
 

 

  11 -36: 1392، پاییز و زمستان 2شماره  ،21، سالپژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  انگیزش انسان در سازمانالگوي 
  از دیدگاه قرآن کریم

  *سیامک احمدنیا آالشتی
  **ابوالفضل محمدي 

  ***محمد بازرگانی
  ****مجتبی اسکندري

  28/10/92: پذیرش نهایی       5/4/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

گیري از روش کیفی و استراتژي تحقیق رویش نظریه به  ن است تا با بهرهایاین مقاله به دنبال 
مبناي تجزیه و تحلیل، آیات . خصوص انگیزش انسان در سازمان دست یابد اي قرآنی در نظریه

در این پژوهش کل . اساس تفاسیر معتبر قرآن کریم است بر )کدها(مضامین قرآن مجید و تعیین 
کد یا  287 هکه ب شدآیه در مورد انگیزش انتخاب  700حدود و  شدآیات قرآن کریم بررسی 

، روشهاي مؤثر بر انگیزه ،عوامل مؤثر بر انگیزه محور پنجمقوله در  مفهوم و ده 79 مضمون ثانویه،
مدهاي ایجاد آن اانگیزه و نتایج و پیمقدمۀ پیامدي  ،مناسب براي ایجاد انگیزهها و بسترهاي  زمینه

که در واقع همان نظریه انگیزش در قرآن کریم  الگو،روایت  .شدانگیزش طراحی  الگويدر قالب 
  .استبخشِ اصلی این مقاله است، 
رویش (بنیاد  ، روش دادهدر قرآن گرایشهاي متعالیو ، تمایالت در قرآن انگیزش :ها واژه کلید
  .انگیزشالگوي ، )نظریه

  
  
  
  

  
  sahmadnia@yahoo.com                      )ع(پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین: ولئنویسنده مس* 

 abdemotlagh@gmail.com                                       )ع(استادیار دانشگاه جامع امام حسین **

 m.bazargani@yahoo.com)                                    ع(استادیار دانشگاه جامع امام حسین  ***

 dreskandari@iran.ir                                             )ع(دانشیار دانشگاه جامع امام حسین**** 
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  مقدمه
 موضوعی همانند انگیزش توانستهاي مربوط به رفتار سازمانی، کمتر هدر میان موضوعات و بحث

ن علوم رفتاري و رفتار اتا این اندازه توجه روانشناسان و صاحبنظران رشته مدیریت و متخصصاست 
تواند مشکالت بسیاري را  عدم شناخت و درك صحیح انگیزش می. سازمانی را به خود جلب کند

هاي سازمانی مشاهده  در محیطارا آشکتوان  براي سازمانها فراهم آورد که مظاهر ناگوار آن را می
 بیشتر شدن یی و اثربخشی سازمانها، اتالف وقت، ای نسبت به کار، کاهش کاراعتنای از قبیل بی کرد؛

  ... .ضایعات، اتالف منابع و
شود،  یافت می فراوانیآنچه در منابع علمی برخی کشورهاي غربی در حوزه علوم انسانی به 

هاي اخیر به انجام  در دهه بویژهدر زمینه انگیزش انسانها در سازمان  ها و تحقیقاتی است که نظریه
  . کنند و دانشجویان کشور ما نیز از آنها استفاده می استادانرسیده است و به طور عام اندیشمندان، 

اي جامع در مورد انگیزش انسان در سازمان که از یک سو  نظریهنبودن و  نشدن تدوین
اي را براي  زمینه ،باشد و از جهت دیگر به روش علمی، منطقی و مستدلاز قرآن کریم  برخاسته

علت اصلی پژوهشی در این زمینه بود  ،پیشرفت و تولید علم در حوزه رفتار سازمانی فراهم آورد
ادبیات  ،اشاره به کلیات تحقیق در این تحقیق پس از. شدکه این کار در قالب رساله دکتري محقق 

و اندیشمندان مسلمان مورد بررسی  مغرب زمینپردازان  زش از دیدگاه نظریهانگیدر حوزه  موجود
  :شودمیمشاهده ) 1(چکیده این نظریات و نقد آنها در جدول  .ته استقرار گرف

  
  مروري بر نظریات انگیزشـ  1

تقسیم » هاي فرایندي نظریه«و » هاي محتوایی نظریه«دسته کلی  دونظریات انگیزشی امروز به 
نیازهاي «هایی بر محوریت  نظریه ،در دو دهه اخیر اه گروه از نظریه دوعالوه بر این . شود می

گانه  سهکه در این بخش به مختصري از این نظریات  ستا  شکل گرفته» شناختی و معنوي روان
  .گیرد هی هم صورت میشود و سپس نقد کوتا پرداخته می
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  هاي مهم انگیزش برخی نظریه ـ 1شماره جدول 

  ویژگی  پرداز نظریه  نوع الگو

  مازلو  نظریه سلسله مراتب نیازها
، )زیستی(نیازهاي فیزیولوژي ): رتیبت  به(پنج دسته از نیازهاي انسان 

، نیازهاي )عشق و محبت(نیازهاي ایمنی، نیازهاي گروهی و اجتماعی 
  .)200تا  30: 1970مازلو، () خودشکوفایی(احترام، نیازهاي خودیابی 

  گریوز  نظریه سلسله مراتب نیازها
او عالوه بر نیازهاي ذکر شده توسط مازلو بعد از نیازهاي 

پذیري و شناخت حیات و نیازهاي  نیازهاي معرفتخودشکوفایی، 
  .)1380، و جمشیدیان دلوي ( شناسی را هم اضافه کرده است باییزی

  سونآتکین  نظریه سلسله مراتب نیازها

نیازهاي فیزیولوژیک، : کند دسته نیاز را بدین شکل مطرح می هفت او
ترام، نیازهاي ایمنی، نیاز به تعلق و وابستگی، نیاز به حرمت و اح

نیازهاي شناختی، نیازهاي زیباشناختی، نیاز به خودشکوفایی 
  .)1983آتکینسون، (

  پورتر  نیازها نظریه سلسله مراتب
را در  1او نیازهاي خودمختاري. پورتر به تحقیقات مازلو ادامه داد

ن نیازهاي احترام و خودشکوفایی اضافه میااي  ساختار الگو در مرتبه
  .)1390قاسمی، ( کرد

  ماري  فهرست نیازها
کسب موفقیت، تعلق، : از ترین نیازها به عقیده ماري عبارت استقوی

خودمختاري، هیجان، پرستاري، نظم و قدرت  عرضهتهاجم، استقالل، 
  .)1387، مورهد(

انگیزش ـ نظریه بهداشت 
  )دوعاملی(

  هرزبرگ

 در صورت عدم ارضاولی نمی کند ایجاد انگیزش ( عوامل بهداشتی 
  امنیت شغلی، مزایا، شأن و مقام  مثل) کندنارضایتی ایجاد می
، توسعه شغلی، کار پر معنی و کسب موفقیت(عوامل انگیزاننده 

  .)1959هرزبرگ، ( )آور چالش

  کلیتون آلدرفر ERGنظریه 

  :سه دسته نیازهاي انسان
  فیزیولوژي، ایمنی: نیازهاي زیستی -1
  و پیوستگی نیازهاي اجتماعی: نیازهاي تعلق -2
  .)1385 ،يریرکبیام( نیازهاي احترام و خودشکوفایی: نیازهاي رشد -3

  کللند دیوید سی مک  گانه نظریه نیازهاي سه

  :سه دسته نیاز اساسی
  نیاز به موفقیت -1
  نیاز به قدرت -2
 .)1385امیرکبیري، ( نیاز به وابستگی -3

  

 
1- Autonomy Needs 
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  هاي مهم انگیزش ـ برخی نظریه 1شماره جدول ادامه 

  جی استاسی آدامز  )عدالت(برابري نظریه 
به عدالت رفتار با ما با دیگران مقایسه در عدالت یا برابري یعنی این که 

با دیگران به عدالت مقایسه یعنی اینکه با ما در  1عدالتی بی .شده است
 ). 300تا  267: 1965، امزآد( رفتار نشده است

  بی اف اسکینر  تقویت رفتار

رفتار را به عنوان عاملی که در محیط اطراف به نظریه پردازان تقویت، 
در اصل چیزي که رفتار را کنترل . گیرندآید، در نظر میوجود می

هر نتیجه هنگامی که فوراً واکنشی را . کند، تقویت کننده ها هستندمی
قاسمی، . (دهدبه همراه داشته باشد، احتمال تکرار رفتار را افزایش می

1390 :245.(  

  ویکتور وروم  تظارنظریه ان
ن است که انگیزش به میزان عالقۀ شخص ایفرض اساسی این نظریه 

که براي تحقق آن قائل  بستگی دارد براي دستیابی به چیزي و احتمالی
  .)214: 1997رابینز، ( است

 ـ هاي خودتنظیمی نظریه
  یختشنااخد

  یر کارور و شی

تنظیمی و آگاهی فرد از این نظریه، رفتار را تابعی از فرایندهاي خود 
این نظریه به فرایندهایی که به . کنندفرایندهاي شناختی خود، تصور می

، توجه دارد و نه به فرایندهایی که استتأثیر هدف ها در رفتار مربوط 
  ).1390قاسمی، ( شودمیبه گزینش هدف ها منجر 

  و التام الك  نظریه تعیین هدف

درجه انگیزش آنها را روشن  ،کنند هدفی را که افراد انتخاب می
شخصی که هدفی واال را که رسیدن به آن مشکل است . کند می

 ،کند نسبت به فردي که هدفی به غایت آسان انتخاب می ،گزیند برمی
  .عملکرد بیشتري نشان خواهد داد و بیشتر برانگیخته خواهد شد

  کلی و دیگران  نظریه اسناد

د و سپس آن را بر حسب شو ه میطبق این نظریه ابتدا رفتار مشاهد
در رفتار و میزان تفاوت ارزیابی  شرو 3، درجه تداوم2درجه تطابق

شود  کنیم و سپس براساس این تفسیر علت رفتار اسناد داده می می
  )1388، متین زارعی(

فهرست نیازهاي 
  یر کوینیگ و وي  روانشناختی و معنوي

نیاز به داشتن معنا و هدف، نیاز به احساس  :نیازهاي مربوط به خود
  ...سودمندي، نیاز به امید، نیاز به خوشبختی و

نیاز به معاشرت با دیگران، نیاز به محبت و  :نیازهاي مربوط به دیگران
  پوشی از خطاي دیگران خدمت به دیگران و نیاز به گذشت و چشم

خدا، نیاز به اعتقاد  نیاز به یقین داشتن به وجود : نیازهاي مربوط به خدا
 ...به اینکه خدا کنار ماست، نیاز به درك حضور خدا، نیاز به عبادت و

  )1998کوینیگ، (

 
1- Inequity 
2- Consensus 
3- Consistency 
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  شده نظریات عرضهنقد و بررسی 
علوم . ق و نوآوري داریمیما در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحق« :فرماید مقام معظم رهبري می

است؛ مبتنی بر فهم دیگري از عالم آفرینش است و غالباً بینی دیگري  انسانی غرب مبتنی بر جهان
بیانات در  دیدار ( ».ریشه و پایه علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. مبتنی بر نگاه مادي است

 ))28/7/1388جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور 

 :در این عبارت کوتاه اما با ارزش، چند نکته مهم و اساسی وجود دارد

 از به تحقیق و نوآوري در علوم انسانینی -1

 بینی اسالمی بینی غرب با جهان تفاوت جهان -2

 بینی غیراسالمی علوم انسانی غرب براساس جهان يابتنا -3

 ي غربی از معنویت)ها نظریه(ها  تهی بودن بسیاري از نگاه -4

 مل کشور و نوآوري در عرصه علوم انسانی از طریق قرآن کریئکلید حل مسا -5

 .شناسانه آنهاست شناسانه، انسانشناسانه و هستی مهمترین نقد بر علوم انسانی غرب، نگاه معرفت
م و فطرت پاك جهان و انسان، عقل سلی ،پردازان غربی هر جا که به مبدأ و معاد دانشمندان و نظریه

توانستند نظریاتی کی نبوغی ناآگاهانه هم بوده باشد ـ هر چند این نزدیانسانی نزدیک شدند ـ 
نگاه اندیشمندان غربی در بستر فرهنگ  ،که در بسیاري از مواقعافسوس اما عرضه کنند واقعگراتر 

 .مادي غرب به غفلت گرایید

آنچه در نظریات انگیزشی مبتنی بر نیاز از آنها سخن به میان آید، اغلب نیازهاي مادي است و 
سخن از فرایندهاي ایجاد انگیزه سخن به میان آید دارد و آنجا که  شهیردر جسم و کالبد بشري 

ناشی از عقل حسابگرانه و ابزاري بشري است و آنجا که حرف از معنویت زدند، نگاهی شبیه 
 .مرتاضها و عرفانهاي دروغین امروز مراد است

که مستقیماً بر انگیزشها تأثیر  بحث کنندهاي انگیزش سعی دارند درباره عوامل اساسی  نظریه
هاي خود را در زمینه محدودي از روشها و نیازهاي بشري تمرکز  بیشتر این نظریات کوشش. رددا

و الزمه ایجاد نظریه انگیزشی کامل و شامل را  استاغلب این نظریات مکمل یکدیگر . داده است
 .دربر دارد

و فهرستهاي  ،کرده یتوجه خاصاگرچه پژوهشگران در خالل چند دهه به نیازهاي معنوي 
براي  یبندي و تعریف صحیح و جامع ، فهرست، طبقهاندعرضه کردهندي از نیازهاي معنوي چ
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 .نیازهاي معنوي وجود ندارد

که در  عرضه شداز سوي تعدادي از اندیشمندان مسلمان  زشیانگ نهیدر زمنظریات مختلفی 
  :شودمیاشاره  مختصر به برخی از آنها) 2(جدول 
  

  اي از نظریات اندیشمندان مسلمان خالصه ـ 2شماره جدول 
  خالصه نظر  کننده نظریه عرضه

حسین  محمد اهللا سید آیت
  طباطبایی

 است حسن عبارت. است) حسن و قبح(خوبی و بدي  ،شود آنچه موجب انگیزش انسان می
  ).1380جاسبی، ( باشد و قبح عدم موافقت باطنی استاز چیزي که مالیم طبع 

  :از است انگیزه است عبارت سه که تحت تأثیر  ،فعالیتهاي انسان  مطهرياهللا مرتضی  آیت
  .گیرد تحت تأثیر غریزه و طبیعت انسان صورت می :فعالیتهاي التذاذي -1
  .بلکه مصلحت استنیست؛ علت و انگیزه آن لذت  :فعالیتهاي تدبیري -2
مطهري، (معنوي است  انگیزه این بخش روحی و :)التذاذي ـ  تدبیري(فعالیتهاي تکمیلی  -3

1358(.  
اساسی  بعد در سه کند  بروز می» صیانت ذات«که در جریان فعالیت  ،نیازهاي اساسی انسان  اهللا محمدتقی جعفري آیت

  :شود موجب انگیزش انسان می
  ...صیانت ذات در بعد روانی و حیات طبیعی محض، مثل نیاز به غذا، مسکن و -1
  شخصیت مثل آرامش روانی و شخصیتیصیانت ذات در بعد روانی و  -2
صیانت ذات در بعد تکامل شخصیت که مذاهب الهی و اخالقیون و مکاتب حقوق و  -3

و شخصیت آدمی را به وسیله رفع آن نیازها در کند میمقررات سازنده آنها را مطرح 
  .)1372جعفري، (ساند  گذرگاه تکامل به ثمر می

ست که برخی از آنها فطري هاي زیادي ا رایز و احساسات و عواطف و انگیزهانسان داراي غ  اهللا مصباح یزدي آیت
  است؛ مثل

  میل به دانستن و آگاه شدن -
  و تصرف در موجودات دیگراجرا میل به قدرت و توانایی بر  -
  میل به عشق و پرستش -
  میل به لذت و کمال -

هاي دیگري که ریشه در حب  انگیزههاي فطري گفته شده ایشان از امیال و  عالوه بر انگیزه
گرسنگی و تشنگی، میل جنسی (دسته حفظ موجودیت  دوبرد و آنها را به  نام می ،ذات دارد

... طلبی، عشق به کمال و جمال و و تحصیالت و کماالت ممکن مثل کنجکاوي، جاه...) و
  .)1377مصباح یزدي، (کند  تقسیم می

اهللا سید محمد حسین  آیت
  بهشتی

  ب الی اهللا مهمترین انگیزه انسانرتق -
  ).1374بهشتی، ( .رودبه شمار میدو عامل انگیزش ) ترس و شوق(بیم و امید  -
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  : ده استکردسته تقسیم  دوایشان پس از شرح اهمیت انگیزش، انواع انگیزش را به   اهللا مکارم شیرازي آیت
  .هاي معنوي هاي مادي و انگیزه انگیزه ،)غیرواقعی(پنداري هاي انگیزه

هاي مادي در تحریک انسان از قدرت  هاي معنوي نسبت به انگیزه ایشان معتقدند انگیزه
  .)1368مکارم شیرازي، (رخوردار است بیشتري ب

  :کند را به دو دسته کلی تقسیم می نیازها  ماحوزي
  خاطرنیازهاي مادي مانند فیزیولوژیکی و ایمنی و امنیت ) الف

جویی و میل  نیازهاي معنوي و روحانی شامل نیازهاي تعلق و همبستگی، احترام، برتري) ب
  .)1385 وعی،محمدي و مزر(یثار و فداکاري به تعالی و ا

  :کشد سطح انگیزه را در انسانها به تصویر می سهایشان   پیروز و همکارانآقا 
  هاي معنوي و الهی انگیزه -3هاي تلفیقی        انگیزه - 2انگیزه مادي       -1

  :کند در ادامه متغیرهاي اساسی تأثیرگذار در انگیزه را چنین معرفی می
 ،جذابیت اهداف ،)مادي(تأمین مطلوب نیازهاي معیشتی  ، برخورد عادالنه ، باورهاي دینی

  .)1383آقاپیروز، (توجه، تمجید و تشویق 

  
  شناسی تحقیق روشـ  2

 1ش نظریهیسازي بنیادي یا رو مفهوم نظریهپژوهش، از نوع کیفی و استفاده از  اینروش تحقیق 
  . در مطالعات سازمان و مدیریت است

ها  از یک روند سازماندهی دادهباید ش نظریه یبراي رسیدن به یک نظریه در استراتژي رو
. شودمی پرداختهدر این بخش به این روند  کهگویند  استفاده کرد که به آن کدگذاري می

  :دهد از کدها را نشان مینظریه مسیر کلی دستیابی به ) 1(نمودار
  

  
  

  )60: 1384 فرد، دانایی(سازي بنیادي  وممفه نظریهمسیر تکامل ـ  1 نمودار شماره
  

  پردازي بنیادي مراحل کدگذاري در نظریه
  کدگذاري باز •
  کدگذاري محوري •

 
1- Grounded Theory 

 نظریه ها مقوله مفاهیم کدها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 21سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  18

  )148: 1384فرد،  دانایی(انتخابی  کدگذاري •
  .به نمایش گذارده شده است) 3(جدول شناسی این پژوهش در قالب  ابعاد مهم روش

  
  شناسنامه تحقیق ـ  3شماره  جدول

  نظریه انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم  عنوان تحقیق  ردیف
  شناسی اجتماعی قرآن مجید روش  فلسفه بنیادین تحقیق  1
  پارادایم تفسیري  پارادایم تحقیق  2
  1تحقیقات بنیادي  گیري تحقیق جهت  3
  روش تحقیق کیفی  روش تحقیق  4
  2رویکرد استقرایی  رویکرد تحقیق  5
  بنیاد نظریه داده  استراتژي تحقیق  6
  )تفاسیر قرآن کریم(هاي ثانویه  استفاده از آیات الهی در قرآن کریم و داده  ها روش گردآوري داده  7

  نتایج تحقیق  8

  )و روایت نظریه الگو(تدوین نظریه  -1
برگرفته از نتایج تحقیق براي ایجاد انگیزه  هاپیشنهاد راهکارها وعرضه  -2

  در سازمانها به مدیران
  پژوهشگرانپیشنهادهایی براي توسعه و تکمیل این نظریه به سایر  عرضه -3

  
علی، مقوله محوري، مقوله فرایندي   پژوهش به مقوله) ها طبقه(هاي  بنیاد مقوله در استراتژي داده

شود که در یک ارتباط  گر و مقوله پیامدي تقسیم می اي و مقوله مداخله و روشی، مقوله زمینه
  :شود نمایش داده می ذیلبه صورت  واره الگوهماهنگ و 

  
  

  )401: 2005کرسول، (رویش نظریه براساس کدگذاري محوري  الگوي ـ  2شماره  نمودار

 
1- Basic of fonduncutal Reacearch 
2- Industice approuach 

 نتایج

 بستر حاکم

 گرشرایط مداخله

فرایندها و 
 استراتژیها

طبقه محوري 
 پایهیا 

 شرایط علی

 طبقه

 طبقه

 طبقه

 طبقه
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  مراحل ساخت نظریه انگیزش در قرآن کریم ـ 3
عملی پژوهش ابتدا  اجراي ه و در این بخش به منظور شرح چگونگی اجراي روش رویش نظری

کدگذاري، تحت عنوان مراحل  جدولهايمراحل کدگذاري باز و کدگذاري محوري همراه با 
براي یعنی  .شود پردازي و نیز کدگذاري انتخابی و روایت پژوهش توضیح داده می اولیه نظریه

 .گیرد و سپس کدگذاري الزم صورت می شودبه قرآن مجید مراجعه می ورود به حوزة پژوهش
هاي برگرفته شده از قرآن کریم در مورد انگیزش است؛  هدف این قسمت یافتن مفاهیم و مقوله

ي استخراج الگوبه صورت مزبور هاي پدید آمده از این مرحله براساس روش تحقیق  ارتباط مقوله
 آنها را نشاندستیابی به که چگونگی  ،)4(هاي جدول  براساس مقولهالگو این . گردد میعرضه شده 

  .شودو در مرحله بعد روایت میگیرد میدهد شکل  می
  

  مفاهیم و مقوالت تحقیق ،)کدها(مضامین  ـ  4 شماره جدول
  تعداد مقوله  تعداد مفاهیم  )کدها(تعداد مضامین   نوع مقوله  ردیف

ی  1   6  51  149  علّ
  1  12  98  روشی و راهبردي  2
  1  4  19  بسترساز  3
  1  7  14  گر مداخله  4
  1  5  7  پیامدي  5

  
  .شودمشاهده می) 5(ها و مفاهیم در یک نگاه کلی به شکل جدول  رابطه مقوله
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  رابطه مقوله ها و مفاهیم در یک نگاه :5 شماره جدول
  نوع مقوله  عنوان مقوله  مفاهیم

  نیازهاي معیشتی
  آرامش و آسایش جسم

  عزت و احترام
  نیازهاي اجتماعی

  امنیت
  سالمت

گرایشهاي زیستی و 
  اجتماعی

  یعلّ

  توکل به اهللا
  دین

  نصرت الهی
  عشق الهی

  ذکر و یاد خدا
  توحید و وحدانیت

  جویی حقیقت
  کنجکاوي و خالقیت

  اطاعت الهی

  گرایشهاي معنوي

  ایمان به خدا
  ایمان به معاد

  یب و وحیایمان به عالم غ
  ایمان به نبوت

  آسمانی ابهايایمان به کت

  ایمان

  پیامبرانباور و اعتقاد به رسالت 
  باور و اعتقاد به سنتهاي الهی

  یبباور و اعتقاد به عالم غ
  باور و اعتقاد در عظمت قرآن کریم

  اندیشه و تعقل در آیات خداوندي
  الهی هايباور و اعتقاد به احکام و دستور

  باور و اعتقاد به معاد

  باور و اعتقاد الهی

  صدقه و انفاق
  هجرت در راه خدا

  اهللا جهاد فی سبیل
  اخالص در عمل
  احسان به والدین

  زکات دادن
  تقوي

  صبر و استقامت
  نیکوکاري

  عمل صالح
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  رابطه مقوله ها و مفاهیم در یک نگاه: 5جدول شماره ادامه 
  نوع مقوله  عنوان مقوله  مفاهیم

  رضایت الهی
  جلوه الهی

  ذکر و عبادت الهی
  آزمایش الهی

  خلیفه الهی
  لقاء اهللا

  حیات طیبه
  رستگاري

  اهداف متعالی
  یعلّ  آفرینش انسان

  هواپرستی 
  حب دنیا 
  جهل 
  تعصب و لجاجت 
  هاي شیطانی وسوسه 
  تقلید کورکورانه 
  اراده و اختیار انسان 

آمادگی براي 
  گر مداخله  پذیري حق

  تعریف و ترغیب
  میل و شوق
  برانگیختگی
  سوق دادن

  کشش قلبی

  پیامدي  انگیزش

  ترسیم وضعیت آینده
  ذکر

  حمایت
  پاداش
  تبشیر

  مقایسه
  تبیین و تشریح

  الگو بخشی
  گیري عبرت
  انذار

  رفق و مدارا
  تمثیل

  روشهاي ایجاد انگیزش
روشها و 

راهبردهاي 
  ایجاد انگیزه

  مبتنی بر فطرت الهی
  مبتنی بر اقامه دین

  مبتنی بر عدالت
  عزتمندي و کرامت انسانها

  سازمان الهی
بسترساز و 

ساز  زمینه
  انگیزش
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  تحقیق الگوي ـ 4
و  گیردمیسازي صورت  سازي و مقوله آوري شده و تفاسیر، مفهوم با برداشت از آیات جمع

گر و  هاي علّی، محوري، روشی و راهبردي، بسترساز، پیامدي و مداخله ارتباط معقول بین مقوله
یدگاه نظریه انگیزش انسان از د الگوي ،استفاده از روش پژوهش کیفی و استراتژي رویش نظریه

  :شود قرآن کریم به شکل ذیل مشاهده می
  

  
  

  نظریه انگیزش انسان از دیدگاه قرآن کریم الگوي ـ 3شماره نمودار 
  

  روایت پژوهشـ  5
منتج گردیده است، الگوي یاد شده که به تولید  ،پس از کدگذاري اولیه و کدگذاري محوري

تولید پردازي کدگذاري انتخابی براساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاري به  مرحله اصلی نظریه
  .منجر شده استنظریه و روایت تحقیق 
الگوي شده در عرضه هاي  پردازي روایت پژوهش است که براساس مقوله بخش مهم نظریه

تحقیق به الگوي انه ذکر شده در ششگهاي  این روایت براساس مقوله. گیرد تحقیق شکل می

  شرایط علی
  نیازهاي زیستی و اجتماعی

  نیازهاي معنوي

  تفکر و اندیشه

  ایمان

  عمل صالح

 اهداف متعالی

 محیط ارزشی  بستر حاکم   

  شرایط            موانع پذیرش
 گر              حقمداخله

  محوري

  ایمان
  و

 عمل صالح

  هاراهبردها و روش
  تبشیر
  انذار
  تبیین

  پاداش
 تشویق

  پیامد

 انگیزش
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  :شود صورت مختصر توضیح داده می
  عوامل انگیزش در قرآن کریمـ  1 ـ 5
  عامل انگیزش تمایالت و گرایشهاي زیستی و اجتماعی انسان ـ 1 ـ 1 ـ 5

تمایالت زیستی و از سوي دیگر موجودي است با انسان از یک سو موجودي است جسمانی و 
اي شایسته و  گونه عنوان گرایش فطري انسان باید به این تمایالت زیستی و اجتماعی به. اجتماعی

طور طبیعی عدم توجه و تأمین این تمایالت مهم در انسانها موجب عوارض  به. دشوبایسته تأمین 
دي، رضایتمندي و انگیزه به کار و تالش در انسان و تأمین آن باعث نشاط، توانمن، منفی و ناگوار

توان  می) 4(ابعاد تمایالت و گرایشهاي زیستی و اجتماعی انسان را به صورت نمودار . گردد می
  :کردمالحظه 

  
  ابعاد تمایالت زیستی و اجتماعی انسان از نظر قرآن کریمـ  4شماره نمودار 

  
  تمایالت روحی و معنوي عامل انگیزشـ  2ـ  1ـ  5

که حاکی از تمایالت خوریم  با دقت و تدبر در آیات قرآن مجید به موارد متعددي برمی
ابعاد . بندي کرد مقوله» تمایالت و گرایشهاي معنوي«توان تحت عنوان  اي است که آنها را می ویژه

  .توان نشان داد می) 5(این مقوله مهم در قرآن کریم را به صورت نمودار 

  

 تغذیه

  

 احترام

  

 امنیت

  

 عزت 

آسایش و 
 آرامش جسم

  

 پوشش

روابط 
 اجتماعی

تمایالت زیستی 
 اجتماعی انسان و
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  ابعاد گرایشهاي معنوي انسان ـ 5 شماره نمودار

  
در قرآن کریم به این تمایالت و گرایشهاي معنوي اشارات فراوانی شده است که براي مثال به 

  :شودچند مورد اشاره می
ویم، امید داریم تا رو ش هاي بزرگ روبه با اعتماد و اتکا به خدا، حتی اگر در زندگی با شکست

 3زیرا براساس مضمون آیه  ؛غلبه کنیم و پیروز گردیمآنها  بر با تالش خود و یاري خداوند بتوانیم
و بر سختیها و کند می، کسی که بر خداوند توکل کند، خداوند او را کفایت طالقسوره 

پاشد و زمینه رشد و  میهمین توکل به خداست که بذر امید را در دل . شودمشکالت، پیروز می
  .سازد شکوفایی و رهایی از رنج و افسردگی را فراهم می

انسان براي . پذیر است آسیبسخت هاي شیطانی  انسان در برابر غرایز، هواي نفس و وسوسه
این موضوع بخوبی در . جویی خدا نیازمند است مصون ماندن از شر شیطان و هواي نفس به پناه

هاي شیاطین و از  برم از وسوسه خدایا به تو پناه می« :شود منون مشاهده میسوره مؤ 98و  97آیات 
  ».اینکه در وجود من رخنه کنند

  

 اطاعت الهی
دین و 

 ارزشهاي الهی

نصرت و 
توکل به 

ذکر و یاد 
 خدا

  

 کنجکاوي

 جویی حقیقت

وحدانیت 
محبت و  و توحید

 عشق الهی

 مغفرت الهی

  

 جاودانگی

گرایشهاي معنوي 
 )معنویت(انسان 
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  الهی عامل انگیزش تفکر و تعقلـ  3ـ  1ـ  5
کلمه تفکر . بحث تفکر و تعقل در قرآن کریم با عبارات گوناگون مورد تذکر قرار گرفته است

که به معناي عقل ناب و » لب«آیه، کلمه  چهارآیه، کلمه تدبیر در  49کلمه عقل در  ،آیه هشت در
آیه  20کلمه فقه در  و آیه 28، کلمه شعور در )مختلفشکلهاي به (آیه  16تعقل عمیق است در 

، »تفکر«آیه در قرآن مجید درباره تحریک به  135شود  همانطور که مالحظه می. آمده است
  .وارد شده است» فهم عالی«و » شعور«، »تحصیل عقل ناب«، »تدبر«، »تعقل«

تأکید یاد شده هاي  از کلماتی که با داللت غیرمستقیم به صورت تقویت پدیدهبنا باشد و اگر 
  . رود تعداد آیات مربوط از سیصد فراتر می ،)مانند تذکر( شوددارند، استفاده 

الیف الهی را بشناسد تا به اطاعت صحیح از تواند تک اگر کسی علم و آگاهی نداشته باشد، نمی
تواند به هدف حیات خویش دست  مند نباشد از کجا می کسی که از دانش بهره. آنها تن در دهد

  .یابد تا در آن مسیر گام بردارد
نَّا « :داند قرآن علت سقوط بسیاري از تبهکاران را عدم تعقل می سمع او نَعقل ما کُ و قالوا لو کنّا نَ

هرگز از  ،کردیم دادیم یا تعقل می و گفتند اگر ما به سخن آیات گوش می :»اصحاب السعیرفی 
  ).10/ ملک(یاران دوزخ نبودیم 

گویند اگر ما در دنیا  کند که اینان در پاسخ به فرشتگان می آیه از زبان دوزخیان نقل میاین 
و پیامها را درست تعقل رمان فکردیم و یا  دعوت رسوالن را گوش داده بودیم و به آنها عمل می

  .کردیم، هرگز از زمره گمراهان و دوزخیان نبودیم می
 ،اندیشند داند و افرادي را که نمی میمربوط خداوند پلیدي و زشتی را به عدم تعقل و اندیشه 

  .داند پلید می
 آنها که در قرآن کریم به موارد متعددي ازدارد آثار و نتایج انگیزش فراوانی ،تفکر و تعقل

  .گردد مالحظه می) 6(این موضوع به شکل نمودار . خوریم برمی
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  بخش تعقل و تفکر در قرآن کریم نتایج انگیزه ـ 6 شماره نمودار

  
  ایمان عامل انگیزش در قرآن کریمـ  4ـ  1ـ  5

و در اصطالح ) 21: 1414ابن منظور، ( ایمان در لغت عبارت است از تصدیق در مقابل تکذیب
) 27: 1365کلینی، (اقرار به زبان، تصمیم و پیمان قلبی و عمل با اعضاء و جوارح : عبارت است از

راغب (تابی و اضطراب است و طمأنینه در لغت به معناي آرامش خاطر بعد از بی "اطمینان"اما 
  .)1375اصفهانی، 

ایمان عبارت است از علم به چیزي با  التزام به :کندتعریف میرا چنین ایمان عالمه طباطبایی 
  )390: 1374طباطبایی، (. مقتضاي آن، به طوري که آثار آن علم در عمل آشکار باشد

  :گردد مشاهده می) 7(ابعاد ایمان در قرآن کریم در نمودار 
  

 موجب

 پاداش بزرگ

 موجب

 هدایت انسانها

 موجب

 موجب

 موجب

 موجب

 موجب

 موجب

 ایمان

 درك رمز و راز هستی

 درجات باالي معنوي

 پندپذیري بیشتر

 ...ها و زشتیعدم سقوط به 

 پیروي از شریعت الهی

  
  

  
  

  
 تعقل و تفکر
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  ابعاد ایمان در قرآن کریم ـ  7شماره نمودار 

  
  عامل انگیزش عمل صالح ـ 5ـ  1ـ  5

عمل صالح و مشتقات ، بار 87در قرآن . در قرآن کریم عنایت زیادي به عمل صالح شده است
صالح از عنایت آن به ایمان دهد که عنایت قرآن کریم به عمل  آن آمده است و این مسئله نشان می

هدف از عمل صالح تکامل روحی انسان است و تکامل روحی در صورتی تحقق . کمتر نیست
پیراسته، و عشق به خدا و عشق به کسب » سودجویی«و » خودخواهی«پذیرد که عمل از هر نوع  می

به کمال  و عشقشود میدر این صورت است که نفسانیت محو  ؛رضایت او، انگیزه انسان شود
  .پذیرد گیرد و تکامل تحقق می مطلق، سراسر روح را فرا می

تنها مایه تکامل روح و  صورت پذیرد نه» ایمان به خدا«عمل صالحی که از روح پاك حامل 
زیرا کسی که کاري را براي خدا انجام  هست؛نیز » فعل«روان فاعل است بلکه مایه کمال خود 

درون و برون انسان آگاه است و به حکم اینکه انسان به امید دهد به حکم اینکه خداوند از  می
کوشد و چون  عمل و کیفیت کار می استواريبه جاي ظاهرسازي در  ،کند پاداشهاي او تالش می

کوشد در حالی که اگر انگیزه  داند در استمرار و بقاي عمل می ناپذیر می پاداشهاي الهی را تخلف
دهد  و کار را تا آنجا ادامه میکند میسودجویی و تظاهر در کار حاکم باشد به ظاهرسازي اکتفا 

  

 ایمان

  

 ایمان به خدا

ایمان به 
 معاد

ایمان به 
 مالئک

  ایمان به 
 آسمانی کتابهاي

ایمان به 
 وحی

ایمان به پیامبران و 
 رسول الهی

ایمان به 
 هاي الهی نشانه

ایمان به 
 عالم غیب
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  .کند ر نوع عمل صالح وداع میکه به هدف مادي خود برسد و پس از تحصیل مقصود با ه
 شودمیها و پاداشهاي دیگر که نتیجه عمل صالح و موجب انگیزش انسان  برخی بشارت

از برکات الهی، یاري خدا، رستگاري، حکمت و دانش، تقوي و خداترسی، لقاي  است عبارت
  .گردد نتیجه عمل صالح مالحظه می) 8(که در نمودار ... منت و پروردگار، پاداش بی

  

  
  

  برخی از نتایج عمل صالح در قرآن کریم ـ  8نمودار شماره 

 یاري خدا
 برکات الهی بشارت به بهشت

 پاداش نیکوي اخروي

 لقاي پروردگار

 مضاعف شدن پاداش

 ضایع نشدن اجر نیکوکاري

 زندگی شیرین دنیوي و عاقبت به خیري

 تقوي و خداترسی

 پاداش عظیم

 منت پاداش بی

 محبت دلها

 حکمت و دانش

 هدایت الهی

 رستگاري و سعادت

 عزت و منزلت واال

 رفع ترسهاي قیامت

 استجابت دعا

 شدن گناهان پاك

 رحمت الهی

 محبوب خدا شدن

 تشکر الهی امید و رفع نگرانی

  
  
  

نتیجه 
عمل 
 صالح
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  و انگیزشاهداف مقدس آفرینش انسان رابطه ـ  6ـ  1ـ  5
اگر . دهد اگر کسی نسبت به مقام و ارزش انسان آگاهی یابد، عمرش را با کسالت هدر نمی

 درخشد؛ است؛ خورشید به خاطر وي میجهان را مسخّر وي ساخته  ،آدمی باور کند که خداوند
باد و مه و خورشید همه در کارند تا آدمی عمر را به  و و ابراست اقیانوسها براي انسان پدید آمده 

به این باور و تلقین و تذکر به آن از مقام انسان، عامل مهمی در پدید آوردن انگیزه  ،غفلت نگذراند
  .رودشمار می

مر خویش حداکثر کنند از ع سانی که براي مقام انسانی قدر و ارزشی قائل هستند، سعی میک
  .برداري را در جهت کمال به عمل آورند بهره

  :دهد که و هشدار می شود خداوند در آیات متعدد انسان را به جایگاه واقعیش متذکر می
  .برتري دادیم، اي انسان، تو را بر همه موجودات )70/ اسري( » فضّلنا«
  .، تاج کرامت و بزرگی بر سرت نهادیم)70/اسري( » آدم کرّمنا بنی«
سنِ تَقویم« نسانَ فی اَح نَا اال قْ د خَلَ قَ   .، در بهترین شکل تو را آفریدیم)4/ تین(» لَ
قین« نُ الخالس اهللاُ اَح ك بار تَ   . ، در آفرینش تو به خود آفرین گفتیم)14/ مؤمنون(» فَ

و تالش و کوشش  ،ر انسان بفهمد که بهترین است و بسیار ارزشمند، انگیزه پیدابدرستی اگ
  .کند می

آن را مشخص  اهداف) 9(براي آشنایی با مقام انسان و اهداف متعالی آفرینش انسان نمودار 
  :کند می
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  اهداف متعالی آفرینش انسان در قرآن کریم ـ 9شماره نمودار 

آفرینش انسان همان مقصد و نتیجه حرکت و تالش است و بزرگی و کوچکی و مهم اهداف 
الهی،  انسانی که هدف را لقا. مؤثر است بودن یا نبودن این اهداف در سیر حرکت و تالش انسانها

گیرد و حتی از جان  دیگر موانع کوچک و بزرگ را نادیده می ،بداند... رب الهی، حیات طیبه وق
عادي اصالً  وضعیتکند که در  میاقدام این انسان به کارهایی . گذرد خود نیز در راه خدا می

توان تصور آن را کرد و یا از نیازهایی که طبیعی و غریزي است مثل خوردن و آشامیدن  نمی
 آورد که ایثار، گذشت وجود می هجلب رضاي محبوب در انسان چنان شوق و اشتیاقی ب. ذردگ می

و همه افعال اخالفی و ارزشی و یا فعالیتهاي معمولی براي او هدفمند و با نیت خلوص الی اهللا 
ایمان قلبی  گر به این اهداف اعتقاد پیدا کند وشود ا این انسان برانگیخته می. گیرد صورت می

  . بیاورد
  رابطه ایمان و عمل صالحـ  7ـ  1ـ  5 

آنها که خداي متعال آنها را از ما مطالبه کرده و  استاز جمله چیزهایی  »عمل صالح«و » ایمان«
این دو مفهوم در قرآن کریم در بسیاري از . شرط رسیدن به کمال و سعادت بشر دانسته استرا 

اي از این نمونه. د و بر تالزم آنها با یکدیگر تأکید گردیده استانموارد در کنار هم ذکر شده
  :کنیمآیات را با هم مرور می

ذکر و 
 عبادت خدا

  قرب
 الهی 

  رضایت
 الهی

  آزمایش
 الهی

  رستگاري
 لقاء اهللا قیامتدر 

رنگ و 
 جلوه الهی

  رسیدن
 به علم الهی

 حیات طیبه

 اللهیخلیفه

اهداف آفرینش 
 انسان
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و  :)25/بقره(بشر الذین امنوا و عملوا الصالحات انّ لهم جنات تجري من تحتها االنهار ـ و 
هایی خواهد اند، مژده ده که ایشان را باغاند و کارهاي شایسته انجام دادهکسانی که ایمان آورده

  .ها روان استآنها جوي) درختان(بود که زیر 
اند و و کسانی که ایمان آورده :)29/رعد( الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی و حسن مأب

  .اند، خوشا به حالشان، و خوش سرانجامی دارندکارهاي شایسته کرده
پس هر که کارهاي شایسته  :)21/نساء(فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فال کفران لسعیه 

   . باشد، براي تالش او ناسپاسی نخواهد شد) هم(انجام دهد و مؤمن 
ابتدا . است» عمل صالح«و » ایمان»شود وظیفه ما در قبال خداي متعال، از این آیات معلوم می

  .)141: تامصباح یزدي، بی(کنیم و سپس عمل صالح و رابطه آن دو باهم بحث می »ایمان«درباره 
هر چند صالحیت عمل در قرآن : نویسدعالمه طباطبایی دربارة مفهوم عمل صالح در قرآن می

عمل صالح . توان مفهوم آن را فهمیدکریم بیان نشده است لکن از آثاري که براي آن ذکر شده می
: شود؛ چنانکه فرمودها انجام میعملی است که براي کسب رضایت پروردگار با تحمل دشواري

و کسانی که براي طلب خشنودي پروردگارشان شکیبایی ): 22/عدر(» ...صبروا ابتغاء وجه ربهم...«
و جز براي طلب خشنودي ): 272/بقره(» ...و ماتنفقون اال التبغاء وجه اهللا...«: کردند و نیز فرمود

، اثر دیگر، آن است که عمل صالح صالحیت براي اجر و پاداش را دارد. خداوند انفاق مکنید
براي کسانی که ایمان ): 80/قصص(» ...ثواب اهللا خیر لمن ءامن و عمل صالحاً...«: چنانکه فرمود

اثر دیگرش آن است که عمل صالح کلمۀ . اند، پاداش خدا بهتر  استاند و کار شایسته کردهآورده
ب و العمل الصالح یرفعه«: چنانکه فرمود. بردطیب را باال می 10/فاطر(» ...الیه یصعد الکلم الطی(. 

از صعود آن تقربش به خداي تعالی است  دمراد از کلم الطیب عقاید حق از قبیل توحید است و مرا
طباطبایی، (و مراد از عمل صالح هر عملی است که طبق عقاید حق صادر شود و با آن سازگار باشد 

  ).458: 1ج : 1374
  اهبردهاي ایجاد انگیزشـ ر 2ـ  5

که در قرآن کریم پیامبران و رهبران الهی است هایی  شیوه در این تحقیقمنظور از راهبردها 
پیامبر گرامی اسالم براي ایجاد انگیزه در انسانها براي هدایت انسانها و عمل نیک و اهداف  بویژه

مقدس دیگر چون رستگاري انسان، دستیابی به مقام عبودیت و مرحله قرب الهی از آنها بهره 
ایجاد  اي عمده و اساسیاهبردهدر این بخش به تعدادي از ر کهگوناگونند  بردهااهاین ر. اندجسته
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  .گردد اشاره می) 10(در قرآن کریم در نمودار  انگیزه 

  
  روشها و راهبردهاي انگیزش  ـ  10 شماره نمودار

  

  سازمان ارزشی و الهی الزم براي انگیزش ـ  زمینهبستر و  ـ 3 ـ 5
گونه که قبالً گفته شد براي انگیزش انسان در قرآن کریم عوامل و نیز روشها و همان

آموزي، روش  شده است که از جمله آنها روش انذار و تبشیر، روش عبرتعرضه راهبردهایی 
عواملی برون از فرد  ،رغم عوامل درونی که براي انگیزش انسانها نام برده شد بهاما است؛ ... تشویق و

قطعاً انذار . است د بر انگیزش انسان مؤثرکرتوان از آنها تعبیر  هاي اجتماعی می که به عوامل و زمینه
ها  از انسانبسیاري ند و شاید این روشها بر ک بر همه انسانها یکسان عمل نمی... بشیر یا عبرتها وو ت

  . اثرگذار نباشد  اصالً
را در قالب سازمان الهی، ارزشی و انسانی  که ما آنها ،ها عوامل و زمینهبرخی طبیعی است 

بر این اساس در این بخش به  لذا ؛گذارد یم بر این روشهاي انگیزشی تأثیر میکننامگذاري می
الزم به ذکر . شود برداشت از سازمان الهی در قرآن کریم و ویژگیها و شاخصهاي آن پرداخته می

است که اوالً کلمه سازمان به طور مستقیم در قرآن کریم نیامده است و صرفاً برداشت تفسیري از 
از سازمان الهی در مدیریت، ساختار نظر قرآن کریم  ثانیاً ویژگیهاي مورد. استآیات قرآن کریم 

در مبحث ارزشها و مفروضات بنیادین سازمان به بویژه . و فرهنگ آن مورد بررسی قرار گرفته است

  

 رفق و مدارا

  

 عبرتگیري

  

 الگوبخشی
  

 حمایت
  

 تمثیل

  

 پاداش

 تذکر و ارشاد

  

 بشارت
  

 انذار

توجیه و 
 استدالل

راهبردهاي 
 انگیزش انسان

  

 تشویق

ترسیم 
 وضعیت

  

 تبیین
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به عنوان توضیح بیشتر، ؛ ترین الیه فرهنگ سازمان که مورد بحث  قرار گرفته است عنوان درونی
بدیل انسان در  که ضمن پذیرش بر نقش بیسازمان الهی از دید قرآن کریم و اسالم، سازمانی است 

در واقع در قرآن . شود و نه ارزش تبعی و ابزاري ل میئسازمان براي انسان بذاته ارزش و اصالت قا
کریم، بیش از تمام مکاتب مدیریتی بر ارزش انسان و رشد و تعالی مادي و معنوي او تأکید شده و 

ن و رشد ابعاد مختلف او به عنوان باال و واالترین هدف لذا در قلمرو مدیریت نیز توجه کافی به انسا
نی به انسان نه به عنوان یک ابزار بلکه به مثابه آبنابراین در نگرش قر. سازمانها صورت گرفته است

  .شود غایت نگاه می
که است اي هماهنگ و هدفدار  بینی الهی، کل جهان هستی را به صورت مجموعه در جهان

جویی با نوامیس  تحت تدبیر و مدیریت عالی قرار دارد و سنتهاي ربوبی بر آنها حاکم است و ستیزه
حق تعالی در قرآن کریم بارها و به . اي جز شکست نهایی ندارد تکوینی و تشریعی الهی، نتیجه

. استرشد و تعالی او به منظور انسان و براي که هر آنچه خلق شده فرماید میبیانات مختلف 
بنابراین در همه جهات از جمله ایجاد انگیزه و رغبت و میل در انسانها براي کار، سازمانها به عنوان 

اصالت را به ارزشهاي کنند و میبستر و زمینه مناسب، اراده تکوینی و تشریعی الهی را دقیقاً رعایت 
  .دنمعنوي انسان می ده

هاي فردي و درونی  انسانها با دید قرآنی تنها به زمینهبه هر حال با توجه به اینکه ایجاد انگیزه در 
کند و وجود بستر و زمینه اجتماعی و سازمانی نیز شرط الزم و ضروري است  انسانها ارتباط پیدا نمی

نی آو ویژگیهاي آن از دید قر... انسانی الهی، در این بخش به این بستر تحت عنوان سازمان ارزشی،
  .گردده میبه صورت نمودار زیر بسند

  
  

  الزم براي انگیزش در قرآن کریم هايزمینهبستر و  ـ 11شماره نمودار 

مبتنی بر فطرت الهی 
 .انسانها باشد

اقامه دین و ارزشهاي الهی 
 .هدف اصلی آن باشد

عدالت در تمام وجوه 
 .بر آن حاکم باشد

کریمانه و عزتمندي برخورد 
 یک اصل باشد با انسانها

بستر و زمینه انگیزش 
 )سازمان الهی(
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  موانع انسانی پذیرش حق: گرمقوله مداخلهـ  4ـ  5
اند، آنها با استفاده از ها بودهاي درگیر هدایت و کنترل رفتار انسانپیامبران در سطح گسترده

با . اند تا اعمالشان را کنترل کنندکردهجمله انذار و تبشیر، مردم را ترغیب میروش مختلف، از 
  وجود منهیات و ا عالم نتایج شوم گناهان، و با وجود اوامر مؤکد در انجام تکالیف و وعده 

یکسان نبوده » بیم و امیدها«هاي فراوانی به مؤمنان و مخلصان، و اکنش مردم نسبت به این پاداش
      شدند که خود را فداي دینشان بعضی از مردم چنان تحت تأثیر پیام دعوت پیامبران واقع می. است

نمودند، بلکه انذار و تبشیرها هاي پیامبران را رد میکردند، در حالی که برخی دیگر نه تنها گفتهمی
الهی را به بادهاي  خداوند در این باره، آیات . گرفتندارزش تلقی کرده، آن را به تمسخر میرا بی

دهنده باران ها، بادها را بشارتهمانگونه که خداوند براي احیاي زمین: آور تشبیه کرده استبشارت
هاي مستعد و همواره و پاکیزه را سرسبز و زنده فرستد و با آن زمینرحمت خود به نقاط مختلف می

دهندگانی همراه با آیات هدایت به رتگرداند، براي احیاي مردم نیز، پیامبران را به عنوان بشامی
ها خود را آماده پذیرش ها و سرزمینفرستد، ولی بعضی از ملتها میها و سرزمینسوي همه ملت

    شوند و بعضی همچونپذیرند و زنده میهدایت و تربیت کرده و آیات الهی را در خود می
پذیرند و از ها، آیات الهی را نمیپلیدي هاي بلند و ناهموار و آلوده در اثر گناه و تکبر وزمین

  .مانندهدایت و تربیت الهی به دور می
  ـ مقوله پیامدي 5ـ  5

ها و مقوله پیامدي است و در این مقاله در این تحقیق انگیزش به عنوان نتیجه رابطه سایر مقوله
  :به اختصار عبارتند از

    موجب برانگیختگی، تداوم و فرد است که ) عزم، اراده و نیت(انگیزش حالت درونی 
  ).1392: نگارنده(گردد بخشی رفتار، باور و تمایالت فرد در جهت اهداف میجهت

  :این تعریف از انگیزش داراي سه مؤلفه یا عنصر اصلی است
  .فرد است) عزم، اراده و نیت(انگیزش حالت یا وضعیت درونی 

بخشی برانگیختگی و ایجاد، تداوم و جهتانگیزش همان سبب درونی فرد است که موجب 
  .شودمی) تقویت، اصالح و یا تعییر(

  باشدانگیزش عاملی در جهت اهداف می
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  گیري نتیجه ـ  6
» انگیزش«و » انگیزه«در مورد نکات زیر شده و برداشت از قرآن کریم عرضه با توجه به مطالب 

  :استقابل توجه 
 و اعمال رفتارانگیزش فرایند برانگیختگی، هدایت و آمادگی انسان براي کار و تالش، ـ  1

   .که همان قرب الهی استاست ارزشمند و متعالی در جهت هدف مقدس انسان کامل شدن 
 انسان کامل«بلکه آمادگی براي هدف  ؛هدف نیست، در فرایند انگیزشی قرآن، انگیزهـ  2
  .است» شدن
  :آورد می وجوده نظر قرآن کریم حرکت و نیرویی را در چند جهت در انسان بانگیزه از ـ  3
  در جهت کار و تالش ـ 
  اخالقی و ارزشی و ایجاد وجدان کاريرفتار در جهت  ـ 
در جهت تکامل روح و صیرورت انسان در جهت عبودیت، رنگ و صبغه الهی، قرب الهی  ـ  

  و دیگر اهداف مقدس و متعالی آفرینش انسان
 هایی چون ترغیب، تحریض، تشویق، سائق، سبب، توان با واژه در قرآن کریم انگیزه را می ـ  4

  .فزونی و قوت اراده و میل معنا کرد
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