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  ؟جع؟الگوی تعهد سازمانی در یاران امام مهدی
 1رضا ابروش

 چکیده
مبتنی بر و عدالت محور  ی استدار تحقق نظام  فرهنگ و تمدن مهدوی که طالیه

نیازمند های فعال در این عرصه   ها و سازمان  سامان دادن به تشکل؛ به های مهدویت  اندیشه
عدالت محور مبتنی بر  یگیری نظام  های مهدوی که برای شکل  ها و تشکل  است. سازمان

هستند. تعهد نیازمند سازمانی باال  ی با تعهد؛ به اعضایکنند  ویت تالش میهای مهد  اندیشه
سازمانی که برای سرآمدی تمدن و فرهنگ مهدوی  به خدمت در را ها   سازمانی، میزان اشتیاق آن

الگوی تعهد سازمانی در بین اعضای دهد. مسئله این است که   افزایش میدارد؛ گام برمی
دارند، چگونه است. هدف این پژوهش ارائه الگوی   گام برمیزمینه در این که ی هایسازمان

های مهدویت است. این پژوهش با بررسی   تعهدسازمانی در یاران مهدوی براساس اندیشه
الگوی  ،های مرتبط با اندیشه مهدویت، اطالعات مورد نیاز را گردآوری و با روش داده بنیاد  آموزه

که  ،استپنجگانه د. این الگو دارای مؤلفه کنمهدویت را تبیین می تعهدسازمانی در اندیشه
سازمانی، موانت تعهد سازمانی  سازمانی، ماهیت تعهد سازهای تعهد  سازمانی، زمینه عوامل تعهد

 باشد.  میرا شامل و پیامدهای آن 
 تعلق.ی، داده بنیاد، احساس وسازمانی، اندیشه مهدویت، یاران مهد : تعهدیکلیدواژگان 
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1 ،    abravesh@maaref.ac.ir    ایران قم، اسالمی، معارف دانشگاه فرهنگی، مدیریت گروه . استادیار
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 مقدمه 
 ،سازمانیبینی رفتاربرای درک، فهم و پیشمهم  یعنوان عاملبه ،سازمانیتعهد امروزه 
سازمان در نزد اعضای سازمان ها و اهداف   میزان مقبولیت ارزش کننده خوبی برایبینیپیش
اعضای سازمان را به اهداف و راهبردهای  پایبندی که اینرغم بهتواند   تعهد سازمانی می است.

 ،واقت . در داشته باشدها   برای سازمانتواند پیامدهای مثبت و متعددی می ،کندسازمان تضمین 
ها به شغل و   میزان وابستگی درونی آنی سازمان در مورد رویکردی روانی در اعضاتعهد سازمانی 

از  انگیزش سازمانیو  رضایت شغلی کارکنانکنار باشد. این مقوله در سازمان متبوع می
در مطالعات  ،به همین دلیل .باشدمی یت منابت انسانیمدیر و حیاتی در های زیربنایی مقوله

ایجاد نگرش شغلی بر  ،مدیریت و سازمان مورد توجه و پژوهش قرار گرفته است. تعهد سازمانی
 ،شود تا افراد در سازمان  باعث می ،. به همین دلیلدارای نقش مهمی استدر سازمان 

داشته فراوانی یت در سازمان تمایل های سازمانی را هدف خود انگاشته و برای عضو  هدف
نشان تحقیقات . برشمارندسازمان را معرف خود شود تا افراد   باعث می تعهد سازمانیباشند. 
مراتب، بیش از رضایت شغلی( تعهد سازمانی مورد بینی و توجیه رفتار فرد )بهدهد برای پیشمی

 ترک خدمتتوان میزان غیبت و هتر میگیرد و با استفاده از تعهد سازمانی، باستفاده قرار می
که هر  به علت این ،گوردون معتقد است .(283ص :1378)رابینز،  بینی کردکارکنان را پیش

همواره بر وجود تمایز آن با دیگر کشورها  ،داند  کشوری فرهنگ خویش را ابزار تشخص خود می
کید دارد )گوردون و ماندی،  تعهد سازمانی در جوامت اسالمی  ،رو  از این .(66ص :1383تأ

در اندیشه مهدویت که داعیه حکومت ممتاز و منحصر به فرد باشد.  یهای  تواند دارای ویژگی  می
های اسالمی، های اسالمی نیز باید مبتنی بر ارزش  سازمان ؛زند  و فرهنگ مهدوی در آن موج می

های مهدوی منطبق و سازگار باشد. در   ارزش ها و  د که با آرمانننتعهد سازمانی ارائه ک ی از الگوی
به اند،   های خود قرار داده  جوامت مسلمان که دکترین مهدویت را مبنا و مالک فعالیت ،واقت

ارائه تدوین و ی از تعهد سازمانی الگوی ،هستند تا براساس آننیازمند های مهدوی   بررسی آموزه
شوند،   ی برای کمال مطلوب جامعه محسوب میها ابزار  . در جوامت اسالمی که سازمانکنند

ی از تعهد هستند که یاران مهدی که در واقت همان اعضای سازمان اسالمی رائه الگوینیازمند ا
کثری با اهدف، برنامه ها و   هستند، با اعتقاد کامل و انگیزه باال، تمایل به همراهی و مشارکت حدا



؟جع؟
دی
 مه
مام
ن ا
یارا
در 
نی 
ازما
د س
تعه
ی 
لگو
ا

 
 

 

53 

آنچه در این پژوهش به عنوان مسئله مورد توجه  ،رو  نهای سازمان را داشته باشند. از ای  سیاست
های اسالمی برای تحقق   گیرد، الگوی تعهد سازمانی در اندیشه مهدویت است. سازمان  قرار می
توان به   د. این اعضای سازمانی که مینباش  مینیازمند تعهد اعضای خود ، به انداز مهدوی  چشم

های   ها و آرمان  که به اهداف، ارزش برشمرد، در صورتی ؟جع؟ها را یاران مهدی  نوعی آن
انداز مهدوی نیز مهیا گشته و از این طریق   چشم د و متعهد باشند، زمینه تحققسازمانی پایبن

گیری جامعه مهدوی بود. هدف این پژوهش نیز تبیین و ارائه الگویی از   توان شاهد شکل  می
که به عنوان اعضای سازمان اسالمی، برای است  ؟جع؟تعهد سازمانی برای یاران حضرت مهدی

 .کندمیتحقق جامعه مهدوی تالش 

 ادبیات نظری پژوهش

 مفهوم شناسی

 تعهدسازمانی. 1
ها به سازمانی شناسی اعضای سازمان به وابستگی آنبه عنوان دیدگاه روان ،«تعهدسازمانی»

و  کارکنان، سازمان که از حالتی تاس عبارت ،«تعهد». شودکنند، تعریم میکه در آن کار می
. بمانند سازمان آن درعضویت و تمایل دارند که دانند می خود را معرف آن اهداف

ك یادامه اشتغال در برای از و الزام یل، نیتما یاست که نوع یروان یحالت ،«یتعهدسازمان»
وابستگی عاطفی و نوعی تعهد را  ،برخی .(3ص :1999یر، )آلن و میکند میسازمان را فراهم 
میزان نسبی همانندسازی به معنای تعهد سازمانی  دانند.ها و اهداف سازمان میتعصب به ارزش

 وسیله سه عاملتواند حداقل بهکه میاست با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان 
تر در راه  تمایل به تالش بیش؛ دو. ها و اهداف سازماناعتقاد راسخ به ارزش مشخص شود: یک.
 :1386فر، )صادقی تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان؛ سه. تحقق اهداف سازمان

 شان و میزانافراد با سازمان شدن عجین با میزان تعهدسازمانی بنابراین، مفهوم .(44ص
د تعه .شودمی سنجیده سازمان خود با هویت و تعیین آن در  ماندن بهشان مندی  عالقه

ها و اهداف سازمان در نظر اعضای سازمان است؛ به   میزان مقبولیت ارزشسازمانی، گویای 
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ند. در این پژوهش نیز کنکه با اعتقاد و انگیزه باال برای دستیابی به اهداف آن تالش می طوری
های   به اهداف و ارزش ؟جع؟مهدیحضرت منظور از تعهد سازمانی میزان عالقمندی یاران 

 باشد.  ن هویت خودشان با این اندیشه مییمهدویت و تعی اندیشه

 ران مهدییا. 2
تحقق بر  ،های آن نظام  به عنوان سرمایهیارانی که  ؛به یاران و همراهانی نیاز دارد نظامیهر 

های   به عنوان سرمایه ،سستی یا استواری یاراندارای نقش مهمی هستند.  ،اهداف آن نظام
ند. سازمان اسالمی در عصر کایفا مینقش مهمی های مذکور   اف نظامپیشبرد اهدبر  ،انسانی

های مهدوی،   های انسانی معتقد و ملتزم به اندیشه  کوشد با استفاده از سرمایه  غیبت می
های انسانی این   سرمایه ،رو  . از اینکندهای مهدویت ایجاد   ای مطلوب و منطبق با آرمان  جامعه
های سازمانی   ها از طریق اقدامات و کنش  زیرا آن ؛نامید ؟جع؟وان یاران مهدیت  ها را می  سازمان
ران ویا یاش، منظور از یاران های جامعه مهدوی هستند. در این پژوه  صدد تبلور آرمان در 

 ،های جمعی و گروهی  های انسانی هستند که از طریق کنش  ، آن دسته از سرمایه؟جع؟مهدی
 باشند.  جامعه مهدوی در تکاپو میهای   برای تحقق آرمان

 احساس تعلق. 3

کنند و نسبت به  زندگی می« مجموعه»صورت بهاند و از بدو تولد  ها موجوداتی اجتماعی انسان
این احساس تعلق است که به زندگی  .(1381)فرهمندیان،  آن مجموعه احساس تعلق دارند

ایجاد حس تعلق پذیری در پیروان خود به ی هر اندیشه و مکتب ،دهد. بنابراین  میمعنا اجتماعی 
در را ها   های همراهی و مشارکت آن  تواند زمینه  باشد. ایجاد احساس تعلق در افراد، می  مینیازمند 
 های گروهی و سازمانی افزایش دهد.  فعالیت

 پیشینه نظری پژوهش
پیشبرد اهداف بر های سازمان و نقش آن   اهمیت تعهد اعضای سازمان به اهداف و ارزش

نه عوامل یدر زم تا پژوهشگران این موضوع را مورد توجه قرار دهند.است باعث شده  ،سازمانی
گونی، مطالعات و تحقیگذار بر تعهد سازمانر یتأث ن یك از ایانجام شده است که در هر یقات گونا
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برخی از مطالعاتی  .اندا وابسته در نظر گرفتهیر مستقل یعنوان متغرا به یمطالعات، تعهد سازمان
در جدول ذیل به اختصار  ؛اند  که تعهد سازمانی را با رویکرد اسالمی مورد بررسی و تبیین قرار داده

 :شوندمیارائه 
مجله و  محقق عنوان پژوهش ردیف

 هایافته سال

1 

جایگاه تعهد، وجدان 
کاری، همت و کار مضاعم 
در توسعه و تعالی سازمانی 

کید بر نگرش   اسالمیبا تأ

 اشرف میرحیدری

مطالعات 
فقه 
تربیتی، 
1389 

این پژوهش، عوامل تعهد سازمانی را در دو 
بخش عوامل ساختاری و عوامل رفتاری مورد 

 دهد.بررسی قرار می

تعهد مدیران بخش دولتی  2
 در نظام اسالمی

محسن جاجرمی 
زاده، مسلم 

علیرضا  باقری،
مسلم  فراسی نژاد،

آرزو  محمدلو وعلی
 طاهری

مطالعات 
راهبردی 
بسیج، 
1398 

این پژوهش، تعهد سازمانی مدیران را در یک 
سطح تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد 

کند. براساس این به ارباب رجوع ارائه می
ای از پژوهش، تعهد شامل مجموعه

ارزشی وکفایت -های اعتقادی، اخالقیویژگی
د که شورفتاری مدیران را شامل می-سیاسی

 ها مورد توجه قرار گیرد.باید در گزینش آن

3 
بررسی راهکارهای افزایش 
تعهد عاطفی از دیدگاه 

 اسالم
 مجید زارع شحنه

اسالم و 
هاپژوهش
ی 

مدیریتی، 
1392 

ش تعهد یافزا یراهکارهااین پژوهش، 
مورد دگاه اسالم یاز د در سازمان را یعاطف

ائه بررسی قرار داده است و راهکارهایی ار
عبارتند از: نگاه مثبت و کند که می
ان مهر و یگر، ابراز و بیکدیز به یآممحبت

و مدارا،  یپوشت انصاف، چشمیمحبت، رعا
 یعفو و گذشت، حسن خلق، حسن ظن، نرم

جاد رابطه یگران، ایدر گفتار، احسان به د
، انتصابات مقبوالنه، ی، شفافیعاطف ت در امور
 .صدر  ، سعهیت مساوات و برابریرعا

4 
رابطه اخالق کار اسالمی با 
تعهد سازمانی و رضایت 
 شغلی در پرستاران

پور رضا رجبیعلی
میبدی و مرتضی 
دهقانی 
 فیروزآبادی

فصلنامه 
اخالق 
زیستی، 
1391 

کار اسالمی  براساس این پژوهش، بین اخالق 
و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؛ ولی 

رضایت شغلی رابطه بین اخالق کار اسالمی و 
معنادار وجود ندارد و البته نقش تعهد 

بینی اخالق کار اسالمی به سازمانی بر پیش
 مراتب از رضایت شغلی باالتر است.
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 روش پژوهش
بنیادی است که به کشم الگوی تعهد سازمانی در اندیشه پژوهشی  ،این پژوهش از نظر هدف

گیرد.   های توصیفی قرار می  در زمره پژوهش ،از نظر ماهیت و روشو پردازد.   مهدویت می
ای در پژوهش پیروی   که از هید الگوی مفهومی و یا چارچوب اولیه به دلیل اینهمچنین 

کتشافی محسوب میکند، به عنوان پژوهشی نمی اطالعات  ،ی قصد داردشود و با رویکرد استقرایا
عات گردآوری شده بپردازد. روش تحقیق به تحلیل اطال ،و با روش داده بنیادکند را گردآوری 

مبتنی ها ی دادهبر تحلیل استقرای برند،نام می« GT»داده بنیاد که به صورت اختصار از آن به 
کثر مفاهیم نه تنها از دادهبدان  ،باشد. ساخت نظریه در این روشمی ها استخراج معناست که ا
گیرند. روش ها قرار مید در ارتباط با دادهمنشوند، بلکه در جریان تحقیق هم به طور نظاممی

 ،در این روش .(313ص :1392است )محمد پور، مبتنی ناسی تفسیری بر روش ش ،داده بنیاد
ای ی مجموعهها و تحلیل استقرایداده فرایند ساخت یک نظریه از طریق گردآوری سازمان یافته

 ،داده بنیاد ،به عبارت دیگر  .(5ص :1386شود )منصوریان، شده انجام می ای احصاهاز داده
های قبلی یا منظم، به جای استنتاج از پیش فرض یها در فرایندنظریه ،روشی است که طی آن

شود )پاول، ها کشم میهای مفهومی موجود، به طور مستقیم از دادهها و چارچوبسایر پژوهش
 جادیا «1یمفهوم یهاکد»تعدادی  ،یکدگذار قیطر پژوهشگر از  ،واقت در  .(67ص :1999

 ،هاداده شکستن قیطر از  یکدگذار. کندمیروشن  را هیها و نظرداده انیم وندیکه پ کندمی
 نهیمشخص، زم یکدها در  هابندی دادهطبقه با و داده حرکت یتجرب سطح از  را پژوهشگر 

 ،های مهدویتآموزه در این پژوهش، پژوهشگر با مطالعه .کندمیه فراهم ینظر بهرا  ها  آن لیتبد
در  ،آن هستند. بنابراین بردارنده های مهدوی در است که آموزه معانی و مفاهیمیصدد کشم  در 

های اندیشه مهدویت و موعود ی منطبق هستند که از آموزههایمفاهیم با داده ،این پژوهش
 شوند.استخراج و استنباط می

__________________________________   

1. conceptual codes. 
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ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی را از هاتوان روشنمی ،1تئوری گراندددر اجرای روش 
بلکه چه بسا  کرد،تلقی مجزا در فرایند تفسیر  ،از لحاظ زمانیرا یا مراحلی کلی متمایز بهیکدیگر 

فرایند تفسیر با  ،. با این حالکندجا  هیا جاب ،ها را با یکدیگر تلفیق  پژوهشگر آن ،ممکن است
تر کدگذاری انتخابی بیشحل پایانی پژوهش، تحلیل و کدگذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مرا

های تر به تحلیل مؤلفه کد گذاری انتخابی بیش ،بنابراین .(329ص :1388نمود دارد )فلیک، 
مرحله نظریه پردازی است که بر اساس  ،کدگذاری انتخابی ،پردازد. در واقتبه دست آمده می

 ،گذاری انتخابیپردازد. در مرحله کداز مراحل کدگذاری قبلی، به تولید نظریه)الگو( می ،نتایج
شوند )دانائی فرد و اسالمی، مند به هم ربط داده میهای به دست آمده به شکلی نظاممؤلفه
تحریر و تحلیل به مرحله کدگذاری انتخابی اجرای پژوهشگر برای  ،بنابراین .(67ص :1390
ها   به آن ؟جع؟یاران حضرت مهدی یاست که در الگوی تعهدسازماننیازمند ی هایداده
های پژوهش به دست پژوهشگر با تعدادی مؤلفه انتزاعی که از داده ،پردازد. در این مرحلهمی
 ،پردازد و دیگر به کدبندی در این مرحله نیازی نیست. در این مرحلهبه تدوین الگو می اند؛آمده
ها را به تناسب با هم مرتبط توان هر یک از مؤلفهو میشوند میظ نظری اشباع ها به لحامؤلفه

 .(340، ص1ج :1392کرد )محمدپور، 
ها با داده ،صورت است که در نخستین گام  به این ،فرایند روش داده بنیاد در این پژوهش

، «مکّنا»، «وممظل»، «عدل»، «قائم»، «مهدی»، «مهدویت»از قبیل:  ،استفاده از مفاهیم حساس
شوند. گستره و گردآوری می احصااز نرم افزارهای منابت اسالمی « انصار المهدی»و « اهل بدر »

یابی از منابت اسالمی، باشد. پس از فرایند داده  میرا شامل گردآوری اطالعات آیات و روایات 
شوند و عمده آغاز می طی سه مرحله ،گذاریگیرند و سپس فرایند کدها مورد تحلیل قرار میداده

یابد. دست می ؟جع؟به مدل تعهدسازمانی در یاران حضرت مهدی ،سرانجام پژوهشگر 
های به دست آمده است که در کدگذاری باز، مفاهیمی برای هر یک از   ای از گزاره  نمونه ،1جدول

__________________________________   

ی . گراندد 1 یه یا ،Grounded Theory تئور یه برای که است کیفی تحقیق نوعی روش بنیاد، داده نظر ینظر  در مورد  پرداز
 الزم غنای از  موضوع،در زمینه  پژوهش ادبیات که شودمی استفاده زمانی روش، این. شودمی استفاده مطالعه مورد پدیده

یه ارائه هدف، همچنین. نباشد برخوردار  کنون که است جدیدی نظر  .است نشده مطرح پژوهشی جوامع در  تا
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 ها ایجاد شد.  آن
باشد. کدگذاری می «گذاری باز کد»ها در فرایند پژوهش داده بنیاد، نخستین مرحله از کدگذاری

همزمان هر داده را است که ی هایسازی به وسیله یک نام، عنوان یا برچسب مفهوممعنای باز، به
 ،آغاز تحلیل انتخاببرای ها را د که پژوهشگر چه طور دادهندهکند. کدها نشان میتشریح می

یابی از منابت، برای ز دادهپژوهشگر پس ا .(43ص :2006کند )چارماز، میجدا و دسته بندی 
کند. این مفاهیم یا کدهای اختصاص های به دست آمده یک مفهوم یا کد انتخاب میداده

که در فرایند  شوندها( می  ها )گزارهباعث تشریح و توصیم هر یک از داده ،هایافته به داده
ند )محمد پور، سشناها را از طریق این مفاهیم و کدهای اختصاص یافته میداده ،پژوهش
های اصلی برای مراحل بعدی ها به عنوان پایهمفاهیم استخراج شده از داده .(327ص :1392

 شوند.پژوهش محسوب می
 باشدپاالیش و تفکیک مفاهیم به دست آمده از کدگذاری باز می مرحله ،«کدگذاری محوری»

که  به طوری ؛است این مرحله مستلزم استفاده از روش مقایسه .(335ص :1388)فلیک، 
گیرند.   تر قرار میتر و تحلیلیهای کلیکدهای متداخل و مشابه توسط پژوهشگر در دسته بندی

با  ،در این مرحله .(335، ص1ج :1392یابد )محمدپور، ج ظهور مییتدر  در این مرحله، الگو به
که امکان کرد تری را میان کدها کشم   های مشترک بیشزمینهتوان مقایسه مفاهیم مختلم می

. وظیفه پژوهشگر کندهای یکسان را فراهم میطبقه بندی مفاهیم مشابه در قالب طبقه بندی
باشد. این کار مستلزم ها میدر این مرحله، دسته بندی و مقایسه مفاهیم استخراج شده از داده

ها، چندان آشکار نیست، در   که در ابتدا ارتباط بین آنچرا  ؛بسیار است صرف وقت و حوصله
زودی  اما به ؛کند که چندان به هم ربطی ندارندمشاهده میرا انبوهی از مفاهیم  ،محقق ،واقت

فرایند  2جدول .(21ص :1390شود )مهرابی و دیگران، آشکار میها آنپیوندهای نامرئی بین 
 دهد.  کدگذاری محوری را نشان می

زیرا  ؛دارای مشترکاتی بودندآمدند، اطالعاتی که از منابت اسالمی به دست  ،این پژوهشدر 
. پژوهشگر پس از حذف اطالعات ندبرخی از روایات در منابت متعدد و مختلم بیان شده بود

وری اطالعات ای است از فرایند گردآمرحله ،رسید. اشباع نظری «اشباع نظری»مشترک، به نقطه 
ندارد و نیازی جوی جدید برای گردآوری اطالعات و  نویسنده دیگر به جست ،دهد  که نشان می
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ای . در مرحله کدگذاری باز، برکندتحلیل را آغاز  تواند، فرایندبا همین اطالعات گردآوری شده می
سپس در فرایند کدگذاری محوری از طریق قاعده مقایسه و مشابه،  هر گزاره یک مفهوم ایجاد و

مقوله  هشتها که از کدگذاری محوری ایجاد شدند،   د. تعداد مقولهکنها را ایجاد می  مقوله
 ها در فرایند کدگذاری انتخابی در قالب الگو قرار گرفتند.  . سرانجام هر یک از مقولههستند

 دهد:  ها را نشان می  باشد که فرایند ایجاد مفهوم از گزاره  ی باز میراای از کدگذنمونه .1جدول 
 مفاهیم ایجاد شده از طریق کدگذاری باز  های اسالمیگزاره

وىس ْلناَم  ْرسخ
خ
َأ ْد قخ َلخ َیِبآََوخ

خ
َِبأ ْم ه  ْر ِ ك  َذخ َوخ ورِ

َالن   ماِتَِإَلخ ل  َالظ   َِمنخ كخ ْومخ ْخرِْجَقخ
خ
ْنَأ
خ
َأ اِمَی َخاِتنا

َ
خ
َأ الخ َی َخاهَّلِل؛َقخ ة  ثخ َلخ َاهَّلِلَثخ َیخَام  ات  وخ لخ َصخ اِِئِ َاْلقخ لَخْوم  َیَْاهَّلِلَعخ َیخَِهَوخ ْوِتَوخ َاْْلخ َاْلِقَیَخْوم  ةیَخْوم  َامخ

 چشم انداز مهدوی

ِدَ َاْْلخ ر  بخ ْمَز  َبخ  و ل  َق  ن خ
خ
أ كخ َ ال  َیرِجخ َِفَیخَِدَلخ ك   اَشخ خ وَب  رََِش  جخ َاْْلخ َِمنخ د   شخ

خ
اِتَاهَّلِلَأ  دارای ایمانی راسخ و قلبی استوار و محکمَذخ

َالمصارَ مراِئِهَبسائر  ترویج و گسترش عدالتَبالعدلَبنیَالناسَیبعثَاَلَا 
َ الخ ْمَََقخ كخ ْبِدَاهَّلِل؟ع؟َ اَعخ بخ

خ
ِةَأ وفخ ْهِلَاْلك 

خ
َِمْنَأ ل  ج  َرخ لخ

خ
أ َْسخ ْمَیخ َ خ  ِن ف ؟جَفخ اِِئِ َاْلقخ َمخ خ ج  ر 

َیَخ ه  َِإن خ ونخ ول  َْق  اَیخ َمخ الخ َقخ َلق ج  َرخ رخ شخ َعخ ةخ ثخ َلخ َثخ َوخ ةث ائخ ِ ِم  َلخ َثخ ْدرث ْهِلَبخ
خ
ِ َأ َِعد خ َِمْلل  ه  عخ َمخ ج  َْر  َیخ ج  ر 

َِفَ َِلََِإل خ و
 
اََأ َمخ ٍ َوخ و خ َیخَق  فث ِ َآلخ رخ شخ َِمْنَعخ ل خ قخ

خ
ِ َأ و خ َاْلق  و ول 

 
َأ ون  ََك 

 جوبرخورداری از افراد نیرومند و رزم

هَ  ر خ ْنَسخ َمخ الخ َقخ اِسِنََث  خ خ ََمخ ِعَوخ رخ َِباْلوخ ْل ْعمخ َْلیخ َوخ ِظْر ْنتخ ْلیخ َفخ اِِئِ اِبَاْلقخ ْصحخ
خ
َِمْنَأ ونخ ك  ْنَیخ

خ
أ

ِقَ َاْْلخْخَلخ
ع و پرهیزکاری  ور

باسَواحد َواحد،َوالل  َواحد،َوالقد  ی   هماهنگ و متحدالشکل بودنَوالز 
َیَخ ل  اََْدخ  َرخ ث  َلخ َثخ ا ََِبخ َوخ ةخ وفخ ْتَیَخاْلك  بخ رخ َاْضطخ ِد َقخ َواتث ْصغ  تخ 1ََفخ َوخ ه  َیَخلخ ّت خ َحخ ل  َیَخْدخ  ِتخ

ْ
َأ

َفَخ رخ ْنبخ َیَخاْْلِ َلخ َفخ ب  اََیْدرَِیخَْخط  َمخ اس  اءیَخالن خ كخ َاْلب  َِمنخ ول  َق 
 شوق مالقات

ت یبه منظور رعا ،ن جدولیدهد. در ا  یند کدگذاری باز و محوری را نشان میاز فرا یا  نمونه .2جدول 
 2شود.  یاز کدهای باز)مفاهیم( به عنوان نمونه ذکر م یاختصار، برخ

)مفاهیم( ها(کدگذاری محوری)مقوله  شناسه کدگذاری باز

 چشم انداز مهدوی

 1 چشم انداز مهدوی

 2 هانمایان شدن واقعیت

 3 نوید به مظلومان و مستضعفان

 معرفت راسخ به امام
 4 شناخت امام و ایمان راسخ به وی

 5 برخورداری از ایمان حقیقی

__________________________________   

: تمیل.. 1 .« ش» و في هامش« ۲۴00: 6ج -صغا -الصحاح»تصغو  فتصفو
 شود.قاله از ذکر همه مفاهیم اجتناب می. به دلیل محدودیت در حجم م 2
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)مفاهیم( ها(کدگذاری محوری)مقوله  شناسه کدگذاری باز

 6 بزرگ یها  تیدهنده در مسئول یاریو  رشیپذ یآمادگ

 عدالت گرایی

 7 احسان عدل و رعایت
 8 شهرها آباد کردن 

 9 داد و عدل ترویج 

 10 احیا کردن عدالت

 قدرتمندی

 11 وسایل نظامی و داشتن قدرت نظامی

 12 جوبرخورداری از افراد رزم

 13 افراد نیرومند 

 14 مردانی کاردان و کارساز 

 کنترل درونی

 15 مداومت بر ترک گناه و پناه بردن به خداوند

ع و پرهیزکاری  16 ور

 17 پیراستگی دل از نفاق

 18 پیشی گرفتن در کارهای نیک

 19 مراتب باالی معرفت االهی،  

 20 اهل سیر و سلوک

 21 کینهاخالق نیکو، نداشتن 

 22 اهل عبادت در شب

 نداشتن هدف
 23 نداشتن علم و بصیرت

 24 نداشتن قدرت تشخیص درست

 25 نداشتن هدف و برنامه

 پیروی

 26 یکرنگیو  یهمدل ،یاتحاد و انسجام و برادر

 27 استواری در عمل

 28 و متحدالشکل بودن یهماهنگ

 29 های مختلم به امام زمان؟جع؟پیوستن گروه 

 30 شوق مالقات و همجواری تعلق پذیری به امام

 31 قبل از ظهور  یآزمودن اصحاب، آمادگ
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در یاران حضرت  یهای الگوی تعهدسازمانپس از بروز و ظهور مؤلفه ،در این پژوهش
از دیگر اهداف این پژوهش ها   بین آن در مرحله کدگذاری محوری، کشم رابطه ؟جع؟مهدی

یاران  یآخرین گام برای تحقق الگوی تعهدسازمان ،هاشود. تحلیل روابط بین مؤلفهمحسوب می
تصمیم گرفت برای برقراری  ،های انجام شدهپژوهشگر با بررسی .است ؟جع؟حضرت مهدی

در قالب  ها را  مؤلفه ؟جع؟؛ان حضرت مهدیرویا یهای الگوی تعهدسازمانارتباط بین مؤلفه
و  ی، موانت تعهدسازمانی، ماهیت تعهدسازمانیسازهای تعهدسازمان  ، زمینهیعوامل تعهدسازمان

 .کندارائه و تبیین  یپیامدهای تعهدسازمان

 های پژوهش  تحلیل یافته
دهند. در واقت   های مدل را تشکیل می  های به دست آمده در این پژوهش، مؤلفه  مقوله
تبیین و تحلیل بر قابل توجهی نقش مدل  تشکیل دهنده عناصر و اجزایها به عنوان مؤلفه

شوند و تا درک ها به عنوان مقومات یک مدل نیز محسوب میمؤلفه ،مدل دارند. به عبارت دیگر 
چه بسا فهم مدل نیز امری غیر ممکن نیاید، های مدل به دست درست و صحیحی از مؤلفه
های مدل تعهد سازمانی در   کدگذاری، تالش شد تا مؤلفه با روش ،تلقی گردد. در این پژوهش

ها و عناصر مدل، در   ی و تبیین شوند. هر یک از این مؤلفهران حضرت مهدی؟جع؟، شناساییا
سازهای انگیزشی، ماهیت   مؤلفه عوامل انگیزشی، زمینهپنج در قالب  ،فرایند کدگذاری انتخابی

 شود:زش ارائه و تبیین میانگیزه، موانت انگیزه و پیامدهای انگی

 عوامل تعهد سازمانی. 1
، عوامل تعهد سازمانی ؟جع؟های الگوی تعهد سازمانی یاران حضرت مهدی  یکی از مؤلفه

شود که بر روی شکل گیری   . عوامل تعهد سازمانی به آن دسته از عواملی اطالق میاست
تحقق تعهد  ،تأثیر مستقیم دارند. به عبارت دیگر  ؟جع؟تعهدسازمانی در یاران حضرت مهدی

های انجام شده در این   است. با بررسیمبتنی بر عوامل تعهد  ؟جع؟در یاران حضرت مهدی
سازمانی در  ی شده که بر تحقق تعهدشناسای ترین عوامل تعهدسازمانی برخی از مهم ،پژوهش

معرفت راسخ به امام و انداز مهدوی،  چشم :د، عبارتند از نتأثیر دار ؟جع؟یاران حضرت مهدی
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نقشی قابل بر شکل گیری تعهدسازمانی در یاران حضرت  ،ی. هر یک از این عواملعدالت گرای
 دارد.توجه 

 چشم انداز مهدوی. 1-1
دهد که یاران ایشان وارثان زمین   های آینده نوید می  با ترسیم واقعیت ،چشم انداز مهدوی

ن ََّ >سیر آیه شریفه در تفکه ؛ چنانخواهند بود
ْرض َ  ا َ

هات َ  اْلأ َ ُ اِد  ِرت  ون َ  َی ِعت  اِلحُ َ  (؛105)انبیاء:<الصَّ
یکی دیگر از  .(67، ص2ج :1367)قمی، شمارد بندگان صالح را یاران حضرت برمی

ها و اهداف مهدوی در یاران حضرت   اندازهای مهدوی که موجب پایبندی و تعهد به ارزش  چشم
در تأویل آیه  ؟ع؟است. امام صادقمستضعفان نوید به مظلومان و  ؛شود  می ؟جع؟مهدی
ن َ >شریفه  د ِ

ِ  ا ُ ذ 
ُلون َ ت ُ  ن َ ی  ِللََّ ات َ ن ََُّهْم  ق 

ا َ ِلُموا ت ِ ن ََّ  َو  ظ ُ َه  ا ِ ْصِرِهْم   َعلی اللََّ ِذ  ت َ  این آیه»فرمودند:  (؛39)حج:<ر  ت  َلق َ
نکته اشاره مفاد آیه به این  .(189: ص1397نعمانی، )« نازل شده استقائم و یاران او  درباره

شود. ترسیم   گرفته میظالمان از مظلومان ، انتقام ؟جع؟دارد که در زمان ظهور حضرت مهدی
تواند عامل تعهدبرانگیز در یاران   مبنی بر احقاق حق مظلوم می ،اندازی نوید بخش  چشم

 حضرت باشد.

 . معرفت به امام1-2
گوی یاران حضرت مهدی؟جع؟، معرفت راسخ به امام یکی دیگر از عوامل تعهدسازمانی در ال

زمان؟جع؟ است. معرفت به امام از عواملی است که در یاران حضرت مهدی؟جع؟ تعهدسازمانی 
کند. امام صادق؟ع؟ ویژگی بارز یاران حضرت مهدی؟جع؟ را ایمان برشمرده و ایجاد می

 فرمایند: می
مان شکی یهاى آهن است در ا نند پارهها ماآن   یاران حضرت مردانی هستند که دل

ان گرفته و ی، امام را در مها هنگام جنگتر است. آن ها از سنگ محکمندارند و ایمان آن
دهند یش انجام میکنند، و هر کارى داشته باشد، برایبا جان خود از حضرت دفاع م

 (.308، ص52 : ج1403)مجلسی، 
حمایت از ایشان تا سرحد ان حضرت، برای تا یار شود  ایمان راسخ به امام موجب می 
است که فرمانبری یاران حضرت در روایات نیز بیان شده  فشانی، مدافت ایشان باشند.  جان
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این فرمانبرداری  .(تر است )همانفرمانبری کنیز به سرورش بیشایشان، از از  مهدی؟جع؟
شود. به   است که از روی علم و معرفت راسخ به امام حاصل می ؟جع؟تعهد یاران مهدیگویای 

در گرو معرفت  ؟جع؟تحقق و بروز چنین پایبندی و تعهدسازمانی در یاران مهدی ،عبارت دیگر 
 ؟جع؟،در مدل انگیزش یاران حضرت مهدی ،. بنابرایناست ؟جع؟راسخ و ایمان به امام زمان
 به امام است. یاوران، معرفت راسخ ،یکی از عوامل تعهدسازمانی

 عدالت. 1-3
باشد. امام   می «عدالت»گرایش به  ؟جع؟از دیگر عوامل تعهدسازمانی در یاران حضرت مهدی

حْ >در تفسیر آیه شریفه  ؟ع؟کاظم ُ َه ی  ن ََّ اللََّ
ُكْم ی ِ اْعَلُموا ا َ

ات ِ َلَعلََّ َ ت  ا َلُكُم اْلأ  َ ی َّ ب ََّ َ ْذ ت  َها ق َ ْعَذ َمْوت ِ َ ْرض َ ت 
ی اْلأ َ

ُلون َ  ْعق ِ خداوند زمین را  نیست که ؛ اینیحیی االرض بعد موتهامنظور از » :فرمودند (؛17)حدید:<ت َ
زمین  ،در پرتو آن عدالت انگیزد تا عدالت را زنده کنند و  می با باران زنده کند، بلکه مردانی را بر 

های صالح، با جوی انسان(. فطرت عدالت81، ص1ج :1381 ،)موسوی اصفهانی« شود  زنده می
شود تا این افراد با انداز ظهور مهدوی که رویکردی عدالت محور دارد، برانگیخته میدیدن چشم
عدالتی را برطرف کنند. در نتیجه در الگوی های مهدوی، هرگونه تبعیض و بیتعهد به آرمان

ز انداز مهدوی، معرفت راسخ به امام و عدالت گرایی اتعهد سازمانی در اندیشه مهدوی، چشم
 کنند.عواملی هستند که تعهد سازمانی را در اعضای سازمان ایجاد می

 یسازهای تعهدسازمان  زمینه. 2
، توجه به ؟جع؟یاران حضرت مهدی ییکی از ارکان و عناصر مهم در الگوی تعهدسازمان

بلکه برای  ،گیرد  تعهدسازمانی در خالء شکل نمی ،است. در واقت «سازهای تعهدسازمانی  زمینه»
. زمینه سازهای تعهدسازمانی در کردسازها توجه   زمینهبرخی تحقق آن در یاران حضرت، باید به 

به این حقیقت اشاره دارد که برای ایجاد و یا تقویت  ؟جع؟الگوی یاران حضرت مهدی
ساز تحقق و تعهد   ران حضرت مهدی؟جع؟، به عواملی نیاز است که زمینهتعهدسازمانی در یا

سازها، بسترهای تحقق و تقویت تعهدسازمانی در یاران حضرت   زمینه ،واقتهستند. در 
های   مایه و شالوده  توان بن  سازهای تعهد سازمانی را می  . زمینهکنندمیرا مهیا  ؟جع؟مهدی

ظرفیت مناسبی را برای نقش آفرینی عوامل  ،شکل گیری تعهد سازمانی برشمرد. به همین دلیل
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سازهای تعهدسازمانی   ترین زمینه  برخی از مهم ،. در این پژوهشکنندمیتعهدسازمانی ایفا 
 .«کنترل درونی»و  «قدرتمندی»عبارتند از: 

 قدرتمندی. 2-1
َِبِهَ»شود:   چنین بیان می ؟جع؟از زیارت مخصوص امام زمانبخشی در  ِعز خ

خ
َأ َوخ م خ ه  َََالل خ ِ َیالد  َََنخ ْعدخ بخ

وِلَ م  َ: »استاز دعای مأثور چنین عبارتی و   (589ص :1419)ابن مشهدی، «  اْل  ب  ْرغخ َنخ ا َِإن خ م خ ه  ََالل خ
َیَِْإلَخ َََِفَََكخ رِ

كخ َ ةث ْولخ َیَخدخ ه  ْهلخ
خ
َأ َوخ مخ ْسَلخ َاِْإِ ا ََِبخ

ِعز   َت  به مذکور تعابیر  .(424ص ،3ج :1407ی، )کلین« ةث
حضرت  سازهای تعهدسازمانی در یاران  از زمینه دارند.اشاره در اندیشه مهدویت  قدرتمندی
های تعهد   تواند زمینه  قدرتمندی است. ایجاد قدرت در جبهه مهدوی، می ؟جع؟مهدی

. جبهه مهدوی برای مقابله با جبهه کفر نیازمند کندرا ایجاد و یا تقویت  ران حضرتسازمانی در یا
تواند   به عنوان یک عامل زمینه ساز می ،قدرتاستطاعت و قدرتمندی است. برخورداری از 

های مهدوی   نسبت به اهداف و آرمانآنان تا کند حالت روانی در یاران مهدوی ایجاد نوعی 
تواند زمینه همراهی و مشارکت بسیاری از   همراه و متعهد باشند. قدرتمندسازی جبهه مهدوی می

 ؟ع؟امام سجاد ،. در این خصوصکندهای مهدوی را فراهم   افراد با اهداف و سیاست
هاى آهن  هاى شیعیان را همچون پاره  ام کند، خداوند دلیی که قائم ما قهنگام» فرمایند:  می
ن و رؤساى اجتماع یزم ها حکام  دهد، و آن  یروى چهل مرد میها ن  کند، و به هر مردى از آن  یم

حضرت »: آمده است وایت دیگری امام جواد؟ع؟ر. در (245ص :1403، )ابن بابویه خواهند بود
وجود مردان  .(123: ص1404، همان) «هایی نیرومند و مردان نامور استمهدی دارای اسب

در برابر در مصاف با جبهه کفر و  ؟جع؟رزمجو و نیرومند حکایت از قدرتمندی حضرت مهدی
ساز تعهد سازمانی در یاران حضرت   تواند زمینه  دارد. وجود چنین قدرت و شوکتی میمستکبران 
ی جبهه مهدوی باعث آرامش و اطمینان خاطر از پیروان و زیرا قدرتمند ؛شود ؟جع؟مهدی

های   ها با برنامه  هوادارن این جبهه خواهد بود و این اطمینان موجب همراهی و مالزمت آن
 سازمان اسالمی مهدوی خواهد شد.

 کنترل درونی. 2-2
شود،   می یاوران یبروز و تقویت تعهد سازمانی در مهدساز که موجب   از دیگر عوامل زمینه
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که افراد برانگیخته   به طوری ؛است 2خود کنترلی یراهبرد 1است. کنترل درونی «کنترل درونی»
هدفی که  .(114ص: 2004)شرمرهورن،  را بر عهده گیرنددر کارها رفتار خود شوند تا مسئولیت   می

ارجی، او را شود، ایجاد حالتی درون فرد است که بدون کنترل عامل خ در کنترل درونی دنبال می
گر بتوانند افراد را از کندمیتعهداتش متمایل اجرای به  وجدانی نسبت به انجام لحاظ . مدیران ا

آن افراد به  ،که به کنترل خارجی نیازی باشد بدون آن کنند،وظایفشان معتقد و ملزم دادن 
 فراتر از مسئله؛ اما تری به امور محوله ملتزم خواهند بود  وجدان، با میل و تمایل بیشلحاظ 

کنترلی به  آنان از این طریق است. عامل خود کردنهای اعتقادی افراد و خودکنترل وجدان، پایه
ت بر ماز طریق مداو ؟جع؟ساز تعهدسازمانی در یاران حضرت مهدی  عنوان یکی از عوامل زمینه

اوصاف یاران در چنان که  آید؛به دست میهای شبانه   اری و عبادتورع و پرهیزکترک گناه، 
كلَحزناَمنَخشیةَاهَّلل»بیان شده است:  ؟جع؟حضرت مهدی وا یلَاصواتَكأصواتَالل   ؛هلمَفَالل 

: 1416قندوزی، « )صدای زنبور عسل از خشیت خدا دارند، همچون هایی  آنان در دل شب، ناله
 بندگی یاران عبودیت و ،از پدران بزرگوارش امام جواد؟ع؟ ،در روایت دیگری .(95، ص3ج

د که در اطاعت خدا بسیار آنان سلحشورانی هستن»ند: مهدی؟جع؟ را این گونه وصم فرمود
  فرماید:  می ؟ع؟امام باقر  .(63ص :1422، )حائری« اند  سخت کوش

کند: امشب را به چون حضرت مهدی؟جع؟ بر بام نجم برآید به یارانش خطاب می
رسانند و سجده شب را به سحر می عبادت به روز آورید. آنان برخی در رکوع و برخی در 

 (. 308، ص52: ج1403کنند )مجلسی، به درگاه خدا تّضرع می
ها دارد. تحقق کنترل   آن درونیحکایت از کنترل  ؟جع؟اری یاران حضرت مهدیرهیزکقوا و پت

 د.کنها ایجاد می  درونی در یاران حضرت، زمینه تعهد سازمانی را در آن

 سازمانیماهیت تعهد . 3

درک  ؟جع؟؛های الگوی تعهد سازمانی در یاران حضرت مهدی  ترین مؤلفه  یکی از مهم
همان مؤلفه محوری در این  ،ماهیت تعهد سازمانی ،ماهیت تعهد سازمانی است. در واقت

__________________________________   

1 . internal control 

2 . self-control 
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ها و مبانی   با توجه به تفاوت نظام ارزشمرتبط هستند. ها نیز با آن   پژوهش است که سایر مؤلفه
به عنوان تعهد سازمانی مورد نظر  ،با سایر مطالعات سازمانی، آنچه در اندیشه مهدویتاسالم 
های انجام شده در این   با سایر مطالعات انجام شده تفاوت ماهوی دارد. با بررسی است؛

همان تعلق پذیری یاران به حضرت  ؟جع؟پژوهش، تعهد سازمانی در یاران حضرت مهدی
 ؟جع؟با امام زمانهمسویی علق پذیری که با احساس هویت و باشد. این ت  می ؟جع؟مهدی
تبلور حس همراهی  ،باشد. در واقت  می ؟جع؟تعهد سازمانی در یاران حضرت مهدی ؛استهمراه 

های اسالمی است.   همان تعهد سازمانی در اندیشه مهدویت در سازمان ،و تعلق پذیری به امام
کند. مردم از و سخن آغاز میگیرد بر منبر قرار میشود، وارد کوفه می ؟جع؟زمانی که مهدی

شوند امام را متوجه نمی کنند و از شدت گریه، سخنگریه می شدت شوق دیدار حضرت،
 ؟جع؟اوج تعلق پذیری به امام زماناین حالت، گویای  .(287،ص2ج :1417)طبرسی، 

های   حضرت، در مسیر اهداف و آرمانشود تا یاران   باشد. حس تعلق پذیری به امام باعث می  می
کامل و حقیقی  ایشود تا به عنوان شیعه  مهدوی از هید تالشی فروگذار نباشند. همین باعث می

در الگوی تعهد سازمانی در یاران حضرت  ،برای موالی خود محسوب شوند. بنابراین
 است. ؟جع؟، تعهد سازمانی، تعلق پذیری یاران به امام زمان؟جع؟مهدی
. در کنندمیهمان چیزی است که افراد با آن احساس هویت  ؟جع؟،علق پذیری به امامت

های مهدوی را پذیرفته و برای همکاری و مشارکت با آن تمایل   اهداف و ارزشوسو، سمتهمین 
دهند. میزان این عالقه به حدی است که برای حضور در زمره یاران   فراوانی از خود نشان می

 تمایل فراوانی خواهند داشت. ؟جع؟حضرت مهدی

 موانع تعهد سازمانی. 4
گر چه دارای عوامل و زمینه«تعهدسازمانی»الگوی  سازهای مختلفی است؛ همواره این الگو ، ا

تواند به موانت آن غفلت تواند دارای موانعی باشد. یک الگوی تعهدسازمانی کارآمد و جامت نمیمی
، یکی از ارکان و عناصر الگوی تعهدسازمانی یاران حضرت رو، در این پژوهشورزد. از این

ترین مانت تعهدسازمانی در اندیشه مهدی؟جع؟، موانت تعهدسازمانی است. در این پژوهش، مهم
 غایتمندی ویکی از موضوعات مهم در اندیشه مهدویت، است. « فقدان هدف»مهدویت، 



؟جع؟
دی
 مه
مام
ن ا
یارا
در 
نی 
ازما
د س
تعه
ی 
لگو
ا

 
 

 

67 

در ادیان، موعودباوری است.  شناسانهیکی از عناصر فرجامواقت، . در هدفمندی است
برای رسیدن به آموزد که می انسان و بهکند نهایتی برای حرکت جوامت ترسیم می باوری،موعود

های خود اهداف بیندیشد و فعالیتهمواره باید به « امام مهدی؟جع؟ محوریت به ه آرمانیجامع»
کی ا ها و ز هدفمندی برنامهرا به آن معطوف کند. اندیشیدن به غایت و نقطه مطلوب، حا

ها و تعامالت سازمانی، هدفی عظیم و هاست. یاران حضرت مهدی؟جع؟ در تمام برنامهفعالیت
َ»فرمایند: کنند. امام علی؟ع؟ در اوصاف یاران حضرت میغایتی متعالی دنبال می ونخ ْؤِمن  َم  ال  رِجخ

َ ار  ْنصخ
خ
ْمَأ َه  ِتِهَوخ ْعرِفخ َمخ ق خ َحخ هَّللخ واَاخ ف  رخ اِنَعخ مخ لز خ َاخ ْهِدیَِفَآِخرِ ْْلخ

مردان مومنی که خدا را چنان که شایسته ؛ اخ
، 57ج: 1403)مجلسی، «  در آخرالزمان هستندها یاران حضرت مهدی؟جع؟  اند و آن    است، شناخته

که سایر اهداف در پرتو ترین هدف است؛ به طوری. شناخت خدا بر مبنای بصیرت، عالی(229ص
رو، یاران حضرت مهدی؟جع؟ با معرفت و بصیرت کنند. از اینو معنا پیدا میاین هدف نمود 

دهند. چنانچه نسبت به اهداف مهدوی غفلت ورزند، کامل، اهداف مهدوی را تشخیص می
های مهدوی متعهد شوند. فقدان هدفمندی در یاران حضرت مهدی؟جع؟، توانند به آرماننمی

شود. الزمه تعهد سازمانی، انسجام و همراهی ها میدر بین آن موجب تشتت و انحرافات گسترده
تواند سطح مشارکت و رو، فقدان هدفمندی در آنان، میهمه آحاد یاران حضرت است. از این

های جمعی را برای تحقق اهداف، پایین آورد؛ زیرا هید اجماع و اتفاقی برای هدف در همکاری
کندگی را بین یاران وجود ندارد. بنابرا ین، عدم درک یاران حضرت از اهداف، زمینه اعوجاج و پرا

تواند به عنوان مانعی مهم در الگوی کند. به همین دلیل، فقدان هدفمندی میبین آنان ایجاد می
تعهد سازمانی یاران حضرت مهدی؟جع؟ محسوب شود. وقتی یاران نسبت به اهداف هید درکی 

نیز برای ماندن در این مسیر در بین آنان وجود نخواهد داشت. نداشته باشند، اعتقاد و میلی 
بنابراین، در الگوی تعهد سازمانی یاران حضرت مهدی؟جع؟ باید به این مانت توجه داشت. 

ای نداشته باشند، دیگر تعهد های یاران مهدوی وقتی برای همراهی اعتقاد و انگیزهمجموعه
 گیرد.ای مهدویت شکل نمیهسازمانی برای تحقق اهداف و آرمان

 یتعهدسازمان یپیامدها. 5
؟جع؟ مهدیحضرت در یاران  «تعهدسازمانی»الگوی ای ه  در صورتی که تمام ارکان و مؤلفه
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های انجام شده در این پژوهش،   با بررسی .باشد  ی نیز میتحقق یابند؛ دارای پیامدهای
را « انسجام»و  «اتحاد»و  «پیروی»؟جع؟، پیامدهای الگوی تعهدسازمانی یاران حضرت مهدی

 باشد.  می شامل

 پیروی. 5-1
برای مشارکت است، به اهداف از طریق نفوذپذیری از رهبر رسیدن فرآیند به معنای  «پیروی»

 :1982، 1)ورتمن نهای فردی یا گروهی معطوف به اهداف سازمان در موقعیتی معیّ   در تالش
دارای تعهد سازمانی  شوند،  ظاهر می مؤثر  پیروان نقش در  که افرادی ،(. به همین دلیل373ص
مؤثر پیروی افراد بر ی هستند. در الگوی تعهدسازمانی یاران مهدی، پیامد تعهدسازمانی، باالی
ها و   ها از برنامه  باشد. هرچه میزان تعهد سازمانی یاران مهدی افزایش یابد، پیروی آن  می

امام های فرمانیابد. نتیجه تعهد سازمانی، پیروی افراد از   های سازمانی نیز افزایش می  سیاست
ا» :فرمودند ؟ع؟های ایشان است. امام صادق  و آرمان ؟جع؟زمان یِدهخ ِةَِلسخ ْْلخمخ َاخ َِمنخ ه  َلخ ع  ْطوخ

خ
ْمَأ  ؛ه 

 «ترین آنان نسبت به موالی خود هستند ترین و مطیتکه در میان امت، اطاعت پذیر مردانی
ترین کارکردها و پیامدهای تعهدسازمانی در یاران  . یکی از مهم(307، ص52ج :1403 )مجلسی،
باشد. در نتیجه یاران   ها از امام و مقتدایشان می  پذیری آن  پیروی و اطاعت ؟جع؟،مهدی

 همدل و هماهنگ خواهند بود.ها در برنامهمهدوی با امام خود 

 اتحاد و انسجام. 5-2
است. « انسجام»و « اتحاد»تعهدسازمانی یاران حضرت مهدی؟جع؟، از دیگر پیامدهای الگوی 

ها چنان مستحکم است که گویی رابطه دوستی آن»بیان شده است:  ؟ع؟در روایتی از امام علی
(. بدون اتحاد و همدلی، هید 95، ص3: ج1416)قندوزی،  2«برادران تنی و از یک پدر و مادرند

ها حتی در لباس و هماهنگی و یکدستی و نظم ن اتحاد آنشود. ایکاری به درستی انجام نمی
(. نهضت مهدوی برای پیشبرد 148: ص1381شود )ابن طاووس، شان دیده میساختار نظامی

__________________________________   

1. Wortman 
ـا» .2 ّن خ اخ ْمََكـخ اهـ  بـ  ََرخ ب  ََاخ د  ََواحـِ ََوخ م   ْمََواِحدخ َ َا  َب   و ل  ََق  ة  ِمعخ تخ ْ ِةََُم  ب خ ََِباْْلحخ ِةََوخ صیحخ  (.۱65، ص۲: ج۱۴۲۲)یزدی حائری،  «الن خ
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اهدافش به اتحاد و انسجام جمعی نیازمند است؛ زیرا در پرتو چنین اتحاد و انسجامی است که 
اهمیت آن به قدری فراوان است که گیرد. ل میمشارکت و همراهی افراد در سازمانی تقویت و شک

َی َخإََِو »کنند: ای به مردم چنین توصیه میامام علی؟ع؟ در خطبه انخ كخ َ ْو َلخ َوخ وه  ل  اْقت  َ.....َفخ ةخ ْرقخ َاْلف  ْمَوخ ك  ا
ِّتَ امخ َِعمخ تخ ْ ِذهََتخ گر عامل تفرقه یا تفرقه هخ ا به افکنی را دیدید، آن ر؛ از اختالف و تفرقه بپرهیزید و ا

(. این قید اخیر در کالم حضرت 127البالغه، خ)نهج« من باشد قتل برسانید، هر چند در زیر عمامه
فرمایند: ولو فرد تفرقه انگیز در زیر عمامه من باشد؛ حکایت از اهمیت و نقش اتحاد و که می

در گرو اتحاد و های مهدوی، انسجام در آینده اسالم دارد. به عبارت دیگر، تحقق اهداف و برنامه
ها و راهبردهای های مسلمان است که دشمن با درک اهمیت این مسئله سیاستانسجام ملت
های مسلمان دنبال خود را به منظور ایجاد تفرقه و ممانعت از ایجاد اتحاد و انسجام ملت خصمانه

تالش کنند، به  های شیعی که برای اندیشه مهدویت و حمایت از ظهور ها و گروهکند. سازمانمی
اتحاد و انسجام درونی و ساختاری نیازمند هستند. در این زمینه الگوی تعهدسازمانی یاران امام 

تواند بر تحقق اتحاد و انسجام نقش آفرین که در این پژوهش انجام شده است، می ؟جع؟مهدی
 باشد؛ لذا به عنوان یکی از پیامدهای این الگو در نظر گرفته شد.

 ینتیجه گیر
تعهد »های مرتبط با اندیشه مهدویت، تالش شد الگوی   با بررسی آموزه ،در این پژوهش

مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. تعهد سازمانی موجب  ؟جع؟در یاران حضرت مهدی «سازمانی
گرچه   ها و اهداف سازمان در یاران مهدی میوابستگی عاطفی و تعصب به ارزش  در زمینهشود. ا

تعهد سازمانی در مطالعات انجام  ؛انجام شده است یکرد اسالمیبا رو یهایپژوهش یتعهدسازمان
تر به وابستگی عاطفی ناظر است و تمرکز آن بر ارتباط عاطفی افراد با سازمان و   بیش ،شده

تعهد سازمانی در اسالم را در قالب تعهد  ،اهداف آن است. حتی در برخی از مطالعات انجام شده
 ،ها  برخی از پژوهش ،به عنوان مثال ؛اند  جاری و یا مستمر مورد بررسی قرار دادهعاطفی یا هن
شمارند. های ذیل برمیشاخصرا دگاه اسالم یاز ددر سازمان  یش تعهد عاطفیافزا یراهکارها

و  یپوشت انصاف، چشمیان مهر و محبت، رعایگر، ابراز و بیکدیز به یآمنگاه مثبت و محبت
جاد رابطه یگران، ایدر گفتار، احسان به د یمدارا، عفو و گذشت، حسن خلق، حسن ظن، نرم
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گر  .سعه صدر  و یت مساوات و برابریت در امور، انتصابات مقبوالنه، رعای، شفافیعاطف چه  ا
راهکارهای این پژوهش،  ،واقت در ؛ نتایج این پژوهش در جای خود حائز اهمیت است

د بررسی قرار داده قالب انواع تعهدسازمانی موجود در مطالعات این حوزه مورتعهدسازمانی را در 
و مبتنی بر  ام شد، ارائه الگویی جدیدانجاین پژوهش که آنچه در   در حالی .(1392)زارع، است 
های مهدویت از تعهد سازمانی است. در این الگو حتی تعهد سازمانی صرفا به معنای   اندیشه

افراد با سازمان و اهداف سازمانی نیست، بلکه تعهد سازمانی را نوعی حس  ارتباط عاطفی بین
وقتی سخن از راهکارهای  ،. به همین دلیلکندمیمعرفی  ؟جع؟تعلق پذیری به امام زمان

ی ید به دنبال آن دسته از راهکارهایباآید، به میان میافزایش تعهد سازمانی در اندیشه مهدویت 
دهد. برخی از مطالعات انجام شده   می افراد را به امام گسترش و ارتقا بود که حس تعلق پذیری

در حوزه تعهد سازمانی با رویکرد اسالمی، فقط به معرفی عوامل ساختاری و رفتاری تعهد سازمانی 
، در الگوی ارائه شده در این رخالف پژوهش مذکور ب .(1389)حیدری، پردازد در اسالم می

. اندنی مورد توجه و مطالعه قرار گرفتهو پیامدهای تعهدسازما و موانتتمام اقتضائات  ،پژوهش
ت که این پژوهش با رویکرد این اس ،در واقت وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده

ی بومی و ابت اسالمی مرتبط با مهدویت احصا و الگویی و داده بنیاد، اطالعات را از مناستقرای
 ی( الگو1ر شماره)یاست. تصوکرده های مهدویت برای تعهد سازمانی ارائه   مبتنی بر اندیشه

 دهد.  یرا نشان م ؟جع؟یاوران حضرت مهدیدر  یتعهدسازمان
در این الگو سعی شد هر آنچه بر تحقق تعهدسازمانی در یاران حضرت مهدی؟جع؟ تأثیرگذار 

نیز در قالب یک مدل و الگوی چند تواند مانت این موضوع شود است، شناسایی شود و هر آنچه می
وجهی ارائه گردد. به همین دلیل، این الگو دارای پنج مؤلفه است که هر یک بر تعهدسازمانی یاران 
حضرت مهدی؟جع؟ نقش قابل توجهی دارد. عوامل تعهدسازمانی گویای آن دسته از اقتضائاتی 

کنند. در این ایفای نقش میاست که به طور مستقیم در تحقق تعهدسازمانی در یاران حضرت 
گرچه به طور مستقیم در تحقق تعهدسازمانی نقش آفرین نیستند؛  الگو، عواملی نیز وجود دارند که ا

تأثیرگذارند که از آن به  ؟جع؟به طور غیر مستقیم بر تعهدسازمانی یاران حضرت مهدی
دیگر، این عوامل، شود. به عبارت در یاران حضرت یاد می« سازهای تعهدسازمانیزمینه»

کنند. در الگوی ارائه شده، های الزم را برای عوامل تعهدسازمانی در یاران حضرت فراهم میظرفیت
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اند. و البته وجه تمایز الگوی ارائه شده با سایر موانت تعهدسازمانی نیز مورد توجه قرار گرفته
اندیشه مهدویت است. در  مطالعات در حوزه تعهد سازمانی، مفهوم و ماهیت تعهدسازمانی در 

با  اندیشه مهدویت، تعهدسازمانی به معنای ایجاد حس تعلق پذیری به امام زمان؟جع؟ است که
های اسالمی نیز سازگار است. وقتی تعهد سازمانی در اندیشه مهدویت، بر مبانی، اصول و ارزش

مراه خواهد داشت. ها را هحس تعلق پذیری مبتنی باشد، باالترین همانند سازی و دلبستگی
بنابراین، وقتی تعهدسازمانی در یاران، بر ایجاد حس تعّلق به امام زمان؟جع؟ مبتنی باشد، 

ن یترین هنجارمندی را به دنبال خواهد داشت. الگوی ارائه شده در اباالترین روابط عاطفی و بیش
گر سازمان مهدوی که با ارزش ، همسو یفرهنگ مهدو یالها و تعپژوهش، این قابلیت را دارد که ا

به قّوت خود  یرا نداشته باشد، همچنان تعهد سازمان یکند، توان و فرصت ارائه پاداش مادیکار م
 وجود داشته باشد. یاسالم یهادر سازمان

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟جع؟یاوران حضرت مهدیدر  یتعهدسازمان یالگو .1ر شمارهیتصو
 

  

 عوامل تعهد سازمانی:
 . چشم انداز مهدوی1
 . معرفت راسخ به امام2
. عدالت گرایی3

 انی:سازهای تعهد سازمزمینه
 . قدرتمندی1
 . کنترل درونی2

 

 ماهیت تعهدسازمانی:
 تعلق پذیری به امام

 موانت تعهد سازمانی:

 نداشتن هدف
 

 پیامدهای تعهدسازمانی:
 . پیروی1
 . اتحاد و انسجام2
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 پژوهش: پیشنهادهای
؟جع؟؛ یاوران حضرت مهدیدر  یتعهدسازمان ین الگوی، مطالعه و تدویاز بررسپژوهشگر پس 

 یرو، برخنیباشد. از ایمستقل نیازمند م یك به پژوهشیبرد که هر می ین حوزه پیدر ا یبه مسائل
 شوند:یل ارائه میدارند، در قالب پیشنهاد در ذ یت پژوهش و بررسیکه قابل یاز موضوعات

 ت؛یشه مهدویدر اند یتعهدسازمان یالگو یساختارل یتحل. 1

 ت؛یشه مهدویدر اند یتعهدسازمان یها  ن شاخصییتب. 2

 با دوران معاصر. معصومان؟مهع؟بررسی تطبیقی تعهدسازمانی در عصر . 3
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