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 بررسي تطبيقي انگيزة پيشرفت در بين طبقات اجتماعي

∗∗بهمن طاهري،∗دكتر فريدون كامران

) 1375(در اين مقاله براي بررسي وضعيت قشربندي اجتماعي در ايران از مدل قـشربندي دكتـر چلبـي:چكيده
و عادي براي اجراي روش تطبيقي انتخاب گرديد و دو طبقه باال . استفاده شد

و انگيزة پيشرفت را در دو گـروه هاي آماري كليه كارخانهي در اين پژوهش جامعه  شهرك صنعتي گرمسار بوده
همچنـين بـراي بررسـي.و كارگران مورد مقايـسه قـرار داديـم) سفيدان يا كارمندان عالي رتبه فني يقه(مهندسان

 ارزش موفقيـت، اسـتقالل از خـانواده، كوشـي، اولويـت كـار، سـخت: انگيزة پيشرفت از هفت شاخص اسـتفاده شـد 
و انگيزة بيروني برنامه . ريزي، انگيزة دروني

مي نهايتاً به اين نتيجه رسيديم كه طبقه عبـارت ديگـر انگيـزه بـه. گذاردي اجتماعي بر انگيزة پيشرفت فرد اثر
. افراد تحت تأثير ساختارهاي اجتماعي است

از با بررسي عوامل مؤثر بر انگ سطح آرزوها، عزت نفس، رضايت شغلي، شيوة: يزة پيشرفت كه عبارت بودند
و با استفاده از روش و تقديرگرايي و تربيتي دوران كودكي هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون تحليل رگرسيون

و عزت نفس با التري تحليل مسير به اين نتيجه رسيديم كه طبقه باال نسبت به طبقه پايين از سطح آرزوها
. برخوردار بوده است، به همين دليل اين طبقه از انگيزه پيشرفت بيشتري برخوردار بوده است

5، فرهنگ4، طبقات اجتماعي3، پيشرفت2، تقديرگرايي1انگيزه:ها كليد واژه

  info@ostadyar.comعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن∗
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعيي آموخته دانش∗∗

1- Incentive    2- Fatalism  
3- Advancement    4- Socialized Class  
5- Culture  
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 مقدمـه
و با انگيـزه اسـتي پويا نيازمند انسان جامعه و توسـعه مقولـه. هايي پويا در رشـد اي اسـت كـه

شـناختي هـاي روان امـروزه انگيـزة پيـشرفت از شاخـصه.ي كشورهاي جهان مطرح اسـتمهه
مي توسعه و حركت آمادگي آيد، زيرا تا زمانيي جوامع به حساب كه مردم يك كشور براي تغيير

و رواني الزم را نداشته باشند، اجراي برنامه  و ديربازده خواهـد روحي هاي عمراني دولت ظاهري
هـاي متعـددي انجـام شـدهو بررسيها هاي بشري پژوهشي تأثير فرهنگ بر انگيزههدربار. بود

و در برخي ديگر معيارهاي فرهنگي جوامع در حـال در برخي از آنها تعارض بين انگيزه. است ها
و ارزش فوق مانند اهميت قايل( رشد  و شدن و سرنوشت العاده دادن به توسعه با تأكيد بر تقدير

و آينده كوتاهي در برنامه در نتيجه،  و ريزي ) نگري و .... و پيـشرفت اقتـصادي در اهـداف رشـد
. مقتضيات آن مطرح شده است

و ارزش شناسان بر لزوم دگرگوني انگيزه برخي از جامعه و ها ها بـراي نيـل بـه مرحلـه رشـد
. پيشرفت تأكيد دارند

تان آسيا، پس از ده سال پژوهش در جنـوب گونارميردال كتاب داس 1968 مثال در عنوان به
گيري كرد كه عوامل فرهنگـي موانـع اصـلي او نتيجه. آسيا پژوهشي درباره فقر ملل منتشر كرد 

خـورد، بلكـه بـر هاي كارآفرينانه آنها بـه چـشم مـي اين امر نه تنها در فعاليت. نوسازي هستند 
و اجتماعي آنها نيز تأثير شديد  مي. گذاردميعملكرد سياسي اقتصادي گويـد كـه نظـام ميردال

بي عدالتي طبقاتي باعث ايجاد بي  و تحقير كـار يـدي مـي هاي شديد، او بـر ايـن. شـود احترامي
و انتـصاب خويـشاوندان  و شـناخت ميـان افـراد بـه فـساد عقيده است كه عدم وجـود اعتمـاد

مي درسمت (شود هاي مهم منجر ) 506: 1383هانتينكتون،.
مي انگي از زة پيشرفت به شرطي تواند در رشد اقتصادي جامعه مؤثر باشد كه شرايط محيطي

و سياسي حـاكم بـر جامعـه بـه پركـاري، تحـصيل، قبيل ارزش  هاي فرهنگي، نظامي، اجتماعي
و آينده كسب تخصص، برنامه  و آن را تـشويق كنـد ريزي در جـوامعي كـه. نگري ارزش بگـذارد

ا  و فرهنگ جامعه و تشويق انگيزه پيشرفت نه تنها كمكـي بـه رشـد ساختارها يستاست، تشديد
مي اقتصادي جامعه نمي و تضاد بيشتر در جامعه شود كند، بلكه . تواند موجب ايجاد تنش

اي شناسان معتقدند كه انگيزه حاصل مجموعه شناسان بر عكس روان در بحث انگيزه، جامعه
و نا آگاهي ها، آگاهي از ساختارها، نيازها، فشارها، خواست هايي است كه شخص را به حركـت ها،

و كار خودبه كه روان در حالي. داردو جنبش وا مي  و عوامـل فـردي شناسان نسبت به ساز خودي
.انگيزه توجه خاص دارند
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ي اجتماعي را بـر در اينجا بر آن شديم كه تأثير يكي از عوامل ساختاري جامعه يعني طبقه
هـاي در بررسي مـدل هاي مرتبط، در ابتدا قبل از واكاوي پژوهش. رفت بررسي كنيم انگيزة پيش

هاي صاحب نظراني چون چلبي، احمد اشرف، همايون كاتوزيان، طبقات اجتماعي ايران از كتاب 
و وضـوح در  و در نهايت مدل چلبي را به دليل دقـت جان فوران ديرواند آبراهاميان استفاده شد

. اب كرديمشدن انتخ عملياتي
و در بررسي طبقات اجتماعي به دليل اهميت نمونه گيري در ايـن پـژوهش ابتـدا كـارگران

عنـوان شـهرك صـنعتي گرمـسار بـه هـاي را در كل كارخانـه) كارگران طبقه فوقاني(مهندسان 
.ي آماري مورد مطالعه قرار داديم جامعه

يك همچنين به دليل اهميت مسئله سن به و اينكـه عنوان  متغير مزاحم در انگيزة پيشرفت
شود، نمونه انتخاب شده افـراد با افزايش سن بعد از ميانسالي احتماالً انگيزة پيشرفت كاسته مي

. سال در نظر گرفته شدند35تا20بين 
ي براي بررسي عوامل مؤثر بر انگيزة پيشرفت با استفاده از چهارچوب نظري عالوه بر مطالعه

 قشربندي اجتماعي بر انگيزة پيشرفت به تأثير عواملي چون سطح آرزوها، عزت نفس، شـيوة اثر
و تربيتي دوران كودكي، تقديرگرايي، رضايت شغلي، پايگاه اجتماعي اقتصادي والدين، جنـسيت

.ايم وضعيت تأهل نيز پرداخته

 طرح مسئله
و اخـالق پروتـستانيزم روح سـرمايه«كه ماكس وبر در كتاب معـروف خـود يعنـي زماني ،»داري

مي فعاليت اقتصادي را عامل اصلي رشد سرمايهي اهميت روحيه خواست داري اروپا معرفي كرد؛
و انگيـزة موفقيـت انـسان ثابت كند كه يكي از ريشه  هـا جـستجو هاي اين روحيه را بايد در نياز

م از آن پس ايـن موضـوع در جامعـه  ). 184: 1366روشه( كرد و از طـرف شناسـي طـرح شـد
و پارسونز به  آنها تقريباً بـه. عنوان امر ارزشي جامعه مورد ارزيابي قرار گرفت كالكن، استراد بك

و در جـوامعي  اين وحدت نظر رسيدند كه اين پديده ارزش خاصي در تفكر جوامع صنعتي دارد
و توسعه  از اقتصادي،ي كه اين پيشرفت، رنگ ارزشمندي به خود نگيرد، پيشرفت و دور آرماني

.واقعيت خواهد بود
3كاهــل) 1961(روزن) 1958(2اســترادبك) 1954(1 محققــاني همچــون مــك كلــه لنــد

و به ايـني به بررسي رابطه) 1974(4و دالفاو) 1968(  اين انگيزه با طبقات اجتماعي پرداختند

1- McCleland    2- Strodbeck 
3- Kahl     4- Delle have  
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بهي نتيجه رسيدند كه طبقه ت به ساير طبقـات، انگيـزة دليل داشتن نگاه رو به باال نسب متوسط
هاي قـوي هـستند كـه عمـدتاً طور اقليتي از كارگران داراي انگيزه همين. پيشرفت باالتري دارد

و تالش،. شود همين امر موجب تحرك اجتماعي آنها مي  و همين انگيزه در جامعه آنها را به كار
و پيشرفت هدايت مي . كند خطرپذيري

كه ترين بحث از مهم كننـد بحـث پژوهشگران در زمينـه انگيـزه پيـشرفت مطـرح مـي هايي
و تأثير آن بر انگيزه است  توانـد روي چگونـه مـي) محيطي(براي مثال، شرايط اجتماعي. محيط

و  و تغييـرات اجتمـاعي رابطـه علـت انگيزه پيشرفت افراد تأثير بگذارد؟ آيا بين انگيزه پيشرفت
شـود؟ آيـا انگيـزه در افراد باعث رشد جوامع صنعتي مي معلولي وجود دارد؟ آيا انگيزة پيشرفت 

و غيره  .پيشرفت جهاني است يا خاص جوامع صنعتي؟
 در ايران هر چند اين انگيزه مورد توجه برخي از پژوهشگران ايراني قرار گرفتـه اسـت ولـي

ــد شــناختي داشــته عمــدتاً رويكــرد روان ــا رويكــر ان دو كمتــر پژوهــشي انگيــزة پيــشرفت را ب
. است شناسي بررسي كرده جامعه

بهها تنها در برخي از پژوهش و انگيزة پيشرفت و تأثيرگذار بر كـار عنوان يك متغير مستقل
و)81محمدميرزايي،(فعاليت  به)84علي جنادله،(، هـاي شخـصيتي عنوان يكـي از ويژگـي، يا

و تفحص قرار گرفته است)81چلبي،( برآنيم تـا ضـمن بررسـي عوامـل در اينجا. مورد پژوهش
 اجتمـاعيي مؤثر بر انگيزة پيشرفت، به تـأثير يـك عامـل اجتمـاعي بـسيار مهـم چـون طبقـه 

. بپردازيم
شدت اين انگيـزه در طبقـات اجتمـاعي چگونـه: پرسشي كه در اينجا مطرح شده اين است

مي عبارتي آيا انگيزة انسان است؟ به  طب ها قـاتي جامعـه قـرار گيـرد؟ در تواند تحت تأثير ساختار
و طبقـه اجتمـاعي آنهـا درصـدد  اين مقاله با توجه به اهميت انگيزه پيـشرفت در بـين جوانـان

: هاي زير خواهيم بود پاسخگويي به پرسش
و طبقه-1 ميي آيا بين انگيزة پيشرفت  اي منطقي بيابيم؟ توانيم رابطه اجتماعي
مي-2 م توانند بر انگيزه چه عواملي  ؤثر باشند؟ پيشرفت
 آيا انگيزة پيشرفت در بين طبقات اجتماعي مختلف متفاوت است؟-3
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 مباني نظري
 هاي قشربندي اجتماعي نظريه: الف

 رويكرد ماترياليستي-1
و اولين مدعي رويكرد ماترياليستي به شيوه علمي اسـت محـور اصـلي. كارل ماركس بزرگترين

و.ي طبقـات اجتمـاعي اسـت شناس شناختن نقـش اساسـ نظريات اين جامعه  او طبقـه را جـدا
و آن را تعيين مي مستقل از افراد و اجتماعي و شرايط زندگي اقتصادي .داند كننده شيوة رفتار

 ماركس تقسيم جامعه به طبقات متفاوت را نـه تنهـا ناشـي از چگـونگي تقـسيم ثـروت در
شكل داند جامعه مي و، بلكه شرط كافي جهت ي گيري ك طبقه اجتمـاعي را نيـز وجـود تشكيل

از نظر ماركس بايد دو گامه پشت سر گذاشته شود تـا يـك طبقـه. داند يك دشمن طبقاتي مي
است، اين طبقـه فاقـد آگـاهي طبقـاتي» اي در خود طبقه«: گامه نخست. وجود آيد اجتماعي به 

و گامه دوم  شـود مـي است، كه در ايـن طبقـه آگـاهي طبقـاتي ديـده» طبقه براي خود«است
.داند كه خود آگاهي طبقاتي شكل گيرد ماركس تجلي پيشرفت را زماني ميسر مي

: رويكرد ايدآليستي-2
وبر دانست، ماكس بر خالف ماركس كه تجلي انگيزة پيشرفت را مستلزم خودآگاهي طبقاتي مي

و حركت افراد مي  و معتقد اسـت ايـدئولوژي مـي ايدئولوژي را باعث انگيزه نـد بـا ايجـاد توا داند،
و رياضت انگيزه از هاي دروني، افراد را به كار و افـراد بـه دليـل آگـاه شـدن كشي هـدايت كنـد

و منزلت خودشان در جامعه، با انتخاب شـيوة زنـدگي  شـان منزلـت خـود را اسـتحكام موقعيت
.بخشند مي

: رويكرد كاركردي-3
و مور با اين سؤال آغاز مي از ديويس هاي ديگر ها نسبت به موقعيت موقعيت كنند كه چرا برخي

و پاداش  و منزلت بيشتر و مـور. به همـراه دارنـدها هاي متفاوت با ساير موقعيت اعتبار ديـويس
و هنجارهاي موجود در جامعه، بعضي از مشاغل را با ارزش مانند پارسونز معتقدند كه ارزش  تر ها

ميو با اهميت و بنابراين انگيزة البته اين مشاغل با درآم. سازند تر و منزلت باال نيز توأم هستند د
مي صعود طبقاتي در اثر نابرابري به و به همين دليل نابرابري داراي كاركرد است چون وجود آيد
. كند انگيزه صعود طبقاتي را ايجاد مي
ميزان دسترسي بـه منـابع ارزشـمندي كننده اجتماعي تعييني چلبي معتقد است كه رتبه

و بـاألخره دارايـيج امعه يعني ثروت مادي، دارايي سازماني يا قدرت، شأن، پرسـتيژ اجتمـاعي
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و شـناختي جامعـه مـي چلبـي،(باشـد فرهنگي يا ميزان دسترسي به منابع معرفتـي اطالعـاتي
1375 :170 .( 

ي مواضع اجتمـاعي اسـت كـه خـود بـه انـواع از نظر چلبي نقش اجتماعي بعد ديگر شبكه
و اقتصادي قابل تقسيم است فره تـوان بـه هـاي چهارگانـه را مـي نقش. نگي، اجتماعي، سياسي

و عـادي تفكيـك  و مصرف انرژي به چهار جزء راهبردي، با نفـوذ، كمكـي لحاظ كسب اطالعات
و اقتـصادي نقش راهبردي در هريك از حوزه هاي چهارگانه. كرد ي فرهنگي، اجتماعي، سياسي

و به همين دليل بر ساير نقشي كننده بيشترين مصرف را اطالعات است و آنهـا ها نظـارت دارد
و تعيين اهداف دقت داردو بر امر تنسيق نمادي، جهت كند كنترل مي  بدين ترتيب. دهي ذهني

و فرهنگـي، هاي چهارگانه در حوزهو با تفكيك نقش  هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي
ميشانزده نوع موضوع اجتماعي كا .شودمل

هـا بـرانگيختن احـساس در ابعـاد مختلـف اجتماعي، هدف فعاليتي از نظر چلبي در حوزه
و آرامش . است، مثل احساس بهبودي، رضايت، دوستي

هاي نخبگان بانفوذ، چلبي معتقد است كه در جوامع مختلف هرم قشربندي به ترتيب از اليه
و عادي تشكيل مي و خارج كمكي مي از اليهشود .گيرد هاي نظام، قشر محرومان قرار

و انديشه اسـت؛ فرهنگي هدف فعاليتيي او در حوزه به عقيده و انتقال فكر ها بيشتر توليد
و قدرت استي سياسي هدف فعاليت در حوزه  و توزيـع آن در حـوزه. ها توليد ي توليدات مادي

.گيرند اقتصادي قرار مي

: رويكرد ساختاري-4
بورديو معتقـد اسـت كـه بـراي بررسـي انگيـزة پيـشرفت در طبقـات بايـد بـه سـبك زنـدگي

و واره هاي طبقات اجتماعي توجـه كـرد، چـون افـراد از طريـق ايـن عـادت واره عادت هـا افكـار
و به محرك نظراتشان را آشكار مي مي كنند .دهند هاي محيطي پاسخ
ح از نظر بورديو طبقه و خودنمايي درصدد است كـه خـودش را در اي كه با عناوين فظ آبرو

مـثالً وقتـي كـارگران سـعي. طبقه باالتري نشان دهد، داراي انگيـزة پيـشرفت بيـشتري اسـت 
و كار زياد ماشين مي . خواهي آنان است هاي مدل باال بخرند، نشانه ترقي كنند با تحمل سختي

با اينكه به نظـر. واره است هاي عادت انه توجه خاص بورديو به سليقه يكي از آشكارترين نش
و شخصي است، بورديو معتقد است كه رابطه رسد سليقه يك پديده مي ي مستقيمي بـاي ساده

 پايين يك زيباشـناختي تحـت سـلطهي از نظر بورديو زيباشناختي طبقه. موقعيت طبقاتي دارد
از ديدگاه بورديـو. سط توجيه كند متويي طبقه است كه هميشه بايد خود را با توجه به سليقه

. باال قادر به ساختن ديدگاه زيباشناختي استيي متوسط يا طبقه كارگر كمتر از طبقهي طبقه
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مي. كند زيبايي اشيا را طبقات مسلط تعريف مي تواند از زيبايي يك اتومبيـل تـا يـكو اين امر
).155: 1383ممتاز،(نقاشي يا عكس را در برگيرد 

دادن منشأ اجتماعي رفتارهاي فرهنگي است كه عمدتاًف بورديو از ارائه اين نظرات نشان هد
مي تحت تأثير عادت  شكل را. گيرند واره ترنر به دليل تأكيد زياد بورديو بر محتـواي فرهنـگ، او

مي»1ساختارگرايان فرهنگي«ي در زمره (دهد همچون لويي اشتروس قرار  ). 517: 1998ترنر،.
طوركلي بايد گفت بورديو معتقد است كه براي بررسي انگيزة پيشرفت در طبقـات بايـد بـه به

هـا واره هاي طبقات اجتماعي نگاه كنيم، چون افراد از طريق ايـن عـادت واره سبك زندگي عادت 
و نظرياتشان را آشكار مي و به محرك افكار مي كنند .دهند هاي محيطي خود پاسخ

 زة پيشرفت هاي انگي نظريه:ب
: نيازي نظريه-1

در در بيشتر پژوهش هاي مربوط به انگيزة پيشرفت از هنري موري، محققي كـه نقـش اصـلي را
مي تبيين اين نظريه ايفا مي   موري از دو لحاظ حايز اهميت است؛ نخـستي نظريه. برند كند نام

د. آنكه وي اولين محققي است كه نياز به پيشرفت را مطرح كرد ليل اهميت مـوري ايـن دومين
تـوان حـاالت هاي مربوط به پيشرفت، آزموني ابداع كرد كه با آن مـي است كه وي براي پژوهش 

به. نياز را مورد ارزيابي قرار داد  و مـي»2تست اندريافت موضوع«اين آزمون توانـد معروف است
و پنهان را آشكار سازد عقده )125: 1376خداپناهي،(هاي ناهشيار
ازاي گانه بندي بيست وري يك طبقهم  در مورد نيازهاي انسان دارد كه نياز به پيشرفت يكي

و عامل افـزايش توانـايي. آنهاست و موانع هـاي وي نياز را كوششي براي فايق آمدن بر مشكالت
. داند مطلوب مي

: مطرح ساخت او پنج نياز اساسي را در انسان. شناسي گراست شناسان روان مازلو از جامعه
 نيازبـه حرمـت-4 نيازهاي تعلـق خـاطر-3 نيازايمني-2 نيازفيزيولوژيكي-1
 نياز به خودشكوفايي-5

و تـا زمـاني مازلو معتقد است كه اين نيازها به كـه نيازهـاي صورت سلسله مراتبي هـستند،
تواننـد نقـشي در انگيـزش سطح بـاال نمـي سطح پايين در حد معقولي برآورده نشوند، نيازهاي 

).33: 1373نايلي،(داشته باشند 
به در جامعه و فيزيولوژيكي هستند، نمي اي كه افراد آن تـوان دنبال تأمين نيازهاي معيشتي

و نـوآوري در كارهـاي خـود باشـند از مردم انتظار داشت كه به  بـر ايـن اسـاس. دنبال خالقيت

 
1. Cultural structural   2. Thematic appereepion-test (tat)   
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پ جامعه و توسعه حركت مي اي به مرحله در يشرفت كند كـه سلـسله مراتـب نيازهـاي مـردم را
. سطح معقول برآورده ساخته باشد

كـه) tat( مك كله لند براي بررسي انگيزة پيشرفت در افراد از آزمـون انـدر يافـت موضـوع
مك كله لند معتقد است كه انگيـزة موفقيـت در جوامـع،. هنري موري ساخته بود كمك گرفت 

و توسعه قوي و ريشه اين تفكر را در نوع تربيت بچـهاً با رشد هـاي اقتصادي آنها همبستگي دارد،
و فرهنگي مي .دانددر هر جامعه

و بازخوردهـايي روشـن در مـورد  در جوامعي كه از سنين پـايين بـه كودكـان آزادي عمـل
و سلطه عملكردشان مي مي دهند و مادر مهار هـا رشـد پيـشرفت در بچـه شود، انگيزة گرايي پدر

و دادن چنين انگيزه مي دهـد، هاي خود را در بزرگسالي آنها نشان مـي ها نشانه هايي به بچه كند
).200-207: 1354موري،(اند اي براي توسعه آينده ها زمينه عبارتي همواره انگيزه به

ـ انتظار نظريه-2  هاي ارزشي
 اتكينسون

و تجربي را بر نظريه مك كله لنـد اضـافه كـرد اتكينسون عوامل فردي، متغير بـه. هاي محيطي
:نظر اتكنيسون انگيزة پيشرفت تركيبي است از دو مؤلفه اصلي

 گرايش به موفقيت) الف
 گرايش به اجتناب از شكست)ب

و وي معتقد است كه ترس افراد از موقعيت ها، پيوند نزديكي با احساس اضـطراب آنهـا دارد
و قوي هستند كساني كه  آنهـا. انگيزة موفقيت در آنها پايين است دچار احساس اضطراب عميق
و آرزوهـاي خـود را عـوض در صورتي  كه احتمال موفقيت خود را پايين بدانند، بالفاصله اهداف

مي مي و بدين ترتيب مرتبه سطح آرزوهاي خود را پايين ).29: 1964اتكنيسون،(آورند كنند

: اجتماعيهاي نظريه-3
: استرادبك-1-3

:ها را نيز دارند معتقد بود كه افراد داراي انگيزة پيشرفت، اين ويژگي) 1953(استرادبك
مي-1 . دانند كه مسايل آن جاي نگراني ندارد جهان را نظام منظمي
.به ديگران اعتماد دارند-2
مي-3 .كنند زاهدانه خود را وقف كار

ترين عامل مـؤثر بـر انگيـزة توزيع قدرت در خانواده مهميه وي به اين نتيجه رسيد كه نحو
).157: 1953استرادبك،(پيشرفت در افراد است 
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: پارسونز-2-3
هـا در بـين مـردم ها عامل اصلي سـاخت انگيـزه پارسونز به دنبال اثبات اين مدعا بود كه ارزش

و) اجتمـاع، سياسـت فرهنگ، اقتصاد،(ها خود تابع ساختارهاي جامعه اين ارزش. هستند بـوده،
و تـالش در آن  هر چه سطح توسعه يافتگي اقتصادي، فرهنگي، سياسي جامعه بيشتر باشد، كار

و تالش ارزشمندتر باشد، مردم در خـود انگيـزة. جامعه ارزشمندتر است  و هر چه در جامعه كار
و موفقيـت احـساس مـي  از بـه همـين دليـل اسـت كـه برخـي. كننـد بيشتري براي پيـشرفت

مي نظران انگيزة پيشرفت را بحثي سرمايه صاحب و متعلق به جوامعي داننـد كـه در مـسير داري
و توسعه گام بر مي .دارند رشد

 بلومن-3-3
و همكارانش و جسمي يك فـرد بـراي) 1980(بلومن معتقدند كه انگيزة پيشرفت تالش ذهني

ا همين. رسيدن به هدف است  جـستجوي پيـشرفت از طريـق:ز طور روابـط پيـشرفت عبارتنـد
و روابط اجتماعي حاكم در جامعه واسطه .ها

: پژوهشهاي فرضيه
: اصليي فرضيه

ميي هر چه طبقه . رود اجتماعي باالتر باشد، انگيزة پيشرفت باالتر

: هاي فرعي فرضيه
د-1 .اردبين تفاوت سطح آرزوها در طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيشرفت رابطه وجود
بين تفاوت شيوه تربيتي حاكم در طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيشرفت رابطـه وجـود-2

. دارد
مندي شغلي در طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيشرفت رابطـه وجـود بين تفاوت رضايت-3

.دارد
وجـود پيـشرفت رابطـهي بين تفاوت تقديرگرايي در بين طبقات اجتماعي مختلف با انگيزه-4

.دارد
.بين تفاوت عزت نفس در بين طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيشرفت رابطه وجود دارد-5
.بين تفاوت جنسيت در بين طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيشرفت رابطه وجود دارد-6
بين تفاوت وضعيت تأهل در بين طبقات اجتماعي مختلف با انگيزة پيـشرفت رابطـه وجـود-7

.دارد
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بين تفاوت پايگاه اجتماعي اقتصادي والدين در بـين طبقـات اجتمـاعي مختلـف بـا انگيـزة-8
.پيشرفت رابطه وجود دارد

 شناسي پژوهش روش
و طبقـهي روش پژوهش پيمايشي از نوع مقايسه تطبيقي طبقه:روش پژوهش- ي بـاال پـايين

.است
ا و واحد مورد مطالعه خانواده سطح تحليل آزمون نيز، سطح خرد.ست واحد تحليل طبقه

.است

با: آمارية جامع- جامعة آماري اين پژوهش كليه كاركنان كارخانجات شهرك صنعتي گرمسار
مي6000جمعيت  .باشد نفر

و روش نمونه- اي استفاده گيري تصادفي طبقه در اين پژوهش از روش نمونه:گيري حجم نمونه
از تقسيم) كارخانجات مختلف(هاي همگن به مجموعهي آماري يعني جامعه. شده است  و بنـدي

شدي هر زير مجموعه نمونه  درها عبارت ديگر فهرست كارخانهبه. متناسبي انتخاب و  تهيه شـد
و مهندسان انتخاب شدند هر كارخانه متناسب با حجم آن، نمونه . اي از كارگران

شد در تخمين حجم نمونه از فرمول كوكران استف براي باال بردن سطح اطمينان مقـدار. اده
و ضـريب5/0 را برابرqوpعددي   در نظر گرفتيم تا حداكثر حجم نمونه ممكن انتخاب شـود،
باdدقت به. است05/0 برابر شد377 مقدار نمونهN=6000وt=96/1لذا با توجه . نفر تعيين

و عملياتي متغيرهاي پژوهش- : تعريف اجمالي
ي هاي مختلفي براي تعريف عملياتي متغير طبقه معموالً از مالك: اجتماعيي طبقه) الف

هاي عيني همچون درآمد، شغل، شناسان از مالك شود، برخي از جامعه اجتماعي استفاده مي
و حتي شرايط سكونت استفاده مي و پاره ميزان تحصيالت، شيوة زندگي هاي اي نيز مالك كنند

ا و تمايز فرهنگ غيرذهني همچون منزلت ادي در ميان طبقات مختلف را معيارمجتماعي،
و. دانند سنجش وضعيت طبقاتي مردم مي در اين پژوهش از دو معيار، يعني سطح تحصيالت
.شغل سازماني استفاده شده است

و كارگران ساده كارخانه  شهرستان گرمسار هاي البته شايد از ديدگاه ماركسيستي مهندسان
ي دريك طبقهدر و قرابت مهندسان به طبقه كارفرمايان  اجتماعي قرار گيرند، اما نزديكي

تا)برخي از مهندسان خود صاحبان سرمايه هستند( امروزي ايراني جامعه ، ما را بر آن داشت
. نام ببريم) به تعبير ماركس(عنوان دو طبقه متخاصم در اين پژوهش، از اين دو دسته به
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و متغير وابسته انگيزة پيشرفتي بنابراين در اين پژوهش متغير مستقل، طبقه  اجتماعي
به. باشد مي عنوان متغيرهاي متداخل يا واسطه مورد اما در اين رابطه چهار دسته از متغيرها نيز

و كنكاش علمي قرار گرفته .اند بررسي
.ي، تقديرگرايي، عزت نفسمند رواني همچون سطح آرزوها، رضايت-متغيرهاي روحي-1
.متغيرهاي فردي همچون جنسيت، تأهل-2
. اجتماعي والدين– اجتماعي همچون پايگاه اقتصادي-متغيرهاي اقتصادي-3
متغيرهاي محيط تربيتي همچون شيوة تربيتي والدين كه به سه سبك تربيتي-4

ارانهو سهل انگ) اقتدار منطقي(، مقتدرانه)اقتدار غيرمنطقي(استبدادي: مختلف
.اند تقسيم شده

و سرآمدي در كارها انگيزة پيشرفت را به معني انگيزه: انگيزة پيشرفت)ب اي براي عملكرد بهتر
بدين منظور سه بعد اصلي همراه شش شاخص جزء براي سنجش شدت انگيزه. دانيم مي

.پيشرفت در نظر گرفته شده است
از ابعاد اصلي در نظر گرفته و بعد خانوادگي عد اجتماعي، بعد روانب: شده عبارتند . شناختي

از شاخص ريزي براي آينده، پشتكار، برنامه: هاي جزء جهت سنجش اين متغيرها عبارتند
و اميد به موفقيت [استقالل از خانواده، اولويت شغلي، نداشتن ترس از عدم موفقيت را گويه. ها

.]ايم در مقياس ليكرت مورد سنجش قرار داده

و رفع اشكاالت احتمالي نامه جهت رفع نقايص پرسش: عيين روايي ابزار پژوهشت- ي اوليه
و سؤاالت پژوهش يك آزمون مقدماتي در طراحي گويه بدين منظور. انجام داديم) پايلوت(ها

به45ها نخست در ميان نامه پرسش و تكميل شدند، تا ضمن تعيين نفر صورت تصادفي توزيع
و تصحيح آنها، آلفاي كرونباخ نيز محاسبه شودسؤاالت نامفهوم  نظر به اينكه.و نارسا

ترين روش سنجش روايي در طيف ليكرت، ضريب آلفاي كرونباخ است، ما نيز براي مناسب
.نامه از همين آزمون استفاده كرديم گيري يعني پرسش سنجش هماهنگي دروني ابزار اندازه
و رضايت84/0هاي شيوة تربيتي مقتدرانه با روايي شاخص باالترين ميزان روايي مربوط به

 مربوط به شاخص ترس از عدم37/0و كمترين سطح روايي86/0از محتواي كار با ميزان
شد موفقيت بود كه به .دليل پايين بودن سطح روايي از مدل حذف

و تحليل داده- به:ها روش تجزيه همزمان معموالً از طور جهت بررسي روابط علي بين متغيرها
مي روش بنابراين با استفاده از تحليل رگرسيون چند. شود هاي تحليل چند متغيره استفاده

و تحليل مسير، روابط بين متغيرها مورد مطالعه قرار گرفت .متغيره
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طوركلي در تحليل رگرسيون چند متغيره، چهار روش تحليل اساسي براي تعيين به
پس: هاي مستقل در معادله وجود داردچگونگي گزينش متغير رونده، روش روش همزمان، روش

و روش قدم به قدم پيش هم. رونده براي بررسي تحليل رگرسيون در اين پژوهش از دو روش
و قدم به قدم استفاده شد و اجتناب از تطويل كالم تنها. زمان البته در اين مقاله براي اختصار
. خواهد گرفتروش هم زمان مورد تحليل قرار

داري آنها در مدل در نظر در روش همزمان، تمام متغيرهاي وارده بدون درنظر گرفتن معني
كه در روش قدم به قدم، متغيرهاي مستقل تك تك به معادلـه افـزوده در حالي. شوند گرفته مي 

و چنانچه نقش معناداري در رگرسيون نداشته باشند، از آن حـذف مـي مي در.شـوند شوند،  لـذا
. ابتدا متغيري وارد خواهد شد كه بيشترين تأثير را در تبيين واريانس متغير وابسته داشته باشد

و هـر هر بار با ورود متغير جديد كليه متغيرهاي موجود در معادله مورد بازبيني قرار مي گيرنـد
ج  ديـد از معادلـه يك از آنها كه سطح معناداري خود را از دست داده باشد، قبل از ورود متغيـر

.شوندخارج مي

ها يافته
.تأثير نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين انگيزة پيشرفت-1

مي1ي جدول شماره دهد كه با استفاده تأثير متغيرهاي مستقل بر انگيزة پيشرفت را نشان
مي از ضرايب رگرسيوني ارتباط بين متغيرها به .سازد صورت كمي را به وضوح نمايان

مي)1مدل(ي اول در مرحله و عزت نفس با يكديگر دهد اين جدول نشان  كه سطح آرزوها
در اين مدل سطح آرزوها. از واريانس شدت انگيزه پيشرفت را تبيين كنند29/0قادرند تا

. شدت بيشتري براي تبيين انگيزة پيشرفت دارد
اين. اضافه شده است1اي مدل متغير رضايت شغلي به متغيره)2مدل(ي دوم در مرحله

كل واريانس انگيزه پيشرفت را تبيين كنند37سه متغير قادرند تا  . درصد از
در. متغير تقديرگرايي به سه متغير فوق الذكر اضافه شده است)3مدل( در سومين مرحله

و تقديرگرايي مجموعاً نتيجه اين چهار متغير، يعني سطح آرزوها، عزت نفس، رضايت شغلي
تا توانسته و تبيين كنند%42اند كل واريانس انگيزة پيشرفت را پوشش دهند شدن اضافه. از

و2Rكننده متغير شيوة تربيتي منطقي به چهار متغير قبلي تأثيري روي ضريب تعيين  ندارد
مي%42اين پنج متغير همچنان تنها .كنند از واريانس انگيزة پيشرفت را توجيه

م ميه تأثير كلي5دل در در اين مدل نشان داده. گيرند متغيرهاي مستقل مورد مطالعه قرار
و تأهل  شده است كه مجموعه متغيرها، يعني سطح آرزوها، عزت نفس، رضايت شغلي، جنسيت
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مي%43در مجموع كل واريانس انگيزة پيشرفت را تبيين از واريانس انگيزة%57و كنند از
.اند بستگي دارد املي كه در اين پژوهش لحاظ نشدهپيشرفت به ساير عو

به در اينجا مي :دست آمده را در معادله رگرسيون زير خالصه كنيم توانيم نتايج
D061/0+C196/0+B124/0+A314/0=Mانگيزة پيشرفت 
وC عزت نفس،B سطح آرزوها،A در اين معادله . تأهل استD رضايت شغلي

ف مي معادله داشته توان چنين تفسير كرد كه اگر ساير متغيرهاي مستقل ثابت نگه وق را نيز
مي314/0شوند، به ازاي يك واحد افزايش در سطح آرزوها، انگيزة پيشرفت  .يابد افزايش

 پيشرفتي تحليل رگرسيون متغيرهاي مستقل در تبيين انگيزه:1ي جدول شماره
5 مدل4مدل3مدل2مدل1مدل شدت

 سطح آرزوها
***377/0

)952/7(
***336/0

)461/7(
***313/0

)768/7(
***326/0

)476/7(
***314/0

)832/6(

 عزت نفس
***304/0

)414/6(
**146/0

)868/2(
**140/0

)837/2(
135/0

)549/2(
**124/0
)24/2(

 رضايت شغلي
***178/0

)977/3(
***205/0

)992/4(
***208/0

)709/4(
***196/0

)212/4(

 تقديرگرايي
068/0-

)38/1-(
065/0-

)307/1-(
063/0-

)198/1(

 تربيتي منطقيي شيوه
011/0

)218/0(
007/0-

)127/0(
پايگاه اجتماعي اقتصادي

 والدين
)1= پايين(

016/0-
)347/0(

 جنسيت
)1=مرد(

053/0
)118/1-(

 تأهل
)1=مجرد(

***061/0-
)387/1-(

R2 29/037/042/042/043/0
R229/037/040/041/040/0تعديل شده

. اطمينان معنادار است%99با**. اطمينان معنادار است%95با*
.اطمينان معنادار است%9/99 با ***

را تحليل مسير انگيزة پيشرفت كه در نمودار زير ارائه شده است، تأثير مت غيرها بر يكديگر
مي به  اند هر يك از اين روابط كه با ضرايب همبستگي محاسبه شده. دهد صورتي دقيق نشان
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لذا. گنجد شناختي بحث برانگيزي دارند كه متأسفانه در قالب اين مقاله نمي تفاسير جامعه
و انديشمند اين مقاله را به تمركز علمي بر روي تك تك اين اعدي خواننده اد دعوت فهيم

.كنيم مي
 پيشرفتنمودار تحليل مسير انگيزة

و نتيجه  گيري بحث
و تأثير طبقـه ي هدف اصلي اين پژوهش دستيابي به شناختي در خصوص ابعاد انگيزة پيشرفت

:ايم لذا در اين مورد پاسخ به سؤاالت زير را مدنظر داشته. اجتماعي بر آن بوده است
دري براي سنجش طبقه-1 به اجتماعي و جامعه جامعه صنعتي ايران  صنعتيي طور اعم

مي طور اخص چه معرف گرمسار به به هايي  كار بريم؟ توانيم
 ابعاد مختلف انگيزة پيشرفت كدامند؟-2
 صنعتي چقدر است؟ي تفاوت انگيزة پيشرفت در ميان طبقات اجتماعي در جامعه-3
مي-4 و يا متغيرهاي متداخلي پ چه عوامل  يشرفت تأثيرگذار باشند؟توانند بر انگيزة
مي-5 تـوان پيـشنهاد چه راهكارهايي براي افزايش انگيزة پيشرفت در ميان آحاد جامعه

 داد؟
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ي ايم كه از نظر سـرمايه اجتماعي را طيف وسيعي از افرادي دانستهي در اين پژوهش طبقه
و اقتصادي به ان از دو معرف اجتماعي پاسخگويي براي سنجش طبقه. هم شبيه هستند فرهنگي

و شغل استفاده كرديم  ي صـنعتي گرمـسار لذا از نظر شغلي پاسخگويان را در جامعه. تحصيالت
و مهندسان شاغل در كارخانه .ها تقسيم كرديم به دو گروه كارگران ساده

اي اجتماعي را، با استفاده از مدل چلبي در سطح سنجش فاصـلهي متغيرهاي طبقهي همه
و نتايج حاصله را بعد از صفر تا صد كردن بـه دو قـسمت قرار داديم، و آنها را با هم جمع زديم،

ي متوسط بـاال درصد جزء طبقه40 نفر معادل 136به اين ترتيب تعداد. مساوي تقسيم كرديم
. پايين قرار گرفتندي درصد جزء طبقه60 نفر معادل 206و

و نظريه پس از بررسي پژوهش  با استفاده از نظريات مك كله لند، اتكينسون، هاي موجود ها
و بلومن به اين نتيجه رسـيدم كـه در تحليـل جامعـه شـناختي، انگيـزة استرادبك، روزن، كاهل

:پيشرفت داراي هشت بعد اساسي به شرح زير است
ريـزي، بعـد اسـتقالل از خـانواده، بعـد ارزش كوشي، بعد برنامـه بعد اولويت كار، بعد سخت

و بعد ترس از عدم موفقيتموف .قيت، بعد انگيزة دروني، بعد انگيزة بيروني
 اتكينسون مبتنيي سنجي مسئله، يكي از ابعاد انگيزة پيشرفت در نظريه جامعهي با مطالعه

بر ترس از عدم موفقيت نتوانست بعد مناسبي براي توجيه انگيزه پيشرفت باشـد، لـذا بـه دليـل
و بررسي انگيـزة. ما حذف شد روايي پايين از مدل  بنابراين در نهايت به هفت بعد براي سنجش
.پيشرفت دست يافتيم

 در پاسخ به پرسش سوم با استفاده از روش تحليل واريانس به اين نتيجه رسيدم كه شـدت
و ارتباط بين اين دو متغير در سـطح انگيزة پيشرفت در طبقات اجتماعي مختلف كامالً متفاوت

به معني  پـاييني باال بيشتر از طبقـهي كه ميزان انگيزة پيشرفت در طبقه طوري داري قرار دارد،
.بوده است

و دالفاو در ايران هم تأييد شـد بـراي بررسـي. به اين ترتيب نظريه مك كله لند، استرادبك
ا  و بـه يـن نتيجـه عوامل مؤثر بر انگيزة پيشرفت از روش رگرسيون چند متغيره استفاده كرديم،

رسيديم كه سطح آرزوها در ميان ساير متغيرهاي مستقل بيـشترين تـأثير را بـر شـدت انگيـزة 
و مـك هـاگ)1970( كـوريني بـه ايـن ترتيـب نظريـه. پيشرفت داشته است  و) 1971(، بلـو

و موثر شد) 1997(همچنين هوروتيز .تأييد
مي همچنين در اين پژوهش متوجه شديم كه شيوة تربيتي اف تواند بـر راد در دوران كودكي

) 1958( اسـترادبكي در نتيجه نظريه. ميزان انگيزة پيشرفت آنان در بزرگسالي تأثيرگذار باشد 
شد) 1961(و روزن . تأييد
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و معني به اي داشته باشيم دار عزت نفس بر انگيزة پيشرفت اشاره عالوه الزم است به اثر قوي
اي  و اسكودرين زمينه نظريهو يادآوري كنيم كه در مـورد) 1984(و ماريامـا) 1984( روزنبرگ

.گيرند تأييد قرار مي
و همچنين به اين نتيجه رسيديم كه تقديرگرايي با انگيزة پيشرفت رابطـه اي معكـوس دارد

شد) 1984(ي مارياما در نتيجه نظريه .نيز تأييد
و به اين نتيجهبيي پژوهش رابطه هاي يكي ديگر از فرضيه و انگيزة پيشرفت بود ن جنسيت

شايد دليل اين ارتباط. رسيديم كه زنان نسبت به مردان از انگيزة پيشرفت بيشتري برخوردارند
و سرخوردگي مردان باشد و گسترش سطح بيكاري .وضعيت اقتصادي حاكم در ايران

هم) 1974( البته نظريات هافمن .ين دو متغير استنيز تأييدي بر رابطه بين
و انگيزة پيشرفت نيز كه بـر اسـاس– بين پايگاه اجتماعيي فرضيه رابطه  اقتصادي والدين

 اقتـصادي دانـشگاه ويكانـسين–و مـدل اجتمـاعي) 1958(، روزن)1958(نظريات استرادبك
و نشان داديم كه هر چه از طبقه) 1969(  به سمت پايينيشكل گرفته، مورد تأييد قرار گرفت

ميي طبقه همچنـين بـين. شود باال حركت كنيم، ميزان انگيزة پيشرفت در فرزندان آنها بيشتر
و ميزان انگيزة پيشرفت رابطه  بهي مثبت معني رضايت شغلي دسـت آورديـم كـه بـه ايـن داري

شدي در جامعه) 1979( مربوط به مدل دانشگاه ويكانسيني ترتيب نظريه . مورد مطالعه اثبات
و  الزم به ذكر است كه از بين تمام متغيرهـاي فـوق، بـه ترتيـب متغيرهـاي سـطح آرزوهـا

.رضايت شغلي بيشترين تأثير را در تبيين متغير وابسته داشتند
و پـايين از نظـر  با استفاده از روش تحليل مسير براي مقايسه تطبيقي طبقات اجتماعي باال

د و شيوة تربيتـي مقتدرانـه عوامل مؤثر بر انگيزة پيشرفت، ريافتيم كه سطح آرزوها، عزت نفس
 پـاييني در مقابـل سـطح تقـديرگرايي طبقـه. مادون باالتر استي باال نسبت به طبقهي طبقه

. باال استي باالتر از طبقه
كل42ايم تنها با توجه به اينكه با استفاده از متغيرهاي موجود در مدل توانسته  درصد از

و واري و تبيين كنيم، اين پژوهش راه را براي پژوهش بيشتر انس انگيزة پيشرفت را توجيه
ميي دستيابي به توجيه علمي بيشتر پديده .گذارد مورد مطالعه باز

و راهبردها  راهكارها
:پيشنهادات روشي-1

و نظريه يكي از متغيرهايي كه در پژوهش-1 به ها  نرفتـه كار هاي انگيزة پيشرفت به هيچ عنوان
است، اما به نظر محقق شايد در ايران بتوانـد بـه تبيـين انگيـزة پيـشرفت كمـك كنـد، متغيـر

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ة پيشرفت در بين طبقات اجتماعيانگيزبررسي تطبيقي 51

مي. احساس محروميت نسبي است هاي بعـدي ايـن كه در پژوهششود به همين دليل پيشنهاد
.متغير هم مورد ارزيابي قرار گيرد

مي-2 تواند ابعاد مهم ديگري از ايـن بررسي تأثير انگيزة پيشرفت در بين مديران يا كارآفرينان
و مـصاحبه بـا چنـد  و شايد بهتـرين روش بـراي ايـن بررسـي روش كيفـي بحث را روشن كند

.كارآفرين يا مدير موفق باشد
مي-3 به اين موضوع صورت خاصي براي مسابقات قهرماني علمي يا ورزشي مورد اسـتفاده تواند

مي طوري قرارگيرد، به  و انگي كه را هاي مؤثر بر موفقيت قهرمانان سالزهتوان عوامل هاي گذشـته
و براي برنامه در رشته .ريزي قرار داد ريزي در اختيار مسئوالن برنامه هاي مختلف پيدا كرد

مي از آنجا كه انگيزة پيشرفت مستقيماً به تفكر انسان-4 و بـه ها مربوط دليـل گـستردگي شـود
و بهتـر از پـژوهش ابعاد مسئله بهتر است براي موشكافي بيش  از جملـه(اي بـين رشـته هـاي تر

و مديريت كارشناسان روان  به) شناسي، علوم تربيتي تر علميصورتي استفاده شود تا اين موضوع
.تر مورد بررسي قرار گيردو گسترده

و عادت تر به مقوله نگاهي عميق-5 و بررسي سبك زندگي هاي طبقـات وارهي طبقات اجتماعي
و مـصاحبه يـا روش مطالعـه از روش با استفاده  ي مـوردي هـاي غيرآمـاري، از جملـه مـشاهده

.تواند به شناخت بهتر ما از طبقات اجتماعي ايران كمك كند مي
:پيشنهادات اجرايي-2

و نوجوانان با محتواي رسيدن به هدف، برنامـه تأليف كتاب-1 ريـزي، هاي داستان براي كودكان
و  و پيشرفت براي آنانبا هدف ايج.... برنده شدن .اد انگيزه موفقيت

و مفيد طبقه-2 و گـسترش ايـن با توجه به كاركردهاي مؤثر ي متوسط جديد، پيشنهاد بـسط
اگر بپـذيريم كـه بـراي توسـعه نيازمنـد. رسدطبقه به مسئولين دولتي امري برازنده به نظر مي

و كارآمد هستيم رشد طبقه  جا بسترهاي مناسب معـه از جملـه بـسترهاييي متوسط جديد در
.تواند رشد توسعه اقتصادي جامعه را تسريع كند است كه مي

از-3  از آنجا كه تقديرگرايي تأثير معكوسي بر انگيزة پيشرفت داشته است، شايـسته اسـت كـه
و رسانه . ها سطح تقديرگرايي مردم جامعه كاهش يابد طريق مطبوعات

و سوق هاي ترب آموزش والدين در مورد شيوه-4 هـا بـه سـمت شـيوة تربيتـي دادن آموزش يتي
و رفتارهاي مؤثر در خانواده .ها مقتدرانه

مندي شغلي از عوامل مناسب براي رشد انگيزة پيشرفت در بـين كاركنـان محـسوب رضايت-5
و سـهام مي و قسمت مهم سود ناشي از ايجاد اين انگيزه نـصيب مـديران هـا داران شـركت شود

عن. خواهد شد  ايت بيشتر به رضـايتمندي كاركنـان از طـرف مـديران بـراي ايجـاد انگيـزة پس
مي پيشرفت اجتناب .نمايد ناپذير
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و اجازه رفع تبعيض-6 مي ظهور زنان اليق در پستي هاي جنسيتي تواند به نفـع هاي مديريتي
و به نفع جامعه باشد، چون زنان بـا داشـتن انگيـزة پيـشرفت بيـشتر در واقـع انـر شركت ژي ها
و توسعهي بالقوه و نبايد گذاشت اين تواناييي رشد . ها هدر روند جامعه هستند

و داشتن آرزوهاي بزرگ با تأكيد بر مسايل آموزش دادن به افراد براي جدي-7 گرفتن آرزوها
. پيشرفت استهاي افزايش انگيزة اخالقي نيز از ديگر راه

 منابع
م• (آراسته خو، و نگرش). 1370. مجموعه. اجتماعي– بر فرهنگ اصالحات علمينقد

.علوم اجتماعي، نشر گستره تهران
ر• (آرون، انتشارات. باقرپرهام: ترجمه.شناسي مراحل اساسي انديشه در جامعه). 1363.

.سمت، تهران
م• (اميركافي، آن). 1380. و عوامل مؤثر بر .10، شمارهنمايه پژوهش. اعتماد اجتماعي
ا• (انصاري، و ساختار تاريخي آن در ايران نظريه). 8137. .هاي قشربندي اجتماعي

.انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان
م• (ايران نژاد پاريزي، انتشارات نشر مديران،.هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش). 1382.

.چاپ دوم، تهران
ح• (بشريه، و جنبش تاريخ انديشه). 1373. م ها اركسيسم هاي سياسي در قرن بيستم،

، سال هشتم، شماره اقتصادي–مجله اطالعات سياسي. گرا، نيكوس پوالنزاس ساخت
و شهريور12و 11 . مرداد

م• (تامين، و نابرابري جامعه). 1373. و كاربردي شناسي قشربندي .هاي اجتماعي نظري
. نشر توتيا، تهران. عبدالحسين نيك گهر: ترجمه

ع• (جنادله، بررسي موردي استان(ل مؤثر بر موفقيت اقتصادي بررسي عوام). 1384.
، دانشگاه شهيد بهشتيپايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي). خوزستان

م• (چلبي، و تحليل نظري نظم اجتماعي: شناسي نظم جامعه). 1375. نشر ني،.تشريح
.تهران

م• (چلبي، ه پژوهشي فرهنگ هنر مؤسس.بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران). 1381.
.و ارتباطات تهران

م• (ك. خداپناهي، و هيجان). 1376. . انتشارات سمت، تهران.انگيزش
دي• (اي. دواس، .هوشنگ نايبي، تهران: ترجمه.پيمايش در تحقيقات اجتماعي). 1376.
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ا• (پ. رابينز، و كاربردها مفاهيم، نظريه: رفتار سازماني). 1378. ساييان علي پار: ترجمه.ها
.هاي فرهنگي، تهران انتشارات دفتر پژوهش).2ويرايش(و سيد محمد اعرابي 

ا• (رضاپور، پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش. درك عدالت در ميان جوانان). 1374.
.، دانشگاه شهيد بهشتيعلوم اجتماعي

ف• (رفيع پور، شركت: تهران.هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي تكنيك). 1382.
.سهامي انتشار

ج• (ريتزر، انتشارات. محسن ثالثي: ترجمه.سي در دوران معاصرشنا نظريه جامعه). 1378.
. علمي، چاپ نهم، تهران

گ• (روشه، .نشر ني، تهران. منصور وثوقي: ترجمه.تغييرات اجتماعي). 1366.
ج• (م. ريو، و هيجان). 1381. وي. يحيي سيدمحمدي: ترجمه.انگيزش رايش، مؤسسه نشر

. چاپ چهارم، تهران
ج• (م. ريو، و هيجان). 1376. مؤسسه نشر ويرايش،. يحيي سيدمحمدي: ترجمه.انگيزش

. چاپ اول، تهران
ب• (ساروخاني، مؤسسه انتشارات آواي نور،.شناسي اجتماعي درآمدي بر روان). 1370.

. تهران
ح• (سرايي، . ارات سمت تهرانانتش.گيري در تحقيق اي بر نمونه مقدمه). 1375.
ع• (ا. سيف، و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي اندازه). 1378. .نشر آگاه تهران.گيري
د• س. شولتز، (ا.و شولتز، . يحيي سيدمحمدي: ترجمه.هاي شخصيت نظريه). 1379.

. مؤسسه نشر ويرايش تهران
م• (قاضي طباطبايي، .انانتشارات پيام نور، تهر.هاي خاص تحقيق تكنيك). 1387.
پ• (ه. كرلينجر، : ترجمه.)جلد اول(رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري ). 1366.

.مركز نشر دانشگاهي، تهران. حسن سرايي
ش• (كاظمي پور، و سنجش–الگوي در تعيين پايگاه اجتماعي ). 1378.  اقتصادي افراد

اجنامه. تحرك اجتماعي با تكيه بر مطالعه موردي در شهر تهران ، شمارهتماعي علوم
و زمستان14 . پاييز

ل• (كوزر، و اندايشه بزرگان جامعه). 1380. . محسن ثالثي: ترجمه.شناسي زندگي
.انتشارات علمي، چاپ نهم، تهران

ع• (لهسايي زاده، و قشربندي اجتماعي). 1377. . انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز.نابرابري
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ش• (مرتضوي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي،.سي فرهنگيشنا آشنايي با روان). 1370.
. تهران

ف• (ممتاز، ،پژوهشنامه علوم انساني. بندي از ديدگاه بورديو معرفي مفهوم طبقه). 1383.
و تابستان41-42شماره .، بهار

ا• (موري، و هيجان). 1363. انتشارات مهر چاپ. محمدتقي براهني: ترجمه.انگيزش
. سوم

د• (ميلر، و تحقيقات اجتماعي.)1380. نشر ني،. هوشنگ نايبي: ترجمه.راهنماي سنجش
. تهران

م• (ع. نايلي، .انتشارات شهيد چمران، اهواز.ها انگيزش در سازمان). 1373.
س• (هانتيگتون، . گروه ترجمه توسعه مديريت ايران: ترجمه.اهميت فرهنگ). 1383.

. انتشارات اميركبير، تهران
م• (هالبواكس، انتشارات. علي محمد كاردان: ترجمه.روانشناسي طبقات اجتماعي). 1369.

. دانشگاه تهران، تهران
ع• (همداني، و رضايت شغلي بحثي از جامعه). 1378. و. شناسي كار نيروي انساني

و اسفند75و74هاي شمارهمطبوعات . بهمن
(ن, يوسفي• بر شكاف ارزشي بين نسل). 1374. و عوامل مؤثر پايان نامه كارشناسي.آنها

. پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد بهشتي.ارشد
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