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هدف پژوهش حاضرر ،طراحی مدل عجین شردن نقشری منابع انسرانی با رویکردی قرآنی در سرازمان اسرممی
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مقولرهای انتخرا و بره روش مفهوی یرابی تردبرر در قرآن مورد تحلیرل قرار گرفر  .یرافترههرای پژوهش مردل قرآنی
شررامل مضررامین فراگیر مفهوی ،عوامل اثرگذار و آثار عجین شرردن نقشرری بود .همچنین ایمان و عمل صررال
بهعنوان دو مضمون پایهای تعریف عجین شدن شناخته شدند .مضامین پایه عوامل سازمانی ،شامل مؤلفههای
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بیان مسئله
ایجراد انگیزش در افراد و اسرررتفراده بهینره از منرابع انسرررانی یرک سرررازمران ،امروزه برهعنوان یکی از مهمترین
دغدغههای مدیران مورد بررسی قرار میگیرد؛ چرا که منابع انسانی یک سازمان مهمترین سرمایه آن سازمان
تلقی میشرود .اما جذ  ،حفظ و برانگیختن چنین افراد شرایسرتهای درجه اهداف سرازمانی نیازمند مطالعه و
توجه بسریار اسر  .دراینراسرتا تمشها و تحقیقات بسریاری صرورت گرفته که اغلب بنا بر نوعی نگرش مادی
سعی در افزایش پرداخ های نقدی و غیرنقدی و بهطورکلی مطلو سازی بسته حقوق و مزایا درجه کسب
رضرای افراد دارد .بااینوجود ،شرواهد حاکی از نرخ باالی ترک شرللی و سرازمانی علیرغم دریاف های مناسرب
و در حد مطلو اسر  .بههمین منظور محققان و مدیران درصرردد یافتن علل این مشررکل و بهدنبال راهحلی
برای آن ،به مفاهیمی چون جبران خدمات کل ،قرارداد روانشرناختی ،انگیزش درونی و عجین شردن شرللی و
سررازمانی دسرر یافتهاند .مفهوی عجین شرردن بهعنوان یکی از راهحلهای ارائه شررده برای حل مشررکمت
سرازمانهای امروزی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اسر  .علیرغم اینکه نتایج تحقیقات انجای شرده در
حوزه عجین شرردن ،حاوی برخی یافتههای مشررترک در تعریف ،عوامل و ابزار سررنجش اسرر  ،این مبحث
همچنان بهعنوان یک معمای مدیریتی درنظر گرفته میشود که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر اس  .ازسوی
دیگر ازآنجاییکه زندگی سررازمانی افراد بیتأثیر از زندگی فردی آنان نیسرر و مفهوی عجین شرردن متأثر از
عوامل سررازمانی و فردی اسرر  ،باید به منبعی رجوع کرد که زندگی فردی و اجتماعی انسرران را بهصررورت
توأمان و متوازن مورد توجه قرار داده باشرد .دراینخصروص اندیشره اسرممی دارای دیدی وسریع و همهجانبه به
انسران اسر ؛ زیرا از منبع وحی و کمی خدا که محی مطلق اسر  ،برگرفته شرده اسر  .ازسروی دیگر توجه
نکردن به بومیسرازی علوی انسرانی بهویژه در حوزه مدیری منابع انسرانی موجب شرده که متأسرفانه کشرور
ایران با وجود دارا بودن منابع غنی انسرانی از یک سرو و آموزههای اسرممی (قرآن) از سروی دیگر ،نتواند آنگونه
که شرایسرته یک کشرور اسرممی شریعه اسر در عرصره جهانی اقدای به نشرر علوی انسرانی کند .همچنین در مقای
عمل ،کشررور ایران با وجود منابع ذکر شررده ،از نتایج سرروءمدیری در حوزه منابع انسررانی و درنتیجه ضررعف
انگیزه و عمقره بره کرار در نیروی انسرررانی رنج میبرد .برههمین منظور پژوهش حراضرررر بر آن اسررر ترا مردلی
کاربردیتر منطبق با فرهنگ اسررممی از عجین شرردن افراد برای سررازمانهای موجود طراحی شررود .به این
منظور ابتدا تحقیقات موجود در این زمینه مورد بررسرری قرار گرف که میتوان گف این تحقیقات به سرره
دسرته تقسریم میشروند :گروهی به بحث در مورد تعریف عجین شردن و تفاوت یا شرباه آن با دیگر مفاهیم
پرداختهاند .گروهی دیگر کوشریدهاند عوامل مؤثر بر عجین شردن را شرناسرایی کنند و دسرته سروی آثار عجین
شدن را مورد مطالعه قرار دادهاند.
2
1
عبارت عجین شردن برای نخسرتین بار توسر کان و باعنوان عجین شردن فردی بهکار گرفته شرد (کان،
 .)1990بهعقیده کان افراد سررطوم مختلفی از ظرفی خود را (از نظر فیزیکی ،شررناختی و احسرراسرری) در
1- Kahn
2- Personal engagement
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نقشهرا و وظرایف کراری خود تنظیم و برهکرار میگیرنرد کره او این تنظیمرات مربوطره را عجین شررردن یرا عجین
نشرردن 1مینامد .کان عجین شرردن فردی را بهکارگیری و بیان همزمان «خود ترجیحی» 2فرد در رفتارهای
کاری تعریف میکند که عمقه نسرب به کار خود و ارتبا با دیگران ،حضرور (فیزیکی ،شرناختی و احسراسری)
فردی و نقش کامل و فعال وی را ارتقاء میبخشرد .اما در کنار تعریف کان از عجین شردن ،تعریف دیگری که
بسریار مورد تأیید و اسرتفاده قرار گرفته ،تعریف شرافلی 3و همکارانش (شرافلی و همکاران )2002 ،اسر که سره
خصروصری نیرومندی ،4تخصری  5و جذ  6را برای آن در نظر گرفتهاند .رابطه عجین شردن و تحلیلرفتگی
شرللی 7در تحقیقات بسریاری ازجمله شرافلی و بکر( 8شرافلی و بکر )2004 ،بهعنوان دو مفهوی مقابل و متضراد
یکدیگر مورد بررسرری قرار گرفته اسرر  .عجین شرردن از مفاهیمی همچون پرکاری 9و اعتیاد به کار 10نیز در
برخی تحقیقات و بهویژه در طبقهبندی سررممتی روانی با دو بعد فعالی  11و مطلوبی  12تفکیک شررده اسر
(بکر و اورلمانس .)2016 ،13میسرری 14و اشررنایدر 15با تفکیک عجین شرردن به سرره نوع خصرروص ری دیدگاه
(دیردگراه مثبر بره زنردگی و کرار) ،حرالر (احسرررا انر ی و جرذ ) و رفترار (رفترار فرانقشررری و فرافعرالی) ،بره
بررسری وجوه شرباه و تمایز مفاهیمی چون رفتار شرهروند سرازمانی ،تعهد سرازمانی و رضرای شرللی با عجین
شررردن پرداختره و درنهرایر نتیجرهگیری کردهانرد کره عجین شررردن ترکیبی از همره این مفراهیم برهاضرررافره
خصروصریات متمایزی همچون فرافعالی 16و اثرگذاری مثب  17اسر (میسری و اشرنایدر .)2008 ،بهطور خمصره
علیرغم وجوه مشرترک عجین شردن با برخی مفاهیم مشرابه دیگر ،یکسرری ویژگیهای خاصری ،این مفهوی را
منحصر به فرد و متمایز از دیگر مفاهیم میسازد.
در حوزه کاربردی ،تحقیقات بیشرررتر بر عوامل اثرگذار بر عجین شررردن ،بهویژه عوامل سرررازمانی تأکید
داشررتهاند؛ از کان که به شرررای روانی معناداری ،امنی و دسررترس ری اشرراره داشررته (کان )1990 ،گرفته تا
تحقیقرات گونراگون بکر و همکرارانش کره بره انواع عوامرل فردی و سرررازمرانی اشررراره داشرررترهانرد .یکی از

1- Engagement or disengagement
2- Preferred self
3- Schaufeli
4- vigor
5- dedication
6- absorption
7- job burnout
8- Bakker
9- workaholism
10- work addiction
11- activation
12- pleasure
13- Oerlemans
14- Macey
15- Schnider
16- proactivity
17- positive affectivity
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تقسریمبندیهای ارزشمند در این زمینه ،انواع منابع فردی و زمینهای با خصوصیات ساختاری تا فررار اس که
توسر برومل هویس 1و بکر ارائه شرده اسر (برومل هویس و بکر .)2012 ،در تحقیقات دیگر ،خصروصریات
فردی خودسرودمندی ،2خوشبینی ،3پایداری 4و فرافعالی 5بیشرتر تکرار شرده اسر که برخی شرکوفایی آنها را
در کار تح تأثیر عوامل سرازمانی (ماهی کار ،تعاممت و رواب اجتماعی در کار و مدیری و سریاسر های
سررازمان) میدانند (بکر و دمروتی .)2007-2008 ،6رویکردهای اسررتراتژیک بهویژه در حوزه مدیری منابع
انسرانی نیز در سرالهای اخیر مورد توجه برخی صراحبنظران در این حوزه قرار گرفته اسر ؛ ازجمله مدل ارائه
شرده توسر آلبرچ 7و همکارانش که نهتنها به انواع عوامل فردی و شرللی اشراره کرده ،بلکه با تفکیک عوامل
وضرررعیتی و موقعیتی و نیز ذکر آثرار گونراگون عجین شررردن ،یکی از مردلهرای نسررربتراً جرامع در این زمینره
محس رو میشررود که نگرش اسررتراتژیک به موضرروع عجین شرردن را در سررازمان ارائه کرده اس ر (آلبرچ و
همکاران .)2015 ،اما در زمینه مدلهای ارائه شرررده برای بیان عوامل اثرگذار بر عجین شررردن ،معروفترین
مدل که در بیشرتر تحقیقات بهعنوان مدل مرجع مورد اسرتفاده قرار گرفته ،مدل نیازها  -منابع شرللی 8اسر
که ابتدا برای تحقیقات تحلیلرفتگی شرللی ارائه شرده بود (بکر و دمروتی .)2007-2008 ،اما پس از معرفی
مفهوی عجین شررردن برهعنوان مفهومی مثبر درمقرابرل تحلیرلرفتگی ،این مردل برای عجین شررردن نیز مورد
اصررمم و اسررتفاده قرار گرف و مرجع بسریاری از تحقیقات کاربردی پیرامون عوامل اثرگذار بر عجین شرردن
شد.
در زمینه آثار عجین شردن نیز بیشرتر تحقیقات به آثار سرازمانی همچون عملکرد سرازمانی (بکر و دمروتی،
 )2008و شراخ های موفقیتی چون افزایش بهرهوری (لیتل 9و لیتل )2006 ،و اثربخشری سرازمان (میسری و
اشررنایدر ،)2008 ،رضررای مشررتریان (هارتر 10و همکاران )2002 ،و گردش مالی (شررافلی )2012 ،اشرراره
کردهاند .همچنین تحقیقات اخیر ،از منابع انسررانی عجین شررده بهعنوان یک مزی رقابتی برای سررازمان یاد
کردهاند (بکر .)2017 ،اما آثار فردی اغلب مورد غفل قرار گرفته اسر  .تاجاییکه تحقیقات کمی به بررسری
آثار فردی پرداختهاند و در این میان آنهایی نیز که به این بعد وارد شردهاند ،اغلب فرد را در محی سرازمان
بررسری کرده و شراخ هایی مانند رضرای شرللی ،تعهد سرازمانی و قصرد ترک شرلل را مورد توجه قرار دادهاند
(سراکس .)2006 ،درحالیکه اثرات عجین شردن به محی سرازمان محدود نمیشرود و احسراسرات مثب آن
غرالبراً زنردگی خرار از کرار فرد را نیز تحر ترأثیر قرار میدهرد .ازجملره تحقیقرات انردک انجرای گرفتره در این بعرد
1- Brummelhuis
2- self-efficacy
3- optimism
4- sustainability
5- proactivity
6- Demerouti
7- Albrecht
)8- Job Demands-Resources Model (JD-R
9- Little
10- Harter
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میتوان به تحقیق بکر و دمروتی اشراره کرد که به سررریزی اثرات سرممتی ،رضرای  ،شرادی و بهبود رواب در
زندگی شخصی فرد اشاره داشتهاند (بکر و دمروتی.)2013 ،
در حوزه تحقیقات داخلی باید گف که اندک تحقیقات علمی انجای شرده در حوزه عجین شردن در ایران،
براتوجره بره جردیرد بودن موضررروع ،غرالبراً برا در نظر گرفتن یکی از مردلهرای مطرم شرررده در تحقیقرات خرار از
کشرور ،سرعی در پیادهسرازی مدل در بخشری از سرازمانهای دولتی یا خصروصری ایرانی کرده و رابطه عجین
شرردن را با عوامل ایجاد کننده یا نتایج آن مورد بررسرری قرار دادهاند .بنابراین میتوان گف تحقیقات ایرانی
مترأسرررفرانره از طراحی مردل غرافرل مرانرده وتنهرا بره بررسررری رابطره عوامرل مختلف برا عجین شررردن پرداخترهاند.
همچنین متأسرفانه تحقیقات اسرممی که بهطور مسرتقیم موضروع عجین شردن را مورد توجه قرار داده باشرند،
یاف نشد .بنابراین پژوهش حاضر با در نظر داشتن این خأل علمی ،در پی طراحی مدلی کاربردی با رویکردی
قرآنی در زمینه عجین شردن انجای شرده اسر  .بنابراین سرؤاالت اصرلی پژوهش شرامل مفهوی ،عوای اثرگذار و
آثار عجین شدن کارکنان از دیدگاه قرآن اس .

روش پژوهش
پژوهش کیفی حاضررر با راهبرد تحلیل محتوای جه دار و به شرریوه قیاسرری با مطالعه ادبیات موجود درباره
موضوع شروع شده و سپس بااستفاده از روش تدبر در قرآن و جامعه پژوهش کل آیات قرآن کریم ،مؤلفهها را
با راهبرد مسهلهمحور استنبا کرده و نمونهها بهشیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع مقوله انتخا شدهاند.
برهمنظور طراحی مردل مفهومی برای عجین شررردن ،ابتردا مطرالعرات موجود در این حوزه ،مبنرای پژوهش
قرار گرف که در قسرم بیان مسرهله اشراره و طبقهبندی شرد .سرپس با مراجعه به قرآن و بررسری موضروع
تحقیق (عجین شردن) از منظر قرآن رررر بهعنوان منبع اصرلی مطالعات اسرممی رررر بااسرتفاده از روش تدبر در
قرآن ،به بررسری رویکرد قرآن به عناصرر مدل اولیه و ترسریم الگوی قرآنی پرداخته شرده اسر  .روش تدبر در
قرآن برا اسرررتنراد بره آیرات آن کره عموی مردی را بره تردبر در آن فراخوانرده (محمرد ،)24 ،روش علمی تحقیق در
قرآن برای عموی مردی اس که از دانش قرآنی کامل برخوردار نبوده و در جس وجوی دیدگاه قرآنی پیرامون
مسرهله و موضروع مورد نظر خود هسرتند (لسرانی فشرارکی و مردانی زنجانی .)1385 ،این روش طی یک فرایند
گای به گای و منظم به بررسی موضوع مورد سؤال در قرآن میپردازد.
براسرا راهبرد مسرهلهمحور در تدبر در قرآن ،ابتدا موضروع عجین شردن افراد در سرازمان انتخا شرد.
پس از بررسری مطالعات موجود در زمینه عجین شردن ،اسرتخرا سره طبقهبندی کلی مفهوی ،عوامل اثرگذار و
آثار عجین شردن صرورت گرف  .در گای بعدی ،تک تک آیات قرآن ابتدا بهصرورت کلی مرور شرد و سرپس آیات
مرتب با عجین شدن شناسایی ،یادداش و درنهای جدول سیاق آیات تهیه شد.
الزی به ذکر اسر کلمه اصرلی عجین شردن در زبان عربی معادالت گوناگون دارد که مانند زبان فارسری
(تعلق خاطر کاری ،درگیر شردن با کار و مشرارک کارکنان) ناشری از برداشر های مختلف مترجمین از این
مفهوی نسربتاً جدید اسر  .همانگونه که در بیان مسرهله و در با تعریف مفهوی گذشر  ،این مفهوی در زبان
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انگلیسرری بهعنوان مفهومی متمایز از مشررارک کارکنان یا صرررفاً احسررا تعلق به کار بیان شررده اسر و با
عناوین عجین شردن کارکنان ،1عجین شردن با کار 2و نیز عجین شردن با سرازمان 3بهمعنای یکی شردن فرد با
کار و سرازمان و ارائه بهترین خود در کار با حضرور کامل فرد از نظر روانی و شرناختی ،احسراسری و فیزیکی
مطرم شرده اسر  .بنابراین فرایندی که در ترجمه فارسری این لل برای انتخا معادل مناسربتر طی شرده
بود (ترجمه باتوجه به ریشرره کلمه که بهمعنای یکی شرردن و در هم آمیختن اسرر ) ،برای معادل عربی نیز
پیش گرفتره شرررد .نهایتراً از میان کلمراتی همچون انخرا  ،تفرانی و التزای ،کلمره «ادما » انتخرا شرررد که در
مقاالت عربی در زمینه عجین شردن کارکنان باعنوان «ادما الموظرف» اسرتفاده شرده و بهمعنای یکی شردن
فرد با کارش اسر  .در زبان عربی کلمه ادما بهمعنای یکی شردن و پیچیده شردن در چیزی اسر  .در مفهوی
عجین شردن نیز طبق تعاریف ،فرد با کارش یکی شرده و چنان با آن عجین میشرود که تمامی خود را در کار
به ظهور میرسراند .اما ازآنجاییکه کلمات ادما و موظف هیچکدای در قرآن مورد اسرتفاده قرار نگرفتهاند ،به
تجزیه کلمه باتوجه به ادبیات موضروع پرداخته شرد .مفهوی عجین شردن در مطالعات صرورت گرفته به دو نوع
عجین شردن حال و رفتار تقسریمبندی میشرود که نمود درونی و بیرونی آن را نشران میدهد .عجین شردن
حال بیانگر باور و نگرش فرد نسرب به کارش اسر که منجر به تمرکز انر یهای درونی فرد بر کار میشرود
و رفتار نمود عملی آن اس که فرد تمامی انر یهای فیزیکی و مهارت خود را صرف کارش میکند تا بهترین
نتیجه را ارائه دهد .با مطالعه و بررسرری آیه به آیه کل قرآن و جسرر وجوی مفاهیم عجین شرردن در آیات،
عبارت معادل عجین شردن حال « ،آمنوا» و معادل عجین شردن رفتار« ،عملوالصرالحات» تشرخی داده شرد
که نشراندهنده باور درونی فرد نسرب به تمامی نقشهای پذیرفته شرده و تمش حداکثری برای ارائه بهترین
خود در نقشرش اسر  .این معادلیابی مورد تأیید متخصرصرین علوی قرآنی نیز قرار گرف  .بنابراین در مجموع
عبارت «آمنوا و عملواالصرالحات» معادل عجین شردن افراد در قرآن در نظر گرفته شرد .بنابراین آیات اصرلی
شرامل  69آیه اسر که همراه با آیات سریاق مرتب با هر آیه ،مجموعاً  717آیه مورد مفهوییابی قرار گرفته
اس  .در گای بعد نیز نکات و مفاهیم برداش شده از آیات ،ذیل هر آیه و در صفحهای جداگانه یادداش شد.
پس از مفهوییرابی آیرات قرآنی برهترتیرب مراحرل تردبر در قرآن ،جهر ارائره و تحلیرل روشرررمنرد نترایج
مفهوییرابی و همچنین امکران مراجعره و پیگیری مجردد به مفراهیم و آیرات ،تمرامی آیرات قرآن در نریافزار مکس
کیو دی ای 4قرار گرفته و فرایند مفهوییابی مجدداً در نریافزار انجای شررد .مضررامین پایه بااسررتفاده از روش
مفهوییابی تدبر در قرآن اسررتنبا شررده اس ر  .بهاینصررورت که ابتدا آیات اصررلی و نیز کل آیات موجود در
س ریاق بهطور مکرر تموت شررده و هر مفهوی متبادر به ذهن محقق ،یادداش ر شررده اس ر  .سررپس مفاهیم
یادداشر شرده مطالعه و مقایسره شرده تا شرباه ها و تفاوتهای مفاهیم بررسری شرود .بهاینمنظور مفاهیم
کدگذاری شرده و مفاهیم مشرابه در دسرتههایی بهعنوان مضرامین پایه نایگذاری شرده و سرپس با مضرامین
1- employee engagement
2- job engagement
3- organizational engagement
4- MaxQDA
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سرازماندهنده طبقهبندی شردهاند .جدول  ،1قالب مضرامین ترسریم شرده براسا مفاهیم بهدس آمده از آیات
قرآنی را نشران میدهد که بهطور شرفاف سره دسرته مضرمون فراگیر ،سرازماندهنده و پایهای در آیات قرآنی
همراه با مثالهایی برای هریک تفکیک شده اس  .سپس در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،مدل قرآنی عجین
شدن نقشی ،طبق نمودار شماره  1ترسیم شده اس .
در تحقیق حاضررر از عبارات «اتقان» (برخورداری از قوت در برداشر و فهم آیه ،ضررمن احتراز از خطای
مهلک تفس ریر به رأی) و «افاده» (پاسررخگویی جامع و کامل به مسررهله پژوهش و نیاز) برای سررنجش اعتبار
درونی و بیرونی تحقیق اسرتفاده شرده اسر (لطیفی .)1390 ،اتقان ،روایی درونی تحقیق را میسرنجد که هم
در فرایند و هم در نتایج به آن توجه میشرود .دراینراسرتا به مجموعه سرؤاالتی درباره اتقان فرایندی و اتقان
در نتایج پاسرخ داده شرده اسر  .بهاینمنظور مسرتندات و آیات بهطور کامل ثب شردند تا در صرورت نیاز به
بررسری مجدد ،امکان دسرترسری به دادهها ممکن باشرد .افاده ،روایی بیرونی تحقیق را مورد توجه قرار میدهد
که ضرمن برخورداری از استحکای عقلی و آموزههای نا قرآنی ،در قالبی منظم ،بدیع ،فهمیدنی و درعینحال
مفید ،اجرایی و اسرتفادهپذیر ارائه شرود .بههمینمنظور نظر خبرگان حوزوی ،دانشرگاهی و اجرایی مورد توجه
قرار گرف  .همچنین امکان اصرمم مدل در بلندمدت و در صرورت اجرای مدل ،پیشبینی شرده اسر  .مراحل
تدبر در قرآن باتوجه به اهمی شرفافی در فرایند تحلیل و نتیجهگیری بهترتیبی که توسر لسانی فشارکی و
مردانی زنجانی توضی داده شده ،پیگیری شده اس (لسانی فشارکی و مردانی زنجانی.)1385 ،

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش بهصورت کدهای استخرا شدهای طبقهبندی شده که در قالب مضامین جدول شماره 1
نمایش داده میشود.
جدول :1قالب مضامین قرآنی عجین شدن نقشی
مضمون فراگیر

مضمون
سازماندهنده

مضمون پایهای

فراوانی

نمونه کدها و آدرس آنها

ایمان

121

یقین :لقمان4 ،؛ و جاثیه20 ،
ایمان :عصر3 ،؛ و بقره62 ،
اخمص :بیرنه5 ،؛ و مریم51 ،

79

عمل صال  :طمق11 ،؛ و هود11 ،
سعی لها سعیها :اسرا19 ،
احسن عمل :کهف 7 ،و 30

77

کفر :محمد1 ،؛ و آلعمران56 ،
شرک :فصرل 6 ،؛ و روی42 ،
مبطل :جاثیه27 ،
الیومنون :شعرا199 ،؛ و سبأ8 ،

تعریف
مفهوم عجین

عمل صال

شدن

عجین نشدن

باور نداشتن
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عوامل اثرگذار بر

رفتار انحرافی

17

یعملون السیهات :عنکبوت4 ،
اجترحوا السیهات :جاثیه21 ،
فسق :سجده20 ،؛ و بقره26 ،
جری :طه74 ،؛ و قص 78 ،
فساد :قص 77 ،؛ و آلعمران63 ،

عدال سازمانی

90

نظارت بر عملکرد :انبیاء94 ،؛ و
عنکبوت8 ،
ارزیابی مبتنی بر عملکرد :ص،
28؛ و غافر58 ،
عدال  :یونس4 ،؛ و نحل97 ،
ارزیابی پایانی :انشقاق6 ،؛ و نور،
51

حمای سازمانی

54

رواب سرپرستی :محمد11 ،؛ و
اسراء17 ،
حمای  :مائده11 ،؛ و غافر45 ،
امنی  :فت 27 ،؛ و هود10 ،
امکانات :أسراء6 ،؛ و فاطر3 ،

تبیین و
شفافسازی

106

نگرش کلی :غافر39 ،؛ و فاطر5 ،
چشمانداز :حج49 ،؛ و بقره66 ،
مثال :ابراهیم،25 ،؛ و بقره26 ،
کتا  :نساء،54 ،؛ و شعراء196 ،
قرآن :برو ،21 ،؛ و طه113 ،
علم :جاثیه17 ،؛ و آلعمران61 ،
تبیین :اسراء12 ،؛ و نساء176 ،
آیه :طمق11 ،؛ و فصرل 3 ،
ابمغ :انبیاء106 ،؛ و مائده67 ،

خصوصیات
رهبری

382

وفای به عهد :رعد31 ،؛ و مریم،
61
اقتدار :برو 8 ،؛ و فت 29 ،
مهرورزی :فت 29 ،؛ و برو 14 ،
آگاهی :بقره74 ،؛ و عنکبوت8 ،
راهبری :بقره26 ،؛ و محمد17 ،

خصوصیات
فردی

241

پیروی از حق :عصر3 ،؛ و نور56 ،
صبر :عصر3 ،؛ و فرقان75 ،

عوامل سازمانی

عجین شدن

عوامل فردی
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مثب نگری :أسراء3 ،؛ و مائده11 ،
تفکر :یونس،5 ،؛ و غافر54 ،
فرافعالی :حج58 ،؛ و طه72 ،
مهرورزی :لقمان3 ،؛ و نساء125 ،
توبه :قص 67 ،؛ و فرقان70 ،
تعهد :ابراهیم27 ،؛ و مائده89 ،

زندگی بیرونی

10

خانواده :شعراء214 ،؛ مریم55 ،
استراح و آرامش :قص 72 ،
توازن کار و زندگی :قص 77 ،؛
و مائده88 ،

فضای سازمان

19

مهرورزی :نساء175 ،؛ و مریم،
96
شادمانی :مائده69 ،؛ و روی15 ،
رضای  :بیرنه8 ،؛ و حج59 ،
درود و سمی :فرقان75 ،؛ و
اعراف46 ،
امنی  :سبأ37 ،؛ و نساء57 ،

15

یاری خدا :روی47 ،؛ و محمد7 ،
موفقی  :فت 28 ،؛ و شوری24 ،

آثار سازمانی
موفقی
سازمان

11

بقای کار :ابراهیم24 ،؛ و انبیاء94 ،
بقای سازمان :نحل96 ،؛ و شوری،
24

پاداش ابدی

76

بخشش :فاطر7 ،؛ و سبأ4 ،
پاداش :انشقاق25 ،؛ و نحل97 ،
رستگاری :برو 11 ،؛ و اعراف42 ،

سممتی روحی
و جسمی

21

بقای سازمان
آثار عجین شدن

آثار فردی

رشد و توسعه
فردی

28

برکت روزی

15

شادی :روی15 ،؛ و محمد15 ،
سممتی :فرقان75 ،؛ و اعراف46 ،
آرامش :طه112 ،؛ و رعد28 ،
امنی  :نور55 ،؛ و سبأ37 ،
هدایت :محمد17 ،؛ و یونس9 ،
رشد :فتح29 ،
ثبات :ابراهیم27 ،؛ و محمد7 ،
ارتقاء :مریم57 ،؛ و انبیاء105 ،
ثروت :حج23 ،؛ و کهف31 ،
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توازن کار و
زندگی

7

برکت :شوری26 ،؛ و بقره276 ،
سرایت شادی به خانواده :انشقاق9 ،
حیات طیبه :نحل97 ،
دنیا و آخرت :ابراهیم27 ،

باتوجه به قالب مضرامین جدول  ،1قرآن باور درونی و ارائه بهترین خود را در هر نقشری و برای هر فردی
با آمنوا ،عملواالصرالحات و مشرتقات آن مورد تأکید قرار داده اسر  .براسرا تدبر در آیات قرآن ،احسرا یکی
شردن با کار و عمل برخاسرته از درون فرد (آمنوا) با تمش فرد برای ارائه بهترین خود (عملواالصرالحات) همراه
میشرود تا مفهوی عجین شردن فرد با نقشهای خود را نشران دهد .بنابراین مفهوی بیان شرده در قرآن برای
عجین شرردن را میتوان نوعی عجین شرردن نقشرری نامید .در این زمینه در تفاسرریر موجود پیرامون عبارت
«آمنوا و عملوالصرالحات» آمده اسر که سرراسرر قرآن تأکید و اصررار بر عمل صرال با داشرتن ایمان اسر و این
دو تفکیکناپذیرند .همچنین کار شرایسرتهای که مولود احسراسرات و خالصرانه نباشرد ،دوای نخواهد داشر و نیز
تا عمل صرال نباشرد ،ایمان شرناخته نمیشرود و اثری بر چنین ایمانی مترتب نیسر (شرریعتی،2 ،1353 ،
ص  .)232ازطرفی از بیان آیات چنین برداش ر شررده اس ر که این دو شررر برای ماندگاری اثر و سررعادت
انسران ،تنها بر برخی انسرانها و برخی نقشها حکمفرما نیسر ؛ اوالً شرامل تمامی انسرانهاسر (طباطبایی،
 ،20 ،1378ص  )610و ثانیاً شرامل تمامی نقشهای انسران در طول زندگی اسر  .از دیدگاه قرآن ،هر کار
شرایسرتهای که وسریله تکامل نفو و پرورش اخمق و قر الی اهلل و پیشررف جامعه انسرانی در تمای زمینهها
شرود ،عمل صرال محسرو میشود (علیبابایی ،5 ،1387 ،ص  .)575-576عوامل اثرگذار بر عجین شدن
نقش ری از دیدگاه قرآن به دو دسررته کلی عوامل فردی و سررازمانی تقس ریم میشرروند .آیات قرآن ،ویژگیها و
خصروصریاتی همچون پیروی از حق و صربر (عصرر )3 ،را بهعنوان عوامل فردی اثرگذار بر عجین شردن معرفی
میکند .پیرامون خصروصریات فردی پیروی از حق و صربر گفته شرده که ذکر این خصروصریات بعد از «عملوا
الصررالحات» در سرروره عصررر ،درحقیق ذکر خاص از عای بوده و نشرراندهنده توجه ویژه به این دو اس ر که
بهصرورت مطلق یعنی صربر و اسرتقام در همه امور آورده شرده اسر (طباطبایی ،20 ،1378 ،ص .)611
اگرچه در کنار خصروصریات فردی ،قرآن بر خصروصیات رهبری مؤثر بر عجین شدن همچون اقتدار و مهرورزی
نیز تأکید بسریار دارد (فت  .)29 ،در توضری خصروصری مهرورزی در کنار اقتدار ،در تفاسریر بسریاری با اسرتناد
به آغاز هر سررروره با صرررفر رحمران و رحیم و آیرات دیگری که به رحمر خداوندی اشررراره میکنرد ،الگوی
مدیریتی نهفته در ربوبی خداوند را الگویی برمبنای مهرورزی عای بیان میکنند که غضربش نیز به مقتضرای
شررای مربو و درواقع محرومی از رحم خاص خداوندی اسر  .همه بندگان شرامل رحم عای او هسرتند؛
اما رحم خاص خداوند که هدای و رشد بیشتری را برای فرد به همراه دارد ،مخت افرادی اس که ایمان
آورده و عمل صرررال انجای میدهند (طباطبایی ،8 ،1378 ،صرر  .)356-357به بیان قرآن ،قرار گرفتن
عوامل فردی و سررازمانی در کنار یکدیگر موجبات سررعادت فرد و بقاء و موفقی سررازمان را فراهم میسررازد.
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درواقع انتظرار سرررازمران از افراد زمرانی معنی پیردا میکنرد کره این انتظرارات همراه برا نگرش و دیردگراه کلی و
برنامههای سرازمان بهوضروم و شرفافی بیان و توضری داده شرده باشرد .در غیراینصرورت ضرمن آنکه جای عذر
و بهانه برای افراد باقی میماند ،همسروسرازی اهداف و نگرش فردی و سرازمانی مشرکل خواهد بود .در توضری
بازخواسر پس از تبیین و شرفافسرازی در تفاسریر آمده که بر اثر همان مدیری رحمانی ،خداوند نیز عقوب
خود را مقید به بعث رسرول داشرته اسر تا حج را بر آنان تمای کرده و با بیانهایی پیدرپی گوشرزدشران
کنرد (طبراطبرایی ،13 ،1378 ،ص  .)79همچنین قرآن بر لزوی انواع حمرایر هرای مرادی و معنوی و برقراری
عدال در همه مراحل انتخا  ،ارزیابی و جبران خدمات برای ایجاد انگیزه و عجین شردن افراد تأکید میکند.
قرآن کریم از انواع نعمات الهی که حمای کننده انسرران در طول مسرریر زندگیاش اسرر  ،ازجمله هدای و
راهنمایی ،امیدبخشرری و فراهم کردن امکانات مادی و رزق و روزی نای برده و همه آنها را ناشرری از رحم
خالق میداند که نباید به آن ملرور شررد و باید با اسررتفاده از امکانات فراهم شررده در مسریر هدای خود گای
برداشر (طباطبایی ،17 ،1378 ،صر  .)16-20همچنین در تفسریر عدال توضری داده شرده که عدال
یعنی هرکسی و هرچیزی را در جای خود قرار دهی و در اجرا تبعیض قائل نشوی (طباطبایی،12 ،1378 ،
صرر  .)477-478درنهای خصرروصرریات رهبری مؤثر بر عجین شرردن ،راهبری افراد با اقتدار و مهرورزی
توأمران همراه برا آگراهی و وفرای بره عهرد معرفی شررردهانرد .راهبری برهصرررورت انتخرا و پرورش و هردایر افراد
درراسرتای اهداف و همراهی قدی به قدی رهبر با تأکید بر ربوبی درکنار خالقی بهعنوان سربک پذیرفتهشرده
قرآن برای عجین شردن افراد معرفی شرده اسر  .این راهبری و هدای از نوع هدای قلبی اسر (طباطبایی،
 ،18 ،1378ص  )356که گای به گای همراه انسران بوده و با اسربا و ابزارهایی چون ارسرال رسرل و انتخا
امای و ولی تقوی شرده اسر  .نکته قابل توجه ویژگی مهرورزی اسر که مشرترک در خصروصریات رهبری و
خصروصریات فردی بیان شرده و نشراندهنده اهمی این ویژگی برای تمای سرطوم سرازمانی اسر  .در قسرم
عوامل فردی ،پیروی از حق بهمعنای پذیرش و تبعی از مسریر هدای ارائه شرده و اسرتواری در عمل درسر
به حقایق پذیرفته شرده ،بهعنوان مهمترین عامل خصروصری فردی اثرگذار بر عجین شردن در قرآن معرفی
شرده اسر  .همچنین از خصروصریات مهم افراد عجین شرده ،صربر و پایداری در راه حق و رسریدن به هدف و
فرافعالی بهمعنای تقلید کورکورانه نکردن و اثرگذاری فعال بر محی اسر  .توصریههای بسریار قرآن بر تفکر و
تعقل و نهی از پیروی هوی و هو و شرریطان و تقلید کوکورانه بهخوبی بیانگر تأکید قرآن بر خصرروصرری
فرافعالی اس که انسان را از تبعی از آنچه بدان علمی ندارد منع کرده و او را مختار بر انتخا مسیر زندگی
خویش از راه تعقل و تفکر دانسرته اسر (طباطبایی ،1 ،1378 ،ص  .)634همچنین زندگی بیرونی فرد نیز
مورد توجه قرآن بوده و بااشراره به اسرتراح کافی در شرب و رسریدگی به امور خانواده و مورد توجه قرار دادن
آنها ،به لزوی حفظ توازن کار  -زندگی برای عجین شردن اشراره کرده اسر  .آثار مورد اشراره در قرآن برای
عجین شردن نیز به دو دسرته آثار فردی و سرازمانی تقسریم شرده اسر  .اگرچه قرآن با تأکید بیشرتر بر آثار
فردی ،سرازمان را مجموعهای از افراد دانسرته که درصرورت موفقی و سرعادت آنان ،اهداف سرازمانی نیز تحقق
مییابد .در قرآن به افراد عجین شرده ،رسرتگاری وعده داده شرده که غای هر انسرانی اسر  .البته افراد عجین
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شده از پاداش و نعمات دنیایی همچون ثروت و برک روزی ،سممتی روحی و جسمی و درنتیجه توازن کار و
زنردگی نیز بهرهمنرد میشرررونرد .قرآن از حیرات طیبره برهعنوان یکی از آثرار ایمران و عمرل صرررال یراد میکنرد.
مفسرران این حیات طیبه را ،حیاتی حقیقی و واقعی تفسریر کردهاند که مخت آنهایی اسر که ایمان آورده
و عمل صال انجای میدهند .در چنین فضایی هم خود فرد در نفس خود نور ،کمال ،قوت ،عزت ،لذت و سرور
را درک میکند و هم آثار چنین حیات طیبهای باقی و ماندگار اسررر (طباطبایی ،12 ،1378 ،ص .)493
آثار سرازمانی عجین شردن از منظر قرآن نیز به سره دسرته فضرای مثب  ،موفقی و بقای کار و سرازمان تقسریم
شرده اسر  .قرآن از سررای عجین شردن در فضرای کاری به همکاران و سرطوم مختلف سرازمان بهعنوان آثار
عجین شردن افراد نای میبرد؛ بهویژه اگر عجین شردن از سرطوم عالی سرازمان و مدیران و رهبران آغاز شرده
باشررد .همچنین خداوند در قرآن وعده یاری و پیروزی و موفقی به سررازمانی با نیروهای عجین شررده داده
اسر که درنهای به تثبی و بقای کار و سرازمان میانجامد .این موفقی دائمی بهصرورت فعلی اسرتمراری و
دائمی در قرآن ذکر شرده (طباطبایی ،18 ،1378 ،ص  )71که درنهای به ثبات و اسرتقرار سرازمان اسرممی
میانجامد (طباطبایی ،15 ،1378 ،ص .)211

عوامل اثرگذار بر عجین
شدن نقشی

آثار عجین شدن نقشی

مفهوم عجین شدن نقشی

آثار سازمانی

ایمان

عوامل سازمانی

آثار فردی

عمل صالح

عوامل فردی

نمودار  :1مدل قرآنی عجین شدن نقشی

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با تأکید بر رویکرد قرآنی به بررسی عجین شدن کارکنان در سه حوزه مفهوی ،عوامل اثرگذار و
آثار پرداخته اس  .نتایج تحقیق ،تفاوتها و شباه های موجود میان تحقیقات صورت گرفته و رویکرد قرآنی
را روشن میکند .مفهوی عجین شدن در پژوهشهای مرتب با موضوع به دو جزء درونی و بیرونی تقسیم
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میشود .نمود درونی بهعنوان حالتی مثب که دربردارنده نیرومندی ،تخصی و جذ اس  ،اشاره شده اس .
در قرآن این حال مثب که نشاندهنده خلوص و یقین فرد اس  ،بهصورت باور درونی یا همان «ایمان»
معرفی شده اس  .نمود بیرونی عجین شدن در پژوهشها بهصورت انواع رفتار فرافعاالنه و متمایز باعنوان
عجین شدن رفتاری نای برده شده که معادل قرآنی آن همان «عمل صال » اس .
اما وجه تمایز رویکرد قرآنی با پژوهشهای صورت گرفته در زمینه مفهوی عجین شدن ،جامعی دیدگاه
قرآن به این مفهوی اس که آن را مخت یک نقش کاری ندانسته و تمامی نقشهای پذیرفته شده توس فرد
را مورد اشاره قرار میدهد .قرآن «آمنوا و عملواالصالحات» را شر بقای کار و سازمان معرفی میکند که
درصورت برقراری نهتنها فرد و سازمان منتفع میشوند ،بلکه کار صورت گرفته ،نقش ایفا شده ماندگار میشود
و آثار آن همیشه و در هر شرایطی پایدار خواهد بود .با در نظر داشتن این دیدگاه ،یک سازمان اسممی بقای
خود را در بقای نقشهای ماندگاری مییابد که وابسته به فرد و شرای سازمانی یا حتی اقتصادی و اجتماعی
نیس  .بلکه آثار باقی کار عجین شده ،شرای و افراد را تح تأثیر خود قرار داده و بقای سازمان را نیز تضمین
میکند.
در مورد عوامل اثرگذار بر عجین شدن ،مقاالت و قرآن هر دو به اثر توأمان فرد و سازمان اشاره داشتهاند.
اما در قرآن با تأکید بر خصوصیات فرد و رهبر ،این دیدگاه را منعکس میسازد که هر فردی در هر نقشی که
قرار دارد ،باید تمای تمش خویش را همراه با باور درونی ،معطوف نقشش کند .در این راه هیچ عذر و بهانهای
شایسته انسان فرافعال نیس و نباید با توجیه شرای  ،خود را از نقشهای پذیرفته شده جدا سازد یا کاری با
اکراه و نق ارائه دهد .درحقیق قرآن برخمف دیدگاه بسیاری از محققین این حوزه که بیشتر متمرکز بر
عوامل سازمانی اثرگذار بر فرد برای عجین شدن بودهاند ،برای انسان نقش فرافعال و اثرگذار قائل اس که در
هر شرایطی قابلی تأثیر بر محی و تلییر شرای ازطریق عجین شدن در نقشهای خود را دارد .البته نقش
رهبری با ذکر ویژگیهایی چون اقتدار و مهرورزی که نشاندهنده سبک مدیری رحمانی اس نیز مورد تأکید
قرآن بوده و بیان میدارد که برای داشتن سازمانی با نیروی انسانی عجین شده ،رهبران عجین شده باید نقش
الگو و راهبری را ایفا کنند.
در قسم خصوصیات فردی نیز مشاهده میشود عامل وجدانمداری و وظیفهشناسی در پژوهشها با
عامل تعهد در قرآن و نیز پایداری با صبر منطبق هستند .همچنین خصوصیات فرافعالی و مثب اندیشی هر دو
مورد اشاره پژوهشهای صورتگرفته و قرآن قرار داشتهاند .آثار عجین شدن در قرآن و پژوهشها نیز به دو
دسته آثار فردی و سازمانی تقسیم شدهاند .البته در مطالعات انجای شده باتوجه به اینکه اثر عجین شدن بیشتر
برای اهداف سازمانی مدنظر بوده ،آثار سازمانی بیشتر مورد بررسی و تأکید قرار گرفتهاند .یکی از آثار مهم
مورد اشاره در پژوهشها ،ابقاء و کاهش ترک خدم کارکنان اس  .این اثر با دیدگاهی جامعتر در قرآن
باعنوان بقای کار و سازمان ذکر شده اس که درصورت برقراری شرو عجین شدن (ایمان و عمل صال )،
نتیجهاش باقی و ابدی خواهد بود .این نتیجه باقی هم متوجه فرد و سازمان اس و هم اثر کار انجای شده و
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نقش ایفا شده را ماندگار میکند .آثار فردی ذکر شده در پژوهشها عبارت از سممتی ،احساسات مثب و رشد
اس که همگی این آثار بهطور مشخ در قرآن نیز ذکر شدهاند.
باتوجه به یافتههای پژوهش ،عجین شدن نقشی به گستردگی عجین شدن در تمامی نقشهای پذیرفته
شده توس فرد اشاره میکند .استفاده از عبارت عجین شدن نقشی ،دید وسیعتری به مدیران و رهبران بهویژه
مسهولین آموزشی و تربیتی میبخشد که صرفاً زندگی کاری و تحصیلی افراد را مدنظر قرار نداده و برای بهبود
کیفی زندگی شخصی افراد نیز درجه تقوی توانمندیهای آنها گای بردارند .همچنین ویژگیهای فردی
همچون پیروی از حق و صبر باید در سازمانها با راهبری مقتدرانه همراه با مهرورزی رهبر ر که نشاندهنده
سبک مدیری رحمانی اس ر تقوی شود تا زمینه هرچه بیشتر عجین شدن افراد را فراهم سازد .مدیران و
معاونین باید حامی افراد عجین شده باشند و فعالی های فرافعاالنه آنها را مورد توجه و ارزشگذاری قرار
دهند تا افراد با احسا امنی و اعتماد بیشتر بهصورت داوطلبانه تمامی خود را در نقش محول شده بهکار
گیرند .باتوجه به آثار ذکر شده در قرآن برای عجین شدن نقشی ،سمم و نشا روحی و روانی افراد در کنار
توازن کار و زندگی ر که از آثار عجین شدن بهشمار میآیند ر خود ایجادکننده فضای مثب کاری و تشویق
کننده همکاران درجه عجین شدن بیشتر اس .
باتوجه به وسع موضوع پژوهش که مفهوی عجین شدن را در قرآن مورد بررسی قرار داده ،زمینههای
بسیاری برای تحقیقات آینده براسا پژوهش حاضر فراهم شده اس  .ازآنجمله میتوان به ابزارسازی و تهیه
پرسشنامه بومیسازی شده برای سنجش عجین شدن نقشی در سازمانهای اسممی ر ایرانی ،بس و گسترش
قسم مفهوییابی آیات قرآنی بااستفاده از تفاسیر معتبر و فرمایشات معصومین (ع) بهویژه نهجالبمغه و بررسی
بیشتر عوامل اثرگذار مورد توجه و تأکید قرآن مانند راهبری بااقتدار و مهرورزی و ارائه راهکارهای عملی تقوی
آنها در سازمانهای اسممی اشاره کرد.
پژوهش حاضر هم بهجه روش تحقیق و هم حوزه مورد مطالعه ،با محدودی هایی نیز مواجه بود.
مهمترین محدودی تحقیق حاضر ،وسع مفاهیم و نکات قابل استخرا از قرآن و محدودی زمانی برای تدبر
در آیات اس  .این محدودی با ثب و نگهداری تمامی مراحل مفهوییابی آیات و امکان مراجعه مجدد و بس
و گسترش مفاهیم قرآنی براسا روش تدبر در قرآن تا حدود بسیاری قابل جبران اس  .بنابراین به محققین
آینده توصیه میشود با تقسیمبندی موضوع به اجزای کوچکتر ،مرز موضوع مورد مطالعه و تحقیق خود را در
قرآن مشخ تر و محدودتر سازند تا امکان مراجعه به تفاسیر و روایات برای غنیسازی مفاهیم در محدودی
زمانی مشخ شده فراهم شود .همچنین باتوجه به نبود آشنایی برخی استفادهکنندگان از نتایج تحقیق به
روش تدبر در قرآن ،استفاده از نریافزارهای تحلیل کیفی مانند آنچه در این تحقیق استفاده شده ،برای ارائه
نظایمندتر نتایج توصیه میشود.
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