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مقدمه
به این . باشدمی"هانگیز"از واژگان پر کاربرد در سازمانها و مدیریت سرمایه هاي انسانی 

نیازهايتامینتوجه،موضوعات موردازیکیانسانینیرويمدیریتدرترتیب که  امروزه
ازبیشترهر چهگیريبهرهوآنانکارکیفیتباالبردنبرايایجاد انگیزهجهتدرکارکنان

دركمنابع انسانیمدیرانهايدغدغهمهمترینازلذا یکی. باشدمیسازماندرانسانینیروي
در هرمدیرانامروزه. استبودهآنانعملکردآن بهبودتبعبهوکارکنانانگیزشیعوامل

حالتها،کهدارندسروکارپردازند، با همکارانیمیخودکارکنانامورادارهبـهکهسطحی
افراديمیانایندر. داردسازمان آنهاعمومیعملکردبرگستردهتاثیريوحیاتشانو رهاسلیقه

مدیریتهايو برنامهاهدافبهراآسیببیشترینندارند،خودانجام وظایفبرايايانگیزهکه
پور و نصیري(داردارتباطآنانعملکردواثربخشیباافراد مستقیماًانگیزهزیراآورند،میوارد

لذا با توجه به اهمیت انگیزه دانشمندان بسیاري در این زمینه مطالعاتی ). 355ص: 1392گران،دی
اند، که ماحصل آن نظریه هاي انگیزشی است که توسط مدیران در سازمانها را انجام داده

انجامراخودرفتارافرادچراکهدهندتوضیحتاکنندمیتالشهانظریهاین. شوداستفاده می
شدن،جهانینتیجهدراز سویی رقابت. دهند و براي تغییر این رفتار چه کار باید کردمی

ایجاددنبالبهجهانسراسررا مجبور نموده تا درمدیرانشدنصنعتیواطالعاتفناوري
مدیران در بدین منظور . نتایج باشندبهترینآوردندستبمنظور بهخودبراي کارکنانانگیزه

زمینه هاي رشد و ، شناسایی استعدادهاي بالقوه کارکنان خودکوشند ضمنیمسازمانها
زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقاي بهره وري را فراهم نمایند تا به تبع آن شکوفایی آنان

به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و . نمایندرا نیز فراهم 
این مسئله مدیران را وادار و ناگزیر لذا  .بسیار حائز اهمیت استافزایش بهره وري سازمان

اي شکل دهند تا شیوه هاي سازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونهمی
و براي ایجاد انگیزش در کارکنان خود نمایندمناسب براي ارضاي نیاز کارکنان را انتخاب 

تحققراهدردیگرانبهنسبتدارندباالییانگیزهسازمانردکهچرا که افرادي.موفق باشند
درسازماندرانگیزشهاينظریهمطالعهلحاظبدین. کنندمیتالشبیشترسازماناهداف
برخوردارتوجهیشایاناز اهمیتانسانینیرويازکارآمداستفادهووريبهرهبهبودجهت
تی ارائه شده که مدیران می توانند متناسب با شرایط این نظریه ها بر اساس ابعاد متفاو.  است

. سازمانی خود از آنها استفاده نمایند
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مبانی و چگونگی شکل گیري نظریه انگیزشی هرزبرگ: بخش اول 
1انگیزه

در ابتدا . استگرفتهقراربررسیوبحثموردمختلفمحققاناصطالح انگیزه توسط
ون (شدتعریف مینیازهاساختنبرآوردهشرطبهکارينجامابرايفردتمایلعنوانبهانگیزه

بر این اساس انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می شوند . )18ص: 2013فوزیه و همکاران،
به عبارت دیگر انگیزه ). 127ص :1393مورهد و گریفن، (افراد به گونه اي خاص رفتار کنند 

شوند و جهت کلی رفتار هر ادامه فعالیت میي رفتار هستند، آنها موجب آغاز و "چراها"ها، 
)92ص:1389رضائیان، .(سازندفرد را معین می

رفتاربرموثرعواملمهمترینازیکیمعتقدند انگیزه)20ص: 2013(ون فوزیه و همکاران 
برتواندمیشودمیاعمالکارشاندرکهتیمییافردیکانگیزهسطح. استانسانعملکردو

تیمتعهدبهبستگیسازمانیپروژهکلیموفقیت. بگذاردتأثیرسازمانیعملکردهايجنبهتمام
.داردارتباطآنهاانگیزهسطحبامستقیمطوربهکهداردپروژه

نظریه انگیزششکل گیري 
گردد اما از زمانى که یمبحث انگیزش داراى پیشینه کهنى است که به عهد باستان باز م

نظریه تکامل خود را مطرح کرد که چگونه موجودهاى زنده راه 19رن داروین در اواسط ق
با انگیزش ارتباط گرفت کههاى وى برداشتهایى صورتپیمایند، ازنظریهیتکامل را م

یکى آنکه در انسان رفتارهاى ناشناخته و به ظاهر نامعقول هم هست و دیگر آنکه .پیداکرد
اما براى نخستین بار در . دهدیشرو را تشکیل متفاوتهاى فردى، اساس آموزش و پرورش پی

در يوسیله فروید، نقطه عطف و آغازهاى علمى درباره انگیزش بهیبا بررس19پایان قرن 
) . 13ص: 1391عسگریان و باقري، (به وجود آمد طرح مسائل مربوط به انگیزش

دیدگاه هاي اولیه انگیزش
منحصر به فردي از انگیزش می پردازند به گونه نخستین نظریات انگیزش به ارائه الگوي 

این دیدگاه ها . اي که آن را درباره هر کارگر، کارمند و در هر موقعیتی قابل صدق می دانند
):14ص:1391عسگریان و باقري، (عبارتند از 

این مدل به مدیریت علمی نسبت داده می شود که مبتنی بر انگیزش مادي :سنتیمدل.1

1. motivation



97پاییز، 89م، شماره هفتو، سال بیست)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد122

طبق این نظریه مدیران . یابدخت حقوق و دستمزد به ازاي تولید بیشتر، افزایش میاست و پردا
به وسیله پول و عوامل اقتصادي معتقدند کارگران داراي سستی و تنبلی ذاتی بوده و تنها 

ها را به تولید بیشتر تحریک کرد، از این رو مدل انسان اقتصادي از این نظریه توان آنمی
.حاصل می شود

این مدل به آزمایش هاي هاثورن و روابط انسانی ناشی از آن نسبت : انسانیروابطمدل.2
این محققان دریافتند که کارهاي تکراري و کسالت آور موجب کاهش انگیزه . داده می شود
شود، اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و در نتیجه کارآیی کارکنان می کارکنان می

بنابراین در الگوي سنتی در برابر یک . اجتماعی از این نظریه حاصل می شودمدل انسان .شود
دستمزد نسبتا باال کارآیی افزایش می یابد، اما در مدل روابط انسانی ارضاي نیاز اجتماعی، 

.گیري موجب اثر بخشی استها در تصمیماحترام به کارکنان، مشاوره و مشارکت آن
شگران این بخش ضمن استفاده از دو مدل قبلی از نظر ساده پژوه: انسانیمنابعمدل.3

تلقی کردن مساله انگیزش و نگاه یک بعدي به آن، به ارائه دو مجموعه مفروضات بدبینانه و 
مک گریگور xوyاز نظریات معروف این مدل مفروضات . خوش بینانه از انگیزش پرداختند

.گیردمیقراربررسیموردانگیزشازییمحتوابنديتقسیمدرکهاستمازلودیدگاهو

الگوهاي کلی نگرشهاي مدیریت نسبت به انگیزش: 1جدول

.)383ص:1373گهر، ساسانوپاریزينژادایران(: منبع
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نظریات انگیزشدسته بندي 
کنند تا شدت، ها تالش میاین نظریه. دهندهاي انگیزش چرایی رفتار را شرح مینظریه

دسته بندیهاي متفاوتی از ). 103ص :1389رضائیان،(رفتار را توصیف نمایند جهت و تداوم 
. نظریه هاي انگیزش توسط دانشمندان و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی ارائه شده است

ذیل طبقهعنوانسهانگیزشی را تحتهايدر مقاله خود نظریه) 2ص: 2005(پرینس ایفر 
. نمایدمیبندي
دارد،توجهانگیزشیعواملوانسانیدرونیمسائلبهبیشترکه: یمحتوایهاينظریه
نظریه،مک گریگورyوxنظریه،انگیزانندهونگهدارندهعوامل،نیازهامراتبسلسلهمانند

ERGکللندمکگانهسهنیازهايو.
برانگیختههدفیچهباافراداینکهوانگیزشچگونگیبراي:  فرآینديهاينظریه

.هدفوانتظارنظریه برابري،: مانندگردند،میمطرحشوند،یم
عمدهطوربهقبلیبخشدودرمذکورهاينظریه: تقویتبرمبتنیهاينظریه

هاينظریهامادارند،تمرکزانتظاراتوتصوراتحاالت،احساسات،اساسبروبودهشناختی
تقویتماننددارندتمرکزملموسپاسخوجنتایوفرددرونینیازهايبینروابطبرتقویتی

.سازيخاموشوتنبیه،منفی،مثبت
درانگیزشهايتئوري)92ص:1384(نکته حائز اهمیت آن است که به اعتقاد رابینز

دربارهآمریکاییها،وسیلهبهانگیزشتئوریهايدارند بدین معنا که بیشترقرارفرهنگیمحدوده
تئوريایندرکهویژگیآشکارترین. استشدهارائهآمریکامتحدهتایاالدروآمریکائیها

لذا در بکارگیري این نظریه ها در . استمردساالريوفردگراییبرتاکیدهمانداردوجودها
. سایر کشورها باید جانب احتیاط را رعایت نمود

نظریه دوعاملی فردریک هرزبرگ
که از استهرزبرگنظریهیافته ،زیاديذنفومدیریتتفکردرکهانگیزشینظریه

بسیاري جهات مانند دیگر تئوریهاي انگیزشی است که در بیشتر کتابهاي رفتار سازمانی بحث 
اولیهمنبعخودکار،کهاستاینهرزبرگمشهورعقیده). 2به شرح مندرج در جدول(اند شده

.استسازماندرانگیزش
تامینکارکنانبرايعواملسلسلهیکچنانچهکهبودبرآنعمومیعقیدهزیاديمدتهاي
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عملسازماننظربرابرتاانگیزدمیبرراآنان،آناندررضایتاحساسایجادضمنشود،
بامترادف،آنهاوجودعدمانگیزش وموجدعواملسلسلهیکوجودکهمعنیبدین. کنند
.کردابتثرانظراینخالفهرزبرگ. شدمیتلقیانگیزشعدم

مقایسه تئوریهاي مبتنی برنیاز: 2جدول
تئوري 

دوعاملی 
هرزبرگ

سلسله مراتب 
نیازهاي مازلو

تئوري 
آلدرفر

نظریه مک 
کللند

عوامل 
انگیزش

کسب 
موفقیت

نیازهاي 
نیاز به کسب نیاز به رشدخودیابی

موفقیت

نیاز به نیازهاي احترامنفس کار
ز به قدرتنیاوابستگی

عوامل 
بهداشتی

مسئولیت 
نیاز به دوستینیازهاي تعلقپیشرفت

نیازهاي و رشد
نیاز به بقافیزیولوژیکی

)145ص:1393مورهد و گریفن،: (منبع

1نظریه هرزبرگچگونگی شکل گیري

هاينگرشمورددرسالهپنجتحقیقاتیبرنامهیکنتیجهشغلیرضایتدوعاملینظریه
به دركفوريدلیل آن نیز  نیاز. استشدهآغاز2باهلبنیادمالیکمکتوسطکهاستشغلی
شغلینارضایتیهايشاخصشیوعدلیلبهخودمشاغلبهنسبتمردمنگرشازبهتروبیشتر
معجابررسییکهمکارانشوهرزبرگبرنامه،اولمرحلهدر. بودشکایاتواعتصابمانند

نتایجادبیاتاین. انجام دادند1955تا1900بین سالهايشدهمنتشرآثار2000ازبر روي بیش
استفاده هايروشواز نظر کیفیتبررسی شده پژوهشیهايطرحنشان داد ورامتناقضی

.باشدمیاستال. امکریستیناتوسطشدهمنتشرمقالهازايخالصه.1
2. The Buhl
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خود به این نتیجه رسیدند ادبیاتبررسیمبنايبرهمکارانشوهرزبرگ. شده متفاوت بودند
رابطهوريبهرهوشغلیهاينگرشاین فرض وجود داشت که بینبرايکافیشواهداوالکه

. بودندشدهتعریفخوبیبهموجودادبیاتدرناراضیکارکنانهايویژگیدوم،.داردوجود
. بودندشدهتعریفقبالنیزشغلینگرشبامرتبطعواملسوم،

عدم رضایت نمی تواند ورضایتکهدادندارائهاولیهفرضیهیکهمکارانوهرزبرگ
تجربیآنها سپس یک مطالعه.به طور قابل اعتمادي بر روي پیوستار یکسان اندازه گیري شود

. داده شدندتوسعهفرضیه ها بیشترآزمایشی،برنامهدوازپس.فرضیه انجام دادندآزمونبراي
نگرشبهمنجرآنهایی کهومثبتنگرشبهمنجرعواملی کهاستآنبیانگراصلیفرضیه
به آنها مربوطاثراتوعواملکهاستآنبیانگردومفرضیه. می باشندمتفاوتشوندمیمنفی

بر این اساس  .می باشندمتفاوتمدتکوتاههايتوالیبامقایسهدر  توالی هاي بلند مدت در
کهراانگیزشیهیجانيتئور،1960دههاوایلو1950سالهايدرهمکارانشوهرزبرگ

همکارانش کار وهرزبرگ. دادندتوسعهشود،میشناختهعاملیدونظریهعنوانبهعموما
پیترزبورگ مشغول منطقهدرمختلفشرکت11که درحسابدارومهندس203خود را از

خواستند از مصاحبه شوندگان یافتهساختارنیمهمصاحبهیکطریقآنها از. بودند، آغاز کردند
کردند و زمانی را که احساس نبود رضایت می) حس خوب(زمانی را که احساس رضایت 

سپس از آنها خواستند آنچه را موجب احساس خوب و بد . داشتند را به یاد بیاورند) حس بد(
پس از شرح جزئیات از آنها خواسته شد که تجارب خود را در . در آنها شده را شرح دهند

بهتجربهکهاستآندهندهنشانبدین ترتیب که یک،. ارزیابی نمایند21ا ت1یک پیوستار 
. اندداشتهجديتاثیرباايتجربهکهدهدمینشان21وبودهآنهااحساساتتاثیرتحتندرت
اطالعاتيپایهبرسپسوشدثبتکنندگانمصاحبهوسیلهبهشوندگانمصاحبههايپاسخ

نتایج به ترتیب به گونه اي که این. گرفتندقرارمحتواییتحلیلویهتجزموردآنهادرموجود
پایینهايتوالیونگرشبرزیاديتاثیرباالهايتوالی. شدندبنديتوالی باال و پایین طبقه

.شغلی داشتندنگرشبرکمیتاثیر
دركکلیدمازلو،خودآموزيوشخصیترشدنظریهکهدریافتندهمکارانوهرزبرگ

توالیهايویژگیدرراخاصیروندنویسندگان. باشندمیهاتوالیایندرخوباحساسات
درخوباحساساتمسئولعواملازکمیتعدادتنهاباالهايتوالیدر. یافتندپایینوباالهاي

مدتطوالنیعمدتاوبودندمرتبطشغلدرونیعواملبهعواملاینهمه. بودندشغلمورد
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وخاصدستاوردهايازآنهابود،مدتکوتاهشغلدربارهخوباحساساتکهنگامیه. بودند
نتایجماحصل. شدندمیناشیشغلخودبامخالفتعنوانبهدستاوردهااینمورددرشناخت

شغلیرضایتعاملیدوتئوريوشداصالحاصلیفرضیهکهبودآنهادادهاینبررسیو
.گشتتدوین

باپیوستهطوربهدارندتمایلکهدارندوجودخاصیعواملکه  دریافت به این ترتیب
باپیوستهطوربهکهداردوجودمتعدديعواملدیگرسويازوباشندمرتبطشغلیرضایت

عدمورضایتبرايشدهارائهدالیلاو همچنین متوجه شد که. استمرتبطشغلینارضایتی
میتصورمدیران پیش از هرزبرگ. استداشتهتفاوتباهمونبوده،یکسانافراددررضایت
حال آنکه .دارندقراریکدیگربرابردرپیوستاریکرويانگیزشفقدانوانگیزشکهکردند

انگیزشدرعواملازدستهدوکهگیردمینتیجهومردودراانگیزشسنّتینظریههرزبرگ
:این عوامل عبارتند از . تأثیردارند

1ل بهداشتیعوام.1

عوامل بهداشتی یا عوامل نگهداري، مردم را انگیزه نمی دهند، آنها صرفا از نارضایتی 
چنین فاکتورهایی نتایج مثبتی را تولید . کنند و وضعیت را حفظ می کنندجلوگیري می

اگر این عوامل وجود نداشته باشد، منجر به . کنندکنند، اما از نتایج منفی جلوگیري مینمی
. خواهد شدایتی شغلی نارض

سالمتیحفظازپیشگیريمعنايبهکهجایی،شدهگرفتهپزشکیعلمازبهداشتیيواژه
ازنظریهایندربهداشتیعواملمشابه،طوربه. دهدنمیبهبودراآنلزوماامااست،خود

. کندنمیتشویقرارشداماکندمیجلوگیريکارآییبهآسیب
2یانگیزشعوامل. 2

رضایتبرمثبتیتاثیرانگیزشیعوامل. هستندشغلبامرتبطوذاتیطبیعتدرعواملاین
روحیه،برمثبتتأثیرعواملبنابراین،. شوندمیخروجیکلافزایشباعثاغلبودارندشغلی

هر گونه افزایش در این عوامل سطح رضایت را بهبود می بخشد، .دارندوريبهرهرضایت و
. ن، می تواند براي ایجاد انگیزه کارکنان مورد استفاده قرار گیردبنابرای

نیز) Maintenance Factors(موجودوضعحافظویا) Hygiene Factors(ابقاءعواملآنبهمقاالتبرخیدر.1
.شودمیگفته

.استشدهفتهگنیز) Motivators(برانگیزانندهعواملآنبهمقاالتبرخیدر.2
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عوامل انگیزشی و نگهدارنده در محیط کار: 3جدول

عوامل انگیزشعوامل بهداشتیردیف
کسب موفقیتسیاستها و رویه هاي سازمان1
پیشرفتنظارت تخصصی2
امکان رشدروابط افراد با سرپرست3
شهرتهمکارانروابط افراد با 4
نفس کارروابط افراد با زیردستان5
ولیتئمسحقوق6
امنیت شغلی7
زندگی شخصی8
شرایط کاري9

موقعیت10
)139ص: 1393مورهد و گریفن،: (منبع

کها محرتاثیرازناشیکه رضایتاستمهمبسیارمدیرانهرزبرگ، براياندیشهدرك
رضایتایجاددراساساًمحركعوامل. استبهداشتیعواملباطارتبادرنارضایتیواست
در) محافظ(بهداشتیعواملکهحالیدردارند،دخالتیابیخودواحترام–نیازهاباالترسطح

بهداشتیعوامل.دارندمشارکت–محبتوامنیت،فیزیولوژیکی- نیازهاپایینترسطوحارضاي
مردماغلببرايبایدکهکنندارضاءرانیازهاییتوانندمیفقطازیرندارند،ایجاد انگیزهقدرت

ارضارانیازهائیزیرادارند،انگیزهایجادقدرتهامحركاما. شودارضاء،شدهاستخدام
جلبدرهرزبرگالگوياهمیت.استشدهارضاکمخیلی،شاغلمردماغلبدرکهکنندمی

یکتامینعدمیاتامینگرودرالزاماًرضایتعدمورضایتکهاستحقیقتاینبهتوجه
بهبیرونی را نسبتعواملوجودآمده،دستبهنتایجبیشترکهآنجااز.نیستواحدعواملسلسله
گروهیکعنوانبههرزبرگدوعاملیتئوريکهشودمی، لذا توصیهدادهنشانکارکنانانگیزه

زمانی که اعمال شود، . گیردقراراستفادهموردارکنانرضایت شغلی کبرايکنندهواحد تعیین
ترجیحاتطریقازبیرونی ودرونیعوامل انگیزش. دادتوان به شرح ذیل توضیحمیرانظریه

رامدل. روندمیکاربهخود،برايانگیزهایجادمنظوربهانگیزشی،عواملبرايکارکنان
).21ص: 2013ه و همکاران،ون فوزی(نمودتجسمزیرصورتبهتوانمی
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هرزبرگنگرش
نظریه هاي هرزبرگ با نگرش هاي التون مایو، ابراهام مازلو و مک گریگور به نام اندیشه 

در حقیقت این .هاي برخوردي و واکنشی به تئوري هاي مدیریت علمی فردریک تیلور است
ازمان اقدام نموده اند و بهره گروه از اندیشمندان به جداسازي فعالیت هاي فیزیکی و فکري در س

وري پرسنل سازمان را حاصل فعالیت هاي فیزیکی نمی دانند بلکه حاصل هر دو عنصر کار 
فردریک هرزبرگ کار انفرادي را . فیزیکی و کار انگیزشی و فکري پرسنل و کارکنان دانسته اند

. ر کار گروهی می بیندبخشی از کارگروهی می داند و افزایش بهره وري در سازمان را در ساختا
اگر چه روانشناسان به نظریه هاي فردریک هرزبرگ کمتر توجه نموده اند اما مدیران نظریه هاي 

مدیریت در اداره سازمان تشخیص او را ارزشمند می دانند و آن را راهنمایی براي تقویت 
ر پایه نتیجه و دهند به ویژه نظریات فردریک هرزبرگ را دستور کاري براي نظام پرداخت بمی

مهمترین دستاوردهاي فردریک هرزبرگ این است که عالقه به . تعیین مزایاي شغلی دانسته اند
کسب دانش کاري را نمی توان از بیرون به افراد تزریق نمود بلکه به سازنده هاي انگیزشی در فرد 

تواند به کسب بستگی دارد و می توان این توانمندي را در کارکنان به وجود آورد تا شخص ب
.تجربه و خود آموزي بپردازد

ماتریس نظریه دوعاملی هرزبرگ
با عنایت به نظریه دو عاملی هرزبرگ، ترکیبی از عوامل بهداشتی و انگیزشی می تواند به 

.برخی از سناریوها به شرح جدول ذیل منجر شود

ماتریس عوامل نظریه هرزبرگ: 4جدول
عوامل بهداشتی                 کمزیاد                         

کارکنان با انگیزه و خوشحال
آندرکهآلایدهوضعیت(

ودارندانگیزهبسیارکارکنان
)دارندکمتريشکایت

کارکنان باانگیزه اي که عاشق کارند، اما 
آندرکهوضعیتی. (شکایات زیادي نیز دارند

امااست،رانگیزبچالشوانگیزهیجانکار
)اینگونه نیستکارشرایطوحقوق

زیاد

انگیزه

کم
کارکنان خسته

ندارند،چندانیشکایتکارکنان(
)نیز نیستندانگیزهبااما

کارکنان ناراضی
)انگیزه با شکایات زیادکارکنان بی(

)3و2ص: 2011دارتی و آموکو،: ( منبع
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عواملودو عوامل انگیزههرباراخودرضایتکهکارکنانیهرزبرگ،نظریهاساسبر
ناراضیعاملدوهرازکهکسانیوداشته باشندبرترعملکردبایددهند،مینشانبهداشتی

).8ص:2011تن و واحید،(باشندداشتهضعیفعملکردبایدهستند،
یاراختدررابهداشتیعواملازکافیسطحکهبوداینمدیریتبرايهرزبرگحلراه

آنها را از بی انگیزه شدن حفظ نماید و بر روشهاي آشنایی با عوامل تادهدقرارکارمندان
منظوربهکارکنانچرخشیاشغلسازيغنیطریقازکارکنانسازيانگیزشی نظیر توانمند

.نمودمیتمرکزمتفاوت،وجدیدهايچالشایجاد

و نظریه هرزبرگ1غنی سازي شغلی
که با اتکا به تئوریهاي انگیزش توام با افزایش مهارتهاي کارکنان و ارتقاي یکی از فنونی

هايسالبدین ترتیب که در. باشدجذابیت و اثر بخشی شغل ارائه شده ، غنی سازي شغل می
ي غنی مبناي نظریه. گردیدمطرحشغلطراحیزمینهدرپیچیدهوجدیداین نگرش1950

توان هرزبرگ عقیده داشت که می. باشدرزبرگ در انگیزش میکردن شغل، نظریه دو عاملی ه
هاي مثبت مرتبط با کار، مانند احساس مسئولیت، کسب موفقیت و شهرت در از راه تجربه

-براي رسیدن به این هدف او از نظریه پربار کردن عمودي شغل. اشخاص ایجاد انگیزه کرد
ي کنترل بر وظیفه) پربارکردن افقی شغل(یعنی عالوه بر افزودن وظایف بیشتر به یک شغل 

). 191ص: 1393مورهد و گریفن، (کرد طرفداري می- وظایف نیز باید به شخص واگذار شود
انجاممسئولیتبوده،روبهروچالشباکههستندمشاغلیدنبالبهعمدهطوربهکارکنان

. باشندبرخوردارکافیعملوآزاديازآنانجامبرايوباشدفردعهدهبهکلیطوربهآن
سازمانیعملکردافزایشکار،کیفیتوشغلیرضایتافزایشموجبشدهغنیشغلطراحی

طراحیبهمنجرشغلیسازيغنیهمچنین.شودمیکاردرغیبتمیزانکاهشووريبهرهو
. شودمیخودکارارزیابیواجراریزي،برنامهدرکارکنانبیشترمشارکتبرايشغلمجدد

1.Job enrichment
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استفاده از نظریه دو عاملی هرزبرگ در غنی سازي شغلی: 5جدول 
عامل انگیزشاصل نظریه

ها در حالی که پاسخگویی حذف بعضی کنترل- الف
.حفظ شده است

مسئولیت و کسب موفقیت شخصی

مسئولیت و شهرتافزایش پاسخگویی فرد در مقابل اقدامات مربوطه- ب
مسئولیت، کسب موفقیت، شهرتمل کار به یک نفرواگذاري یک بخش کا- ج
شهرتموفقیت،کسبمسئولیت،اعطاي اختیار اضافی براي انجام فعالیت- د
اي مستقیماً به نام کارکنان به هاي نوبهصدور گزارش- ه

جاي صدور آن از طریق سرپرستان
شهرت درونی

رشد و یادگیريواگذاري وظایف جدید و مشکل تر- و
نتصاب فرد در کارهاي تخصصی و اختصاصی به ا-ز

منظور فراهم کردن زمینه جهت متخصص شدن
مسئولیت رشد و پیشرفت

)192ص:1393مورهد و گریفن،: (منبع

نقد و بررسی فلسفی نظریه انگیزشی هرزبرگ: بخش دوم
هاي فلسفی و ابعاد آنجایگاه تئوري هرزبرگ بر اساس پیش فرض

ها درهررشته از جمله مدیریت ، الزم اسـت کـه اخت و نقـد نظریهبراي درك عمیق، شـن
هـاي دانشمندان و محققان آن رشته، سرمنشاء و سرچشمه زایـش و عـالوه بـر مطالعـه نظریـه

براي بررسی و نقد به عبارتی  . )84ص:1385پور،ابراهیم(پیـدایش فکـري آنهـا را مطالعـه کرد
بتوانیم با ه ناچار نیازمند یک معرفت و دیدگاه فرا نظري هستیم تا بهاي سازمانیفلسفی نظریه 

به نتیجه درستی در این زمینه دست هابا نفوذ در زیرساخت ها و مبانی فلسفی نظریهکمک آن 
بر این اساس علوم اجتماعی بر مبناي چهار مجموعه از پیش فرض ها، که مربوط به . یابیم

ت انسان و روش شناسی است، استوار می باشد و از دو هستی شناسی، معرفت شناسی، ماهی
.باشدمنظر عینی گرایی و ذهنی گرایی قابل بحث در یک پیوستار  می

1هستی شناسی-1

نظریه پردازان اجتماعی همواره با پیش فرض هایی درباره ماهیت جهان و شیوه تحقیق در آن 
اجتماعی، نگاهی هستی شناختی دارد کنکاش درباره ماهیت جهان . شوندها وارد گفت وگو می

هستی شناسی اشاره به پیش . و ناظر به بررسی چیستی و ماهیت پدیده مورد مطالعه است
آیا یک واقعیت عینی خارج از ذهن وجود دارد یا واقعیت . هاي ما در مورد واقعیت داردفرض

1. Ontology
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قع گرایی تاکید دارد و بعد عینی هستی شناسی بر وا. ذهنی است و صرفا در اذهان ما وجود دارد
ابراهیم(شودهایی که به آن اطالق میبعد ذهنی آن بر شناخت پدیده هاي اجتماعی بر اساس نام

ها زمانی وجود دارند که گرایان بر اساس باورهایشان معتقدند پدیدهذهن).102ص: 1385پور،
گرایان معتقدند که ف، عینیدر دیگر سر طی. دهیدکنید و به آنها معنا میشما آنها را تجربه می

هستی شناسی به مساله عاملیت . کنند وجود داردواقعیت مستقل از افرادي که در آن زندگی می
هاي خود گوید آیا انسان ها اراده آزاد دارند و مسئول کلی کنشنیز اشاره داد، به طوري که می

یله خدا از قبل تعیین تعیین شده هستند یا این که زندگی آنها خواه به وسیله وضعیت، خواه به وس
).46و45ص : 1394جوهچ، (است 

از نظر هستی شناسی تئوري هرزبرگ باور به واقعیتی خارجی و عینی که وجودش مستقل 
به این ترتیب که  عوامل انگیزشی و بهداشتی به عنوان عوامل . باشداز دانش ما از آن است، می

/ لذا این تئوري در دسته  عینی.ارکنان وجود داردواقعی و موجود در محل کار، مستقل از ک
.گیردواقعیت گرا جاي می

1معرفت شناسی-2

پیش فرض هایی که رویکردي معرفت شناختی دارند به این نکته اشاره دارند که چگونه 
. می توان به درك جهان پرداخت و نتیجه آن را به صورت دانش به همنوعان منتقل کرد

کند معتقد است رابطه بین از آن به شناخت شناسی یاد میکه) 45ص: 1394(جوهچ 
پژوهشگر و پدیده مورد پژوهش اشاره به شناخت شناسی دارد یا چگونگی کسب دانش دال بر 

شناسی ارتباط دارد زیرا شناخت شناسی به طور تنگاتنگی با هستی. شناخت شناسی دارد
یت واقعیت است و به نوبه خود در خلق فرضها در مورد ماههاي این سوال متکی به پیشپاسخ

بعد نامگرایی عینی معرفت شناسی بر . کندپیش فرض هاي هستی شناسانه کمک می
).102ص: 1385پور،ابراهیم(گرایی داردگرایی و بعد ذهنی آن تاکید بر ضد اثباتاثبات

یقی در توانند آنچه را که به طور حقکند محققان میگرا فرض میمعرفت شناسی اثبات
ها کشف ها رخ می دهد از طریق طبقه بندي و اندازه گیري علمی رفتار افراد و سیستمسازمان

تواند صرفا از کند که دانش میگرا یا تفسیري نیز فرض میمعرفت شناسی ضد  ثبات. کنند
کنند خلق و فهم شود منظر افرادي که در یک فرهنگ یا سازمان خاص زندگی و کار می

).48و47ص: 1394جوهچ،(

1.Epistemology
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چرا که اثبات .استشدهنهادهبناگراییاثباتاساسبرنظریهاینشناسی،معرفتنظراز
کنند زبان، آینه واقعیت است، یعنی واقعیت را می توان با استفاده از زبان و گراها فرض می

تحقیق ). 47ص: 1394جوهچ، (بدون دادن هرگونه معنا یا سوگیري ماهوي توصیف کرد 
توان حقیقت را از رت پذیرفته توسط هرزبرگ و همکاران موید این واقعیت است که میصو

دهد دانش را در یک جهان طریق مفهوم سازي معتبر و اندازه گیري پایا که به ما اجازه می
گرایی که عبارتند اثباتمکتبهاي از سوي دیگر پیش فرض. عبنی آزمون کنیم، کشف کنیم

بر این "، "این جهان به طور منظم چیده شده است"، "وجود داردنذهجهان خارج از "از 
سیگارودي و ("ندجهان خارجی قوانینی حاکم است و انسان می تواند این قوانین را کشف ک

.، در خصوص نظریه انگیزش هرزبرگ مصداق دارد)56ص: 1391دیگران،
1)انسان شناسی(ماهیت انسان -3

بدین ترتیب  . انسـان یاد کرددانـشبـاعنـوانتوانمیکلیصورتبهراانسان شناسی
معنایکانسان محورو بهمیشود؛ زیرامحسوبکلیديبسـیارجهـاتیازانسان شناسـیمبـانی

مبناياختالف درموردواصلیمسئله.استبـا آدمییـا مـرتبطانسـانیمسـائلغالبموضوع
2جبرگراجبر و اختیار بوده ودو رویکردورشناسی علوم اجتماعی امروز حول محانسان

به این ترتیب که بعد عینی ماهیت انسان بر جبرگرایی و بعد ذهنی . میشودشاملرا3واختیارگرا
در ). 102ص: 1385ابراهیم پور، (کند آن بر اختیارگرایی و مختار بودن انسان تاکید می

جبرگرایی، انسان و فعالیت هایش کامالً از سوي موقعیت و محیطی که انسانی در آن قرار 
از  سوي دیگر، در اختیارگرایی انسان موجودي کامالً مستقل و مختار . دارد، تعیین می گردد

). 139و136ص: 1395رحیمی،وگنجعلی(است 
گ می توان مشاهده نمود، که در این نظریه براي کارکنان هویت با بررسی نظریه هرزبر

مستقل در نظر نگرفته و صرفا عوامل بهداشتی و انگیزشی به صورت جبري بر رفتار کاري آنها 
به عبارت دیگر رضایت یا نارضایتی کارکنان بر اساس عوامل بیرونی که در . گذاردتاثیر می

.گیردا از نظر ماهیت انسان در دسته جبر گرا قرار میلذ. گرددمحیط قرار دارند، حاصل می
4شناسیروش-4

هریک از پیش فرض هاي مذکور توصیه خاصی درباره چگونگی کسب دانش درباره 
1. Nature of Human
2. Determinism
3. Voluntarism
4. Methodology
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جهان اجتماعی ارائه می کنند و اتخاذ هر دیدگاهی از سوي نظریه پرداز درباره هستی شناسی، 
. گاهی خاص در روش شناسی سوق می دهدمعرفت شناسی و انسان شناسی، او را به سوي دید

: 1394جوهچ،(گویند شناسی میمراحل مورد استفاده پژوهشگر براي کسب دانش را روش
قانون(مندشناسی بر روش و فن علمی نظامبعد عینی روشدر این پیش فرض نیز ). 45ص 

. ورزدق تأکید مینگاري در تحقیدر تحقیق تأکید دارد و بعد ذهنی آن بر نظریه ایده)بنیادي
تأکیدهافرضیهآزمونفرایندبرواستعلمیروشبرتحقیقانجامپیدرکه»بنیاديقانون«

روشدرتحقیقابزارهايانواعدیگروشخصیتآزمونآمار،نامه،پرسشازوکندمی
رباره نگاري انسان فقط از طریق کـسب دانش دسته اول دبر مبناي ایده.بردمیبهرهشناسی

).102ص:1385پور،ابراهیم(تواند جهان اجتماعی را درك کندموضوع مورد تحقیق می
روشنظرتئوري ازبا توجه به روش به کار گرفته شده توسط هرزبرگ و همکاران، این

شناسی تحلیل روایت براي بررسی شناسی در زمره قانون بنیادي قرار گرفته و از نوع روش
به این ترتیب که در این روش شناسی  حداقل دو زمان و مکان . نمایدمفروضات استفاده می

اي است که  لحظهکه همان روایتو مکان زمان. کامال جدا از یکدیگر مشاهده می شود
یعنی همان مکان و زمانی که کنشگران،زمانوانمک. دارندقراردر آن راويومخاطـب

در این ). 12ص : 1394ترکان،(مان انجام داده اندو زمکانهاي خود را در آن کنشکنشـگران
نظریه نیز  هرزبرگ و همکاران از نمونه هاي انتخابی خواستند که احساسات خود را  در 

. خصوص تجاربشان که قبال اتفاق افتاده بود را بیان نمایند
و گفت که با توجه به آن که در این تحقیق هرزبرگ نیز بایدروشیامتدنظرنقطهاز

همکاران نسبت به  بررسی متغیر مستقل و وابسته که در گذشته رخ داده بود، اقدام نمودند، لذا 
.باشداز نوع تحقیقات پس رویدادي می

هاي فلسفیجایگاه تئوري هرزبرگ در پیش فرض: 6جدول
پیش فرضهاي 

جایگاه تئوري هاي مورد بررسیهدوگانبحث مورد بررسیفلسفی
هرزبرگ

-واقع گرایی/ ذهنی- عینیجوهره پدیدهسیهستی شنا
واقع گرا/ عینینام انگاري

چگونگی درك جهان و معرفت شناسی
انتقال دانش

اثبات گرایی و 
اثبات گراگراییغیراثبات

جبرگرااختیارگرایی-جبرگراییانسان و رابطه او با طبیعتماهیت انسان
رابطه بین پژوهشگر و روش شناسی

قانون بنیاديایده انگاري- قانون بنیاديبررسیپدیده مورد
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هاي اصلی در جامعه شناختیجایگاه تئوري هرزبرگ در پارادایم
هاي جامعه شناختی و تئوري سازمان بریل و مورگان نظریه پردازان در کتاب پارادایم

یش فرض هاي به این ترتیب که با توجه به پ. سازمانی را در چهار پارادایم طبقه بندي می کنند
مربوط به ماهیت علوم بر اساس ذهنی و عینی و سپس تبیین ماهیت جامعه براساس نظم دهی و 
تغییر بنیادي، می توان چهار پارادایم اصلی در جامعه شناسی، که در نظریه سازي نقشی اساسی 

. ایفا می کنند را به شرح جدول ذیل شناسایی کرد

هاي جامعه شناختیپارادایم: 7جدول
هاپیش فرضبحث مورد بررسیپارادایم

کارکردگرا
مسأله مداراست؛ می کوشد براي مشکالت راه حل عملی - 

.بیابد
می باشد و جامعه را به شیوه اي که منجر به دانش عملگرا- 

.کاربردي می شود، می نگرد

واقعیت گرایی
 جامعه شناسی

نظم

تفسیري
ض ها و معانی واقعیت اجتماعی امري بیش از پیش فر- 

.مشترك میان ذهنی نیست
براي شناخت دقیق حیات اجتماعی، به جست وجو در - 

.آگاهی و ذهنیت انسان می پردازد

ذهن گرا
 جامعه شناسی

نظم

انسان گراي 
بنیادي

بر تغییر بنیادي شیوه هاي سلطه، رهاسازي و محرومیت - - 
.تأکید می کند

خت هاي آگاهی انسان را منتج و مقهور روسا- 
.ایدئولوژیکی می پندارد

ذهن گرا
تغییرات بنیادي

ساختارگراي 
بنیادي

از این رو، از یک . از عینی گرایی جانب داري می کند- 
اما از سوي دیگر، . سو، به رهبانیت کارکردگرا شباهت دارد

.اهداف متمایزي تعقیب می کند

گراییواقعیت
تغییرات بنیادي

).88ص:1385پور،ابراهیم(: منبع

ویژگی هر هاي فلسفی و پیش فرضمانی را با توجه به زمیتوان تئوریهاي سابر این اساس 
.بندي آن اقدام نمودپـارادایم و تأثیرپـذیري از این پارادایمها مورد توجه قرار داده و به طبقه

در ، زتئوریهاي نیاانگیزشی و هـاي نظریهگردد که با عنایت به مطالب مطروحه مالحظه می
و به )85ص:1385ابراهیم پور،(انـد قالب مدل کارکردگرا و متأثر از این پارادایم شـکل گرفتـه

وجود این اعتقاد همچنین . دنهاي روان شناسی در زندگی واقعی توجه دارکاربرد عملی یافته
گرا است که بر وجود و پرورش خصوصیات و صفات انسانی هرزبرگ روان شناسدارد که 
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لذا نظریه انگیزشی هرزبرگ بر ). 7ص :1395اکبري و دیگران، (نی توجه و تاکید داردانسا
.  هاي اجتماعی استمبتنی بر جنبۀ عینیت واقعیتمبناي پارایم کارکردگرایی و 

نقدهاي وارد بر نظریه دوعاملی هرزبرگ
برايراخوبیبسیارکاردر خصوص تئوري هرزبرگ الزم به ذکر است هرزبرگ

عواملاینکهکنندمیعنوانمردماکثرداد،انجامشغلیرضایتبرموثرعواملناساییش
افزایشمثال،براي. شودبنديطبقهموقعیتیهریاهاگروههمهدرمنظمطوربهتوانندنمی

برايانگیزهیکمشخصمیزانبهفقطتواندمیپرداختنرخوکارياضافهطریقازحقوق
برنامهیکبهنیازخودکودكازمراقبتدلیلبهکهکارگرمادریک. باشدکنانکارازبرخی
تاکنند،میکارمشتاقانهکهکارمندانیبهنسبتکارياضافهبراينداردامکاندارد،ثابت

. باشدداشتهانگیزهکنند،دریافتاضافیدستمزد
کارکنانازگروهیبرايکلیطوربهکهاستعواملیشناساییدرهرزبرگنظریهمزایاي

سطحمانند(مدیرانکنترلتحتآنهاازبعضی. باشدمیانگیزهضدبرخیبرايوبرانگیزاننده
مدل). شخصیزندگیمانند(هستندکنترلازخارجآنهاازبرخیو) کاريشرایطومسئولیت
طوربهبایدیاکهگیردقراراستفادهموردوسیعموضوعاتشناساییبرايتواندمیهرزبرگ

شغلیامنیتازکارکنانکهمحیطیدرمثال،براي. یابدکاهشیاگیردقرارتوجهموردکلی
درکارکنانازمجدداطمینانوباز،ارتباطاتایجادباتوانندمیمدیراننیستند،مطمئنخود
.نمایندآنهاضدانگیزانندهکاهشدرسعیوضعیت،مورد

براياستممکنکهاستتعمیمیبیشترهرزبرگمدلکهاستآننظریهاینمعایب
مصاحبهدرراخودنظریههرزبرگ. نباشدمناسبگروهیکدرافرادیاکارمندگروههايهمه

مختلفهايگروهبهمستقیمطوربهلزومااوهايیافته. برشمردمهندسانوحسابدارانبا
سازيغنیوافزایشدرویژهبهاستممکناعتیسکارکنان. باشدنمیبسطقابلکارکنان

کارکنانازبعضی. بگیرندانگیزهبیشترحقوق،افزایشبااستممکنونباشندمندعالقهشغلی
.   شوندبرانگیختهکارپذیريانعطافبااستممکن
هبخوبیبهراافرادشوندمیموفقصورتیدرسازمانهابودمعتقدهرزبرگدیگرسوياز
رضایتکهکنندعرضهآنهابهکارياوالبتوانندکهکنندارضاراآناننیازهايوجذبخود
بگیرند،نظردرسومسطحنیازهايارضايچگونگیبهتوجهباراکارثانیا. کندجلبراآنها
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وياستعدادهايشناختوکارگرفکريوروحیظرفیتتحققبراساسراسازمانیعنی
سازمانکارجریاندرکهمسئولیتهاییاحساسوآنطبیعتبراساسکار،بهالقهعایجادباعث
فراهمرافردکوششهايبابرابردستمزدپرداختوايحرفهامکاناتوشودمیاست،نظرمورد

رضایتآوردندستبهبرايسازمانهرمازلو،وهرزبرگنظریهترکیبحسببر. سازدمی
کندبرآوردراسومسطحنیازهايبتواندکهبدهدکارگربهراشغلییدبامناسببازدهومثبت

روانشناختی،بهايترازنامهازبایدیکسواز. بگیردنظردرايتازهدیدباراکاربایدبنابراینو
رضایتودستمزدبرعالوهدیگرسويازوکندکسرراکاراجرايبرايضروريکوششهاي

موفقیتوظرفیتهارشدبهنیازارضايبارامثبترضایتبایدازمانی،سخوبروابطازناشی
انسانیمنابعکارگیريبهبنیانآنچهبهرامااينظریهچنینمجموع،در. بیفزایدروانشناسی

ايتازهشیوهایجادامکاناصولاینرعایتباباالخره. کردخواهدهدایتاستشدهخوانده
گذرا،موافقتهايجايبهآنبراساسکهآیدمیوجودبهکارگرومانسازکار،بینروابطدر

بارنخستین. شودمیحاصلاستاستوارفردانگیزشیعواملاساسبرکهعمیقتريتوافق
مطرحوبررسیرا»رضایتپیکانهايجهت«مسئلهابتکاريصورتبههمکارانشوهرزبرگ

ترکیبهمباوقتی) انگیزشی(زادرونعواملهمهکهاستاینمسئلهاینبیانبهترین. ساختند
بهشوند،ترکیبهمباکه) بهداشتییا(زابرونعواملتمامیازبیشهمرويبر. شوند

بهبیشترشوندترکیبهمباکهزابرونعواملتمامیوکنندمیکمککارگررضایت
کرداستفادههرزبرگکهوشیر: گویدمیالك. زادرونعواملتاکنندمیکمکنارضایتی

برخیمنفیخصایصبرو»زابرون«عواملبرخیمثبتخصایصبرنهایتدراستممکن
نظریهدرشدمشخصواترزوهولنتحقیقاتبراساس. بگذاردسرپوش»زادرون«عوامل

پیکانجهتکهگفتتواننمیواستبیشترزابرونعواملاززادرونعواملسهمهرزبرگ
. استمخالفارزشهايواجدوشودمیشروعصفرازواستمتوجهیکسوبهمطلقطورهب

بهشخصیمنزلتورشدبرکهاستاینهمکارانشوهرزبرگنظریهدیگراهمیتوارزش
یاشغلیامنیتدستمزد،آنازقبلکهحالیدراست،ورزیدهتاکیدرضایتعواملعنوان
.)201ص: 1393توسلی،(بودندرضایتعواملتنهاحتیوواملعمهمترینافرادبینروابط

: سایر نقدهاي وارده عبارتند از
:قطعیتعدم. 1
 فرض اساسی در تحقیق هرزبرگ مبنی بر اینکه همه نیازهاي یکسانی دارند نامعتبر
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)361ص:1395پور و دیگران ، نصیري. (است
آنگوناگونهايتفسیرویرتعبازبتوانکهنشدهطراحینحويبههرزبرگتئوري

).178ص: 1385اي، افجه(نمود جلوگیري
178ص: 1385اي،افجه(کندنمیبیانرافرديهايتفاوتتئورياین(.
178ص: 1385اي،افجه(استماهرغیرویديکارکنانبهمحدودتئورياین(.
استنشدهاستفادهشود،میفردرضایتموجبکهمعیارهایییاهاشاخصهمهاز .
میقبولیقابلچیزراخودکارهمبازندارددوستراشغلشیاکارازبخشیکهکسی

.)79ص: 1384رابینز،(پندارد
موقعیتیمتغیرهايانگیزش- بهداشتنظریهدر. استمغایرپیشینتحقیقاتبانظریهاین
).79ص: 1384رابینز،(گیردنمیقرارنظرمورد
نظریهاینکهگویندمیمنتقدان. بودمحدودحسابدارانوسانمهندبههرزبرگمطالعه
هايشغلوهامسئولیتاستممکنسفیدیقهکارگرانیاوکارشناسانزیرانیستقطعی

انگیزهدیگرمزایايوپرداختباسادهکارگراناما. باشندداشتهدوستراانگیزچالش
تأثیر معکوسی کامالافرادازدیگربرخیبراستممکنانگیزشیوبهداشتیعوامل. گیرندمی

.داشته باشد
ازیکی. پذیردمیصورتاهدافیومنشوربراساسسازمانبهفردورودتردیدبدون
وآنانجامچگونگیکار،نوعواکاويوبررسیاشتغال،براينظرموردومعمولهايرویه
خواهدبدستخودعملکردازفردکهاستمزایاییوحقوقمیزانواستعدادهابروزنحوه

آنبروتأییدآگاهانهراکارشانبهمربوطآیینمنشوروافراداینکهبهتوجهبا. باشدمیآورد،
کهدانندمیآناندیگر،سوییازوکنندمیفعالیتبهاقدامآنمتعاقبوگذارندمیصحه

نهایتاًومزایاوحقوققطعحقوق،کاهشبهمنجرشدهتعیینموازینخالفبررفتاريهرگونه
آناندریافتیمزایايوحقوقکهرسدنظرنمیبهبنابراینداشت،خواهدبردررااخراجشان

همفرد،سويازالزمانگیزهفقدانزیرا. شودتلقّیموجودشانوضعیتحفظقالبدرصرفاً
بهنسبتفردتعهداتبرکهاینهموساختخواهدواردزیانولطمهسازماناهدافبر

تنهانهمزایاوحقوقبموقعپرداختعدم. سازدمیواردخدشهسازماناهدافبهپایبندیش
وپرخاشگريحتّیآنازفراتربسیاربلکهکند،میفراهمرافردنارضایتیورنجشموجب
.زدخواهددامننیزراويعصیان
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کهاستپنداشتهثابتامریکرامزایاوحقوقهرزبرگفردریکرسد،مینظربه
آنکهحالوگرددپرداختبایدمیکارنیزانجامبرايانگیزهواشتیاقعدمصورتدر

خودفردبطوریکهاست،مفیدومثبتدرست،کارهايانجامقبالدرمزایاوحقوقپرداخت
.نمایدسازماناهدافبهمقیدرا

نجر به رضایتمندي و یا عدم رضایت در کارکنان هرزبرگ تمامی عوامل مختلف که م
.می شود را مورد توجه قرار نداد

:شناسیروش. 2
داردامکاننمود،تفسیررامقادیربایدکهآنجابکار رفته توسط هرزبرگ ازدر روش

راپاسخهاازیکهروکردهتحریفراحاصلدستاوردهايونتایجشخصینظراعمالباکه
)  79ص : 1384رابینز،(نمودتفسیرفاوتمتروشبه

شدهحاصلمهمرویدادهايروایتشناسیروشازاستفادهباهرزبرگهايیافته
آمدهبدستاسنادخطايتاثیرتحتپژوهشنتایجکهداردوجودامکاناینروایناز. است
عواملبهراایترضوبیرونیعواملبهرارضایتعدمدهندگان،پاسخکهترتیببدین. باشد

)85ص : 1393عسگري و دیگران،(باشنددادهنسبتدرونی
از. شودمیهدایتاطالعاتآوريجمعوتحقیقروشبهنظریهاینازدیگرينقد

خود را به بدالعادهفوقیاخوبالعادهفوقتجربهگزارششدخواستهشوندگانمصاحبه
.استجانبدارانهوذهنیهمیشهاطالعاتیینچنزیرااست،ناقصروشاین. خاطر بیاورند

بهنزدیکحجمیبامصاحبهانجامجهتنمونهعنواننفربهحدود دویستانتخاب
.رودنمیبشمارمیدانیتحقیقیکبرايدرستیمبنايآماري،جامعهصفردرصد
پوششتحتراآماريجامعهافراددرصدصفربهنزدیکآننمونهحجمکهتحقیقی

استنادقابلیتوبودهمنطقیوعلمیاستداللفاقدپایایی،ورواییگوناگونابعادازدهد،قرار
.داشتنخواهد
تالشی در جهت سنجش رابطه بین رضایت و عملکرد صورت نپذیرفته است.
اند و مدرکی اي از نمونه هاي کوچک و خاص کردهاستنباط هاي ناخواسته و گسترده

.ها بتوانند بهره وري را بهبود دهندد ارضاءکنندهوجود ندارد که نشان ده
از طرز تفکر کارکنان شباهت دارد،عمومیتحقیق  صورت گرفته بیشتر به نظرسنجی
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واقعیوضعیتیاکارواقعیتجربهبه نظر می رسد پاسخ کارکنان براساسکهمعنیاینبه
.نبوده است

:شغلیسازيغنی. 3
وجودرابطهیکبازدهیوشغلیرضایتبینکهگذاردمیاینبرراخودفرضهرزبرگ

به رضایت شغلی وداشتهشغلیسازيغنیبرزیاديتاکیدنظریهاینرسد اما به نظر می. دارد
) .به عنوان مثال اثرگذاري روابط بین فردي بر انگیزه(از تمامی جنبه ها نگریسته نشده است 

تفسیري-ه نمادیننقد نظریه دوعاملی هرزبرگ از دیدگا
و  معرفت 1با توجه به عناصر فلسفی هستی شناسی)50، ص1394(هچجومارياز نظر

در خصوص تئوریهاي سازمان تفسیري و پست مدرن -سه دیدگاه مدرن، نمادین2شناسی
خارج (ها، فرض می کنند که واقعیت عینی استبرخی از تئوريبه این ترتیب که .وجود دارد

درون (، در حالی که برخی دیگر فرض می کنند، واقعیت ذهنی است )شگرپژوهذهناز
ل می کنند چون واقعیت خارج از پژوهشگر قرار البسیاري از عینی گرایان؛ استد. )پژوهشگر
گرانی که مستقل از موضوع مورد بررسی قرار دارند، مطالعه تواند توسط مشاهدهدارد، می

اقعیت در درون پژوهشگر قرار دارد، شخصی و نسبی ذهنی گرایان مدعی اند، چون و. شود
ل می کنند که دانش به صورت الآنها استد. است؛ بنابراین مشاهده مستقل غیر ممکن است

کند و و در نتیجه به طرقی قابل توجه از طریق مشاهده، تغییر میشدهاي حاصل واسطه
.شوددگرگون می

گر معتقدند واقعیت، خارج از ذهن مشاهدهبا توجه به این مفروضات در دیدگاه مدرن که
–حال آنکه نظریه پردازادن دیدگاه نمادین. نمایندشمول فرض میوجود دارد، تئوریها را جهان

باشد و ها از منظر هستی شناسی وابسته به ذهن کنشگر میها معتقدند از آنجا که تئوريتفسیري
دارد و وجودواقعیتازايچندگانهرتفاسیشود لذا ساخته میاجتماعیصورتبهدانش

. داردکنشگران نیازتوافقومعنابهواقعیت
ساختتفسیري، تئوري-از نظریه پردازان دیدگاه نمادینالکمنوبر این اساس برگر

1)ontology :(واقعیتمورددرمامفرضاتبهتوجه
2.)epistemology :(نمایشراواقعیتچگونهکند،میخلقدانشانسانچگونهبرسیم،شناختبهتوانیممیچگونه

کنید؟میتوصیفیادهیدمی
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رخدادهاییتفسیرتجلیاجتماعیجهانکهکردندواقعیت را مطرح نموده و بیاناجتماعی
سازماندهیواقعیتگرفته وشکل1االذهانیدر بیندهد ومیخرکنشگراطرافدرکهاست

تئوري وضع واقعیت بر توجه به منشاء ذهنی واقعیت هاي سازمانی به عبارتی در این . شودمی
از سوي . گیردمیخودبهعینیحالتگرفتشکلواقعیتبه طوري که وقتیتأکید دارد
سازمانحوزهبهراواقعیتاجتماعیساختهنظریمعنابخشی،نظریهطرحباویکدیگر کارل

ذهنشاندرشناختینقشهوکنندمیتجربهراسازمانمستمرطوربهسازماناعضاي. کردوارد
اینزمان،طولدرودهندمیمعنانقشهآناساسبرراسازماناتفاقاتتمامکهگیردمیشکل
. شودمیتکمیلشناختینقشه

گردد که از طروحه و با تعمق در نظریه دوعاملی هرزبرگ مشخص میبا عنایت به مطالب م
نظر هرزبرگ و همکاران عوامل شناسایی شده فارغ از در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و 
ویژگیهاي کنشگر و تعامالتی که کنشگران با یکدیگر و محیط اطراف خود دارند، به عنوان 

گردند که این عوامل در هر صنعت و هر شغلی میعوامل انگیزشی و یا نگهدارننده مطرح 
به عبارت دیگر این عوامل خارج از ذهن کنشگران . باشدشمول میعمومیت داشته و جهان
.  باشندداراي واقعیت عینی می

:توان بیان نمودها میتفسیري-حال آنکه در نقد این مفروضات از دیدگاه نمادین
و تفسیر توسط آنها با استمداد از ادراکات ذهنیشی کارکنان از عوامل انگیزارزیابی - 

اجتماعیصورتبهکهاستواقعیتیبه این معنا که رضایت یا عدم رضایت. گیردصورت می
وهاآنبهبخشیدنمعنانمادها،ساختنباتوانندمیسازمانیکافرادنتیجهدرشود،میساخته

یا عدم رضایت خود از عوامل انگیزشی در ها رضایتازآنمختلفتفسیرهايوتعبیرنیز
به عبارت دیگر عوامل شناسایی شده در . سازمان را تعریف نموده و به آن واقعیت ببخشند

باشند و این کارکنان هستند که به نمی) کارکنان(تحقیق هرزبرگ، مستقل از ذهن کنشگران
.اندهآنها مفهوم بخشیده و از آنها به عنوان عوامل انگیزشی یاد کرد

رخدادهاییتفسیرتجلیاجتماعیشود که جهانگفته میاجتماعیساختتئوريدر- 
حالتنوعیواقعیتلذااست،انسانساختهچونودهدمیرخکنشگراناطرافدرکهاست
بر این اساس ممکن است عوامل شناسایی شده در نظریه هرزبرگ در . داردثباتیبیوثبات

ه شدن نیازها و رضایت کارکنان شود و در شرایط دیگر عکس این شرایطی موجب برانگیخت
دهند، خلق هایی که انجام میحالت اتفاق بیفتد، چرا که کنشگران محیط را بر اساس تحلیل

1. intersubjectivity
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.کنندمی
انگیزشی، شناسایی عوامل هاي نظریهپردازان از ارائه هدف هرزبرگ و سایر نظریه- 

وري در کار را افزایش دهند د تا با مدیریت آنها بتوانند بهرهباشاثرگذار بر نیازهاي کارکنان می
بر این . که به تبع آن باعث افزایش کارایی و در نهایت افزایش سودآوري براي سازمانها شوند

توان در جهت اساس طبق نظریه هرزبرگ با  فراهم نمودن عوامل بهداشتی و انگیزشی می
ه عبارتی یک سري عوامل ثابت به عنوان موارد جهان ب. ارضاي نیازهاي کارکنان اقدام نمود

شمول معرفی شده که از نظر آنها قابلیت کاربرد در تمامی سازمانها و در همه ادوار را دارا 
رفتار کارکنان با استفاده از مدیریتبرايتالشجايحال آنکه به نظر می رسد به. باشندمی

بهرفتار کارکنانازشود، بایداي کارکنان میشناسایی عواملی ثابت که موجب تحریک نیازه
درتغییرایجادکههنگامینتیجهدرنمود،استفادهتفسیروسازيمعنابرايبستريعنوان

تغییر عوامل طریقرفتار سازمانی ازمدیریتبرايتالشجايبهاست،نظرمدسازمان
سازمان و حتی ویژگیهاي رباجتماعی، فرهنگی و اقتصادي حاکمبستربایدانگیزشی،

با در نظر گرفتن عوامل مختلف بسته به ونمودهشناساییخوبیبهشخصیتی کارکنان را 
این .کرداستفادهنظرموردتغییراتایجاداین عوامل برايهايقابلیتشرایط مکانی و زمانی از

سازمان کاريلزاماتابهتوجهباهانگرشوهاارزشمهم از آن جهت داراي اهمیت است که 
شود، که منجر به تفاسیر متفاوتی توسط کارکنان میهاي موجود در سازمانو خرده فرهنگ

لذا عوامل انگیزشی باید متناسب با این عوامل در سازمان در نظر گرفته .تواند متغیر باشدمی
.شده و اجرایی گردد

نتیجه گیري
اي که از طریق بهبود است به گونهسازمانیکتوسعهبرايحیاتیعواملازیکیانگیزه

یکی از نظریات انگیزشی نظریه دوعاملی . شودمیسازمانوري منجر به افزایش سودبهره
انگیزشیعواملتنهاداد،توضیحخودتئوريدرهرزبرگکه فردریک. باشدهرزبرگ می

حذفبرايهداشتیبدر نظر گرفتن عواملوکافی نیستکارکناندرانگیزهایجادبراي
گیرد،نظریه هرزبرگ که در دیدگاه مدرن قرار می. باشدکارکنان نیز ضروري مینارضایتی

دارد، لذا نتایج این تحقیقات وجودگرمشاهدهذهنازخارجاین واقعیت،معتقد است
حال. شمول و قابلیت کاربرد در تمامی شرایط مکانی و زمانی فارغ از کنشگران دارندجهان
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هستیمنظرازهاتئوريکهآنجاازمعتقدندهاتفسیري–نمادیندیدگاهپردازادننظریهآنکه
تفاسیرلذاشودمیساختهاجتماعیصورتبهدانشوباشدمیکنشگرذهنبهوابستهشناسی

دارد، لذا ممکن نیازکنشگرانتوافقومعنابهواقعیتوداردوجودواقعیتازايچندگانه
.تفاسیر متفاوتی از آنها توسط کارکنان ارائه گردداست
این نظریه مورد نقدهاي فراوانی قرار گرفتنتیجهتوانمینکاتاینتمامگرفتننظردربا

گرفته اما با توجه به شناسایی نیازهاي کارکنان سازمان، هنوز هم توسط بسیاري از پژوهشگران 
دلیل . نیستندآشناهاتوصیهاینباافراد هستند کهازکمیتعدادگیرد ومورد استفاده قرار می

.   کاربرد گسترده آن شاید به دلیل درك و نحوه استفاده آسان از آن باشد
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منابع و مآخذ
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