیح می دهد. در این مدل، روح انســانی نقش مهمی را به عنوان متغیر میانجی، 
در افزایش یا کاهش رفتار انگیزشی در مراحل مختلف ایفا می کند. این نظریه در سال 
2012 توســط کاماروزلمن4 توســعه یافت و ایمان به عنوان هدایت کننده روح معرفی 
شــد. پس در این نظریه ایمان در روح تأثیر گذاشــته و روح، جســم را وادار به انجام 

کار های خیر می نماید.
ســید محمد آثر5 و دیگران )2011( در مقالــه خود ضمن اینکه نظریه  های انگیزش 
غربی را جزئی از کل می دانند و نظریه انگیزش اســامی را »انگیزش کلی«6 می نامند، از 
طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای به مدلی دارای دو ســاحت دست یافتند که ساحت 
اول ســاحت انگیزش مادی به وسیله پاداش، ارزش  ها، پول، به رسمیت شناختن و جایزه 
اســت و ساحت دوم ســاحت روحانی است که معتقد است ذیل اعتقاد به توحید اعمالی 

1. Taqwa Model
2. Psychology of Motivation from an Islamic Perspective
3. Islamic Model of Motivation
4. Kamarulzaman
5. Ather
6. Total Motivation Model
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رخ می دهند که یا این اعمال خیر هســتند که موجب رحمت الهی می شــوند و سعادت 
بی پایان در پی دارد و یا شر هستند که غضب پروردگار را به همراه خواهند داشت و منجر 

به شقاوت ابدی می شوند.
ابوحامــد محمد غزالی در کتاب خود با عنوان »احیاء علوم دین« بر اســاس خوف و 
رجــا مبنایی را جهت انگیزش معرفی می نماید. خــوف به معنای ترس از عواقب کار ها و 
عدل قاضی عادل و رجا یعنی امید بستن تنها به خدا است. با توجه به تقریر گوستیاوان1 
)2013( از نظریه غزالی، انگیزش احساس ترس و امید است که این دو به عنوان سائق هایی 
برای قرب به خدا مطرح هستند و در انتخاب مسیر قرب به فرد کمک می کنند. بر اساس 
گزارش خیر و دیگران )2016( این نظریه مبنای کار بسیاری از پژوهشگران مسلمان در 

مدیریت شده است. 
خیر )2014( در رســاله دکتری خود که در مالزی ارائه شــده، مدلی را تحت عنوان 
»مدل انگیزش الهی«2 پیشــنهاد داده است. این مدل شامل سه عنصر ایمان، عزم و قصد 
یا هدف مذهبی می شــود. درواقع خیر، انگیزش الهی را حاصل ضرب این سه عنصر تلقی 
می کند. لذا اگر نقش هر عاملی صفر شــود، انگیزش الهی درنهایت عددی معادل صفر را 

به خود اختصاص می دهد.
اکرم عبدالقادر )2016( در مقاله خود با عنوان »به سوی مدلی اسامی برای انگیزش 
کار«3 مدلی تحت عنوان »مدل انگیزش بهینه«4 ارائه کرده است. در این مدل سعی شده 
اســت با استفاده از قرآن و ســنت پیامبر)ص( عوامل درونی انگیزش، نفس در نظر گرفته 
شــود و به سه دســته نفس »لوامه«، »اماره« و »مطمئنه« تقســیم شود. همچنین عوامل 
بیرونی انگیزش شامل سه نوع رفتار می شود که این رفتار ها نیز عبارت اند از: »سبقت در 
خیــرات«، »ظلم به نفس« و »رفتار معتدل میانه«. این نفوس و این رفتار ها به ترتیب ذیل 
سبب برانگیخته شدن یکدیگر می گردند: نفس اماره سبب برانگیخته شدن رفتار »ظلم به 
نفس« می شود، این رفتار و رفتار »میانه«، نفس »لوامه« را فعال می کند و درنهایت سبقت 

در خیرات موجب برانگیخته شدن نفس »مطمئنه« می شود.

1. Gustiawan
2. Divine Motivation
3. Towards an Islamic Model of Work Motivation
4. Optimal Motivation

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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جدول2:مدلهایانگیزشازمنظراسالمورویکردآنهانسبتبهنظریاتغربی

رویکرداجزاءمدلسالانتشارطراحانمدلناممدلردیف

ایمــان، تقوا )یا ترس از خدا(، 1998 م.علوینیمدل تقوا1
تأسیسیحرکت و توبه

تهذیبی و تکمیلیایمان، روح انسانی و عمل صالح2005 م.الیاس و سامسودینمدل اسامی انگیزش2

ترکیبی از ســائق  های مادی و 2011 م.آثر و دیگرانمدل کلی انگیزش3
تهذیبی و تکمیلیمعنوی در دو حلقه متداخل

تأسیسیترس از خدا در عین امید به او488 ه.قغزالیمدل خوف ورجا4

تأسیسیایمان، هدف مذهبی و عزم2014 م.خیرانگیزش الهی5

2016 م.عبدالقادرانگیزش بهینه6

نفــوس مطمئنه، اماره و لوامه 
و رفتار های سبقت در خیرات، 

ظلم به نفس و رفتار میانه
تهذیب و تکمیلی

4. روش پژوهش
این پژوهش تحقیقی توصیفی به حســاب می آید که به لحاظ هدف اکتشــافی و به لحاظ 
ماهیت کیفی است. ضمناً به لحاظ زمان گذشته نگر است. در این پژوهش گردآوری اطاعات 
به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به آثار شهید مطهری)ره( ـ که در مقدمه نام برده شد ـ 

به روش تحلیل مضمون صورت گرفته است.
گفتنی است برای تأیید روایی روش پژوهش این مقاله، از کدگذاری هم زمان محققان 
و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شد و برای باورپذیری آن از عبارت  های توضیحی از متن 

آثار استاد شهید مطهری)ره( به عنوان مستند استفاده گردید.
تحلیلمضمون

به دلیل شناخته بودن روش از توضیح در مورد آن خودداری شده است و صرفاً به مراحل 
اجرایی آن اشــاره خواهد شد. اما پیش از آن باید اشاره گردد که طبقه بندی مضامین از 

نوع سلسله مراتب مضمون در قالب مضامین بوده است
الف.کدگذاریاولیهداده

برای انجام مراحل کدگذاری و تحلیل مضمون، از نرم افزار Maxqda نسخه 10 استفاده شده 
اســت. در کدگذاری داده  ها تاش شده تا با دقت تمام متون مربوط مطالعه و کدگذاری 
شود. نکته مهم در این مسیر، توجه و رعایت هم زمان تلخیص مطالب و عدم حذف نابه جای 
آنها بود. درواقع اســتخراج و نام گذاری کد ها به نحوی بود که هم به خوبی بیانگر محتوای 
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کد ها باشد و اجمال آن سبب از دست رفتن اطاعات موجود در متن نگردد و هم آن قدر 
کد ها پراکنده تعریف نشود که خاصیت طبقه بندی و تلخیص کدگذاری فراموش شود.

ب.شناساییوجستجویمضامین

هدف اصلی در این مرحله، شناســایی مضامیــن فرعی بود تا بتوان در گام  های بعدی به 
طبقه بندی آنها پرداخت. در این گام، شناســایی مضامین بر اســاس جستجوی پاسخ به 
سؤال تحقیق صورت گرفت. به این منظور با بهره گیری از نرم افزار، ابتدا فهرستی از کد ها 
و درختواره آنها، تدوین شده و کد های همسان، ذیل یکدیگر تلفیق و سازماندهی شدند. 
پــس از مطالعه کد ها، مجموعه یک یا چند کد که بیانگر یکی از مصادیق یا زیرمجموعه 
یکی از کد های فرعی بود در کنار هم چیده می شد و خوشه ای از کد ها را که بیانگر یک 

مضمون بود شکل می داد. سؤال  های پژوهش، مبنایی برای فهم مضامین بود.
ج.مرتبنمودن،طبقهبندیوتشکیلشبکهمضامین

پس  از اینکه شــبکه مضامین تدوین گردید، پژوهشــگران سعی کردند تا مدتی از فضای 
داده  ها و این طبقه بندی  ها دور شــده و خو گرفتن ذهن با داده  ها را تعدیل و کم نمایند. 
پس از آن دوباره به ســراغ داده  ها رفته، اما این بار مســیری معکوس را طی نمودند. به 
این نحو که با نگاهی نقادانه در هر مضمون این ســؤال را مطرح نمودند که آیا این کد ها 
و مضامین واقعاً به مضمون اشــعار دارند یا خیر؟ آیا می توان در شبکه مضامین تغییراتی 
ایجاد نمود یا خیر؟ اما به هر ترتیب نیاز بود تا رویکردی جدید به داده  ها و طبقه بندی  ها 

اتخاذ شود. از این رو یافته  های حاصل، مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
د.تحلیلوتدویننهایی

درنهایت پس از شناسایی مضامین و تدوین شبکه مضامین، مرحله نگارش و تدوین یافته  ها 
در قالــب گزارش پژوهش بود. در ایــن گام هر کدام از مضامین مجدداً مورد تدقیق قرار 
گرفت و همچنین سعی شد تا در توضیح آن مضامین، به قسمت هایی از متن کتب مورد 
تحلیل، به عنوان شواهد بحث اشاره گردد. بر این اساس کد های به دست آمده در این مرحله، 
در شش محور اصلی یعنی: گرایش  های محدود جسمانی دنیوی نزدیک نگر، گرایش  های 
محدود جسمانی دنیوی دورنگر، گرایش  های محدود روحانی دنیوی، گرایش  های محدود 
روحانــی اخروی، گرایش  های نامحدود روحانی دنیــوی و گرایش  های نامحدود روحانی 
اخروی تقســیم بندی شــد. که در جدول زیر، محور های کد های استخراج شده و تعداد 

کد های مستخرجه در هر محور را نمایش می دهیم.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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جدول3:مضامینفرعیواصلیوتعدادآنها

مضامینفرعیمضامیناصلی

گرایشمحدودجسمانیدنیوینزدیکنگر

گرایش به خوردن غذا

گرایش به تمتع جنسی

نگاه فردی و شخصی

حال نگری بدون آینده نگری

محدود به منطقه خود

گرایشمحدودجسمانیدنیویدورنگر

گرایش به غضب

گرایش به شهوت

دید مادی نگر

گرایشمحدودروحانیدنیوی

ثروت طلبی

قدرت طلبی

شهرت طلبی

گرایشمحدودروحانیاخروی
گرایش به بهشت

گرایش به نجات از جهنم

گرایشنامحدودروحانیدنیوی

گرایش به علم و حقیقت

گرایش به خاقیت و ابداع

گرایش به زیبایی و هنر

گرایش به فضیلت و خیر اخاقی

گرایش به عشق و پرستش

گرایشنامحدودروحانیاخروی
گرایش به تقرب الهی

گرایش به کمال مطلق

5. یافته  های پژوهش
نظام و طبقه بندی تشــکیکی گرایش  های انســان که به صورت پراکنده در آثار شــهید 
مطهری)ره( مطرح شده است، بر اساس نتایج پژوهش و مطابق جدول فوق دارای 4 معیار 
دســته بندی است که پیش تر در ادبیات پژوهش مورد اشاره قرار گرفت. این چهار معیار 
عبارت اند از: »محدود و نامحدود بودن«، »جسمانی بودن و روحانی بودن«، »دنیایی بودن 

و اخروی بودن«، »نزدیک نگری و دورنگری«.
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پیش از پرداختن به سطوح شش گانه مستخرج، باید مقدمه ای ذکر گردد؛ انسان در 
عین وحدت و یکپارچگی که در خود احســاس می کند، موجودی مرکب است. به عبارت 
دیگر انسان دارای نفس واحد ذومراتب است. »من« انسان درجاتی دارد، به مراتب و درجات 
»من« با توجه به ویژگی  های آنها می توان با تعابیر مختلفی اشاره کرد؛ خود عالی و دانی، 
خود اصیل و مجازی )طفیلی(، خود واقعی و کاذب، خود و ناخود، خود علوی و ســفلی، 
خود انســانی و حیوانی، خودنامحدود و خودمحــدود و... مخصوصاً تعبیر خود محدود و 
خود نامحدود برای تبیین مراتب و درجات نفس انســانی بسیار اهمیت دارد، چرا که در 
نظرگرفتن حقیقت مرکب برای انسان، به جای اینکه وجود دو خود جدا از هم و گسسته 
را در انســان نتیجه دهد، خود انسانی را به صورت طیفی و تشکیکی تبیین می کند. خود 
انســانی از مراتب پایین تر تا مراتب باالتر دائماً در حال نامحدود شــدن و بزرگ تر شدن 
اســت و هر مرتبه نسبت به مرتبه پایین تر گرایش به نامحدودتر دارد. )مطهری، 1379: 

)494-496
5.1.گرایشهایمحدودجسمانیدنیوینزدیکنگر

این طبقه از گرایش  های انســان محدودترین گرایش  های انســانی و مشترک بین انسان 
و حیوان هســتند. در این گرایش غایت انســان کسب لذت جسمانی و دنیایی برای خود 
در زمان و مکان کنونی اســت. همچنین نهایت خودخواهی انسان در این گرایش نمایان 

می شود. )مطهری، 1379: 490(
5.2.گرایشهایمحدودجسمانیدنیویدورنگر

گرایش  های دورنگر کمی از گرایش  های نزدیک نگر نامحدودتر و مقدس تر هستند. چراکه 
محدودیت زمان و مکان کنونی را نداشته و نفس انسان این تعالی را دارد تا به خاطر آنها 
از لذت  های مربوط به زمان و مکان حاضر چشم پوشی کند. مثال مشهور جدال و تعارض 
گرایش  های نزدیک نگر و دورنگر، شخص بیماری است که به سبب بیماری از خوردن نوع 
خاصی غذا منع شــده است. این شــخص یک گرایش نزدیک نگر به خوردن غذا دارد، از 
طرف دیگر یک گرایش دورنگر نســبت به کسب سامت دارد. این دو گرایش با یکدیگر 
در تعارض قرارگرفته اند که مِن محدودتر انسان گرایش نزدیک نگر به غذا و من نامحدودتر 

انسان گرایش دورنگر نسبت به حفظ سامت دارد. )مطهری، 1392: 138(
5.3.گرایشهایمحدودروحانیدنیوی

انســانی که گرایش هایی روحانی دارد ولی این گرایش  ها به ظرف دنیا محدود می شــود 

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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از انســانی که گرایش  های جســمانی دنیایی دارد، یک مرتبه نامحدودتر و بزرگ تر است 
چراکه وساطت جسم برای لذت بردن از متعلق گرایش برداشته شده و از این محدودیت 
آزاد می شود. از موارد مشهور این گرایش می توان ثروت طلبی، قدرت طلبی، شهرت طلبی 

را نام برد.
5.3.1.ثروتطلبی

در گرایش به ثروت متعلِق گرایش، پول )جواهر، طا، نقره و...( است. پس متعلق گرایش 
مادی است اما خود گرایش به ثروت نیازی به وساطت جسم ندارد، لذا جزء گرایش  های 
روحانی طبقه بندی می شــود. درمجموع گرایش به ثروت یک گرایش خودخواهانه، مادی 

و روحانی است. )مطهری، 1391: 28-30(
5.3.2.قدرتطلبی

منظور از قدرت طلبی، گرایش به قدرت اقتصادی، جســمانی و نظامی نیست بلکه قدرت 
اثرگذاری، فرماندهی و نفوذ اســت. در این گرایش متعلق گرایش، مادی نبوده و از طرف 
دیگر جســم دنیایی واسط بین نفس و متعلق گرایش نیست. بنابراین گرایش به قدرت، 
یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی است. )مطهری، 1392: 75 و 1397: 60(

5.3.3..شهرتطلبی

گرایش به شــهرت مانند گرایش به قدرت یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی 
است ولی شهرت طلبی از قدرت طلبی لطیف تر و غیرمادی تر است چراکه حتی اگر امر و 
نهی هم در کار نباشد، دیگران عاقه خود را به ما عرضه می کنند. بنابراین می توان گفت 

شهرت طلبی از قدرت طلبی نامحدودتر است. )مطهری، 1379: 414(
5.4.گرایشهایمحدودروحانیاخروی

انســان به بهشــت و نعم الهی گرایش داشته و از جهنم و نقم آن می هراسد. این گرایش 
اگرچه روحانی، اخروی و مورد تأیید الهی است ولی نوعی گرایش به خود و خودخواهی 
در آن اســت. به دلیل وجود همین خودمحوری اســت که امیرالمؤمنینعلیه السام عبادت را 
دارای درجات و مراتبی بیان می کنند؛ یک درجه عبادت به دلیل طمع به بهشــت اســت 
و یک درجه آن برای ترس از جهنم و باالتر از این، درجات دیگر عبادت اســت که هدف 

آن نه بهشت است و نه جهنم: 
َ َخْوفاً َفِتلْک ِعباَدُة  َ َطَمعاً َفِتلْــک ِعباَدُة التُّّجاِر، َو انَّ َقْوماً َعَبُدوا اللَّ »انَّ َقْومــاً َعَبُدوا اللَّ
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َ ُشکراً  )ُحّباً(1 َفِتلْک ِعباَدُة ااْلْحراِر.« )نهج الباغه، حکمت 229( الَْعبیِد، َو انَّ َقْوماً َعَبُدوا اللَّ
یعنی گروهی از مردم خدا را عبادت می کنند برای طمع در بهشت. این عبادت، از نوع 
تجارت است، تجارت پیشگی و معامله گری است؛ در اینجا کار می کند برای اینکه در آنجا 
ســودی ببرد. و گروهی عبادت می کنند از ترس جهنم. اینها کارشــان شبیه کار بردگان 
است که از ترس شّاق ارباب کار می کنند. و قوم دیگر عبادت می کنند نه به دلیل بهشت 
و نه به دلیل ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه؛ یعنی خدای خودش را می شناسد، خدا را 
که شناخت، آنچه دارد همه را از خدا می بیند و چون همه چیز را از خدا می بیند، حس 
سپاســگزاری او را وادار به عبادت می کند؛ یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، همان 
شــناختن خدا و حس سپاسگزاری اش او را وادار به عبادت می کند و این عبادت احرار و 

آزادگان است. )مطهری، 1387: 219(
5.5.گرایشهاینامحدودروحانیدنیوی

درواقع این گرایش  ها همان گرایش  های فطری انســان شــامل گرایش به علم و حقیقت، 
گرایــش به زیبایی و هنر، گرایش به خاقیت و ابداع، گرایش به فضیلت و خیر اخاقی، 
گرایش به عشــق و پرستش و... هســتند. وجه برتری این گرایش  ها این است که انسان 
متعلقات گرایش را برای خود نمی خواهد، گویا در موارد قبلی انسان غیر از خود را برای 
خود می خواهد و محوریت با خود اســت اما در گرایش  های نامحدود فطری، غیر را برای 
خود خواستن منتفی می شود و انسان خود را برای غیر می خواهد. )این خصیصه در گرایش 

به عشق و پرستش بسیار پررنگ است.( )مطهری، 1384: 72(
5.5.1.گرایشبهعلموحقیقت

مقولــه علم و حقیقت را می توانیم مقوله »دانایــی« یا مقوله »دریافت واقعیت جهان« هم 
بنامیم. مقصود این است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد؛ گرایش به کشف واقعیت  ها 
آن چنان که هســتند، درک حقایق اشــیاء »کما هی علیها«. از دعاهای منسوب به پیغمبر 
اکرمصلی الل علیه وآله اســت که می فرموده اند: »اللهم ارنی االشــیاء کما هی« )مطهری؛ 1384: 
75( حقیقت طلبی هر نوع علم دوســتی نیست بلکه علم دوستی بدون منفعت طلبی است. 
اگر چنانچه گرایش به علم و حقیقت برای کســب ثروت، قدرت، شــهرت و... باشد، دیگر 

حقیقت طلبی نیست بلکه درواقع همان گرایش به ثروت، قدرت و شهرت است.

1. اینجــا روایت  های مختلفی هســت. در نهج البالغه ُشــکراً دارد، در کلمات پیغمبرصلــی اهلل علیه وآله یا 
ائمهعلیهم السالم ُحبًّا دارد.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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5.5.2.گرایشبهخالقیتوابداع

در انسان این گرایش هست که می خواهد خلق کند و بیافریند، چیزی را که نبوده است، 
به وجود بیاورد. )مطهری، 1384: 83( انســان تا وقتی که چیزی را در ذهن خلق نکند و 
در عالم واقع نوآوری نداشته باشد، احساس می کند بسیار محدود است. همین که انسان 
خاقیت می ورزد، احســاس می کند که بزرگ و بزرگ تر شده است. البته نه خاقیتی که 
در ازاء آن شــهوت جنســی، ثروت، قدرت و شهرت دریافت کند که در این صورت دیگر 

گرایش به خاقیت و ابداع نیست بلکه گرایش اصلی همان گرایش  های محدود است.
5.5.3.گرایشبهزیباییوهنر

در انسان گرایش به جمال و زیبایی چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی 
که نامش هنر است به معنی مطلق وجود دارد. این هم خود یک گرایشی است در انسان و 
هیچ کس نیست که از این حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد کوشش 
می کند تا حدی که برایش ممکن باشــد وضع زیباتری برای خودش به وجود بیاورد. این 
خودش فی حد ذاته ]مطلوب انســان اســت و[ اصًا زیبایی برای انسان موضوعیت دارد. 

)مطهری، 1384: 82(
5.5.3.گرایشبهفضیلتوخیراخالقی

اهمیت اخاق و فعل اخاقی وقتی است که خودشکنی و اتصال به امر بی نهایت و نامحدود 
در آن برجسته و اصل باشد. در گرایش به خیر اخاقی مانند گرایش به فداکاری و ایثار 
عامل انگیزاننده انسان، خودخواهی و خودمحوری نیست بلکه غایت، خود را فدای دیگری 

کردن و توسعه خودی است.
امور اخاقی، نه به دلیل اینکه منفعت است، بلکه به دلیل اینکه فضیلت و »خیر عقانی« 
اســت، انســان به آنها گرایش دارد. منفعت، خیر حسی است و فضیلت، خیر عقلی است. 
»فضیلت«گرایش انسان به راستی است از آن جهت که راستی است ]نه به جهت منفعت آن[. 
به طورکلی این گونه گرایش  ها که فضیلت است، دو نوع است؛ بعضی فردی است و بعضی 
اجتماعی. »گرایش  های فردی« مثل گرایش به نظم و انضباط، گرایش به تسلط بر نفس، 
آنچه ما »مالکیت نفس« می نامیم. »گرایش  های اجتماعی« مانند گرایش به تعاون، کمک 
به دیگران، با یکدیگر یک کار اجتماعی کردن، گرایش به احســان و نیکوکاری، گرایش 
به فداکاری که هیچ با منطق منفعت جور درنمی آید زیرا فداکاری یعنی فدا کردن خود، 
گرایش به ایثار»َو یُِؤثرون علیَ انفِســهم و لو کاَن بِهمَ خصاَصه« اینکه انســان درحالی که 



51

عام علی  کمــال احتیاج به چیزی را دارد، دیگری را بر خــود مقدم بدارد.»و یُطِعمون الطَّ
حبِّه مســکیناً و یتیماً و اسیراً. اِنّما نُطِعمکم لَِوجِه اللِ ال نرید منکم جزاء و ال شکورا«پس 
به طورکلــی گرایش به فضیلت یا گرایش  های اخاقی یا به تعبیر دیگر گرایش هایی که از 

خیر اخاقی است، در انسان هست. )مطهری، 1384: 80(

5.5.4.گرایشبهعشقوپرستش

مصداق تام و کامل گرایش نامحدود غیر جســمانی دنیایی، گرایش به عشــق و پرستش 
اســت. در عشق و پرستش، انسان در اعمالش کامًا خودخواهی را کنار گذاشته و کامًا 
برای رضایت غیر خود یعنی معشــوق یا معبود عمل می کند. انســان احساس می کند از 
طریق عشــق و پرســتش و با وصال معشوق می تواند بر محدودیت خود فائق بیاید. البته 
عشق هایی که در آنها عاشق به صورت خودخواهانه به معشوق گرایش دارد، مدنظر نیست 
چراکه درواقع آنها عشق نیست و نوعی خودخواهی پنهان است که حقیقت آن می تواند 
گرایش به تمتع جنسی و...در نظر گرفته شود. )مطهری، 1384: 85( شعاع خودی انسان 
هنگامی به کمال می رسد که انسان حق پرست و خداپرست گردد.در این مرتبه »خود« او 
چنان گسترش می یابد که می گوید: هر ُملک، ُملِک ماست که ملک خدای ماست )مطهری، 

1392: 285 و 1387: 259(
5.6.گرایشهاینامحدودروحانیاخروی

این گرایش یک مصداق بیشتر ندارد و آن گرایش به کمال مطلق و لقاء الهی است. وقتی 
انسان  ها با لذت  های محدود و جسمانی روبرو می شوند، در این مرحله سه مواجهه با لذت 
جســمانی دارند؛ یکی اینکه عده ای ادعا می کننــد و چنین جلوه می دهند که به مقصد 
رســیده اند. عده ای هم ادعا می کنند که خیر، به مقصد نرسیده اند و فکر می کنند اگر به 
درجات باالتر لذت برســند به مقصد نائل شده اند. دسته ی سوم درک می کنند که مقصد 

در لذت نیست و باید به دنبال کاس و منزل باالتر بگردند. 
منزل بعد از لذت جسمانی، ثروت است. تلقی در این منزل از کمال، ثروت است. در 
اینجا است که برای ثروت بیشتر تاش می کند. در مواجهه با ثروت هم سه مواجهه وجود 
دارد؛ عده ای می گویند ما هنوز در راه هســتیم و اگر ثروت مان به فان مقدار برسد، کار 
تمام است! عده ای می گویند ما به هدف رسیدیم، عده ای هم می فهمند که ثروت، منزل 

نهایی کمال نیست و به دنبال منزل باالتر هستند.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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کاس باالتر از ثروت، شــهرت و قدرت اســت. در مواجهه با شهرت و قدرت هم سه 
مواجهه وجود دارد؛ تاش برای کســب شــهرت و قدرت بیشتر، ادعای رسیدن به هدف، 
وعده اندکی درک می کنند که شــهرت و قدرت هم منزل نهایی نیســت و اساساً گرایش 
کمال مطلق خواهی انســان با دنیا و ظواهر آن ســیراب نمی شود. طبق این نگاه گرایش 
اصلی و برتر انسان  ها، گرایش به کمال مطلق است که انسان  ها عمدتاً مصداق تام و کامل 
آن را که قرب و لقاء الهی است با مصادیق محدودی مانند گرایش به خوردن غذا، تمتع 

جنسی، ثروت و... اشتباه می گیرند. )مطهری، 1391: 81(
در شکل زیر الگویی که در باال توضیح داده شده، نمایش داده می شود: 

شکل1:الگویطبقهبندیگرایشهایانساندرمدیریتانگیزشازمنظرشهیدمطهری)ره(

6. بحث و نتیجه گیری
در این نوشتار ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و پس  از آن با روش 
تحلیل مضمون، شاخص  های طبقه بندی نظام تشکیکی گرایش  های انسان استخراج شد 

و این شاخص  ها در قسمت یافته  های پژوهش مفصًا تبیین گردید.
در ادامه ابتدا به دو وجه تمایز اصلی میان الگوی حاضر و ســایر الگو های اســامی 
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انگیزش اشــاره می شود و ســپس در قالب یک جدول، وجوه کان تمایز الگوی انگیزش 
اسامی از منظر شهید مطهری)ره( با سایر الگو های متعارف غربی مورد بحث قرار می گیرد.

اولین وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش های مربوط به مدیریت انگیزش اسامی، 
دید تشــکیکی ماهیت گرایش  ها و در نتیجه انگیزش انسان است. در این دیدگاه، انسان 
موجودی دارای نفس واحد ذومراتب در نظر گرفته شده است. لحاظ کردن حقیقت مرکب 
تشکیکی برای انسان، به جای اینکه وجود ابعاد یا قوا جدا از هم و گسسته در انسان تصور 
شود، سبب شده خوِد انسانی به صورت طیفی و تشکیکی تبیین گردد. این در حالی است 
که اغلب پژوهش  های گوناگون این عرصه مثل مدل خوف و رجا دو نیروی گسسته را در 
ایجاد انگیزش مؤثر می داند )گوســتیاوان، 2013( و مدل انگیزش بهینه در تفکیک انواع 
نفس، نفوس مختلف را گسســته در نظر گرفته اســت. )عبدالقادر، 2016( در این میان 
مدل اسامی انگیزش، که برای انسان روحی یکپارچه قائل شده و عامل اصلی انگیزاننده 
انســان را همان روح می داند )الیاس و سامسودین، 2005(، به مبنای طیفی و تشکیکی 

نزدیک تر است که این مدل هم صراحتی بر این موضوع ندارد.
دومین وجه تمایز اصلی میان نظام تشــکیکی مدیریت انگیزش اســامی با ســایر 
پژوهش  های اســامی، طبقه بندی دقیق تر و جزئی تر گرایش  های انسانی است. در سایر 
پژوهش  ها عمدتاً گرایش  ها و نیرو های درونی انســان به دو عامل دانی و عالی، دنیوی و 
اخروی، مادی و معنوی و...تقسیم می شود. )سید محمد آثر و دیگران، 2011، گوستیاوان، 
2013 و عبدالقادر، 2016( ولی در این پژوهش بر اساس چهار شاخص، گرایش  ها و عوامل 

انگیزش وی در شش سطح جزئی و دقیق طبقه بندی شده است.
همچنین تمایز های کان میان این پژوهش با ســایر پژوهش  های متعارف غربی در 

قالب جدول ذیل نمایش داده شده است.

جدول4:تفاوتهایمبناییپژوهشحاضربانظریاتمتعارف

نظریات
نظریهنظامتشکیکینظریاتمتعارفمبانی

گرایشهایانسان

معناگرا + آخرت گرامادی گرا و دنیاگراجهان بینی

عدم رشد و ازخودبیگانگی فقدان رضایت شغلیمسئله غالب

سازمان رشددهندهسازمان سرمایه داریتعبیر عام برای توصیف سازمان

دنیوی و اخروی+ جسمانی و روحانیدنیوی و جسمانیحدود انگیزش انسان

دین + تجربهتجربهمنابع معرفت

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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به لحــاظ جهان بینی نظریات غربــی از جهان بینی مادی گرا پیروی می کنند و این در 
حالی است که نظریه حاضر دارای مبنای جهان بینی معناگرا و آخرت گرا است. البته این 
به معنای عدم توجه نظریات غربی به معنویات نیست. چنانکه الیاس و سامسودین )2005( 
تــاش کرده تا جنبه  های معنوی برخــی از نظریات مطرح غربی را نمایش دهد. اما باید 
توجه داشــت که توجه به ابعاد معنوی در نظریات غربی همه با مبنای مادی گرایی است 
و با توجه به عالم معنا در نظریات اســامی به طورکلی متمایز است. دیگر تمایز پژوهش 
حاضر با پژوهش  های رایج مســئله غالب آن است. در پژوهش  های متعارف غربی مسئله 
غالب، فقدان رضایت شغلی است و تاش ها در جهت ایجاد کارکنانی با رضایت نسبت به 
کار اســت، چراکه اثر مستقیم رضایت بر عملکرد اثبات شده است. اما در پژوهش حاضر 
مســئله اصلی رشد فردی و اجتماعی انسان اســت که قسمتی از این رشد در سازمان و 
در محیط کار رخ می دهد. بر همین مبنا تعبیری عام برای توصیف سازمان از منظر این 
پژوهش، ســازمان رشددهنده است؛ چراکه ســازمان نیز باید به عنوان ابزاری برای رشد 
اعضــای خود عمل کنــد. اما به تعبیر مورگان و بوریل تعبیر عام از ســازمان در نظریات 
موجود غربی، ســازمان سرمایه دارانه اســت. )مورگان و بوریل، 1392( تمایز دیگری که 
نظریه حاضر با ســایر نظریات متعارف دارد، محــدوده انگیزش افراد و محدوده ابزار های 
استفاده شده برای انگیزش است. الگوی نظام تشکیکی گرایش  های انسان مانند نظریات 
متعارف تنها محدود به دنیا نمی شــود و محدوده آن دنیوی و اخروی اســت؛ همچنین 
ابزار های استفاده شده در این پژوهش هم شامل ابزار های جسمانی و هم شامل ابزار های 
روحانی می شــود که نظریات غربی عمدتاً از ابزار های روحانی محروم اند. درنهایت، تمایز 
این نظریات در منابع معرفتی آنها است که نظریات غربی صرفاً با استفاده از منبع تجربه 
با رویکردی اثبات گرا قائل به دستیابی به معرفت اند، در حالی که پژوهش حاضر عاوه بر 

تجربه، دین را نیز منبع اصلی تلقی می کند.
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