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 کندمي سازمان مشخص اهداف اند.آمده بوجود خاصي اهداف برای اـهسازمان امروزی جوامع در -چكیده 

 بايد کارهايي چه عمل اينکه در و کارها مانجا چگونگي ولي گيرد، انجام بايد هاييفعاليت مجموعه چه که

نيروی انساني به عنوان يکي از  .است بر سازمان اثرگذار خارجي و داخلي محيطي عوامل از متأثر گيرد انجام

ها، انديشه تابع انسان ها مطرح است. در اين ميان رفتارمؤثرترين عوامل دخيل در تحقق اهداف سازمان

 مختلف به هایموقعيت در که اوست پرورشي و فطری عوامل و دروني هایها، خواستاحساسات، انگيزه

 و نوع عواطف، شناخت استعدادها، بدون تحقق اهداف سازمان کند. لذابروز پيدا مي گوناگون هایصورت

چندين واژه ديگر را  پذير نخواهد بود. انگيزش مفهوم وسيعي است کهامکان افراد شخصيت و هاانگيزه سطح

ها،  ها، گرايش نيازها، عاليق، ارزش شاملاست  انسانکننده عوامل مؤثر در انرژی و هدايت رفتار  وصيفکه ت

. لذا در اين تحقيق پس از معرفي مفهوم انگيزش و تبيين جايگاه مهم آن گيرد برمي درنيز ها  ها و مشوق اشتياق

ها پرداخته شده و يت انگيزش در سازمانهای رايج در حوزه مديردر مديريت منابع انساني، به بررسي نظريه

مورد بررسي قرار  -به عنوان منبعي نوين جهت مديريت سازماني  -سپس خاستگاه انگيزش در منابع اسالمي 

های مادی با مکتب اسالم از منظر قرآن و روايات ای انگيزش در نظامـههای مدلگيرد. همچنين تفاوتمي

  گرفت.مورد تبيين و تحليل قرار خواهد 

 ها؛ قرآن.ها و آسيبمديريت منابع انساني؛ انگيزش؛ چالش های كلیدی:واژه

 

 مقدمه -1

پردازان  است. وقتي نظريهو به معنای به حرکت در آوردن انگيزش، از نظر لغوی به معني ترغيب، انگيختن 

 درونيو داليل از افراد شده   ميان رفتار مشاهده به دنبال برقراری پيوندهاييکنند،  درباره انگيزش صحبت مي

بارت است از: ترين تعريفي که از انگيزش ارائه شده عترين و کاملابتدائي هستند.، استرفتار اين که زيربنای 

دهد و او را بطور آشکار به شود و در جهت معين سوق ميعامل و نيروی دروني که رفتار فرد را موجب مي»
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ت ديگر، انگيزش ميل يا محرکي است که برخي اوقات فرد را به عمل خاصي به عبار«. داردفعاليتي خاص وامي

ای خاص رفتار شود که افراد به گونهدارد و موجب ميواداشته و گاهي نيز او را از ارتکاب يك عمل باز مي

های مديريت، روانشناسي و مديران اجرايي بر اساس نوع نگاه خود، تعاريف کنند. محققان مختلف حوزه

 اند. تعدادی از اين تعاريف در زير آورده شده است:فاوتي از انگيزش ارائه کردهمت

های در اختيار از رفتار تر در ميان گزينهانگيزش فرآيندی است که به واسطه آن افراد در مراتب پائين  -

 (؛1964، 1زنند )وروماختياری، دست به انتخاب مي

، 2گيری، تالش و پشتکار در انجام کار )اتکينسونانگيزش عبارت است از تأثير همزمان بر جهت -

 (؛1964

ای خاص رفتار کند )گريگوری مورهد، شود افراد به گونهانگيزش نيرويي است باطني که موجب مي -

 (؛1379

کند )هرسي و بالنچارد، ها عبارتند از چراهای رفتاری که جهت کلي رفتار فرد را تعيين ميانگيزه -

 (؛1375

ناسي، انگيزش عبارت است از يك مفهوم که برای توصيف نيروهای مؤثر بر يك در حوزه روانش -

 (؛ 1996، 3شود )هربرت پتریارگانيزم به کار رفته و موجب انجام يا هدايت رفتار افراد مي

ای از روابط ميان معيارهای مستقل و وابسته مرتبط بوده و جهت انگيزش فرآيندی است که با مجموعه -

ا توضيح داده و اثرات شايستگي، مهارت و درک وظيفه را مشخص نموده و فعاليت رفتار يك فرد ر

 (.1976، 5و پريچارد 4نمايد )کمپبلبيروني را محدود مي
 

انگيزه،  و همچنين شود در انسان ايجاد ميدروني  حالت خواستبر اثر دخالت يك  انگيزش، معموالً 

انگيزه عبارت  تربه عبارت دقيقدانند.  اين دو را يکي مياصطالحي است که با انگيزش مترادف است و بعضي 

است از: عامل دروني به وجود آورنده انگيزش. انگيزه نيز در لغت به معني آنچه که کسي را به کاری برانگيزد 

از تر  توان انگيزه را دقيق روند. با اين حال، مي به صورت مترادف به کار مي آمده است. انگيزه و انگيزش غالباً

انگيزش دانست. به اين صورت که انگيزش را عامل کلي مولد رفتار، اما انگيزه را علت اختصاصي يك رفتار 

پديده انگيزش، غالبا به علل رفتار و تعبير و تفسير انسان از رفتارهای گوناگون توجه  خاص به حساب آورد.

                                                           
1- Vroom 

2- Atkinson 

3- Petri, Herbert 

4- Campbell 

5- Pritchard 
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شود، عبارتند از اينکه: چرا  زش مطرح ميشناسي انگي شناسان معتقدند، مسائل اساسي که در روان دارد. روان

 يابد؟ آيد؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار معيني برای مدت زماني طوالني ادامه مي رفتار خاصي پديد مي

کند که چرا آنها به روشي خاص  دهد و مشخص مي انگيزش، داليل رفتار افراد را نشان مي (1379 رمضاني،)

 (.1385، سانتراک) دار است دار و دنباله ی انگيزه، رفتاری همراه با انرژی، جهتکنند. رفتار دارا رفتار مي

کننده و نگهدارنده رفتار تعريف کرد. گيج و  توان به عنوان عامل نيرو دهنده، هدايت اصطالح انگيزش را مي

ا گرايش به عمل اند. انگيزش يك تمايل ي (، انگيزش را به موتور و فرمان اتومبيل تشبيه کرده1984برالينر)

ای که انگيزش را موجب  کردن به طريقي خاص است. او همچنين انگيزه را به صورت نياز يا خواست ويژه

های  رو، تمام برنامهشود، تعريف کرده است. از لحاظ پرورشي، انگيزش هم هدف است و هم وسيله. از اين مي

های انگيزشي هستند. به  شده است، دارای هدفهای حوزه عاطفي در نظر گرفته  درسي که برای آنها فعاليت

آيد و تأثير  نياز يادگيری به حساب مي عنوان وسيله، انگيزش مانند آمادگي ذهني يا رفتارهای ورودی يك پيش

 (.1385سيف، ) آن بر يادگيری کامال آشکار است

بر تنبيه، تهديد و فشار بود.  ترين راه برای ترغيب فرد به انجام دادن کار، اجبار فرد مبتنيدر گذشته، ساده

اما مدتي پس از بکارگيری اين روش نگذشت که اثر نامطلوب حاصل از اجرای اين رويکرد، صحت آن را 

تری بر اساس تنبيه و تشويق تؤام زير سؤال برد. پس از آن محققان و کارشناسان به دنبال رويکردهای معتدل

ای ب اين روش نيز، گروهي از محققين به دنبال بررسي علل ريشهروی آوردند. اما به دنبال عدم کارآئي مطلو

انگيزش در انسان پرداختند و در اين مسير به موضوعاتي همچون غريزه و لذت بسنده نمودند. روانشناسان در 

های خاصي  برای نفس آدمي اثبات کردند و آن را غريزيه ناميدند. در هيچ های انسان، ويژگيبيان ويژگي

-اند. بر همين اساس، نظريههای حقيقي انسان به درستي بررسي نشدهمکاتب روانشناسي، غرائز و انگيزهيك از 

های افراد در علم مديريت تا کنون توسط بشر تدوين شده است، هايي که جهت مديريت و هدايت انگيزه

 اند.نفس ارائه شدهتر و بدون توجه به تمايالت حقيقي های ظاهریناقص بوده و تنها بر اساس گرايش

 

 . جایگاه انگیزش در مدیریت 2

در جوامع امروزی  .است انساني منابع موضوع مديريت، حوزه برانگيز چالش و مهم هایبحث از يکي امروزه

تواند از طريق سازمان در جهت تحقق های فرد است و انسان ميها محل شکوفايي استعدادها و تواناييسازمان

ها هستند. يك های انسانها عرصه ظهور و شکوفايي استعدادها و توانايينمايد. سازمان اهداف تعالي حرکت

تواند انگيزه آنان را در راستای بروز سازمان با ايجاد يك محيط مناسب و تأمين نيازهای حقيقي افراد مي

م مديريت ابزارهای غم اينکه علرهای بالقوه و همچنين رشد و اثربخشي سازمان فراهم نمايد. عليتوانايي
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های شاياني در مناسبي جهت رفع و هدايت مسائل محيطي و فني در محيط کار در اختيار داشته و به موفقيت

های ها به عنوان مهمترين چالشاين زمينه دست يافته، اما چگونگي برخورد با کارکنان و ايجاد انگيزه در آن

ای است که اين پيچيدگي خود ناشي از ناشناختگي دهی بسيار پيچيمديريتي مطرح است. انگيزش پديده

ها از اهميت بسيار زيادی برخوردار انسان است. از طرف ديگر موضوع انگيزش در سازمان حقيقت و جوهره

است، چرا که اثربخشي مديريت تا حدود زيادی تحت تأثير خواست و اراده نيروی انساني است. بنابراين يکي 

شود ايجاد انگيزش و هدايت نيروی انساني است. ايجاد انگيزش در کارکنان باعث مي از وظائف مهم مديران

سازمان با صرف هزينه و زمان کمتری به نتايج بيشتری دست يابد. اگر انگيزه مناسبي برای انجام کار وجود 

ه تنها کمکي به های ذهني و عملي کارکنان متوجه انجام نامطلوب و غيرضروری شده و ننداشته باشد، توانايي

 مديريت گذشته هایاندازند. تجربهها را به زحمت ميکنند، بلکه در مواردی سازمانتحقق اهداف سازمان نمي

هيچ  دارند. قرار سازمان يك سرمايه ترينبا ارزش زمره در انسان که است اين بيانگر جهاني عرصه در علمي

ها توسط های اصلي سازمانحيات آن دخيل نباشند. فعاليتتوان يافت که افراد در ايجاد و سازماني را نمي

نمايند. اسي ايفا ميـها نقشي اسداف سازمانـشود و افراد توانا و باانگيزه در تحقق اهنيروی انساني انجام مي

 اين بر ناظر گرفت، شکل بيستم قرن چهارم و های سومدهه هایپژوهش پايه بر که انيـانس روابط نهضت

 مطالعه آن هدف و شد آغاز علمي مديريت هایروش های مشابهشيوه به ابتدا ها،پژوهش اين ت.اس موضوع

 بازده بر سرپرستي کيفيت و پولي هایمشوق بعد، مراحل در بود. کار شرايط فيزيکي با پرسنل عملکرد روابط

 افزايش موجب کار يکيفيز شرايط از غير چيزی که شد معلوم و گرفت قرار مطالعه پرسنل مورد هایفعاليت

 که انديشه شد اين کننده تبيين انساني روابط زمينه در بعدی هایوشش. کشودمي کارکنان يا برونداد توليد

 تجديد مورد رفاه کارکنان جهت در هاسازمان هایهدف شود، احياء کار محيط در بايد انسان شأن و حرمت

 سازمان ساختار در تغيير با استفاده شود، افراد گروهي رکتمشا از گيریتصميم و مديريت در گيرد، قرار نظر

هايي برنامه تا است شده موجب ديدگاه تالش اين آنان کار تا شود داده افراد به ابتکار و عمل آزادی امکان و

 ياد فرد تعالي ايجاد برای بسترسازی موجب تواندمي بالندگي که و شکوفايي رشد، زمينه در گسترده و متنوع

ها، شناسايي استعدادهای بالقوه کارکنان و   يکي از وظايف مهم مديران در سازمانبنابراين  .درآيد اجرا به د،کر

را فراهم  موفقيت سازمان در نيل به اهدافهای رشد و شکوفايي آنان است که زمينه  فراهم نمودن زمينه

آگاهي از عوامل موثر بر و بدون توجه توان  نمينمايند که امروزه محققان عرصه مديريت بيان ميکند.  مي

ترين در اين ميان، عوامل انساني از مهموری در توليد به سوی توسعه پايدار گام برداشت.  افزايش ميزان بهره

از آنجا که انسان در توسعه نقش کليدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت ها برخوردار هستند. نقش

ای برخوردار است. بنابراين يکي از  های روحي و رواني افراد از اهميت ويژهپذيرد، برطرف کردن نياز مي
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های سازماني. در يك  هايي با نيازهای متعدد برای نيل به هدف وظايف مهم مدير، انگيزش افراد است، انسان

زهای انسان در گيرد. به بخشي از نيا ها در سه گروه )فيزيکي، اجتماعي و رواني( قرار مي بندی کلي انگيزه طبقه

های فيزيکي اطالق  ( انگيزهغيره محيط کار مانند تسهيالت رفاهي محيط کار )محل مناسب کار، هوا، نور و

کند و بيشتر  شود. به دسته ای از نيازهای افراد که به رفتار ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط پيدا مي مي

نيازهايي که رضايت  گويند و آن گروه ازی اجتماعي ميهاسازد، انگيزهنيازهای اجتماعي را برطرف مي

 شود. های رواني محسوب مي روحي افراد را در پي دارد، جزء انگيزه

 

 بررسی نظریات رایج انگیزش  -3
 نظریه سلسله مراتبی مازلو -3-1

 در مراتب آنها سلسله و نيازها درباره مازلو نظريات اما اندگفته سخن نيازها درباره روانشناس علمای اغلب

 گرفته قرار توجه مورد وسيعي طور به که است نظرياتي از يکي است و برخوردار خاصي اهميت از انسان،

 در که آنها ترينضروری از آن دامنه که شود بيان مي طبقه پنج در انسان نيازهای تمام نظريه اين در است.

 متغير شوند برانگيخته آنها ارضاء برای است نممک نفر فقط چند که آنها باالترين تا است مشترک همگان

  . اند شده تنظيم ذيل مراتب سلسله صورت به سطح تا باالترين سطح ترينپائين از نيازها است.
 

 و مسکن مانند غذا،آب، هوا هستند نيازها ترين ایپايه که زيستي نيازهای (1)

 محيطي از تهديدات حافظتم و فشار و روحي و جسمي آرامش شامل تضميني يا ايمني نيازهای (2)

 . آينده و حال

 :مثل مواردی شامل شودمي گفته عشق و خاطر علقت از غالباً که اجتماعي نيازهای (3)

 به  تعلق احساس نياز و گرفتن قرار رديفانهم قبول مورد عشق، دوستانه، روابط ايجاد برای نياز

 . اجتماعي محيطي در شدن واقع قبول مورد و جمع

 احترام، فرد به کسب تمايل احساس خود بلکه به اقدام مورد در تنها نه نيازها اين تي،حرم نيازهای  (4)

 .اوست شخصي هایموفقيت اساس بر ديگران ازجانب وتوجه شخصيت

 بالقوه تمام توانايي به دستيابي به قادر را افراد که است نيازهايي شامل مجموعه اين خوديابي: نياز  (5)

 مورد رسيدن به کمال برای فرد انگيزش عنوان به توانمي را نيازها اين اساساً کند.مي خود تکاملي

 . دارد قرار توجه و بررسي
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 در کنندمي آن معين با را خود نيازهای ارضای تاخر و تقدم هانانسا که روشي نظريه اين براساس

 سلسله از بار اولين برای لويکسان است. ماز جوامع تمام در بوده بينيپيش قابل شده تعيين پيش از ایمجموعه

 برای تنها انسان اما دارد غذا به نياز کامل که انسان است آورد. به نظر مازلو درست ميان به مراتب نيازها سخن

 در طبيعت او و انگيزش با وجود اين و شود تالش انگيخته و کار یابر بايد فرد کند.نمي شکمش زندگي

پر  ای پديده را برعکس آن بلکه کند.نمي تلقي ساده يك امر در انسان انگيختگي پديدة مازلو .است آميخته

 پايان بشری معموالً آگاهانه  آرزوهای و است اميال معتقد او نمايد.مي قلمداد ناپذيرپايان و پيچيده نوسان

 اميال که ای هستندپرده چون اـهخواسته اين زيرا کند.مي خودنمايي ديگری يکي، ایـارض با و ناپذيرند

 يك حالت در گاههيچ انسان که است ترتيب بدين .اندنموده پنهان را انسان وجود حقيقي و نهايي پايدار

 به شود.مي حاصل مرحله به مرحله و است نسبي فرد گيرد. رضايتنمي قرار مطلق و کامل و ارضای رضايت

 آن ارضای پي در بايد که شوديم بيدار آدمي در ديگری خواسته آرزو و شد ارضا يك خواسته محض آنکه

کلي  عنوان تحت که آيندمي وجود به نيازها از جديدی گروه فيزيولوژيکي، نيازهای ارضای پس از .برآيد

 ديگر احساس سيرشد، گرسنه، انسان وقتي کههمچنان گويدمي مازلو شوند.مي بندیطبقه امنيت به نياز

 گرديد نيز ارضا امنيت نظر از فرد کهزماني آيد.نمي شمار به او برای نيازی گرسنگي و کندنمي گرسنگي

 از يکي شد. محسوب نخواهد نيازی و خواسته وی امنيت برای به نياز و کرد نخواهد خطر احساس ديگر

 و کندمي وجوجست آشنا در چيزهای را امنيت بيشتر آدمي که انسان برای ثبات و امنيت به نياز هایجنبه

 داشته ثبات که خواهدمي شغلي فرد .شغلي است امنيت ناآشناست او برای که است اييچيزه پي در کمتر

 نحوه به امنيت و فيزيولوژيکي نيازهای هرگاه دارد. اشآينده تضمين و تأمين برای اندازپس به نياز يا و باشد

 عشق که دارد اعتقاد ومازل شود.مي بيدار فرد در تعلق و محبت، مهرباني و عشق به نياز شدند، ارضا مطلوب

 آب و غذا به احتياج مانند جنسي غرائز کهحالي در است. آن از واالتر بلکه نياز نيست، جنسي عالئق مترادف

 .گرددمي فعال بودن محترم به نياز آن دارند، پس از فيزيولوژيکي جنبه

 

  yو  xنظریه  -3-2

 دقت در با و داد قرار بررسي و مالحظه مورد ار کارکنان با مديران رفتار گريگور در بررسي ديگری، مك

 به آنان نسبت نگرش و ديدگاه از مديران رفتار که شد متوجه کارکنان با مديران رفتار و برخورد نوع

 وی کنند.مي تصور برای کارکنان را خاصي خصوصيات خود انديشه و ذهن در وآنان شودمي ناشي کارکنان

-مي نسبت خود کارکنان به منفي خصوصيات  که مديراني کرد: تقسيم تهدس دو به را مديران کلي طور به

 کارکنان از خوب برداشتي که و مديراني کرد نامگذاری xعنوان  با را آنها که هستند بدبين آنها دهند و به
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 فکر و دانندمي گريزان کار از را کارکنان  xمجموعه مديران نظريه اين کرد. طبق نامگذاری  yبا عنوان  دارند

 دنبال امنيت به و ندارند نوآوری و خالقيت پذيرند،نمي مسئوليت دهند،نمي کار به تن کارکنان کنند کهمي

 تنبيه، و تهديد انجام وظايف، به کارکنان نمودن اداره و انگيزش ايجاد راه و کنندنمي بلندپروازی و هستند

 و تفريح نوعي را کردن کار کارکنان yعه مجمو مديران ديدگاه از است شغلي مزايای و حقوق پرداخت

ندارند.  مداوم و شديد کنترل و راهنمايي به نيازی گريزند ونمي آن از و دانندخود مي برای سرگرمي

 تا کنندمي کمك کنترل شديد جای به لذا دارند، نوآوری و خالقيت توان و پذيرند مسئوليت عموماً کارکنان

 را کارکنان شغل منظور اين و برای باشند داشته کنترل خود اعمال بر شپي از بيش و کرده رشد کارکنان

 اساسي وظيفه مديران از دسته اين ديگر عبارت به .دهندمي دخالت هاگيریتصميم در را آنها دهند،مي توسعه

 انگيزه دارای اگر کارمندان که دارند عقيده و دانندمي استعدادهای کارکنان ساختن بالفعل و آشکار را خود

 .بردارند گام سازمان اهداف تحقق جهت در مديران و رهبری هدايت با توانندمي باشند کافي

 

 نظریه دو عاملی هرزبرگ -3-3

 نيازهايي دارای افراد بر اين اساس که هرزبرگ نظريه دو عاملي خود را عالوه بر نظريات قبلي، فردريك

 و هاانگيزاننده مجزا کامالً دسته دو به نيازها نظريه اين در اد.تالشند، ارائه د آنها در ارضای برای که هستند

 نظر از نيازها اين هستند. باال سطوح نيازهای هاکننده ارضا يا هاانگيزاننده اند.تقسيم شده هانگهدارنده

 و کامل استقالل افراد، چالش موجب که دارند ارتباط انسان ذاتي تمايالت به ایبگونه اند.محتوايي دروني

 را اوليه محرک و نقش شوندمي مربوط اجرا و شغلي رضايت مستقيماً بر هاانگيزه بعالوه شوند.مي فرد شدن

 باال توانايي باشد داشته وجود محيط کار در عوامل اين دارند. اگر برعهده کار انجام به کارکنان تشويق در

 فقط شوندنمي شغلي رضايت عدم موجبکار  محيط در آنها نبودن ولي دارند را شغلي رضايت بردن

 يا هانگهدارنده پيشرفت. و مسئوليت کار، آميزانجام موفقيت نياز مانند کنند،مي تشديد را تفاوتيبي احساس

 عوامل است زيستي و ايمني اجتماعي، نيازهای شامل که پائيني هستند سطح نيازهای هاکننده ناراضي

 برخالف ، کنندمي طلب را مناسب فيزيکي محيط و شوندمي مربوط کار کيمحيط فيزي به مستقيماً نگهدارنده

سطح  فقط اـآنه ود،ـشنمي شغلي ايتـرض يا انگيزش خلق وجبـم محيطي واملـع ها حضورزندهـانگي

 بايد اين عوامل بعالوه شود.مي ايتيـنارض بروز اعثـب آنها وجود دمـع يعني دهندمي کاهش را نارضايتي

 آنها نگهدارنده بايست نيازهایمي کنند پيدا ارتقاء هاانگيزنده نيازهای به بتوانند اينکه برای افراد دشون ارضا

 طبق. کار عمومي شرايط و همکاران، نظارت با رابطه شغلي، امنيت حقوق، پرداخت باشد، مانند شده ارضا

 آن در که کنند خلق بايد محيطي انسرپرست انگيزش، سطح نظر از برانگيخته کارکنان داشتن برای نظريه اين
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 به باشد نگهدارنده عوامل محرک که شرايطي ارائه .شود داده باال سطح نيازهای ارضای فرصت افراد به

 شوند گرفته ناديده نبايد نگهدارنده عوامل حال اين با شود منجر بخشرضايت کار به است ممکن ندرت

 عوامل اگر باشد،رضايت نمي مخالف نقطه کار از رضايتينا که دهدمي نشان هاداده گويدمي هرزبرگ.

 است «نارضايتي» ،«رضايت»مقابل  نقطه .شودنمي شغلي رضايت الزاماً موجب شود حذف محيط از نارضايتي

 . است« عدم نارضايتي» ،«نارضايتي» نقطه مقابل ولي

 

 تبیین انگیزش از منظر اسالم -4

علل انگيزش کارکنان از اهميت خاصي برخوردار است. اينکه چرا برای هر مدير، آشنايي با مفاهيم و 

دهند، چرا بعضي از کارمندان بسيار فعال کنند، چرا تغيير فعاليت ميکارمندان به کارهای خاصي اشتغال پيدا مي

شود، همه و همه سؤاالتي عالقگي در بعضي از افراد مشاهده ميو بعضي بسيار کم کارند، و اينکه چرا بي

 ی انگيزش جستجو نمود. ها را بايد در مقولهی آنستند که ريشهه

تواند موجب فساد عمل و يا تعالي در اسالم بحث نه تنها عمل بلکه نيت فعاليت نيز دارای اهميت بوده و مي

، بدين معني که دو موضوع نيت و «الصالحات الذين امنوا و عملو»که در آيات قرآن داريم آن شود. بطوری

صالح دو رکن در هر فعاليتي بوده و نيت صادق، خالص و الهي در کنار عمل صالح منجر به پذيرش  عمل

های مديريت منابع انساني بر اين اصل استوار است که انگيزش يك ميل دروني و اعمال خواهد بود. نظام

نافع شخصي و غيره باشد. تواند الهي، شيطاني، منافع گروهي، مها ميچند اين انگيزه سرچشمه اعمال است. هر

در سازمان نيز يکي از وظائف اصلي مديران تحقق عوامل ايجاد انگيزه در کارکنان به منظور افزايش عملکرد 

های مطرح شده در که در نظريهآنان به باالترين سطح ممکن و جهت دهي فعاليت آنان است. همانطوری

های انگيزش مبتني بر نيازهای کارکنان است. در اين ترين مدلهای گذشته مشاهده شد، يکي ابتدائيبخش

ها، مطرح شد که فرد دارای نيازهايي است که اگر وی احساس کند که در اثر فعاليت بيشتر اين نيازها از مدل

-های رايج به دستهبخشد. اين نيازها در نظريهشود، به فعاليت خود تداوم و شدت ميطرف سازمان برطرف مي

ور طبيعي توجه به نيازهای اوليه طفيزيولوژيکي، امنيتي، اجتماعي و خوديابي است. در اسالم نيز بهای نيازهای 

مورد توجه قرار گرفته است. دو مسأله معيشت و امنيت به شدت در اسالم مورد توجه قرار گرفته است. در اين 

ي به عنوان اهداف اصلي در جامعه راستا منابع مختلفي از اسالم در دسترس است که مبارزه با فقر و بي عدالت

شود. همچنين در حکومت اسالمي محل اصلي مصرف خمس و زکات، رسيدگي به اسالمي مطرح مي

 فرمايد: محرومين در راستای کاهش شکاف طبقاتي است. در همين راستا علي )ع( مي
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... آن را به خزانه حکومت  زنان رفته باشدبه خدا سوگند حتى اگر موردى را بيابم که امالک و اموال مسلمانان به کابين »

 (.15خطبه  -نهج البالغه« )باز مى گردانم، زيرا اجراى عدالت موجب گشايش کارها مى گردد
 

 فرمايد:همچنين در مورد امنيت در جامعه مي
 -به مال احدی از مردماش بي بهره نماييد، هرگز مبادا هرگز مبادا کسي را از مايحتاجش باز داريد و از رسيدن به خواسته»

دست بيازيد، مگر آنکه اسب و جنگ افزاری  -های در گرو پيمان )متعهد به قوانين کشور(از مسلمانان نمازگزار تا اقليت

 «بيابيد که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده
 

-اسالمى و بى عدالتىالسالم در خطبه معروف شقشقيه بطور مختصر به شرح وضعيت جامعه  اميرالمؤمنين عليه

 هاى حاکم در زمان خليفه قبلي پرداخته است و در اين مورد چنين مى فرمايد:

تا آنجا که خليفه سوم به خالفت رسيد درحاليکه پهلوهايش از پرخورى باد کرده و همواره بين آشپزخانه و مستراح »

اى که به جان گياهان  ن را همچون شترهاى گرسنهالمال مسلمانا سرگردان بود، و خويشاوندان پدرى او به همراه وى بيت

المال را حيف و ميل کرد که هرچه بافته بود پنبه شد و  عثمان آنقدر بيت .بهارى بيفتد، خوردند و حيف و ميل کردند

 «پرستى او نابودش کرد کارهاى او موجب خشم و قيام مردم گرديد و شکم

 

اى از بزرگان و اشخاص با نفوذ به  اشرافيتى افتاده بود که عدهدر وضعيتي از حکومت اسالمي که در دام چنان 

کردند، اميرالمؤمنين المال پر مى هاى خود را از بيتالمال مسلمانان افتاده و شکم همراه خليفه به جان بيت

ر کرد. آری، مکتب متعالي اسالم بيشتر از هالسالم با اين موضوع بشدت مخالف بود و با آن مبارزه مى عليه

توان در سخنان علي )ع( در مفهوم مکتبي به بحث عدالت در جامعه توجه خاص دارد، و اين توجه را مي

 فرمود:عدالت يافت که مي
گيرد و بزرگراهي است که همه عدالت قانوني است عام و مدير و مدبری است کلي و شامل که همه اجتماع را در برمي»

 (437 هالبالغنهج حکمت ) «بايد از آن بروند
 

 فرمايد:و در جای ديگری مي

تواند همه را در برگيرد و در خود جای دهد و آن کس که بيمار همانا در عدالت گنجايشي خاص است، عدالت مي»

 البالغه(نهج 15)خطبه  «گنجد بايد بداند که جايگاه ظلم و جور تنگتر استاست اندامش آماس کرده در عدالت نمي
 

ی نيازها وجود دارد، در انواع نيازهاست. گاه اسالمي در مقولهدگاه مادی و ديدبين دياما تفاوت ظريفي که 

اسالم نيز به شدت با فقر و محروميت مبارزه کرده و به دنبال رسيدگي به نيازهای معيشتي است، ولي بايد توجه 

ت، چه بسا نيازهای معنوی شود. نيازهای انسان مادی و معنوی اسداشت که نيازها محدود به نيازهای مادی نمي
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طلبد. به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان، يك فرد مسلمان، گرسنگي و تشنگي را در توجه بيشتری را مي

که غذا و آب جزء دسته نيازهای فيزيولوژيك محسوب شده و بر اساس پذيرد، در حاليمدت زمان زيادی مي

درک نياز معنوی ميسر نيست. اما در ماه رمضان، که معنويات  که نيازهای مادی رفع نشود،نظر مازلو، تا زماني

برد. به گيرد، فرد نياز به غذا و آب را فراموش کرده و از توجه به معنويت لذت هم ميمورد توجه قرار مي

عبارت ديگر اگر بخواهيم نظريه مازلو را بپذيريم، در ماه مبارک رمضان هيچ فردی نبايد روزه بگيرد. بنابراين 

کند، بلکه اعتقاد و توجه به ابعاد نياز در اسالم اهميت زيادی داشته و لزوماً از مراتب مکاتب مادی پيروی نمي

کند. در مکتب اسالم، توجه به خدا و معنويت جزء ها را مديريت ميباور افراد است که نيازها و اولويت آن

ساير نيازهای مادی، الزم بوده و دارای آثاری  نيازهای فطری و دروني بشر بوده که توجه به آن نيز همانند

بيني به جهان و خلقت و هستي. معنويت مذهبي از آن جهت بيني است. خوشاست. اولين اثر معنويت خوش

دار و هدف را خير و دهد، بـه اين نحو که آفرينش را هدفکه تلقي انسان را نسبت به جهان شکل خاص مي

بـينانه طبعاً ديد انسان را نسبت به نظام کلي هستي و قوانين حاکم بر آن خوش کند،تکامل و سعادت معرفي مي

انسان همين که به حکم معنويت و ايمان، جهان را به نور حق و  دلي است.سازد. اثر ديگر معنويت روشنمي

ر گردد که دکند و در حکم چراغي ميبيني، فضای روح او را روشن ميحقيقت روشن ديد، همين روشن

درونش روشن شـده باشد. سومين اثر معنويت اميدواری به نتيجه خوب و تالش خوب است. از نظر منطق 

مادی، جهان نسبت به مردمي که در راه صحيح و يا راه باطل، راه عدالت يا راه ظلم، راه درستي يا راه نادرستي 

طرف و ن نسبت به تالش اين دو دسته بيتفاوت است؛ ولي در منطقِ فردِ با ايمان، جهاطرف و بيروند، بيمي

جهان در برابر اين دو نوع تالش يکسان نيست؛ بلکه دستگاه آفرينش حامي  العملتفاوت نيست. عکسبي

إِن تـَنـصـُرُوا اللَّهَ »کنند: مردمي است که در راه حق و حقيقت و درستي و عدالت و خيرخواهي تالش مي

إِنَّ اللّهَ الَيضِيعُ أَجْرَ الُْمحْسِنِينَ؛ اجر و »و همچنين  «کنيد، خداونـد شما را ياری مي کند يـَنـصـُرْکُمْ؛ اگر خدا را ياری

عالوه بر موارد ذکر شده، توجه به معنويت، به عنوان نياز دروني انسان،  «.رودپاداش نيکوکاران هرگز هدر نمي

نيز در بر دارد. بنابراين در اسالم نيازها « لذات معنوی و عقالني»و « آرامش خاطر»آثار ديگری را همچون 

دارای سلسله مراتب نيستند و رفتار تابع اعتقادات و باورهاست. همچنين نيازها تنها محدود به نيازهای مادی 

بايست با ايجاد يك نيستند و نيازهای معنوی همچون کرامت انساني، احترام، منزلت اجتماعي و غيره نيز مي

 مادی و معنوی( مورد اهتمام قرار گيرد. تناسب )بين نيازهای

ای و ابل ذکر است، نگاه پايهـای اساسي که در مکتب اسالم نسبت به مقوله انگيزش قـهيکي ديگر از مؤلفه

ای در اسالم به نيازهای انساني است. هر اندازه شناخت ما نسبت به حقيقت انسان و فلسفه خلقت وی بيشتر ريشه

، قاعدتاً نيازهای واقعي فرد بهتر شناخته شده و شرائط بهتری جهت ميل به انجام کار در به واقعيت نزديك باشد
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وی قابل تحقق است. در اين راستا نياز به خود شناسي از جمله نيازهای اساسي در مکتب اسالم مطرح است. 

ر چه در نظام اسالم دعوت به تحقيق و بررسي جهت فهم هدف خلقت خود و عالم هستي نموده است. انسان ه

، به تحقيق خدای خود را «مّن عرف نفسه فقد عرف ربّه»هستي تحقيق و بررسي نمايد، بر اساس حديث شريف 

شود. در يك نظام خواهد شناخت. در اين نگاه، نياز به خدای متعال از جمله مهمترين نيازهای انسان تعبير مي

ر مناسب جهت تفکر و شناخت حقيقت خلقت، و بايست بستمديريتي، عالوه بر ساير نيازهای مادی، مي

نياز مطلق است و مخلوقات همه محتاج اويند. همچنين بستر عبادت و ارتباط با خدا فراهم شود. خداوند بى

ها که يکى از مخلوقات خداييم ، سراسر  کند. ما انسان اوست که همة نيازهاى مخلوقاتش را بر طرف مي

ها قادر به گرفته است، مانند نياز به آب و غذا و هوا و غيره که با نبود يکى از آنوجودمان را نياز و احتياج فرا 

 فرمايد:در همين راستا خدا در قرآن کريم مي ادامة حيات نيستيم.
 « نياز و شايستة هرگونه حمد و ستايش استاى مردم! شما همگى نيازمند به خداييد. تنها خداوند است که بى»

 (15)فاطر آية 
 

توان از اين سخن آن حضرت به خوبى شناخت، آنجا که  را مىي )ع( اهميت عبادت در نظر علچنين هم

 فرمايد:  مى
تر است از اين که در بستر در  هزار ضربت شمشير بر من آسان !بن ابيطالب در دست اوست قسم به کسى که جان على»

 نج البالغه( 180)خطبه « غير طاعت خدا بميرم
 

 قرآن نيز در سوره ذاريات بصورت زير اشاره شده است. اهميت عبادت در
 56سوره ذاريات آيه  «ليعبدون وما خلقت الجن و االنس إال »

 «عبادت خداوند است هدف آفرينش هستي و جن و انس،»
 

از ديد سازماني هم شناخت حقيقت خلقت از اهميت خاصي برخوردار است، چرا که اگر فرد با اين نيت که 

کند، کار خود را اش و يا کمك به يك فعاليت سازماني، در راستای رضای خداوند حرکت ميظيفهبا انجام و

انجام دهد، اين امر بخودی خود منشأ انگيزه سرشار و فعاليت مداوم وی خواهد شد. حضرت علي)ع( به مالك 

تو هستند و از اين جهت حق ها دو نوعند، يا مسلمانند که برادر ديني فرمايد، مواظب مردم باش که آناشتر مي

تواند در به گردن تو دارند و يا هم نوع تو هستند و حق هم نوعي بر گردن تو دارند. اين نوع بينش است که مي

های اصلي در نظام مديريت مديران هم انگيزه وافر خدمتگزاری بدون منت ايجاد نمايد. بنابراين يکي از مؤلفه

نجام وظائف است. در مديريت اسالمي هر کارمند و مديری خود را در اسالمي، تأثير تکليف محوری در ا

داند که عالوه بر ار اوست را يك امانت ميـداند و حوزه مسئوليت و امکاناتي که در اختيمقابل خدا مسئول مي
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 بايست پاسخگو باشد. و لذا در چنين سازماني خوددا نيز ميـازمان در محضر خـپاسخگو بودن به صاحبان س

نظارتي بر اساس تقوا و ايمان به عنوان عامل اصلي پيشبرد اهداف سازمان مطرح است. وقتي افراد سازمان به 

خاطر عمل به تکاليف شرعي و الهي خود به وظائف سازماني خود پايبند هستند، خود نظارتي کارکنان منجر به 

ای در جهت عنوی افراد سازمان خود مقدمهشود. بنابراين توجه به نيازهای مسهولت کار مديران در نظارت مي

 های مديريت مادی مورد غفلت قرار گرفته است.  تحقق اهداف سازماني خواهد بود، امری که در نظام

های مهم در مکاتب مديريت مادی با مکتب مديريت اسالمي در تحقق اهداف به هر يکي ديگر از تفاوت

نمايد. همچنين نيازهای مورد توجه در مديريت مادی، توجيه ميوسيله است. در مديريت غربي هدف وسيله را 

ای تأکيد کنند، مديريت در مکتب القول بر خواستهها را شامل شده و اگر افراد سازمان متفقهمه انواع خواسته

داند، در حاليکه در اسالم نيازها به صورت مشروع و غيرمشروع تحليل و مادی خود را ملزم به ارضای آن مي

که به هدف خلقت فرد صدمه وارد ننمايد، مورد صورتي شوند. در مديريت اسالمي نيازها تنها دربندی ميدسته

حد و که مبنای مديريت مادی، توجه به نيازها ولو نامحدود و بيگيرند، در صورتيتوجه و رسيدگي قرار مي

 حصر افراد است. 

ن به خدا است. ايمان در دل انسان مؤمن مشعل پر فروغي از مهمترين عوامل مؤثر در مديريت اسالمي، ايما

نمايد. است که راه را به او نشان داده، نور اميد را در وی روشن نگه داشته و پشتوانه محکمي برايش ايجاد مي

ها است. انساني که با پشتوانه ترين انگيزهآيد، قویای که در سايه ايمان بدست ميدر چنين شرائطي انگيزه

کند و از دا معامله ميـکند، با ياد خدا دلش آرام است. چنين فردی با خان و برای رضايت خدا کار ميايم

توجهي و کم مهری ديگران قرار گيرد، درصدد گرفتن انتقام از آنان بر مردم توقعي ندارد. لذا اگر مورد بي

به همين خاطر هم هيچ وقت احساس کند. نيامده، از کارش دلسرد نشده، بلکه خودش را با بهشت معامله مي

شود که تسليم محض خدا باشد، در اين حالت با استمداد و توکل به کند. ايمان به خداوند باعث ميضرر نمي

صورت، شکستي برای او وجود ندارد. نمايد و مطمئن است که در اينخدا در راستای وظائف خود حرکت مي

ن موجب تقويت روحيه حسابگری بر اساس خوف و رجاء شده و همچنين ايمان به معاد در کارکنان سازما

افراد سازمان در يك خود نظارتي دائم، تمامي اعمال آشکار و پنهان خود را در محضر خدای عالم يافته و به 

 گمارند. انجام وظائف خود همت مي

در واقع ايمان، باورهای  ای از مفهوم خودنظارتي يافت.توان حالت شدت يافتهدر ادبيات ديني، تقوا را مي

ديني، همراه با پايبندی به نظام ارزشي اسالم عامل بسيار مهمي در ايجاد خود نظارتي است. برای اثبات اين 

-نکته، ابتدا الزم است ماهيت هر يك از باورهای ديني و نظام ارزشي دانسته شود؛ زيرا با تبيين باورها و ارزش

هاست؛ و مراقبت دروني، در د نظارتي برخاسته و غير قابل انفکاک از آنگردد که خوهای اسالمي، آشکار مي



 

 1394ماه  اردیبهشت و خرداد، و دوازده دهیازشماره                             های مدیریت و حسابداری   ماهنامه پژوهش

 

 

76 

 

های اسالمي است؛ و به هر ميزان که ايمان به حقايق ديني و باورهای ها و خود يکي از ارزشواقع زاييده آن

اقع خود در و .گردداسالمي قوی باشد پايبندی به نظام ارزشي نيز بيشتر، و در نتيجه خود نظارتي شديدتر مي

بنابراين، تقويت ايمان به خدا  .گرددنظارتي همان تقوای الهي است که در انجام دادن وظايف کاری متجلي مي

و آخرت و گسترش تقوای الهي در کارکنان، يکي ديگر از راهکارهای مؤثر در مديريت اسالمي است که در 

هدايت مثمرثمر خواهد بود. امری که  های نظارت وراستای ايجاد خود نظارتي و در نتيجه کاهش هزينه

 مديريت با نگاه مادی از آن بي بهره است.  

است. وقتي در « نظارت و کنترل»يکي ديگر از عوامل ديگر مؤثر بر ايجاد انگيزش در کارکنان بحث 

قيد و را نوعي سازماني نظارت و کنترل وجود داشته باشد، ممکن است مورد پسند برخي افراد قرار نگيرد و آن

بند و محدوديت بدانند. اما جنبه ديگر نظارت و کنترل در سازمان، اهميت دادن به حقوق کليه افراد سازمان 

شود و همواره تحت توجه و ها توجه ميکه وقتي کارمندان ببينند که از طرف مديران به آناست، بطوری

برای سازمان مهم تلقي نموده در نتيجه در وظائف خود پي برده و وجود خود را  تعنايت قرار دارند، به اهمي

کنند. عالوه بر اين نظارت مدير بايد همه جانبه باشد و به طور دقيق اجرای وظائف خود دقت بيشتری اعمال مي

و کامل انجام گيرد تا همه کارکنان و افراد به وظائف و نقش خود عمل کنند. مدير با نظارت خود از 

کند. نظارت فرآيندی است جهت حصول اطمينان  در انجام وظائف جلوگيری ميها و اشتباهات افراد  کجروی

ها  ريزی شده مطابقت دارد. همچنين در اين دنيا اعمال انسانهای برنامه های انجام شده با فعاليت از اينکه فعاليت

حقيقت اين کنند. يعني در  شود و اعمال انجام شده را ثبت مي توسط فرشتگان و ماموران الهي کنترل مي

دهند تا کارها را درست انجام دهند. در مديريت  ماموران يك نظارت مديريتي از سوی خداوند انجام مي

اسالمي و علوی نيز توجه زيادی به مقوله نظارت شده است. حضرت علي)ع( بعد از اينکه به کارگزاران دستور 

 فرمايد:د، ميدهد که به کارکنان حقوق کافي بدهند تا دست به خيانت نزننمي

 البالغه(نهج 53)نامه « .وَابْعَثِ الْعُيونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفاءِ عَلَيهم»

 «!سپس با فرستادن مأموران مخفي و راستگو و با وفا کارهای آنان را زير نظر بگير»
 

 فرمايد:و در جای ديگر خطاب به مالك اشتر مي
 «أَهْلِ اَلْخَشْيَةِ وَ اَلتَّوَاضُعِ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ فَفَرِّغْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ»

ای مالك از معتمدان خويش، کسي که خداترس و فروتن است، برای نظارت بر زندگي محرومان برگزين تا امورشان »

 «.را به تو گزارش دهند
 

 فرمايد:سوره توبه، خداوند درمورد مومنان مي 71در آيه 

 «نون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکروالموم»
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 «کننددارند ، و از کار زشت منع ميمي مردان و زنان مومن همه يار و دوستار يکديگرند ، خلق را بکار نيکو وا»

 

 گیرینتیجه -5

ز ديدگاه مکاتب موجود و مکتب ها ادر اين تحقيق به بررسي جايگاه انگيزش در مديريت منابع انساني سازمان

يف متفاوتي از مفهوم انگيزش ارائه شد و سپس انگيزش در مديريت مورد تبيين قرار راسالم پرداخته شد. تعا

های عميقي در نوع نگاه اسالم و های موجود و مکتب اسالم نشان داد که تفاوتگرفت. بررسي تطبيقي نظريه

های مديريت و انگيزش نيز نمود پيدا کرده ها در نظريهکه اين تفاوت مکاتب فعلي به مقوله انسان وجود دارد

های انگيزش در مديريت کالسيك با مکتب اسالم را های مدلاست. بطور کلي نتيجه اين تحقيق در تفاوت

 توان بصورت زير بيان نمود:مي

 نيازها اعم از مادی و جانبه به همه های کالسيك فعلي بر نيازهای مادی بجای نگاه همهتمرکز نظام

 معنوی

 های کالسيك از جمله نظريه مازلوقائل شدن به تقدم نيازهای مادی بر نيازهای معنوی در نظام 

 های کالسيك موجود در ارضای نيازهاتوجه ضعيف به هدف خلقت انسان در نظريه 

 ازهای های نامحدود افراد ولو بصورت نيهای کالسيك در تحقق خواستهعدم محدوديت نظام

 نامشروع

 کننده خودنظارتي در افراد که ترين عامل تقويتهای مادی به عنوان قویعدم توجه به تقوا در نظام

 شودمنجر به سهولت در مديريت مي

 های موجود کالسيك که توجه صرف به تحقق اهداف به هر وسيله و هدف محور بودن در نظام

ها منجر به تبديل انسان به ماشين بدون ورد نياز انسانگاهي بدون توجه به نيازهای معنوی و آرامش م

 شود.روح و عاطفه مي

های کالسيك رايج در انگيزش نيروی انساني و بررسي نقاط ضعف بنابراين در اين تحقيق ضمن بررسي نظريه

منابع  های رايج مديريتشناسي مدلهای ديني به عنوان منبعي جديد جهت آسيبها،  متون و آموزهو قوت آن

 انساني معرفي شد. 
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