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چکیده
موفقیت و پویایی در راستای نی به اهدا جامعه ،مسهتلزم تغییهر در فعالیهت
ها ،چگونگی اداره جامعه و به ویژه تأم بر روند توانمندسازی نیهروی انسهانی
است .پژوهش کیفی حاضر ،با هد تبیهین و شناسهایی الگهوی توانمندسهازی
نیروی انسهانی در پرتهو بهاور بهه مههدویت انجهام گرفهت .ایهن پهژوهش از لحهاظ
ماهیت ،مبتنی بر شیوه تحلیلی _ استنتاجی است و از لحاظ هد  ،کاربردی و
توسههعهای محسههوب مههیشههود و از لحههاظ راهبههرد پههژوهش نیهههز یهههک پهههژوهش
اکتشافی بوده و در نهایت ،از لحهاظ روش کیفهی بههکهار رفتهه ،مبتنهی بهر نظریه
دادهبنیههاد اسههت .مشههارکتکننههدگان در ایههن پههژوهش ،اس هتادان دانشههگاهههها و
حوزههای علمیه ،پژوهشگران حهوزه مههدویت و مهدیران منهابع انسهانی بهوده،
نمونهگیری بهصورت هدفمند بوده ،و روش انتخاب افراد نمونه ،گلولهه برفهی
اسههت .بهها اسههتناد بههه قاعههد اشههبا نظههری ،انههدازه نهههایی مشههارکتکننهههدگان
 .1استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 .3دانشیار دانشگاه امام صادق .
 .4دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری در بخش عمومی پردیس بینالمل کهیش _ دانشهگاه تههران (نویسهنده مسهلول)
(.)abdolmalekibabak@yahoo.com

پههژوهش 44 ،نفههر خبههره در حههوزه پههژوهش تعیههینشههده اسههت .ابهههزار گهههردآوری

اطالعههات ،مصههاحبههههای نیمهههسههاختاریافته بههود .در نهایههت ،جهههت تحلیهه

اطالعات بهمنزله محور اصلی نظریهپردازی مبتنی بر دادههها ،از روش تحلیه
محتواى مقولهای استفاده شد .نتای این پهژوهش ،مشهتم بهر سهه ُبعهد و 45

مؤلفههه محههوری بههود .براسههاس تحلی ه دادههههای پههژوهش ،از ُبعههد سههاختاری

عههواملی چههون تأ کیههد بههر هههد مههداری و تحههولگرایههی و برنامهههریههزی هدفمنههد
آموزشی ،از ُبعد رفتاری صداقت و امانتداری ،مسلولیتپهذیری و تأثیرگهذاری
و از ُبعد زمینهای تأ کیهد بهر ارتقهای فرهنهگ مههدویت ،زههد و پارسهایی ،بنهدگی
خالصانه و بصیرت ،بیشتر مورد تأ کید بودهاند.

واژگان کلیدی

مهدویت ،موعود ،توانمندسازی ،نیرویانسانی.

مقدمه
حکومت مهدوی ،همان شههر عهدل آرمهانی دیرینهه بشهر اسهت .بها ایهن تأمه کهه محهور وحهدت

انسانها و جوامع بشهری ،فطهرت توحیهدی آنهان اسهت کهه امهری عینهی و تکهوینی و پایهدار اسهته

چرا که فطرت نه از خصوصیات اقلیمی نشأت گرفته اسهت تها بها تغییهرات آن ،دگرگهون شهود و نهه
منحصر به زمان خاصی است تا با گذشت آن ،زمانش منقضی گهردد .بلکهه فطهرت در ههر مکهان،

زمان و با ههر مهذهبی مهورد توجهه بهوده ،وجههی پایهدار دارد( .بنهدعلی ) :4573 ،در همهین امتهداد
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باور به مهدویت به مثابه یک رکن اعتقادی شیعه مطر میشوده زیرا حیات شیعه ،بدون نظام
َ
َ َ َ َْ
َ
امامههت ،معنهها نههداردَ « :له ْهو َال َمهها ِفههی ْاأل ْ
ض ِمنهها ل َسههاخ ِت األ ْر ُض ِبأ ْه ِل َههها» (طبرسههی)542 :4085 ،ه
ر
ِ
بنههابراین ،شههیعه بههه امههام زنههده ،حاضههر ،نههاظر و تالش هگری اعتقههاد دارد کههه واسههطه فههی اسههته
«ب ُی ْمنه ُرز َق ْال َو َرى َو ب ُو ُجوده َث َب َتت ْ َاأل ْر ُض َو َ
الس َما » (قمی)405 :4584 ،
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ ِ
در ادبیهات پهژوهشههای راهبهردی و برخهی رشهتهههای علمهی مهرتبط ،تأ کیهد مهیشهود کهه هنههر

«تدوین ارائه توصیه» یکی از مهارتهای مهم پژوهش است (گلدمن )485 :4580 ،و ههمچنهین
پههوال ک ( )4824ادعهها مههیکنههد داشههتن چشههمانههداز از آینههده ،بههه منزلههه یههک محههرک اصههلی توسههعه

اجتماعی و تاریخی بهه حسهاب مهیآیهده ضهمن ایهنکهه مهیتهوان چشهمانهداز بهه منزلهه مثهالی بهرای
آرمان گرایی تاریخی در نظر گرفت( .مورگان )487 :5842 ،با توجه به تغییرات گسهترده محیطهی

در دنیههای پههرتالطم امههروزی ،برخههورداری از یههک توصههیه و راهبههرد اساسههی بههرای توسههعه و کسههب

مزیت پایدار ،بسیار ارزشمند و مهم تلقی میشود و در همین امتداد ،راهبرد توانمندسهازی نیهروی

انسانی ،در راستای بالندگی منابعانسانی ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسهت .بهبهود عملکهرد

نیروی انسانی عالوه بر اینکه نوعی انگیزه کهاری درونهی اسهت ،یهک گهرایش انگیزشهی فعهال نیهز

محس ههوب م ههیش ههود( .کن ههگ ،ل ههی ،ووگ )5842 ،ام هها مش ههک ای ههن اس ههت ک ههه ب ههدون وج ههود ی ههک
چشمانداز از مدینه فاضله ،هیچ راهی به تعریهف آن و بنهدر یها دریچههای بهرای ورود بهه آن وجهود

ندارد تا بخواهیم از طریق بادبانهای گوناگون ،کشهتی اجتمها را بهه آنجها برسهانیم( .مورگهان،

)443 :5842

براسههاس دیههدگاههههای رهبههر انقههالب ( ،)4582ایههران بایههد کشههوری قدرتمنههد شههوده یعنههی بایههد

توانمندیهای گوناگون خود را افزایش دهد( .خامنهای )4582 ،برای اقتدار یهک کشهور ،منهابع

انسانی ،انسان کلیدیترین عنصر شناخته مهیشهود و گهاهی از آن بههمنزلهه سهالح راهبهردی بهرای

ایجههاد مزیههت رقههابتی سههازمان ،یههاد مههیشههود( .اصههی فریههد ،خله  ،زائههری :4582 ،ش )05منههابع

انسانی کلید موفقیت یا شکست سهازمانهاسهت( .حسهنی ،عباسهیخهالجیری ،قالونهدی:4582 ،

مزیت رقابتی سازمانها ،تأ کید و توجه نمیشهود ،ایهن رونهد بهیتهوجهی یها توجهه انهدک بهه منهابع

انسهانی ،در سههازمانهههای دولتههی ایههران ،ممکههن اسههت در آینههده نزدیههک نتههایجی خطرنههاک در پههی
داشته باشد( .نجفبیگی ،موسیخانی ،دانشهفرد ،دالور ،همراههی :4585 ،ش )50چنهین امهری
از ایههن بههاور سرچشههمه مههیگیههرد کههه اگرچههه هههد اصههلی سههازمانههها ،افههزایش کههارایی و اثربخشههی

است ،ولی در عصر جهانیسازی برای دستیابی بهه موفقیهت ،بایهد بهه احکهام دینهی و انتظهارات
اجتماعی ،واکنش مثبت نشان داده شود( .رفیعی و زاهدی :4585 ،ش)7

بیان مسئله
جا دارد که باور به مهدویت که بسان گنجی پنهان ،مورد بهی تهوجهی و کهم لطفهی قهرار گرفتهه

است ،بایهد توسهط مسهلمانان و شهیعیان ،مهورد بهازخوانی و بهازروایی قهرار گیهرد .دلیه ایهن امهر آن
اسههت کههه ا گههر دیههن مبههین اسههالم را هماننههد اقیههانوس وس هیعی در نظههر آوریههم ،مهههدویت ،مرواریههد

گرانبهایی در آن است و تالش همه انبیها و ائمهه معصهوم؟مهع؟ کهه بهه عنهوان حافظهان و حامیهان
دین از طر خداوند بهودهانهد ،معطهو بهه ایهن بهوده اسهت تها نههال دیهن را آبیهاری کننهد و دیهن

حق ،با دسهتان پهر تهوان مههدی موعهود؟جع؟ ،بهه ثمهر برسهد و اهه زمهین و آسهمان ،وعهدهههای
تخلههف ناپههذیر الهههی را در تبلههور حقیقههت و عههدالت ،بههه چشههم خههود نظههاره کننههد (عظیمههی:4588 ،

ش )428 ،5و نباید از نظر دور داشت که هر تغییر و تحولی ،نیاز به زمینهسهازی دارد کهه بها توجهه

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

ش )0با اینحال ،متأسفانه در سازمانهای دولتی کشور ،به منهابع انسهانی بههعنهوان مههمتهرین
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به اهمیت روزافزون نیروی انسانی ،به عنوان یک سرمایه با ارزش و لزوم کسب توانمنهدیههای

الزم بههرای بهتههر شههدن عملکههرد ،الزم اسههت کههه در جهههت بههروز اسههتعدادهای بههالقوه انسههانههها،

شرایطی را فراهم کنیم تا آنهان شهیوهههای نهو و بهدیع بیافریننهد و روشههای کهاراتر را بها بههرهوری

بیشهتر ،ایجههاد کننههد .بههرای بههه آشههکار شههدن ایهن توانمنههدیههها و اثرگههذار شههدن آن در همه مراحه

زندگی ،این زمینهسازی میتوانهد در تحهوالت تربیتهی و ظههور توانمنهدیههای بهالقوه ،بهه صهورت
مطل ههوب و بالنهههده ،مهههؤثر باشهههد و حت ههی بهههرای درک بهتهههر و کشهههف ویژگ ههیهههها ،توانمنهههدیهههها و

نهاتوانیههاى خهود و دسهتیهابی بهه تصهورى درسهت و واقهعبینانهه از خهود ،نقشهی بسهیار مههم ایفها

کند( .شریفی)584 :4584 ،

منههابع انسههانی موجههود ،بایههد وضههعیت ای هدهآل هی کههه در جامع ه مهههدوی تحقههق خواهههد یافههت را

بشناسههند ،تهها بتواننههد جایگههاه و وضههعیت موجههود را درک کننههد .در صههورتی کههه نیههروی انسههانی

وضعیت ایدهآل را نشناسد ،کاستیهای وضعیت موجود را به لحاظ عملکردی نخواههد شهناخت

و در این صورت ،چه بسا توانمندیههای منهابع انسهانی موجهود را بهتهرین وضهعیتی بداننهد کهه از
حی عملکردی دستیافتنی است .همچنین امروزه ضروری است که در جهان اسالم و به ویژه

در عههالم تشههیع کههه مرکههز ثقه آن ایههران اسههت ،فرهنههگ مهههدویت مههورد طههر  ،بسههط و تههروی قههرار

گیرد .به عالوه ،جامعهای که داعی زمینههسهازی دارد ،بایهد بهه نسهبت جوامهع دیگهر ،ویژگهیهها و
رفتارهای ممتازی را در همه حوزهها داشته باشد.

تأم در پژوهشهای پیشین ،حاکی از آن است که معدود پژوهشهای صهورت گرفتهه دربهاره
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توانمندسازی نیروی انسانی ،در پرتو باور به مهدویت ،بهه صهورت عمهومی بهوده و کمتهر در حهوز

تحقیقههات سههازمانی انجههام پذیرفتهههانههد .در تههالش بههرای کاسههتن از خههال موجههود ،دغدغ ه اصههلی

پژوهش ،تبیین و شناسایی الگوی توانمندسازی نیروی انسانی ،در پرتو باور به کارکردههای بهاور
به مهدویت است.

مفهومشناسی
لغ نامه دهخدا ،الگو را به معنی سرمشق ،مقتدی ،اسوه ،قدوه ،مثال و نمونه تعریف میکنهد.

(دهخدا )522 :4577 ،در واقع الگهو را مهیتهوان مجموعههای از قواعهد ،دکتهرینهها ،سرمشهقهها،

راهبردهای کلی ،نمونهها ،مدلها ،رویهها و مواردی شهبیه بهه آن دانسهت کهه پهیش نیهاز انجهام
فعالیتهای جزئی و کلی ،برای کارهایی که قرار است با برنامهریزی و در مسیر درسهت و بهینهه،

حرکت کند و بخواههد بهه اههدا پهیشبینهی شهده دسهت یابهد .الگهو یهک وسهیله و معیهار و میهزان

اسههت بههرای ایههنکههه آن کههاری کههه انسههان مههیخواهههد انجههام دهههد ،بهها آن الگههو تطبیههق داده شههود.
(وکیلی)4453-4452 :4585 ،

در یک تقسیمبندی کلی دو نو الگو قاب ارائهاند :دسهته اول الگوههای فرا گهردی هسهتند کهه

مراحه رسههیدن بههه نتیجههه را نشههان مههیدهنههد .در واقههع الگوهههای فرا گههردی کمههک مههیکننههد تهها بههه

نتیجه برسیم .بدین ترتیب که اگر گام به گهام و براسهاس آن الگوهها پهیش بهرویم ،در نهایهت بهه

نتیجهه مطلههوب دسههت پیههدا مههیکنههیم .دسههته دوم ،الگوهههای نتیجهههای هسههتند کههه در موضههوعی

مشخا ،مجموعهای از نتای و راهکارها را به ما ارائه میدهند که از میان آنها ،انتخاب صهورت
میگیرد .به بیان دیگر ،این دسته از الگوها بر خال الگوهای فراگردی ،مسیر رسیدن به نتیجه

را ترسههیم نمههیکننههد ،بلکههه نتیجههه را معرفههی مههیکننههد( .اعرابههی :4585 ،ج )453-455 ،4الگههوی
مدنظر این پژوهش ،ترکیبی از الگوهای فراگردی و نتیجههای اسهت کهه ضهمن مشهتم بهودن بهر

مراح معین ،به نتای توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویت نیز نظر دارد.

تحقق وعده الهی مبنی بر حاکمیهت دیهن حهق و رههایی نهو بشهر از جهه  ،ظلهم و کفهر نظهر دارد.

(عظیمی :4578 ،ش )407 ،4الگوی جامعه مهدوی ،الگوی بصیرتبخشی است کهه بشهر را بهه

هد آفرینش و فلسفه خلقت متوجه کرده ،او را به غایت خویش رهنمون میگردد .فکر در باب

جامعههه مهههدوی و تصههور آن دوران ،انسههان را نسههبت بههه وضههع کنههونی ،معتههرض و امیههدوار نگههاه

مههیدارد و بههرای فههرد و تکامه فرهنههگ جامعههه ،تعههادل روحههی و روانههی ایجههاد مههیکنههد( .صههالحی،
سرآبادانی ،یوسفیان :4580 ،ش)452 ،02

اگر تبیین صحیحی از اعتقاد به مهدویت ارائه شود ،میتواند سبب تحهولی عمیهق در باورهها و

به تبع آن در رفتارها شوده بهگونهای که در حرکت بهسوی کمال و سعادت بشهری ،شهتاب یابهد.

(پورسیدآقایی و رحمانیزاده :4582 ،ش )425 ،02در پرتو چنین باوری ،آرمانگرایهی و نشهاط و

پویایی و وظیفهشناسی و روح امید در افراد زنده مهیشهود( .ملکهیراد :4582 ،ش  )588 ،02ایهن

باور در فرهنگ اسالمی ،در قالب اندیشه مهدویت متجلی شده که یکی از فصول مشهترک فهرق و

مذاهب اسالمی بهحساب میآید( .ملکهیراد :4582 ،ش )588 ،02و ریشه عمیقهی را در فرهنهگ
جوامع اسالمی گسترانیده است( .غفاری و دیگران :4582 ،ش)50

مکتب تشیع ،پیشرفت ،منحصر به رفاه دنیوی تلقی نمیشهود ،بلکهه راه و سیاسهتی اسهت کهه

بها احکههام الهههی آمیختههه مههیگههردد و بهها محوریههت بهاور بههه تههدبیر الهههی صههورت مههیگیههرد( .صههالحی و

دیگران :4580 ،ش )452 ،02بنابراین ،دورنماى جامعهه مههدوى در معهار اسهالمی رکهن اسهت

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

مهدویت ،باور استوار در مذهب شیعه است که به غایهت بعثهت همهه انبیهای الههی ،در راسهتای
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که در آن ،اوال معنویت جز ارکان اساسی جامعه است و جامعه بر محور عبودیت و بنهدگی خهداى
متعهال شههک مهیگیههرد و ثانیها ،در پرتههو ایهن معنویههت و عبودیهت ،عههدالت و رفهاه محقههق مهیشههود.
(صالحی و دیگران :4580 ،ش)405 ،02

ضرورت توانمندسازی منابع انسانی ،موجب توجه پژوهشگران سازمانی بهه باورهها ،اعتقهادات

و ارزشهههای مههذهبی ،بهههمنزلههه یکههی از مهههمتههرین عوام ه تأثیرگههذار بههر اخههالق حرفهههای اسههت.

(صانعی و یاری :4585 ،ش )5 ،8زیرا ادعا میشود که شایستگیهای منهابع انسهانی ،بههصهورت

جهدی از فرهنهگ و ارزشهههای دینهی برخواسههته ،بههطهور متقابه ارزشههای دینههی نیهز در ظهههور و

ب ههروز شایس ههتگیه ههای ف ههردی و س ههازمانی و رش ههد نی ههروی انس ههانی مؤثرن ههد( .احم ههدی ،دروی ههش،

سبحانیفر ،فاضلی کبریا :4585 ،ش )4برخی نتای پژوهشی نیز مؤید آنند کهه باورههای مهذهبی
و بهههطههور اخهها ،ارزشهههای اسههالمی ،نقشههی تعیههینکننههدهای در بهبههود عملکههرد منههابع انسههانی

دارند( .مالهی و بادوار)372 :5848 ،

توانمندسههازی ،معنههای عههام و خههاق و تعبیرهههای بههیشههماری دارد و ایههن تنههو تعههاریفههها و

رویکردههها ،انسههجام و یکپههارچگی برداشههت دربههاره ایههن مفهههوم را بهها مشههک مواجههه سههاخته اسهت.

(کازلوس ههاکیت ،بوس ههیونین ،توراس ههکاس :5845 ،ش )457 ،50درگی ههر نم ههودن و مش ههارکت دادن
تعداد زیادی از افراد برای ساختن چشماندازی از آینده سازمان ،تهدوین راهبهرد بهرای رسهیدن بهه

آنجهها و ت ههالش درجهههت تحق ههق آن را توانمندسههازی م ههیگوینههد( .ف ههرنچ ،سیس ههی )28 :4577 ،

توانمندسازی ،ظرفیتهای بالقوهای را برای بهرهبرداری از سرچشهمه توانهایی انسهانی در اختیهار

سال سیزدهم ،شمههاره  ،51هاییز 1813
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مهیگههذارد( .احمههدی ،صههفری کهههره ،نعمت هی )57 :4578 ،یکههی از مههؤثرترین راهکارهههای افههزایش
بهههرهوری و ارتقههای سههطح فعالیههت نیههروی انسههانی و مراتههب موفقیههت سههازمانههها ،توانمندسههازی

کارکنان است( .تقهیزاده و ضهیائی حهاجی پیرلهو )4582 ،توسهعه منهابع انسهانی نیهز ضهمن ایهنکهه
ذاتا ارزشمند و با اهمیت است ،ابزاری برای کاهش عقب افتادگی و فقر تلقی میشود) .تروملروا،

 :5842ش)45 ،33

توانمندسههازی را بهها توجههه بههه پههژوهشهههای گذشههته ،مههیتههوان ب هها ابع ههادی هههمچههون احسههاس

شایسههتگی ،احسههاس معنههیداری ،احسههاس حههق انتخههاب و احسههاس تأثیرگههذاری تعریههف نمههود.
(عبههاسپههور و بههدری :4580 ،ش )78 ،28توانمندسههازی روانشههناختی ،دارای ابعههاد گونههاگونی

است نظیر :احساس شایستگی (یعنی احساس خود کارآمدی یا آن دسته از مهارتهای شخصی

که فرد را قادر به انجهام موفقیهتآمیهز وظهایفش مهیکنهد)ه احسهاس داشهتن اعتمهاد (یعنهی کارمنهد

مطمههلن باشههد بهها وی منصههفانه و از منظههری بیطرفانههه رفتههار خواهههد شههد)ه احسههاس مههوثر بههودن

(اشاره به میزانی که فرد معتقد است میتواند بر پیامدهای کاری تأثیر بگذارد)ه احساس داشهتن
حههق انتخههاب (یعنههی احسههاس اسههتقالل در تصههمیمگیههریهههای کههاری)ه احس هاس معنههیدار بههودن

(ارزش داده شده به یک هد

کاری است)( .توماس و ولتهوس)328 :4888 ،

پیشینه پژوهش
نتای پژوهشی با عنوان «تأثیر اندیشه مههدویت بهر افعهال فهردی و اجتمهاعی» بیهانگر آن اسهت

که باور به مههدویت ،در بعهد فهردی ،آثهاری ههمچهون امیهد بهه آینهده ،امیهد بهه پیهروزی خهوبیهها،

تههرس از ورود بههه باطهه  ،احس ههاس دوسههتی بهها خ ههدا ،صههاحب زمههان و ی ههارانش و نیههز دشههمنی ب هها

دشههمنانش و نظههایر آن را ایجههاد مههیکنههد .در حههوزه افعههال اجتمههاعی نیههز بههر حرکههت در راه گسههترش
عههدالت و مبههارزه بهها ظلههم ،گسههترش اندیشههه مهههدویت و نیروسههازی ،مقابلههه بهها تعههالیم انحرافههی و

آسه ههیبهه ههای مهه ههدوی ،اسه ههتقرار حکومه ههت الهه ههی و ایجه ههاد امنیه ههت به ههرای امه ههام ،دال له ههت دارد.

(پورسههیدآقایی و رحمههانیزاده )4582 ،براسههاس مطالعههه «آمههوزههههایی از مههدیریت در قههرآن ،بهها

س ههوره اس ههتخراج ش ههدند ک ههه عبارتن ههد از :اس ههتحکام و اس ههتواری حکوم ههت ،برخ ههورداری از ق ههدرت

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

نگرش بر جز های  43الی  47قرآن» ،بر مبنای آیات قرآن کریم ،ویژگیهایی چون ایمهان ،علهم،

شایسههتگی بههرای حکومههت و معصههوم بههودن و مصههون بههودن از نفههوذ شههیطان( .طیههبحسههینی،
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صداقت ،قدرت ،تجربه ،قاطعیت ،شجاعت و عدالت را به منزلهه ویژگهیههای مهدیران شایسهته،
برشمرده است( .طاهری )4588 ،اساس نتای پژوهش دیگری ،با عنوان «کارکردههای مههدویت

در اصالح و تغییر رفتارهای فهردی و اجتمهاعی در دوران غیبهت» ،از جملهه مههمتهرین کارکردههای
باور به مهدویت در ُبعد فردی ،میتوان به افزایش امید ،خودسهازی ،تهالش ،شهر صهدر ،اخهالق
نیک و دوری از فساد اشاره نمود .فقرزدایهی و تشهکی حکومهت اسهالمی نیهز از جملهه کارکردههای

اجتماعی باور بهه معنویهت اسهت( .جعفهری )4582 ،پژوهشهی بها عنهوان «دسهتاوردهای مهدیریتی
حکومت امام مهدی؟جع؟» ،مهمتهرین دسهتاوردهای مهدیریتی حکومهت ایشهان را نظهم ،رشهد،

انگیختگی و معنویت ،برشمردهاست( .قزی و قوامی )4583 ،همچنین طهی پژوهشهی بها عنهوان

«ویژگهیهههای حکومههت مهههدوی در پرتهو سههوره ق» ،برخههی ویژگههیههای حکومههت مهههدوی از ایههن
بهیخطههای قضههاوت و داوری و اجههرای عههدالت ،برخهورداری از حکمههت و دانههش مههدیریت جامعههه،
 )4582در نهایههت ،دسههتاوردهای پژوهشههی بهها عنههوان «مفهههومسههازی مههدل شخصههیت اسههالمی»،

ارائه مدل شخصیت اسالمی مشتم بر هشت بعهد رشهد و توسهعه مسهتمر ،حجهاب و پرهیزگهاری،

صبر و توک  ،مشورتپذیری ،عدالت ،عبادت ،امانهت و صهداقت ،و علهم را مهدنظر قهرار مهیدههد.

(عثمان ،حمزه ،هشیم)5840 ،

پههژوهشهههای بههینالمللههی نیههز نشههان مههیدهنههد کههه یافتهههههها دربههاره مههذهب و ابعههاد گونههاگون

آن ،مه ههیتوانه ههد روشه ههنگریهه ههای مه ههؤثری در بررسه ههیهه ههای علمه ههی داشه ههته باشه ههد و از ایه ههن رو،

چنین ادعا میشود که باید درباره مؤلفهههای مهذهبی ،بههویهژه مهذاهب اسهالمی ،بیشهتر پهژوهش

ش ههود( .ج ههانبزرگ ههی )72 :4577 ،ب هها ای ههنح ههال ،علی ههرغم ای ههن واقعی ههت ک ههه ب ههیش از  78درص ههد

م ههردم دنیههها گ ههزارش کهههردهان ههد کهههه باوره ههای مهههذهبی ،بخ ههش مهمهههی از زن ههدگی روزانه ه آنهههها را

در بههر مههیگیههرد ،در پههژوهشهههای مههدیریتی ،توجههه چنههدانی بههه نقههش ارزشهههای مههذهبی نشههده

اسههت و گویهها بههاور بههر ایههن بههوده اسههت کههه ایههن موضههوعات ،چنههدان ارزش مطالع ه علمههی ندارنههد.

(مالهههی و بههادوار )372 :5848 ،بههرای مثههال ،نتهای پژوهشههی نشههان داد کههه بههین مفهههوم مهدیریت

اسههالمی و عملکههرد مههدیران در کشههورهای عربههی ،شههکا قابه مالحظهههای وجههود دارده بهههطههوری
کههه م ههدیریت منههابع انس ههانی در ایههن کش ههورها ،بههیش از آنکهههه برگرفتههه از ق ههرآن و حههدی باش ههد،

تحههت تههأثیر هنجارههها و ارزشهههای فرهنگههی کشههورهای غربههی بههوده اسههت( .بههرانین و پههوالرد،

 )245 :5848یعن ههی ارزشه ههای بنی ههادین جامع ههه کمت ههر م ههورد توج ههه ق ههرار گرفت هههان ههد و ای ههن ام ههر

ممکههن اسههت تههأثیر منفههی قاب ه تههوجهی بههر سههازمانههها و بههر کارکنههان داشههته باشههد( .فرگوسههن و

میلیمهان )058 :5887 ،ایههن خههال وقتههی بیشهتر آشههکار مههیگههردد کهه درک کنههیم اکنههون ،محتههوای

مناسب علمی درباره مفهوم مدیریت منابع انسانی اسالمی ،کمتر از سایر حوزهها است( .فشهارکی

و صحت :4582 ،ش)28 ،7
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در حههالی کههه ،شههمار رو بههه افههزایش پههژوهشههها ،رابطههه مههذهب و معنویههت بهها سههالمت جسههمی و

هتی گههروه غیرپایبنههد مههذهبی بههاالتر بههود( .مههکالویههن و
مههذهبی ،بهههطههور معنههاداری از نمههره بهزیسه ِ
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بینفردی در سازمانها ،تأیید شد( .هلمی ،البیب ،ابوکاهف )5840 ،یافتههای مطالعه دیگهری

روانههی را تأییههد نمههودهانههد .ایههن مطالعههات نشههان مههیدهنههد کههه پایبنههدی مههذهبی ،فعالیههتهههای
مذهبی و اعتقادات معنوی ،به بهبود سالمت و بهزیستی عمهومی منجهر مهیشهوند( .مهکالویهن،

نلسههون ،اس ههتیوارت )524 :5845 ،ب ههرای مث ههال ،نت ههای پژوهش ههی ب هها عن ههوان «همبس ههتگی ش ههدت
هتی افههراد گههروه پایبنههد
پایبنههدی مههذهبی و مقیههاس کیفیههت زنههدگی» ،نشههان داد کههه نمههره بهزیسه ِ

دیگههران )5845 ،در پژوهشههی دیگههر نیههز ،تههأثیر ارزشهههای اسههالمی بههر مههدیریت تعههارض روابههط

در  588سههازمان اسههالمی مههالزی ،نشههان داد کههه فعالیههتهههای منههابع اسههالمی بهها عملکههرد سههازمانی،
رابط معنادار دارد( .عظمی)5842 ،

روش پژوهش
پههژوهش حاضههر در کلیههت خههود کیفههی بههوده و بنههابر ماهیههت موضههو آن ،بیشههتر مبتنههی بههر شههیوه

تحلیلههی و اسههتنباطی اسههته بههه ایههن معنهها کههه در پرتههو بههاور بههه مهههدویت ،رهنمودهههای اساسههی

منطقی ،در قالب باورهای تربیتی ،استنباط و استخراج شدهاند.

ههههمچنهههین از لحهههاظ راهبهههرد پهههژوهش ،پهههژوهش حاضهههر اکتشهههافی بهههوده و رونهههد گهههردآوری،

تحلیه ه و اس ههتنتاج اطالعهههات ب ههه ش ههیوه اسهههتقرایی از مت ههون انج ههام پذیرفتهههه اس ههت :هرچنهههد از

نگ ههاه مخاط ههب و اس ههتفادهکنن ههده از پ ههژوهش ،نی ههز ک ههاربردی _ توس ههعهای محس ههوب م ههیش ههود.

روش پ ه ههژوهش کیف ه ههی ب ه ههوده ،از روش نظری ه هههپ ه ههردازی دادهبنی ه ههاد اس ه ههتفاده ش ه ههده اس ه ههت .در

نظریهپردازی دادهبنیهاد نیهز از رهیافهت ظهاهر شهونده اسهتفاده شهده اسهت تها بها اتخهاذ شهیوهههای

منظم گردآوری و تحلی همزمان اطالعات ،به تشخیا مقولهها ،مضمونهها و برقهراری رابطهه

بین آنها پرداخته شود.

مدیران سازمانها و پژوهشگران عالقهمند بهه موضهو مههدویت بهودهانهد .نمونههگیهری هدفمنهد
بوده و روش انتخاب افراد نمونهه نیهز ،گلولهه برفهی بهوده اسهت .سهه مهالک انتخهاب افهراد نمونهه،

داشههتن تحصههیالت و سههوابق پژوهشههی و آموزشههی دربههاره مهههدویت و مههدیریت منههابع انسههانی ،دارا
بههودن آثههار پژوهشههی دربههاره مهههدویت و برخههورداری از سههابقه مههدیریتی در سههازمانههها یهها تجربههه

همکاری مسهتمر بها سهازمانهها بهود .تعیهین انهدازه نمونهه در پهژوهش حاضهر ،بها اسهتناد بهه قاعهد

اشبا نظری صورت گرفت .اشبا نظری در این پژوهش با اجهرا و تحلیه مصهاحبه دههم تحقهق
یافت ،ولی در ادامه ،جهت اطمینان از دستیابی بهه اشهبا نظهری ،مصهاحبه یهازدهم نیهز اجهرا و

تحلی شد .ابزار گردآوری اطالعات ،مصاحبههای نیمهساختاریافته بود کهه اعتبهار آنهها از طریهق

روش بازبینی توسط مشارکتکنندگان بررسی و تأیید شد.

ی ههادآوری مهههیش ههود در جریهههان گهههردآوری اطالع ههات ،بهههه رعایهههت مالحظ ههات اخالقهههی اهتمهههام

ویههژهای گردیههد .از جمله ایههن مالحظههات ،برخههورداری از آزادی و حههق مشهارکت یهها عههدم مشههارکت

در مصه ههاحبههه هها ،جله ههب اطمینه ههان مشه ههارکتکننه ههدگان از محرمانه ههه به ههودن اطالعه ههات هه ههویتی و

جمعیههتشههناختی آنههها ،اخههذ موافقههت مصههاحبه شههوندگان بهها ضههبط شههدن صههدای آنههها ،و پرهیههز از
جهههت دادن بههه نظرهههای آنههها در جریههان انجههام مصههاحبه بههود .خالصههه روش تحقی هق در جههدول

شماره  4آمده است:

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

مشههارکتکننههدگان در ایههن پههژوهش ،اعضههای هیلههت علمههی دانشههگاهههها و حههوزههههای علمیههه،
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جدول شماره  :1خالصه روش تحقیق
ماهیت

نوع پژوهش

راهبرد پژوهش

تحلیلی _
استنباطی

هد  :کاربردی و
توسعهای با
ماهیت :ا کتشافی
رویکرد :کیفی
تحلی و استنتاج
اطالعات :استقرایی

نظریهپردازی
برمبنای داده

روش گردآوری
دادهها

مصاحبه
نیمه ساختار
یافته

جامعه آماری

روش نمونهگیری

پژوهشگران
حوزه مهدویت،
استادان
دانشگاهها و
حوزههای علمیه
و مدیران منابع
انسانی

نظری تا رسیدن
به نقطه اشبا

در نهایت جهت تحلی اطالعات بهمنزله محور اصلی روش نظریهپردازی مبتنی بر دادهها ،از

روش تحلیه محتههواى مقولهههای اسههتفاده شههده بههه ایههن ترتیههب کههه کدگههذاری اطالعههات ،طههی سههه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی صورت گرفت .اینجها بهه تفصهی مراحه اجهرا و تحلیه

مصاحبهها توضیح داده شده است:

پس از انجام اولین مصاحبه ،کدگذاری باز آغاز شد .در ایهن مرحلهه ،اطالعهات جمهعآوری شهده

از هر مصاحبه ،پس از یکی دو بار مرور ،سطر به سطر بررسی شد و به روش حداکثری ،به هر جز

کهه حههاوی نکتهههای مهرتبط بهها هههد پههژوهش تلقهی شههد ،برچسههبی از کلمهات نسههبت داده شههد کههه
بتوانههد معههر آن نکتههه باشههد (کدگههذاری بههاز) .ایههن کههار تهها آخههرین سههطر مصههاحبه ادامههه یافههت.

بهها ایههن کههار ،دادهههها بههه اجههزای بهها معنههی ،شکسههته شههده و هههر جههز بهها بههرچسههبی از کلمههات مههتن
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معرفی شد و مفهوم آن جز در متن مشهخا شهد .بعهد از ههر مصهاحبه ،کهدهای بهه دسهت آمهده،

با برچسب شماره مصاحبه ،در یک سهند متنهی واحهد گهردآوری شهدند تها امکهان مقایسهه راحهتتهر

آنههها فههراهم شههوده در مرحل ه بعههد ،ایههن کههدها بهها کههدهای دیگههر و بهها مههتن مصههاحبهههها (از حی ه

شباهتها و تفاوتها) مقایسه شدند تها کهدهای مشهابه در کنهار ههم دیگهر قهرار گیرنهد و طبقهات را
تشکی دهند.

با تولیهد طبقهات و کشهف ویژگهیهها و ابعهاد آنهها ،پژوهشهگر بهه سهمت کدگهذاری محهوری پهیش

رفت و کهدهای مشهابه در کنهار ههم و زیهر یهک مفههوم انتزاعهیتهر قهرار گرفتنهد کهه همهه گهزارههها یها

کهدهای بهاز درون خهود را در برداشهتند .در نهایهت ،کههدهای محهوری شناسهایی شهده نیهز براسههاس

مش ههابهتش ههان ،در طبق ههه مف ههاهیمی ب هههمرات ههب انتزاع ههیت ههر ،تح ههت عن ههوان ک ههدهای انتخ ههابی
گنجانده شدند.

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر  477کد بهاز اولیهه از مهتن مصهاحبههها اسهتخراج شهد .سهپس ایهن کهدهای بهاز

اولیههه ،بههه  24کههد بههاز غیرتکههراری تقلی ه داده شههدند و پههس از آن ،کدگههذاری محههوری و انتخههابی
اطالعههات صههورت گرفههت .در مجمههو  ،کههدهای بههاز 24گانههه بههه  45کههد محههوری تقلی ه یافتنههد و
ک ههدهای مح ههوری نی ههز در طبق ههه م ههرتبط ب هها س ههه ک ههد انتخ ههابی ،ش ههام ویژگ ههیه ههای س ههاختاری،

ویژگیهای رفتاری ،و ویژگیهای زمینهای ،گنجانده شدند.

مؤلفههای بیانگر ویژگیهای ساختاری مطلوب توانمندسازی نی وی انسانی
اولین کد انتخابی نامگذاری شده در پژوهش حاضر« ،مؤلفههای بیانگر ویژگیهای ساختاری

توانمندسازی نیروی انسانی» است .این بعد ،شام چهار مؤلفه (کد محوری) و  48گزاره (کهد بهاز

غیرتکراری) است .بر این اسهاس ،مهیتهوان گفهت کهه در الگهوی توانمندسهازی نیهروی انسهانی در
پرتههو بههاور بههه مهههدویت ،داشههتن برخههی از ویژگههیهههای سههاختاری تههأثیر مثبتههی دارد کههه از طریههق

برنامههریههزی هدفمنههد آموزشههی ،نمههود پیههدا مههیکنههد .در جههدول ،5ارتبههاط هههر یههک از کههدهای بههاز و
محوری مندرج در کد انتخابی «مؤلفههای بیهانگر ویژگهیههای سهاختاری مطلهوب توانمندسهازی

نیروی انسانی» ،مشخا شده است.
کد انتخابی

جدول :2مفاهیم و مؤلفههای بیانگر ویژ گیهای ساختاری مطلوب
کدهای باز
کدهای محوری

پویایی و شادابی

ویژگیهای
ساختاری
مطلوب

انعطا پذیری

هد مداری و
تحولگرایی

_ عدم تبعی در رفتار بین کارکنان و مدیران و...
_ تأ کید سازمان بر برخورداری از محیط با نشاط و مهذب
_ خود نظارتی در سازمان
_ پرهیز از پارتیبازی و خویشاوندساالری
_ تالش در جهت متناسبسازی بین بهرهوری و حقوق دریافتی
_ احترام به تصمیمها و کار مشارکتی
_ امیدواری به آینده
_ اختیار باالی نیروی انسانی
_ نظارت و کنترل غیرمچگیرانه
_ تغییر ساختار براساس نیاز و ضرورت
_ انتقادپذیری نیروها
_ تأ کیههد بههه فراتههر رفههتن از وضههع موجههود و تمایه مسههتمر بههه بهبههود
وضع موجود
_ عدالتخواهی
_ سعادتطلبی
_ احترام به قوانین و رعایت دستورالعم ها...

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

ویژگ ههیه ههایی ه ههمچ ههون پوی ههایی و ش ههادابی ،انعط هها پ ههذیری ،ه ههد م ههداری و تح ههولگرای ههی و
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کدهای محوری

کد انتخابی

برنامهریزی
هدفمند آموزشی

کدهای باز

_ برنامهریزی آموزشی با باور به مهدویت
_ تاکید بر الگوی معنوی
_ کادر آموزشی بنبستشکن
_ نظام آموزشی متکی بر مبانی باور به مهدویت

مؤلفههای بیانگر ویژگیهای رفتاری مطلوب
دومین کد انتخابی نامگذاری شده در پژوهش حاضر« ،مؤلفههای بیانگر ویژگهیههای رفتهاری
توانمندسازی نیروی انسانی» است .این ُبعد شام پن مؤلفهه (کهد محهوری) و  58گهزاره (کهد بهاز

غیرتکراری) شد .بر این اساس ،میتوان گفت که در الگوی توانمندسازی نیرویانسهانی در پرتهو

باور به مهدویت ،داشتن برخی از ویژگیهای رفتهاری تهاثیر مثبتهی دارد کهه از طریهق ویژگهیههایی

همچون صداقت و امانتداری ،مسلولیتپذیری ،امر به معرو و نهی از منکر ،ادب و نزا کهت و

تأثیرگذاری ،نمود پیدا میکنند .در جدول  ،5ارتبهاط ههر یهک از کهدهای بهاز و محهوری منهدرج در

کههد انتخههابی «مؤلفههههههای بیههانگر ویژگههیهههای رفتههاری مطلههوب توانمندسههازی نیههروی انسههانی»

مشخا شده است.
کد انتخابی

جدول شماره  :3مفاهیم و مؤلفههای بیانگر ویژ گیهای رفتاری مطلوب
کدهای باز
کدهای محوری

صداقت و امانت
داری
سال سیزدهم ،شمههاره  ،51هاییز 1813
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ویژگیهای
رفتاری

مسلولیتپذیری

امر به معرو و نهی
از منکر
ادب و نزا کت

_ یکرنگی و صداقت در عملکرد
_ دوری از تفرقهانگیزی
_ پرهیز از حسادتورزی
_ صداقت در گفتار و عم به آن
_ پرهیز از زیر آبزنی
_ اهمیت دادن به حفظ اسرار و آبروی دیگران
_ وفای به عهد
_ احساس حضور در محضر ولی عصر در انجام کار
_ یاری رساندن به مستضعفان
_ مسلولیتپذیری نسبت به مخلوقات خدا
_ حساسیت نسبت به مشکالت یکدیگر
_ هم سطحی و ارتباط مستقیم نیروها با مدیر
_ تالش در جهت تروی و ترغیب فرهنگ انتظار
_ تالش در جهت تروی معار مهدویت
_ توجه به امر به معرو و نهی از منکر در کمال احترام
_ تالش در جهت تروی برای برچیده شدن نظام زورگویی
_ خوشرفتاری
_ اخالق
_ مهرورزی

کد انتخابی

کدهای باز

کدهای محوری

_ پرهیز از آزردن و رنجاندن دیگران
_ پرهیز از افترا و تهمت زدن به دیگران
_ تواضع و فروتنی در روابط با دیگران
_ رعایت ادب و احترام نسبت به دیگران
_ برخورداری از انگیزش درونی در انجام کار
_ احساس خود اختیاری در سازمان
_ برخورداری از احساس اعتماد به نفس
_ استقالل کاری کارکنان
_ داشتن روحیه جهادی

تأثیرگذاری

مؤلفههای بیانگر ویژگیهای زمینهای
سومین کد انتخابی نامگذاری شده در پژوهش حاضر« ،مؤلفههههای بیهانگر ویژگهیههای زمینهه

ای توانمندسازی نیروی انسانی» است .این بعد شام چهار مؤلفه (کد محوری) و  55گزاره (کهد

باز غیرتکراری) است .بر این اساس ،مهیتهوان گفهت کهه در الگهوی توانمندسهازی نیهروی انسهانی

چون فرهنگ زهد و پارسایی ،نمایش بندگی خالصانه ،و بصیرت و خود اثربخشی .در جدول ،0

ارتباط ههر یهک از کهدهای بهاز و محهوری منهدرج در کهد انتخهابی «مؤلفههههای بیهانگر ویژگهیههای

زمینهای مطلوب توانمندسازی نیروی انسانی» مشخا شده است.
کد انتخابی

جدول  :4مفاهیم و مؤلفههای بیانگر ویژ گیهای زمینهای
کدهای باز
کدهای محوری

فرهنگ
ویژگ ه ه هههیه ه ه هههای
زمینهای

زهد و پارسایی

_ فرهنگ مناسب برای ابراز عقاید
_ فرهنگ مبتنی بر عملکرد مطلوب
_ رواج فرهنگ نو دوستی در سازمان
_ فرهنگ حمایت از کار تیمی
_ وجود فرهنگ اعتماد
_ تأ کید بر فرهنگ تربیت مهدوی
_ حمایت از فرهنگ خالقیت
_ فرهنگ تثبیت شده و مانع تخلف

_ ترجیح رستگاری اخروی بر سود دنیوی
_ سر خم نکردن در مقاب اهدا مادی
_ اعتقاد به لزوم حالل بودن روزی
_ سادهزیستی و اجتناب از تجم گرایی
_ مقاوم بودن در برابر وسوسههای دنیوی
_ صبور بودن و بردباری داشتن

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

در پرتو باور به مهدویت ،داشتن برخی از ویژگیهای زمینهای تاثیر مثبتی دارده ویژگهیههای ههم
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کد انتخابی

کدهای محوری

بندگی خالصانه

بصیرت

کدهای باز

_ عبودیت و اطاعت واقعی از خداوند
_ تعهد به ترک گناه
_ تعهد به آداب و سنن دینی
_ اهمیت دادن به مراسمهای مذهبی و معنوی در سازمان
_ عشق به انجام کار در راه خدا
_ احترام به حق انتخاب کارکنان
_ تأ کید بر ارتقا ارزشهای اسالمی
_ داشتن احساس معنیداری کار
_ تأ کید بر ارتقای بصیرت نیروی انسانی

مدل خام پژوهش
با شناسایی و تبیین ابعاد و مولفههای توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو بهاور بهه مههدویت،

در نهایت و با توجه به جداول فوق و استنباطهای انجام شده ،مدل خام زیهر (نمهودار  )4ترسهیم

شد و به منزله نتیجه پژوهش حاضر ،ارائه گردید.
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نمودار  :1مدل خام تبیین و شناسایی الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویت

نتیجهگی ی
الزمه خیزش و توسعه تمدن اسالمی ،پیشرفت در ابعاد گوناگون فرهنگی ،اجتمهاعی ،سیاسهی

و اقتصههادی اسههت و در ایههن راسههتا ،توسههعه نیههروی انسههانی ،مهههمتههرین دارایههی جوامههع بههرای نی ه

به اهدا فوق محسوب میشود .در واقع نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تحقهق اههدا و

رس ههالته ههای جامع ههه ،انکارناپ ههذیر اس ههت .ب ههر هم ههین اس ههاس ،توانمندسه هازی نی ههروی انس ههانی،

س ههازمانه هها را ب ههرای مواجه ههه مطل ههوبت ههر ب هها ش ههرایط متح ههول کن ههونی آم ههاده م ههیس ههازد .در واق ههع

توانمندسههازی نیههروی انسههانی بهها ایجههاد فرصههت بهبههود ،پههرورش حههس اعتمههاد نفههس و بههه وجههود
آوردن فضههای آزادی عم ه بههرای کارکنههان ،توانههاییههها و مهههارتهههای آنههان را بهبههود مههیدهههد و

موجبات رشد آنان را فراهم میسازد.

ایههن پههژوهش ،بهها هههد شناسههایی روشهههای توانمندسههازی نیههروی انسههانی در پرت هو بههاور بههه

مهدویت انجام گرفت .براساس نتای بهدست آمده ،از جمله ویژگیهای مطلوب توانمندسهازی

هههد مههداری ،تحههولگرایههی ،انعطهها پههذیری و برنامهههریههزی هدفمنههد آموزشههیه در بعههد رفتههاری

عبارتند از :صداقت و امانهتداری ،مسهلولیتپهذیری ،امهر بهه معهرو و نههی از منکهر ،ارزشهمندی

ادب و نزاکت ،تاثیرگذاریه و در بعد زمینهای عبارتند از :تأ کید بر ارتقای فرهنگ مهدویت ،زههد

و پارسههایی ،بنههدگی خالصههانه ،بصههیرت و خههود اثربخشههی .ایههن نتههای  ،هههمسههو بهها یافتههههههای
پورسیدآقایی و رحمهانیزاده ( ،)4582جعفهری ( ،)4582قهزی و قهوامی ( )4583اسهت کهه نقهش

بههاورهههای اسههالمی را در بهبههود رفتارههها ،مههد نظههر قههرار دادهانههد .همچنههین یافتههههههای احمههدی و

دیگران ( ،)4585عثمان و دیگران ( )5840و ربیپور و صمدیوند ( )4577که در پهژوهشههای
خود ،ویژگیهای مدیران یا منابع انسانی شایسته را بر مبنای رهنمودهای اسالم ،در پرتهو قهرآن،

و باور به مهدویت و فهم نمجالبالغه تبیین کردهاند همراستایی دارد.

در تبیههین نتههای پههژوهش ،مههیتههوان دالیه و مسههائ گونههاگون را مههورد توجههه قههرار دارد .از یههک

جنبه ،واضح است که تعریف سهعادت و خوشهبختی بهر مبنهای بهاور بهه مههدویت ،تعریهف خاصهی
دارد که با بسیاری از رویکردهای رای تفاوت دارد .سعادت در نگاه مهدویت ،مفهومی متعالیتهر

از رفاه مادی داشته ،در توسعه متوازن نیز بر جنبههای انسانی تأ کید شده و در مقصهد نههایی آن
قرب الهی و خشنودی خداوند متعال را در نظر میآورد .بدیهی است که باورمندان به مهدویت،

سعادت را در گرو لذتهای مادی ندانسته ،آرمهان خهود را رسهتگاری واقعهی و بازگشهت سهرافرازانه

بههه محضههر خداونههد متعههال مههیداننههد .بنههابراین ،چنههین فههردی ،احتمههاال کمتههر مرتکههب عمه هههای

شناسایی و ارائه الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در پرتو باور به مهدویا

نیههرویانسههانی باورمنههد بههه مهههدویت ،در بعههد سههاختاری ،عبارتنههد از :تأ کیههد بههر پویههایی و شههادابی،
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غیراخالق ههی ،ه ههمچ ههون رش ههوهدادن و رش ههوه گ ههرفتن ،اخ ههتالس ،پ ههارتی ب ههازی ،زورگ ههویی و فس ههاد

میگردد .از این رو میتوان گفت که باور واقعی به مهدویت ،موجب توانمندسازی منابع انسهانی
میشود .از زاویه الهامبخشی و انگیزشهی نیهز مهیتهوان گفهت بهاور بهه مههدویت امیهد مهیآفرینهد ،و
نشههاط ایجههاد مههیکنههد سسههتی و ناامیههدی و کسههالت را از بههین مههیبههرد .حرکههتهههای اصههالحگرانه را

تشویق مینماید و بر تالش افراد میافزاید در واقع ،شخصهی کهه از اعمهاق وجهودش بهه مههدویت

ایمان دارد ،لبریز از امید میشود و بنای عم و مرام زنهدگیش را بهر جلهب رضهایت خداونهد متعهال

مههینهههد و پیههامبر ا کههرم؟ص؟ و امامههان معصههوم را الگههو قههرار مههیدهههد .در نتیجههه ،چنههین فههردی از
انگیههزش درونههی ،حههس تکلیههف مههدار ،احسههاس خههود اختیههاری ،اعتمههاد بههنفس ،اسههتقالل کههاری،
یادگیری مستمر ،روحیه جهادی و سعادتطلبی برخهوردار مهیگهردد .و رسهتگاری اخهروی بهر سهود

زودگذر دنیوی ترجیح میدهد و در مقاب اهدا مادی ،سر خهم نمهیکنهد .بهه لهزوم حهالل بهودن

روزی اعتقاد خواهد داشت و به ساده زیستی و اجتناب از تجم گرایی متمای میگردد و در برابهر

وسوسههای دنیوی ،مقاوم ،صبور و بردبار ظاهر میشود و فروتن و متواضع رفتار مهیکنهد .بهدین
ترتیب ،مدیریت منابع انسانی در طریق باور به مهدویت ،به تعالی و معنویت میگرایهد و از فسهاد

و انحطاط اخالقی فاصله میگیرد و با امید به آینده روشن پیش میرود.
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