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 تحلیل کتاب

 

راهی بهتر   "، جعبه ابزاری برای کمک به خوانندگان باشد تا "اشتیاق"دهد کتاب دنیل اچ.پینک وعده می 

. البته این  "را راهبری کرده، یا به کودکانِ خود کمک کنند   برای مدیریت موسسه خود پیدا کنند، حرفه شغلی 

( را هم به خود اختصاص داده و  New York Timesکتاب که عنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز )

 کند. های خوبی را پیشنهاد می دهد، دیدگاه در موضوع آنچه حقیقتا به افراد انگیزه می 

شته است ، افکار قدیمی  پینک، که در گذشته غالبا در مورد موضوعات کار ، مدیریت و دانش رفتاری مطلب نو 

ها، باید خود را در این  ها، مدارس، و دولت کاروورزد که کسبکشد و اصرار می ی انگیزه را به چالش میدرباره 

بخشی  ی علل  انگیزه های علمی، سازگار کنند. استدالل او اینست که، این موسسات تنها درباره موضوع با یافته 

دهند، اعتماد  اند؛ در واقع آنچه آنان برای تحریک و انگیزه دادن به افراد انجام می ه تفاهم نشد به افرادِ دچارِ سوء 

 دهد.به نفس و اقتدار و عملکرد را کاهش می 

ها و  ساده است: مدیریت در یک قرن و نیم  گذشته تغییر چندانی نکرده است. سازمان  "اشتیاق " پیام کتاب 

ها و  نند و آن هم، به حداکثر رساندن سود است، و از پاداش کموسسات، هنوز در راستای یک هدف کار می 

کنند تا کارکنان از دستورات طراحی شده برای ارتقا بخشیدن به این نتیجه  های بیرونی استفاده می مجازات

های بیرونی دیگر نباید در محل  ها و مجازات ها تحقیق علمی را ارزشمند بدانیم ، پاداش اطاعت کنند. اگر دهه 

گردانند  خالقانه، جالب، و خود "ایها، مشاغل به طور فزاینده های مدرن به کار گرفته شوند. زیرا در این محل کار

ها زمانی که کارها روتین  . شاید  این انگیزش "محور باشند -ی خدا روزمره، خسته کننده، و دیگرتا آنکه همیشه 

یاز به الگوی انگیزشی جدید دارد که با هویت و ذات  باشند، اما فضای کاری مدرن نو الگوریتمی بود جواب داده 

 باشد. خوانی داشته کار مدرن، هم 

وری و قدرت تولید در جهان  پندارد که مدیریت، نه راهِ چاره؛ بلکه، علت پایین آمدن سطوح بهره پینک می 

مطیع بودن را با  سیستم مدیریتی که  _ می خوانَد  2است. با اصرار موسسات بر آنچه او انگیزه شماره شده
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.  دهد دهی کارمندان را کاهش می دهد، نادانسته اقتدار، مشارکت)درکار(، و بهره پاداش و مجازات افزایش می 

و به کارمندانشان حق انتخاب بیشتر، احساس شورانگیز  روی بیاورند  3اگر موسسات به انگیزه شماره 

توانند کاری کنند که کارمندان  - های بیشتر برای حرکت به سوی کسب مهارت بدهند، میهدفمندی، و فرصت 

 بیشتر و بهتر کار کنند.   با کمال میل، 

جازات ما نیست، بلکه  راز رسیدن به کارآمدی باال؛ محرک بیولوژیکی، یا  محرک پاداش و م "نویسد،  پینک می 

میلی در عمق وجود ما که خودمان اختیار زندگیمان را در دست بگیریم، توانایی هایمان    _محرک سوم ماست

 . "ای از کار را انجام بدهیمرا افزایش و گسترش دهیم، و گوشه 

ابزارهای  ها و  ها و مجازاتاست. بخش اول، دلیل افزایش پاداش به سه بخش تقسیم شده  " اشتیاق"کتاب 

 ها جوابگو نیستند.  کند و توضیح میدهد که چرا این ارجاعی انگیزشی را ریشه یابی می 

بخش دوم، به بررسی سه عنصری که پینک معتقد است بهتر جواب داده و موجب ارتقای عملکرد و رضایت  

 پردازد، یعنی: حق انتخاب، مهارت و تسلط، و هدف.  شغلی هستند ، می 

 یست از منابع مختلف برای ایجاد محیطی که این سه هدف در آن زنده شود.  بخش سوم مجموعه ا

ی درونی اشخاص را بیدار کند، باعث ارتقای موسسات  شود که انگیزه در اینجا، پینک چند نکته را متذکر می 

ت  شود، اجرت و دستمزد افراد به طور صحیح پرداخت شود، و افراد، فرزندانی مسئولیت پذیر و مستقل تربی

 کنند.

های خودش  آورد تا از استداللهائی می ها و تحقیقات معروفِ پیرامون انگیزه، نقل قول پینک، غالبا از کتاب 

قیمت  "( و کتاب  Alfie Kohnآلفی کُوهِن )   "مجازات با پاداِش"دفاع کند. بعضی از منابع ارجاعی او از کتاب  

( هستند. او بدون توجه  David Greeneید گرین ) ( و دیوMark Lepperیِ مارک لِپِر ) " پنهانِ پاداش ها

مخصوصا حالت جریان. و اگرچه   گیرد، به جزئیات، از کارهای میهای چیکسِنت میهایی در روانشناسی وام می 

بخشد، اما این کار موجب پنهان شدن ِ نظرات وی درباره موضوع  استفاده عمده او از منابع، به کارش اعتبار می 

 شود. می 
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ی پینک درباره انگیزه، همان قدر که محکم و مستدل است، پیشِ پا افتاده هم هست. اگر چه  ن، نظریه در پایا

های بیشتری درباره کسب وکارهای  تر کند این بود که از مثال ی او را واقع بینانه توانست نظریه چیزی که می 

هد که نظرات او، مخصوصا در باب  کرد تا نشان دهای نرم افزار( استفاده می سنتی )در مقایسه با کمپانی 

 توانند کارآمد باشند. استقالل، چقدر می 

 


