
 

 پاداش دروني يا بيروني
 غالمعلي اميري

 

 اوگيسٌ چيست؟ 

هب هوىي اػت اًگيضُ سا ثش اػبع سفتبس ظبّشي افشاد تعشيف وٌين  

« ثا  اًگياضُ  » ثِ ًؼجت اًؼبى ّابي  « ثب اًگيضُ» هثالً ثگَيين اًؼبى ّبي 

 ػع  ٍ وَؿؾ ثيـتشي سا ثشاي ثِ اًدبم سػبًذى وبسّب ثِ خشج ه  دٌّذ.

يف، ًبلق اػت ٍ اطالعبت ثؼيبس وو  ثِ هب ه  دّذ. اهب ايي تعش 

تعشيف  اص اًگيضُ ثب ٍيظگ  تَكيف  ثيـتش، ثيبى ه  داسد وِ اًگيضُ، عجبست 

اػت اص هيل ٍ سغجت اًؼبى ثشاي اًدبم دادى وبسي، ثِ ؿشط ايٌىِ، آى وبس 

ثتَاًذ ًيبصي اص ٍي سا اسضب وٌذ. ًيبص، دس ايٌدب ثِ هعٌبي حبلت دسًٍ  اػت 

ِ ًتبيح هعيٌ  ثِ اسهغبى ه  آٍسد وِ هطلَة ٍ دلپزيش ثِ ًظش ها  آياذ.   و

 فشايٌذ ايي اًگيضؽ سا ه  تَاى دس ؿىل پبييي هـبّذُ وشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نياز ارضا نشذه 

 كشش دروني جوشش و كاهش جويي و كشش دروني

 برانگيختن قواي محركه دروني
 ارضاء نياز
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 ًيبص اسضب ًـذُ، ثبعث ايدبد خَؿاؾ ٍ وـاؾ، دس دسٍى اًؼابى     

هاا  گااشدد ٍ ايااي ًيااض دس خاابي خااَد، لااَاي هاشوااِ دسًٍاا  اًؼاابى سا  

 ًيشٍّبي ثشاًگيختِ ؿذُ، ثِ خؼاتدَي ّاذه ّابي خابف     اًگيضاًذ.  ثشه 

 ه  پشداصًذ ٍ دس كَست دػت يبث  ثِ ّاذه، اًؼابى ثاِ سضابيت خابف      

ه  سػذ وِ ًتيدِ طجيع  آى وان ؿاذى خَؿاؾ ٍ وـاؾ دسًٍا  ٍي      

 خَاّذ ثَد. 

وبسوٌبً  وِ داساي اًگيضُ ّؼاتٌذ دس حبلات خَؿاؾ ٍ وـاؾ      

ايي خَؿؾ ٍ وـؾ، ثِ فعبليات  دسًٍ  لشاس ه  گيشًذ. آًْب ثشاي تؼىيي 

ه  پشداصًذ ٍ ّشلذس هيضاى خَؿؾ ٍ وـؾ دسًٍ  اًؼابى ثيـاتش ثبؿاذ    

ثشاي تؼىيي آى ثِ ًبگضيش ثبيذ ثِ ّوابى هياضاى فعبليات ثيـاتشي اًدابم      

دٌّذ. ثٌبثش ايي، ٍلت  وؼبً  سا ه  ثيٌاين واِ دس صهيٌاِ اي خاَة وابس          

وـاؾ دسًٍا ، آًْاب سا    ه  وٌٌذ ه  تَاًين ًتيدِ ثگيشين وِ خَؿاؾ ٍ  

 ثشاي دػتيبث  ثِ ّذف  وِ ثش ايـبى اسصؿوٌذ اػت ثِ حشوت ٍاه  داسد. 

 برخي از وظريبت پيشيه درببرٌ اوگيسش

تَكيف  وِ دس ثبال ساخع ثِ فشايٌذ اًگيضؽ روش وشدين، ثاِ طاَس    

خبف، تَضيح اًذو  دسثبسُ سفتبس وبسوٌبى عشضِ ه  وٌذ. اوٌَى دس ايٌدب 

س ًظشيِ اي ه  پشداصين وِ دس دِّ پٌدبُ لشى ثيؼتن، اسايِ ثِ ثشسػ  چْب

ٍ ثبعث خلت تَخِ ثؼيبسي اص كبحت ًظشاى ؿذُ اًذ. ايي ًظشيِ ّب ٌّاَص  

 ّن ثِ عٌَاى اثضاسّبي تَضيح ٍ ياب سٍؽ ّابي تاليال اًگياضؽ ثاِ وابس       

 هاا  سًٍااذ. خاابلك ايااي ًظشياابت وؼاابً  چااَى اثشاّاابم هاابصلَ، داگااالع  

 ه ولِ الًذ ٍ فشدسيه ّشصثشي ّؼتٌذ. هه گشيگَس، ديَيذ ه

هعشٍه تشيي ًظشيِ دسثبسُ ًيبصّبي اًؼبً  سا، اثشاّبم هبصلَ هطاش    

وشدُ اػت. فشضيِ هبصلَ ايي ثَد وِ دس دسٍى ّش اًؼبً  پٌح گًَِ ًيابص ثاب   

 ػلؼلِ هشاتج  ثـش  كفاِ ثعذ ٍخَد داسد. ايي ًيبصّب عجبستٌذ اص: 
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وِ ؿبهل احتيابج اًؼابى ثاِ آة،     زيستي )فيسيًلًشيك(: ويبز -1

 غزا، هؼىي، ًيبص خٌؼ  ٍ ًيبصّبي خؼوبً  ديگش اػت.

وِ ؿبهل ًيبص اًؼبى ثِ احؼبع اهٌيت ٍ هافَظ  ويبز بٍ امىيت: -2

ثَدى دس همبثل تْذيذّب، آصاسّب ٍ آػيت ّبي خؼوبً  ٍ عابطف   

 اػت. 

ثاِ دٍػات    واِ ؿابهل ًيابص اًؼابى    ويبز بٍ محبت ي ديستتي:   -3

داؿتي، دٍػت داؿتِ ؿذى، سٍاثط عبطف  ثب ديگاشاى ٍ سفبلات ٍ   

 ساثطِ دٍػتبًِ اػت. 

وِ ؿبهل عَاهل دسًٍا  عاضت ًفاغ، ًظياش      ويبز بٍ عست وفس: -4

احتشام لبئل ؿذى ثشاي خَد، حغ اػتمالل ٍ احؼبع ؿبيؼتگ  

ٍ ليبلت اػت ٍ عَاهل ثيشًٍ  عضت ًفاغ، هثال ًيابص ثاِ همابم،      

 هعشٍفيت ٍ ؿْشت اػت. لذست، افتخبس، 

ؿَس ٍ ؿَق اًؼبى ثاشاي ؿاىَفب واشدى     ويبز بٍ خًدشكًفبيي: -5

تَاًبي  ّب ٍ اػتعذادّبي خَد اػت وِ ؿبهل سؿاذ ٍ تعابل ، ثاِ    

 وبسگيشي لَُ ٍ اػتعذاد ٍ ووبل خَي  اػت. 

 فيسيًلًشيكي

 ايمىي

تعلق 

 اجتمبعي

 احترام

 خًديببي
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ٍلت  اًؼبى دس هَسد ّش يه اص ًيبصّاب، ثاِ طاَس اػبػا  ثاِ هشحلاِ       

 دؽ سا ثشخؼتِ ٍ هطش  خَاّذ وشد. سضبيت خبطش ثشػذ ًيبص ثعذي، خَ

هبصلَ پٌح ًيبص ثبال سا ثِ ًيبصّبي اٍليِ ٍ ثبًَيِ تمؼين ثٌذي واشد.   

اٍ ًيبصّبي صيؼات  ففيضيَلَطياهو ٍ ايوٌا  سا ثاِ عٌاَاى ًيبصّابي اٍلياِ        

تَكاايف وااشد ٍ ًيبصّاابي هشثااَط ثااِ هاجاات ٍ دٍػاات ، عااضت ًفااغ ٍ  

 وشد. خَدؿىَفبي  سا ثِ عٌَاى ًيبصّبي ثبًَيِ ثشؿ

 مك گريگًر Yي  Xوظريٍ َبي 

هه گشيگَس، دسثبسُ اًؼبى دٍ ًظشيِ هتفبٍت هطش  واشدُ اػات:    

يى  اص آى ًظشيِ ّب اػبػبً داساي ًگبّ  هٌف  ًؼجت ثِ اًؼبى اػت وِ ثِ 

 هعشٍه اػت ٍ آى ديگشي عوذتبً ثب ديذي هثجات ثاِ اًؼابى     Xًبم ًظشيِ 

 هـَْس اػت.  Yه  ًگشد وِ ثِ ًبم ًظشيِ 

هه گشيگَس ثب تاميمبت  وِ ساخع ثِ ًاَُ سفتبس هذيشاى ًؼجت ثِ  

وبسوٌبى ػبصهبًْب وشدُ ثِ ايي ًتيداِ سػايذُ اػات واِ ًگاشؽ هاذيشاى       

دسثبسُ اًؼبًْب ثش گشٍّا  اص هفشٍضابت رٌّا  اػاتَاس اػات ٍ ّو ٌايي         

فشم ّبي رٌّ  ًاَُ سفتبس آًبى سا ًؼجت ثِ افشاد تات ػشپشػت  ؿابى  

 . تعييي ه  وٌذ

 X:وظريٍ 

 دس رّي هذيشاى چْبس فشم صيش ٍخَد داسد:  Xهطبثك ًظشيِ  

وبسوٌبى ثِ طاَس راتا  اص وابس گشيضاًٌاذ ٍ حتا  االهىابى ػاع          -1

 خَاٌّذ وشد وِ اص صيش وبس دس ثشًٍذ. 

چَى وبسوٌبى اص وبس گشيضاًٌذ ثشاي سػيذى ثاِ اّاذاه ػابصهبً      -2

ايٌىاِ تْذياذ ثاِ    ثبيذ آًبى سا تات فـبس ٍ وٌتشل لاشاس داد ٍ ياب   

 تٌجيِ ؿبى وشد. 
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وبسوٌبى اص پزيشؽ هؼٍَليت ّب، ؿبًِ خبل  ه  وٌٌذ ٍ تب خابي    -3

 وِ هوىي اػت ثِ دًجبل اخز دػتَس سػو  ّؼتٌذ. 

ثيـتش وبسوٌبى اهٌيت سا ثؼيبس ثبالتش اص ّش عبهل ديگشي وِ ثب وبس  -4

هشتجط اػت لشاس ه  دٌّذ ٍ ثٌبثش ايي ووتش پايؾ ها  آياذ واِ     

 شٍاصي وٌٌذ. ثلٌذ پ

 : Yوظريٍ 

هه گشيگَس،دس همبثل ًظشات هٌف  اي، وِ دسثبسُ طجيعت اًؼابى   

سا عٌَاى وشد وِ هطابثك آى، دس رّاي هاذيشاى     Yاثشاص داؿتِ ثَد، ًظشيِ 

 چْبس فشم صيش ٍخَد داسد. 

وبسوٌبى ه  تَاًٌذ وبس سا ثِ ّوبى اًذاصُ اػتشاحت ياب تفاشيح ثاِ     -1

 بة آٍسًذ. عٌَاى ًيبص طجيع  خَد ثِ حؼ

اگش اًؼبى دسثبسُ اّذاه ػبصهبى، احؼبع تعْاذ وٌاذ، ثاِ حبلات      -2

 خَدفشهبً  ٍ خَدوٌتشل  خَاّذ سػيذ. 

 اًؼاابى هعوااَل  هاا  تَاًااذ هؼااٍَليت پاازيشي ٍ يااب حتاا        -3

 هؼٍَليت خَي  سا ثيبهَصد. 

 خاللياات، يعٌاا  تَاًاابي  تلااوين گيااشي عاابل  وااِ ثااِ طااَس     -4

سد ٍ چٌيي ًيؼت وِ آى، ّبي هشدم ٍخَد دا گؼتشدُ اي، دس تَدُ

 لضٍهبً للوشٍ اًالبسي هذيشاى ثبؿذ. 

اگش تاليل هه گشيگَس سا ثپزيشين، اًگيضُ چِ هعٌبي  پيذا خَاّذ وشد؟ هب 

ه  تَاًين پبػخ ايي ػَال سا، ثِ ثْتشيي ٍخاِ دس چابسچَة ًظشياِ هابصلَ     

ثش آى اػتَاس اػت ايي اػت  Xثيبثين. طجك ًظشيِ هبصلَ، فشض  وِ ًظشيِ 

ِ ًيبصّبي اٍليي ف ًيبصّبي صيؼت  ٍ ايوٌ و ثش اًؼبى ّب حىن ه  ساًٌاذ  و

لشاس داسد ايي اػت وِ ًيبصّبي ثبًَياِ   Yٍ ًيض فشض  وِ دس پـت ًظشيِ 

فًيبصّبي  چَى هاجت ٍ دٍػت ، عضت ًفغ ٍ خَدؿىَفبي و ثش اًؼبى ّب 
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فشهبى ه  ساًٌذ. هه گشيىَس، خَدؽ ثش ايي عميذُ اػات واِ هفشٍضابت    

داسد. ثٌبثش ايي اٍ اياذُ ّابي  ًظياش     X، اعتجبس ثيـتشي ثش ًظشيِ Yيِ ًظش

هـبسوت دادى وبسوٌبى دس تلوين گيشي، دادى ؿغل ّبي پش هؼٍَليت ٍ 

پشچبلؾ ٍ ايدبد سٍاثط خَة گشٍّ  دس ػبصهبى سا ثِ عٌَاى سّيبفت ّب ٍ 

 سٍيِ ّبي  ه  داًذ واِ اًگياضُ ّابي ؿاغل  وبسوٌابى سا دس حاذ ثابالي         

 مبء ه  دٌّذ. است

 دسثبسُ طجيعت اًؼبى Yٍ تئَسي  Xفْشػت هفشٍضبت تئَسي 
 Yتئًري  Xتئًري 

اگش ؿاشايط هطلاَة ثبؿاذ وابس هثال ثابصي،        -1 ثشاي اغلت هشدم وبس راتبً ًبهطلَة اػت. -1

 طجيع  اػت

اغلت هشدم خبُ طلت ًيؼاتٌذ ٍ توبيال اًاذو  ثاِ      -2

ايت پزيشؽ هؼٍَليت داسًذ، ٍ تاشخيح ها  دٌّاذ ّاذ    

 ؿًَذ.

ثشاي ًيال ثاِ ّاذه ّابي ػابصهبً  وٌتاشل        -2

 ثَػيلِ خَيـتي غبلجبً ضشٍسي اػت.

اغلت هشدم لبثليت اًاذو  ثاشاي خالليات دس حال      -3

 هـىالت ػبصهبً  داسًذ  

لبثلياات ثااشاي خاللياات دس حاال هـااىالت    -3

ػبصهبً ، ثطَس ًبهاذٍد ثيي ّواِ هاشدم تَصياع    

 ؿذُ اػت.

ضيَلَطيى  ٍ تبهيي ايدبد اًگيضؽ فمط دس ػطَ  في -4

 ه  ؿَد.

اًگيااضؽ دس ػااطَ  اختواابع ، احتااشام ٍ     -4

خَدياابث  ٍ ًيااض ػااطَ  فيضيَلااَطيى  ٍ تاابهيي 

 ايدبد ه  گشدد.

اغلت هشدم ثبيذ تاات وٌتاشل ٍ غبلجابً اخجابس لاشاس       -5

 گيشًذ تب ّذه ّبي ػبصهبً  سا تامك ثخـٌذ.  

هشدم اگش ثاِ طاَس همت ا  اًگياضؽ داؿاتِ       -5

ه  تَاًٌذ دس وبس خَد خالق ٍ خَد سّجاش   ثبؿٌذ.

 ثبؿٌذ.  

 

 وظريٍ مك كلٍ الود درببرٌ اوگيسٌ

ديَيذ هه ولِ الًذ، هعتمذ ثِ ػِ اًگيضُ ثب ًيبص اكل  دس هَلعيت  

 ؿغل  ثَدُ اػت وِ عجبستٌذ اص اًگيضُ ّبي هَفميت، پيًَذ خَي  ٍ لذست. 



 

 

 
  پاداش دروني يا بيروني

 

 

 
05 

ثاشاي   وِ عجبست اػات اص ؿاَس ٍ ؿاَق اًؼابى    ويبز بٍ مًفقيت:  -1

هوتبص ثَدى، اًدبم اهَس هطبثك ثب هعيبسّب ٍ ًيض تالؽ ثشاي وؼات  

 ًتيدِ هطلَة. 

وِ عجابست اػات اص اؿاتيبق اًؼابى ثاشاي       ويبز بٍ پيًودجًيي: -2

 ثشلشاسي سٍاثط ّن ًـيٌ  ًضديه ٍ دٍػتبًِ 

وِ عجبست اػت اص ًيبص اًؼبى ثِ ٍاداؿتي ديگاشاى   ويبز بٍ قدرت: -3

آًبى خاَد سا هلاضم ثاِ اًدابم دادى آى     ثِ سفتبسي، ثذاى گًَِ وِ 

 ثجيٌٌذ. 

ثشخ  هشدم، تٌْب ثِ خبطش ايٌىِ احؼبع هَفميت ثِ آًبى دػت دّاذ  

اؿتيبق ثؼيبس صيبدي داسًذ ثِ ايي وِ دس وبسّب ثاِ هَفميات دػات يبثٌاذ.     

ًابم گازاسي   « ًيبص ثاِ هَفميات  » هه ولِ الًذ ايي ؿَس ٍ ؿَق فشاٍاى سا 

شدُ اػت. اٍ ثب تاميمبت  وِ دسثبسُ اًگيضُ هَفميات دس اًؼابى ثاِ عوال     و

آٍسدُ ثِ ايي ًتيدِ سػيذُ اػت وِ آً ِ افشاد ػشؿبس اص ًيبص هَفميت سا اص 

ديگشاى هتوبيض ه  وٌذ، آًؼت وِ ايي افشاد، هيل ٍافشي ثشاي اًدابم دادى  

سًٍذ وِ اٍالً دس  وبسّب ثِ ًاَ ثْتش ٍ ثْيٌِ داسًذ. آًبى ثِ ػشاغ هـبغل  ه 

 آى ؿااغل ّااب، ثتَاًٌااذ هؼااٍَليت ّاابي  سا ثااش عْااذُ ثگيشًااذ تااب         

 ساُ حل ّبي  ثشاي هـىالت هجاتال ثاِ ػابصهبى پياذا وٌٌاذ. ثبًيابً دس آى       

ؿغل ّب ثتَاًٌذ ثبصخَسدّبي ػشيع، دس هَسد عولىشدؿبى ثِ دػت آٍسًاذ.  

ٌاذ. افاشاد   ثبلثبً دس ّوبى ؿغل ّب ثتَاًٌاذ اّاذاه پشچبلـا  سا تعميات وٌ    

ػشؿبس اص ًيبص ثِ هَفميت اص وؼت هَفميات ّابي ؿبًؼا  ثيضاسًاذ، آًابى      

عاللوٌذ ثِ هَفميت ّبي حبكال اص وَؿاؾ ّابي خاَد ّؼاتٌذ ٍ اّال       

سلبثت، چبلؾ ٍ هجبسصُ طلج  ه  ثبؿٌذ. ًىتِ هْن ايٌىِ، آًْب اص وبسّابي   

 وِ ثِ ًظشؿبى خيل  آػبى يب خيل  هـىل ثيبيذ اختٌبة ه  وٌٌذ. 
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ٍخَد داسد، ؿشايط الصم « ًيبص ثِ هَفميت» ـخلِ ّبي  وِ دس ه 

سا ثشاي وبسآفشيٌ  هَفميت آهيض دس اًؼبى ّب فشاّن ها  وٌاذ. ثٌابثش اياي     

ثْيچ ٍخِ ًجبيذ ثب هـبّذُ ايي وِ افشاد ػشؿبس اص ًيبص هَفميات، هدازٍة   

وبسّبي ثبصسگبً ، ثِ ٍيظُ تدبست ها  ؿاًَذ تعدات وٌاين چاشا واِ، دس       

شّبي ًبؿ  اص سلبثت، ثبصخَسدّبي ػشيع ٍ تبثيش تعييي وٌٌاذُ  تدبست خط

 وَؿؾ ّبي فشدي دس ًتبيح وبس، وبهالً ثِ چـن ه  خَسد. 

« ًيبص ثِ لذست» ٍ « ًيبص ثِ پيًَذخَي » طجك ًظش هه ولِ الًذ،  

ساثطِ خيل  ًضديى  ثب تَفيك دس اداسُ اهَس داسًذ. تاميمابت  واِ اٍ اًدابم    

ثِ دػت ه  دٌّذ هجتٌا  ثاش اياي واِ، هاذيشاى اص      دادُ، ؿَاّذ هاىو  

دس « ًيابص ثاِ پيًَاذخَي    » دس ػطح ثبال ٍ اص ًظش « ًيبص ثِ لذست» لابظ 

 ػطح پبييي لشاس داسًذ. 

الذاهبت  وِ ثشاي اثجبت ًتبيح تاميمابت هاه ولاِ الًاذ كاَست       

گشفتِ، ثِ ًاَ هؼتذل ، ثب هَفميت ّوشاُ ثَدُ اػت. ثب ٍخاَد اياي، اّال    

َخِ صيبدي سا هعطَه ثِ ًيبص ثِ هَفميت وشدُ اًذ. اگش فاشم وٌاين   في، ت

وِ ًيبص ثِ هَفميت، هَخت آى ؿَد وِ اًؼبى ثِ خبي اتىب ثِ اًگيضُ ّابي  

تاويل  ثيشًٍ ، ثش اػبع هاشن ّبي تـَيم  دسًٍا  خاَد، دػات ثاِ     

 الذام صًذ، پيبم ّبي ضوٌ  صيش ثشاي هذيشاى هطش  خَاٌّذ ؿذ. 

اهىبى آهَختي ٍيظگ  ّبي هشثاَط ثاِ ًيابص ثاِ      اٍل ايٌىِ، چَى 

هَفميت ٍخَد داسد ٍ ثب آهَصؽ آى، ه  تَاى ػطح ويف  عولىشد افشاد سا 

استمبء داد، هذيشاى ه  تَاًٌذ وبسوٌبً  سا تات آهَصؽ، ًيابص ثاِ هَفميات    

لشاس دٌّذ. تب ايي ًيبص سا دس دسٍى آًبى ثشاًگيختِ وٌٌاذ. دٍم ايٌىاِ، دسن   

پـت ًيبص ثِ هَفميت ّؼت ٍ ًيض فْن هـخلِ ّبي  وِ  هفبّيو  وِ دس

افشاد ٍاخاذ اًگياضُ هَفميات، دس ؿاغل ّابي خاَد خؼاتدَ ها  وٌٌاذ                   

 ه  تَاًٌذ ثشاي تجييي ٍ پيؾ ثيٌ  سفتبس وبسوٌبى ثِ وبس آيٌذ. 



 

 

 
  پاداش دروني يا بيروني

 

 

 
07 

 وظريٍ اوگيسٌ ي بُداشت كبر َرزبرگ

 فشدسيه ّشصثاشي اعتمابد داؿات واِ ساثطاِ اًؼابى ثاب وابسؽ،          

ساثطِ اي اػبػ  اػت. ٍي ّو ٌيي هعتمذ ثاَد واِ ًگاشؽ ٍ طاشص فىاش      

ّشوغ ساخع ثِ وبسؽ، ه  تَاًذ دس هَفميت يب ؿىؼات اؽ وابهالً هاَثش    

 ثبؿااذ اٍ ثااب ايااي پاايؾ فااشم ّااب ثااِ ثشسػاا  ايااي ػااَال پشداخاات وااِ 

 « اًؼبى اص ؿغلؾ چِ اًتظبسي داسد؟ » 
 

 وبسگشاى اص هـبغل خَد چِ ه  خَاٌّذ
 كبرگران  پرستبن سر عببرات 

 9 4 ؿشايط هٌبػت ثشاي وبسگشاى  

 2 11 احؼبع هـبسوت ٍ تعلك دس اًدبم دادى اهَس  

 11 7 اً جبط تَام ثب ًضاوت

 1 8 لذسداً  وبهل دس همبثل اًدبم وبس  

 8 6 ٍظيفِ ؿٌبػ  هذيشيت ًؼجت ثِ وبسگشاى  

 5 1 حمَق ٍ هضد وبف  ٍ هٌبػت

 7 3 استمبء ٍ سؿذ  

 3 9 م ثب ّوذسدي هـىالت ؿخل   دسن تَا

 4 2 تبهيي ؿغل   

 6 5 خبلت ثَدى وبس  

 

ّشصثشي ثب تَصيع پشػـٌبهِ ّبي  ثيي هشدم، اص آًْب خَاػات واِ    

هفلال ؿش  دٌّذ وِ دس چِ ؿشايط  ؿغل ّبي آًبى ثشايـبى، ثؼيبس ثذ ٍ. 

دس چِ ؿشايط  ثؼيبس خَة ثِ ًظش ه  آيٌذ. اٍ پبػخ ّبي آًبى سا فْشػت 

 ٍ طجمِ ثٌذي وشد. 

ّشصثشي اص پبػخ ّبي طجمِ ثٌذي ؿذُ، ًتيدِ گشفت وِ هاشدم،   

آًگبُ وِ ؿغل ّبيـبى سا ثذ ٍ يب آى ٌّگبم وِ ؿغل ّبيـبى سا خَة خلَُ 
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دادُ ثَدًاذ پبػااخ ّبيـاابى ثااب ّاان تفاابٍت ّاابي فبحـاا  داؿااتِ اػاات. 

ّشصثشي ها  گَياذ دادُ ّاب حىبيات اص آى داسًاذ واِ ثاشخاله         

ت ، سضبيت ؿغل  دس تمبثال ٍ ت ابد ثبًبسضابيت  ؿاغل  لاشاس      ثبٍسّبي ػٌ

ًذاسد ثِ ػخي ديگش، حزه ٍيظگيْبي هَثش دس ًبسضبيت  ؿغل  لضٍهبً ثبعث 

 سضبيت ؿاغل  ًخَاّاذ ؿاذ ٍ ّو ٌايي عىاغ آى ًياض كابدق ًيؼات.         

ّوبى گًَِ وِ دس ؿىل صياش پيذاػات ّشصثاشي دس اياي ثابسُ ثَخاَد دٍ       

داؿاتِ اػات: يىا  ايٌىاِ هت ابد سضابيت،        پيَػتبس ٍ يب دٍ طيف اعتمبد

 فماااذاى سضااابيت اػااات ٍ ديگاااشي اياااي واااِ هت ااابد ًبسضااابيت ،    

 فمذاى ًبسضبيت  اػت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طجك ًظش ّشصثشي، عَاهل  وِ ثبعث ايدبد سضبيت ؿغل  ّؼاتٌذ   

ثب عَاهل  وِ ثِ ًبسضبيت  ؿغل  هٌدش ه  گشدًاذ تفابٍت ٍ توابيض داسًاذ.     

ب حزه عَاهل ايدبد وٌٌذُ ًبسضبيت  ؿغل ، ه  تَاًاذ ثاِ   ثٌبثشايي اًؼبى ث

ػالهت ٍ ثْذاؿت وبس دػت پيذا وٌذ ٍ الجتِ چٌيي ًيؼت وِ ثِ ٍاػاطِ  

 ديدگبٌ سىتي 

 سضبيت                            ًبسضبيت 

 ديدگبٌ َرزبرگ 

 عًامل ايجبد اوگيسش

 سضبيت                             فمذاى سضبيت

 عًامل دخيل در بُداشت كبر

 فمذاى ًبسضبيت                     ًبسضبيت 
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آى ثتَاًذ ثِ اًگيضؽ ٍ سضبيت ؿغل  ًيض دػت يبصد. يعٌ  فمط ًبسضابيت   

 اًؼبى فشٍوؾ ه  وٌذ ٍ ّيچ اًگيضؿ  سا دس اٍ ثَخَد ًو  آٍسد. 

هـ  ٍ فاي اداسُ اهاَس دس     ّبي  ًظيش خط ًتيدِ ايي وِ هـخلِ 

ؿشوت، ػشپشػت ، سٍاثط هتمبثل وبسي، ؿاشايط وابس ٍ حماَق ٍ هضاياب سا        

 ه  تَاى ثِ عٌَاى عَاهل هَثش دس ػالهت ٍ ثْذاؿت وبس طجمِ ثٌذي وشد. 

ّشصثشي اظْبس وشدُ اػت وِ يبفتاِ ّابي اٍ داللات ٍ تبوياذ ثاش       

ي  داسد وِ ثبعث آى ها  ؿاَد واِ    اسصؽ غٌبي ؿغل  ٍ افضايؾ خَداتىب

سا دس ؿغل ّبيـبى ثِ وبس ثجٌذًذ. « خَد ًظبست » وبسوٌبى ػبص ٍ وبسّبي 

افضٍى ثش آى، اٍ تَكيِ وشدُ اػت وِ ًمؾ وبسوٌبى سا ثبياذ دس هشتجاِ اي   

ثشتش ٍ فشاتش اص خبيگبُ ػٌت  اؽ يعٌ  عَاهال ثْذاؿات وابس، لاشاسداد تاب      

  ؿذ وِ اًگيضؽ سا ثاشاي وبسوٌابى ثاِ    ايٌىِ ثتَاى ؿبّذ ٍخَد ؿغل ّبي

 اسهغبى ثيبٍسد. 

اگش ػبصهبى ّب ًظشيِ ّبي هبصلَ ٍ ّشصثشي سا دس حذ ٍػايع  ثاِ    

وبس ه  ثؼتٌذ ايي اًتظبس ٍخَد داؿت وِ ثِ غٌبي ؿغل ، تلوين گياشي  

هـبسوت  ٍ ديگش سّيبفت ّبي هٌتح ثِ خَداتىبي  دػت پيذا وٌٌذ. ٍلا   

ذيشاى ٌَّص گشايؾ ثذاى داسًذ واِ ثيـاتش اص   ثِ طَس ول  چٌيي ًيؼت، ه

 ّوِ پَل سا ثِ عٌَاى عبهل اًگيضؿ  للوذاد وٌٌذ. 

وَتبُ ػخي ايٌىِ، اًگيضؽ دس وابس، ثاِ ًيشٍّابي دسًٍا  اًؼابى      

هشثَط ه  ؿَد وِ دس ػطح، ّذايت ٍ تذاٍم تالؽ دس وبس هاَثش ّؼاتٌذ.   

    ٌ ؾ فاشد دس  ػطح، ثِ هيضاى تالؽ فشدي فون يب صيابدو، ّاذايت، ثاِ گاضي

ساّجشدّبي هوىي فهثل تَخِ ثِ ويفيت يب وويت تَليذو ٍ تذاٍم ثِ هذت 

صهبً  وِ ؿخق دس اًدبم ٍظيفِ اي هوبسػت ه  وٌذ فهثل خذيت ثشاي 

 تَليذ اضبف  ٍ تشن آى ثِ دليل هـىالتو، داللت داسد.
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تئَسي ّابي اًگياضؽ سا ثاِ دٍ گاشٍُ تئاَسي ّابي هاتاَاي  ٍ        

  فشايٌذي تمؼين ه  وٌين.

عوذتبً ثِ حبلت دسًٍ  ؿخق ياب هاايط اٍ   تئًريُبي محتًايي 

هشثَط ه  ؿَد وِ ثِ سفتبس اٍ اًشطي يب تذاٍم ه  ثخـذ. اياي تئاَسي ّاب    

هفيذ ّؼتٌذ، چَى ؿٌبخت  اص ًيبصّبي اًؼبى ثِ دػات ها  دٌّاذ ٍ دس    

 ًتيدِ هذيشاى سا دس دسن اسصؿْبي اًؼبى دس خلاَف پبداؿاْب ٍ عَاهال    

صّب يبسي ه  وٌٌذ. ثب ايي حبل، ايي تئاَسي ّاب گابّ  ثاِ     اسضب وٌٌذُ ًيب

 دليل ايؼتبي  ٍ تَكيف  ثَدى، هَسد اًتمبد لشاس ه  گيشًذ. 

سايِ ه  دٌّاذ. آًْاب   ساّجشدّبي پَيبتشي اتئًري َبي فرايىدي 

و  اص تفىش ٍ فشايٌذ ؿٌبخت  فاشاّن ًوبيٌاذ واِ دس دسٍى    اسػع  داسًذ اد

 سفتبسّب تبثيش ه  وٌذ.  رّي اًؼبًْب ؿىل ه  گيشد ٍ دس

ّشيه اص تئَسي ّبي اسايِ ؿذُ دس اياي همبلاِ، فبياذُ اي ثابلمَُ     

 ثشاي هذيشيت داسًذ ٍ ه  تَاى آًْب سا دس يه سٍؽ تلفيم  ثىبس ثشد. 
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