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 چكيده

 ينگـرش شـغل   يجهاست و درنت يموضوع خاص ياخاص  يدهطرز برداشت هر فرد از پد» نگرش«
نگرش بـر   يرتأث يمنظور بررس پژوهش به يندر ا باشد؛ ينوع احساس فرد نسبت به شغل خاص م

و در پاسـخ بـه    ياسـالم  يكرديبا رو يتيو ترب ي(بهنجار و نابهنجار) در مراكز آموزش يرفتارها
اطالعـات از   يگـردآور  يمطالعه شده اسـت؛ بـرا   يليتحل−يفيتوص يبا روش يرتأث ينا يچگونگ

محتـوا نـاظر بـه     يـل تحل«بـا روش   هـا  يافته يلشده و تحل يريگ بهره يو اسناد يا روش كتابخانه
  :كه دهد مي نشان پژوهش اين در ها بررسي نتايج است؛ پذيرفته انجام »ياجتهاد يلتحل

 يـك عنـوان   كه به باشد يو منافقانه م يكفر يماني،ا يها نگرش يرندهدربرگ ياصل يها . نگرش1
(عنصـر   دادي بـرون  و) عـاطفي (عنصـر  فرايندي)، ي(عنصر شـناخت  يداد عناصر درون يدارا يستمس

  است؛) رفتاري
توجـه   يبه موضوع يتيو ترب يمؤسسه آموزش يككه در  يهنگام دهد يپژوهش نشان م يج. نتا2
 يحاصـل شـده و زمـان    يمانيا يعني ي،مؤلفه اول شناخت يابيم؛ يو نسبت به آن شناخت م كنيم يم

 شود يظاهر م يمؤلفه قلب كنيم، يم يعاطف يريگ و جهت يريكه در ارتباط با شناخت خود، سوگ
خـود   يتـي و ترب يآموزش ي،رفتار علم يفيتك ي،عاطف يريگ براساس شناخت و جهت يتو درنها

  كنيم؛ يم يينرا تع
نابهنجـار كاركنـان    يانگرش با رفتار بهنجار و  يها در ارتباط تنگاتنگ مؤلفه يگر. دستاورد د3

  است؛ يو علم يآموزش
بـر   يدر مؤسسات آموزش يكاركنان علم يها ادعا كرد كه نگرش توان يم يكل يجهنت يك. در 4
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  مقدمه
ــوان یم یریدر تفســ ــهاول یهــا نگرش ت ــه ی ــریعنوان متغ را ب ــار منظــور نمــود؛  یداد درون ی در رفت

و در قالـب عملکـرد  کنـد یم یداارتباط پ یکه نگرش با کار در مؤسسات آموزش یزمان ترتیب ینبد
قلمـداد کـرد؛ افـزون بـر  یرفتـار یفرد یستمداد س عنوان برون آن را به توان یم یابد، ینمود م یشغل

در  یرفتـار یفـرد یسـتمس یدادهـا برون یفبهنجار و نابهنجار در رد یرفتارها ی،شغل یها نگرش
در مراکـز  یشغل یها نگرش یستمی،س یکرددر قالب رو ینبا وجود ا گیرند؛ یقرار م یمراکز آموزش

بـه  یداد عنوان عنصـر درون بهنجار و نابهنجار در آن مراکز به یبه رفتارهانسبت  توان یرا م یآموزش
 فراینـدی) ی(شـناخت یداد عناصـر درون یدارا یفرعـ یسـتمیعنوان س کـه خـود بـه یدکشـ یرتصو

 عنوان بـه تـوان می را نابهنجـار و بهنجار رفتارهای درنتیجه و است) ی(رفتار دادی برون و) ی(عاطف
  ).١۴١، ص١٣٩۵ یعی،(شف گرفت نظر در سیستم این نهایی دادهای برون

  
  مسئله یانب

هسـتند کـه  یدادهارو یامردم و  یاء،نامطلوب) درباره اش یا(مطلوب  کننده یابیارز یها عبارات نگرش
 یهـا نگرش یجـه) و درنت٨١، ص١٣٨٩و جـاج،  ینـز(راب کننـد یم یاناحساس ما نسبت به آنها را ب

 سـازند؛ ینوع احساس ما را نسبت به کار و شغل در آن مراکـز مـنعکس م یدر مراکز آموزش یشغل
 ینگرش مثبت کارکنان آموزش یرارا نشان دهد، ز ینگرش در مراکز آموزش یتاهم تواند یمهم م ینا

شود و  یو پرورش یسبب حرکت روبه رشد کادر آموزش تواند یم یعلم یها سازمان های یتدر فعال
 یـاییو پو ییاز کـارا توانـد یم یآموزشـ یرانمـد یـاو  ها یترکنان به فعالکا یدر مقابل، نگرش منف
بهنجـار و نابهنجـار  یو رفتارهـا یشغل یها و مطالعه رابطه نگرش یبررس رو ینا کارکنان بکاهد؛ از

موضوع، نگرش در مفهوم عام آن  ینو ضرورت ا یتضرورت دارد. با توجه به اهم یکارکنان آموزش
 یقتحق ینارتباط آن با رفتار دغدغه ا یو چگونگ یخاص در مراکز آموزش ینادر مع یو نگرش شغل

 یمستقل بر رفتارهـا یرعنوان متغ به ینگرش در مراکز آموزش یرآن است که تأث یاست و مسئله اصل
چگونه است؟  یاسالم یکردبر رو یدوابسته با تأک یرهایعنوان متغ بهنجار و نابهنجار در آن مراکز به

صـرف  یعلمـ یـیناست کـه حـوزه و قلمـرو آن بـا تب ینید یینتب یامر نوع ینکه ا شود یم یادآوری
 نـوع از مزبـور متغیرهـای بررسـی کـه است بدیهی). ۵۴−٣۵، ص١٣٨٧ ی،متفاوت است (قاسم

 در کـه دهـد می نشـان مطالعـات باشـد؛ می دینـی و اجتماعی های پژوهش مقوالت در و توصیفی
) ٢٠۴، ص١٣٨٨ یمان،(ا است کیفی روش ها، روش ترین مناسب) دینی(و  اجتماعی های پژوهش
 ینکـهچـه ا شـود؛ یاسـتفاده م یفـیاز روش ک ها یافتـه یـلو تحل یمنظور بررسـ پژوهش به ینو در ا
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 یـدسـوژه، تأک یایاز دن یقو معنا، فهم عم یربر تفس یدمانند تأک ییها پژوهش از قوت یفیک یکردرو
از جهـان  ینانـهب واقع یدباال و ارائه د یریپذ از انعطاف یبرخوردار یق،تحق ینددر فرا یبر نقش انسان

بـا  یلـیتحل−یفیمقاله از نوع توصـ یندر ا ی)؛ پس بررس٢٠۴، ص١٣٨٨ یمان،برخوردار است (ا
بـا توجـه بـه  ییمحتـوا هـای یامعنوان پ به یاسالم یها گزاره ینکهاست؛ چه ا یاسالم یکردرو یینتب

کـاربرد  ینتـر و مهم شـود یو اسـتنباط م یـلتحل یف،توصـ یناظر به روش اجتهاد یمحتوا یلتحل
مقالـه  ین) که در ا١٣٢، ص١٣٧۶ یگران،(سرمد و د هاست یامپ های یژگیو یفمحتوا توص یلتحل

است که  یهیبد شود؛ یم یدتأک ینید یها از گزاره یاستخراج یها و داده ها یامپ یلو تحل یفبر توص
پـژوهش  ینو الزم است به پرسش در ا باشد یم یتمورد نظر بااهم یرهایول متغابعاد مجه یبررس

 به کیفی های پژوهش ردیف در که شود داده پاسخ) یاجتهاد یوهمحتوا (ناظر بر ش یلبا توجه به تحل
 یراسـت: تـأث یـنا یموضوع پرسش اصـل ین). با توجه به ا١٣٨٩ ی،و حسن پور ی(عل رود می شمار

  چگونه است؟ یتیو ترب یدر مؤسسات آموزش یو ستاد ینگرش بر رفتار کارکنان علم
  

  روش پژوهش
 یـاناسـت؛ بـه ب یفیو داده ک یو براساس هدف اکتشاف یا توسعه−یادیبن یجهبراساس نت یقتحق ینا
و براسـاس داده،  یو از نظـر هـدف، اکتشـاف یا و توسـعه یادیبن یک،پژوهش از نظر تئور ینا یگرد
از  یـریگ منظور بهره بـوده و بـه ییمبنـا یقتحق یهپژوهش بر پا یندر ا یقتحق یاست؛ استراتژ یفیک

  (قرآن) بوده است. یاز کتاب اله یاستفاده حداکثر یمنابع براساس استراتژ
  
  اطالعات یگردآور
 ســان ینبد شــود؛ یاســتفاده م یا اطالعــات از روش کتابخانــه یپــژوهش جهــت گــردآور یــندر ا

و  یمو ســنت) بــا مراجعــه مســتق ی(کتــاب الهــ یاطالعــات مربوطــه از منــابع اســالم یآور جمــع
 ینبهتـر یا در مطالعـات کتابخانـه ینکهها استخراج شد. با توجه به ا انجام گرفت و داده یرمستقیمغ

 یابـزار گـردآور یـزن یـقتحق یـن)، در ا١٣۴، ص١٣٧۶ یگـران،است (سرمد و د برداری یشابزار ف
  (کتاب و سنت) بود. یاسالم یها ها و نوشته از کتاب برداری یشاطالعات، ف

  
  اطالعات یلو تحل یهتجز
انجـام  یو علمـ یاطالعـات از منـابع معتبـر اسـالم یگـردآور یـق،در روند انجام تحق یطورکل به
مبنـا،  یـنشده اسـت؛ بـا ا یلو تحل یبررس یف،مرتبط با موضوع توص یاسالم یها و آموزه یرفتهپذ
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و طرح سؤال در آن موضـوع بـه سـراغ  یهر موضوع فرع یهپس از طرح اول باشد یدرصدد منگارنده 
 مـدل ترسـیم به) یادیبن یقات(تحق یاسالم یکردرو یینآن و تب یرود و پس از واکاو یمنابع اسالم

 تحلیـل نـوعی تحلیـل، روش توصیف این با)؛ یا توسعه یقات(تحق بپردازد رفتار حوزه در اسالمی
 گـردد؛ می اصـطیاد اکتشـافی صـورت به که است بوده دینی متون از استخراج شیوه با متناظر متنی
 شــیوه بــر(نــاظر  محتــوا تحلیــل تحقیقــات نــوع از پــژوهش ایــن تحلیــل، روش نظــر از رو ایــن از

عنصـر  ینتـر و معنا مهم یرتفس باشد، یم یفیک یمتن که روش یمحتوا یلاست؛ در تحل )اجتهادی
 یهـا است که در پژوهش یفیروش ک یروش نوع ین)؛ ا١٩٩، ص١٣٩٧ یعی،(شف شود می دانسته

ــاع ــب یاجتم ــناخته م ینتر مناس ــود یروش ش ــان،(ا ش ــه  ). ازآنجا٢٠۴، ص١٣٨٨ یم ــه الزم ک
پـژوهش  یـناسـت، در ا یـقمورد نظـر تحق ینو مضام یمانتخاب مفاه ی،روش اجتهاد از استفاده
صورت گرفته که از نظر نـوع  یقتحق یاتو ادب ینظر یمبان یق،براساس موضوع تحق یممفاه انتخاب
گونـه کـه در  همان گیرد؛ یبراساس آن انجام م یبند بوده است و طبقه یصورت موضوع به ینمضام

الورنـس،  یلیامو یومن(ن رسد یبه نظر م یها ضرور داده یلتحل یبرا ینمضام یجادا یفی،ک پژوهش
  ).۴٨۴ص ،١٣٩٠
  
  پژوهش یندفرا
  انجام شده است: یردر چند گام به صورت ز یقتحق ینا

 یـاآن نزد عـرف عـام  یحدود و ثغور موضوع با توجه به گستره مفهوم یینموضوع و تع یح. تنق١
  )؛ینو متخصص یینعرف خاص (لغو

  ی؛در قالب پرسش پژوهش ینیبه منابع د ی. عرضه موضوع فرع٢
  آنها؛ یلموضوع و تحل ینظر یبر مبان ی. مرور٣
 یـریگ با بهره یمبه صورت مستق یو فقاهت یادله اجتهاد یریکارگ (به یپرداز و گزاره یابی . گزاره۴

از نظـرات  یریگ با بهره یرمستقیمبه صورت غ یاسالم های یافتهو استفاده از  یاز قواعد و اصول فقه
  )؛یاسالم ینمتخصص
مـدل  ینو تدو یینها یلو تحل ییامضا یا یسیپاسخ پرسش پژوهش به صورت تأس یافت. در۵
 یـلو تحل یپـرداز پژوهش با توجه به گزاره یمرحله، مدل انتزاع یندر ا شود یم یادآوریکه  یانتزاع
مدل در جامعه هدف به محک تجربه گذاشته شـود،  ینکه ا یدست آمده است و در صورت به یینها
از  یادشـدهاصط ینتزاعـعمل  و مـدل ا یعقل های ینههمانند قر ییدیتأ ای ینهبه مثابه قر یتجرب ینهقر

). البته مـا ١٣٨٩ ی،و حسن پور ی(عل کند یم ییدتأ یاترا با توجه به رجوع به واقع یاسالم یها گزاره
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 گیری بهره و فقهی قواعد و اصول از استفاده با فقاهتی و اجتهادی ادله کارگیریبه( پردازیگزاره و یابیگزاره
   اسالمی متخصصان هاییافته از

 تحقیق ادبیات بر مروری

 یاخاص عام عرف نزد در مفهومی گستره به توجه با موضوع ثغور و حدود تعیین موضوع، تنقیح
 ) متخصصین(

  پژوهش پرسش طرح با اسالمی منابع به فرعی موضوع عرضه

   نهایی  انتزاعی مدل ساخت

 واقعیات به رجوع  نظری مدل ساخت و امضایی یا تاسیسی صورت به پژوهشی پرسش پاسخ دریافت

در پـژوهش  یسـاز مدل یربا دقـت در سـ یم؛ا توجه داشته یهاول یتنها به مرحله مدل انتزاع ینجادر ا
  نشان داده شده است: ١دار شماره مراحل در نمو ینا شود؛ یانجام م یادشدهحاضر مراحل مختلف 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  )٢٠، ص١٣٩۵ یعی،(شف پژوهش فرایند: ١ شماره نمودار

  ینظر یمبان
در هر فـرد  یهاول یو رفتار یاحساس ی،شناخت یاصل یهاکه افزون بر مؤلفه دهد یمطالعات نشان م
نگـرش  ینکـهسـه عنصـر اسـت؛ چـه ا ینا یدارا یزخود نگرش ن یرد،گیرا دربرم یکه عناصر اصل

اسـت  یموضوع خاصـ یاخاص  یدهطرز برداشت هر فرد از پد یند،فرا ینمهم در ا یعنوان عنصر به
امـر  یـنخود بر ا یفاست که با تعر یاز جمله محققان» لمبرت). «٨٧، ص١٣٨٩و جاج،  ینز(راب

روش نسبتًا ثابت در  یکباور است که نگرش عبارت از  ینبر ا یشانا ینکهصحه گذاشته است؛ چه ا
از مؤلفـان،  یاسـت (جمعـ یاجتمـاع یها ها و موضوع فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه

 رفتـار و) ی(عـاطف احسـاس)، ینگرش را در فکر (شـناخت یو ینکه). با توجه به ا١٣۶، ص١٣٨٢
. است نگرش در رفتاری و احساسی شناختی، مهم عنصر سه دهنده نشان کند، می قلمداد) ی(رفتار
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 مردم اشیاء، درباره) نامطلوب یا(مطلوب  کننده ارزیابی عباراتی ها نگرش که باورند این بر نیز برخی
 دوسـت را کـارم گوییم می هرگاه کنند؛ می بیان را آنها به نسبت ما احساس که هستند رویدادها یا و

 یفتوصـ یـن). با ا٨۵−٨۴، ص١٣٨٩و جاج،  ینز(راب ایم کرده بیان را کار درباره خود نگرش دارم،
و  ینوع برداشـت و احسـاس نسـبت بـه کـار و شـغل علمـ ی،آموزش یستمس یکدر  ینگرش شغل

 یسـتمس یداد عنوان عنصـر بـرون به یآموزش های یستمدر س یاست. نگرش و نگرش شغل یآموزش
و  ینـدیفرا ی،داد سـه مؤلفـه درون یبرداشـت گـردد کـه دارا یستمیخرده س تواند یم یرفتار یفرد
  :شود یمه بدان اشاره م) که در ادا١۴٢، ص١٣٩۵ یعی،است (شف یاصل یداد برون

 شـمار بـه آموزشی مؤسسه یک در نگرش سیستم ورودی عنصر عنوان به: یالف) عنصر شناخت
 کارمنـد یـا(معلم  فردی اگر که معناست بدین آموزشی شغلی نگرش در عنصر این تصویر رود؛ می

 سیسـتم در شـناختی عنصر دهنده نشان امر این است، کم حقوقش کند توصیف) پرورش و آموزش
  .اوست نگرشی

 چه شود؛ می قلمداد آموزشی مراکز در نگرشی سیستم در فرایندی عنصری: یب) عنصر عاطف
 یـک شغلی نگرش در مطلب این بیان مانند است، نگرش احساسی یا هیجانی بخش عاطفه، اینکه
  .باشد می عصبانی پس است، کم حقوقم که پرورش و آموزش کارمند یا معلم

 به آموزشی مراکز در نگرشی سیستم در دادی برون عنصر عنوان به عنصر این: یج) عنصر رفتار
 یـا فـرد قبـال در خـاص ای شـیوه به رفتار درباره نظر مورد کارمند یا معلم قصد به که رود می شمار
 دارم قصـد کـه بگویـد پرورش و آموزش کارمند یا معلم اگر مثال برای دارد؛ اشاره مشخص چیزی
 سیسـتم در داد برون نوعی امر این و است رفتار نوعی باشد، داشته بیشتری حقوق که کنم پیدا کاری

 یـک در خـاص طور بـه شـغلی نگرش و عام طور به نگرش رو ازاین است؛ نگرشی بعد در آموزشی
)؛ در ٨٧، ص١٣٨٩و جاج،  ینز(راب است رفتاری و عاطفی شناختی، عناصر دارای آموزشی سیستم

  نشان داده شده است: یدر مراکز آموزش ینگرش شغل یستمیس یالگو ٢نمودار شماره 
  
  
  
  
  

  

  ساخته) الگوی سیستمی نگرش شغلی (الگوی محقق: ٢نمودار شماره 

 دادهابرون
 رفتاری عناصر

 دادهادرون
 شناختی عناصر

 فرایندها
 عاطفی عناصر

 بازخورد
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فکر کند کـه  یکارمند یاادعا کرد که اگر معلم  توان یم یآموزش یدر نگرش شغل یرتصو ینبا ا
داده است، نسـبت بـه  یعترف یگریبوده (شناخت) چون سرپرستش به د یعترف یامستحق پاداش  یو

در  ینگرش شغل ی(رفتار). عناصر اصل گردد یم یگری(عاطفه) و به دنبال شغل د باشد یاو متنفر م
گذاشته شـده  یشبه نما یعناصر نگرش شغل ٣ه دارد؛ در نمودار شمار ینیتع یآموزش های یستمس

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١۴٢، ص١٣٩۵عناصر نگرش (شفیعی، : ٣نمودار شماره 

 زبـان در هـا نگرش از یکی است؛ نفاق و کفر ایمان، پژوهش این در شده طرح مفاهیم جمله از
 اینکـه چـه گیـرد؛ می قرار نگرش شاکله در نگرش مفهوم به توجه با که باشد می ایمانی نگرش دین،

 سـه دارای عقلـی تحلیـل نظـر از و شـود ایجاد انسانی هر در شاید که است روانی حالتی »ایمان«
 تـوان می مفهـوم این توضیح در. است ظاهری رفتار و عاطفی و قلبی عالقه شناخت، و عقیده مؤلفه
 ایمـان اول، مؤلفـه یـابیم، می شـناخت آن بـه نسبت و کنیم می توجه موضوعی به که هنگامی گفت

 است، کرده عاطفی گیری جهت و کرده سوگیری خود، شناخت با ارتباط در که زمانی و شده حاصل
 را خـود رفتـار کیفیت عاطفی، گیری جهت و شناخت براساس درنهایت و شود می ظاهر قلبی مؤلفه
 شـکل را پیوستار یک دوسوی ایمان و کفر که شود می استفاده اسالمی های آموزه از. کنیم می تعیین
 بـه اکنـون آنها«: فرماید می خداوند مثال برای است؛ مخالف هم با آنها مسیر و جهت که دهند می
کـه  گیرنـد یقرار م یفط یکها در  همه انسان یفهشر یهآ ینبراساس ا 1؛»ایمان به تا ترند نزدیک کفر
محـض، مراتـب و درجـات  یمـانکفـر و ا ینکفر است و بـ یگرد یو در سو یمانآن ا یسو یکدر 

 گـردد؛ یمسـتفاد م یگرید یاز آموزه قرآن یوستارپ یکدو عنصر در  ین. وجود اشود یم یدهد یفراوان
کفـر  خواهنـد، یکـه م یو کسـان آورنـد یم یمـانا خواهند یکه م یپس کسان«چنانچه آمده است: 

                                                           
ْقَرُب  ْوَمِئذٍ یَ . ُهْم ِلْلُکْفِر ١

َ
 ).١۶٧عمران،  (آل َماِن یِلْإلِ  ِمْنُهْم  أ

 نگرش نسبت به سرپرست

 ارزیابی –شناخت 
سرپرست به کسی ترفیع داده 
که کمتر از من مستحق بوده 

 انصاف استاست او بی

 احساسی –عاطفی 
 از سرپرستم متنفرم

 عمل –رفتاری 
به دنبال شغل دیگری هستم
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است کـه  یدرجات یدارا یمانهمانند ا یزکه کفر ن دهد یو همانند آن نشان م یاتآ ینا 1؛»ورزند یم
و کفر قرار  یمانا یوستاردر پ توانند یم یانآدم یفتوص ینبوده وبا ا یزآنها متما یرجهت حرکت و مس

در  یولـ کند یم یماناست که فرد متصف به آن در ظاهر ابراز ا یدر آدم یروان یو نفاق حالت یرندگ
 هـای یژگیو و یدهکشـ یرخداوند در قرآن، نفاق را به تصـو کند؛ یم ییباطن آن را انکار کرده، دورو

هسـتند کـه بـه  یاز مردم (منافقان) کسـان یگروه: «فرماید یه مک کرده است؛ چنان یانرا ب ینمنافق
  2».ندارند یمانکه ا یدر حال یما آورده یمانا یزما به خدا و روز رستاخ گویند یظاهر م

  
  یشینهپ
مثبـت بـر نگـرش  یرفتـار سـازمان یرتـأث«) در مقاله ١٣٩٣( یانخوراک یرضا. محمود منفرد و عل١

 کارکنـان نگرش و کارکنان رفتاری ابعاد ارتباط بررسی هدف با که »یسازمان ییرکارکنان نسبت به تغ
 کـه رسـیدند نتیجـه این به قسمتی سه ای پرسشنامه با است؛ گرفته صورت سازمانی تغییر به نسبت
 منـد بهره بـاالتری شناختی روان سرمایه از و دارند تری مطلوب سازمانی رفتار که کارکنانی و مدیران
  دارند؛ مثبت نگرشی سازمانی تغییر به نسبت هستند،
 ،»یدر رفتار سازمان یا نگرش حرفه«) در مقاله ١٣٩۴( آباد یعل یفارس یو عل یتابل ید. حم٢
 و سالم روابط حفظ و ایجاد که معتقدند و پرداخته ای حرفه نگرش و نگرش تشریح به تا اند کوشیده
 بـاالتر سـطوح و اسـت سـازمانی هـر در پیشرفت و موفقیت کلید مدیران، و همکاران بین دوستانه
 بـا کارمنـد یـک دیگـر عبـارت بـه و هستند مرتبط شغلی عملکرد باالتر سطوح و شغلی خشنودی
  است؛ باالتری وری بهره با کارمندی بیشتر، خشنودی
و  یخودکارآمـد یرتـأث یبررسـ«) در مقالـه ١٣٩۶( زاده یبو شهناز نا یبافاخوان قال یه. مهد٣

 یـرمتغ ینانـد کـه بـ نشـان داده» آنـان یسازمان یو رفتار شهروند یشغل یتنگرش کارکنان بر رضا
 یسـازمان یـتو حما یشغل یتبه سازمان، اعتماد، رضا یتعهد احساس یها یربا متغ یخودکارآمد

 ینو بـ یشـغل یترضـا یـرو اعتمـاد بـا متغ یـافتیدر یسـازمان یـتحما یهـا یرمتغ ینو ب یافتیدر
رابطه مثبت  یسازمان یرفتار شهروند یربا متغ یشغل یتبه سازمان و رضا یتعهد احساس یرهایمتغ

  وجود دارد؛ یمعنادار
 یرامـونپژوهش پ«در مقاله  یز) ن١٣٩٢( یپور، غالمرضا معمارزاده و مونا انبارلو . اکبر حسن۴

 یررابطه تأث یبه دنبال بررس ،»و ارتباط آنها با عملکرد کارکنان یشغل یها نگرش یو تأثر یررابطه تأث

                                                           
 ).٢٩(کهف،  ْکُفْر یَ َفلْ  َشاءَ  َوَمن ْؤِمنیُ . َفَمن َشاَء َفلْ ١
اِس َمن ٢ ا ُقوُل یَ . َوِمَن النَّ  ).٨(بقره،  َن یِبُمْؤِمنِ  ُهم َوَما اْلَئاِخرِ  ْوِم یَ َوِبـالْ  ِبـاللهِ  َءاَمنَّ
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 بـا آنهـا ارتبـاط و) یشـغل یتو رضـا یتعهد سازمان ی،شغل ی(وابستگ یشغل یها نگرش یو تأثر
 یشـغل یها نگرش انواع از یک هر که است این بیانگر آنها پژوهش نتایج و هستند کارکنان عملکرد

 یرنگـرش تـأث یگـراز دو نـوع د یشـغل یدارد. وابستگ یدار و معنا یممستق یربر عملکرد کارکنان تأث
 یشـغل یتو رضـا یبر تعهد سـازمان یشغل یبر عملکرد کارکنان دارد؛ افزون بر آن وابستگ یشتریب
  دارد؛ یشغل یتبر رضا یدار و معنا یممستق یرهم تأث یدارد و تعهد سازمان یدار و معنا یممستق یرتأث

کارکنـان بـر  یشغل یها نگرش یرتأث یبررس«ارشد خود با عنوان  نامه یاناستخر در پا یده. سع۵
کارکنـان را در  ی، انحرافات رفتـار»عزت نفس یرمتغ گری یلکار با تعد یطدر مح یانحراف یرفتارها
شـده، عـدالت  ادراک یسازمان یتحما ی،شغل یتهمچون رضا ینگرش یرهایمتغ یرگذاریپرتو تأث

اسـت  یدهرسـ یجهنت ینو آزمون قرار داده و به ا یعزت نفس مورد بررس یرمتغ یگر یلو تعد یا یهرو
 یـتو حما یا یـهمخـرب دارد و عـدالت رو یرا در کاهش رفتارها یرتأث یشترینب یشغل یتکه رضا
تواننـد در بـروز  یم یتهمچون جنس یشناخت یتجمع یرهایبه تناسب متغ یزشده ن ادراک یسازمان

  باشند. یرتأث یب یارفتارها مؤثر  ینا
  
  یآموزش یها در سازمان یشغل یها نگرش

 یتاست کـه رضـا یموارد فراوان یرندهدر شغل دربرگ یاصل یها گفت که نگرش توان یم یطورکل به
و جـاج،  ینزاز جمله آنهاست (راب یشناخت روان یتوانمند ی،تعهد سازمان ی،شغل یوابستگ ی،شغل

  ).٨٨، ص١٣٨٩
 یمثبت از معلمان و کـادر آموزشـ یاحساس ی،آموزش های یستمدر س یشغل یتمنظور از رضا

 شود؛ یم یجادمختلف آن ا های یژگیو یابیارز یجهاست که در نت یتو ترب یمدرباره شغل و کار تعل
بـا  یدر مراکز علمـ یکادر آموزش یاعضا یااست که معلمان و  یارتباط روان یزانم یشغل یوابستگ

عزت نفسشـان الزم اسـت،  یبرا کنند یکه تصور م باشد یم یاند و سطح عملکرد شغل برقرار کرده
 یـزانبـه م یمعلمـان در مراکـز آموزشـ یابه باور کارمندان  یشناخت روان یتوانمند شود؛ یم یفتعر
کـه  یـاریو ارزشمند بـودن شـغل داشـته و اخت ها یستگیکار، شا یطکه بر مح شود یگفته م یریتأث

به  یکادر آموزش یامعلمان  یوابستگ یزانبه م یزن یکار دارند؛ تعهد سازمان یطدر مح کنند یتصور م
چقـدر در  یشـاناهـداف و آرزوها ینکـهو ا شـود یسازمان خاص (آموزش و پـرورش) گفتـه م یک
  حفظ رابطه آنان با سازمان مزبور قرار دارد. یراستا

بـه شـغل اسـت  یهد تداوم شغل و تعهـد هنجـاربه شغل، تع یشامل تعهد عاطف یتعهد شغل
بـا سـازمان  یکـادر آموزشـ یامعلم  یاحساس یوندپ ی). تعهد عاطف٨۴، ص١٣٨٩و جاج،  ینز(راب
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از حفظ رابطه  یناش یآن است؛ تعهد تداوم، ارزش اقتصاد یها آموزش و پرورش و اعتقاد به ارزش
اجبـار بـه مانـدن  یبا ترک آن است؛ تعهـد هنجـار یسهمعلمان با سازمان آموزش و پرورش در مقا

در نهاد  یتبه عضو یمثال اگر فرد یاست؛ برا یو اخالق یمعنو یلمعلمان در سازمان متبوع به دال
اگر  ترتیب ینآن نهاد دارد؛ بد یها نسبت به ارزش یتعهد عاطف یآموزش و پرورش افتخار کند، نوع

خود ارزشمند بداند، تعهد تـداوم  یبرا یاز نظر اقتصادماندن در وزارت آموزش و پرورش را  یفرد
در سـازمان آمـوزش و  یو اخالق یمعنو یلتنها به سبب دال یکه فرد ینسبت به آن دارد و در صورت

  دارد.  یتعهد هنجار یپرورش بماند و خدمت کند، و
  
  ینگرش اسالم یالگو یها مؤلفه

 یءشـ یـا یدهاست که هر فرد در مورد پد یمشخص شد که نگرش نوع احساس گفته یشاز مطالب پ
با  یابد؛ یرفتار فرد تجل یادر فکر، احساس  تواند یمفهوم م یندارد و معتقد به آن است که ا یفرد یا

و بـا  یـقپاسـخ بـه پرسـش تحق یموضوع) و در راستا یمفهوم یحمفهوم از نگرش (تنق ینتوجه به ا
هـا و  گزاره یبند دسـته یتو درنها یپرداز و گزاره ییاب پژوهش که در آن گزاره یشناس به روش یتعنا
 یالگـو تـوان یم گیـرد، یصورت م یبه مدل انتزاع یلمنظور ن به یو انشائ یاخبار یها گزاره یلتحل

 یاسـالم یکردکه در رو شود یپژوهش گفته م یکرد؛ با توجه به مدل انتزاع یمرا ترس ینگرش اسالم
 یدر بـدو امـر منفـ یگـرفرد د یاو یگرنوع نگاه و احساس (نگرش) فرد مسلمان نسبت به مسلمان د

 یرشده است. در تعاب یهتوص یاز سوءظن در فرهنگ اسالم یزظن و پره و اصوًال داشتن حسن یستن
صحت، معموًال عمل و فعل مسلمان را حمل بـر صـحت  یو براساس اصل اجتهاد یو شرع یفقه
که نسبت بـه آن در  یممکلف یم،را مشاهده کرد یفعل مسلمان یااصل اگر کار  ینبراساس ا و کنند یم

 »هایی سـازه« جملـه از »سـوءظن« و »ظن حسـن«. یمباشـ ینب فکر، احساس و رفتار خـود خـوش
 در مهـم ایـن داد، نسـبت آنها به را نگرش مفهوم اسالمی های گزاره از اصطیاد با توان می که هستند
 آمـده چنانچه شده، دانسته گناه »سوءظن« قرآن گزارش در مثال برای شود؛ می دیده دینی های آموزه
 گنـاه هـا گمان بعضـی زیـرا بپرهیزیـد، هـا گمان از بسـیاری از آوردید ایمان که کسانی ای«: است
 یگزاره انشائ ینا یلپژوهش، از تحل یندر ا یقدر روش تحق یپرداز با توجه به مرحله گزاره 1.»است

مثبت  یعنوان نگرش به» ظن حسن«کرد که  یادمهم را اصط ینا توان ی(مفهوم موافق و مخالف آن) م
نگرش ما در فکر، احساس و در رفتار  ینبنابرا شود؛ یبرداشت م یمنف یعنوان نگرش به» سوءظن«و 
 یکـرد،رو یـندر ا» سـوءظن«و » ظن حسـن«داشـتن  یدر بدو امر بر اساس فرهنگ قرآن یگرانبا د

                                                           
  ایَ . ١

َ
ذِ  َهایُّ أ َن  راً یَکثِ  اْجَتِنُبواْ  َءاَمُنواْ  َن یالَّ نِّ  مِّ نِّ  َبْعَض  ِإنَّ  الظَّ  ).١٢(حجرات،  ِإْثٌم  الظَّ
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(سـوءظن) در  یظن) و نگرش منفـ نگرش مثبت (حسن های یشهر ترتیب ینممنوع و گناه است؛ بد
عنوان  در بـاور مـا بـه یاصـل یها عنوان مؤلفه شده است که به ریزی یدر اسالم پ یاصل یها نگرش

اسـت کـه در  یـنپرسـش ا ینـکو متأثر از آنهاست؛ ا یاسالم یها برگرفته از آموزه یربناییعناصر ز
 یکلـ یبند دسـته یککه در  شود یپرسش گفته م یندر پاسخ به ا یست؟چ یاصل یها اسالم نگرش

و منافقانـه دانسـت؛  یکفـر یمـانی،ا یها نگرش یرندهدر اسالم را دربرگ یاصل یها نگرش توان یم
 یمــان). ا١٣٩٣ یگـران،و د فر ی(سـاالر کنــد یم ییـدگانه را تأ سـه یهــا نگرش یاسـالم یهـا آموزه

). در ١٣٩٣ یگــران،و د فر یاســت (ســاالر یو رفتــار یشــیگرا ی،دربردارنــده ســه عنصــر شــناخت
شـده  یـدهبلکه با قلب و عمل تن یست،تنها به لقلقه زبان ن یمانکه ا شود یم یدهد یاسالم یها آموزه

اعراب گفتند «: فرماید یآنجا که خداوند متعال م گردد، یم یاداصط یاله یاتاز آ یدگیتن یناست؛ ا
هنـوز در قلـوب شـما وارد  یمـانو ا یـماسـالم آورد ییـدبگو یول یاوردیدن یمانبگو ا یم،آورد یمانا

در قلوبشان  یمانا یول یم،ا آورده یمانا گویند یبه زبان م: «فرماید یم یگرد یدر جا 1».نگشته است
اسـت و تنهـا بـه زبـان  یاطفو ع یقلب یکردیرو یمانا شده، یاد یاتبا توجه به آ 2».وارد نشده است

 شود یاستفاده م یزن یاتآ یاست. از برخ یو قلب یعنصر عاطف یدارا یمانینگرش ا ینبنابرا یست؛ن
را دارد؛  یهمچـون عنصـر رفتـار یگـریعنصـر د ی،و عـاطف یافزون بـر عنصـر شـناخت یمان،که ا
 یاآ: «کند یم یداست؛ آنجا که خداوند تأک یمانیجزء نگرش ا یزن یو رفتار یقصد عمل ترتیب ینبد

و در عمـل و رفتـار آزمـون  شـوند یرهـا م یـم،آورد یمـانکـه گفتنـد ا ینهمـ کننـد یمردم گمـان م
 یدارا یـزکه آنها ن گیرد یو نگرش منافقانه قرار م ینگرش کفر یمانی،در کنار نگرش ا 3.»شوند ینم

در  یداسـت کـه شـا یروانـ یحـالت یمان،ابل ادر مق» کفر« اند؛ یو رفتار یعاطف ی،عناصر شناخت
در  یآدمـ یبه رفتار است؛ گـاه یلمؤلفه شناخت، قلب و م یدارا یزنگرش ن ینشود؛ ا یجادانسان ا

 ورزد؛ یدر رفتـار و عمـل کفـر مـ یـزن یدر قلب کفر دارد و زمان یزمان باشد، یکافر م یدهباور و عق
که نسبت به خـدا و  کنند یگروه تصور م ینو کفر قرار دارد. در منطق قرآن ا یمانا ینب» نفاق«مؤلفه 

 گـردد؛ یکار را ندارند و مکرشان به خودشان برم ینآنان توان ا یول کنند، یم یرنگمؤمنان خدعه و ن
که جز خودشان را  یدهند در حال یبخدا و مؤمنان را فر خواهند ی: مفرماید یباره م ینخداوند در ا

کـه  انـد یو روان یقلبـ یمـاریگروه دچار ب ینقرآن، ا یدگاهاز د 4.»فهمند ینم یول دهند، ینم یبفر
 افزایـد؛ یبـر مرضشـان م یـدهصـفت نکوه یـنبه سـبب ا یزمرضشان قابل درمان نبوده و خداوند ن

                                                           
ا ١ ْسَلْمَنا َوَلمَّ

َ
ْم ُتْؤِمُنوْا َوَلـِٰکن ُقوُلوْا أ ا ُقل لَّ ْعَراُب َءاَمنَّ

َ
 ).١۴(حجرات،  ُقُلوِبُکْم  یفِ  َماُن یاْإلِ  ْدُخِل یَ . َقاَلِت اْأل

ْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم (مائده، ٢
َ
ا ِبأ  ).۴١. َقاُلوْا َءاَمنَّ

ن ٣
َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
ن ْتَرُکواْ یُ . أ

َ
ا ُقوُلواْ یَ  أ  ).٢(عنکبوت،  ْفَتُنونَ یُ  َال  َوُهْم  َءاَمنَّ

ذِ  اللهَ  َخاِدُعوَن یُ . 4 نُفَسُهم ِإالَّ  ْخَدُعوَن یَ  َوَما َءاَمُنواْ  َن یَوالَّ
َ
 ).٩(بقره،  ْشُعُروَن یَ  َوَما أ
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نگرش 

ایمانی 

منافقانهکفری

آنان افـزوده و بـه خـاطر  یماریاست خداوند به ب یماریب یدر قلوب آنان نوع«چنانچه آمده است: 
منافقـان  یقرآنـ یکـرددر رو 1».در انتظـار آنـان اسـت یعـذاب دردنـاک گفتنـد، یکه م ییها دروغ

و هرگاه با افراد مؤمن برخـورد  3آنان مؤمنان را سفهاء دانسته 2.خوانند یفسادگرند و خود را مصلح م
که مؤمنـان  دارند یاظهار م رسند، یخود م یشانکه به همک یزمان ینموده، ول یماناظهار ا کنند، یم

تجـارت  یرا بـا گمراهـ یتبـوده و هـدا یـانگرآنـان طغ ینـی،در نگـرش د 4انـد. را به استهزاء گرفته
همچنـان کـه  6.رسـند یمنافقان از نظر قرآن کر و گنگ و کورند، پس هرگز بـه مقصـد نم 5اند. کرده
است که با معرفت، قلب و رفتـار  یفاتیوصت یقرآن دارا یدگاهنفاق و منافق از د یفتعر شود یم یدهد

 گفتـه یشاست؛ باتوجـه بـه مطالـب پ یو رفتار یعاطف ی،ارتباط دارد و دربردارنده سه جزء شناخت
و مؤلفـه منافقانـه  یمؤلفه کفر یمانی،همچون مؤلفه ا ییها مؤلفه یرندهدربرگ ینگرش اسالم یالگو

نگرش  یها مؤلفه ۴در نمودار شماره  اند؛ یو رفتار یعاطف ی،عناصر شناخت یدارا یکاست که هر 
  درآمده است: یشبه نما یاسالم
  
 
 
 
 
  

  
  

  )١۴٩ص ،١٣٩۵ ،های نگرش اسالمی (شفیعی مؤلفه: ۴نمودار شماره 

  
  یاسالم یهانگرش بر رفتار بهنجار و نابهنجار در آموزه یتیترب یرتأث

نشان  یو انشائ یخبر یهاگزاره یمقاله بررس یندر ا یقدر روش تحق یپردازبا توجه به مرحله گزاره
 یکـه تمـام شـود یم یـدهد ینکـهبهنجار و نابهنجار رابطه دارد؛ چـه ا یکه نگرش با رفتارها دهد یم

                                                           
لِ  ی. فِ ١

َ
َرٌض َفَزاَدُهُم اللُه َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب أ  ).١٠(بقره،  ْکِذُبوَن یَ  َکاُنواْ  ِبَما ٌم یُقُلوِبِهم مَّ

ْرِض  یفِ  ُتْفِسُدوا َال  َلُهْم  َل ی. َوِإَذا قِ ٢
َ
َما َقاُلوا اْأل  ).١١(بقره،  ُمْصِلُحوَن  َنْحُن  ِإَنّ

اُس  آَمَن  َکَما آِمُنوا َلُهْم  َل ی. َوِإَذا قِ ٣ ُنْؤِمُن  َقاُلوا الَنّ
َ
َفَهاءُ  آَمَن  َکَما أ  ).١٣(بقره،  الُسّ

ذِ 4 ا َقاُلوا آَمُنوا َن ی. َوِإَذا َلُقوا اَلّ ا َقاُلوا ِنِهْم یاطِ یَ َش  ِإَلٰی  َخَلْوا َوِإَذا آَمَنّ َما َمَعُکْم  ِإَنّ  ).١۴(بقره،  ُمْسَتْهِزُئوَن  َنْحُن  ِإَنّ
ُه 5 ُهْم یَ َو  ِبِهْم  ْسَتْهِزُئ یَ . الَلّ ِئَک  ْعَمُهوَن؛یَ  اِنِهْم یَ ُطغْ  یفِ  ُمُدّ وَلٰ

ُ
ذِ  أ َالَلةَ  اْشَتَرُوا َن یاَلّ  ).١۶ و ١۵(بقره،  ِباْلُهَدٰی  الَضّ

 ).١٨(بقره،  ْرِجُعوَن یَ َفُهْم َال  ٌی . ُصٌمّ ُبْکٌم ُعمْ 6
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 یدبر آن تأک یناز منکر که د یمانند نماز، روزه، صدقات، جهاد، امر به معروف و نه یرفتار یفتکال
). آنان کـه ١۴٩، ص١٣٩۵ یعی،منافقانه است (شف یاو  یو کفر یمانیاز نگرش ا یرپذیرتأث کند، یم

بـه  یـاعمل نکرده،  یفتکال ینمنافقانه برخوردارند، به ا یاو  ینداشته و از نگرش کفر یمانینگرش ا
به خداونـد  یکه باور قلب یافراد ینابهنجار دارند، ول یرفتار سان ینو بد کنند یعمل م یگریروش د

خـود ملتـزم  ینـید یفدارند، به تکـال یمانینگرش ا یجهو در نت یرفتندرا پذ ییند یها دارند و ارزش
کـه نگـرش  شود یم یدهد ینبهنجار دارند؛ افزون بر ا یرفتار سان ینو بد کنند یها عمل م بوده، بدان

که مؤمنـان  یمانند زمان شود؛ یبهنجار م یگذاشته، موجب رفتارها یربر رفتار تأث یرمستقیمطور غ به
بـر خداونـد توکـل  یمانشـانبه سـبب ا یاو  2حزن و اندوه ندارند یاو  1باشند یم یآرامش روان یدارا
 یافـتدر یاسـالم یهـا از آموزه یروشـن آثـار به ینا 4.سازند یم یشهصبر پ ها یو در سخت3کنند یم
 یرومؤمن به تص یمایو عدم حزن و اندوه در س یرا آرامش روان یمانخداوند از جمله آثار ا شود؛ یم

 یدر جا 5.»دهد یقرار م ینخداوند آرامش و وقار را در قلوب مؤمن: «فرماید یباره م یندر ا یده،کش
گاه باش: «فرماید یم یگرد  یمانها که ا همان شوند، یم یندارند و نه غمگ یخدا نه ترس یایکه اول یدآ

دارد و رفتـار  یرمؤمنان تـأث یدر رفتار فرد یحاالت روان یناست که ا یهیبد 6.»یزگارندآوردند و پره
و منافقانـه در رفتـار کـافران و  یخواهد بود؛ همچنان کـه نگـرش کفـر یشانها آنان متأثر از نگرش

 یـنو منافقانـه، آثـار ا یو کفـر یمانیا یها رفتار از نگرش یرپذیریدارد. با توجه به تأث یرمنافقان تأث
نگرش  یها دارا هده است؛ اگر کارکنان سازمانقابل مشا یزکار ن یطها و در مح در سازمان یاثرگذار

 یـاظن  بـه حسـن ینـید یهـا براسـاس آموزه یگرانآنان در رفتار و تعامل با د یجهباشند، درنت یمانیا
 یا یکه نگرش کفر یو در صورت کنند یدارند و در رفتار به صورت مثبت عمل م یلنگرش مثبت تما

 یـامنافقانـه و  یبـه رفتارهـا یـزن یو آموزشـ یکـار علمـ یطمنافقانه داشته باشند، در سازمان و مح
و ممکن است نسـبت بـه خداونـد و مـردم سـوءظن و  آورند یم یرو یو اخالق یانحرافات اعتقاد

بهنجـار و  یرفتارهـا یفتوصـ ینکنند؛ با ا یداپ یانحراف یرفتار یجهداشته باشند، درنت ینگرش منف
اسـت. بـا  یاسـالم یهـا نگرش یرینابطه متأثر از سطوح زر ینها رابطه دارند و ا نابهنجار با نگرش
و  ینگـرش کفـر یمـانی،همچـون نگـرش ا یاسـالم یاصـل یها نگرش گفته یشتوجه به مطالب پ
 یممسـتق یرافراد تأث یها و رفتارها بر نگرش یرینسطوح ز یاصل یها عنوان نگرش نگرش منافقانه به

                                                           
ُه َعِن اْلُمْؤِمنِ  َی . َلَقْد َرِض ١ َجَرِة  َتْحَت  ُعوَنَک یِ َبایُ  ِإذْ  َن یالَلّ ْنَزَل  ُقُلوِبِهْم  یفِ  َما َفَعِلَم  الَشّ

َ
ِک  َفأ َثاَبُهْم  ِهْم یْ َعلَ  َنةَ یالَسّ

َ
 ).١٨(فتح،  ًبایَقرِ  َفْتًحا َوأ

ْصَلَح َفَال َخْوٌف َعلَ ٢
َ
 ).۴٨(انعام،  ْحَزُنونَ یَ  ُهْم  َوَال  ِهْم یْ . َفَمْن آَمَن َوأ

هِ  آَمْنُتْم  ُکْنُتْم  ِإْن  َقْوِم  ایَ . َوَقاَل ُموَسٰی ٣ ُلوا هِ یْ َفَعلَ  ِبالَلّ  ).٨۴ ونس،ی( َن یُمْسِلمِ  ُکْنُتْم  ِإْن  َتَوَکّ
 ).۶۵(انفال،  ِن یْ ِماَئتَ  ْغِلُبوایَ  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن  ِمْنُکْم  ُکْن یَ . ِإْن 4
ذِ 5 ِک  ی. ُهَو الَّ نَزَل السَّ

َ
 ).۴(فتح،  َن یاْلـُمْؤِمنِ  ُقُلوِب  یفِ  َنةَ یأ

ْولِ 6
َ
َال ِإنَّ أ

َ
ذِ  ْحَزُنوَن،یَ  ُهْم  َوَال  ِهْم یْ َعلَ  َخْوٌف  َال  اللهِ  اءَ یَ . أ ُقوَن یَ  َوَکاُنواْ  َءاَمُنواْ  َن یالَّ  ).۶٣−۶٢ ونس،ی( تَّ
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نگرش کفری 
سوءالظن به خدا و مردم •
انحراف در محیط کار •

نگرش منافقانه 
سوء الظن به خدا و مردم  •
انحراف در محیط کار •

نگرش ایمانی 
مردم حسن الظن به خدا و•
رضایت الهی در محیط کار  •

نگرش 
منافقانه 

نگرش ایمانی 
و کفری 

ایمان و کفر 

 و بهنجـار یرفتارهـا بـا را آنهـا رابطـه و یاسـالم یهـا نگرش نیریز سطوح ۵ شماره نموداردارد. 
  .دهد یم نشان نابهنجار

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  )١۴۵ص ،١٣٩۵ ،های اسالمی (شفیعی سطوح نگرش: ۵نمودار شماره 

 یرونـیب های یـهعنوان ال را بـه یو کفـر یمـانیا یهـا است که باورها و اعتقادات، نگرش یهیبد
و  یـرینعنوان باور و اعتقاد در سـطح ز و کفر به یمانا یانحال م ینبا ا کنند؛ یم یبانیو پشت یتحما

عنوان  و کفر (باورها و اعتقادات) به یمانا ینتعامل ب ۶ها رابطه وجود دارد؛ در نمودار شماره  نگرش
 شـود یو به دنبال آنها رابطه با نگرش منافقانه مشـاهده م یو کفر یمانیا یها با نگرش یرینسطح ز
  .)١۴۵ص، ١٣٩۵ ،یعی(شف

  
  
  
 

  

  
   

  
  های ایمانی و کفری و نگرش منافقانه با نگرش تعامل بین ایمان و کفر: ۶نمودار شماره 



     ١٣٧   تربیتی و آموزشی مؤسسات در ستادی و علمی کارکنان رفتار بر نگرش تأثیر

 

امـر در  یـندارد؛ ا یرا در پ ینظن به خداوند و مؤمن ها، حسن در سازمان یمانینگرش ا رو ینازا
را به دنبـال  ینها، سوءظن به خدا و مؤمن سازمان گونه ینو منافقانه در ا یاست که نگرش کفر یحال

  :دهد یو رابطه آن با رفتار بهنجار و نابهنجار را نشان م ینگرش اسالم یالگو ٧دارد؛ نمودار شماره 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١۵٠ص ،١٣٩۵ ،الگوی نگرش اسالمی (شفیعی: ٧نمودار شماره 

کارکنـان  ینـید یها وبه دنبال آن نگرش یکه نگرش اسالم شود یاستفاده م گفته یشاز مطالب پ
کـه  شـود یمشاهده م یرابا رفتار بهنجار و نابهنجارآنان رابطه دارد؛ ز یدر مؤسسات آموزش یآموزش

از نگرش  یرپذیراند که تأث  یرفتار یفیوظا گذارد، یکه خداوند بر عهده مؤمنان م یفیاز وظا یاریبس
کـه بـه شـما روزی  ای یزههـای پـاک از نعمت 1؛ییـدوج یـاریاست، مانند: از صبر و نماز  یاسالم
را با منت و آزار باطـل  یتانها صدقه 3؛یدانفاق کن یم،ا از آنچه به شما روزی داده 2؛یدبخور یم،ا داده
 5کنیـد حرکـت جهـاد سـوی بـه یکپارچـه یـا دسـته دسته سـپس و برگیریـد را خود سالح ؛4؛یدنکن
: بگوینـد کـه همـین کردنـد گمـان مـردم آیـا کـه شـود  یم یدتأک یحت 6.یدبرپادارنده عدالت باش و
 یفاز وظـا یاریبسـ رو ینازا 7!شد؟ نخواهند آزمایش و شوند می رها خود حال به ،»یمآورد ایمان«

                                                           
ْبرِ  ُنوای. َواْسَتعِ ١ َالِة  ِبالَصّ  ).۴۵(بقره،  َوالَصّ
  ایَ . ٢

َ
ذِ  َهایُّ أ  ).١٧٢(بقره،  َرَزْقَناُکْم  َما َباِت یِّ َط  ِمْن  ُکُلوا آَمُنوا َن یاَلّ

  ایَ . ٣
َ
ذِ  َهایُّ أ ْنِفُقوا آَمُنوا َن یاَلّ

َ
ا أ  ).٢۵۴(بقره،  َرَزْقَناُکْم  ِمَمّ

  ایَ . 4
َ
ذِ  َهایُّ أ َذٰی  ِباْلَمِنّ  َصَدَقاِتُکْم  ُتْبِطُلوا َال  آَمُنوا َن یاَلّ

َ
 ).٢۶۴(بقره،  َواْأل

  ایَ . 5
َ
ذِ  َهایُّ أ وِ  ُثَباٍت  َفاْنِفُروا ِحْذَرُکْم  ُخُذوا آَمُنوا َن یاَلّ

َ
 ).٧١(نساء،  ًعایَجمِ  اْنِفُروا أ

  ایَ . 6
َ
ذِ  َهایُّ أ امِ  ُکوُنوا آَمُنوا َن یاَلّ  ).١٣۵(نساء،  ِباْلِقْسِط  َن یَقَوّ

ن ٧
َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
ن ْتَرُکواْ یُ . أ

َ
ا ُقوُلواْ یَ  أ  ).٢(عنکبوت،  ْفَتُنونَ یُ  َال  َوُهْم  َءاَمنَّ

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

 ایمانی
رفتار و تعامل مثبت با

مدیران و همکاران در 
محیط کار

 رفتارهای انحرافی در  سوء الظن به خدا و مردم
 کفری محیط کار

 رفتارهای انحرافی در  سوء الظن به خدا و مردم منافقانه
 محیط کار

 های اصلینگرش
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 شـود، یقـرار داده م ینبـر عهـده مـؤمن یفبه صورت تکال یو انشائ یاخبار یها که با گزاره یرفتار
 یاسـالم یرفتار کارکنان مسلمان در مؤسسات آموزش یجهاست و درنت یاسالم یها متأثر از نگرش

  .یستمقوله مستثنا ن یناز ا
  

  یتیو ترب یآموزش های یطبهنجار و نابهنجار در مح یو رفتارها یاسالم یها رابطه نگرش
 ییو مبنـا یریندارد که سطح ز یو کفر اعتقاد یماندر ا یشهو منافقانه ر یکفر یمانی،اصوًال نگرش ا

رابطـه دارد.  یو با رفتـار بهنجـار و نابهنجـار در مؤسسـات آموزشـ دهد یم یلها را تشک نگرش ینا
 یآموزش های یطدر مح یو معنو یمثبت همچون رفتار اخالق یبهنجار، رفتارها یمنظور از رفتارها

و  یبتغ یراخالقی،غ ی،انحراف یهمچون رفتارها یمنف ینابهنجار، رفتارها یاست و مراد از رفتارها
مثبـت در  یاز رفتارهـا یفـیط تـوان یم یرتفسـ یـناسـت؛ بـا ا یآموزش یها همانند آن در سازمان

 ی،و آموزشـ یبهنجار قـرار داد، ماننـد رفتـار مثبـت علمـ یرا در قالب رفتارها یآموزش های یطمح
و  یعلمـ یور بهره ی،علم های یتعملکرد مطلوب از فعال ی،و علم یاز کار آموزش یشغل یترضا

اسـت کـه در  یمنفـ یاز رفتارهـا یفـیط یدارا یزنابهنجار ن یطور که رفتارها و... . همان یلیحصت
 یـاو  یراخالقـیمخـرب و غ ینمـود داشـته باشـند، ماننـد رفتارهـا توانند یم یآموزش یها سازمان
 یها هـا در عرصـه نوع نگرش رو ینوجود دارد؛ ازا یو آموزش یعلم یطکه در مح یانحراف یرفتارها
 یـنبا توجه به ا شوند؛ یم یدهبهنجار و نابهنجار تن یو با رفتارها یاننما یآموزش های یطو مح یعلم

بهنجـار و  یو منافقانـه بـا رفتارهـا یکفـر یمـانی،ا یهـا از نگرش یکبخش رابطه هر ینمهم، در ا
  .شود یم یبررس یآموزش یها نابهنجار در سازمان

  
  یآموزش های یطدر مح بهنجار یو رفتارها یمانیالف) نگرش ا

 با آموزشی کارکنان بهنجار رفتارهای بر ایمانی نگرش تأثیر که است آن بخش این در اساسی پرسش
کید  در کـه شود می گفته مقدمه عنوان به پرسش این به پاسخ در است؟ چگونه اسالمی رویکرد بر تأ
) شـناختی(مرحله  نیست کافی ایمان ادعای که شود می مشاهده فراوان موارد در اسالمی های آموزه

 یزیعبارت است از چ یمانا پیامبراکرم گفتار در شود؛ سنجیده اعمال و احساس با است الزم و
 یمـانکـه ا شـود یم یانب گونه ینا ییدر جا کنند؛ یم یقآن را تصد یزکه در قلب راسخ شده، اعمال ن

 یمـی،؛ حک٢٠۶، ص۵٠ق، ج١۴٠۵ ی،و عمل بـه اعضاسـت (مجلسـ یگفتار زبان ی،معرفت قلب
 که است رفتاری و عاطفی شناختی، عناصر دارای ایمانی نگرش روین). ازا٢٠۶، ص١ق، ج١۴٠٩

 بتوان شاید باشد؛ ملتزم بدان رفتار و قلب عقیده، در است ضروری مسلمانی فرد هر قرآن دیدگاه از
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 در مثـال برای است؛ وی سوی از بهنجار رفتارهای تحقق مؤمن، عملی التزام از منظور که کرد ادعا
 آمـوزان دانش یا و دانشجویان و سویی از آموزشی کادر یا و معلمان یا اساتید آموزشی، مؤسسه یک
 بـه و داشـته مثبـت نگـرش آموزشـی های سیاست و راهبردها اهداف، به نسبت اگر دیگر، سوی از

 رفتارهای درنتیجه و دهند یاری را آموزشی سازمان مدیریت و باشند داشته ایمان شده مطرح مقاصد
 دسـت وری بهـره بـه آموزشـی سازمان باشند، داشته سازمانی نیروهای و مدیریت به نسبت بهنجار
 کسـانی یـا کسی درنتیجه و برسند؛ خود اهداف به آن در موجود نیروهای و سازمان درنتیجه و یابند
 از و بـود خواهنـد مثبـت رفتارهـای دارای آموزشـی های سـازمان در انـد، ایمانی نگـرش دارای که

 که شود می مشاهده تصویر این با کرد؛ خواهند پرهیز مراکز این در غیراخالقی و نابهنجار رفتارهای
 متأثر را افراد رفتار درنتیجه و اند شده تنیده درهم ایمانی نگرش در رفتاری و عاطفی شناختی، عناصر
 تـأثیر آموزشـی کـادر بهنجـار رفتارهـای بـر باشـد تر قـوی ایمانی نگرش هرچه بنابراین سازند؛ می

  .گذاشت خواهد بیشتری
  

  یآموزش یها نابهنجار در سازمان یو رفتارها یب) نگرش کفر 
 یها نابهنجار کارکنان در سـازمان یبر رفتارها ینگرش کفر یراست که تأث ینا ینجادر ا یکل پرسش
پرسـش الزم اسـت  ینبه ا یده چگونه است؟ در جهت پاسخ یاسالم یکردبر رو یدبا تأک یآموزش

صـرفًا کفـر  یدر مؤسسـات آموزشـ یمنظـور از نگـرش کفـر یسـت؟چ یدانسته شود که نگرش کفر
را انکـار و در  ینـید یدرسـت سـازمان آموزشـ یکه باورها یبلکه کسان یست،ن یاعتقاد یاو  یالحاد

داف، راهبردهـا و نسـبت بـه اهـ ینگـرش کفـر یکنند وبه تقابل پردازنـد، نـوع  یریگ مقابل آنها جبهه
 یها نابهنجار در سازمان یبا رفتارها یارتباط نگرش کفر یفتوص یندارند؛ با ا یسازمان های یاستس

خـود التـزام  یو نسبت به نگـرش کفـر ورزد یکه فرد در عمل، کفر م شود یظاهر م ییدر جا یآموزش
بـه  یجـهو درنت شـود یم یـاندر صحنه عمل و رفتـار نما یو ینانهنوع نگرش بدب سان یندارد و بد یعمل

و  یمانعدم ا شود، یسبب رفتار بهنجار م یمانطور که ا همان رو ینازا آورد؛ یم ینابهنجار رو یرفتارها
و کفـر در تقابـل بـا آن در  یفط یسو یکدر  یمانا ینکهچه ا گردد؛ یموجب رفتار نابهنجار م یزکفر ن
  و کفر است. یمانا یوستاردهنده پ نشان ٨نمودار شماره  گیرد؛ یقرار م یفط یگرد یسو

  

  
  

  : پیوستار ایمان و کفر٨نمودار شماره 

 کفر ایمان
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و کفر با هـم متعـارض اسـت در  یمانجهت حرکت ا آید؛ یبه دست م ٨همچنان که از نمودار 
بـا  یـاندر گزارش قرآن از نوع رفتـار وبرخـورد فرعون یرند؛قرار گ یوستارپ یکدر  توانند یحال م ینع

بـه  یـانفرعـون و فرعون«که آمـده اسـت:  مراتب کفر قابل مشاهده است؛ چنان یحضرت موس
که در نفس  یو عناد انکار کردند، در حال طلبی یبرتر یو آنها را از رو یدندکفر ورز یمعجزات موس

ش نگـر یجـهمراتب و درجات است و درنت یدارا یزکفر ن رو ینازا 1».داشتند یقینخود به رسالت او 
اسـت؛ چنانچـه  ینمـود ظـاهر یدارد و دارا یرتـأث یدر رفتار نابهنجار در مؤسسات آموزشـ یکفر

نوع  ینآنان نشئت گرفته و ا یاز نگرش کفر یدر گزارش قرآن با موس ینابهنجار قوم فرعون یرفتارها
  رفتار قابل مشاهده است.

  
  یآموزش ینابهنجار در سازمان ها یج) نگرش منافقانه و رفتارها

 در کارکنـان نابهنجـار رفتارهـای بـر منافقانـه نگرش تأثیر که است آن بخش این در کلیدی پرسش
 آنکه بهتر منافقانه نگرش درک برای است؟ چگونه اسالمی رویکرد به توجه با آموزشی های سازمان
 در آن بـه متصـف فـرد که است آدمی در روانی حالتی نفاق چیست؟ نفاق از منظور که شود دانسته
). اصــوًال در ١۴٨، ص١٣٩۵ یعی،(شــف کنــد می انکــار را آن بــاطن در کــرده، ایمــان ابــراز ظــاهر

 یآنان با توجه بـه رفتارهـا ییوجود دارند که شناسا یزبا نگرش منافقانه ن یافراد یمؤسسات آموزش
آنـان  ینوع از رفتار در خاستگاه نگرشـ یناست و ا یزبرانگ چالش یو علم یآموزش یطدوگانه در مح

نابهنجـار در رفتـار دوگانـه آنـان و  یارتباط نگـرش منافقانـه بـا رفتارهـا سان ینو بد باشد ینهفته م
 ینگروه بـا نگـرش و رفتـار منافقانـه در بـ ینناگفته نماند که شناخت ا شود؛ یآنها ظاهر م ییدورو

و  یبـه هوشـمند زیـان یگرآنها از افراد د ییزمشکل است که تم یاربس یآموزش یها سازمان یروهاین
قابل اعتماد نبـوده، هـر لحظـه  یسازمان یروهایگروه از ن ینکارکنان دارد؛ ا یرو سا یرانمد یرتبص

است که بـا  یستهشا یآموزش یها سازمان یریتو مد یآنان وجود دارد؛ رهبر یاز سو یانتامکان خ
 ینبوده، امکان ضربه زدن به بدنه اصل یدیاستفاده کنند که کل ییها گروه در پست یناز ا یهوشمند

نگـرش منافقانـه باشـند، همـواره درصـدد انجـام  یکـه دارا یکسـان یفتوص ینسازمان نباشد؛ با ا
 یحتـ یسـازمان یریتنابهنجار خواهند داشت و اگـر مـد یخرابکارانه هستند و رفتاها های یتفعال

 یـنکنـد؛ ا یـدآنهـا ترد یـتو ن یـزهانگ در یـداند، با طلبانه کرده اصالح یاحساس کند که آنان حرکت
آن باشند  ییدرصدد شناسا یدبا یدر مراکز آموزش یراندر سازمان است که مد یمنف ینگرش، نگرش

 یهـا آموزه یاز بررسـ یرنـد؛کار گ رفـع آنهـا بـه یبـرا هایی یکو به فراخور عملکرد افراد منافق تاکت

                                                           
نُفُسُهْم  َقَنْتَهایْ . َوَجَحُدوْا ِبَها َواْستَ ١

َ
 ).١۴(نمل،  َوُعُلّواً  ُظْلماً  أ



     ١۴١   تربیتی و آموزشی مؤسسات در ستادی و علمی کارکنان رفتار بر نگرش تأثیر

 

است و  یمنف یعنوان نگرش نگرش منافقانه بهکه  شود یدر مذمت نگرش منافقانه استنباط م یاسالم
 یکخواهد داشت؛ در هر صورت در  ینابهنجار کارکنان آموزش یبر رفتارها یممستق یرتأث سان ینبد
 یمـانی،ا یهـا نگرش یرندهها دربرگ که نگرش شود یاستفاده م گفته یشاز مباحث پ یکل گیری یجهنت

  ارتباط دارند. یآموزش یها بهنجار و نابهنجار در سازمان یکه با رفتارها باشند یو منافقانه م یکفر
  

  یبحث و بررس
 و کفری  ایمانی، همچون هایی مؤلفه دربرگیرنده اسالمی نگرش که دهد می نشان پژوهش های یافته

(عنصـر  فراینـد)، شـناختی(عنصـر  دادی درون عناصر دارای سیستم یک عنوان به که است منافقانه
 کسـی یـا موضوعی به آموزشی سیستم در که هنگامی است؛) رفتاری(عنصر  دادی برون و) عاطفی
 زمـانی و شـده حاصل)، شناختی(عنصر  اول مؤلفه یابیم، می شناخت آن به نسبت و کنیم می توجه
 مؤلفـه کـرده، عاطفی گیری جهت و سوگیری فرد یا شیء آن به نسبت خود، شناخت با ارتباط در که

 تعیـین را خود رفتار کیفیت عاطفی، گیری جهت و شناخت براساس درنهایت و گردد می ظاهر قلبی
 یـابیم؛ می ارتبـاط آموزشـی مؤسسـات در نابهنجـار یـا بهنجـار رفتار با صورت این در که کنیم می
 و شـغلی هـای نگرش بـین اسـالمی هـای آموزه دیـدگاه از کـه دهد می نشان پژوهش نتایج رو ازاین

 را ارتبـاط ایـن چگـونگی. دارد وجـود رابطـه آموزشی های سازمان در نابهنجار و بهنجار رفتارهای
 و آموزشـی کارکنـان ایمـانی نگرش میان که گونه بدین کرد، جستجو گانه سه های نگرش در توان می

 منافقانـه و کفـری هـای نگرش میـان کـه حـالی در دارد، وجـود مثبـت رابطه آنان بهنجار رفتارهای
 تـوان می رابطـه ایـن بـه توجـه دارد؛بـا وجـود ارتبـاط نابهنجارآنـان رفتارهـای و آموزشـی کارکنان

  :شود می اشاره آنها ترین مهم از برخی به ذیل در که کرد توصیه سازمان سطح در را پیشنهاداتی
نخست نوع نگرش افـراد در  ی،آموزش یرانکه مد شود یم یهشده توص حاصل یج. با توجه به نتا١

  کنند؛ یو بررس یلگانه تحل سه یها نگرش یدگاهو آنان را از د ییرا شناسا یآموزش یها سازمان
 یدارا یروهـایاز ن یریگ در بهره یآموزش یریتبه مد تواند ینگرش افراد م یلو تحل یی. شناسا٢

 یهـا کارکنـان بـا نگرش یو اصالح رفتار یساز به یزحساس و ن یها مثبت در پست یمانینگرش ا
  کمک کند؛ یمنف

انجـام  یاصالح آنـان اقـدامات فـور یرندارند، الزم است در مس یمانیکه نگرش ا یرکنان. کا٣
و  هـا یمنظور اصالح کجرو به یآموزش یرانکه مد شود یم یهتوص یاصالح یشنهادعنوان پ که به یردگ

  سازمان بپردازند؛ یبه آموزش تعال یرفتار های ینابهنجار
و  یرا طراحـ یآموزشـ یهـا ها و کارگاه که دوره شود یم یهتوص ها ی. در مورد اصالح ناهنجار۴

  .یرندگ یشرا در پ یسازمان یاییو پو یسازندگ یرمس یروهااجرا کنند تا ن
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  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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 پژوهشـگاه: قـم ،ینیدانش د یاجتهاد یمپارادا)، ١٣٨٩( یحسن یدرضاو حم یمهد پور، یعل .١٢

  .دانشگاه و حوزه
 ذهــن، مجلــه: تهــران ،»یا اســطوره−ینــید یــینو تب یعلمــ یــینتب«)، ١٣٨٧( یمــان ی،قاســم .١٣

  .۵۴−٣۵، ص٣۵−٣۴ش
  .العربی التراث احیاء دار: یروت، ببحاراالنوارق)، ١۴٠۵مجلسی، محمدباقر( .١۴



     ١۴٣   تربیتی و آموزشی مؤسسات در ستادی و علمی کارکنان رفتار بر نگرش تأثیر

 

مثبت بـر نگـرش کارکنـان  یرفتار سازمان یرتأث«)، ١٣٩٣( یانخوراک یرضامنفرد، محمود و عل .١۵
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