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کلیدواژهها :عمل؛ ارزيابی عملکرد؛ مديريت عملکرد؛ سازمان؛ اسالم؛ قرآن.

تاریخ دریاتت مقال  ،1395/08/07 :تاریخ پذیرش مقال .1396/07/12 :
* دکتری ،پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع).
Email: masoodipoor@isu.ac.ir

** کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

108

چشمانداز مديريت دولتی ـ شماره  32ـ زمستان 1396

 .1مقدمه

بیشک سازمانها ب یک ضرورم جداییناپذیر جامع امروز تبدی شدهاند .دامن تراگیری
سازمانها ب حدی رسیده است ک اداره امور مختلف زندگی اجتماعی بشر بدون آن ناممکن ب
نظر میرسد .اگرچ ادعا میشود ک سازمان ،ما ول دوران اخیر نیست و قدمتی طوالنی
دارد،اما شک کنونی آن قطعاً دستاورد بشر امروز و پدیدهای متعلق ب ع ر جدید است .نکت
مهم و قاب توج در این خ وص این است ک الگوها ،روشها و مدلهای موجود در
سازمان دهی و اداره سازمان ،رالباً ما ول تولیدام تمدن رر بوده ک متأثر از نظام عقیدتی ـ
ارزشی آن جامع بنا شده است.
یکی از عناصر مبنایی در تفکر مدیریت متعارف ،اندیش پراگماتیسمی است ک بر تضای
نظری های رربی سای اتکنده استح تا حدی ک گفت شده است«:تلسف اصالت عم بیشترین
تأثیر را بر تاوالم دانش مدیریت معاصر داشت است .این نگرش تلسفی ب انسانگرایی تمای
دارد و موقعیت انسان را در ساخت حقیقت و جهان موردتأکید قرار میدهد و وی را حاکم بر
سرنوشت خود ترض میکند» (رضائیان .)1385 ،در خ وص تأثیر این تفکر ،میتوان ب حوزه
مدیریت منابع انسانی اشاره کرد ک موضوع اصلی آن رتتار و عم انسان در سازمان است.
در نظری های مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی ک موردباث قرار میگیرد این است ک
کارمندان چگون باید در سازمان عم کنند و بر اساس چ شاخصهایی عملکرد آنها مورد
ارزیابی قرار بگیرد .یکی از تأثیرام منفی ایجادشده در صورم مخدوشبودن مدل ارزیابی
عملکرد اتراد ،ایجاد ت ویر بیعدالتی در کارکنان است .واندروال و هسی  ،)2011( 1ب طور
مبسوط ب بیعدالتیهایی ک ممکن است در طی انجام ترایند ارزیابی عملکرد و عواقب ناشی از
آن رخ دهد ،پرداخت اند.
سؤالی ک در اینجا مطرح میشود این است ک با توج ب مبانی ارزشی حاکم بر نظری های
رربی ،آیا تناقض و تضادی بین رویکرد اسالمی ب موضوع مدیریت عملکرد با رویکرد متعارف
وجود دارد؟ برای بررسی دقیق این موضوع الزم است نقط شروع را کمی عقبتر قرار داد و
موضوع را از ماهیت و تعریف عم و عملکرد آراز کرد .این موضوع کمک خواهد کرد تا برای
نقد نظری ها از منظر اسالمی ،نقط اتکای ماکمی برای ماکزدن نظری های رربی در حوزه
مدیریت عملکرد وجود داشت باشد.

1. Vande Walle & Heslin
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مفهوم عملکرد در مديريت متعارف .تعریفهای متعدد و گوناگونی از عملکرد ارائ شده است.
نیلی و همکاران ،)2002( 1عملکرد را ترآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامام گذشت
تعریف میکنند .طبق این تعریف ،عملکرد ب دو جزء تقسیم میشود .1 :کارایی ک بیانگر
چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمام یا ما والم ،یعنی رابط بین ترکیب واقعی و
مطلو ورودیها برای تولید خروجیهای معین استح و  .2اثربخشی ک بیانگر میزان دستیابی ب
اهداف سازمانی است .وج جامع این تعریفها را میتوان اینگون بیان کرد« :عملکرد موضوعی
است ک عالوه بر چیستی آنچ ک اتراد ب آن دست مییابند ،چگونگی دستیابی نیز در آن مهم
است .عملکرد یک عن ر چندبعدی و مااطشده است ک هم نتایج و هم ترآیندهای ایجادکننده
نتایج را تبیین میکند» (رضائیان و گنجعلی)1390 ،ح بنابراین «عملکرد هم ب معنای رتتارها و
هم ب معنای نتایج است .رتتارها از ترد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم
انتزاعی ب عم تبدی میکنند .رتتارها تقط ابزارهایی برای نتایج نیستندح بلک ب نوب خود نتیج
ب حسا میآیند و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوم کرد .این تعریف از عملکرد ،ب
این نتیج گیری منجر میشود ک هنگام مدیریت عملکرد گروهها و اتراد ،هم ورودیها (رتتارها)
و هم خروجیها (نتایج) باید در نظر گرتت شوند (آرمسترانگ)1385 ،ح اما این مفهوم با مفاهیم
دیگر نظیر رتتار 2و عم  3متفاوم است .عم چیزی است ک توسط یک عام و با آگاهی از
هدف انجام آن صورم میگیرد .برخی از اتراد ترجیح میدهند عم را ب عنوان اقداماتی ک نیاز
ب حرکام تیزیکی و بدنی دارد تعریف کنند .در این زمین آنسکومب ،)2000( 4در سخنرانی خود
با عنوان «دانش بدون مشاهده» بیان میکند ک عم یک سری تعالیت تیزیکی و بدنی است
ک ترد عام بدون مشاهده نتیج میداند ک این تعالیتها را ب منظور دستیابی ب هدتی ک ب -
دنبال آن است ،انجام میدهدح اما رتتار گستره وسیعی از اقدامام و واکنشهای تیزیولوژیک،
عاطفی و یا عقالنی است ک توسط اتراد ،موجودام زنده ،سیستمها و یا تجهیزام م نوعی در
ارتباط با خود و یا مایط پیرامونشان ،یعنی دیگر سیستمها و یا موجودام و مایط تیزیکی رخ
میدهد .رتتار ،پاسخ سیستم و یا موجود زنده ب مارکها و یا ورودیهای مختلف داخلی یا
خارجی است ک میتواند آگاهان یا ناخودآگاه ،آشکار یا پنهان و داوطلبان و یا ریرارادی باشد ( &
.)Khale Minton, 2014

1. Neely & et al.
2. Behavior
3. Act
4. Anscombe
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ب طور خالص میتوان اینگون جمعبندی کرد ک در رتتار عن ر واکنش و پاسخ نهفت
استح درحالیک عم اینطور نیست .آنچ در عم  ،ماور توج است تعالیتی است ک اگرچ
معطوف ب هدف است ،اما در مفهوم آن صرف تعالیت دیده میشود.
ارزيابی عملکرد .هدف اصلی از شناخت مفهوم عملکرد ،رسیدن ب چگونگی ارزیابی و مدیریت
آن استح زیرا سازمانها ب دنبال تاقق اهداف و تعالی خود هستند و در این مسیر بهبود عملکرد،
نقش بسزایی داردح ازاینرو پرداختن ب چگونگی ارزیابی و سنجش عملکرد و درنهایت بهبود و
اصالح آن امری مهم تلقی میشود تا جایی ک در تعریفی ،ارزیابی عملکرد،ترآیند ح ول
اطمینان از اینک یک سازمان راهبردهایی را برای تاقق اهداف دنبال کند ،تعریف شده است
(.)Nanni et al., 1990
مولین ،)2002(1در تعریف خود از ارزیابی عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزشآترینی
ب صورم ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمانها و ارزشآترینی آنها برای مشتریان و دیگر
ذینفعان تأکید دارد .ب طور سنتی ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین و ایف بخش مدیریت منابع
انسانی است ( .)Ferris & King, 1991ارزیابی عملکرد ن تنها اطالعام معتبر و صایح در
اختیار مدیران قرار میدهد ،بلک اطالعام مناسبی نیز در اختیار کارکنان قرار میدهد ،کارکنان
نسبت ب عملکرد و رتتارهای شغلی خودآگاه میشوند و ب نقاط قوم و ضعف عملکردی خود پی
میبرند (بزاز جزایری)1378 ،ح ب عبارمدیگر ،عالوه بر استفاده زیاد سازمان از ترآیند ارزیابی،
مانند تعیین نیازهای آموزشی و پرداخت حقوق و مزایای متعادل و پرورش کارکنان ،نیروی
انسانی سازمان هم از این اقدام بهرهمند میشودح زیرا ارزیابی عملکرد ،ضعفها و تواناییهای
کارکنان را نشان میدهد و کارکنان با کسب اطالع از آنها اقدامام الزم را ب منظور تسلط بر
ضعفها و بهبود تواناییهای خود انجام میدهند (زارعی متین.)1386 ،
معیارها یا سنج های ارزیابی عملکرد را میتوان با عناوین زیر طبق بندی کرد:
 .1مالی :درآمد ،ارزش صاحبان سهام ،ارزشاتزوده ،نرخهای بازده ،هزین هاح
 .2خروجی :واحدهای تولید یا پردازششده ،رتیت پذیرش ،حسا های جدیدح
 .3اثرگذاری :دستیابی ب یک استاندارد ،تغییرام رتتارح
 .4واکنش :قضاوم دیگران ،همکاران ،مشتریان داخلی و خارجیح
 .5زمان :سرعت پاسخگویی یا گردش کار ،دستاوردها در مقایس با جدول زمانبندی ،میزان کار
عقباتتاده ،زمان بازاریابی ،زمانهای تاوی (آرمسترانگ.)1385 ،

1. Moullin
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منظور ایجاد تضای رشد برای نفوذ گروههای کاری خودمدیریتی ( & Liden
2

 )Tewksury, 1995; Manz & Sims, 1981و گروههای مستق (،)Susman, 1976
ارزیابی دیگر صرتاً و یف نا ران نیستح در عوض امروزه سازمانها ب طور تزایندهای در پی
جمعآوری اطالعام از منابع گوناگونی هستند تا بتوانند عملکرد کارکنان خود را بسنجند
( .)Benardin and Beatty, 1987در گذشت تأکید ارزیابی عملکرد سنتی بر سنجش نتایج کار
اتراد بود و بهبود عملکرد ارلب بر تفاومهای تردی متمرکز بود و ب مادودیتهای ایجادشده
توسط سیستم ،توج نمیشد .برای مثال ،مادودیتهای مربوط ب رهبری ،ترایند کار و طراحی
سازوکار سازمان دیده نمیشدح همچنین پرداختن بیشازاندازه ب اشتباهام و کوتاهیهای اتراد
بیشتر باعث دلسردی اتراد و دوریکردن آنها از چالشها ب جای کمکخواستن از همکاران
میشد .درنهایت این امر باعث ب وجودآمدن ضعف در عملکرد اتراد خواهد شد .تمرکز ارزیابی
عملکرد سنتی بر نتایج قاب سنجش ،نظارمکنندگان را ب سمت استفاده از شاخصهای کمّی
سوق می دهد و عوام کیفی ک در این زمین عوام مهم و پرشماری هستندح نادیده گرتت
میشوند ()Camman and Nadler, 1978; Eccles, 1991ح اما نگاه سنتی ب موضوع
عملکرد ،اشکاالم جدی را ب دنبال داشت .برای مثال ،دمینگ ،)1986( 3اعتقاد دارد ک  80درصد
از مشکالم عملکردی توسط طراحی سیستم ایجاد میشود و تقط  20درصد مربوط ب سایر
عوام ناهنجار از قبی رتتار اشخاص است .در مقاب رویکرد سنتی ،در نگرشهای جدیدتر،
مدلهایی ارائ شده است ک ازجمل آن میتوان ب «سیستم مدیریت کیفیت جامع» 4اشاره کرد.
 TQMبرخالف رویکرد سنتی ک ب اشخاص در ارزیابی اهمیت میدهد ،بیشتر ب سیستم موجود
در سازمان ب عنوان عام مهمی در تعیین عملکرد اهمیت میدهد ( .)Dobbins et al., 1991از
اصول مهم ،TQMتأکید بر کار گروهی در واحدهای کاری است TQM .عملکرد گروه را رالباً
ب سمتی میبرد ک رتتارهای رقابتی ریر بهرهور را کاهش میدهد و تمرکز اتراد را ب سمت
گروه و ن اهداف و ارراض شخ ی ،جلب میکندح بنابراین در هنگام ارزیابی عملکرد نیز
معیارهای ارزیابی عملکرد گروهی ب نسبت معیارهای شخ ی و تردی کارکنان بیشتر موردتوج
قرار داده میشود (.)Waldman & Kenett, 1990
در پژوهشی لم و اسکاوبروک ،)1999( 5ارزیابی عملکرد از دو دیدگاه ترایندماور و
نتیج ماور و ارزیابی عملکرد گروهی و تردی را بررسی کردند .یاتت های این پژوهشگران نشان
داد ک ارزیابی عملکرد تردی و گروهی تفاوم چندانی با هم ندارندح اما ارزیابی ترایندماور
1. Self-management work
2. Teams autonomous work groups
3. Deming
)4. Total Quality Management (TQM
5. Lam & Schaubroeck
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برخالف ارزیابی نتیج ماور میتواند بسیار نتیج بخش بوده و ثمرام بسیاری برای سازمان ب
همراه داشت باشد .کاردی و همکاران ،)1991( 1معتقدند ک چون نتایج کاری هم از عوام
سیستمی و هم از رتتار اشخاص ناشی میشوند ،عملکرد کارکنان باید بر اساس اینک کاری
چگون صورم میگیرد و اینک نتایج آن کار چیست ،سنجیده شودح بنابراین با توج ب گفت این
پژوهشگران ،ارزیابی عملکرد ب شناسایی روابط مهم بین اعمال و نتایج کمک خواهد کرد.
درنظرگرتتن مسائ روانشناسی ارزیابیشوندگان در ترایند ارزیابی ازجمل موضوعهایی است
ک توسط لوتانس و همکاران ،)2005( 2مطالع شده است .آنها بررسیهایی در مورد سرمای های
روانی ک توسط مؤلف های مثبتی همچون امید ،خوشبینی و انعطافپذیری تعریف میشود،
انجام دادند و ب این نتیج رسیدند ک ارتباط تنگاتنگی بین سطوح عملکردی کارکنان و
سرمای های روانی آنها وجود دارد.
مدیریت عملکرد ،نگاه توسع یاتت و تکام یاتت ای در ترآیند مدیریت منابع انسانی است ک
پیشتر با عنوان «ارزیابی عملکرد» از آن یاد میشد .مدیریت عملکرد از رویکرد مدیریت بر
مبنای اهداف ( 3)MBOک نخستین بار توسط پیتر دراکر ( ،)1954معرتی و مشهور شد ،رشد و
نمو پیدا کرد MBO .نوعی از رویکرد علمی بود ک بر دستیابی ب نتایج ب وسیل ارتباط آنها با
اهداف تأکید میکرد ( .)Collings & Wood, 2009, 191شناخت کارکنان قوی و اعطای
پاداش ب آنها و از این طریق ،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان ،ازجمل
عل اصلی ارزیابی عملکرد است .در گذشت  ،مدیران کالسیک ارزیابی عملکرد را تقط ب منظور
نظارم بر کار کارکنان انجام میدادندح درحالیک امروز جنب راهنمایی و ارشادی این عم ،
اهمیت بیشتری یاتت است (خسروی .)1384 ،مدیریت عملکرد در کام ترین مفهوم خود بر این
باور استوار است ک هر تعالیتی توسط اتراد در سطوح مختلف انجام میگیرد و در دستیابی ب
هدف کلی سازمان کمک میکندح بنابراین ب آنچ اتراد انجام میدهند (کارها آنها) ،ناوه انجام
کار (رتتار آنها) و آنچ باید حاص شود (نتایج آنها) مربوط میشود .مدیریت عملکرد تمام
اقدامام رسمی و ریررسمی سازمان برای اتزایش کارایی تردی ،گروهی و سازمانی و توسع
مداوم دانش ،مهارم و شایستگی را شام میشود (آرمسترانگ.)1385 ،
 .3روش پژوهش

پژوهش حاضر مبتنی بر روش پژوهش موضوعی قرآن کریم است .در روش پژوهش حاضر
ابتدا کلیدواژه مناسب با عنوان پژوهش در نظر گرتت شده و آیاتی ک دارای این واژه باشند ،اح ا
1. Cardy, Carson & Dobbins
2. Luthans et al.
3. Management By Objectives

بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیش قرآنی ...

113

میشوندح درنهایت اینک با بررسی آیام ،نکام ب دستآمده طبق بندی و دست بندی شده و با
مراجع ب تفاسیر صات برداشتها سنجیده میشود .ترآیند روش پژوهش موضوعی در قرآن در
شک  ،1نشان داده شده است.
تادید و مشخص کردن موضوع
مشخص نمودن کلیدواژههای مناسب برای اح ای آیام
اح ای آیام از ریش مدنظر و سیاق آنها
قرائت مکرر آیام اح ا شده و یادداشت نکام تدبری و یا سؤاالم پیش آمده در رابط با آی
مطالع آیام در رکوعاتشان و ت ایح یا اضات نمودن نکام
شک گیری مدل اولی
مراجع ب تفاسیر معتبر و عرض نکام برای اصالح یا اضات نمودن نکام جدید و یاتتن پاسخ سؤاالم
طراحی مدل نهایی از منظر قرآن کریم
شک  .1ترآیند انجام پژوهش موضوعی در قرآن (جوانعلیآذر و مسعودی پور)1391 ،

 .4تحلیل دادهها و يافتهها
1

برای تبیین نگاه اسالم ب مقول عم و عملکرد آیاتی ک ریش «عم » در آنها ب کار
رتت است ،اح ا شد .درمجموع  360بار کلماتی ک از ریش عم هستند ،در قرآن تکرار شده
است ک این کلمام در  68سوره و  313آی قرار دارند .بعضی از آیام خروج موضوعی داشت ک
موردبررسی قرار نگرتتند.
مدل مفهومی عمل در قرآن .با بررسی آیاتی ک ریش «عم » در آنها ب کار رتت است ،سعی
شد تا موضوعهای مشاب در یک عنوان کلی قرار داده شوند تا درنهایت مدل مفهومی ب دست
آید .مدل ب دستآمده در شک  ،2نشان داده شده است.

 .1با توج ب رابط مفهومی میان عم و عملکرد و اینک یک جزء اساسی در بررسی عملکرد تعالیتها و اقداماتی ک منجر
ب نتیج میشوند ،این دو مفهوم در کنار یکدیگر ب کار رتت است.
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عم در قرآن
 .2موضوع های مربوط
ب عام

 .1موضوع های مربوط ب عم
صفام
عم

پاداش
عم

صالح
بودن

دنیوی

تقوا

اخروی

آخرم
گرایی

جامعیت در
اعمال

ملزومام
عم

 .3موضوع های مربوط
ب نا ر عم

نکام
دیگر

ایمان

شک  .2مدل مفهومی عملکرد در قرآن

در ادام ابعاد مدل تشریح میشود.
موضوعهای مربوط به عمل

صفات عمل .منظور از صفام عم  ،یعنی اینک قرآن کریم در ضمن آیاتش ک ب معرتی عمـ
می پردازد ،چ صفام و مشخ هایی برای عم موردتأیید ذکر مـی کنـد .بررسـی آیـام نشـان
میدهد صالحبودن و جامعیت عم دو مؤلف مشخ اصلی عم هستند.
صالحبودن .عم تأییدشده از منظر قرآن کریم همواره با صفت صالح همراه بوده اسـت کـ در
بسیاری از آیام ،عم با صفت صالح همراه است:1
«وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال َّالِاامِ ال نُکَلِّفُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها أُولئِکَ أَصْاا ُ الْجَنَّةِ هُمْ تیها
خالِدُونَ» (اعراف.)42/
ب عبارمدیگر آنچ قرآن از آن ب عنوان کار نیک یاد میکند را با ترکیب عم صالح میآورد.
بسیاری از مفسران عم صالح را یک مفهوم کلی و برابر با کار نیک و خو دانست اند و هیچ
تفکیکی میان این واژه و واژههای مشاب مانند عم حسن ،عم خیر و ریره قائ نشدهاند
(خوشدل مفرد.)1382 ،

 .1از جمل دیگر آیام میتوان ب اسراء ، :کهف ،2 :توب  ،120 :نا  97 :و سایر موارد اشاره کرد.
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کلم «صالح» ب وجهى ب معناى «لیاقت» است (طباطبائی .)1374 ،ازآنجاک واژه «صالح»
تمامی ارزشهای مثبت را دربردارد ،ضرورتاً باید واژهای معادل این واژه برای شمول صفام منفی
وجود داشت باشد .قرآن دو عبارم جامع و کلی متضاد را برای اطالق ب صفام و اعمال مطلو
و نامطلو نشان داده است .در نگاه کلی ب ویژگیهای هم اعمال انسانی ،قرآن آنها ب دو
دست «صالاام» و «سیئام» تقسیم کرده است (مامدجعفری)1388 ،ح بنابراین در برخی آیام
نیز واژه «عم » را با «سیئام» همراه شده است ،مانند سوره نساء ،آی .18
قرآن کریم ب صراحت تعریفی از عم صالح ارائ نمیدهد ،بلک تنها بر م ادیق آن تکی
میکندح اما در یک بیان کلی میشود گفت« :هر عملی ک وحی الهی یا عق سلیم و تطرم
سالم ب آن ترمان دهد ،عم صالح استح چنانک ترک آنچ وحی یا عق و تطرم سلیم از آن
نهی کرده نیز عم صالح استح یعنی معیار صالح عم تقط دلی معتبر اعم از عقلی و نقلی
است» (جوادی آملی .)1382 ،برخی نیز عقیده دارند ک اعمال صالح از لااظ قرآن ،اعمالی مبتنی
بر شرع است ک شرع آنها را مشخ اً بیان ترموده استح ن اینک هر عملی ک عقالً بر
خو بودن آن صا بگذارند ،عم صالح باشد .عم صالح عملی است شرعی ک از جانب
خداوند ب وسیل انبیا و رسوالن و در قالب ادیان برای مردم معرتی شده است .گویا مفسرینی
مانند «ابنکثیر» ک عم صالح را اعمال منطبق با شرع معرتی کردهاند ،همین مطلب را در نظر
داشت اند (خوشدل مفرد1382 ،ح البت ب نظر میرسد این تعریف در خ وص عم صالح ،یک
تعریف مضیق و ناقص است« .عالم جعفری» نیز معتقد است ،صالاام عقایدی هستند ک
ب طور کام در رتتار خارجی نمود مییابند (مامدجعفری .)1388 ،ب نظر میرسد بهترین تعریف
همان است ک عم صالح را عم مطابق با وحی و عق بدانیم.
جامعیت در اعمال .یکی دیگر از صفام و مشخ هایی ک قرآن کریم برای عم موردتأیید
ذکر میکند ،جامعیت و یکپارچگی اعمال در منظوم تعریف شده خود است .در بیان قرآن کریم
یک تع نباید حالت «تَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتا ِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ» داشت باشدح چراک نتیج چنین
کاری «تَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَ ُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِالَّ خِزْیٌ تِی الْاَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ
الْعَذا ِ» (بقره )85 :استح بنابراین ب می و اختیار آدمی نیست تا قسمتی از عم صالح را ک
مطابق با می او بود انجام دهد و قسمتی را ترک گوید.
پاداش عمل .ب طورکلی پاداش عم صالح را میتوان در ذی دو عنوان کلی قرار داد:
 )1پاداشهای اخروی و  )2پاداشهای دنیوی .مهمترین و اصلیترین پاداش اخروی کسانی ک
در دنیا اعمال صالح انجام دادهاند ،دخول در بهشت الهی است (بقره .)82 :برخی از آیام ب
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آمرزش گناهان ب واسط اعمال صالح اشاره دارند (تغابن)9 :ح البت برخی از آیام ب رفران و
پاداش الهی اشاره دارند و ب طور مستقیم ب خود بهشت اشاره نمیکنند (مائده.)9 :
بین اعمال نیک و بد انسان و بین حوادث خارجی ارتباط وجود دارد (طباطبائی .)1374 ،در
قرآن کریم آیاتى است ک با اطالقش بر این معنا داللت دارد ،نظیر این آیام« :مَنْ عَمِ َ صالِااً
تَلِنَفْسِ ِ ،وَ مَنْ أَساءَ تَعَلَیْها -تَمَنْ یَعْمَ ْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَ ْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ»
(طباطبائی)1374،ح بنابراین ،قطعاً اینگون نیست ک پاداش یا عقا تمام اعمال تا روز قیامت ب
عقب اتتاده باشد .از جمل پاداشهای دنیوی کسانی ک عم صالح انجام میدهند و قرآن ب آن
اشاره کرده است میتوان ب عدم خوف و ناراحتی و رم اشاره کرد (بقره.)62 :
ب طورکلی برخی از آثار مترتب بر عم صالح عبارم است از :سعادم ابدیح حیام طیب ح
استجابت دعاح تکفیر و تبدی سیئامح پاداش بیحسا ح مودم و دوستی در دلهای دیگرانح
پاداشهای دائمی و همیشگیح امنیت و عدم خوف از لم و خالتت در زمین (خوشدل مفرد،
.)1382
یک نکت مهم در باث پاداشهای الهی در خ وص عم صالح ،رابط و نسبتی ت اعدی
بین میزان عم و پاداش است .برخی آیام میترماید ک کسانی ک کار نیک کردهاند ،بیش از
آن چیزی ک کردهاند ،دریاتت میکنند« :تَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال َّالِاامِ تَیُوَتِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَ
یَزیدُهُمْ مِنْ تَضْلِ ِ وَ أَمَّا الَّذینَ اسْتَنْکَفُوا وَ اسْتَکْبَرُوا تَیُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلیماً وَ ال یَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ
اللَّ ِ وَلِیًّا وَ ال نَ یراً» (النساء)173 :ح پاداش الهی لزوماً با عم صالح نسبت و رابط مسقیم ندارد و
1
خداوند از تض و بخشش خود بر عم میاتزاید.
یکی از موضوعهای مهمی ک در خ وص اعمال انسان مورد اشاره قرآن قرار گرتت است،
موضوع «حبط اعمال» است .کلم حبط ب معناى باط شدن عم و از تأثیر اتتادن آن است و در
قرآن هم جز ب عم نسبت داده نشده است (طباطبائی .)1374 ،احباط و تکفیر ،چیزی شبی ب
جمع و تفریق بین اعمال است ،یا ب تعبیر دقیقتر و بهتر ،تأثیر و تأثرام مختلفی است ک اعمال
و نتایج آنها بر همدیگر دارند .درواقع ،انسان مثالً با یک عم یک گام پیشرتت میکند و با
عملی دیگر دو گام ب عقب برمیگردد (سوزنچی .)1384 ،ممکن است عملى از نظر ملکوتى ب
خاطر آتتزدگى تباه و پوچ شود ،همچون بذرى سالم ک در زمین مساعد پاشیده مىشود و
 .1برای حرکت ب سمت مدیریت اسالمی ،الزم است این مفاهیم در سازمان ب شکلی نهادین شود ک عم سازمانی خود را
ن تنها ب عنوان وسیل ای برای امرار معاش و کسب درآمد ،بلک ب عنوان امری ک شک دهنده عاقبت و آخرم انسان است،
دیده شود « .اعمال ما صورم ملکی دارد ک تانی و موقت است و آن همان است ک در این جهان ب صورم سخن یا عملی
دیگر اهر میشود و صورتی و وجه ای ملکوتی دارد ک پس از صدور از ما ،هرگز تانی نمیشود و از توابع و لوازم و ترزندان
جدانشدنی ماست .اعمال ما از وجه ملکوتی و چهره ریبی باقی است و روزی ما ب آن اعمال خواهیم رسید» (سوزنچی،
 )1384و در این خ وص هیچ تفاوتی بین عم سازمانی و ریرسازمانی وجود ندارد.
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ما ول هم مىدهد ،ولى قب از اینک مورداستفاده قرار گیرد دچار آتت میشود .قرآن کریم این
آتتزدگى را حبط مىنامد .ممکن است یک مسلمان مؤمن در راه خدا و براى خدا ب تقیر
مستاقى صدق بدهد و صدق او موردقبول واقع شود ،ولى بعد آن را با منتگذاشتن بر او و یا با
نوعى آزار روحى دیگر ب او ،نیست و نابود گرداند (مطهری.)1372 ،
در میان گناهانی ک موجب حبط اعمال میشوند ،آنچ خیلی واضح و مسلم است و در آیام
متعددی نیز مطرح شده ،کفر و شرک و ارتداد و نفاق ،بیاحترامی ب رسول خدا ،هدف قرار دادن
زندگی دنیا ،ناخرسندی از تعالیم و اوامر الهی ،انکار والیت امیرالمؤمنین از روی جهود و
ستیزهجویی ،ترک نماز بدون عذر موج و حسد استح یعنی اموری ک جهتگیری انسان را در
سمتوسوی ضدالهی قرار میدهد» (سوزنچی .)1384 ،از جمل اعمال سازمانی ک میتواند
م داق حبط عم تلقی شود ،خیانت سازمانی و جاسوسی در مقاب دشمنان بیگان است.
ملزومات عمل .منظور از ملزومام عم  ،یعنی اجزا و بایدهایی ک باید در کنار عم صالح باشند
تا عم صالح بتواند اثرگذار باشد .درواقع اگر این الزامام از عم صالح منفک شوند ،عم
خاصیت اصلی و واقعی خود را از دست خواهد داد یا اینک نمیتواند ب حد مطلو خود برسد.
ايمان .مهم ترین الزم عم صالح ،ایمان است .قرآن کریم در آیام بسیاری در کنار اشاره ب
عم صالح ب مفهوم ایمان و لزوم آن اشاره میکند:
وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال َّالِاامِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّامٍ تَجْری مِنْ تَاْتِهَا الْأَنْهارُ کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ
ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْ ُ وَ أُتُوا بِ ِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ تیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ تیها
خالِدُونَ (البقرة )25
بیش از پنجاه مرتب در قرآن عبارم «الذین امنوا و عملوا ال الاام» آمده است ک مفهوم
قرآنی عم صالح ارتباط آن را با ایمان کامالً مشخص میکند و اصوالً بدون ایمان ،نمیتوان
معتقد ب عم صالح شدح زیرا عم صالح یک نوع عم کامالً شرعی و دینی است (خوشدل
مفرد .) 1382 ،بر مبنای اینک ایمان ،مجموع اعتقاد قلبی ،اقرار زبانی و عم ب ارکان است ،ذکر
عم صالح پس از ایمان از قبی ذکر م داق پس از ذکر کلی نیستح بلک از سنخ ذکر جزء مهم
بعد از ذکر ک و هدف آن توج دادن ب اهمیت عم صالح استح چنانچ در بعضی موارد اعتقاد
قلبی پس از ایمان ذکر میشود و چنانک برخی م ادیق عم صالح نیز بر اثر اهمیت ویژهای
ک در یمان سایر اعمال صالح دارد ،پس از عم صالح ذکر میشود ،نظیر آنچ ک در سوره ع ر
آمده است (جوادی آملی.)1382،
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تقوا .دومین جزء الزم ک باید در کنار عم صالح قرار گیرد ،تقوا است .این موضوع را میتوان از
مضمون چند آی از قرآن ب دست آورد از جمل :1
«اتَّقُوا اللَّ َ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ بِما تَعْمَلُونَ بَ یرٌ» (بقره)233 :
آخرتگرايی .یکی از موضوعهایی ک در قرآن ب دتعام ب عنوان ضرورتی برای کنترل عم
موردتأکید قرارگرتت  ،موضوع قیامت است .اگرچ ا زلااظ مفهومی ،اشتراکاتی بین مفهوم
آخرمگرایی و تقوا وجود دارد .دو مورد از مهمترین ویژگیهای عم صالح ک از آیام قرآن
برداشت میشود یکی این است ک عم صالح با اخالص ربط وثیقی دارد و دیگر اینک عم
صالح باید بر مبنای آخرمگرایی انجام شود (خوشدل مفرد .)1382 ،آی  8سوره جمع ازجمل
آیاتی است ک ب این موضوع اشاره کرده است.
نکات ديگر در خصوص عمل .گاهی اوقام ممکن است انسان عم ناپسند و اشتباه خود را
نیکو و زیبا ببیند یا عم خو در نظرش زشت جلوه کند ک در قرآن کریم از آن با عنوان
«زینت عم » یاد شده است .زینتدادن شیطان ب عم آدمى ب این است ک ب وسیل تهییج
عواطف درونى مربوط ب آن عم  ،در دل آدمى القا مىکند ک عم بسیار خوبى است و درنتیج
انسان از عم خود لذم مىبردح زمانی قلب متوج آن مىشود ک دیگر ترصتى برایش نمىماند
تا در عواقب وخیم و آثار سوء و شوم آن تعقلى کند (طباطبائی.)1374 ،
تزیین و آرایش شیطان اینچنین است ک از طریق تاریک شهوام و هوسها و صفام
زشت و ناپسند انسان ،چهره عملش را در نظرش آنچنان جلوه مىدهد ک سخت مجذو آن
مىشود و آن را از هر جهت عملى عاقالن و منطقى و دوستداشتنی میبیند (مکارم شیرازی،
 .)1374بر اساس آی  43انعام میتوان گفت«:ریش ررور و ترک تضرّع ،مفتونشدن ب تزیینام
شیطانى است» (قرائتی .)1383 ،شیطان (با استفاده از روح هواپرستی آنها) اعمال را در نظر
زینت میدهد (مکارم شیرازی.)1374 ،
بروز چنین رتتاری از انسان در عم سازمانی او نیز ممکن و ماتم است .برای مثال،
کمتوجهی ب امور اربا رجوع را ن یک رتتار منفی ،بلک نشاندهنده جایگاه و شأنیت خود بداند
یا مدیری ک بداخالقی و عدمانعطافپذیری در مقاب کارمندان خود را ب عنوان سبک مدیریتی
خود و مطلو میپندارد.

 .1از جمل دیگر آیام میتوان ب الاشر ،18 :المائدة 93 :و نساء 128 :اشاره کرد.
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موضوعهای مربوط به عامل .از منظر قرآن ،عام عم صالح هر کسی ک باشد هر آنچ را
ک کرده بدون کم و کاست دریاتت خواهد کرد (نساء)124 :ح همچنین در قرآن کریم ب این
موضوع اشاره شده است ک بین عم خواست شده از یک ترد و توان وی باید نسبت و توازن
برقرار باشد« :وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ ال َّالِاَامِ لَا نُکلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَئکَ أَصاْا ُ الجْنَّةِ هُمْ
تِیهَا خَلِدُونَ» (اعراف.)42 :
با توج ب آی شریف باال جمل «ال نُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» براى تقویت دلهاى مؤمنین و
امیدوارساختن آنان استح چون قبالً ایمان را مقید ب عم صالح کرده بود و معلوم است کمتر
کسى از مؤمنین موتق مىشود جمیع اعمال صالح را انجام داده و ب مقتضای کلم «ال الاام»
ک جمع با الف و الم و مفید استغراق است هیچیک از اعمال صالح را ترک نکند و این خود
باعث نومیدى بیشتر مؤمنین استح بنابراین در جمل موردباث ب خاطر رتع این نگرانى
مىترماید« :تکلیف هر کس ب قدر وسع و استطاعت او است» (طباطبائی.)1374 ،
موضوعهای مربوط به ناظر عمل .قرآن کریم در آیام متعددی خداوند را نا ر بر اعمال انسان
معرتی میکند و با صفام گوناگونی ب نا ربودن خداوند بر اعمال انسان اشاره میکند .تمام این
صفام نمایانگر این واقعیت است ک کوچکترین عم انسان از منظر خدا پنهان نیست.
جدول  .1آگهی خداوند از اعمال انسان در قرآن
نحوه بیان قرآن از آگاهی
خداوند در مورد اعمال انسان
ب یر
خبیر
علیم
مایط
شهید

نمونه آيات
بقره ،233 :بقره ،237 :بقره ،265 :آل عمران ،156 :هود112 :
بقره ،234 :بقره ،271 :آل عمران ،153 :مائده ،8 :توب 16 :
بقره ،283 :نور28 :
آل عمران ،120 :نساء ،108 :انفال ،47 :هود92 :
آل عمران98 :

نا ر دائمی دیدن خداوند بر اعمال انسان ،میتواند اثرام تربیتی تراوانی ب همراه داشت باشد
و ترد ب طور مستمر عملکرد خود را موردکنترل قرار دهدح زیرا میداند «ما یَکُونُ مِنْ نَجْوى ثَالثَةٍ
إِالَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ ال خَمْسَةٍ إِالَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ ال أَدْنى مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْثَرَ إِالَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا
ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّ َ بِکُ ِّ شَیْءٍ عَلیمٌ» (المجادلة)7 :
یکی دیگر از موضوعهایی ک در این قسمت قاب طرح است ،تخلفناپذیری وعده الهی در
اعطای پاداش است .خداوند متعال در این آی تضمینی ماکم از برآوردهشدن اجر کسانی ک
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عم صالح انجام میدهد« :أَنِّی ال أُضیعُ عَمَ َ عامِ ٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثى» (آل عمران)195 :ح
ب این معنا است ک اگر انسان عملش را الهی کند ،پاداش و اجر آن قطعی و تخلفناپذیر است،
درحالیک اگر عم برای ریرخدا انجام شود ،تضمینی در خ وص دریاتت پاداش وجود ندارد.
نکت دیگر اینک انسان ممکن است ب دالی مختلف ،از امر الهی سرپیچی کند و عملش
مطابق با دستور شرع نباشد .در این صورم نیز باز مسیر بازگشت برای او وجود دارد و آن توب
استح البت توب شرایط و ملزوماتی دارد (النساء 17 :و .)18
با توج ب آی  17سوره نساء ک شروع آی با ادام ح ر (انما) است ،میتوان دریاتت ک
شرط اصلی کسانی ک توب آنها مقبول واقع میشود ،انجام عم سوء از روی جه است .آی
 54سوره انعام نیز ب موضوع جاه بودن اترادی ک توب آنها پذیرتت میشود ،اشاره کرده است.
خداوند در آی  18سوره نساء ،توب یک دست از اتراد را خارج کرده و میترماید« :در زمانی ک
مرگ ب سراغ انسان میآید و انسان در حال احتضار است ،در این صورم توب او مقبول واقع
نمیشود».
طراحی مدل مفهومی عمل سازمانی از نگاه قرآن .در پرتو معارف قرآنی استخراجشده در
قسمت قب  ،سعی بر این است تا مدل مفهومی عم سازمانی طراحی شود و در انتها
رهنمونهایی برای استفاده از رویکرد قرآنی ب مفهوم عم در سازمان ارائ شود.
هر عملى دو جنب و دو بُعد دارد و هر یک از دو جنب آن از نظر خوبى و بدى حسابى
جداگان دارد .این دو بُعد عبارم است از :شعاع اثر مفید و یا مضر عم در خارج و در اجتماع بشر
و شعاع انتسا عم ب شخص تاع و انگیزههاى نفسانى و روحى ک موجب آن عم شده
است و عام خواست است ب واسط عم و با وسیل قراردادن عم ب آن هدفها و انگیزهها
برسد .از نظر اول باید دید اثر مفید و یا مضر عم تا کجا کشیده شده است؟ و از نظر دوم باید
دید ک عام در نظام روحى و تکرى خود چ سلوکى کرده و ب سوی کدام مق د مىرتت
است؟» (مطهری )1372 ،معموالً از این دو بُعد با عنوان «حُسن تعلی» و «حُسن تاعلی» یاد
میشود.
حُسن تاعلی نیز دو جنب دارد :اخالص و معرتت (سوزنچی« .)1384 ،میزان معرتت انسان
باعث میشود ک انسان باال رود و اساساً در منطق قرآن آنچ با لذام باال میرود معرتت است:
«إِلَیْ ِ یَ ْعَدُ الْکلَمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَ ُ ال َّلِحُ یَرْتَعُ ُ» .در این آی برخالف ت ور رایج نمیگوید« :اص
عم است و معرتت ،ارزش عم را باال میبرد»ح بلک میترماید« :اص  ،کلم طیب و معرتت
است و عم صالح در باالرتتن این معرتت کمک میکند» .بسیاری از مقایس هایی ک در با
ثوا اعمال آمده ،بر همین اساس است .برای مثال ،کسی ک با معرتت ب زیارم یک امام
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مع وم رود ،ثوابی بیش از کسی دارد ک ب حج میرود ،اما معرتتی ندارد (سوزنچی .)1384 ،بُعد
اخالص نیز نا ر ب خالصبودن نیت و الهیبودن عم استح یعنی ترد عم را ب خاطر خدا و
کسب خشنودی او انجام دهد.
در معنای عملکرد سازمانی ،حُسن تعلی را میتوان شبی ب همان مفهومی دانست ک در
مبانی نظری مدیریت رر  ،با عنوان «اثربخشی 1و کارایی »2از آن یاد میشود .در مدیریت
متعارف اگر کاری در راستای اهداف سازمانی انجام گیرد ،آن را اثربخش و اگر کاری با صرف
هزین ب اندازه صورم گیرد و هدرروی منابع وجود نداشت باشد ،کار انجامشده را کارآمد می-
گویند.
از منظر اسالمی ،مالک و معیار مطلو بودن هدف ،با آنچ در مبانی نظری متعارف وجود
دارد ،متفاوم است .در جهانبینی مادی ،مهمترین هدف هر سازمانی ،سودآوری و بقا معرتی
میشودح درحالیک از منظر اسالمی ،اهداف سازمانی باید خدمت ب جامع اسالمی و برآوردهشدن
نیازهای مسلمانان ب منظور تراهمشدن بستری برای تکام معنوی باشد.

حسن فعلی

حسن فاعلی

•انجام کار درست
•درست انجام دادن
کار

انگیــزه الهــی حتــی
میتواند جبران کننـده
برخــی جنبــ هــای
حُسن تعلی باشد.

عملکرد صالحانه
سازمانی

شک  .3مدل مفهومی عملکرد صالاان سازمانی

توجهام دیگری نیز در بُعد درست انجام دادن کار الزم است .همانطور ک در بخش مدل
مفهومی عم در قرآن ذکر شد ،بر اساس آیام قرآن کریم ،خداوند ب هر کسی ب اندازه وسع و
توانش ب او تکلیف میدهدح بنابراین برای درست انجام دادن کار باید کار تعریفشده در حد توان
ترد باشدح همچنین باث وسیل مورداستفاده برای تاقق عم  ،در ذی درست انجام دادن کار
قاب بیان است .از نگاه اسالم برای انجام عم مقدس نمیتوان از هر وسیل ای استفاده کردح
ب بیاندیگر هدف توجی کننده وسیل مورداستفاده نیست.
تعبیر دیگری ک از عم سازمانی موردتأیید اسالم میتوان ب آن اشاره کرد ،توأمبودن عم
صالح با ایمان است .عم صالح همان حُسن تعلی عم را دربرمیگیرد و ایمان ب حُسن تاعلی
1. Effectiveness
2. Efficiency
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و انگیزه و نیت الهی عم اشاره دارد .مهمترین و اصلیترین تفاوم مدل عم صالاان با
مدلهای متعارف در این مؤلف است .نقش اراده و نیت در تعالی ،تنزل یا حبط عم  ،همچنین
تطبیق عم و تا ی مواتقت یا مخالفت آن با شرع چنان است ک گاه یک عم ک بدن
خارجی آن نسبت ب دو نفر یکسان است برای یکی نور و برای دیگری نار است (جوادی آملی،
.)1385
ازآنجاک شریعت و دین خالی از حکم نیست امکان ندارد انسان بدون تکلیف باشد ،پس
معلوم میشود ک شریعت نسبت ب هر موضوعی بیپاسخ نیست و برای هر عملی دستوری دارد
(ایازی)1380 ،ح بنابراین تمام اتعال انسانی یکی از احکام پنجگان (واجب ،حرام ،مستاب ،مکروه
و مباح) را ب خود می گیرد .عم سازمانی نیز از ابعاد مختلف یکی از احکام خمس را پیدا خواهد
کرد .کارمندان یک سازمان میتوانند با نیت الهی عملکرد سازمانی خود را ن تنها ب عنوان ابزاری
برای تأمین معاش ،بلک ب عنوان عبادم و بندگی خداوند قرار دهند .برای مثال ،کارگری ک در
زمین کشاورزی ب کار مشغول است ،اگر اینگون نیت کند ک هدف از کارش تولید ما والتی
است ک بتواند نیاز مسلمانان را رتع کند و نیز کسب درآمد و روزی حالل برای خانواده خود
است ،عم چنین تردی ک نیت الهی دارد ،عبادم تلقی خواهد شد.
ممکن است در اینجا این سؤال مطرح شود ک اگر عملی یکی از ارکان ذکرشده در مدل را
نداشت باشد ،جایگاه آن چگون است؟ برای پاسخ ب این سؤال دو حالت زیر قاب ترض است:
 .1عم حُسن تعلی دارد ،ولی حُسن تاعلی نداردح
 .2عم حُسن تاعلی دارد ،ولی حُسن تعلی ندارد.
در حالت نخست ،تعریف عم همانی خواهد بود ک از منظر رر مدنظر است ،درواقع از
منظر مدیریت متعارف هیچ جایگاه و ارزشی برای حُسن تاعلی قائ نیستندح بنابراین اگر حالت
نخست ت ور شود ،در این صورم اگرچ عملکرد سازمانی ممکن است بازده و بهرهوری باالیی
داشت باشد ،اما عم کاملی نخواهد بود.
برای پاسخ ب قسمت دوم ابتدا باید ذکر کرد ک از منظر قرآن کریم برای اینک یک ترد ب
سعادم برسد در کنار ایمان باید عم صالح انجام دهد و این دو باید در کنار هم باشند و ایمان
بدون عم تایدهای نخواهد داشت .بر این اساس اگر تردی تالش نکرد و حُسن تعلی آن،کیفیت
پایینی داشت ،هر اندازه هم ک نیتش الهی باشد ،چنین رتتاری ارزشی نخواهد داشتح اما اگر در
حد وسع و توان خود تالش کرد ،اما قدرم او تاقق سطح عملکرد خواست شده نباشد ،ولی از
حُسن تاعلی هم برخوردار باشد ،حُسن تاعلی جبرانکننده ضعف عم او خواهد بود و چنین
عملکردی در نزد الهی مأجور است.
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با این توضیح ،مسئل تعارض بین و یف ترد در مواج با کاری ک در سازمان از او خواست
میشود ،اما مخالف امر الهی است ،روشن خواهد بودح همچنین نگاه اسالمی دامن وسیعتری از
احساس مسئولیت را در رتتار کارکنان نهادین خواهد ساخت .این احساس مسئولیت باعث خواهد
شد ک دامن و ایف تردی مادود ب حیط تعیینشده نشودح البت باید توج داشت ک برداشت
نادرست از این موضوع میتواند هرجومرج سازمانی را در پی داشت باشد ،ب این صورم ک اتراد
از و ایف تعیینشده برای آنها تخطی کنند و نام این را «احساس مسئولیت» بگذارند.
ب عنوان یک شاهد قرآنی برای نکت قبلی میتوان ب داستان حضرم سلیمان اشاره کرد.
زمانی ک ایشان هدهد را در میان جمع نمیبیند ،میترماید ک او را عذا شدیدی میکند مگر
اینک دلی روشنی برای ریبت خود بیاورد (نم  20 :و  .)21با توج ب این آیام میتوان نتیج
گرتت ک امر سازمانی حضرم سلیمان (ع) مورداطاعت هدهد قرار نگرتت بودح اما ایشان تنها این
امر را دلی بر لزوم مجازام او ذکر نکردح بلک استثنایی ترمود و آن آوردن دلیلی روشن برای
کوتاهی در انجام و یف است.
ممکن است این پرسش ب ذهن برسد ک چگون میتوان نیت و حُسن تاعلی را در سازمان
اندازه گرتت و سنجید؟ در پاسخ باید گفت«:این سؤال خود در حاکمیت پارادایم اثبامگرایی ریش
دارد ک ادعا میکند هر آنچ را بتوان اندازه گرتت ،میتوان مدیریت کرد» .مدیریت عملکرد
صالاان در گرو تربیت و پرورش کارکنان است .بیش از آنک در سازمان ب رابط نا ریت
سازمان بر اعمال تأکید شود ،باید بر نا ریت خداوند بر اعمال سازمانی تأکید شودح البت این
موضوع ردکننده کنترلهای متعارف سازمانی نیستح ضمن اینک در مدیریت عملکرد صالاان
توج تنها بر انجام تعالیتهای متعارف و عادی سازمانی نیست ،بلک هدف این است ک این
عم ارزش الهی و رنگ خدایی ب خود بگیرد.
حُسن تاعلی الزم در عملکرد سازمانی را میتوان ب دو مفهوم نیت الهی و احساس مسئولیت
تعریف کردح البت احساس مسئولیت درنهایت در ذی نیت الهی معنا میگیرد ،اما برای تبیین
اهمیت و جایگاه آن در عملکرد سازمانی ،این مفهوم را جداگانهبررسی میشود.
احساس مسئولبودن این قابلیت را دارد ک عملکرد ترد را ب دامن و حوزهای تراتر از و یف
ماول ب او گسترش دهد .ب این معنی ک ترد نسبت ب کار سازمانی خود احساس مسئولبودن
و پاسخگوبودن در برابر خداوند نموده و هرچند پاداش مادی و دنیوی تعریفشده توسط سازمان
برای او تنها در حیط و ایف مشخص شده استح ولی ترد داوطلبان حاضر است ب واسط
احساس مسئولیتی ک میکند ،از این دامن تراتر رودح چراک میداند «وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ
خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ ِ إِنَّ اللَّ َ بِما تَعْمَلُونَ بَ یرٌ» (بقره .)110 ،درنهایت اینک با توج ب توضیاام
باال میتوان مدل بسط دادهشده را ب صورم شک  ،4نمایش داد.
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•انجام کار خو
حُسن فعلی

حُسن فاعلی

•انجام درست کار
•وسیل مورداستفاده
•توانایی ترد

•انگیزه الهی
•احساس مسئولیت

شک  .4مدل بسطدادهشده عملکرد صالاان

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مفهوم عم و عملکرد در مدیریت منابع انسانی در سیر تطور و تکام خود تغییراتی کرده
است .نخست در نگاه سنتی این مفهوم بر خروجیهای تردی اشاره داشت ک با نگاهی
سختگیران و بازخواستی ،عملکرد اتراد موردبازبینی قرار میگرتت .در ادام بر عوام مایطی و
روانی تأثیرگذار بر عملکرد تأکید شده و از آنها ب عنوان متغیرهایی یاد شد ک باید در کنار
خروجیهای اتراد بررسی شود .درواقع باید عملکرد ترد را در بستر مایط سازمانی سنجید .از
سوی دیگر ب سنجش عملکرد تیمی و گروهی پرداخت شد و شاخصهایی برای آن ارائ شد .در
این نگاه ب عملکرد ،دستاوردهای گروهی ،مهم تلقی میشد .ب طور خالص میتوان انتزاع
مفهومی کالن نظری های رربی در حوزه مفهوم عم و عملکرد را در دو حوزه دانست :یکی
خروجیها و دستاوردها و دوم ترآیندها و مسیر رسیدن ب اهداف .آنچ شالوده نظری های
مدیریت در حوزه مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد را شک میدهد ،ارزیابی نتایج و ترآیندها
استح اما این نوع نگاه ب عملکرد در اندیش دینی کاتی نیست .از نگاه دینی هر عملی باید دارای
دو بُعد باشد :حُسن تعلی و حُسن تاعلی .حُسن تعلی نا ر ب چگونگی و چیستی تع است.
ب طور خالص میتوان حُسن تعلی را معادل اثربخشی و کارآمدی دانستح اما نکت مهم و اصلی
ک نباید در مفهوم عملکرد از آن رفلت کرد ،باث حُسن تاعلی است ک نشاندهنده نیت و
انگیزه ترد برای انجام عم است .در اندیش دینی عملی ک با نیت الهی انجام نشود ،ارزشی
ندارد .در مطالع حاضر تالش شد ضمن بررسی آیام قرآن کریم ک از ریش عم در آن کلماتی
ب کار رتت است ،این مفهوم از نگاه قرآنی بررسی و تأثیرام سازمانی نگاه دینی ب عم تا
حدودی تبیین شود .درنهایت ب نظر میرسد توج ب مفهوم عملکرد صالاان در سازمان ،آثار و
تبعام متفاوتی از عم سازمانی متعارف ب دنبال خواهد داشت.
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