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  ي انگيزه پيشرفت و كارآفريني در دانشجويان رابطه
  

  دانشگاه سمنان ينيبال يار گروه روانشناسياستاد: ي گدليبله مان ايدكتر ا

  

  :ده يچك

از به ين.پرداخته شده است  ينيشرفت و ارتباط آن با كارآفريپ ي انگيزهش عمل يپو يمدل نظر ين مقاله به بررسيدر ا

كسب  يريو جامعه پذ يرشد يندهاي، فرا يات فرديق تجربيانسان است كه از طر يوان شناختر يازهايشرفت از جمله نيپ

از به يمنظور از ن. ت ماست ياز شخص يدر افراد وجود داشته و بخش ياكتساب يفرد ياز به صورت تفاوت هاين نيا. شود  يم

جستجو نمودن  ياز افراد را براين نيا. است  يمتعال يارهايل به انجام دادن كارها به نحو مطلوب و متناسب با معيشرفت ، ميپ

 يعال يارهايمنظور از مع) 1985مك كللند و همكاران ، (.  كند يزه ميبا انگ يعال يارهايت در رقابت با معيو كسب موفق

شرفت يپ يهات ين موقعيعنصر مشترك در تمام ا.  گران استيف ، رقابت با خود و رقابت با ديل رقابت با تكلياز قب يموارد

داند عملكرد  ين علت كه ميعمدتا به ا. شود  يخته ميله آن برانگيروبرو شده و به وس يمتعال يارهاين است كه فرد با معيا

ن يشرفت عموما در مواجهه با چنياز باال به پين يافراد دارا. او به بار خواهد آورد  يستگياز شا يدار يمعن يابينده ارزيآ

انه يشرفت گراين امر رفتار پيد و همينما يرا تجربه م يد ، غرور و انتظار خشنوديمثل ام يمثبت ياجان هيه ييت هايموقع

ت يموفق ياد برايش به تسلط ، انتظارات زيباال ، گرا ييادراك توانا يعنين نحوه تفكر آنها ، يهمچن. د ينما يزه ميآنها را با انگ

شرفت يوه تفكر پيپرورش ش يالزم را برا ينه شناختينانه ، زميخوش ب يبشرفت و سبك انتسايپ ياد برايل شدن زي، ارزش قا

شرفت از ياز به پيفعال كردن و ارضاء ن ييت از نظر توانايد نشان داده است كه سه موقعيقات جديتحق. د ينما يگرا آماده م

 يباال ي انگيزهكه از  يافراد) 1985مك كللند ، ( ينيف نسبتا دشوار ، رقابت و كارآفريتكال: برخوردارند  يژه ايت وياهم

ت ها مشوق ين گونه فعاليرا عملكرد در ايروند  ز ينسبتا دشوار م يت هايف و فعاليشتر به سراغ تكاليشرفت برخوردارند بيپ

 يش مهارت ها و تجربه يآزما يرا برا يتها عرصه اين فعاليد و اينما يرا در آنها فعال م يمثبت يو شناخت يجانيه يها

رقابت به خاطر خودش  ين افراد براين ايهمچن) 1983تروپ ، (كنند  يفراهم م يچون احساس غرور و خشنود ييان هاجيه

آنان فراهم آورده و فرصت نشان  يامتحان كردن مهارت ها يبرا يز فرصتيرقابت آم يت هايرا فعاليل اند زيقا ياديارزش ز

  ) .1992چ ، يووين وهاراكيستاپ(دهد  يها را به آنها م ييا اثبات توانايدادن 

نانه يرفتار كارآفر يشرفت ، معموال الگوهاياد به پياز زين يقات خود نشان داده است كه افراد دارايدر تحق) 1987(مك كللند 

 يك دوره چهارده ساله ، با بررسيشرفت در طول ياز به پين يان با بررسيك گروه از دانشجويق خود در ياو در تحق. دارند 

شرفت برخوردار بودند عمدتا به مشاغل يپ يباال ي انگيزهاز  ييكه در زمان دانشجو يافت كه افراديدر يشغل ياب هاانتخ

ن يبه ا ينيكارآفر يت هايموقع) يا خدماتي يمستقالنه به عوض مشاغل ادار يشه هايكار و پ يبان(آوردند  ينانه رويكارآفر

 ينيكارآفر. كند  يجاب ميت ها و شكست ها را ايت موفقيرفتن مسئوليو پذسك كردن ين افراد جالب است كه ريا يعلت برا

به بار  يهمچون احساس غرور و خشنود ييجان هايكه ه يبازخورد. آورد  يع فراهم ميو سر ينين بازخورد عملكرد عيهمچن

 يابيرا به طور مستمر ارزشرفت خود يص دهد و پيش را تشخيخو يستگيدهد تا شا يكه به فرد امكان م يآورد و بازخورد يم

بدهد ،  يت بطلبد و بازخورد عملكرد فوريز باشد ، مسئوليرا كه چالش انگ يشرفت هر شغلياد به پياز زين يافراد دارا. كند 

 ) .1987نز ، يجنك.(سازد  يآنان فعال م يرا برا يتين وضعينانه چنيدهند و مشاغل كارآفر يح ميترج

  

 انيدر دانشجو ينيارآفرشرفت و كيپ ي انگيزه يرابطه 

  شرفتيپ

جستجو كردن  ياز ، افراد را براين نيا. است  1يار برتريل به انجام دادن خوب كارها متناسب با معيشرفت ، مياز به پين

است كه  يكل ياصطالح يار برتريمع)1953مك كللند و همكاران ، (كند  يزه ميبا انگ» يار برتريت در رقابت با معيموفق«

  :را دربردارد  ريموارد ز

 )متقاعد كننده يحل كردن معما ، نوشتن مقاله ا: مثل (ف يرقابت با تكل •

 )ن زمان ممكن ، باال بردن معدليك مسابقه در بهتريدن در يدو:  مثل(رقابت با خود  •

  )ك مسابقه ، شاگرد اول كالس شدنيبردن : مثل (گران يرقابت با د •
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 يرومند ميله آن نيرو به رو شده و به وس يار برترين است كه فرد با معيفت اشريپ يت هاين موقعيعنصر مشترك در تمام ا

  .او به بار خواهد آورد  يستگياز شا يدار يمعن يابينده ، ارزيداند عملكرد آ ين علت كه ميشود ، عمدتا به ا

شرفت ، عموما با ياد به پياز زين يافراد دارا. ، تفاوت دارند  يبرترار يافراد هنگام رو به رو شدن با مع يجانيه يواكنش ها

شرفت دارند ، عموما يبه پاز كم يكه ن ياما افراد. دهند  يپاسخ م يد ، غرور و انتظار خشنودي، مانند ام يشيگرا يجان هايه

ز ين يار برتريافراد به مع يپاسخ ها. دهند  ي، مانند اضطراب ، دفاع و ترس از شكست واكنش نشان م ياجتناب يجان هايبا ه

رفتن يل به پذيو م يداري، تالش ، پا ي، نهفتگانتخاب  رد شوند ،  يرو به رو م يار برتريكه افراد با مع يوقت. تفاوت دارند 

شرفت دارند ، در ياز به پيكه ن يافراد) . 1983كوپر (دهند  يرا نشان م ييتفاوتهاشكست متعاقب ، /ت يج موفقيت نتايمسئول

كول و (كنند  يف نسبتا دشوار تا دشوار را انتخاب ميف آسان ، تكاليتكال يشرفت ، به جايكم به پ ازين يسه با افراد دارايمقا

ا كالً از آنها اجتناب كنند ، فورا به يطفره روند  يشرفتيف پينكه از تكاليا يآنها به جا). 1991د و راش ،ي؛اسل1979پ ،يبالنكش

 يو عملكرد بهتردهند  يبه خرج م يشتريف نسبتا دشوار ، تالش بيتكالآنها در ) 1987پ، يبالنكش(پردازند  يف مين تكاليا

آنها در صورت رو به رو شدن با ) 1982ن،ينور و انتي؛ ر1968وسف ، يك و يكرابن(كند  يرومند ميرا غرور آنها را نيدارند ، ز

نكه درصدد كمك يا يبه جاو ) 1961،1963تر ،يف(كنند  يشتر استقامت ميف نسبتا دشوار ، بيا شكست در تكاليمشكل 

  ).1980نر،يو(رند يپذ يت ها و شكست ها را ميت موفقيه بخواهند ، مسئوليآنها توصا از يند يگران برآيگرفتن از د

جان زده كرده و با يارها ما را هين معيا يگاه.دهند  يار افراد قرار ميرا در اخت ير دولبه اي، شمش يبرتر يارهاين ، معيبنابرا

م يده يواكنش نشان م يجان و رفتار اجتنابيشوند و با ه يموجب اضطراب م يم ، گاهيده يپاسخ م يشيتار گراو رفجان يه

.  

  

  شرفتياز به پيمنشاء ن

. شرفت آغاز كردند ياز افراد به پيبر ن ير سبك فرزندپروريبردن به تاث يپ يرا برا يقيپژوهشگران چند دهه قبل تحق

. ح دهند يشرفت را توضيبه پاد و كم ياز زين يت افراد دارايشخص ين كننده اجتماعييعوامل تع دوار بودند كه بتواننديآنها ام

است كه  يچند وجه يده ايشرفت پدياز به پيمعلوم شد كه ن ينده ايرفت ، به طور فزا يش ميق پين تحقيكه ا يهمان طور

  .قرار دارد  يو رشد ي، شناخت ياجتماع يندهاياز فرا يك صفت واحد قرار ندارد ، بلكه در دامنه ايدر 

  

  يريرات جامعه پذيتاث

كه  يدر صورت. شوند  يم يناش يريرات جامعه پذياز تاث ير ، تا اندازه ايرومند و انعطاف پذيشرفت نيپ يتالش ها

استقالل  آموزش: دهند  يرا به خرج م يرومنديشرفت نسبتا نيپ ين كنند ، فرزندان آنها تالش هاير را تامين موارد زيوالد

مثل ( يعال يينانه ، خودپندارنده توانايواقع ب يبرتر يارهاي، مع يعملكرد عال يآرمان ها) ياتكا به نفس ، خودمختار: مثل (

،  يبرتر يروشن برا يارهايشرفت ، معيمرتبط با پ يكارها يل شدن برايارزش قا) »آسان است يليتو خ ين كار برايا«

مسافرت و فراهم كردن مانند  يات گسترده اي، تجرب) خواندن يبرا ييكتاب ها: مثل ( كيسرشار از تحر يط خانوادگيمح

مشخص  يق ، تالش برايبعد از سال ها تحق. شرفت باشند يمرتبط با پ يليتخ يكودكان كه مملو از داستان ها يكتاب ها

نشان  يطول يافته هايرا يموفق بود ، ز يشرفت ، فقط تا اندازه اياد به پياز زين يداراافراد  يريجامعه پذ يكردن روش ها

ك يشرفت بزرگساالن از يپ يكنند و تالش ها يم ير عمده ايي، تغ يتا بزرگسال يشرفت ، از كودكيپ يدادند كه تالش ها

  ).1980بر ،ي؛ مهر و كل 1987نز،يجنك(ر كرده بود يي، تغ يدهه به دهه بعد

  

  يرات شناختيتاث

ر گذاشت ، پژوهشگران توجه خود را به يزش تاثيانگ يبررس يرو ي، انقالب شناخت 1980و  1970كه در دهه  يزمان

وه يشتر از شيتفكر ، ب يوه هاياز ش يبرخ) . 1984آمس و آمس ، (شرفت گرا معطوف كردند يوه تفكر پيش يشالوده شناخت

  :ن موارد يشرفت ارتباط دارند ، از جمله ايگر با پيتفكر د يها

  اديز ييادراك توانا •

 ش تسلطيگرا •

 تيموفق ياد برايانتظارات ز •

 شرفتيپ ياد برايل شدن زيارزش قا •
www.SID.ir
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 نانهيخوش ب يسبك انتساب •

سه يدر مقا(ش تسلط يگرا) . 1990مارش ،؛1982،  يهنسفولد و هات(كند  ياد به استقامت و عملكرد كمك ميز ييادراك توانا

، نه با كاهش ش دادن تالش خود ير را انتخاب كنند و با افزاف نسبتا دشوايشود كه افراد تكال يباعث م) ش درماندهيبا گرا

 يمانند جستجو كردن چالش ها يشيگرا يت ، رفتارهايموفق ياد برايانتظارات ز. ف دشوار پاسخ دهند يدادن آن ، به تكال

خاص ،  ينه ايشرفت در زميپ يل شدن برايارزش قا) 1986؛ 1984اكلس ، (دهند  ينه و عملكرد خوب را پرورش ميبه

د و غرور بعد از يمثبت مانند ام يجان هاينانه ، هيخوش ب يسبك انتساب. كند  يم ينيش بينه پيدر آن زماستقامت را 

ن يبنابرا) . 1986،  1985نر ، يو(دارد  يرا دور نگه ممانند ترس و اضطراب  يمنف يجان هايدهد و ه يت را پرورش ميموفق

ش تسلط ، انتظارات ياد ، گرايز ييد توانايط درمان به عقايط كار ، و محيالن ورزش ، محط در خانه ، مدرسه ، سيچنانچه شرا

را  ينه شناختيط ، زمين شراينانه كمك كنند ، ايخوش ب يشرفت ، و سبك انتسابيپ يبرال شدن يت ، ارزش قايموفق يبرا

  .سازند  يشرفت گرا آماده ميوه تفكر پيپرورش ش يبرا

  

  يرات رشديتاث

ن يق كنند كه چگونه اين باره تحقيشرفت باعث شد كه پژوهشگران در ايبر رفتار پ يرات شناختيردن تاثمشخص ك

پك ي؛است 1992؛ رابل و همكاران ، 1977نز و رابل ،پارسو؛1982هكهاوزن،(شوند  يجاد ميفرد ا يتفكر در زندگ يوه هايش

دهند  يرا نشان م ينيش بيرشد قابل پ يشرفت ، الگوهايمرتبط با پ يجان هايد ، ارزش ها ، و هيعقا) 1979نر،ي؛و1984،

 ييبه طرز نامعقول باال ييد توانايآنها عقا. كنند  ينم يابيخود را درست ارز يواقع يها ييخردساالن توانا) 1984استپك ،(

ه با همساالنشان ، توجه سيآورند ، و به عملكرد نامناسب خود در مقا ين نمييخود را پا ييد توانايدارند ، بعد از شكست ، عقا

،  يكنند و در اواخر كودك يم ياديسه عملكرد خود با همساالنشان توجه زي، به مقا ياما كودكان در اواسط كودك. كنند  ينم

خودشان ،  يها يابيهستند كه آنها را از ارز يمتك يبه اطالعات كاملتر نانه ،ينسبتا واقع ب ييد توانايل دادن عقايتشك يبرا

؛رابل و 1981؛روزنهولتز،1979،  1978كولز ، ين؛1984فلسون ، (آورند  ينشان به دست مينشان ، آموزگارانشان ، و والدهمساال

كه  يل هستند ، در حاليارزش قا يليگران خيد دييتا يدر رابطه با ارزش ها ، كودكان برا) . 1984پك ، ي؛است1992همكاران،

 يد درونيشرفت را بايمرتبط با پ يارزش ها). 1984 ،پكياست(ل اند يقا يمك يليت خيخود ، اهم يشرفت به خوديپ يبرا

 يو شغل فرد برا) اكلس ـ پارسونز و همكاران(شوند  يل ميا كم قاياد يشرفت ارزش زيپ ين برايكه والد يكرد ، مثل زمان

ن يك از ايچ يند و هيآ يا نميشرم به دنا يجان ها ، كودكان با غرور يدر رابطه با ه. شود  يل ميا كم قاياد يارزش زشرفت ، يپ

 يده اند به وجود ميز كه به تسلط انجاميت آميموفق يدادهايرشد رو ي خچهيدر عوض ، غرور از تار. ست ين يجان ها فطريه

با  ي، وقت يعني).1983پك ، ياست(شود  يكه به تمسخر منجر شده اند ، حاصل م ييدادهايرشد رو ي خچهيد و شرم از تاريآ

  .م يا مستعد شرم باشيآموزد كه مستعد غرور  يرشد ما به ما م ي خچهيم ، تاريشو يمواجه م يبرتر يارهايمع

  

  نسونيمدل اتك

) . 1997وت ،يال( يكرد امروزيك و رويكرد كالسيرو: شرفت حاكم هستند يزش پيبر شناخت انگ يكرد نظريدو رو

كرد ي، رو يدگاه امروزيد. شود  يرا شامل م 3ش عمليمدل پو كه 2است نسونيشرفت اتكيك ، مدل رفتار پيدگاه كالسيد

  .كنند ، تمركز دارد  ين مييشرفت تعيپ يت هايكه افراد در موقع ييهدف ها ياست كه رو يشناخت

شرفت را يزش پيآنها انگ ين است كه هردوين دو مشترك است اين ايم كرد ، اما آنچه بيكرد به نوبت بحث خواهيدرباره هر رو

 ير دولبه تجربه ميرا به صورت شمش يبرتر يارهايمع يهمگ. رند يگ يش در برابر اجتناب درنظر ميورت كشمكش گرابه ص

 يم ينيش بيشود ، پ يرا كه خوب انجام م يم و احساس غرور كاريكن يد ميو ام يجان زدگياحساس ه يتا اندازه ا: م يكن

ن ، يبنابرا. م يكن يم ينيش بيرا پ ير احتماليتحق ياحساس شرمندگم و يكن يو ترس م ياحساس نگران يم ؛تا اندازه ايكن

 يربنايد زيجان ها و عقايت در برابر هيش به موفقيگرا يربنايد زيو عقاجان ها ين هيتعادل ب يشرفت به صورت نوعيزش پيانگ

  .ش به اجتناب از شكست وجود دارد يگرا

رفتار . كند  يم ينيش بيشرفت را پيرفتار پ يشرفت فقط تا اندازه اياز به پيمعتقد بود كه ن )1964،1957(نسون يجان اتك

موفق شدن  يكه افراد برا يقيف و ارزش تشويت او در تكليشرفت ، به احتمال موفقيفرد به پ ياز سرشتيشرفت ، عالوه بر نيپ

ف يكه تكال ياد دارند ، در حاليز تيف احتمال موفقيتكال ينسون، برخياز نظر اتك. دارد  يز بستگيل هستند نيقاف يدر آن تكل

مثال ،  يبرا. گر است يف ديشتر از تكاليت ، بيموفق يف برايتكال يدر ضمن ، مشوق برخ. ت كم دارند يگر احتمال موفقيد
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، مثال (ت خودش را دارد ياحتمال موفق يد هر درسيريد ، در نظر بگيرا كه هم اكنون مشغول گذراندن آنها هست ييدرس ها

 يمثال برا(ز خاص خودش است يت نيموفق يآن برا يقيتشوو ارزش ) است يك مقدماتيزيشرفته سخت تر از فيحساب پ

  . )ديل ايشتر از عملكرد خوب در درس خارج از رشته خودتان ارزش قايك درس رشته خودتان بيعملكرد خوب در 

ت ، و مشوق يشرفت ، احتمال موفقياز به پيـ نن آن يش بيشرفت و سه پيرفتار پ: ر را در بر دارد يينسون چهار متغيه اتكينظر

 Tsن كننده ييسه عامل تع. است  Tsف شده است كه مخفف آن يت تعريش به موفقيشرفت به صورت گرايرفتار پ. ت يموفق
زش و ار) Ps(  6ت يدرك احتمال موفق) 2) (موفق شدن ي انگيزه،  5Ms(شرفت ياز فرد به پين يرومندين) 1(: عبارتند از 4

  :شود  يان ميبر ينسون به صورت فرمول زيمدل اتك Is(7(ف خاص يت در آن تكليموفق يقيتشو

Ts = Ms × Ps ×Is 

  تيش به موفقيگرا

ف و يتكل ياز درك دشوار  Psر يمتغ. ت مطابقت دارد ياز فرد به موفقي، با ن Ms يعنين معادله ، ير در اين متغياول

باشد ،  25/0ت ين اگر احتمال موفقيبنابرا.  Ps-1برابر است با  Isر يمتغ. شود  يرد ملف  برآويفرد در آن تك ييدرك توانا

اد است يف دشوار ، زيت در تكاليموفق يبرا يقيارزش تشو يعني. خواهد بود ) 1- 25/0( 75/0ف يقت در آن تكليمشوق موف

را در  يريگ يد ، كشتيرا درك كن) Ts(ت يموفق يبرا يش رفتارينكه گرايا يبرا. ف آسان ، كم است يكه در تكال يدر حال

) Ps=  1/0(سال قبل است  يالتيب اول ، قهرمان ايرق. رد يبگ يب مختلف ، كشتين هفته با دو رقيد كه قرار است ايرينظر بگ

) Ps=5/0(ب دوم او برابر است با يرق) Ps- 1  =Is=  9/0(دارد  يرومندين قهرمان ، مشوق نياشكست دادن  ين ، او برايبنابرا

از يمشخص كردن ن يرا برا 10مانند  يك عدد دلبخواهياگر ما  )Is= 5/0(دارد  يموفق شدن مشوق متوسط ين ، او برايبنابرا

 يكشت ير برايگ ين كشتيكند كه ا يم ينيش بينسون پيه اتكيم ، نظريريدر نظر بگ )Ms(شرفت ير به پيگ ين كشتيا

 يكشت يشرفت او برايزش پيو انگ) 10× 5/0×5/0=5/2را يز Ts=5/2(دارد  يترشيشرفت بيزش پيانگب دوم ، يگرفتن با رق

انتظار ب ين تركيتريعال) Ps=5/0(نه يرا چالش بهي، ز) 10× 1/0×9/0=9/0را يز Ts= 9/0(ب اول ، كمتر است يگرفتن با رق

  .كند  يت را فراهم ميموفق يت و مشوق برايموفق

  

  ش به اجتناب از شكستيگرا

شوند  يمواجه م يبرتر يارهايزه اجتناب از شكست ، با معيو هم با انگ) Ms(شرفت ياز به پيا نافراد هم ب

كند تا از خودش در برابر از دست دادن عزت  يزه ميش به اجتناب از شكست ، فرد را باانگيگرا) 1964،1957نسون ، ياتك(

ر كه ياست ، با فرمول ز Tafشكست كه مخفف آن  ش به اجتناب از يگرا. محافظت كند  ي، احترام و ترس از شرمندگنفس 

  :شود  ياست ، محاسبه م Tsه فرمول يشب

Maf 
8
 Taf ×  Pf  ×  If=  

 Ifو ) Ps  -1(ف ، عبارت است از يكه بنابرتعر(انگر احتمال شكست يب Pfاجتناب از شكست ،  ي انگيزهانگر يب Mafر يمتغ

داشته باشد ،  10اجتناب از شكست مثال  ي انگيزه ين اگر كسيبنابرا) Pf -1  =If(شكست است  يمنف يقيانگر ارزش تشويب

كه  )Maf× Pf ×If(دانست  9/0توان برابر با  يرا م) Pf=9/0(دشوار  يفيش به اجتناب از شكست در تكلين صورت گرايدر ا

  . )10× 9/0× 1/0=9/0(برابر است با 

  

  يو اجتناب يكينزد يش هايب گرايترك

 يبرا يزشيانگ يرويرا ن Mafشرفت و يپ يت هايجستجو كردن موقع يبرا يزشيانگ يرويرا ن Msنسون ، ياتك

برابر  يشرفتيف پين ، انجام دادن هر تكليبنابرا. ف كرد يتوص) ا نگران شدن درباره آنهاي(شرفت يپ يت هايختن از موقعيگر

از  يزاريد ، احترام و بياس غرور ، امت احسيجذابن يكند بيكه به موجب آن ، فرد تالش م ييمخاطره جو ياست با نوع

خودش را  يستگيش دارد شايباشد ، فرد گرا Tafبزرگتر از  Tsكه  يدر صورت. ر تعادل برقرار كند ي، ترس و تحق يشرمندگ

. كند  يت اجتناب مين وضعيا كال از ايد نموده يباشد ، ترد Tsبزرگتر از  Tafامتحان كند اما اگر  يار برترينسبت به مع

شرفت يمرتبط با پ ينشان دادن رفتارها ين برايو بنابرا Ta(9(شرفت يش به پيگرا ينيش بيپ ينسون برايرمول كامل اتكف

  :ر است يبه قرار ز)  يداري، تالش ، پا يانتخاب ، نهفتگ يعني(

Ta= Ts – Taf =(Ms×Ps×Is) – (Maf ×Pf ×If)  
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فرد ) يكينزد(ش يگرا ي انگيزه: د ير را بدانيد سه متغياما در واقع فقط با رسد ، يج كننده به نظر مين فرمول ابتدا گينكه ايبا ا

)Ms (ت او ي، احتمال موفق)Ps (د كه يتوجه كن. ف يدر تكلIs   ،Pf  وIf توجه به ارزش  با يهمگps شوند  يمحاسبه م :

  .خواهد بود  If=  3/0و   Is   ،7/0  =Pf=7/0ن صورت يباشد ، در ا Ps=3/0اگر 

باالست  يليخ يزمان Taاوال ، . افت يد يرا خواه Ta يارزش عدد يربنايز يد ، دو اصل كليكار كن يچند مثال عدد يرواگر 

 يليخ Ta يا زمانيثان. باشد ) تيعامل شخص( Tsبزرگتر از  Tafن است كه ييپا يليخ يباشد و زمان Tafبزرگتر از  Tsكه 

راحت است كه مشوق  يف به قدريتكل(باشد  9/0در حدود  psن است كه ييپا يليخ يباشد و زمان 5/0برابر با  Psباالست كه 

نكه يا يبرا) زنده باشديبرانگتواند  يدشوار است كه نم يف به قدريتكل(باشد  1/0ا ي) آورد يت به وجود نميموفق يالزم را برا

د يريرا در نظر بگ ي، كودك مرددرند يگ يم كنار هم قرار يا اجتنابي يشيرفتار گرا ينيش بيپ ين اعداد برايد چگونه ايبفهم

برابر  Psو  5برابر با  Mafباشد ،  2برابر با  Msاگر . ا نه يكند  يا در باغ وحش اسب سواريرد كه آيبگم يخواهد تصم يكه م

 [ :ر يمول ز، به خاطر فر برابر خواهد بود  -48/0) ي، عدد منف يعني(ل به اجتناب يبا عدد متما Taن صورت ي، در ا 2/0با 

)2/0  ×8/0 × 5 (– )8/0  ×2/0  ×2 = [ (8/0-32/0=Ta  

  ندهيشرفت در آيپ

 يدارند كه بر تالش ها ياشاراتاز آنها  ين صورت كه برخيستند ، به ايشرفت مثل هم نيپ يت هايهمه موقع

نور ، ير(دارند  يزمان حال اشارات يگر فقط برايد يكه برخ يگذارند ، در حال ير مينده تاثيشرفت فرد در آيپ

 يسع يت لحظه ايتجربه كردن احساس غرور موفق ينه تنها برا يدانيك ورزشكار دو و ميمثال ،  يبرا) 1969،1970،1974

ر مسابقات مهم دعوت كنند يد باعث شود كه او را به ساي، بلكه برنده شدن در مسابقه امروز شاود شكند در مسابقه برنده  يم

به فاصله روان » ندهيشرفت آيش به پيگرا«. ط شود يافت بورس دانشگاه ، واجد شرايا دري يقهرمان كسب يكه برا ي، به طور

ن ينده در ايشرفت آيش به پيت گراياهم). يكشور يمثل كسب قهرمان(شرفت بلند مدت اشاره دارد ياز هدف پفرد  يشناخت

ك قرار دارد ، يار نزدينده بسيكه در آ يسه با هدفيابلند مدت درك شود ، در مق يكه از نظر زمان يشرفتياست كه هر هدف پ

 Pfو Ms،If،Ps ،Is ،Mafشرفت عالوه بر ين ، رفتار پيبنابرا. كند  يكسب م يش ـ در برابر ـ اجتناب كمتريت گراياهم

پلكان در  يشرفت نوعين نظر ، رفتار پياز ا. ز منجر خواهد شد ينده نيشرفت آيبه پ يشرفت فعليا پيز هست كه آين نيحاصل ا

كه دور  ييسه با آنهايك هستند ، در مقاينزد يشرفت كه از لحاظ روان شناختيپ يت هاير است و آن دسته از موقعيك مسي

  ) .1981جسم ،(دارند  Taبر  يشترير بيهستند ، تاث

  

  ش عمليمدل پو

رچ ، ينسون و بياتك(دهد  يم يرو 10يان رفتار جاريشرفت در جريش عمل ، رفتار پيدرمدل پو

  .13انيو پا 12ي، بازدار 11كيتحر: شود  يرو مشخص ميان رفتار با سه نيجر )1970،1974،1978

 يم يمرتبط با پاداش گذشته رو يطيمح يكند و در اثر رو به رو شدن با محرك ها يمجاد يرا ا يشيالت گرايك ، تمايتحر

  .است  Tsك همان يتحر)  دهدت پرورش يموفق يرا برا يشتريب يدواريكه ام يزي، هر چ يعني(دهد 

 يم يه گذشته رويمرتبط با تنب يطيمح يكند و در اثر روبه رو شدن با محرك ها يجاد ميرا ا يالت اجتنابي، تما يبازدار

 يك و بازدارين تحرياست بنابرا Tafهمان  يبازدار) را پرورش دهد يشتريكه ترس از شكست ب يزيهر چ يعني(دهد 

  .ان است يش عمل ، پايد در مدل پوير جديمتغ. ستند ه Tafو  Ts يمترادف ها

دن ، يدن ، خوردن ، نوشيمثل دو(را به دنبال دارد  ياني، پا يتيت اشاره دارد كه انجام دادن هر فعالين واقعيان ، به ايپا

كه در (ا يورت پوشرفت را به صيدهد كه رفتار پ يمبه ما امكان  يانيپا يروهاياضافه شدن ن) ن كتابي، خواندن ا دنيخواب

ش يمثال ، هرچه هفته به هفته در طول ترم پ يبرا. ستا يا اي يم نه به صورت موقتيريدر نظر بگ) كند ير مييطول زمان تغ

، و در مورد عملكرد خودتان د يابي يحضور م يشتريب يد ، در كالسهايكن يرا صرف مطالعه م يشتريد ، ساعات بيرو يم

كنند كه  يان احساس ميهفته ، معموال دانشجو 16بعد از . كنند  ير مييز تغيشرفت شما نيپ ياد ، تالش هيريگ يبازخورد م

  .اد گرفته اند ي، رند ياد بگياست و آنچه را الزم بود  يگر كافيد

 

  كنند يشرفت را فعال و ارضا مياز به پيكه ن يطيشرا

ف نسبتا دشوار ، رقابت و يتكال: ت ، در خور توجه هستند شرفياز به پيفعال كردن و ارضا كردن ن ييت از نظر توانايسه موقع

  )1985مككلند،( 14ينيكارآفر
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  ف نسبتا دشواريتكال

شرفت دارند ياز كم به پيكه ن يف نسبتا دشوار از افراديدر تكال )Ms>Maf(شرفت دارند ياد به پياز زيكه ن يافراد

)Maf>Ms (ي، از افرادا دشوار يف آسان ياد دارند در تكاليشرفت زياز به پيكه ن ين حال ، افراديبا ا. كنند  يبهتر عمل م 

ف نسبتا يعملكرد در تكل )1982ن ،ينور و انتير؛1968وسف،يك و يكارابن(كنند  يبهتر عمل نمشرفت دارند ، ياز كم به پيكه ن

از ين يكه افراد داراكند  يعال مرا ف يمثبت يو شناخت يجانيه يشرفت دارند ، مشوق هاياد به پياز زيكه ن يدشوار ، در افراد

امتحان كردن مهارت ها و  يرا برا ي، عرصه ا يجانيف نسبتا دشوار هيتكال. ستند ين مشوق ها آشنا نيشرفت با ايكم به پ

عرصه  يف نسبتا دشوارشناختيتكال. كنند  يرا فراهم م يچون احساس غرور و خشنود ييجان هايتجربه كردن هن ، يبنابرا

ص دادن يتشخ يشرفت دارند ، براياد به پياز زيكه ن يكنند و افراد يفرد آماده م ييص دادن سطح توانايتشخ يرا برا يا

 يزه ايز، آميف نسبتا چالش انگين تكاليبنابرا) 1983،1975تروپ ،(ن اطالعات هستند يا يدر جستجوخود ، همواره  ييتوانا

از ين يكه افراد دارا يزه ايآورند ، آم يها فراهم م ييص دادن توانايتشخ يبرا يت و اطالعاتياز موفق ياز احساس غرور ناش

  )1975كمن ،ي؛تروپ و بر1981نسون ،ياتك(كند  يزه ميشرفت ، با انگياز كم به پين يشرفت را از افراد داراياد به پيز

  

  رقابت

رقابت ، . را در بر دارد  يشرفتيپ يت هايدر موقع ييت دشوار مخاطره جوياد ، وضعيگران به مقدار زيرقابت با د

جان يكه ه يكند در حال يمت يشرفت تقوياد پياز زين يو عملكرد بهتر را در افراد دارا يشيجان مثبت ، رفتار گرايعموما ه

چ ينگتون و اومليكاو(د ينما يجاد ميشرفت اياز كم به پين يو عملكرد سست را در افراد دارا ياجتناب ي، رفتارها يمنف

 يداراد كه افراد يباش توجه داشته) 1999، چيووي؛ تائو و هاراك1965، يان و الكي؛ ر1992چ ، يووين و هاراكيستاي؛اپ1984،

 يرا برا ييفرصت ها) 1975تروپ،(هستند  ييدرباره توانا يصيبه دنبال اطالعات تشخ يشرفت ، به طور كلياد به پياز زين

لند يرقابت به خاطر خودش ارزش قا يبرا) 1992چ ،يوويكان و هارياپست(ند يجو يخود م يمهارت هاامتحان كردن 

و از فرصت ) 1978كهل، (دهند  يرا م يشوند كه امكان خودسنج يم ييت هايجذب فعال) 1984نك ،يچ و مندرليوويهاراك(

ها  يژگين ويا رقابت ، تمام) 1993وت ،يچ و اليوويهاراك(كنند  يخودشان استفاده م ييا ثابت كردن تواناينشان دادن  يها برا

از كم به يكه ن يرقابت ، در افراد يابيارز يفشارها. شرفت ، جالب است ياد پياز زين يافراد دارا ين رو برايرا در بر دارد و از ا

  )1992چ ،يووين و هاراكياپست(كنند  يخته ميشرفت دارند ، عمدتا اضطراب و اجتناب را برانگيپ

  

  ينيكارآفر

" دمك كللنديويد"
رفتار  يشرفت ، معموال الگوياد به پياز زين يافته است كه افراد دارايدر) 1987،1965(15

آنها  يشغل يسال منتظر ماند تا انتخاب ها 14كرد و  يابيان ارزيك گروه از دانشجويشرفت را در ياز پياو ن. دارند  ينيكارآفر

مثال ( ينير كارآفريا غي) ش ، كارگزار بورسيخو يكار و كاسب يمثال ، بان( ينيتحت عنوان كارآفر يهر شغل. كند  يرا بررس

،  ييبودند كه زمان دانشجو ينان افراديد كردند كه اغلب كارآفرييج تاينتا. شدند  يطبقه بند) ير اداره ، پرسنل خدماتيمد

ن علت يبه ا ينيرآفركا. ن نبودند يشرفت ، كارآفرياز كم به پين يكه اغلب افراد دارا يشرفت داشتند ، در حالياد به پياز زين

. كند  يجاب ميت ها و شكست ها را ايرفتن مسئوليسك كردن و پذيشرفت جالب است كه رياد به  پياز زين يافراد دارا يبرا

 يچون احساس غرور و خشنود ييجان هايكه ه يآورد بازخورد يع فراهم ميو سر ينين بازخورد عملكرد عيهمچن ينيكارآفر

شرفت خود را به طور مستمر يو پص دهد يخودش را تشخ يستگيدهد تا شا يكه به فرد امكان م يدآورد و بازخور يبه بار م

 يت بطلبد و بازخورد عملكرد فوريز باشد ، مسئوليرا كه چالش انگ يشرفت ، هر شغلياد به پياز زين يافراد دارا. كند  يابيارز

  ) .1961؛ مك كللند ،1987نز ،يجنك(دهند  يح ميبدهد ، ترج
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1- standard of excellence 

2 – Atkinson 

3 – dynamics -of- action model 

4 – tendency of success 

5 – motive to succeed 

6 – perceived probability of success 

7 – incentive value of success 

8 – Taf = tendency to avoid failure, Maf = motive to avoid failure, Pf = probablility of 

failure, If=negative incentive value for failure  

9 – tendency to achieve 

10 – stream of ongoing behavior  

11 – instigation 

12 – inhibition 

13 – consummation 

14 – entrepreneurship 

15 – David McClelland  
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