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  چكیده

ها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش از پـیش آشـكار شـده و     در بازار بسیار رقابتی امروز، نیاز سازمان
كاركنان با توجه بـه تغییـر و تحـوالت     كه چرا ؛به این مهم است رسیدندر جهت  ارائه پاداش، راهبردی

هـا   ترین مزیت رقابتی برای سـازمان  های ارزشمند، مهم سریع دنیای امروزی به عنوان منابع دانشی و سرمایه
ك نمـود و  بلكه نیازهای غیر مادی آنهـا را نیـز در   ،نیازهای مادی باید تنها نه ،شوند. بنابراین محسوب می

های گوناگونی به  به آن، از روش رسیدنقرآن كریم با ترسیم حیات طیب و نشان دادن راه برآورده ساخت. 
هـای مهـم بـرای ایجـاد      منظور ایجاد انگیزه در انسان برای وصول به هدف بهره برده است. یكـی از روش 

  است. طریق ارائه پاداش تشویق ازبه حیات طیب و هدف مطلوب، دستیابی انگیزه در انسان، برای 
و  انـد  شدههای معنوی و نامحسوس ارائه  ی از پاداشهای در این پژوهش با بررسی پیشینه موضوع تعریف

، بـه بررسـی   هسـتند های ادبیـات غـرب    گرفته در این زمینه براساس شاخص از آنجا كه مطالعات صورت
منظور تحلیل محتوای  خته شده است. بدینهای معنوی از دیدگاه اسالم پردا های پاداش ها و شاخص مؤلفه
هـا،   و نامـه  و همكـاران  اهللا مكـارم شـیرازی   آیـت  از ،تفسیر نمونـه آیات قرآن كریم بر مبنای  همهكیفی 
االسـالم صـورت    براسـاس ترجمـه فـیض    ،البالغـه  نهـج  شـریف  های مندرج در كتاب ها و حكمت خطبه
ـ  . درنتیجه دو مؤلفه اصلی پاداشندا گرفته هـای معنـوی اخـروی شناسـایی و      وی دنیـوی و پـاداش  های معن
  .اند شدهها ارائه  ارزیابی سازمان برایها  ها و سنجه شاخص

های معنوی در سازمان مانند آموزش و پـرورش،   سازی نمودن پاداش در پایان نیز راهكارهایی برای پیاده
هـای دیـن مبـین     توجه بـه آمـوزه  گیری از نقش انگیزشی اثربخشی كه با  هدایت و قدردانی به منظور بهره

  .ندا ارائه شده ،اسالم بر رشد و تعالی كاركنان دارند
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  مقدمه

با هوش و درایتـی كـه    كهها هستند  ترین عوامل تولیدی در سازمان یكی از مهم ،منابع انسانی
توانند دیگر عوامل تولیدی را در جهت تحقق اهداف سـازمان   میخداوند نصیب آنها نموده، 

اهمیـت ایـن منبـع     رو، از ایـن ند. آورمدیریت كرده و موجبات رشد و ترقی سازمان را فراهم 
كـارگیری مـؤثر و    هـا بـا بـه    منابع درخور توجه است و مدیران سـازمان  دیگرتولیدی بیش از 

هایشان برسند. اما بـرای رسـیدن    ها و آرمان ه خواستهتوانند ب كارای این منبع تولیدی، بهتر می
ها و خصوصیات فـردی كاركنـان خـود     به این اهداف، مدیران باید شناخت كافی از خواسته

داشته باشند تا از طریق این اطالعات بتوانند با ایجـاد انگیـزه و رغبـت در ایشـان، عملكـرد      
 ،وری سازمان خود بردارند. در این میـان  هبهر راستایگامی در  ،كاركنان خود را بهبود بخشیده

ـ  شود؛ گرفته میاین هدف به كار  رسیدنمؤثر برای  سازوكاریپاداش به عنوان  پـاداش   ونچ
تـوان   با مدیریت صحیح آن می است ویكی از ابزارهای مهم برای جذب و نگهداری كاركنان 

  گذاری كرد. رفتارهای درست را ارزش
سـازمان، بـه منظـور     از سـوی هـا   گی تهیه و طراحی برنامههای پاداش بر چگون استراتژی

اطمینان از اینكه رفتارها و عملكرد مؤثر كاركنان در تحقق اهداف سازمان مـورد تقـدیر قـرار    
باید بر پایه این اصل مهم بنا نهاده شـود كـه   ) و 2010(آرمسترانگ،  كنند گیرند، تمركز می می

این امر به معنای آن اسـت كـه فراینـدهای     .ن هستندكاركنان سازما ،منبع نهایی ایجاد ارزش
تقویـت   و بـا  دنای خالق به نیازهای كاركنان و نیازهای سازمان پاسخ ده پاداش باید به گونه

كیفیت ارائـه خـدمات بـه    و  پذیری گروهی، انعطاف خالقیت، كار مانند ،یهای سازمان ارزش
ـ  مطلوب در سـازمان  بهبود فرهنگ سازمانی و گسترش رفتارهایموجب مشتری  در  و دگردن

 ،هـدف  .)جـا  همان( دند نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفا كننتوان می كه این صورت
 های پـاداش بـا اهـداف    ایجاد استراتژی پاداشی است كه تناسب و توازن فرایندها و سیاست

در پـاداش  قابـل توجـه    هـای  تهیكی از نكند، كرا تضمین وكار و منابع انسانی سازمان  كسب
شده به آنان اسـت. بـا    های تخصیص داده كاركنان، ایجاد تناسب میان نیازهای افراد و پاداش

شـده   های درنظرگرفته ها و نیازهای متفاوتی دارند، پاداش توجه به اینكه افراد مختلف دغدغه
ـ  اداش برای آنان باید متناسب با نیازهایشان باشد. این امر موجب اثربخشی بیشتر استراتژی پ

در  ).2005دسلر، (شود  و ترغیب افراد برای تالش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمانی می
ترین گزینه استفاده از قرآن است؛ كتابی كه كالم خالق انسان و آشنا به تمـام   این مسیر مطمئن

پاسخگوی نیازهای اساسـی   ،برآمده استابعاد وجودی اوست؛ منبعی كه از علم الیزال الهی 
ایـن  « .كنـد  را هدایت می انسان ،است و از آغاز زندگی او تا رسیدن به كمال نامحدودشبشر 
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تـرین رسـالت    این مهـم  .)2 ،(بقره» [قرآن] بدون هیچ شكی راهنمای پرهیزكاران است كتاب
هـای خـود    كند، بلكه بـا روش  قرآن است، اما قرآن فقط به نشان دادن راه و هدف بسنده نمی

گام از حیات مادی  به كند تا انسان گام ط مستقیم را نیز در بشر ایجاد میحركت در صرا ۀانگیز
  فرمایند: گونه كه حضرت علی(ع) می همان ).1390(اخالقی،  گذارد ،الهی قدم پاكبه حیات 

ستایش خداوندی را سزاست كه راه اسالم را گشود، و راه نوشـیدن آب زاللـش را   
جویان استوار كرد و آن را  را در برابر ستیزه های اسالم بر تشنگان آسان فرمود. ستون

اسـالم،  اد. منی برای پناه برندگان و مایه آرامش برای واردشوندگان قـرار د اپناهگاه 
كننـدگان و نـور هـدایتگر     حجت و برهان برای گویندگان و گواه روشن برای دفاع

خواهــان و مایــه فهمیــدن بــرای خردمنــدان و عقــل و درك بــرای  بــرای روشــنی
بینی برای صاحبان عـزم و   دبیركنندگان و نشانه گویا برای جویندگان حق و روشنت

ــرت   ــرای عب ــذیری ب ــرای     اراده پندپ ــتگاری ب ــات و رس ــل نج ــدگان عام گیرن
كننـدگان و   راحت و آسایش توكـل  ،كنندگان دهنده تكیه كنندگان و آرامش تصدیق

  .)106، خطبه 1379(سیدرضی،  است پایمرداننگهدارنده برای  سپری

  تحقیق مبانی نظری

اسـت. جبـران    1مـدیریت منـابع انسـانی، زیرسیسـتم جبـران خـدمات       های یكی از زیرسیستم
های پرداخت مالی، غیر مالی و مزایایی كه كاركنان به عنـوان   خدمات عبارت است از تمام شكل

 ) و از آنجـا كـه  2005دارنـد (میلكـوویچ و نیـومن،     یك طرف قرارداد استخدامی دریافـت مـی  
وكـار بـه    های محیطی و اسـتراتژی كسـب   های جدید جبران خدمات باتوجه به چالش سیستم

هـای نقـدی، غیـر     هـای متفـاوت پرداخـت    اند، تركیب پذیرتر شدن حركت كرده سوی انعطاف
نقدی و مزایای رفاهی شكل گرفته است و در بسیاری از منابع معتبر موجـود در ایـن زمینـه بـه     

بـه   2عاد مالی و غیر مالی ارزشمند برای كاركنان، اصطالح پاداش كلمنظور پوشش دادن همه اب
  كار رفته است.

  پاداش كل

 4و بیرونـی  3های مالی، غیر مالی، مستقیم، غیـر مسـتقیم، درونـی    پاداش كل، شامل انواع پاداش
شـود. پـاداش كـل، دربرگیرنـدۀ      پیوسـته اجـرا مـی    هم است كه به عنوان یك كل یكپارچه و به

                                                           
1. compensation  2. total reward  
3. intrinsic  4. extrinsic  
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یـا   2هـای ارتبـاطی   ها و مزایا و نیـز پـاداش   یا محسوس همانند پرداخت 1ی معامالتیها پاداش
 ).2010(آرمسترانگ،  است در ارتباط با یادگیری و توسعه و پیشرفت كاركنان 3محسوسنا

عناصری اسـت كـه بـرای افـراد در روابـط       همهپاداش كل حاوی  4از نظر ساندرا اونیل،
نبـوده و   6و مزایـا  5هـای نقـدی   تنها محدود به پرداخـت  ) وجا همان( هستندكاری ارزشمند 

هـای آمـوزش، توسـعه مسـیر شـغلی، تعـامالت        دربرگیرنده كار جالب و چالشـی، فرصـت  
  .هستزندگی نیز  اجتماعی و توازن اثربخش كار/

های پاداش كل در سـازمان براسـاس    شده به شاخص بندی در این بخش به صورت طبقه
  شود. ادبیات پژوهش پرداخته می

  : طبقات پاداش كل بر مبنای ادبیات پژوهش1جدول 

  پاداش

  ها، مزایا، یادگیری و توسعه، محیط كار پرداخت  كوچانسكی و لدفورد

  ها، مزایا، یادگیری و توسعه، محیط كار پرداخت  كوچانسكی و همكاران

  ها، محیط كار پرداخت چن و همكاران

  ها، محیط كار پرداخت كلر و همكاران

  های محسوس، محیط توانمندساز، فرصت رشد زندگی، پاداش /كیفیت زندگی كاری، توازن كار 7»های«وه گر

  زندگی، قدرشناسی /جبران خدمات، مزایا، توازن كار  8شركت جهان در كار

  9واتسون ویات

های  های ثابت پاداش) پاداش های مبتنی بر عملكرد هزینه های مرتبط با محیط كار (پاداش پاداش

های ثابت كاركنان) روابط كاری (مشاركت كاركنان، ارزش  های متغیر كاركنان، هزینه درونی (هزینه

  نقش برای سازمان)

  10تاورزپرین

پذیر)، پرداخت (پرداخت پایه، پرداخت بر مبنای  مزایا (بازنشستگی، بهداشت، و درمان، مزایای انعطاف

ای، رهبری، صدای كاركنان)  های هسته ارزشتسهیم سود، قدرشناسی) محیط كار ( /مشاركت، سهام

  یادگیری و توسعه (طراحی شغل، یادگیری، آموزش، مدیریت عملكرد، توسعه كارراهه شغلی)

 11اتحادیه بیمه نورویچ
های  فرصت(عملكرد (كارچالشی، قدرشناسی، رفتارهای حمایتی از برند) پاداش (پرداخت، مزایا) توسعه 

  های كارراهه، محتوای بامعنای شغل) چوب كارراهه (فرصت، چار)یادگیری، توسعه فردی
  

بنـدی   اجزای ارزشـمند بـرای كاركنـان را در چهـار طبقـه تقسـیم       12اونیل و كانتر و كائو
  محیط كار.نیز های نقدی، مزایا، یادگیری و توسعه و  اند، پرداخت نموده

                                                           
1. transactional  2. relational  
3. intangible  4. sandra oneal  
5. pay  6. benefits  
7. Hay  8. world at work  
9. watson wyatt  10. towers perrin  
11. Norwich Union Insurance   12. O'neal, S & Kantor & Kao  
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  طبقات پاداش كل :1نگاره 

  كار محیط  یادگیری و توسعه  مزایا  ها پرداخت

  جو سازمان  توسعه كارراهه شغلی  بهداشت و درمان  حقوق پایه
  رهبری  های یادگیری تجربه  اندازها پس  های متغیر پرداخت

  توازن كار و زندگی  مدیریت عملكرد  تعطیالت  های قدرشناسی برنامه
  كارچالشی  آموزش  بازنشستگی  سهام
  شهرت سازمان  مربیگری    
  روابط همكاران      
    از عملكرد حمایت      

های معنوی یا نامحسوس به دو دسته كلـی   بر مبنای ادبیات پژوهش پاداش ،ترتیب بدین
امـا بـه منظـور تعیـین اولویـت اهمیـت        ،دنگرد محیط كار تقسیم مینیز یادگیری و توسعه و 

طبقات مختلف پاداش در میان كاركنان نیز مطالعاتی صورت گرفته است كه نتایج در جـدول  
 است. مدهآ 2شماره 

  های محسوس و نامحسوس براساس مطالعات مختلف بندی اهمیت پاداش : رتبه2جدول 

 پاداش
  مزایا  پرداخت  محیط كار  یادگیری و توسعه  مطالعات

  2  2  1  2  1)2001كوچانسكی و لد فورد (
  2  3  1  2  ) 2003كوچانسكی و همكاران (

  _  2  1  _  2)1999چن و همكاران (
  _  2  1  _  3)2003كلر و همكاران (

  
دهد، طبق نظـر كاركنـان متغیرهـای مربـوط بـه       گونه كه نتایج این مطالعات نشان می همان

محیط كار از لحاظ اهمیت دارای اولویت اول هستند و پس از آن متغیرهای مربوط به یـادگیری  
دلیـل  ها و مزایا در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. با عنایت بـه ایـن نتـایج بـه      و توسعه، پرداخت

هـای   های معنوی و نامحسوس بـر كاركنـان، در ایـن پـژوهش مؤلفـه      تأثیرگذاری بیشتر پاداش
های الهـی از طریـق تحلیـل محتـوای قـرآن كـریم        های معنوی به عنوان سنّت مربوط به پاداش

  االسالم) استخراج گردیده است. ، (ترجمه فیضالبالغه نهجو  تفسیر نمونهبراساس 

  مپاداش از دیدگاه اسال

ای كه در این زمینه  ترین آیه مناسب .جایگاه مناسبی دارد مدیریت رحمانی، نظام پاداشدر 
آم�نُواْ و�ع�م�لُواْ الص'ال�ح�اتِ فَیو�فّ�یهِم� اGج�ور�ه�م�  الَّذِین� فَاXم'ا: «توان مطرح كرد، عبارت است از می

                                                           
1. Kochanski & Ledford  2. Chen et al.  
3. Keller et al. 
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و اعمال صالح انجام دادند، (خـدا)   كه ایمان آوردند آنان؛ )173نساء، ( فَض�ل�ه� م�3نو�یزیدُه�م 
در ». دطور كامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنـان خواهـد افـزو    پاداششان را به

در مدیریت خداوند، طبق عمـل صـالح،    ،اینكه نخستشود:  این آیه به دو بخش اشاره می
خداوند، اضافه  از فضل ،شود. دوم اینكه شود، اجر داده می های مؤمن صادر می كه از انسان

بر اجر، زیادتی نیز داده خواهد شد. اولی در مقابل عمل و دومی اضافه بـر آن اسـت. اولـی    
ای دیگـر، بـه نـامعلوم وغیـر      زد و دومی مشابه پاداش اسـت. در آیـه  تممشابه حقوق و دس

اXع�ـین� ج�ـز�اء  قُـر'ة�ن تَع�لَم� نَفْسn م'ا اGخْف�% لَه�م م�3ـ فَ�َ�: «شود ها اشاره می منتظره بودن این پاداش
 نـوازی  هـای چشـم   داند كـه چـه پـاداش    هیچ نفسی نمی ؛)17سجده، ( »بِم�ا کانُوا یع�م�لُونَ

كـس تقـوا     هـر «فرماید:  . در جای دیگر می»برایشان در نظر گرفته شده و مخفی شده است
منتظـره و   یـر دهد و او را به شكل غ پیشه كند، خداوند برای او راه خروج از تنگناها قرار می

بـه هـر حـال، مخفـی و غیـر قابـل       ). 3طـالق،  ( »دهد قابل محاسبه، رزق و پاداش می غیر
كننده انگیزه عمل  ها در مدیریت رحمانی به صورت یك اصل تقویت محاسبه بودن پاداش

، رسـاند  بخشـی اجمـالی آن را مـی    اهمیت، ارزش و رضایت» اXع�ین� قُر'ة�«كند و اصطالح  می
  ).1388(رودگر،  یل معلوم نباشدگرچه به تفص

لـذا در قـرآن كـریم و    . ها در مقابل گفتار و رفتار خود انتظار پاداش و ثـواب دارنـد   انسان
كـه بـر عمـل نیـك     ه اسـت  های مختلفی سخن به میان آمـد  روایات معصومان(ع) از پاداش

معنـوی و   در آیات فراوان خداونـد مكـرر بـه آدمیـان پـاداش      ،د. در این زمینهنشو مترتب می
خـدایی   ۀدهد تا برای دستیابی به آن تحریك شوند و بـا انگیـز   های بهشتی را وعده می نعمت

دهـد هنگـام گـرفتن زكـات از      خدای متعال به پیامبرش دستور مـی . عمل صالح انجام دهند
وسیله پاكشان سازی  ای [زكات] بگیر كه بدان از اموال آنان صدقه«مردم، آنان را تشویق كند: 

اموال یا حسناتشان را نشو و نما دهی] و ایشان را دعا كـن   بخشی [= ان را بركت و فزونیو آن
  ).103ه، (توب »كه دعای تو آرامشی است برای آنان، و خدا شنوا و داناست

زیرا از پرتـو   آرامش خاطر آنان است؛ ۀفرماید این دعا و درود تو مای خداوند پس از آن می
گونه كه آن را احسـاس كننـد. بـه     شود، آن و جان ایشان نازل میاین دعا، رحمت الهی بر دل 

گیرنـد و زكـات امـوال مـردم را      عالوه، قدردانی پیامبر(ص) یا كسانی كه در جای او قرار مـی 
بخشد كه اگـر ظـاهراً چیـزی را از دسـت      پذیرند، نوعی آرامش روحی و فكری به آنان می می

). 119، ص8، ج1388، و دیگـران  ند (مكـارم شـیرازی  ا اند، بهتر از آن را به دست آورده داده
كه ثواب آخرت خواهد از نعمت آخـرت   مندش كنیم و هر كه برای متاع دنیا بكوشد بهره هر«

[از خـدا   كه ثواب و نعمت دنیا را طالب است هر). «145 ،عمران (آل »برخوردارش گردانیم...
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[بـه دعـای خلـق] شـنوا و [بـه       سـت و خـدا  ابخواهد] كه ثواب دنیا و آخرت هر دو نزد خد
  ).134 ،(نساء »احوالشان] بیناست

 :دهـد  كند و براساس آن وعده بهشت و پـاداش مـی   گاه خداوند عملكرد انسان را ذكر می
به یقین كسانی كه گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت كردند، فرشتگان «

ید و غمگین مباشید و بشارت باد بـر شـما بـه آن    كه نترس گویند] [و می شوند بر آنان نازل می
 ).30، (فصلت» یدا بهشتی كه وعده داده شده

: دهـد  پـاداش مـی   ۀبـرد و بـه آنـان وعـد     های خاصی از مردم را نام می گاه خداوند گروه
كـه از زیـر درختـانش    اسـت   هایی از بهشت وعده داده خداوند به مردان و زنان باایمان، باغ«

هـای   ای در بهشـت  هـای پـاكیزه   جاودانه در آن خواهنـد مانـد و مسـكن    نهرها جاری است،
برتر است و پیروزی بزرگ، همـین   جاودان [نصیب آنان ساخته] و [خشنودی و] رضای خدا

  ).72 ،(توبه »است
داده كـه مخصـوص    در این آیات خداوند بهشت و آسایش و رفاه زندگی آخرت را وعده

ـ  ان و روحهای فراو اهل ایمان است؛ چه نعمت ـ بخش و ب  ۀزحمـت كـه در سـای    ذت و بـی ا ل
ها در قرآن همه براسـاس   ها و ثواب . ذكر این پاداشهستنداعمال صالح آدمی قابل دسترسی 

سـازی زنـدگی آبرومنـد و     خواهی انسان است تا از این طریـق او را بـرای زمینـه    اصل پاداش
ند به عبـادت  اوسان در مقابل خدامام صادق(ع) از رفتار ان. آماده نماید بخش اخروی سعادت

ای كه از عبادت دارند بـه سـه گـروه تقسـیم      و مردم را از لحاظ انگیزهنموده و پرستش تعبیر 
خداوند را از ترس عذاب جهنم عبادت  نخست، ۀاند: دست كنندگان سه دسته عبادت«د: كن می
اب و پـاداش عبـادت   خداوند را به امید ثـو  ،دوم ۀبردگان است؛ دست كنند، كه این عبادت می
محبـت بـه    از روی عشـق و  ،سـوم  ۀدسـت و كنند، كه این عبادت اجیران تـاجران اسـت؛    می

، 6، جتـا  بـی شهری،  ریمحمدی ( كنند، كه این عبادت آزادگان است را عبادت می خداوند او
 ،در دعاهای امامان معصوم(ع) و همچنین اوامـر آنـان   كه بینیم صل میبر همین ا بنا). 17ص

 .برای جذب و جلب مردم و حركت دادن آنها، به ثواب و اجر و پاداش تكیه شده است

كار به عنوان منبـع اسـتقالل و ابـزاری     ،در اسالمهای معنوی در سازمان،  اما از لحاظ پاداش
. كـه از  )1387نصـر،  ( شـود  در نظر گرفتـه مـی   برای تسریع رشد شخصی و تحقق رضایت فرد

هـا دارای ارزش اسـت.    اند به همین علت، كار برای انسـان  های معنوی های بارز پاداش مصداق
مندنـد و   دوسـتانۀ كارشـان بـه آن عالقـه     برای مثال، پرستارها به دلیـل ماهیـت معنـوی و نـوع    

بـه   اسالمی كار اخالق های دیدگاه). 1391آورند (راوری و همكاران،  های آن را تاب می سختی
در اسالم بـه عنـوان   كار اند.  سان عبادت در نظر گرفته فضلیت و شرافت بخشیده و آن را به كار،
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یك ارزش در سایه نیازهای بشر و لزوم ایجاد تعادل در زندگی فردی و اجتماعی در نظـر گرفتـه   
اش  كسـی كـه بـرای خـانواده    «ایـد:  فرم باره می پیامبر اكرم(ص) در این). 2001 1شود (علی، می

). 100ص، 1378(مجلسـی،  » زند زحمت بكشد، همانند مجاهد در راه خداست كه شمشیر می
كارهای اخالقی، در ذهن و وجدان بشـر دارای ارزش و قیمـت اسـت، گرانبهاسـت ولـی نـوع       

 زشآن یـك ار  ،متفـاوت اسـت   ،باال بگیـرد هم های مادی مقیاس را هر اندازه  ارزشش با ارزش
اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در سخنان خود به منزله یك  ). نبی1351دیگری است (مطهری، 

ای برای امرار معاش، بلكه یكی از امور عبـادی و   تنها وسیله كنند و آن را نه ارزش به كار توجه می
دارد و  فرماید: عبادت هفتـاد جـزء   اند. پیامبر اكرم(ص) می ها دانسته حتی باالتر از برخی عبادت

مطرود اسـت  ر اسالم بیكاری مردود و ). د2، ج1372برترین آن كسب حالل است (حرّ عاملی، 
هـای   كالم الهی و آمـوزه ). 1378 2(مطهری، كار به عنوان یك امر مقدس، شناخته شده است و

پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مبین این است كه اخالق كار اسالمی به انكار زندگی مـادی و  
دانـد و بـه تـالش     پردازد، بلكه كار را برای تحقق و تكامل زنـدگی الزم مـی   الش برای آن نمیت

داند و معتقد است افراد برای  اقتصادی و كاری توجه زیادی دارد. فداكاری برای كار را ارزش می
  ).2001 (یوسف درویش، انجام كاری كه در توان آنهاست، حداكثر تالش خود را بكنند

هـای   گونه كـه در صـورت   كیدی بر فضیلت كار به خاطر كار، آنأگونه ت هیچما ادر اسالم 
 3در اخالق كار پروتستانی بر سختكوشـی شود، وجود ندارد.  خاصی از پروتستانیسم یافت می

كاركنان برای رسیدن به رستگاری تأكید شده است كه با كمال، تقـوا، پرهیزگـاری و سـخت    
مدار در زمینه كاری به سختكوشـی و سـخت كـار     ن اخالقشود. كاركنا كار كردن سنجیده می

باور به فضیلت كار سخت اسـت. فـردی    ،سختكوشی .)2005 4كردن تمایل دارند (زینبرگ،
سخت قائل اسـت و فـردی    كند، ارزش زیادی برای كار كه از اخالق سختكوشی حمایت می

  ).2002 5،ان(میلر و همكار محكوم به شكست است ،سخت رویگردان است كه از كار
انداز اسالمی، كار در پرتو نیازهای بشـر و ضـرورت برقـراری تعـادل و آرامـش در       در چشم

). در اخـالق كـار   1387 6،(نصـر  شـود  زندگی فردی و اجتماعی یك فضـیلت محسـوب مـی   
كردن به دست  به دلیل امتیازها و منافع ضمنی است كه فرد هنگام كاربیشتر اسالمی، ارزش كار 

به این علت كـه   ،در اسالم كار یك ارزش است. شود ای كه آخر كار حاصل می ا نتیجهآورد، ت می
  .)2007 7(علی و الكاظمی،كند  و هم به اجتماع خدمت مید هم به خوفرد با كار كردن 

                                                           
1. Ali, A.  2. Motahari  
3. hardworking  4. Zinbarg  
5. Miller et al.  6. Nasr  
7 Ali & Alkazemi 
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بنا بر آنچه بیان شد، در دین مبین اسالم، كار به دلیل ضـرورت ایجـاد تعـادل و آرامـش در     
هـای معنـوی اسـت، ارزش     های پـاداش  و ائمه اطهار(ع) از مصداق زندگی، كه طبق كالم الهی

  گردد. های الهی، پاداش باید دارای شرایطی باشد كه در ذیل به آنها اشاره می دارد. اما طبق سنّت

  های پاداش از دیدگاه اسالم ویژگی

قرار گیرنـد   مورد توجهذیل های  ویژگید بایپاداش مورد ، در آید برمی بر آنچه از آیات قرآن بنا
  :)1388(رودگر، 

» ع�ْنـه� و�ر�ض�ـوار�ض�ـ% ال4'ـه� ع�ـنْه�م� « :گیرنـده را راضـی كنـد    بخش بوده و پاداش رضایت  . 1
  )؛22مجادله، (

  )؛60الرحمن، ( »ج�ز�اء ا,5c-ح�س�انِ ا-,+5 ا,5c-ح�س�اُن ه�ل�«به عنوان احسان در برابر احسان باشد:   .  2
  )؛103 توبه،( »ا-نَّ ص�الuَتک س�	نn لَّه�م�«بخش باشد:  تسكین  . 3
  )؛1 كوثر،( »اXع�َطینَاک اْل	وrثَر� ا-نَّا«فراوان باشد:   .4
 »َل	ـم� و�ل�َتطْم�ـئ�ن' ُقُلـوب�	م ٰىب�ْشـر ال34ـه� ا-الR ج�ع�َلـه� م�ـا«بخش باشد:  آفرین و اطمینان شادی  . 5

  )؛126عمران،  آل(
  )؛72 انبیاء،( »لَه� ا-س�ح�ق� و�یع�ُقوب� نَاف�لًَة و�و�ه�ب�نَا«بیش از حد انتظار باشد:   . 6
  )؛17قصص، ( »لّ�لْم�ج�رِم�ین� ظَهِیر̂افَلَن� اXکونَ  �بِم�ا اXنْع�م�ت� ع�ل«بر فعالیت مثبت بیفزاید:   .  7
  ).36نمل، ( »تَفْر�ح�وَن بِه�دِیت�کم�ب�ل� اXنُتم «مطابق شأن باشد:   . 8
  )؛88كهف، ( »اْلح�س�نَ%َفلَه� ج�ز�اء «خوب و زیبا باشد:   . 9

 »,5C ُنض�یع� اXج�ـر� م�ـن� اXح�س�ـن� ع�م�ً�ـ� ا-نَّا« د:نباش ها. منصفانه باشد و شائبه تضییع حق در آن10
  ).30 (كهف،

  مبنای اعطای پاداش از دیدگاه اسالم

كه برای پاداش، دو مبنـای اصـلی   آید  گونه برمی اینآورده شد،  خشای كه در آغاز این ب از آیه
 وجود دارد: یكی عمل صـالح و دیگـری صـدور آن از انسـان صـالح و مـؤمن، كـه اولـی را        

كسانی كه ایمان «فرماید:  نامند. قرآن می می» حسن فاعلی«و دومی را » حسن فعلی«اصطالحاً 
شـود و اضـافه بـر آن، از     طور كامل داده مـی  آوردند و عمل صالح انجام دادند، پاداش آنان به

این آیه، شایسـتگی دریافـت پـاداش را صـدور      »فضل خدا به پاداش آنان افزوده خواهد شد
البته عمل صالح، فراتر از شغل سازمانی اسـت. منظـور از   د، دان ز انسان صالح میعمل صالح ا

ُلـوا اXیه�ـا الر@س�ـل� ک� یـا«دهند:  عمل صالح، عملی است كه بندگان و كارگزاران خداوند انجام می
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هیـد.  ها تناول كنید و عمل صالح انجـام د  از پاكیزه ،؛ ای رسوالنص�ـال�ح̂ا و�اع�م�ُلوام�ن� الطَّیب�اتِ 
ظف بـه انجـام عمـل صـالح     و. در این خطاب، رسوالن م»دهید، آگاهم من به آنچه انجام می
همچنـین در آیـات فراوانـی تأكیـد     ، فرماید كه من به اعمال شما آگاهم هستند و خداوند می

كنم. بر این اساس، همـه آیـاتی كـه از اعمـال      كس را ضایع نمی كند كه اجر و پاداش هیچ می
 شـوند  گویند، درواقع، تفسـیری از عمـل صـالح محسـوب مـی      ا سخن میمورد رضایت خد

  ).1388(رودگر، 
 »آل� د�اۇود� ُشـ	cر̂ا اع�م�ُلـوا«عمل باید به عنوان شكرگزاری نعمـات خـدا انجـام گیـرد:       . 1

  ).13سبأ، (
,Cـ5 ُنض�ـیع� اXج�ـر�  ا-نَّـا«و ) 26یونس، » (اXح�س�ُنوْا اْلح�س�نَ% و�زِیاد�ةٌ لّ�لَّذِین�«زیبا (حسن) باشد:   . 2

  ).30، (كهف »م�ن� اXح�س�ن� ع�م��ً�
  ).138بقره، ( »م�ن� اXح�س�ن� م�ن� ال34ه� ص�ب�غًَة«رنگ خدایی داشته باشد:   . 3
4 .  خدا باشد:  مرضی»Xع�م�ل� ص�ال�ح̂ا تَر�ض�اه�اX15احقاف، ( »ْن ا.(  
 ).97 كهف،( »نَقْب̂ا لَه�اس�طَاع�وا اXن یظْه�ر�وه� و�م�ا اس�َتطَاع�وا  فَم�ا«محكم باشد:   . 5

  های معنوی در اسالم پاداش

های معنوی در قرآن كریم  هایی كه خداوند به عنوان پاداش در این بخش به ذكر برخی پاداش
  .پردازیم می، ستا یاد نموده

  ) نورانیتالف
رو و  است كه از پیش نوری ر منافقان در آخرت به شكلبمنان حقیقی در براؤتجلی معنویت م

ب�ـین� اXیـدِیهِم�  ُنـور�ه�متَر�ی الْم�وNم�ن�ین� و�الْم�وNم�نَاتِ یس�ع�%  یوrم�: «كند از سمت راست آنها حركت می
 nم� ج�نَّاتrیم�ان�هِم ب�شْر�اك�م� اْلیوXُز  م�ن َتج�رِیو�بِاrنْه�ـار� خَال�ـدِین� ف�یه�ـا َذل�ـَك ه�ـو� الَْفـوb5c,الْع�ظ�ـیم�َتح�ت�ه�ا ا 

رو و در سمت راسـت آنهـا سـریع     بینی كه نورشان از پیش منان را میؤروزی م؛ )12(حدید، 
هایی كه از زیر آنها نهرها جـاری اسـت و آن    كند، بشارت باد به شما امروز بهشت حركت می

  ».رستگاری عظیم است
 و�ر�اءك�م�آم�نُوا انظُر�ونَا نَْقتَبِس� م�ن نُّورِك�م� ق�یل� ار�جِع�وا  ل�لَّذِین�یُقول� الْم�نَاف�ُقوَن و�الْم�نَاف�قَات�  وrم�ی«

ــه�  ــابn ب�اط�ُن ــه� ب� ــورٍ لَّ ــنَه�م بِس� ــرِب� ب�ی ــور̂ا َفض� ــوا ُن ــه�فَاْلتَم�س� ــذَاب� ف�ی ــه� الْع� ــن ق�ب�ل� ــاه�ر�ه� م� ــُة و�َظ  الر'ح�م�
گویند به ما بنگریـد تـا از نـور شـما      منان میؤروزی كه مردان و زنان منافق به م؛ )13 د،(حدی

شود به بازپس خود برگردید پس از آنجا نـور بخواهیـد پـس     ای برگیریم، به آنها گفته می پاره
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روی آن  و در ظاهر و پـیش  شود كه دری دارد كه در باطن آن رحمت بین آنها دیواری زده می
  ».عذاب است

آن در منافقان این بـوده اسـت كـه     نبودناین نورانیت باید از دار دنیا كسب شود و علت 
منـان را  ؤآنها فریفته دنیا شدند و معنویت را وانهادند. به این نورانیت كه در دار دنیا راهبـری م 

بِر�س�ـول�ه�  و�آم�ُنـواه� اXیه�ـا الَّـذِین� آم�ُنـوا اتَُّقـوا ال4'ـ یا: «اشاره شده است ذیل نیزدر آیه  ،به عهده دارد
؛ )26(حدید،  تَم�ُشوَن بِه� و�یغْف�ر� َل	�م� و�ال4'ه� غَُفورn ر'ح�یمn ُنور̂ایوNت�ك�م� ك�ْفَلین6 م�ن ر'ح�م�ت�ه� و�یج�ع�ل لَّ	�م� 

اید، از خدا پروا كنید و بـه رسـولش ایمـان بیاوریـد تـا دو بهـره از        ای كسانی كه ایمان آورده
دهد تا بـه آن راه رویـد و شـما را بیـامرزد و خـدا       بدهد و نوری برایتان قراررحمتش به شما 

  ».است آمرزنده مهربان

  ها ب) خروج از تاریكی
سركشـان در سرپرسـتی    وارونـه منان و نقش ؤنقش سرپرستی خدای متعال در رشد معنوی م

طرف آمده اسـت:  ای با اشاره به هر دو  به صورت مقایسه )254(بقره،  الكرسی ةكافران، در آی
سـازد و   ها به سوی نور خـارج مـی   همواره از تاریكی آنها را منان است وؤخداوند سرپرست م

كنند.  یها خارج م كسانی كه ایمان ندارند سرپرستانِ سركششان آنها را از نور به سوی تاریكی
ممكـن  . ها مـرتبط اسـت   با این نور و تاریكی گوید سخن میروشنی معنویتی كه قرآن از آن  به

است منظور از نور حالتی معنوی باشد كه در پـی ارتبـاط و اطاعـت خـدای متعـال حاصـل       
شود و منظور از تاریكی حالتی منفی و نامطلوب است كه حاصل دور افتادن از قرب الهـی   یم

  .و فساد و معصیت باشد

  ج) والیت خداوند
منان را ؤآن كریم والیت بر مكند. قر خدا تجلی می ۀهای برگزید والیت خدای متعال در انسان

زكـات  نمـاز  دارنـد و در ركـوع    پا مـی  منحصر در خدای متعال، پیامبر و كسانی كه نماز را به
الز'كCـاَة  و�یوNُتـوَنال34ه� و�ر�س�ولُه� و�الَّذِین� آم�ُنوْا الَّذِین� یق�یم�ـوَن الص'ـالuَة  و�ل�ی	�م� ا-نَّم�ا: «داند می ،دهند می

  ).55(مائده، » و�ه�م� ر�اك�ع�وَن

  القدس و مالئكه ارتباط با روحد) 
ـ برخـورداری از وحـی الهـی اسـت. غیـر از پیـامبران ب       ،ها امتیاز پیامبران بر دیگر انسان ی رخ

اند كه بـا وحـی پیـامبری     های وارسته نیز به نوعی از الهام الهی و معنوی برخوردار بوده انسان
موسـی یـاد   حضـرت  ا تعبیرِ وحی به مـادر گرامـی   ، نظیر آنچه قرآن از آن باست متفاوت بوده
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یابیم. ایمـان بـه فرشـتگان از     كند. مثال دیگر این الهام را درباره حضرت مریم در قرآن می می
منـان در دنیـا و آخـرت    ؤكاران م اجزای ایمان شمرده شده و فرشتگان نیز سرپرستان و كمك

كننـد.   منـان دعـا مـی   ؤلهی بـرای م دهد كه حامالن عرش ا اند. حتی قرآن خبر می معرفی شده
  .)1387ریا،  (سقای بی بخشد منان میؤحقیقت این امور معنویت خاصی را به م

كننـده   با توجه به موارد ذكرشده، پاداش در دین اسالم به عنوان یك برانگیزاننـده و تقویـت  
موضوع، بـا   كند. اما به رغم اهمیت این ها نقش بسیار مهمی ایفا می های معنوی در انسان ارزش

گرفته در خصوص كل سیسـتم   های داخلی صورت وجود تالش پژوهشگر برای یافتن پژوهش
ها، موارد چندانی یافـت نشـد و در حـوزه پـاداش بـه دلیـل        پاداش از دیدگاه اسالم در سازمان

بنـدی   های بسیاری در رابطه با اجزای سیستم پاداش براسـاس طبقـه   گستردگی مبحث پژوهش
رانگ همانند كیفیت زندگی كاری و رضایت شغلی صورت گرفته، یـا بـه بررسـی    اونیل و آرمست

ارتباط آن با سیستم ارزیابی عملكرد در سـازمان پرداختـه شـده اسـت كـه ارتبـاط چنـدانی بـا         
  شود: ها اشاره می موضوع پژوهش حاضر ندارند. در ذیل به دو نمونه از این پژوهش

در عملكرد كاركنان وزارت علوم، تحقیقـات و  _ بررسی اثرات انگیزشی پرداخت پاداش _
های انگیزش شغلی كاركنـان   )، نتایج حاصل از تحلیل عاملی زمینه1382دل ( اوری، رحیمفّن

كه خشنودی شغلی، نوآوری و خالقیت،  هستنداوری نشانگر آن وزارت علوم، تحقیقات و فّن
زا  وامل ارتباطی، عوامل تـنش عوامل آموزشی، عوامل مشاركتی، عوامل مادی، عوامل امنیتی، ع

هـای   به ترتیب عواملی هستند كـه بیشـترین سـهم را در تبیـین زمینـه      ،رجوع و تكریم ارباب
دهنـده اولویـت    اند كـه نشـان   اوری داشتهانگیزش شغل كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فّن

  های نامحسوس یا معنوی برای كاركنان است. باالتر پاداش

نامـه بـا هـدف     ایـن پایـان   )،1375، كاشانیها (از دیدگاه قرآن كریمپاداش و مجازات  __
قرآن كریم تدوین شده است و پیرامون این موضوعات مباحثی  تحقیق تشویق و تنبیه از منظر

ند از: اهمیت و ضرورت تربیت، اصول و مبانی تربیتـی،  ا كند. اهم مباحث آن عبارت مطرح می
 .و شرایط آن ها عریفمجازات (تشویق و تنبیه)، ت پاداش و

  شناسی پژوهش روش

در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای كیفی كه یك روش تفسیری اسـت بـه منظـور تعیـین     
ترتیب كه پـس از بررسـی    های معنوی استفاده شده است. بدین های پاداش ها و شاخص مؤلفه

هـا،   ران و نیز همه نامهاهللا مكارم شیرازی و همكا آیت تفسیر نمونههمه آیات قرآن كریم براساس 
هـای   االسالم)، همه مفاهیم مرتبط بـا پـاداش   (ترجمه فیض البالغه نهجهای  ها و حكمت خطبه
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ها از مفاهیم استخراج شـدند و بـا    معنوی استخراج گردید و سپس از طریق كدگذاری باز، مقوله
كدگـذاری   های اصلی و محوری شناسایی شده و درنهایـت بـا انجـام    كدگذاری محوری مقوله

هـا و مفـاهیم را    های محوری، مقولـه  ها كه ارتباط میان مقوله ) مؤلفه1386فرد،  گزینشی (دانایی
  اند: ها در ذیل ارائه شده دهند، شناسایی شد. نتایج حاصل از كدگذاری نشان می

  جامعه و نمونه آماری

ـ  ها، نامه آیات قرآن كریم و همه خطبه همهجامعه آماری در پژوهش حاضر  هـای   ا و حكمـت ه
اهللا مكارم شیرازی و همكاران  آیت تفسیر نمونهاست. به دلیل نیاز به تفسیر و ترجمه؛  البالغه نهج

كه تفسیری ترتیبی از آیات قرآن كریم با عنایت به موضوعات اجتماعی و به زبان فارسی است و 
  اند. ن نمونه انتخاب شدهبه دلیل بیان سلیس و روان، به عنوا البالغه نهجاالسالم از  ترجمه فیض

  های پژوهش یافته

  نتایج كدگذاری باز_ 
  مقوله  مفاهیم

  رستگاری  سعادتمندی، عاقبت نیك، نجات، رهایی از بردگی

  دگارردوستی پرو  هدایت از سوی خداوند، حمایت خدا، یاری خدا، دوستی خدا

  آرامش  رهایی از ترس و غم، امنیت، سالمت، اطمینان قلب

  آمرزش  نپوشش گناها

  اهللا لقاء  مالقات خدا، استقبال خدا از مؤمنان

  رحمت خدا  لطف و رحمت خدا

  جایگاه رفیع در قیامت  برتری مقام در نزد خدا، بندگان خاص خدا، درجات معنوی، مقام ارزشمند

  رضایت مطلق خدا  قید و شرط خشنودی خدا، رضایت بی

  شفاعت پیامبران و ائمه  (ع)همنشینی با پیامبران و نیكان، شفاعت حضرت علی

  عزت در آخرت  تحیت سالم خدا و فرشتگان، گرامی داشتن، بزرگواری

  معرفت  چشمه معرفت، درك فضایل آخرت

  شناسایی مؤمن  نور در سمت راست مؤمن، ثبت اعمال، آگاهی خداوند

  قدردانی خداوند  شكرگزاری خدا، قدردانی خدا از انسان بابت سعی و تالش

  محوری كدگذاری
  مقوله محوری  ها مقوله

  آرامش  دوستی و رضایت خدا، شفاعت، آرامش، بخشش

  قدردانی  اهللا لقاء شناسایی مؤمن، قدردانی،
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  رستگاری اخروی رستگاری، جایگاه رفیع در قیامت، عزت

 هدایت  آموزی معرفت

  مؤلفه: پاداش معنوی اخروی  _ كدگذاری انتخابی
  _ نتایج كدگذاری باز

  مقوله  مفاهیم

  استجابت دعا  رسیدن به آرزوها، استجابت دعا

  حكمت  دانش و حكمت

  پیروزی  پیروزی

  تقویت ایمان  تقویت ایمان

  همت نیكو  ثبات قدم، همت نیكو

  معرفت  بینی جهت شناسایی حق از باطل روشن

  سعادت  خیر و سعادت و نیكی در دنیا

  دوستی و نام نیك  های بعد ها، باقی ماندن نام نیك در امت محبت مؤمن در دل

  شناسایی مؤمن  پاداش كافی برای سعی و تالش، دیده شدن سعی و تالش، آگاهی خدا

  هدایت قلب  هدایت قلب از سوی خدا

مراتب بهشت به تناسب ایمان و عمل صالح، پاداش سبقت  عدل خدا در پاداش، سلسله

  ها در فضیلت
  عدالت در پاداش

  كدگذاری محوری
  قوله محوریم  ها مقوله

  آموزش و پرورش  حكمت، معرفت، همت نیكو

  قدردانی  شناسایی، نام نیك، دوستی

  رستگاری دنیوی  استجابت پیروزی، سعادت/

  هدایت  تقویت ایمان هدایت قلب/

  عدالت  عدالت

  های معنوی دنیوی مؤلفه: پاداش  _ كدگذاری انتخابی
  

هـای معنـوی    معنوی، بـه دو دسـته پـاداش   های  د كه پاداشنده نتایج تحلیل محتوا نشان می
هـایی كـه از    هـا و شـاخص   است از آنجا كه مؤلفه یگفتناند.  بندی شده دنیوی و اخروی طبقه
های الهـی هماننـد    ی و الهی هستند، پرداختن به این سنّتئاند ماورا دهشقرآن كریم استخراج 

هـا غیـر    گیرد و بعضـاً مؤلفـه   یقرار م مورد توجهقدردانی از بنده شایسته و مؤمن، در سازمان 
ـ      ؛قابل تعمیم به دنیای خاكی هستند ن كـه بـه عنـوان    اهمانند وعـده بهشـت بـرین بـه مؤمن
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هایی كه خداوند برای مؤمنـان در نظـر    اند. پاداش قرار نگرفته مورد نظرها  شاخص در سازمان
ه در عالم آخرت بـه  هایی هستند ك اند، برخی مربوط به این دنیا بوده و برخی نیز پاداش گرفته
ها به دو دسته دنیـوی و اخـروی نیـز ایـن امـر       بندی پاداش د كه در طبقهنگیر ن تعلق میامؤمن

هـا،   ها برای بررسی در سـازمان  ها و شاخص بندی مؤلفه در خصوص طبقه ولیمشهود است. 
ـ   های الهی به عنوان مبنای پاداش سنّت قـرار   ورد توجـه های نامحسوس و معنوی سـازمانی م
یـا اثرگـذاری    ،های معنوی در سـعادتمندی دنیـوی   اند و با توجه به تأثیرگذاری پاداش گرفته

هـای معنـوی دنیـوی و     كاركنان به دو دسته پـاداش  ،بلندمدت در رستگاری دنیوی و اخروی
هـای محـوری    هـای (مقولـه   هـا و شـاخص   مؤلفـه  ،ترتیب اند. بدین دهشبندی  اخروی طبقه

  :ندهستی از دیدگاه اسالم به شرح ذیل های معنو كدگذاری) پاداش

  های معنوی از دیدگاه اسالم های پاداش ها و شاخص : مؤلفه3جدول 

  ها شاخص  ها مؤلفه

  رستگاری اخروی، هدایت  های معنوی اخروی پاداش

  آموزش و پرورش، قدردانی، رستگاری دنیوی، آرامش، عدالت  های معنوی دنیوی پاداش
  

هـا   یـك از شـاخص   های حاصل از كدگذاری) برای آزمون هـر  ها (مقوله همچنین سنجه
  :ندشوتوانند بررسی  ها به شرح ذیل می های محوری) در سازمان (مقوله

  های معنوی از دیدگاه اسالم های پاداش ها و سنجه : شاخص4جدول 

  سنجه  شاخص

  ركنانیاری برای كسب جایگاه رفیع در آخرت، تالش برای سعادت اخروی كا  رستگاری اخروی

  بینی آموزی و روشن معرفت تقویت ایمان/ هدایت قلب/  هدایت

  آموزی، پرورش كاركنان با همت نیكو حكمت  آموزش و پرورش

  قدردانی
شناسایی كارهای باارزش، احترام به كاركنان درستكار، بقای نام نیك كاركنان درستكار، دوستی با 

  همكاران

  نامی و اعتبار سازمان)، برآوردن نیازها، خشنودی در زندگی، روزی پربركتپیروزی با سازمان (خوش  رستگاری دنیوی

  حمایت از كاركنان های شغلی/ كاهش استرس بخشش خطا/  آرامش

  ای، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی عدالت رویه  عدالت

 گیری بحث و نتیجه

روح و روان اسالم به عنوان دینی جامع و كامل، نگـاهی جـامع بـه شخصـیت انسـان دارد و      
فرماید كـه نیازهـای    در قرآن كریم میمتعال خداوند  .آدمی را مورد توجه ویژه قرار داده است
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تواننـد بـا    ها می ند. سازمانك مادی و معنوی بندگان خویش و آرامش را برای ایشان تأمین می
زشی و ها كه در قرآن كریم به عنوان عامل انگی های الهی در خصوص پاداش سازی سنّت پیاده

بـا توجـه بـه     ،نـد ا های حضرت علی(ع) به حاكمان نیز بسیار مورد تأكید قرار گرفته در آموزه
ـ ای كه در رشد و كمال معنـوی كاركنـان در سـازمان دار    كننده نقش تعیین د، گـامی مهـم در   ن

از طریق هـدایت   ،راستای تعالی كاركنان خود بردارند و برای تعالی روح و تربیت روان ایشان
در ایـن   ،منظـور  بدین .دنكن، تالش هستندهای الهی  سنّت های قاویت ایمان كه از مصدو تق

هـای الهـی در زمینـه ارائـه      سـازی سـنّت   بر مبنای نتایج تحلیل محتوا به منظور پیـاده  ،بخش
  :دشو راهكارهایی ارائه می ،ها های معنوی در سازمان پاداش

  الف) برقراری عدالت و رفع تبعیض
هـایی كـه خداونـد متعـال بـه       د یكی از وعدهنده نتایج تحلیل محتوا نشان می گونه كه همان
یب�ـدَاG  ا-نَّـه�م�ر�جِع�ك�م� ج�م�یع̂ا و�ع�ـَد ال34ـه� ح�ق�ـا  ا-َلیه�«رعایت عدالت در پاداش است.  ،دهد ن میامؤمن

بازگشت همـه  ؛ )4ونس، ی( ...بِالْق�س�ط� الص'ال�ح�اتِاْلَخلْق� ُثم' یع�یدُه� ل�یج�زِی الَّذِین� آم�ُنوْا و�ع�م�ُلوْا 
رد و همو خلق را بـه  كه همو خلقت را آغاز كن وعده خدا حق است، یاوست، ا یشما به سو

ردنـد بـه عـدالت پـاداش     كآورده اعمال صالح  مانیه اكرا  یسانكگرداند، تا  یخود برم یسو
سـازی   ست و برای پیادهاعدالت و اجرای آن یكی از نیازهای اساسی و فطری انسان  ...».دهد

 ،تعـاملی  ای و به هر سه بعد عدالت سازمانی توزیعی، رویـه د ها بای این سنّت الهی در سازمان
كـه مطـابق نتـایج     همچون ادب، صـداقت و احتـرام  ، های فرایند ارتباطات مرتبط با جنبه كه

تأكیـد قـرار   و بسـیار نیـز در قـرآن كـریم مـورد       هستندهای الهی  تحلیل محتوا در زمره سنّت
  قرار گیرند. مورد توجه ندا گرفته

 در سازمان كاركنان ب) ایجاد آرامش برای

هـایی   تـرین پـاداش   كه برقراری آرامش یكـی از مهـم   ندا گویای این نكته ،نتایج تحلیل محتوا
 ل�ه�ر�س�ـوَفـاXنز�ل� ال4'ـه� س�ـ	�یَنتَه� ع�َلـ%  ...«د: دار است كه خداوند به بندگان مؤمن خویش عطا مـی 

(فـتح،   بِه�ا و�اXه�لَه�ا و�كCاَن ال4'ه� بِ	�ل63 شَ%ء. ع�ل�یم̂ا اXح�ق'و�ع�لَ% الْم�وNم�ن�ین� و�اXلْز�م�ه�م� كCل�م�َة التَّْقو�ی و�كCاُنوا 
ـ ن نازل انت بر رسول و بر مؤمنكیس یرویفار نك یدرون یرویخدا در مقابل آن ن ... ؛)26 رد و ك

ت آن یس به آن بودند و اهلكن یشان سزاوارتریرد، و اكشان یا یجداناشدن یرویرا ن المه تقوك
 اXج�ـر̂ا كCرِی̂مـا لَه�ـم�یـوrم� یلَْقوrَنـه� س�ـ�َ�مn و�اXع�ـدَّ  َتح�یـتُه�م�». «دانا اسـت  یزیرا داشتند و خدا به هر چ

 ه او، بـه كه مالئیه او و از ناحینند از ناحك یه پروردگارشان را مالقات مك یروز؛ )44(احزاب، 
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ـ ، بـه ا »و برای ایشان پاداشی گرانقدر آماده كرده اسـت  شود یت و سالم گفته میشان تحیا ن ی
ـ   یت و سـالمت یخدا در امن یشان در روز لقایه اكمعنا  بـه   یو عـذاب  ینـاراحت چ یهسـتند، و ه

ـ ی. حضرت علرسد یشان نمیا ـ فرما ی(ع) م  یبـرا  یعامـل نجـات و رسـتگار    اسـالم  «...د: ی
ننــدگان، و ك لكــش تویننــدگان، راحــت و آســاك هكیــدهنــده ت مــشننــدگان و آراك قیتصــد

 ).106، خطبه 1379سیدرضی، ( است پایمردان ینگهدارنده برا یسپر

  او یواال یها شهیاحترام به انسان و اندج) 
، احترام به مؤمنان و یاله یها ن سنّتیتر از مهم یكی ،ل محتوایاز تحل آمده دست بهج یطبق نتا
؛ )44(احـزاب،   اXج�ـر̂ا كCرِی̂مـا لَه�ـم�یـوrم� یلَْقوrَنـه� س�ـ�َ�مn و�اXع�ـدَّ  َتح�یـتُه�م�« :اسـت  شانیاز ا یقدردان

برای ایشان پاداشی گرانقدر آمـاده كـرده    و نند سالم استكدار یه او را دك یتشان در روزیتح
آنها به پاداش ؛ )75(فرقان،  ًة و�س��َ�م̂اف�یه�ا َتح�ی و�یلَقَّوrَنیج�ز�وrَن الْغُر�فََة بِم�ا ص�ب�ر�وا  اGوrَلئ�َك». «است

 َفو�َقـاه�م�». «شـنوند  یابند و در آنجا درود و سـالم یاند غرفه بهشت پاداش  ردهكه ك ین صبریا
و فتنـه آن روز آنـان را    خـدا هـم از شـر   ؛ )11(دهر،  و�س�ـر�ور̂ا َنض�ر�ًةال4'ه� شَر' َذل�َك اْلیوrم� و�لَقَّاه�م� 

  ».خندان و دل شادمان عطا نمود یا رومحفوظ داشت و به آنه
از  یكـی بـه   ییدرواقـع پاسـخگو   ،نمـودن از او  یو قـدردان  انسان یرااحترام قائل شدن ب

فعال  یروهایدر ن یاركت اعتماد به نفس و وجدان یآن تقو ۀجیه نتكاوست،  یاساس یازهاین
كاركنان و احتـرام  د یها و عقا ) معتقدند شناخت ارزش1998( 1رزیتجان و مای سازمان است.
  شان است.یت در ایجاد رضایا یها از روش یكی انگذاشتن به آن

 گرا نسبت به انسان و اعمال او نانه و مثبتیب ه و نگرش خوشیپرورش روحد) 

 :اسـت  یاله یها از سنّت یكیو محبت با مؤمنان  ینه دوستیجاد زمیج پژوهش، ایبراساس نتا
ـ  یسـان ك؛ )96م، ی(مر لَه�م� الـر'ح�م�ن� ۇد�ا س�یج�ع�ل�وا الص'ال�ح�اتِ الَّذِین� آم�ُنوا و�ع�م�ُل ا-نَّ« مـان  یه اك

حضـرت  ». قرار خواهـد داد  یآنها محبت یرحمان برا یاند خدا ردهكسته یشا یارهاكآورده و 
ه كد به دل و دست و زبان خود، ینما یاریسبحان را  یه خداكد یو با «...د: یفرما ی(ع) میعل

ـ ند و عزكش ا یاریه كس را ك ردن هرك یاری ،سمهجلّ ا ،یخدا ـ  ز داشـتن هـر  ی ـ س را ك ه ك
اگـر در سـازمان،   رو  از این). 53نامه ، 1379سیدرضی، ...» ( زش دارد بر عهده گرفته استیعز

، عالقه و یگرا غالب شود، احساس ارزشمند نانه و مثبتیب خوش یانسان یاركط یط محیشرا
  .د خواهد آمداحترام متقابل در افراد به وجو

                                                           
1. Tietjan & Myers 
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  و هدایت آموزش) ه
تشخیص حـق از باطـل در قـرآن     برایآموزی  خداوند و معرفت از سویهدایت قلب انسان 

و�ا-نَّ ال4'ـه� لَم�ـع�  س�ـب�لَنَاج�اه�ُدوا ف�ینَا لَنَه�دِینَّه�م�  و�الَّذِین�«بسیار تأكید شده است.  البالغه نهجكریم و 
هـای   كنند ما به سوی راه سانی كه در اقامه دین ما مجاهده میو ك؛ )69(عنكبوت،  الْم�ح�س�ن�ین�

فرمایـد:   حضـرت علـی(ع) مـی   ». كنیم و خدا همواره با نیكوكاران اسـت  خود هدایتشان می
كتابی هدایتگر فرستاد و نیكی و بدی خیر و شـر را آشـكارا در آن بیـان     ،همانا خداوند بزرگ«

) از 167 خطبـه  ،1379سیدرضـی،  » (ت شوید...فرمود، پس راه نیكی در پیش گیرید كه هدای
ارزش زیـادی بـرای    ،دانشـی  و كاركنـانِ  انسان همواره در حال كسب تجربـه اسـت  آنجا كه 

های اسـالم، بـه    طبق آموزه مند های درست و ضابطه آموزشآموزش و یادگیری قائل هستند، 
ـ  عنوان پاداش معنوی سازمانی می ور شـكوفایی فضـایل   تواند یك عامل انگیزشی مؤثر به منظ

  باشد. كاركنانهای معنوی در  اخالقی و ارزش
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