دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،دورة ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎرة ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1400ﺻﺺ27-5 .

ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ :ﻣﺪﻟﯽ از ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن اﻓﺮاد
در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻗﺮآﻧﯽ
زﯾﻨﺐ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻬﯽ
اﺳﺪاﷲ ﮔﻨﺞﻋﻠﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﻮهاﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1399/07/13 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1399/10/15 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ 1ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮدي ﻗﺮآﻧـﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن
اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  1399اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ازﻧﻮع ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ادﺑﯿـﺎت
ﻣﻮﺟﻮد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﺤﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪﻧﺪ و  69آﯾﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﺷﯿﻮة ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﺷﺒﺎع ﻣﻘﻮﻟﻪاي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪروش ﻣﻔﻬﻮمﯾﺎﺑﯽ ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺪل ﻗﺮآﻧـﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار و آﺛﺎر ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻـﺎﻟﺢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺎﯾﻪاي در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻫﺒﺮي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت
ﻓﺮدي و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪاي آﺛﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘـﺎداش
اﺑﺪي ،ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮدي ،ﺑﺮﮐﺖ روزي و ﺗﻮازن ﮐـﺎر و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪاي آﺛﺎر ﻓﺮدي ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ،از اﺗﻘـﺎن و اﻓـﺎده ﺑـﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﯽ دﯾﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﻣـﺮوزي ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﻧﻬﺎدﻫـﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ و آﺛﺎر ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،روش ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن.

داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(.
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

zeinabsobhan@yahoo.com
asad_ganjali@yahoo.com
naveh1954@yahoo.com

a_abbasianedu@yahoo.com

 .1ﻋﺒﺎرت »ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺎرت »ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﮐﺎرﮐﻨﺎن« ) (Employee Engagementاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﺠﯿﻦﺷﺪن ﻧﻘﺸﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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بیان مسئله

ایجا انگیزش ر افرا و استفا ه هینه اا منا انسانی یک ساامان ،امرواه هعنوان یکی
اا مهمترین غدغهها مدیران مور ررسی قرار میگیر ؛ چرا کاه مناا انساانی یاک
ساامان مهمترین سرمایه آن ساامان تلقی میشو  .اما جذب ،حفظ و رانگیختن چناین
افاارا شایسااتها

رجهاات اهااداف ساااامانی نیاامنااد مطالعااه و توجااه ساایار اساات.

راینراستا تالشها و تحقیقا
ما

سیار صور

گرفته که اغلب ناا ار ناوعی نگارش

سعی ر افزایش پر اختها نقد و غیرنقد و هطورکلی مطلوبساا

ساته

حقوق و مزایا رجهت کسب رضایت افارا ار  .اااینوجو  ،شاواهد حااکی اا نار
اال ترک شغلی و ساامانی علیارغم ریافتهاا مناساب و ر حاد مطلاوب اسات.
ههمین منظور محققان و مدیران رصد یافتن علل این مشکل و ه نبال راهحلی ارا
آن ،ه مفاهیمی چون جبران خادما

کال ،قارار ا روانشاناختی ،انگیازش رونای و

عجینشدن شغلی و سااامانی سات یافتهاناد .مفهاوم عجاینشادن اهعنوان یکای اا
راهحلها ارائه شده را حل مشکال

سااامانها اماروا

توجه قرار گرفته است .علیرغم اینکه نتایج تحقیقا
حاو

ر ایان تحقیا ماور

انجامشده رحاواۀ عجاینشادن،

رخی یافتهها مشترک ر تعریف ،عوامل و ا زار سانجش اسات ،ایان مبحا

همچنان هعنوان یک معما مدیریتی رنظر گرفته میشو که نیاامند ررسی و مطالعاه
یشتر است .ااسو

یگر ااآنجاییکه اندگی ساامانی افارا یتاأثیر اا انادگی فار

آنان نیست و مفهوم عجینشدن متأثر اا عوامل ساامانی و فر
رجوع کر که اندگی فر
قرار ا ه اشد .راینخصو

و اجتماعی انسان را هصور
اندیشه اسالمی ارا

است ،ایاد اه منبعای

توأمان و متواان مور توجه

ید وسی و همهجانبه ه انسان

است؛ ایرا اا منب وحی و کالم خدا که محیط مطل است ،رگرفته شده است .ااسو
یگر توجه نکر ن ه ومیساا علوم انسانی هویژه رحاواۀ مادیریت مناا انساانی
موجب شده که متأسفانه کشور ایران ا وجو ارا و ن منا غنی انسانی اا یک ساو و
آمواهها اسالمی (قرآن) اا سو

یگر ،نتواند آنگونه که شایسته یک کشاور اساالمی

شیعه است ر عرصه جهانی اقدام ه نشر علوم انسانی کناد .همچناین ر مقاام عمال،
کشور ایران ا وجو منا ذکر شده ،اا نتاایج ساوممدیریت رحاواۀ مناا انساانی و

عجینشدن نقشی؛ مدلی از عجینشدن افراد / ...زینب سبحاناللهی و دیگران 7

رنتیجه ضعف انگیزه و عالقه ه کار ر نیرو انساانی رناج می ار  .اههمین منظاور
پژوهش حاضر ر آن است تا مدلی کار ر تر منطب

ا فرهنگ اسالمی اا عجینشادن

افرا را ساامانها موجو طراحی شو  .ه این منظور ا تدا تحقیقا

موجو ر این

امینه مور ررسی قرار گرفت که میتوان گفت ایان تحقیقاا

اه ساه ساته تقسایم

ر مور تعریف عجینشدن و تفاو

یا شباهت آن ا یگار

میشوند :گروهی ه ح

مفاهیم پر اختهاند .گروهی یگر کوشیدهاند عوامل مؤثر ر عجینشدن را شناسایی کنند
و ست سوم آثار عجینشدن را مور مطالعه قرار ا هاند.
عبار
فر

2

عجینشدن را نخستین ار توساط کاان )1990( 1و ااعنوان عجاینشادن
هکار گرفته شد .هعقیده کان افرا سطوح مختلفی اا ظرفیات خاو را (اا نظار

فیزیکی ،شناختی و احساسی) ر نقشها و وظایف کار خو تنظیم و هکار میگیرناد
که او این تنظیما
فر

مر وطه را عجینشدن یا عجیننشادن 3میناماد .کاان عجاینشادن

را هکارگیر و یان همامان «خو ترجیحی» 4فر ر رفتارهاا کاار تعریاف

میکند که عالقه نسبت ه کار خو و ارتباط ا یگاران ،حضاور (فیزیکای ،شاناختی و
احساسی) فر

و نقش کامل و فعال و را ارتقام می خشد .اما ر کنار تعریف کان اا

عجینشدن ،تعریف یگر که سیار مور تأیید و استفا ه قرار گرفته ،تعریف شاافلی

5

و همکارانش ( )2002است که سه خصوصیت نیرومند  ،تخصیص و جاذب 6را ارا
آن ر نظر گرفتهاند .را ط عجینشادن و تحلیالرفتگی شاغلی 7ر تحقیقاا

سایار

ااجمله شافلی و کر )2004( 8هعنوان و مفهوم مقا ل و متضا یکدیگر مور ررسای
قرار گرفته است .عجینشدن اا مفاهیمی همچون پرکاار  9و اعتیاا اه کاار 10نیاز ر
رخی تحقیقا

و هویژه ر طبقه ند سالمتی روانی ا و عد فعالیت 11و مطلو یت

12

1. Kahn
2. Personal Engagement
3. Engagement or Disengagement
4. Preferred Self
5. Schaufeli
6. Absorption
7. Job Burnout
8. Bakker
9. Workaholism
10. Work Addiction
11. Activation
12. Pleasure
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تفکیک شاده اسات ( .)Bakker & Oerlemans, 2016میسای 1و اشانایدر )2008( 2اا
تفکیک عجینشدن ه سه نوع خصوصیت یدگاه ( یادگاه مثبات اه انادگی و کاار)،
حالت (احساس انرژ و جذب) و رفتار (رفتار فرانقشی و فرافعالی) ،ه ررسی وجاوه
شباهت و تمایز مفاهیمی چون رفتار شهروند ساامانی ،تعهد ساامانی و رضایت شاغلی
ا عجینشدن پر اخته و رنهایت نتیجهگیر کر هاند که عجینشدن ترکیبی اا همه این
مفاهیم هاضافه خصوصیا

متماایز همچاون فرافعاالی 3و اثرگاذار مثبات 4اسات.

هطور خالصه علیرغم وجوه مشترک عجینشدن ا رخی مفاهیم مشا ه یگر ،یکسر
ویژگیها خاصی ،این مفهوم را منحصر ه فر و متمایز اا یگر مفاهیم میساا .
رحواۀ کار ر  ،تحقیقا

یشتر ر عوامل اثرگذار ر عجینشدن ،اهویژه عوامال

ساامانی تأکید اشتهاند؛ اا کان ( )1990که ه شرایط روانی معنا ار  ،امنیت و سترسی
اشاره اشته ،گرفته تا تحقیقا

گوناگون کر و همکارانش که ه انواع عوامال فار

و

ساامانی اشاره اشتهاند .یکی اا تقسیم ند ها اراشامند ر ایان امیناه ،اناواع مناا
فر

و امینها

ا خصوصیا

ساختار تا فرّار است که توسط رومل هویس 5و کار

( )2012ارائه شاده اسات .ر تحقیقاا

یگار ،خصوصایا

فار

خو ساو مند ،6

خوش ینی ،7پایدار  8و فرافعالی 9یشتر تکرار شده است که رخی شاکوفایی آنهاا را
ر کار تحت تأثیر عوامل ساامانی (ماهیت کار ،تعامال

و روا اط اجتمااعی ر کاار و

مدیریت و سیاستها ساامان) می انند ( .)Bakker & Demerouti, 2008رویکر ها
استراتژیک هویژه رحواۀ مدیریت منا انسانی نیاز ر ساالها اخیار ماور توجاه
رخی صاحبنظران ر این حواه قرار گرفته اسات؛ ااجملاه مادل ارائاه شاده توساط
آلبرچ 10و همکارانش ( )2015که نهتنها ه انواع عوامل فر

و شغلی اشاره کر ه ،لکاه

ا تفکیک عوامل وضعیتی و موقعیتی و نیز ذکار آثاار گونااگون عجاینشادن ،یکای اا
1. Macey
2. Schnider
3. Proactivity
4. Positive Affectivity
5. Brummelhuis
6. Self-Efficacy
7. Optimism
8. Sustainability
9. Proactivity
10. Albrecht

عجینشدن نقشی؛ مدلی از عجینشدن افراد / ...زینب سبحاناللهی و دیگران 9

مدلها نسبتاً جام

ر این امینه محسوب میشو که نگرش استراتژیک اه موضاوع

عجینشدن را ر ساامان ارائه کر ه است .اما رامین مدلها ارائاه شاده ارا
عوامل اثرگذار ر عجینشدن ،معروفترین مدل که ر یشتر تحقیقاا

یاان

اهعنوان مادل

مرج مور استفا ه قرار گرفته ،مدل نیااها  -منا شغلی 1است که ا تدا را تحقیقا
تحلیلرفتگی شغلی ارائه شده و ( .)Bakker & Demerouti, 2008اما پاس اا معرفای
مفهوم عجینشادن اهعنوان مفهاومی مثبات رمقا ال تحلیالرفتگی ،ایان مادل ارا
عجینشدن نیز ماور اصاالح و اساتفا ه قارار گرفات و مرجا سایار اا تحقیقاا
کار ر

پیرامون عوامل اثرگذار ر عجینشدن شد.

رامین آثار عجینشدن نیز یشاتر تحقیقاا

اه آثاار سااامانی همچاون عملکار

ساااامانی ( )Bakker & Demerouti, 2008و شاااخصها مااوفقیتی چااون افاازایش
هرهور ( )Little & Little, 2006و اثر خشی ساامان (،)Macey & Schneider, 2008
رضایت مشاتریان ( )Harter, Schmidt & Hayes, 2002و گار ش ماالی ( Schaufeli,

 )2012اشاره کر هاند .همچنین تحقیقا

اخیر ،اا منا انسانی عجین شده هعنوان یاک

مزیت رقا تی را ساامان یا کر هاند ( .)Bakker, 2017اماا آثاار فار
غفلت قرار گرفته است .تاجاییکه تحقیقا

کمی ه ررسی آثار فر

اغلاب ماور
پر اختهاند و ر

این میان آنهایی نیز که ه این عد وار شدهاند ،اغلب فر را ر محیط ساامان ررسی
کر ه و شاخصهایی مانند رضایت شغلی ،تعهد ساامانی و قصد تارک شاغل را ماور
توجه قرار ا هاند ( .)Saks, 2006رحالیکه اثرا
نمیشو و احساسا

عجینشدن ه محیط ساامان محدو

مثبت آن غالباً اندگی خارج اا کار فر را نیاز تحات تاأثیر قارار

می هد .ااجمله تحقیقا

اندک انجام گرفتاه ر ایان عاد میتاوان اه تحقیا کار و

مروتی اشاره کر که ه سرریز اثرا

سالمتی ،رضاایت ،شاا

و هباو روا اط ر

اندگی شخصی فر اشاره اشتهاند (.)Bakker & Demerouti, 2013

رحواۀ تحقیقا

اخلی اید گفت که اندک تحقیقا

علمی انجاامشاده رحاواۀ

عجینشدن ر ایران ،اتوجه ه جدید و ن موضوع ،غالبااً اا ر نظار گارفتن یکای اا
مدلها مطرح شده ر تحقیقا

خارج اا کشور ،سعی ر پیا هساا مدل ر خشای
)1. Job Demands-Resources Model (JD-R
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اا ساامانها

ولتی یا خصوصی ایرانی کر ه و را طه عجینشدن را اا عوامال ایجاا

کننده یا نتایج آن مور ررسی قرار ا هاند .ناا راین میتاوان گفات تحقیقاا

ایرانای

متأسفانه اا طراحی مدل غافل مانده وتنها ه ررسی را طه عوامل مختلف ا عجینشدن
پر اختهاند .همچنین متأسفانه تحقیقا

اسالمی که هطور مستقیم موضوع عجینشدن را

مور توجه قرار ا ه اشند ،یافت نشد .نا راین پژوهش حاضر ا ر نظار اشاتن ایان
خأل علمی ،ر پی طراحی مدلی کار ر
شده اسات .ناا راین ساؤاال

ا رویکر

قرآنی رامین عجینشدن انجاام

اصالی پاژوهش شاامل مفهاوم ،عاوام اثرگاذار و آثاار

عجینشدن کارکنان اا یدگاه قرآن است.
عبار
فر

2

عجینشدن را نخستین ار توسط کاان )1990( 1و ااعنوان عجاینشادن
هکار گرفته شد .هعقیده کان افرا سطوح مختلفی اا ظرفیات خاو را (اا نظار

فیزیکی ،شناختی و احساسی) ر نقشها و وظایف کار خو تنظیم و هکار میگیرناد
که او این تنظیما
فر

مر وطه را عجینشدن یا عجیننشادن 3میناماد .کاان عجاینشادن

را هکارگیر و یان همامان «خو ترجیحی» 4فر ر رفتارهاا کاار تعریاف

میکند که عالقه نسبت ه کار خو و ارتباط ا یگاران ،حضاور (فیزیکای ،شاناختی و
احساسی) فر

و نقش کامل و فعال و را ارتقام می خشد .اما ر کنار تعریف کان اا

عجینشدن ،تعریف یگر که سیار مور تأیید و استفا ه قرار گرفته ،تعریف شاافلی

5

و همکارانش ( )2002است که سه خصوصایت نیرومناد  ،7تخصایص 8و جاذب 6را
را آن ر نظر گرفتهاند .را طه عجینشدن و تحلیلرفتگی شغلی 7ر تحقیقا

سیار

ااجمله شافلی و کر )2004( 8هعنوان و مفهوم مقا ل و متضا یکدیگر مور ررسی قرار
گرفته است .عجینشدن اا مفاهیمی همچون پرکاار  9و اعتیاا اه کاار 10نیاز ر رخای

1. Kahn
2. Personal Engagement
3. Engagement or Disengagement
4. Preferred Self
5. Schaufeli
6. Absorption
7. Job Burnout
8. Bakker
9. Workaholism
10. Work Addiction
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تحقیقا و هویژه ر طبقه ند سالمتی روانی ا و عد فعالیت 1و مطلو یت 2تفکیک شده
است ( .)Bakker & Oerlemans, 2016میسی 3و اشنایدر )2008( 4ا تفکیک عجینشدن ه
سه نوع خصوصیت یدگاه ( یدگاه مثبت ه انادگی و کاار) ،حالات (احسااس انارژ و
جذب) و رفتار (رفتار فرانقشی و فرافعالی) ،ه ررسی وجوه شباهت و تمایز مفاهیمی چون
رفتار شهروند ساامانی ،تعهد ساامانی و رضایت شغلی ا عجینشدن پر اختاه و رنهایات
نتیجهگیر کر هاند که عجینشدن ترکیبی اا همه این مفاهیم هاضافه خصوصیا متمایز
همچون فرافعالی 5و اثرگاذار مثبات 6اسات .اهطور خالصاه علیارغم وجاوه مشاترک
عجینشدن ا رخی مفاهیم مشا ه یگار ،یکسار ویژگیهاا خاصای ،ایان مفهاوم را
منحصر ه فر و متمایز اا یگر مفاهیم میساا .
رحواۀ کار ر  ،تحقیقا

یشتر ر عوامل اثرگذار ر عجینشدن ،اهویژه عوامال

ساامانی تأکید اشاتهاند؛ اا کاان ( )1990کاه اه شارایط روانای معناا ار  ،امنیات و
سترسی اشاره اشته ،گرفته تا تحقیقا
فر

گوناگون کر و همکارانش که ه انواع عوامال

و ساامانی اشاره اشتهاند .یکی اا تقسیم ند ها اراشمند ر این امیناه ،اناواع

منا فر

و امینها

ا خصوصیا

ساختار تا فرّار است که توسط رومل هویس 7و

کر ( )2012ارائه شده است .ر تحقیقا

یگر ،خصوصیا

فار

خو ساو مند ،8

خوش ینی ،9پایدار  10و فرافعالی 11یشتر تکرار شده است که رخی شکوفایی آنها را
ر کار تحت تأثیر عوامل ساامانی (ماهیت کار ،تعامال

و روا اط اجتمااعی ر کاار و

مدیریت و سیاستها ساامان) می انند ( .)Bakker & Demerouti, 2008رویکر ها
استراتژیک هویژه رحواۀ مدیریت منا انسانی نیاز ر ساالها اخیار ماور توجاه
رخی صاحبنظران ر این حواه قرار گرفته اسات؛ ااجملاه مادل ارائاه شاده توساط
1. Activation
2. Pleasure
3. Macey
4. Schnider
5. Proactivity
6. Positive Affectivity
7. Brummelhuis
8. Self-Efficacy
9. optimism
10. Sustainability
11. Proactivity
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آلبرچ 1و همکارانش ( )2015که نهتنها ه انواع عوامل فر

و شغلی اشاره کر ه ،لکاه

ا تفکیک عوامل وضعیتی و موقعیتی و نیز ذکار آثاار گونااگون عجاینشادن ،یکای اا
مدلها نسبتاً جام

ر این امینه محسوب میشو که نگرش استراتژیک اه موضاوع

عجینشدن را ر ساامان ارائه کر ه است .اما رامین مدلها ارائاه شاده ارا
عوامل اثرگذار ر عجینشدن ،معروفترین مدل که ر یشتر تحقیقاا

یاان

اهعنوان مادل

مرج مور استفا ه قرار گرفته ،مدل نیااها  -منا شغلی 2است که ا تدا را تحقیقا
تحلیلرفتگی شغلی ارائه شده و ( .)Bakker & Demerouti, 2008اما پاس اا معرفای
مفهوم عجینشادن اهعنوان مفهاومی مثبات رمقا ال تحلیالرفتگی ،ایان مادل ارا
عجینشدن نیز ماور اصاالح و اساتفا ه قارار گرفات و مرجا سایار اا تحقیقاا
کار ر

پیرامون عوامل اثرگذار ر عجینشدن شد.

رامین آثار عجینشدن نیز یشاتر تحقیقاا

اه آثاار سااامانی همچاون عملکار

ساااامانی ( )Bakker & Demerouti, 2008و شاااخصها مااوفقیتی چااون افاازایش
هرهور ( )Little & Little, 2006و اثر خشی ساامان (،)Macey & Schneider, 2008
رضایت مشاتریان ( )Harter, Schmidt & Hayes, 2002و گار ش ماالی ( Schaufeli,

 )2012اشاره کر هاند .همچنین تحقیقا

اخیر ،اا منا انسانی عجین شده هعنوان یاک

مزیت رقا تی را ساامان یا کر هاند ( .)Bakker, 2017اماا آثاار فار
غفلت قرار گرفته است .تاجاییکه تحقیقا

کمی ه ررسی آثار فر

اغلاب ماور
پر اختهاند و ر

این میان آنهایی نیز که ه این عد وار شدهاند ،اغلب فر را ر محیط ساامان ررسی
کر ه و شاخصهایی مانند رضایت شغلی ،تعهد ساامانی و قصد تارک شاغل را ماور
توجه قرار ا هاند ( .)Saks, 2006رحالیکه اثرا
نمیشو و احساسا

عجینشدن ه محیط ساامان محدو

مثبت آن غالباً اندگی خارج اا کار فر را نیاز تحات تاأثیر قارار

می هد .ااجمله تحقیقا

اندک انجام گرفتاه ر ایان عاد میتاوان اه تحقیا کار و

مروتی اشاره کر که ه سرریز اثرا

سالمتی ،رضاایت ،شاا

و هباو روا اط ر

اندگی شخصی فر اشاره اشتهاند (.)Bakker & Demerouti, 2013

1. Albrecht
)2. Job Demands-Resources Model (JD-R
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اخلی اید گفت که اندک تحقیقا

رحواۀ تحقیقا

علمی انجاامشاده رحاواۀ

عجینشدن ر ایران ،اتوجه ه جدید و ن موضوع ،غالبااً اا ر نظار گارفتن یکای اا
مدلها مطرح شده ر تحقیقا
اا ساامانها

خارج اا کشور ،سعی ر پیا هساا مدل ر خشای

ولتی یا خصوصی ایرانی کر ه و را طه عجینشدن را اا عوامال ایجاا

کننده یا نتایج آن مور ررسی قرار ا هاند .ناا راین میتاوان گفات تحقیقاا

ایرانای

متأسفانه اا طراحی مدل غافل مانده وتنها ه ررسی را طه عوامل مختلف ا عجینشدن
پر اختهاند .همچنین متأسفانه تحقیقا

اسالمی که هطور مستقیم موضوع عجینشدن را

مور توجه قرار ا ه اشند ،یافت نشد .نا راین پژوهش حاضر ا ر نظار اشاتن ایان
خأل علمی ،ر پی طراحی مدلی کار ر
شده اسات .ناا راین ساؤاال

ا رویکر

قرآنی رامین عجینشدن انجاام

اصالی پاژوهش شاامل مفهاوم ،عاوام اثرگاذار و آثاار

عجینشدن کارکنان اا یدگاه قرآن است.
روش پژوهش

پژوهش کیفی حاضر ا راهبر تحلیل محتوا جهت ار و اه شایوه قیاسای اا مطالعاه
ا یا

موجو ر اره موضوع شروع شده و سپس ااساتفا ه اا روش تاد ر ر قارآن و

جامعه پژوهش کل آیا

قرآن کریم ،مؤلفهها را ا راهبر مسئلهمحور اساتنباط کار ه و

نمونهها هشیوه هدفمند تا رسیدن ه اشباع مقوله انتخاب شدهاند.
همنظور طراحی مدل مفهومی را عجین شادن ،ا تادا مطالعاا

موجاو ر ایان

حواه ،مبنا پژوهش قرار گرفت که ر قسمت یاان مسائله اشااره و طبقه ناد شاد.
سپس ا مراجعه ه قرآن و ررسای موضاوع تحقیا (عجاین شادن) اا منظار قارآن ا
هعنوان منب اصلی مطالعا

اسالمی ا ااساتفا ه اا روش تاد ر ر قارآن ،اه ررسای

رویکر قرآن ه عناصر مدل اولیه و ترسیم الگو قرآنی پر اخته شده است .روش تد ر
ر قرآن ا استنا ه آیا
روش علمی تحقی

آن که عموم مر م را ه تد ر ر آن فراخواناده (محماد،)24 ،

ر قرآن را عموم مر م است که اا انش قرآنی کامل رخاور ار

نبو ه و ر جستوجو

یدگاه قرآنی پیرامون مسئله و موضوع مور نظر خو هساتند

(لسانی فشارکی و مر انی انجانی .)1385 ،این روش طی یک فرایند گام ه گام و منظم
ه ررسی موضوع مور سؤال ر قرآن میپر اا .
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راساس راهبر مسئلهمحور ر تد ر ر قرآن ،ا تادا موضاوع عجاینشادن افارا ر
ساامان انتخاب شد .پس اا ررسی مطالعا

موجو رامین عجین شدن ،استخراج سه

طبقه ند کلی مفهوم ،عوامل اثرگذار و آثار عجینشدن صور

گرفت .ر گام عاد ،

کلی مرور شد و سپس آیا

مرتبط اا عجاینشادن

تک تک آیا

قرآن ا تدا هصور

شناسایی ،یا اشت و رنهایت جدول سیاق آیا

تهیه شد.

الام ه ذکر است کلمه اصلی عجینشدن ر ا ان عر ی معا ال

گوناگون ار کاه

مانند ا ان فارسی (تعل خاطر کار  ،رگیر شدن ا کار و مشارکت کارکناان) ناشای اا
ر اشتها مختلف مترجمین اا این مفهوم نسبتاً جدید است .همانگوناه کاه ر یاان
مسئله و ر اب تعریف مفهوم گذشت ،این مفهوم ر ا ان انگلیسی اهعنوان مفهاومی
متمایز اا مشارکت کارکنان یا صرفاً احساس تعل

ه کار یان شده اسات و اا عنااوین

عجینشدن کارکنان ،1عجینشدن ا کار 2و نیز عجینشادن اا سااامان 3اهمعنا یکای
شدن فر ا کار و ساامان و ارائه هترین خو ر کار ا حضور کامل فر اا نظر روانای
و شناختی ،احساسی و فیزیکی مطرح شده است .نا راین فرایند که ر ترجمه فارسی
این لغت را انتخاب معا ل مناسبتر طی شده و (ترجمه اتوجه ه ریشه کلمه کاه
همعنا یکی شدن و ر هم آمیختن است) ،را معا ل عر ی نیز پیش گرفته شد .نهایتاً
اا میان کلماتی همچون انخراط ،تفانی و التزام ،کلمه «ا ماج» انتخاب شد که ر مقاال
عر ی رامین عجینشدن کارکنان اعنوان «ا ماج الموظّاف» اساتفا ه شاده و اهمعنا
یکی شدن فر ا کارش است .ر ا ان عر ی کلمه ا ماج همعنا یکی شادن و پیچیاده
شدن ر چیز است .ر مفهوم عجینشدن نیز طب تعاریف ،فر ا کارش یکی شده و
چنان ا آن عجین میشو که تمامی خو را ر کار ه ظهور میرساند .اماا ااآنجاییکاه
کلما

ا ماج و موظف هیچکدام ر قرآن مور استفا ه قرار نگرفتهاند ،ه تجزیاه کلماه

اتوجه ه ا یا

موضوع پر اخته شد .مفهوم عجینشدن ر مطالعا

صور

گرفته ه

و نوع عجینشدن حالت و رفتار تقسیم ند میشو که نمو رونای و یرونای آن را
نشان می هد .عجینشدن حالت یانگر اور و نگرش فر نسبت اه کاارش اسات کاه
1. Employee Engagement
2. Job Engagement
3. Organizational Engagement
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رونی فر ر کار میشو و رفتار نمو عملای آن اسات کاه

منجر ه تمرکز انرژ ها

خو را صرف کارش میکند تا هترین نتیجه را

فر تمامی انرژ ها فیزیکی و مهار

ارائه هد .ا مطالعه و ررسی آیه ه آیه کل قرآن و جستوجو مفاهیم عجینشدن ر
آیااا  ،عبااار

معااا ل عجااینشاادن حالاات« ،آمنااوا» و معااا ل عجااینشاادن رفتااار،

«عملوالصالحا » تشخیص ا ه شد که نشان هنده اور رونی فار نسابت اه تماامی
نقشها پذیرفته شده و تالش حداکثر

را ارائه هترین خو ر نقشش است .ایان

معا لیا ی مور تأیید متخصصین علوم قرآنای نیاز قارار گرفات .ناا راین ر مجماوع
عبار

«آمنوا و عملواالصالحا » معا ل عجینشدن افرا ر قرآن ر نظار گرفتاه شاد.

نا راین آیا

سایاق مارتبط اا هار آیاه،

اصلی شامل  69آیه است که همراه اا آیاا

مجموعاً  717آیه مور مفهومیا ی قرار گرفته است .ر گاام عاد نیاز نکاا

و مفااهیم

ر اشت شده اا آیا  ،ذیل هر آیه و ر صفحها جداگانه یا اشت شد.
پس اا مفهومیا ی آیا

قرآنی هترتیب مراحل تد ر ر قرآن ،جهت ارائه و تحلیال

روشمند نتایج مفهومیا ی و همچنین امکان مراجعه و پیگیر مجد ه مفاهیم و آیاا ،
تمامی آیا

قرآن ر نرمافزار مکس کیو

ا  1قرار گرفته و فرایند مفهومیا ی مجاد اً

ر نرمافزار انجام شد .مضامین پایه ااستفا ه اا روش مفهومیا ی تد ر ر قرآن اساتنباط
شده است .هاینصور
مکرر تالو

که ا تدا آیا

موجاو ر سایاق اهطور

اصلی و نیز کل آیا

شده و هر مفهوم متبا ر ه ذهن محق  ،یا اشت شده است .سپس مفاهیم

یا اشت شده مطالعه و مقایسه شده تا شباهتها و تفاو ها مفااهیم ررسای شاو .
هاینمنظور مفاهیم کدگذار شده و مفاهیم مشا ه ر ستههایی هعنوان مضاامین پایاه
نامگذار شده و سپس ا مضامین ساامان هنده طبقه ناد شادهاند .جادول  ،1قالاب
مضامین ترسیم شده راساس مفاهیم ه ست آمده اا آیا

قرآنی را نشاان می هاد کاه

هطور شفاف سه سته مضمون فراگیر ،ساامان هنده و پایها

ر آیا

قرآنی همراه اا

مثالهایی را هریک تفکیک شده است .سپس ر پاسخ ه سؤال اصلی پژوهش ،مادل
قرآنی عجینشدن نقشی ،طب نمو ار شماره  1ترسیم شده است.

1. MaxQDA
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ر تحقی حاضر اا عبارا

ر ر اشات و فهام آیاه،

«اتقان» ( رخور ار اا قو

ضمن احتراا اا خطا مهلک تفسیر ه رأ ) و «افا ه» (پاساخگویی جاام و کامال اه
مسئله پژوهش و نیاا) را سنجش اعتبار رونی و یرونی تحقی استفا ه شاده اسات
(لطیفی .)1390 ،اتقان ،روایی رونی تحقی را میسانجد کاه هام ر فرایناد و هام ر
نتایج ه آن توجه میشو  .راینراستا ه مجموعه سؤاالتی ر اره اتقان فرایند و اتقان
ر نتایج پاسخ ا ه شده است .هاینمنظور مستندا
ر صور

هطور کامل ثبت شدند تاا

و آیا

نیاا ه ررسی مجد  ،امکان سترسی ه ا هها ممکن اشاد .افاا ه ،روایای

یرونی تحقی را مور توجه قرار می هد که ضامن رخاور ار اا اساتحکام عقلای و
آمواهها ناب قرآنی ،ر قالبی منظم ،دی  ،فهمیادنی و رعینحاال مفیاد ،اجرایای و
استفا هپذیر ارائه شو  .ههمینمنظور نظر خبرگان حواو  ،انشگاهی و اجرایای ماور
توجه قرار گرفت .همچنین امکان اصالح مدل ر لندمد

و ر صور

اجرا مادل،

پیش ینی شده است .مراحل تد ر ر قرآن اتوجه ه اهمیت شفافیت ر فرایند تحلیل و
نتیجهگیر

هترتیبی که توسط لسانی فشاارکی و مر انای انجاانی توضای

ا ه شاده،

پیگیر شده است (لسانی فشارکی و مر انی انجانی.)1385 ،
یافتههای پژوهش

یافتهها

پژوهش هصور

کدها

استخراج شدها

طبقه ند

شده که ر قالب

مضامین جدول شماره  1نمایش ا ه میشو .
جدول  .1قالب مضامین قرآنی عجینشدن نقشی

مضمون

مضمون

فراگیر

سازماندهنده

مفهوم

تعریف

مضمون پایهای

فراوانی

نمونه کدها و آدرس آنها
یقین :لقمان4 ،؛ و جاثیه20 ،

ایمان

عجین شدن

121

ایمان :عصر3 ،؛ و قره62 ،
اخال

 :یّنه5 ،؛ و مریم51 ،

عمل صال  :طالق11 ،؛ و هو 11 ،
عمل صال

79

اور نداشتن

77

سعی لها سعیها :اسرا19 ،
احسن عمل :کهف 7 ،و 30

عجیننشدن

کفر :محمد1 ،؛ و آلعمران56 ،
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مضمون

مضمون

فراگیر

سازماندهنده

مضمون پایهای

فراوانی

رفتار انحرافی

17

عدالت ساامانی

90

حمایت ساامانی

54

نمونه کدها و آدرس آنها
شرک :فصّلت6 ،؛ و روم42 ،
مبطل :جاثیه27 ،
الیومنون :شعرا199 ،؛ و سبأ8 ،
یعملون السیئا  :عنکبو 4 ،
اجترحوا السیئا  :جاثیه21 ،
فس  :سجده20 ،؛ و قره26 ،
جرم :طه74 ،؛ و قصص78 ،
فسا  :قصص77 ،؛ و آلعمران63 ،
نظار

ر عملکر  :انبیام94 ،؛ و
عنکبو 8 ،

ارایا ی مبتنی ر عملکر :

28 ،؛ و

غافر58 ،
عدالت :یونس4 ،؛ و نحل97 ،
ارایا ی پایانی :انشقاق6 ،؛ و نور51 ،
روا ط سرپرستی :محمد11 ،؛ و اسرام،
17
امنیت :فت 27 ،؛ و هو 10 ،

عوامل
اثرگذار ر

حمایت :مائده11 ،؛ و غافر45 ،
امکانا  :أسرام6 ،؛ و فاطر3 ،

عوامل ساامانی

عجین شدن

نگرش کلی :غافر39 ،؛ و فاطر5 ،
چشمانداا :حج49 ،؛ و قره66 ،
مثال :ا راهیم،25 ،؛ و قره26 ،
کتاب :نسام،54 ،؛ و شعرام196 ،
تبیین و شفافساا

106

خصوصیا رهبر

382

قرآن :روج،21 ،؛ و طه113 ،
علم :جاثیه17 ،؛ و آلعمران61 ،
تبیین :اسرام12 ،؛ و نسام176 ،
آیه :طالق11 ،؛ و فصّلت3 ،
ا الغ :انبیام106 ،؛ و مائده67 ،
وفا ه عهد :رعد31 ،؛ و مریم61 ،
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مضمون

مضمون

فراگیر

سازماندهنده

مضمون پایهای

فراوانی

خصوصیا فر

241

نمونه کدها و آدرس آنها
اقتدار :روج8 ،؛ و فت 29 ،
مهرورا  :فت 29 ،؛ و روج14 ،
آگاهی :قره74 ،؛ و عنکبو 8 ،
راهبر  :قره26 ،؛ و محمد17 ،
پیرو اا ح  :عصر3 ،؛ و نور56 ،
صبر :عصر3 ،؛ و فرقان75 ،
مثبتنگر  :أسرام3 ،؛ و مائده11 ،
تفکر :یونس،5 ،؛ و غافر54 ،
فرافعالی :حج58 ،؛ و طه72 ،
مهرورا  :لقمان3 ،؛ و نسام125 ،

عوامل فر

تو ه :قصص67 ،؛ و فرقان70 ،
تعهد :ا راهیم27 ،؛ و مائده89 ،
خانوا ه :شعرام214 ،؛ مریم55 ،
اندگی یرونی

10

فضا ساامان

19

استراحت و آرامش :قصص72 ،
تواان کار و اندگی :قصص77 ،؛ و
مائده88 ،
مهرورا  :نسام175 ،؛ و مریم96 ،
شا مانی :مائده69 ،؛ و روم15 ،
رضایتّ :ینه8 ،؛ و حج59 ،
رو و سالم :فرقان75 ،؛ و اعراف46 ،
امنیت :سبأ37 ،؛ و نسام57 ،

آثار ساامانی
موفقیت ساامان

آثار

15

عجینشدن
قا ساامان

11

پا اش ا د

76

یار خدا :روم47 ،؛ و محمد7 ،
موفقیت :فت 28 ،؛ و شور 24 ،
قا کار :ا راهیم24 ،؛ و انبیام94 ،
قا ساامان :نحل96 ،؛ و شور 24 ،
خشش :فاطر7 ،؛ و سبأ4 ،

آثار فر

پا اش :انشقاق25 ،؛ و نحل97 ،
رستگار  :روج11 ،؛ و اعراف42 ،

سالمتی روحی و

21

شا  :روم15 ،؛ و محمد15 ،
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مضمون

مضمون

فراگیر

سازماندهنده

فراوانی

مضمون پایهای
جسمی

نمونه کدها و آدرس آنها
سالمتی :فرقان75 ،؛ و اعراف46 ،
آرامش :طه112 ،؛ و رعد28 ،
امنیت :نور55 ،؛ و سبأ37 ،
هدایت :محمد17 ،؛ و یونس9 ،

رشد و توسعه فر

28

رکت روا

15

تواان کار و اندگی

7

رشد :فت 29 ،
ثبا  :ا راهیم27 ،؛ و محمد7 ،
ارتقام :مریم57 ،؛ و انبیام105 ،
ثرو  :حج23 ،؛ و کهف31 ،
رکت :شور 26 ،؛ و قره276 ،
سرایت شا

ه خانوا ه :انشقاق9 ،

حیا طیبه :نحل97 ،
نیا و آخر  :ا راهیم27 ،

ا توجه ه قالب مضامین جدول  ،1قرآن اور رونی و ارائه هترین خاو را ر هار
نقشی و را هر فر

ا آمنوا ،عملواالصالحات و مشتقا

است .راساس تد ر ر آیا

آن ماور تأکیاد قارار ا ه

قرآن ،احساس یکی شدن ا کار و عمل رخاساته اا رون

فر (آمنوا) ا تالش فر را ارائه هترین خو (عملواالصاالحات) هماراه میشاو تاا
مفهوم عجینشدن فر ا نقشها خو را نشان هد .نا راین مفهوم یان شده ر قارآن
را عجینشدن را میتوان نوعی عجینشادن نقشای نامیاد .ر ایان امیناه ر تفاسایر
موجو پیرامون عبار

«آمنوا و عملوالصالحات» آمده است کاه سراسار قارآن تأکیاد و

اصرار ر عمل صال

ا اشتن ایماان اسات و ایان و تفکیکناپذیرناد .همچناین کاار

شایستها که مولو احساسا

و خالصانه نباشد ،وام نخواهد اشات و نیاز تاا عمال

صال نباشد ،ایمان شناخته نمیشو و اثر
 ،1353ج،2 .

 .)232 .ااطرفی اا یان آیا

شرط را ماندگار اثر و سعا

ر چنین ایمانی مترتاب نیسات (شاریعتی،
چنین ر اشت شاده اسات کاه ایان و

انسان ،تنهاا ار رخای انساانها و رخای نقشهاا

حکمفرما نیست؛ اوالً شامل تمامی انسانهاست (طباطبایی ،1378 ،ج،20 .

 )610 .و

ثانیاً شامل تمامی نقشها انسان ر طاول انادگی اسات .اا یادگاه قارآن ،هار کاار
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شایستها که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخالق و قرب الی اهلل و پیشارفت جامعاه
انسانی ر تمام امینهها شو  ،عمل صال محسوب میشاو (علای ا اایی ،1387 ،ج،5 .
 .)575-576 .عوامل اثرگذار ر عجینشدن نقشی اا یدگاه قرآن ه و ساته کلای
و ساامانی تقسیم میشوند .آیا

عوامل فر

قرآن ،ویژگیها و خصوصیاتی همچاون

پیرو اا ح و صبر (عصر )3 ،را هعنوان عوامل فر
میکند .پیرامون خصوصیا
خصوصیا

فر

اثرگذار ر عجینشدن معرفای

پیارو اا حا و صابر گفتاه شاده کاه ذکار ایان

عد اا «عملوا الصالحا » ر سوره عصر ،رحقیقات ذکار خاا

و ه و نشان هنده توجه ویژه ه این و است که هصور

مطل یعنی صبر و استقامت

ر همه امور آور ه شده اسات (طباطباایی ،1378 ،ج،20 .
خصوصیا

فر  ،قرآن ر خصوصیا

 .)611 .اگرچاه ر کناار

رهبر مؤثر ر عجینشادن همچاون اقتادار و

مهرورا نیز تأکید سیار ار (فت  .)29 ،ر توضای خصوصایت مهارورا
اقتدار ،ر تفاسیر سیار

اا عاام

ر کناار

ا استنا ه آغاا هر سوره ا صفت رحماان و رحایم و آیاا

یگر که ه رحمت خداوند اشاره میکند ،الگو مدیریتی نهفته ر ر و یت خداوند
را الگویی رمبنا مهرورا عام یان میکنند که غضبش نیز ه مقتضا شرایط مر وب
و رواق محرومیت اا رحمت خا
او هستند؛ اما رحمت خا
ار  ،مختص افرا
 ،1378ج،8 .

خداوند است .همه ندگان شامل رحمات عاام

خداوند که هدایت و رشد یشتر را را فر اه هماراه

است که ایمان آور ه و عمال صاال انجاام می هناد (طباطباایی،
 .)356-357 .ه یان قرآن ،قرار گرفتن عوامال فار

کنار یکدیگر موجبا

سعا

فر و قام و موفقیت ساامان را فراهم میساا  .رواقا

انتظار ساامان اا افرا امانی معنی پیدا میکند کاه ایان انتظاارا

هماراه اا نگارش و

یدگاه کلی و رنامهها ساامان هوضوح و شفافیت یان و توضی
غیراینصور

و سااامانی ر

ا ه شده اشد .ر

ضمن آنکه جا عذر و هاناه ارا افارا ااقی میماناد ،همسوسااا

اهداف و نگرش فر
تبیین و شفافساا

و ساامانی مشکل خواهد او  .ر توضای

ااخواسات پاس اا

ر تفاسیر آمده که ر اثر هماان مادیریت رحماانی ،خداوناد نیاز

عقو ت خو را مقید ه عثت رسول اشته است تا حجت را ر آناان تماام کار ه و اا
یانهایی پی رپی گوشز شان کند (طباطبایی ،1378 ،ج،13 .

 .)79 .همچناین قارآن
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ر لزوم انواع حمایتها ما
ارایا ی و جبران خدما
اا انواع نعما

و معنو و رقرار عدالت ر هماه مراحال انتخااب،

را ایجا انگیزه و عجینشدن افرا تأکید میکند .قرآن کریم

الهی که حمایتکننده انسان ر طول مسایر انادگیاش اسات ،ااجملاه

هدایت و راهنمایی ،امید خشی و فراهم کر ن امکانا

ما

و راق و روا نام ر ه و

همه آنها را ناشی اا رحمت خال می اند که نباید ه آن مغرور شد و اید ا استفا ه اا
امکانا

فراهم شده ر مسیر هدایت خو گام ر اشت (طباطباایی ،1378 ،ج،17 .

 .)16-20همچنین ر تفسیر عادالت توضای

.

ا ه شاده کاه عادالت یعنای هرکسای و

هرچیز را ر جا خو قرار هی و ر اجرا تبعیض قائل نشاو (طباطباایی،1378 ،
ج،12 .

 .)477-478 .رنهایت خصوصیا

رهبر مؤثر ر عجاین شادن ،راهبار

افرا ا اقتدار و مهرورا توأمان همراه اا آگااهی و وفاا
راهبر

هصور

اه عهاد معرفای شادهاند.

انتخاب و پرورش و هدایت افرا رراستا اهداف و همراهی قدم ه

قدم رهبر ا تأکید ر ر و یت رکنار خالقیت اهعنوان سابک پذیرفتهشاده قارآن ارا
عجینشدن افرا معرفی شده است .این راهبر و هدایت اا ناوع هادایت قلبای اسات
(طباطبایی ،1378 ،ج،18 .

 )356 .که گام ه گام همراه انساان او ه و اا اساباب و

ا زارهایی چون ارسال رسل و انتخاب امام و ولی تقویت شده است .نکتاه قا ال توجاه
ویژگی مهرورا است که مشترک ر خصوصیا

رهبر و خصوصایا

فار

یاان

شده و نشان هنده اهمیت این ویژگی را تماام ساطوح سااامانی اسات .ر قسامت
عوامل فر  ،پیرو اا ح
استوار
فر

همعنا پذیرش و تبعیات اا مسایر هادایت ارائاه شاده و

ر عمل رست ه حقای پذیرفته شده ،هعنوان مهمتارین عامال خصوصایت
اثرگذار ر عجینشدن ر قرآن معرفی شده است .همچناین اا خصوصایا

افرا عجین شده ،صبر و پایدار

مهام

ر راه ح و رسیدن اه هادف و فرافعاالی اهمعنا

تقلید کورکورانه نکر ن و اثرگذار فعال ر محیط است .توصایهها

سایار قارآن ار

تفکر و تعقل و نهی اا پیرو هو و هوس و شیطان و تقلید کوکورانه هخو ی یاانگر
تأکید قرآن ر خصوصیت فرافعالی است که انسان را اا تبعیت اا آنچه دان علمی ندار
من کر ه و او را مختار ر انتخاب مسیر انادگی خاویش اا راه تعقال و تفکار انساته
است (طباطبایی ،1378 ،ج،1 .

 .)634 .همچنین اندگی یرونی فر نیز مور توجاه
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قرآن و ه و ااشاره ه استراحت کافی ر شب و رسایدگی اه اماور خاانوا ه و ماور
توجه قرار ا ن آنها ،ه لزوم حفظ تواان کار  -اندگی را عجینشدن اشااره کار ه
است .آثار مور اشاره ر قرآن را عجینشدن نیز ه و سته آثار فار

و سااامانی

تقسیم شده است .اگرچه قرآن ا تأکید یشتر ر آثار فار  ،سااامان را مجموعاها اا
افرا انسته که رصور

موفقیت و سعا

آنان ،اهداف ساامانی نیز تحقا مییا اد.

ر قرآن ه افرا عجین شده ،رستگار وعده ا ه شده که غایت هر انسانی است .البتاه
نیایی همچاون ثارو

افرا عجین شده اا پا اش و نعما

و رکات روا  ،ساالمتی

روحی و جسمی و رنتیجه تواان کار و اندگی نیز هرهمند میشاوند .قارآن اا حیاا
طیبه هعنوان یکی اا آثار ایمان و عمل صال یا میکند .مفسران ایان حیاا

طیباه را،

حیاتی حقیقی و واقعی تفسیر کر هاند که مختص آنهایی است که ایمان آور ه و عمال
صال انجام می هند .ر چنین فضایی هم خو فر ر نفس خاو ناور ،کماال ،قاو ،
عز  ،لذ

و سرور را رک میکند و هم آثار چناین حیاا

است (طباطبایی ،1378 ،ج،12 .

طیباها

ااقی و مانادگار

 .)493 .آثار ساامانی عجینشدن اا منظر قارآن نیاز

ه سه سته فضا مثبت ،موفقیت و قا کار و سااامان تقسایم شاده اسات .قارآن اا
سرایت عجینشدن ر فضا کار

ه همکاران و سطوح مختلف ساامان هعنوان آثاار

عجینشدن افرا نام می ر ؛ هویژه اگر عجینشدن اا سطوح عالی ساامان و مادیران و
رهبران آغاا شده اشد .همچنین خداوند ر قرآن وعده یار و پیروا و موفقیات اه
ساامانی ا نیروها عجین شده ا ه است که رنهایت ه تثبیت و قا کار و سااامان
میانجامد .این موفقیت ائمی هصور
(طباطبایی ،1378 ،ج،18 .

فعلی استمرار و ائمای ر قارآن ذکار شاده

 )71 .که رنهایت ه ثباا

میانجامد (طباطبایی ،1378 ،ج،15 .

.)211 .

و اساتقرار سااامان اساالمی
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آثار عجینشدن نقشی

مفهوم عجینشدن

عوامل اثرگذار ر

نقشی

عجینشدن نقشی

ایمان

عوامل ساامانی

آثار ساامانی

آثار فر

عوامل فر

عمل صال

نمودار  .1مدل قرآنی عجینشدن نقشی

بحث و نتیجهگیری

تحقی حاضر ا تأکید ر رویکر قرآنی ه ررسی عجینشدن کارکنان ر سه حواه
مفهوم ،عوامل اثرگذار و آثار پر اخته است .نتایج تحقی  ،تفاو ها و شباهتها
موجو میان تحقیقا

صور

عجینشدن ر پژوهشها

گرفته و رویکر قرآنی را روشن میکند .مفهوم

مرتبط ا موضوع ه و جزم رونی و یرونی تقسیم

میشو  .نمو رونی هعنوان حالتی مثبت که ر ر ارنده نیرومند  ،تخصیص و جذب
است ،اشاره شده است .ر قرآن این حالت مثبت که نشان هنده خلو
است ،هصور

و یقین فر

اور رونی یا همان «ایمان» معرفی شده است .نمو یرونی عجینشدن

ر پژوهشها هصور

انواع رفتار فرافعاالنه و متمایز اعنوان عجینشدن رفتار نام

ر ه شده که معا ل قرآنی آن همان «عمل صال » است.
اما وجه تمایز رویکر قرآنی ا پژوهشها صور

گرفته رامین مفهوم عجین

شدن ،جامعیت یدگاه قرآن ه این مفهوم است که آن را مختص یک نقش کار
ندانسته و تمامی نقشها پذیرفته شده توسط فر را مور اشاره قرار می هد .قرآن
«آمنوا و عملواالصالحات» را شرط قا

کار و ساامان معرفی میکند که رصور

رقرار نهتنها فر و ساامان منتف میشوند ،لکه کار صور

گرفته ،نقش ایفا شده
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ماندگار میشو و آثار آن همیشه و ر هر شرایطی پایدار خواهد و  .ا ر نظر اشتن
این یدگاه ،یک ساامان اسالمی قا خو را ر قا نقشها ماندگار مییا د که
و اجتماعی نیست .لکه آثار اقی کار

وا سته ه فر و شرایط ساامانی یا حتی اقتصا

عجین شده ،شرایط و افرا را تحت تأثیر خو قرار ا ه و قا ساامان را نیز تضمین
میکند.
ر مور عوامل اثرگذار ر عجین شدن ،مقاال

و قرآن هر و ه اثر توأمان فر و

ساامان اشاره اشتهاند .اما ر قرآن ا تأکید ر خصوصیا
منعکس میساا که هر فر

فر و رهبر ،این یدگاه را

ر هر نقشی که قرار ار  ،اید تمام تالش خویش را

همراه ا اور رونی ،معطوف نقشش کند .ر این راه هیچ عذر و هانها شایسته انسان
فرافعال نیست و نباید ا توجیه شرایط ،خو را اا نقشها پذیرفته شده جدا ساا یا
کار

ا اکراه و نقص ارائه هد .رحقیقت قرآن رخالف یدگاه سیار اا محققین

این حواه که یشتر متمرکز ر عوامل ساامانی اثرگذار ر فر را عجینشدن و هاند،
را انسان نقش فرافعال و اثرگذار قائل است که ر هر شرایطی قا لیت تأثیر ر محیط
و تغییر شرایط ااطری عجینشدن ر نقشها خو را ار  .البته نقش رهبر

ا ذکر

ویژگیهایی چون اقتدار و مهرورا که نشان هنده سبک مدیریت رحمانی است نیز
مور تأکید قرآن و ه و یان می ار که را

اشتن ساامانی ا نیرو انسانی عجین

شده ،رهبران عجین شده اید نقش الگو و راهبر را ایفا کنند.
ر قسمت خصوصیا

فر

عامل وجدانمدار

نیز مشاهده میشو

وظیفهشناسی ر پژوهشها ا عامل تعهد ر قرآن و نیز پایدار
همچنین خصوصیا

و

ا صبر منطب هستند.

فرافعالی و مثبتاندیشی هر و مور اشاره پژوهشها

صور گرفته و قرآن قرار اشتهاند .آثار عجینشدن ر قرآن و پژوهشها نیز ه و
سته آثار فر

و ساامانی تقسیم شدهاند .البته ر مطالعا

انجام شده اتوجه ه اینکه

اثر عجینشدن یشتر را اهداف ساامانی مدنظر و ه ،آثار ساامانی یشتر مور ررسی
و تأکید قرار گرفتهاند .یکی اا آثار مهم مور اشاره ر پژوهشها ،ا قام و کاهش ترک
خدمت کارکنان است .این اثر ا یدگاهی جام تر ر قرآن اعنوان قا کار و ساامان
ذکر شده است که رصور

رقرار

شروط عجینشدن (ایمان و عمل صال )،
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نتیجهاش اقی و ا د خواهد و  .این نتیجه اقی هم متوجه فر و ساامان است و هم
اثر کار انجام شده و نقش ایفا شده را ماندگار میکند .آثار فر
اا سالمتی ،احساسا

عبار

ذکر شده ر پژوهشها

مثبت و رشد است که همگی این آثار هطور مشخص ر

قرآن نیز ذکر شدهاند.
اتوجه ه یافتهها پژوهش ،عجینشدن نقشی ه گستر گی عجینشدن ر تمامی
نقشها پذیرفته شده توسط فر اشاره میکند .استفا ه اا عبار
ید وسی تر

عجینشدن نقشی،

ه مدیران و رهبران هویژه مسئولین آمواشی و تر یتی می خشد که صرفاً

اندگی کار و تحصیلی افرا را مدنظر قرار ندا ه و را

هبو کیفیت اندگی شخصی

افرا نیز رجهت تقویت توانمند ها آنها گام ر ارند .همچنین ویژگیها فر
همچون پیرو اا ح و صبر اید ر ساامانها ا راهبر مقتدرانه همراه ا مهرورا
رهبر ا که نشان هنده سبک مدیریت رحمانی است ا تقویت شو تا امینه هرچه یشتر
عجینشدن افرا را فراهم ساا  .مدیران و معاونین اید حامی افرا عجین شده اشند و
فعالیتها فرافعاالنه آنها را مور توجه و اراشگذار قرار هند تا افرا ا احساس
امنیت و اعتما یشتر هصور

اوطلبانه تمامیت خو را ر نقش محول شده هکار

گیرند .اتوجه ه آثار ذکر شده ر قرآن را عجینشدن نقشی ،سالمت و نشاط روحی
و روانی افرا

ر کنار تواان کار و اندگی ا که اا آثار عجینشدن هشمار میآیند ا

خو ایجا کننده فضا مثبت کار و تشوی کننده همکاران رجهت عجینشدن یشتر
است.
اتوجه ه وسعت موضوع پژوهش که مفهوم عجینشدن را ر قرآن مور ررسی
قرار ا ه ،امینهها

سیار

را تحقیقا

آینده راساس پژوهش حاضر فراهم شده

است .ااآنجمله میتوان ه ا زارساا و تهیه پرسشنامه ومیساا شده را سنجش
عجینشدن نقشی ر ساامانها اسالمی ا ایرانی ،سط و گسترش قسمت مفهومیا ی
آیا

قرآنی ااستفا ه اا تفاسیر معتبر و فرمایشا

معصومین (ع) هویژه نهجالبالغه و

ررسی یشتر عوامل اثرگذار مور توجه و تأکید قرآن مانند راهبر

ااقتدار و مهرورا

و ارائه راهکارها عملی تقویت آنها ر ساامانها اسالمی اشاره کر .
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پژوهش حاضر هم هجهت روش تحقی و هم حواه مور مطالعه ،ا محدو یتهایی
نیز مواجه و  .مهمترین محدو یت تحقی

حاضر ،وسعت مفاهیم و نکا

استخراج اا قرآن و محدو یت امانی را تد ر ر آیا
نگهدار

تمامی مراحل مفهومیا ی آیا

قا ل

است .این محدو یت ا ثبت و

و امکان مراجعه مجد و سط و گسترش

مفاهیم قرآنی راساس روش تد ر ر قرآن تا حدو سیار قا ل جبران است .نا راین
ه محققین آینده توصیه میشو ا تقسیم ند

موضوع ه اجزا

کوچکتر ،مرا

موضوع مور مطالعه و تحقی خو را ر قرآن مشخصتر و محدو تر سااند تا امکان
مراجعه ه تفاسیر و روایا

را غنیساا مفاهیم ر محدو یت امانی مشخص شده

فراهم شو  .همچنین اتوجه ه نبو آشنایی رخی استفا هکنندگان اا نتایج تحقی
روش تد ر ر قرآن ،استفا ه اا نرمافزارها

ه

تحلیل کیفی مانند آنچه ر این تحقی

استفا ه شده ،را ارائه نظاممندتر نتایج توصیه میشو .
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