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  مقدمه 

های ایمـانی، کفـری و منافقانـه اسـت کـه در قالـب  دربرگیرنده مؤلفه» مدار باور«اصوًال الگوی قرآنی
هـا،  الوصـف در تفسـیری ابتـدایی از نگرش شود؛ مع های قرآنی مطرح می های اصلی در آموزه نگرش
عنوان متغیری دروندادی در رفتار منظور نمود؛ زمانی که نگرش با کار در  های اولیه را به توان نگرش می

عنوان  تـوان آن را بـه یابد، می کند و در قالب عملکرد شغلی نمود می مؤسسات آموزشی ارتباط پیدا می
ای کارکنـان آموزشـی در های شغلی، رفتاره برونداد سیستم فردی رفتاری قلمداد کرد. افزون بر نگرش

گیرنـد؛ بـا وجـود ایـن، در قالـب  ردیف بروندادهای سیستم فردی رفتاری در مراکز آموزشی قـرار می
توان نسبت به رفتارهای کارکنان آموزشی  های شغلی در مراکز آموزشی را می رویکرد سیستمی، نگرش

وان سیسـتمی فرعـی دارای عناصـر عن عنوان عنصر دروندادی به تصویر کشید که خود به در آن مراکز به
دروندادی (شناختی)، فرایندی (عاطفی) و برونـدادی (رفتـاری) اسـت و بـه طـور طبیعـی رفتارهـای 

  عنوان بروندادهای نهایی این سیستم منظور کرد. توان به کارکنان (هنجار یا ناهنجار) را می
مردم و یا رویدادها هسـتند  ،درباره اشیا −مطلوب یا نامطلوب−کننده  عباراتی ارزیابی ها شنگر

شـغلی در  هـای شنگر طبیعتاً ) و ٢٠١۵ ،کنند (رابینز و جاج می که احساس ما نسبت به آنها را بیان
 ایـن مهـمکننـد.  می مـنعکس نوع احساس ما را نسبت به کار و شـغل در آن مراکـز مراکز آموزشی

مثبـت کارکنـان آموزشـی در  نگـرش زیـراتواند اهمیت نگرش در مراکز آموزشی را نشان دهد؛  می
ان آموز دانش تواند حرکت روبه رشد کادر آموزشی و پرورشی و ، میهای علمی های سازمان فعالیت

تواند از  می و یا مدیران آموزشی ها تنگرش منفی کارکنان به فعالی ،در مقابل را در پی داشته باشد و
تدوین الگویی مفهـومی بـا ابتنـا بـر  عه و، ضرورت مطالرو از اینکارایی و پویایی کارکنان بکاهد؛ 

؛ کارکنان آموزشی ضرورت دارد وبررسی کاربرد آن در رفتارهای ها شقرآنی در قالب نگرهای  آموزه
نگـرش در مفهـوم عـام آن و نگـرش شـغلی در معنـای  ،با توجه به اهمیت و ضرورت این موضـوع

 کاربسـت آن در و چگـونگی» مـدار باور«الگوی قرآنی های  همؤلفو تبیین  خاص در مراکز آموزشی
این  اصلی در این پژوهش مسئله، رو از ایندغدغه این تحقیق است؛  بررسی رفتار کارکنان آموزشی
چه کاربردی در تبیـین رفتارهـای (بهنجـار یـا نابهنجـار) کارکنـان  مدار است که الگوی قرآنی باور
قلمرو آن با تبیین علمی  ینی است که حوزه واین نوعی تبیین د شود که می آموزشی دارد؟ خاطرنشان

  .)٣۵−٣۴ش ،١٣٨٧، صرف متفاوت است (قاسمی
های اجتماعی و دینـی  بدیهی است که بررسی متغیرهای مزبور از نوع توصیفی و از سنخ پژوهش 

هـا،  تـرین روشهای اجتماعی (و مـآًال دینـی) مناسـب دهد که در پژوهش می مطالعات نشاناست؛ 
ها از  منظور بررسـی و تحلیـل یافتـه )؛ در این پـژوهش بـه٢٠۴، ص١٣٨٨ت (ایمان، روش کیفی اس
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هایی مانند تأکید بر تفسیر و معنا، فهـم  شود؛ زیرا رویکرد کیفی تحقیق از قوت روش کیفی استفاده می
ائه پذیری باال و ارعمیق از دنیای سوژه، تأکید بر نقش انسانی در فرایند تحقیق، برخورداری از انعطاف

بنابراین بررسی در این مقاله از نوع )؛ ٢٠۴، ص١٣٨٨بینانه از جهان برخوردار است (ایمان، دید واقع
های محتوایی با توجه  عنوان پیام های قرآنی بهتحلیلی با تبیین رویکرد قرآنی است؛ زیرا گزاره−توصیفی

تـرین کـاربرد  شـود و مهم به تحلیل محتوای ناظر به روش اجتهادی، توصیف، تحلیل و اسـتنباط مـی
) که در این مقالـه بـر ١٣٢، ص١٣٧۶هاست (سرمد و دیگران،  های پیامتحلیل محتوا توصیف ویژگی

؛ الزم است به پرسـش شود های دینی تأکید می های استخراجی از گزاره ها و داده توصیف و تحلیل پیام
) پاسـخ داده شـود کـه در ردیـف در این پژوهش با عنایت به تحلیل محتوا (ناظر بـر شـیوه اجتهـادی

 ).  ١٣٨٩پور و حسنی، (علیشود  های کیفی محسوب می پژوهش
  
  و استراتژی تحقیق روش

داده کیفی است؛  به لحاظهدف اکتشافی و  به لحاظو  ای هتوسع−نتیجه بنیادیبه لحاظ  قین تحقیا
 براسـاساکتشـافی و ، نظر هـدفو از  ای بنیادی و توسعه، این پژوهش از نظر تئوریک، به بیان بهتر

گیری  بهره منظور بهبوده و  تحقیق مبنایی براساساستراتژی تحقیق در این پژوهش ؛ است کیفی، داده
  است. استراتژی استفاده حداکثری از کتاب الهی (قرآن) مبتنی ، براز منابع

  
  گردآوری اطالعات

، سـان نیبـد؛ شـود یاسـتفاده مـ ای اطالعـات از روش کتابخانـه یگـردآور بـرای ،ن پژوهشیدر ا
 میرمسـتقیم و غیو سنت) با مراجعه مستق ی(کتاب اله یاز منابع اسالم اطالعات مربوطهی آور گرد

بـرداری اسـت  بهتـرین ابـزار فـیشای  هدر مطالعات کتابخان ؛شود میاستخراج ها  داده ،انجام گرفته
تـب و کاز  یبـردار شیاطالعات، فـ یابزار گردآور ،). در این تحقیق نیز١٣٧۶ سرمد و همکاران،(

 است. ) تاب و سنتک( یاسالم یها نوشته
  

  تجزیه و تحلیل اطالعات

طور کلی در روند انجام تحقیق، گردآوری اطالعات از منابع معتبر اسالمی و علمی انجام پذیرفتـه،  به
نگارنـده درصـدد شود؛ با این مبنـا،  های اسالمی مرتبط با موضوع توصیف، بررسی و تحلیل میآموزه

است پس از طرح اولیه موضوع و طرح سؤال در آن به سراغ منابع اسالمی رفتـه، پـس از واکـاوی آن و 
ای) با ایـن  تبیین رویکرد اسالمی (تحقیقات بنیادی) به ترسیم مدل اسالمی بپردازد؛ (تحقیقات توسعه
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ون دینی است که بـه صـورت توصیف، روش تحلیل، نوعی تحلیل متنی متناظر با شیوه استخراج از مت
رو، از حیث روش تحلیل، این پژوهش، از نوع تحقیقات تحلیـل محتـوا شود؛ از این اکتشافی اجرا می

(ناظر بر شیوه اجتهادی) است؛ از آنجایی که الزمـه اسـتفاده از روش اجتهـادی، انتخـاب مفـاهیم و 
سـاس موضـوع تحقیـق، مبـانی مضامین مورد نظر تحقیق است، در این پژوهش، انتخاب مفـاهیم برا

نظری و ادبیات تحقیق صورت گرفته که از نظر نوع مضامین به صـورت مضـامین موضـوعی اسـت و 
طور که در پژوهش کیفی، ایجـاد مضـامین بـرای تحلیـل  گیرد؛ همان بندی براساس آن انجام می طبقه
 ).۴٨۴، ص١٣٩٠ها ضروری به نظر می رسد (نیومن ویلیام الورنس،  داده

  
  پژوهش یندفرا

  :شده است اجرااین تحقیق در چند گام به صورت زیر 
با توجه به گستره مفهومی آن نزد عـرف عـام یـا  تعیین حدود و ثغور موضوع و تنقیح موضوع. ١

  ؛ن)اعرف خاص (لغویین و متخصص
  ؛پرسش پژوهشی عرضه موضوع فرعی به منابع دینی در قالب .٢
  ؛یل آنهاموضوع و تحل مروری بر مبانی نظری. ٣
اسـالمی بـه های  و اسـتفاده از یافتـههـا  پردازی (مراجعه مسـتقیم بـه گزاره یابی و گزاره گزاره. ۴

  ؛)اسالمی های متخصصان دیدگاهاز گیری  صورت غیرمستقیم با بهره
مـدل  حلیـل نهـایی و تـدوینت سیسی یا امضـایی وأاخذ پاسخ پرسش پژوهش به صورت ت. ۵
پـردازی و  بـا توجـه بـه گـزاره در این مرحله، مدل انتزاعی پژوهش، کهشود  . خاطرنشان میانتزاعی

 صورتی که این مدل در جامعه هدف به محک تجربه گذاشته شود، و دردست آمده ه تحلیل نهایی ب
اصـطیاد  مـدل انتزاعـِی  و کند میعقلی عمل های  ی همانند قرینهای تأیید هقرین مثابه قرینه تجربی به
 ؛)١٣٨٩ ،حسنیپور و  (علی کند می ییدأاسالمی را با توجه به رجوع به واقعیات تهای  شده از گزاره

فراینـد پـژوهش بـه  ١در نمودار شـماره شده و البته در اینجا فقط به مرحله مدل انتزاعی اولیه توجه 
 تصویر کشیده شده است:
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 : فرایند پژوهش١نمودار 

  
  ادبیات پژوهش 

تواننـد در تبیـین  های نگرشـی می عنوان مؤلفـه بـه» اعتقـادات وباورهـا«دهـد کـه  مطالعات نشان می
های نگرشـی  آفرینی کنند و طبیعتًا در تدوین الگوی مفهومی با عنایـت بـه مؤلفـهرفتارهای آدمی نقش

 1ها و رفتارهای مبتنی بر آنها به صورت علمی در ادبیات پژوهش ضرورت دارد. نگـرش تحلیل نگرش
عنوان عنصری مهم، طرز تلقی هر فرد از پدیده خاص یا موضوع خاصـی اسـت. لمبـرت از جملـه  به

ا تعریف خود بر این امر صحه گذاشته است؛ زیرا ایشان بـر ایـن بـاور اسـت کـه محققانی است که ب
هـا و نگرش عبارت است از: یک روش نسبتًا ثابت در فکـر، احسـاس و رفتـار نسـبت بـه افراد،گـروه

). با توجـه بـه اینکـه وی نگـرش را در فکـر ١٣۶، ص١٣٨٢موضوعات اجتماعی (جمعی از مؤلفان، 
دهندۀ سـه عنصـر مهـم  کشـد، نشـان ) و رفتار (رفتاری) بـه تصـویر می(شناختی)، احساس (عاطفی

                                                           
1. attitude 

 فقهی قواعد و اصول از استفاده با فقاهتی و اجتهادی ادله کارگیریه(ب پردازیگزاره و یابیگزاره
 ) اسالمی متخصصان هاییافته از گیریبهره و

 تحقیق ادبیات بر مروری

در نزد عرف عام  یحدود و ثغور موضوع با توجه به گستره مفهوم یینتع موضوع، تنقیح
 ) نا(متخصص یاخاص

 با طرح پرسش پژوهش  یبه منابع اسالم یموضوع فرع عرضه

  نهایی انتزاعی مدل ساخت

 مدل ساخت و امضایی یا سیسیأت صورت به پژوهشی پرسش پاسخ اخذ
 واقعیات به رجوعنظری
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شود که نگرش هـر فـرد دارای  شناختی، احساسی و رفتاری در نگرش است؛ با این توصیف، گفته می
)، برخـی نیـز بـر ١٣٨٢های اصلی شناختی، احساسی و رفتاری اولیه است (جمعی از مؤلفان، مؤلفه

درباره اشیا، مردم و یـا رویـدادها  −مطلوب یا نامطلوب−کننده  ی ارزیابیها عبارات این باورند که نگرش
گوییم کارم را دوست دارم، نگـرش خـود  کنند؛ وقتی می هستند که احساس ما نسبت به آنها را بیان می

)؛ با این توصیف نگرش شـغلی در یـک ٨۵−٨۴، ص١٣٨٩ایم (رابینز و جاج،  را درباره کار بیان کرده
  ، نوع تلقی و احساس نسبت به کار و شغل علمی و آموزشی است.سیستم آموزشی

 عنصر بروندادی سیستم فـردی رفتـاری عنوان به آموزشی های منگرش و نگرش شغلی در سیست
 اصلی اسـت فرایندی و بروندادی که دارای سه مؤلفه دروندادی، شودسیستمی تلقی  خردهتواند  می

 شود: می بدان اشاره که ذیالً 
  
عنصر شناختیالف) 

1
  

رود؛ تصـویر  عنوان عنصر ورودی سیستم نگرش در یک مؤسسه آموزشی به شمار می عنصر شناختی به
این عنصر در نگرش شغلی آموزشی بدین معناست که اگر فردی (معلم یا کارمنـد آمـوزش و پـرورش) 

 دهندۀ عنصر شناختی در سیستم نگرشی اوست.توصیف کند حقوقش کم است این امر نشان
 

ب) عنصر عاطفی
2

  

 زیـرا ؛شـود مـی محسـوب عنصری فرایندی در سیستم نگرشی در مراکـز آموزشـی ،عنصر عاطفی
در نگرش شغلی یک معلـم  مانند بیان این مطلب ،عاطفه، بخش هیجانی یا احساسی نگرش است

 که حقوقم کم است؛ پس عصبانی هستم. یا کارمند آموزش و پرورش
  

ج) عنصر رفتاری
3

  

بـه  شـود کـه می محسوب عنصر بروندادی در سیستم نگرشی در مراکز آموزشی عنوان بهصر این عن
خاص در قبال فرد یا چیـزی مشـخص ای  هخصوص رفتار به شیو معلم یا کارمند موردنظر در قصد

بگوید که قصد دارم کاری پیدا کنم که  معلم یا کارمند آموزش و پرورش اگر نمونهاشاره دارد؛ برای 
ایـن نـوعی برونـداد در سیسـتم آموزشـی در بعـد  نوعی رفتار اسـت و بیشتری داشته باشد،حقوق 

در یک سیسـتم آموزشـی  خاص طور بهعام و نگرش شغلی  طور بهنگرش  ،رو از این ؛نگرشی است
                                                           

1. cognitive component 

2. affective component 

3. behavioral component 
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الگـوی  ٢شماره  در نمودار؛ )٢٠١۵ ،(رابینز و جاج عاطفی و رفتاری است، دارای عناصر شناختی
  نشان داده شده است: در مراکز آموزشی یسیستمی نگرش شغل

  

 
  
 

 : الگوی سیستمی نگرش شغلی در مراکز آموزشی٢نمودار 

 
  بازخوردهای رفتاری 

کارمندی فکر کند که وی  توان ادعا کرد که اگر معلم یا میبا این تصویر، در نگرش شغلی آموزشی 
او متنفـر اسـت  ازچون سرپرستش به دیگـری ترفیـع داده  ،مستحق پاداش یا ترفیع بوده (شناخت)

 های مدر سیسـت عناصـر اصـلی نگـرش شـغلی .گردد (رفتـار) می (عاطفه) و به دنبال شغل دیگری
  .به نمایش گذاشته شده است عناصر نگرش شغلی ٣شماره  در نمودار ؛آموزشی عینیت دارد

  
  

  

  
  

 : عناصر نگرش شغلی٣نمودار 

  
در پاسـخ  آموزشی چیست؟ های ماصلی شغلی در سیست های شال این است که نگرؤاکنون س
 اسـت کـه فراوانـیاصـلی در شـغل دربرگیرنـده مـوارد  های شکه نگر توان گفت می به این پرسش

 بروندادها
نگرش  رفتاری عناصر

  یکارکنان آموزش یشغل

دروندادها
نگرش  شناختی عناصر
  یکارکنان آموزش یشغل

فرایندها
 عاطفی عناصر

 ینگرش شغل
یکارکنان آموزش

سرپرستبهنسبتنگرش

 ارزیابی-شناخت
سرپرست به کسی ترفیـع 
ـــر از مـــن  داده کـــه کمت
مســـــتحق بـــــوده و او 

  انصاف است بی

 احساسی−عاطفی
 ار سرپرستم متنفرم

  عمل−رفتاری
به دنبال شغل دیگری 

 هستم
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 از جملـه آنهاسـت 4؛شناختی توانمندی روان 3،عهد سازمانیت 2،وابستگی شغلی 1،رضایت شغلی
  ).٢٠١۵ ،رابینز و جاج(

های آموزشی، احساسی مثبت از معلمان و کـادر آموزشـی   از رضایت شغلی در سیستم منظور
شود.  های مختلف آن ایجاد می که در نتیجۀ ارزیابی ویژگی استدر باره شغل و کار تعلیم و تربیت 

گفته می شود که اعضای کادر آموزشی در مراکز علمی بـا  ای روانیوابستگی شغلی به میزان ارتباط 
کنند برای عـزت نفسشـان الزم اسـت.  شغل خود برقرار کرده و سطح عملکردی است که تصور می

شـود  شناختی به باور کارمندان یا معلمان در مراکز آموزشی به میزان تأثیری گفته می توانمندی روان
ها و ارزشمند بودن شغل خود دارند و  باور به اختیاری است که تصـور  ستگیبر محیط کار، شای که
کنند در محیط کار دارند. تعهد سازمانی به میزان وابستگی معلمـان یـا کـادر آموزشـی بـه یـک  می

سازمان خاص (آموزش و پرورش) و اینکه اهداف و آرزوهایشان چقدر در راستای حفظ رابطه آنان 
  شود.  ر دارد، اطالق میبا سازمان مزبور قرا

اسـت  7تعهد هنجاری به شغلو  6تعهد تداوم شغل، به شغل 5تعهد شغلی شامل تعهد عاطفی
با سـازمان آمـوزش و  پیوند احساسی معلم یا کادر آموزشی تعهد عاطفی، .)٢٠١۵ ،رابینز و جاج(

حفـظ رابطـه  ارزش اقتصـادی ناشـی ازشغل،  تعهد تداوم؛ آن است های شاعتقاد به ارز و پرورش
اجبـار بـه مانـدن  تعهد هنجـاری،؛ در مقایسه با ترک آن است با سازمان آموزش و پرورش معلمان
اگر فـردی بـه عضـویت در  نمونه،برای  ؛به دالیل معنوی و اخالقی است در سازمان متبوع معلمان

بـا ایـن  دارد؛ آن نهـاد هـای شنوعی تعهد عاطفی نسبت به ارز ،افتخار کند نهاد آموزش و پرورش
نظر اقتصادی برای خود ارزشمند تلقـی  اگر فردی ماندن در وزارت آموزش و پرورش را از توصیف،
در  تعهد تداوم نسبت به آن دارد و در صورتی که فردی تنها به خاطر دالیل معنوی و اخالقـی نماید،

  بماند و خدمت کند وی تعهد هنجاری دارد.  سازمان آموزش و پرورش
  
    الگوی مفهومیای ه همؤلف

فرد در مورد پدیده یا شئ یا  احساس است که هر یگفته مشخص شد که نگرش نوع از مطالب پیش
بـا  احساس یا رفتار فرد تجلی یابـد؛ ،تواند در فکر می و معتقد به آن است که این مفهوم داردفردی 

                                                           
1. job satisfaction 

2. job in volvement 

3. organizational commitment 

4. psychological empowermen 

5. affective commitment 

6. continuance commitment 

7. normative commitment 
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پاسخ بـه پرسـش تحقیـق و بـا راستای  و درتوجه به این مفهوم از نگرش (تنقیح مفهومی موضوع)، 
 وهـا  گزاره بندی دسـته نهایتـاً  و پـردازی یابی و گـزاره که در آن گزاره( شناسی پژوهش عنایت به روش
 الگـوی تـوان شـود) مـی اجـرا مینیل به مدل انتزاعـی  منظور بهاخباری و انشائی های  تحلیل گزاره

نـوع  در رویکرد اسالمی شود که می گفته، با عنایت به مدل انتزاعی پژوهش ؛مفهومی را ترسیم کرد
نیست  (نگرش) فرد مسلمان نسبت به مسلمان دیگر ویا فرد دیگر، در بدو امر منفی نگاه و احساس

در تعـابیر . در فرهنگ اسالمی توصیه شده است» سوءظن«و پرهیز از » ظن حسن«داشتن  اصوالً  و
 و فعل مسلمان را حمل بـر صـحتعمل  معموالً ، اصل اجتهادی صحت براساسفقهی و شرعی و 

مکلف هستیم که نسبت بـه آن  کنند و طبق این اصل اگر کار یا فعل مسلمانی را مشاهده کردیم، می
 »هـایی سـازه«از جملـه » سـوءظن« و» ظن نحس«؛ احساس و رفتار خود خوشبین باشیم، فکر در

ایـن مهـم در  ؛آنها نسـبت داد اسالمی مفهوم نگرش را بههای  توان با اصطیاد از گزاره می هستند که
 گنـاه محسـوب شـده اسـت: »سوءظن«در گزارش قرآن  ،نمونهبرای  شود؛ می دینی دیدههای  آموزه

َ أَ « تَنِبُوا يا الَّذهيُّ نُوا اجْ ـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إِثْـمٌ ريً ثـكَ نَ آمَ ای اهـل ایمـان از بسـیاری پنـدارها  ؛ا مِ
ی بـد هـا شدر حق یکـدیگر اجتنـاب کنیـد کـه بعضـی ظـن و نگر )بد های شنگر ها و (بدگمانی

   .)١٢ ،(حجرات »معصیت است
از تحلیـل ایـن گـزاره انشـائی ، پردازی در روش تحقیق در این پـژوهش گزاره با توجه به مرحله

نگرشی مثبت  عنوان به» ظن حسن«توان این مهم را اصطیاد کرد که  می (مفهوم موافق و مخالف آن)
با  احساس و در رفتار ،بنابراین، نگرش ما در فکر؛ شود می نگرشی منفی تلقی عنوان به» وءظنس«و 

در ایـن رویکـرد، » سوءظن«است و » ظن حسن«داشتن  ،فرهنگ قرآنی براساسدیگران در بدو امر 
و نگرش منفی (سـوءظن) در  ظن) حسننگرش مثبت (های  ریشه مع الوصف، ممنوع و گناه است؛

 مدار اصلی الگوی قرآنی باورهای  همؤلف عنوان بهریزی شده است که  پی در اسالم اصلی های شنگر
ثر أمت اسالمی وهای  عناصر زیربنایی متخذ از آموزه عنوان بهست که در باور ما رو از این تلقی شده و
قرآنی  الگویهای  همؤلف عنوان بهاصلی  های شاینک پرسش این است که در اسالم نگر .از آنهاست

 تـوان ، مـیکلـی بندی شـود کـه در یـک دسـته مـی چیست؟ در پاسخ به این پرسش گفتهمدار  باور
 هـای آمـوزه .کفری و منافقانه دانست، ایمانیهای  اصلی در اسالم را دربرگیرنده نگرش های شنگر

از  یکـی رو، ؛ از ایـن)١٣٩٣ ،و دیگـران فر کنـد (سـاالری تأییـد مـیگانه را  سه های شنگر اسالمی
 در شـاکله نگـرش قـرار، نگرش ایمانی است که با عنایت به مفهوم نگـرش ،در زبان دینها  شنگر
حالتی است روانی که در هر انسانی ممکن اسـت ایجـاد شـود و از حیـث  1»ایمان« زیرا ؛گیرد می

                                                           
1. faith 
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در . علقـه قلبـی و عـاطفی و رفتـار ظـاهری اسـت، تحلیل عقلی دارای سه مؤلفه عقیده و شناخت
 توان گفت هنگامی کـه بـه موضـوعی توجـه و نسـبت بـه آن شـناخت پیـدا میتوضیح این مفهوم، 

سـوگیری و  ،و زمـانی کـه در ارتبـاط بـا شـناخت خـود شـود میمؤلفه اول ایمان حاصل  کنیم، می
گیری  شـناخت و جهـت براسـاس گردد و نهایتـاً  می مؤلفه قلبی ظاهرکنیم،  میعاطفی گیری  جهت

، ، ایمـان دربردارنـده سـه عنصـر شـناختیرو ؛ از ایـنکنـیم می رفتار خود را تعیین کیفیت عاطفی،
  .)١٣٩٣ فر و دیگران، (ساالری رفتاری است گرایشی و

بلکه با قلـب و عمـل تنیـده شـده ؛ ایمان تنها به لقلقه زبان نیست ،اسالمیهای  آموزهبر اساس 
َ قالَتِ ا« :شود می این تنیدگی از آیات الهی اصطیاد .است وا وَ لألْ نـُ مِ ْ تُؤْ ـلْ ملَ ا قُ نـّ ـرابُ آمَ ولُـوا كـِعْ نْ قُ

نا وَ ملَ  لَمْ لِ اا ـّأَسْ خُ دْ لُوبِ  یامنُ فيإلْ يَ اعراب گفتند ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید ولکن بگویید  ؛مْ كُ قُ
مْ قالُوا «و  )١۴(حجرات،  »اسالم آوردیم و ایمان هنوز در قلوب شما وارد نگشته است هِ واهِ أَفْ نّا بـِ آمَ

مْ  ُ لُوهبُ نْ قُ مِ ْ تُؤْ  ،(مائده »ایم ولی ایمان در قلوبشان وارد نشده است گویند: ایمان آورده می به زبان ؛وَ ملَ
 بنابراین، ؛قلبی و عاطفی است و تنها به زبان نیست ایمان رویکردی یاد شده،. با توجه به آیات )۴١

 ایمـان، شـود کـه مـی اسـتفاده از برخی آیات نیـز؛ ی استنگرش ایمانی دارای عنصر عاطفی و قلب
قصد  بدین ترتیب، عنصر دیگری همچون عنصر رفتاری را دارد؛، افزون بر عنصر شناختی و عاطفی
کید میآنجا که خداوند  است؛ ایمانی عملی و رفتاری نیز جزء نگرش اسُ أَنْ « کنـد: تأ ـبَ النـّ سِ أَ حَ

َ يُ  مْ ال يَ وا أَنْ كُ رتْ نّا وَ هُ ولُوا آمَ تَنُونَ يُ قُ  رهـا، کنند همـین کـه گفتنـد ایمـان آوردیـم می آیا مردم گمان؛ فْ
نگرش کفـری  ،در کنار نگرش ایمانی .)٢، (عنکبوت »شوند شوند و در عمل و رفتار آزمون نمی می

ا نیز دارای عناصر گیرد که آنه می قرار »باورمدار«الگوی قرآنی های  همؤلف عنوان بهو نگرش منافقانه 
در مقابل ایمان، حالتی روانی اسـت کـه ممکـن اسـت در  1»کفر«؛ اند عاطفی و رفتاری شناختی،

قلب و میل به رفتار است؛ گاهی آدمـی در ، شناخت ۀنیز دارای مؤلف انسان ایجاد شود؛ این نگرش،
یکـی ؛ ورزد مـی مل کفـرباور و عقیده کافر است، زمانی در قلب کفر دارد و زمانی نیز در رفتار و ع

بین ایمـان و کفـر  2»نفاق«ه مؤلف ؛ه منافقانه استمؤلف »باورمدار«الگوی قرآنی های  همؤلفدیگر از 
و در بـاطن  کند میاست که فرد متصف به آن در ظاهر ابراز ایمان  قرار دارد و حالتی روانی در آدمی

ن را اهـای منافقـ ویژگـی کشیده و به تصویرخداوند در قرآن، نفاق را . کند میآن را انکار و دورویی 
نْ «بیان نموده است:  نَ النّاسِ مَ نّا بِايَ وَ مِ مِ اوَ بِالْ  هللاِقُولُ آمَ نآلْ يَوْ مِ ـؤْ مْ بِمُ رِ وَ ما هُ گروهـی از مـردم  ؛نيَ خِ

ایم در حالی که  گویند ما به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده می (منافقین) کسانی هستند که به ظاهر
کنند که نسبت به خدا و مؤمنان خدعه و  می در منطق قرآن این گروه تصور. )٨، (بقره» یمان ندارندا

                                                           
1. Athateism 

2. Hypocrisy 
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خداوند در ایـن  ؛گردد میمکرشان به خودشان بر و نیستندآنان قادر به این کار  کنند، ولی می نیرنگ
ونَ اخيُ «فرماید:  می زمینه نُوا وَ ما يوَ الَّذ هللاَادِعُ ْ نَ آمَ ونَ خيَ عُ مْ وَ ما  الّ إِ دَ هُ سَ ونَ يَ أَنْفُ رُ عُ خواهند خـدا  ؛ میشْ

از  ؛)٩، (بقره »فهمند دهند ولی نمی و مؤمنان را فریب دهند در حالی که جز خودشان را فریب نمی
و خداونـد نیـز  نیستاند که مرضشان قابل عالج  این گروه دچار بیماری قلبی و روانی قرآن، دیدگاه

مُ ا یفـ«افزاید:  می مرضشان به خاطر این صفت نکوهیده بر هُ ـزادَ ضٌ فَ ـرَ ِمْ مَ لُـوهبِ ـا وَ لَـ هللاُقُ ضً رَ مْ ـمَ هُ
ذابٌ أَل ـيَ انُوا كمٌ بِام يعَ بُونَ كْ در قلوب آنان نوعی بیماری است خداوند به بیماری آنان افـزوده و بـه ؛ ذِ

 ،رویکرد قرآنیدر  .)١٠ ،(بقره »گفتند، عذاب دردناکی در انتظار آنان است می هایی که خاطر دروغ
و  )١٢ ) آنان مؤمنان را سفها دانسته (بقره،١١ خوانند (بقره، خود را مصلح می امامنافقان فسادگرند، 

 کیشـان خـود ولـی زمـانی کـه بـه هـم کننـد، میکنند، اظهار ایمـان  می وقتی با افراد مؤمن برخورد
آنـان  در نگـرش دینـی، )١٣، (بقـرهانـد  دارند که مؤمنـان را بـه اسـتهزاء گرفتـه می رسند، اظهار می

 ) منافقـان از نظـر قـرآن کـر و١۶و  ١۵، اند (بقره هدایت را با گمراهی تجارت کرده طغیانگر بوده و
 شـود تعریـف مـی کـه دیـده همچنان؛ )١٨ رسند (بقره، هرگز به مقصد نمی بنابراین ؛گنگ و کورند

قلـب و رفتـار مربـوط بـوده و ، عرفـتنفاق و منافق از منظر قرآن دارای توصـیفاتی اسـت کـه بـه م
الگـوی مفهـومی  گفته باتوجه به مطالب پیش ؛عاطفی و رفتاری است، دربردارنده سه جزء شناختی

مؤلفه کفری و مؤلفه منافقانه اسـت  ،هایی همچون مؤلفه ایمانی دربرگیرنده مؤلفه »باورمدار«قرآنی 
الگوی قرآنی های  همؤلف ۴ر نمودار شماره اند؛ د عاطفی و رفتاری، که هر یک دارای عناصر شناختی

 به نمایش درآمده است: باورمدار

 های الگوی قرآنی باورمدار : مؤلفه۴نمودار 

مؤلفه های 
الگوی قرآنی 

باور مدار 

ایمانی 

منافقانه کفری 
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  تحلیل رفتارهای کارکنان  بر» باورمدار«کاربست الگوی قرآنی 

 دهد کـه های خبری و انشائی نشان می پردازی در روش تحقیق، بررسی گزاره با توجه به مرحله گزاره
دیـده  زیرادارد؛  های اصلی قرآنی بر رفتارهای آدمی تأثیر در قالب نگرش» باورمدار«الگوی قرآنی 

امر به معروف و نهی از منکر کـه  جهاد، صدقات، روزه، شود تمامی تکالیف رفتاری مانند نماز، می
کید کرده، تأثیرپذیر از نگرش ایمانی و کفری و یا منافقانـه اسـت؛ آنـان کـه نگـرش  دین روی آن تأ

منافقانه برخوردارند، به این تکالیف عمـل نکـرده یـا بـه روش  و از نگرش کفری و یا ندارندایمانی 
 دارنـدولی افرادی که باور قلبی به خداوند  ؛سان رفتاری نابهنجار دارند کنند و بدین دیگری عمل می

یجه نگرش ایمانی دارند، به تکالیف دینی خود ملتزم بـوده و اند و در نت های دینی را پذیرفته و ارزش
طور  شود که نگرش به سان رفتاری بهنجار دارند؛ افزون بر این، دیده می بدین و کنند عمل می به آنها
ماننـد زمـانی کـه مؤمنـان  ،شـود و موجب رفتارهای بهنجار می گذارد میمستقیم بر رفتار تأثیر  غیر

خاطر ایمانشان بـر ه ) و یا ب۴٨ (انعام، یا حزن و اندوه نداشته ) و١٨ ،(فتح دهدارای آرامش روانی بو
  .)۶۵و  ۶۴ (انفال،کنند  میها صبر پیشه  ) و در سختی٨۴ (یونس،کنند  میخداوند توکل 

 شود؛ خداوند آثار ایمان را آرامـش روانـی و های اسالمی فهمیده می این آثار به روشنی از آموزه
وَ الَّذ« :داند میدر سیمای مؤمن  عدم حزن و اندوه لَ السَّ  یهُ لُـوبِ الْـ ینَةَ فكيأَنْزَ نـقُ مِ ؤْ خداونـد ؛ نيَ مُ

لِ «و  )۴ (فتح،» دهد آرامش و وقار را در قلوب مؤمنین قرار می لَ  هللاِاءَ ايأَال إِنَّ أَوْ فٌ عَ وْ مْ يْ ال خَ مْ وَ ال هُ هِ
 ْ نُونَ حيَ نُوا وَ يالَّذ * زَ گاه باشید که اولیا؛ تَّقُونَ يَ انُوا كنَ آمَ شوند،  خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می یآ

بدیهی است که این حـاالت روانـی در  .)۶٣ و ۶٢ ،یونس( »ها که ایمان آوردند و پرهیزگارند همان
کـه نگـرش  نهمچنـا ؛هایشان خواهـد بـود ثر از نگرشأو رفتار آنان مت داردرفتار فردی مؤمنان تأثیر 

  .فقانه در رفتار کافران و منافقان تأثیر داردکفری و منا
های ایمـانی و کفـری و منافقانـه، آثـار ایـن اثرگـذاری در  با توجه به تأثیرپذیری رفتار از نگرش

اگر کارکنـان آموزشـی دارای نگـرش  نیز قابل مشاهده است؛ های آموزشی و در محیط کار سازمان
یا نگرش  ظن حسنهای دینی به  با دیگران براساس آموزه ایمانی باشند، بالطبع آنان در رفتار و تعامل

کنند و در صورتی که نگرش کفری  در رفتار به صورت مثبت عمل می سرانجاممثبت تمایل داشته و 
علمی و آموزشـی نیـز بـه رفتارهـای منافقانـه و یـا  یا منافقانه داشته باشند، در سازمان و محیط کار

آورند و ممکن است نسـبت بـه خداونـد و مـردم سـوءظن و  میانحرافات اعتقادی و اخالقی روی 
بـا » مـدار باور« الگـوی ،کنند؛ با ایـن توصـیف نگرش منفی داشته، در نتیجه رفتاری انحرافی پیدا

عنوان  نگرش منافقانـه بـه های نگرشی اصلی اسالمی همچون نگرش ایمانی، نگرش کفری و مؤلفه
   .رفتارهای افراد تأثیر مستقیم دارد ها و های اصلی سطوح زیرین بر نگرش نگرش
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نگرشی اسالمی های  همؤلفرا نشان داده و سطوح زیرین  مدار الگوی قرآنی باور ۵نمودار شماره 
  به تصویر کشیده است: رابطه آنها را با رفتار و

  

  

  
 : الگوی قرآنی باورمدار۵نمودار 

 
ایمـانی و کفـری را  هـای شنگر ،رهاباو اعتقادات و ،قرآنی باورمدار در الگوی بدیهی است که

بـاور و  عنوان بهمیان ایمان و کفر  ،کنند؛ با این حال می بیرونی حمایت و پشتیبانیهای  الیه عنوان به
تعامـل بـین ایمـان و کفـر  ۶در نمودار شـماره . رابطه وجود دارد ها شنگر اعتقاد در سطح زیرین و

نگرش  ایمانی و کفری و به تبع آنها رابطه با های شنگربا  سطح زیرین عنوان بهو اعتقادات)  باورها(
 .شود می منافقانه مشاهده

  
 : تعامل بین ایمان و کفر۶نمودار 

نگرش کفری 

سوءظن به خدا و مردم •
انحراف در محیط کار •

نگرش منافقانه 

سوء ظن به خدا و مردم  •
انحراف در محیط کار •

نگرش ایمانی 

حسن ظن به خدا ومردم •
رضایت الهی در محیط کار  •

کفر نفاق  ایمان 

نگرش منافقانه 

نگرش ایمانی 
و کفری 

ایمان و کفر 
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ن اظن به خداوند و مؤمنـ ، حسن»مدار باور« عنوان مؤلفه مهم الگوی رو، نگرش ایمانی به از این
ن را بـه دنبـال ان به خدا و مؤمنسوءظ این در حالی است که نگرش کفری و منافقانه، ؛را در پی دارد

   .دهد مدار بر رفتار کارکنان را نشان می کاربست الگوی قرآنی باور ٧دارد؛ نمودار شماره 

  
  : کاربست الگوی قرآنی باورمدار بر رفتار کارکنان٧نمودار 

  
و های نگرشـی (ایمـانی، کفـری  شود که الگوی باورمدار بـا مؤلفـه گفته استفاده میاز مطالب پیش

عنوان الگوی مفهومی تلقی شود که تحلیل رفتار کارکنان در آن معنادار اسـت؛ زیـرا  تواند به منافقانه) می
انـد کـه  گـذارد، وظـایفی رفتاری شود بسیاری از وظایفی که خداوند بـر عهـده مؤمنـان می مشاهده می

)؛ اسـتفاده از ۴۵(بقـره،  1های اسالمی است، مانند استعانت از نماز و صبر تأثیرپذیر از باورها و نگرش
گـذاری و  )؛ باطل نکـردن صـدقات بـا منت٢۵۴(بقره،  3)؛ انفاق در راه خدا٨١(طه،  2های پاک روزی
)؛ و ٧١(نسـاء،  5های کوچک و بزرگ )؛ آمادگی دفاعی و کوچ کردن به صورت دسته٢۶۴(بقره،  4اذیت

ادعای ایمان کافی است و به عمل شـما شود که گمان نکنید  ). حتی تأکید می١٣۵(نساء،  6قیام به قسط
های اخباری و انشائی  رو، بسیاری از وظایف رفتاری که با گزاره )؛ از این٢(عنکبوت،  7شود توجهی نمی

های اسالمی است و طبیعتـًا رفتـار  شود، متأثر از نگرش به صورت تکالیف بر عهده مؤمنان قرار داده می
 می از این مقوله مستثنا نیست.کارکنان مسلمان در مؤسسات آموزشی اسال
                                                           

الِة  ُنوایَو اْسَتع«. ١ ْبِر َو الصَّ   .»ِبالصَّ
  .»ما َرَزْقناُکْم  باِت یِّ وا ِمْن َط ُکلُ «. ٢
ْنِفُقوا ِمّما َرَزْقناُکْم «. ٣

َ
  .»أ

 وا َصَدقاِتُکْم ِباْلَمنِّ َو اال ُتْبِطلُ « .4
َ
  .»ذیْأل

ِو اْنِفُروا َجم«. 5
َ
  .»ًعایُخُذوا ِحْذَرُکْم َفاْنِفُروا ُثباٍت أ

  .»ِباْلِقْسِط  َن یُکوُنوا َقّوام«. 6
ْن «. ٧

َ
 َحِسَب الّناُس أ

َ
ْن  ْتَرُکوایُ أ

َ
  .»ْفَتُنوَن یُ آَمّنا َو ُهْم ال  ُقوُلوایَ أ

نگرش های اصلی 

ایمانی 

حسن ظن به خدا  پیروی از احکام و دستورات 
الهی در محیط کار 

حسن ظن به مردم  رفتار و تعامل مثبت با مدیران  
و همکاران در محیط کار 

کفری  سوءظن به خدا و مردم  رفتارهای انحرافی در محیط 
کار  

منافقانه  سوءظن به خدا و مردم  رفتارهای انحرافی  در محیط 
کار  



      ١٠٣   آموزشی کارکنان رفتارهای بررسی در »باورمدار« قرآنی الگوی کاربرد

 

  کارکنان آموزشی  سازی رفتار در بهینه مدار کاربست الگوی قرآنی باور

ریشه در ایمان و کفـر  کفری و منافقانه) ،نگرش ایمانی(» باورمدار«الگوی قرآنی های  همؤلف اصوالً 
بهنجار و نابهنجـار  تاربا رف دهد و می را تشکیل ها شمبنایی این نگر اعتقادی دارد که سطح زیرین و

رفتارهای مثبت همچون رفتار  کارکنان در مؤسسات آموزشی رابطه دارد. منظور از رفتارهای بهنجار،
 و مـراد از رفتارهـای نابهنجـار، رفتارهـای منفـی آموزشـی اسـت هـای طاخالقی و معنوی در محی
 بـا ایـن تفسـیر .آموزشی است های ندر سازما و...غیبت ، غیراخالقی ،همچون رفتارهای انحرافی

مانند  ،را در قالب رفتارهای بهنجار قرار داد آموزشی های طتوان طیفی از رفتارهای مثبت در محی می
عملکـرد مطلـوب از ، علمـی رضـایت شـغلی از کـار آموزشـی و، رفتار مثبت علمـی و آموزشـی

هـای نابهنجـار نیـز دارای کـه رفتار طور همان ؛و... وری علمی و تحصیلی بهره ،ی علمیها تفعالی
ماننـد  ،تواننـد نمـود داشـته باشـند مـیآموزشـی  های نطیفی از رفتارهای منفی است که در سازما

  رفتارهای مخرب و غیراخالقی و یا رفتارهای انحرافی که در محیط علمی و آموزشی وجود دارد.
و با رفتارهای بهنجار آموزشی نمایان  های طعلمی و محیهای  در عرصه ها شرو، نوع نگر این از

با توجه به این مهم، در  ؛کند می سازی و رفتارهای کارکنان آموزشی را بهینه شود می و نابهنجار تنیده
 کفری و منافقانـه بـا رفتارهـای بهنجـار و، نگرشی ایمانیهای  همؤلفیک از  این بخش کاربست هر

  .شود می آموزشی بررسی های ننابهنجار در سازما
  
   آموزشی های طنگرش ایمانی در بهنجارسازی رفتار کارکنان در محی کاربست )الف

کاربست نگرش ایمانی در بهنجارسازی رفتارهای کارکنان  ال اساسی در این بخش این است کهؤس
اسـالمی هـای  شود در آموزه می مقدمه گفته عنوان بهآموزشی چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش 

 الزم اسـت بـا و مرحلـه شـناختی)( شود ادعـای ایمـان کـافی نیسـت می هدر موارد متعدد مشاهد
ایمـان عبـارت  رفتاری)؛ در گفتار پیامبر اکرم احساس و اعمال سنجیده شود (مرحله عاطفی و

گونه بیان شده  در جایی این؛ کنند اعمال نیز آن را تصدیق می، است از چیزی که در قلب راسخ شده
و  ٢٠۶ص، ۵٠جق، ١۴٠۵، ار زبانی و عمل بـه اعضاسـت (مجلسـیگفت، که ایمان معرفت قلبی

، نگـرش ایمـانی دارای عناصـر شـناختی، عـاطفی و رو از ایـن) ٢٠۶ص ،١ج ق،١۴٠٩، حکیمی
بـدان ملتـزم  قلب و رفتـار، ضروری است در عقیده رفتاری است که از منظر قرآن هر فرد مسلمانی
تحقـق رفتارهـای بهنجـار از سـوی وی ، عملی مؤمن باشد؛ شاید بتوان ادعا کرد که منظور از التزام

یـا کـادر آموزشـی از سـویی و  یـا معلمـان و اسـتادانسسه آموزشی، ؤدر یک م نمونه،است؛ برای 
ی آموزشـی ها تراهبردها و سیاسـ ،ان از سوی دیگر اگر نسبت به اهدافآموز دانشدانشجویان و یا 
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مدیریت سازمان آموزشی را یـاری  ته باشند ونگرش مثبت داشته و به مقاصد مطرح شده ایمان داش
سـازمان  نتیجه رفتارهای بهنجار نسبت به مدیریت و نیروهـای سـازمانی داشـته باشـند،و در دهند 

 آن بـه اهـداف خـود نائـل سازمان و نیروهای موجود در درنهایت آموزشی به بهروری دست یافته و
دارای  آموزشـی های نانـد، در سـازما ایمـانیکـه دارای نگـرش  کسی یا کسانی طبیعتاً  ؛ وشوند می

پرهیز خواهند کـرد؛  رفتارهای مثبت خواهند بود و از رفتارهای نابهنجار و غیراخالقی در این مراکز
عاطفی و رفتاری در نگرش ایمانی در هم تنیـده  ،شود که عناصر شناختی می ، مشاهدهدیدگاهبا این 

تر باشد بر رفتارهای  هرچه نگرش ایمانی قوی ،بنابراین سازد؛ می ثرأشده و در نتیجه رفتار افراد را مت
 بیشتری خواهد گذاشت.  تأثیربهنجار کادر آموزشی 

  
   آموزشی های نکاربست نگرش کفری در نابهنجارسازی رفتارهای کارکنان در سازما )ب

ان در ال کلی در اینجا این است که کاربست نگرش کفـری در نابهنجارسـازی رفتارهـای کارکنـؤس
به این پرسش الزم است دانسته شـود کـه  دهی آموزشی چگونه است؟ در چهت پاسخ های نسازما

کفـر الحـادی و یـا  سسـات آموزشـی صـرفاً ؤنگرش کفری چیست؟ منظور از نگـرش کفـری در م
مقابل  و دربلکه کسی یا کسانی که باورهای درست سازمان آموزشی دینی را انکار  ؛اعتقادی نیست

راهبردهـا و ، نـوعی نگـرش کفـری نسـبت بـه اهـداف بـه تقابـل بپردازنـد، و گیری کنند آنها جبهه
در  ارتبـاط نگـرش کفـری بـا رفتارهـای نابهنجـار ،ی سازمانی دارند؛ بـا ایـن توصـیفها تسیاس
کفر ورزیده و نسبت به نگرش کفری  ،در عمل فرد شود که می آموزشی در جایی ظاهر های نسازما

 شـود و مـی سان نوع نگرش بدبینانه وی در صحنه عمل و رفتار نمایان بدین د وخود التزام عملی دار
 کـه ایمـان باعـث رفتـار بهنجـار طور همان رو، از این ؛آورد می به رفتارهای نابهنجار روی سرانجام

ایمان در یک طرف طیف و کفر در  زیراگردد؛  می باعث رفتار نابهنجار و کفر نیز ایمانی بیشود،  می
شود که کفر و ایمان  می اسالمی استفادههای  از آموزه گیرد؛ می قرار تقابل با آن در سوی دیگر طیف
مْ لِلْ «هم مخالف است:  مسیر آنها با دهند که جهت و می دو طرف یک پیوستار را شکل رِ كُ هُ ئِذٍ وْ يَ فْ مَ

مْ لِ  نْهُ بُ مِ رَ ایـن آیـه  براسـاس ؛)١۶٧، عمران (آل »ترند تا به ایمان نون به کفر نزدیکآنها اک؛ امنِ يإلْ أَقْ
گیرند که در یک طرف آن ایمان و در طـرف دیگـر کفـر  می ها در یک طیف قرار همه انسان شریفه،

عنصـر، در  وجود ایـن دو ،شود می جات متعددی دیدهو درمراتب  است و بین کفر و ایمان محض،
لْ « چنانچه آمده است: ؛گردد می قرآنی دیگری مستفادیک پیوستار از آموزه  نْ شـاءَ فَ مَ ـنْ يُـفَ نْ وَ مَ مِ ؤْ

لْ  رْ كْ يَ شاءَ فَ  »ورزنـد مـی خواهنـد کفـر مـی آورند و کسانی که می خواهند ایمان می پس کسانی که؛ فُ
کـه جهـت  دارددهد که کفر نیز همانند ایمان درجاتی  می این آیات و نظایر آن نشان ؛)٢٩، (کهف
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تواننـد در پیوسـتار ایمـان و کفـر قـرار  می آدمیان ،وبا این توصیف استمسیر آنها متمایز  حرکت و
  .پیوستار ایمان و کفر است دهنده نشان ٨نمودار شماره  گیرند؛

  

  
 : پیوستار ایمان و کفر٨نمودار 

  
است  شود جهت حرکت ایمان و کفر با هم متعارض می استفاده ٨شماره که از نمودار  نهمچنا
برخورد فرعونیان با  رفتار و در گزارش قرآن از نوع ؛توانند در یک پیوستار قرار گیرند می در عین حال

ـتَ « که آمده است: چنان ؛مراتب کفر قابل مشاهده است حضرت موسی ـا وَ اسْ وا هبِ دُ حَ نَتْها يْ وَ جَ قَ
لُوا امً وَ عُ لْ مْ ظُ هُ سُ طلبـی  سی کفر ورزیده و آنها را از روی برتریفرعون و فرعونیان به معجزات مو؛ أَنْفُ

. از )١۴، (نمـل »رسالت او یقـین داشـتند انکار کردند، این در حالی بود که در نفس خود به و عناد
نگرش کفری در رفتار نابهنجار در مؤسسـات  طبیعتاً کفر نیز دارای مراتب و درجات است و  رو، این

قـوم فرعـون در گـزارش  رفتارهای نابهنجار چنانچه ؛استدارای نمود ظاهری  و دارد تأثیرآموزشی 
 .)١۴ ،این نوع رفتار قابل مشاهده است (نمل ت گرفته وئقرآن با موسی از نگرش کفری آنان نش

  
  آموزشی  های نرفتارهای کارکنان در سازما نگرش منافقانه در نابهنجارسازی کاربست )ج

کاربسـت نگـرش منافقانـه در نابهنجارسـازی رفتارهـای  کلیدی در این بخش این است کـه سؤال
آموزشی چگونه است؟ برای درک نگرش منافقانه بهتر اسـت فهمیـده شـود  های نکارکنان در سازما
چیست؟ نفاق حالتی روانی در آدمی است که فرد متصف به آن در ظاهر ابراز ایمان  1منظور از نفاق
در مؤسسات آموزشـی  اصوالً  .)١۴٨ص ،١٣٩۵ ،کند (شفیعی می در باطن آن را انکار ،ایمان کرده

افرادی با نگرش منافقانه نیز وجود دارند که شناسایی آنان با توجـه بـه رفتارهـای دوگانـه در محـیط 
بدیهی است این نوع از رفتار در خاستگاه نگرشی آنان نهفته  برانگیز است و چالش علمی آموزشی و
و دورویـی آنهـا  در رفتار دوگانـه آنـان رفتارهای نابهنجارسان ارتباط نگرش منافقانه با  بدین است و
بـا نگـرش و رفتـار منافقانـه در بـین نیروهـای  ناگفته نماند که شـناخت ایـن گـروه ؛شود می ظاهر
بسیار مشکل است که تمییز آنها از بقیه افـراد نیـاز بـه هوشـمندی و بصـیرت  آموزشی های نسازما

                                                           
1. hypocrisy 

کفر  ایمان 

                                                          



                        ١٣٩٩بهار  /٣١ش /١۵س/ تربیت اسالمی   ١٠۶

 

لحظـه امکـان  هر و نیستنداین گروه از نیروهای سازمانی قابل اعتماد  ؛کارکنان دارد دیگر مدیران و
آموزشــی بــا  های نرهبــری و مــدیریت ســازما شایســته اســت خیانــت از ســوی آنــان وجــود دارد؛

امکـان ضـربه زدن بـه بدنـه  یی استفاده کنند که کلیـدی نبـوده وها تهوشمندی از این گروه در پس
، همـواره درصـدد انجـام دارنـدکسانی کـه نگـرش منافقانـه  ،اصلی سازمان نباشد؛ با این توصیف

اگر مـدیریت سـازمانی حتـی  و رفتارهای نابهنجار خواهند داشت و هستندی خرابکارانه ها تفعالی
نیـت آنهـا تردیـد کنـد؛ ایـن  اند، بایـد در انگیـزه و طلبانه کرده احساس کند که آنان حرکتی اصالح

ه مدیران در مراکز آموزشی باید درصدد شناسایی آن بـوده نگرش، نگرشی منفی در سازمان است ک
هـای  بگیرنـد؛ از بررسـی آموزه هایی برای رفع آنها به کـار تاکتیک ،و به فراخور عملکرد افراد منافق

 نگرشـی منفـی بـوده عنوان بهشود که نگرش منافقانه  می استنباط اسالمی در مذمت نگرش منافقانه
در  مستقیم بر رفتارهای نابهنجار کارکنان آموزشی خواهـد داشـت؛ ثیرتأسان  بدین ) و١٨−٨ ،بقره(

شـود کـه الگـوی قرآنـی  مـی اسـتفاده گفتـه، کلی از مباحث پـیشگیری  در یک نتیجه ،هر صورت
نگرش کفری و نگرش منافقانه بوده که ، مهمی همچون نگرش ایمانیهای  همؤلفدارای » مدار باور«

 آموزشی ارتباط دارند. های ندر سازما با رفتارهای بهنجار و نابهنجار
 
   پیشنهادها وگیری  نتیجه

هـایی همچـون مؤلفـه  دربرگیرنده مؤلفـهمدار  الگوی قرآنی باور دهد که می پژوهش نشانهای  یافته
(عنصـر  یک سیستم دارای عناصر دروندادی عنوان بهمنافقانه است که  مؤلفه مؤلفه کفری و ،ایمانی

   .است (عنصر رفتاری) صر عاطفی) و بروندادی(عن فرایندی، شناختی)
 کنیم، می سیستم آموزشی به موضوعی یا کسی توجه و نسبت به آن شناخت پیدا هنگامی که در

نسـبت بـه آن ، و زمانی که در ارتباط با شـناخت خـود شود میحاصل  عنصر شناختی)(مؤلفه اول 
 براسـاس گـردد و نهایتـاً  مـی بی ظـاهرمؤلفه قلکنیم،  میعاطفی گیری  یا فرد سوگیری و جهت ءشی

کنـیم کـه در ایـن صـورت بـا رفتـار  مـی کیفیت رفتار خود را تعیین عاطفی،گیری  شناخت و جهت
دهـد  می نتایج تحقیق نشان رو، از این کند؛ می ارتباط پیدا بهنجار یا نابهنجار در مؤسسات آموزشی

 منافقانـه کفـری و، نگرشـی ایمـانیهای  همؤلفـبـا  مـدار الگـوی باور، اسالمیهای  آموزه دیدگاهاز 
بالطبع چگونگی این ارتبـاط  تواند رفتارهای بهنجار و نابهنجار کارکنان آموزشی را تحلیل کند و می
گونه که میان نگرش ایمانی کارکنان آموزشـی و  گانه جستجو کرد؛ بدین سه های شتوان در نگر می را

 کفـری و هـای شد ایـن در حـالی اسـت کـه میـان نگررفتارهای بهنجار آنان رابطه مثبت وجود دار
   .کارکنان آموزشی و رفتارهای نابهنجارآنان ارتباط وجود دارد منافقانه
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نـوع نگـرش افـراد در  ،شـود کـه مـدیران آموزشـی اوالً  می با توجه به نتایج حاصل شده توصیه
ایـن  ؛لیل و بررسـی کننـدگانه تح سه های شرا شناسایی و آنان را از منظر نگر آموزشی های نسازما
ی ها تاز نیروهای دارای نگرش ایمانی مثبت در پسگیری  بهره تواند به مدیریت آموزشی در می مهم

  .منفی کمک کند های شاصالح رفتاری کارکنان با نگر حساس و نیز بهسازی و
ان الزم است کـه در مسـیر اصـالح آنـ ندارند،نتایج تحقیق کارکنانی که نگرش ایمانی  براساس

شـود کـه مـدیران آموزشـی  می توصیه پیشنهاد اصالحی، عنوان بهاقدامات عاجلی صورت گیرد که 
ایـن  و در تعـالی سـازمان بپردازنـد های رفتاری به آموزش ها و نابهنجاری اصالح کجروی منظور به

پویـایی های آموزشی را طراحی و اجرا کنند تا نیروهـا مسـیر سـازندگی و  کارگاه وها  خصوص دوره
   .پیش گیرند سازمانی را در
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