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  چكيده

ن عمل صالح، اقامـۀ نمـاز (گـزاردن نمـاز بـا      یمان و عمل صالح است و برتریدر پرتو ا ينش انسان، رستگاریهدف از آفر

ـ ی، اخالقیشی، گرایشناخت يها بر جنبه يا ر گستردهیه تأثکط آن) است یشرا یت تمامیرعا  یو جسـمان  ي، رفتـار ی، روان

ا خـارج از آن،  یـ ن اقامۀ نماز، اعم از فرادا و جماعت، در داخل سـازمان  یدارد. همچن یو اجتماع ينمازگزاران در سطح فرد

ـ نـان دارد. پـژوهش در ا  کارک یرفتـار سـازمان   يدر ارتقـا  یها و نقش خاص انسان یسازمان یبر زندگ يا ژهیو يرهایتأث ن ی

ق یـ ج و تعمینـان در تـرو  کارکگـر  یران و دیتوانـد مشـوق مـد    یت شناخت و باور به اقامۀ نماز، مـ یخصوص، همراه با تقو

رفتـار   يو بـه تبـع آن، ارتقـا    یو اخالق يماالت معنوکل یجه آن، تقرّب به خداوند و تحصیه نتکفرهنگ اقامۀ نماز باشد 

شود و آنچه بـه   یمطالعه م» یسازمان«و » یگروه«، »يفرد«معموالً در سه سطح  ینان است. رفتار سازمانکارک یسازمان

سـت و چگونـه   ینان در سطح سازمان چکارکرفتار  يه نقش اقامۀ نماز در ارتقاکن است یعنوان مسئلۀ مطمح نظر است ا

 ينظـر  ی، به پژوهش»ياجتهاد«تر،  قیر دقیو به تعب» یلیتحل- یفیتوص« يردیکمسئله، با رو یبررس يشود؟ برا ین مییتب

 يارتقـا «، »یاسـ یس ياز رفتارها يریجلوگ«، »ل ارتباطات مؤثریتسه«ه کد یاقدام شد و معلوم گرد یاسالم يها در آموزه

ـ تقو«، »به حل آن کمکاز تعارض و  يریشگیپ«، »یفرهنگ سازمان  يارتقـا «، و »یسـازمان  يشـهروند  يت رفتارهـا ی
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  مقدمه

مـان و عمـل صـالح    یا ه بـا کخداوند است  »یبندگ«ق یاز طر ينش انسان، فالح و رستگاریهدف از آفر

نمـاز اسـت. نمـاز،     اقامۀ، ين اعمال عبادکالعمل) و ر رین عمل صالح (خین و برتریتر ابد. مهمی یتحقق م

ـ یلکد برپا شـود ( یه باکن است یمۀ دیاد خداوند و ستون خی گـر  ی)، و قبـول د 54 ، ص3  جق، 1429، ین

ـ ا ).18، ص 6  ج اعمال توسط خداوند متعال، به قبول آن وابسته است (همـان،  آثـار و   يضـه دارا ین فری

و  ي، عبـاد يا شـه یو اند یشـناخت  يهـا  ه تمام جنبـه کانسان است  یدر زندگ يا ات فراوان و گستردهکبر

و  ي، و اقتصـاد یو فرهنگـ  ی، اجتمـاع یو بهداشـت  یسـت ی، زيو رفتـار  ی، اخالقیو روان ی، عاطفيمعنو

 يامـل، بـر نمـاز دارا   کن آثار به طـور  یات، ایرآن و رواات قیرد. البته بر اساس آیگ یبر م آن را در یاسیس

بـه جماعـت   «، و »دوام«، »حضور قلـب و خشـوع  «، »اول وقت بودن«مانند  یطیشود؛ شرا یط بار میشرا

تـر   امـل کط ین شـرا یـ ن مهم اشاره دارد. هر قدر ایو امر به آن در قرآن، به هم »اقامۀ نماز«ر یتعب». خواندن

دار و یـ ق، پایـ ر عمیابـد و تـأث  ی یش مـ ینظر باشد، آثار مترتب بر آن افـزا  نماز مطمح »اقامه«محقق شود و 

رسـد.   یز بـه حـداقل مـ   یند آثار نماز نکتفا کط ایخواهد داشت. اما اگر نمازگزار به حداقل شرا يتر املک

ه نمـاز او  کـ د ابد، نشان از آن داریدر نمازگزار تحقق ن یاسالم يها ور در آموزهکن، چنانچه آثار مذیبنابرا

دهندة آن اسـت   نماز به دور باشد، نشان یه جامعۀ ما از آثار اجتماعکزان یط الزم را ندارد، و به هر میشرا

  ).14، ص 1392،  ارانکو هم يده است (ساجدیه الزم است اقامه نگردک ه نماز در جامعه چنانک

 يه بـرا کـ متنـوع   ییهـا  سازمانگذرد؛  یها م در سازمان ها انسان یاز زندگ یعیامروزه بخش وس

متولـد   »مارسـتان یب«بـه نـام    یدر سازمان يامروز اند. انسان ل گرفتهکبه اهداف گوناگون ش یابیدست

، »كودکمهـد «بـه نـام    یبـه سـازمان   ،بعـد  کیانـد  .نـد ک یرشد م »خانواده«به نام  ينهاد در .شود یم

 یدر سازمانچه بسا گذارد و سپس  یم يپا یز آموزشکگر مرایا دی» دانشگاه« ،»رستانیدب«، »دبستان«

دة ییـ زا »یسـازمان  یزنـدگ «شود. مفهـوم   یمار کمشغول به  یا خصوصی ی، دولتیا خدماتی يدیتول

از مباحـث مهـم و    یکـی اسـت.   يامروز یاز ابعاد زندگ یبعد مهم يایر و گویت ناگزین واقعیهم

ـ یاسـت؛  » یرفتـار سـازمان  « ت آنهـا، مبحـث  یریهـا و مـد   ننده در سـازمان ک نییقابل توجه و تع  یعن

ح، یتشـر  ییبه بهبود توانا یافتۀ رفتار سازمانی ها، اعمال و رفتار افراد در سازمان. مطالعۀ نظام نگرش

 يبرا يا نهیانجامد و زم یر و بهبود رفتارها در جهت اهداف سازمان میینترل، تغکت، ی، هداینیب شیپ

سـازمان   یبه اثربخش یابی، دستیت رفتار سازمانیریمد یاست. هدف اصل »یت رفتار سازمانیریمد«

  ).11و  7، ص 1389ان، یی: رضاكو رفاه فرد در سازمان است (ر.



   ۶۵ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

 يرهـا یرگـذار اسـت، بـالطبع تأث   یانسـان تأث  یزندگ يها بر تمام ساحت »اقامۀ نماز«ه کنیبا توجه به ا

، ی، فرهنگـ یآثـار اجتمـاع  «تحـت عنـوان    يه تـا حـد  کـ دارد  »ها  انسان یسازمان یزندگ«ز بر ین يا ژهیو

اران او کـ و هم يابوالفضل ساجدشده است.  یتوسط پژوهشگران بررس» نماز يو ادار یاسی، سياقتصاد

» یاجتمـاع «و » يفـرد «ه در دو بخش آثار ک)، یمختلف زندگ يها ر نماز در ساحتیتأث( آثار نمازتاب کدر 

آثـار  «، »يا شـه یاند - یآثـار شـناخت  «ن یبـا عنـاو   يرا در فصول متعدد» اقامۀ نماز يفرد«م شده، آثار یتنظ

و  یمعرفـ » یبهداشـت  - یسـت یآثـار ز «، و »يرفتار - یآثار اخالق«، »یروان - یآثار عاطف«، »يمعنو - يعباد

ـ ن» نماز یآثار اجتماع«اند. در بخش  ردهکن ییتب  نمـاز و «، »نمـاز و خـانواده  «ن یبـا عنـاو   یل فصـول یـ ز ذی

انـد.   ردهکـ ن یـی نمـاز را تب  یآثـار اجتمـاع  » نماز و اقتصاد«، و »استینماز و س«، »نماز و فرهنگ«، »جامعه

آثـار  «بـا عنـوان    یسندگان، در بخشین نویاز هم ارکـ ط ینماز در مح يازس روش فرهنگتاب کن در یهمچن

  ست.ن شده اییو تب یی، شناسايارک يها طی، هشت اثر اقامۀ نماز در مح»نماز يادار

ـ ن یخاص يرهایا خارج از آن، تأثی، اعم از فرادا و جماعت، و در داخل سازمان »اقامۀ نماز«اما  ز بـر  ی

نون مـورد  که تـا کـ در ارتقا و بهبـود رفتـار آنـان دارد     يا ژهیو نقش و» ها نان سازمانکارک یرفتار سازمان«

، و  ر اقامۀ نماز بـر سـازمان  ینۀ تأثیرسد پژوهش در زم یق مستقل قرار نگرفته است. به نظر میتوجه و تحق

ت شـناخت و بـاور بـه اقامـۀ     یتواند با تقو ینان سازمان، مکارکن و شناساندن نقش آن بر بهبود رفتار ییتب

جـه آن  یه نتکـ ق فرهنگ نماز باشد یج اقامۀ نماز و تعمینان در تروکارکگر یران و دیمد يبرا ینماز، مشوق

  نان است.کارک یرفتار سازمان يو به تبع آن، ارتقا یو اخالق يمعنوماالت کل یتقرّب به خداوند و تحص

ن یـ شـود و آنچـه در ا   یم یبررس» یسازمان«و » یگروه«، »يفرد«معموالً در سه سطح  یرفتار سازمان

نـان در  کارکرفتـار   ين نقش اقامۀ نمـاز در ارتقـا  ییشود، تب یمقاله بدان توجه م یکنوشتار در چارچوب 

رفتـار   ينقـش اقامـه نمـاز در ارتقـا    «ه کـ ن است ین، مسئلۀ پژوهش حاضر ایبنابرا سطح سازمان است.

ـ ا یبررسـ  يبـرا  »شـود؟  ین مییست و چگونه تبینان در سطح سازمان چکارک ن مسـئله، پژوهشـگر بـا    ی

 یاسـالم  يهـا  در آمـوزه  ينظـر  ی، به پژوهش»ياجتهاد«تر،  قیر دقیو به تعب یلیتحل - یفیتوص يردیکرو

ر و یل شش عنوان، تـأث ی، ذ»نانکارک یرفتار سازمان يارتقا«و  »اقامۀ نماز«م ین مفاهییپس از تبرد و کاقدام 

  رده است.کح ینان را تشرکارک یرفتار سازمان ياقامۀ نماز در ارتقا ینیآفر نقش

ـ یبـه منـابع د   یام شرعکافتن احیز یو ن مراد شارع كدر يرا، محقق ب»ياجتهاد«در روش  ـ ی، ین  یعن

 .پـردازد  یبـه اسـتنباط مـ    ،»اصول فقـه «بر اساس قواعد مطرح در علم ند و ک یرجوع م» سنت«و » قرآن«

 طیشـرا  ،شأن نزولد یات قرآن، پژوهشگر باینان از آیمتقن و قابل اطم یبه برداشت و فهم یابیدست يبرا
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ـ ن اتیـ رواخصـوص  در  و نـد ک یبررسگوناگون را زمان نزول و احتماالت  یاجتماع د، مـدلول،  سـن  زی

ات و یـ آ ين، پژوهشـگر در فهـم معنـا   یبنابرا .ردیرا در نظر بگآنها  هیو مقال هین حالیقراو  ر،جهت صدو

رده و بـا  کـ امالً توجـه  کـ ات و برداشت از آنها، به قواعد لغت عرب و اصول اسـتظهار از نصـوص   یروا

ر یتفسـ «ه از سقوط در ورطـۀ  کده است یوشکها،  و ترجمه یثیتب حدکر متعدد، شروح یمراجعه به تفاس

  ند.کاجتناب  »ل نظریتحم«و  »يبه رأ

  اقامه نماز

ـ ی» ء أَقَام الشـی «است.  يمتعدد یمعان يدر لغت عرب، با توجه به مفعولش، دارا» اقامه« برپـا  «: آن را یعن

» أقـام فالنـاً  «». ردکآن را راست  یجک«ا ی») قوم«ق، ماده 1414منظور،  (ابن» ادامه داد«ا ی» رد و بپا داشتک

زان یـ ر المیصـاحب تفسـ   »).قـوم «، مـاده  1471، یشـ یرق» (نشـاندن «س ک، برع»ردکرا بلند  یفالن: «یعنی

ز مترتب بـر آن شـود،   یه تمامى آثار آن چکبه نحوى  ،ز استیبه معناى بپا داشتن هر چ» اقامه«سد: ینو یم

 ۀشـهادت، اقامـ   ۀنماز، اقامـ  ۀسنت، اقام ۀعدل، اقام ۀتى پنهان و مفقود نماند؛ مانند اقامیچ اثر و خاصیو ه

  ).62، ص11ق، ج1417، ی(طباطبائ ن و امثال آنیحدود، اقامه د

 »الصـالة مونَ یقی«د: یگو یداند و م یم ض آنیبا حدود و فراانجام نماز را  »نماز ۀاقام« یطبرسمرحوم 

در  یاصـفهان  راغـب »). قـوم «، مـاده  1371، یشـ یرق. (ورنـد آ ینحو کامل و احسن بجا مه نماز را ب :عنىی

و  ؛»علیهـا  حـافظونَ هـا و ی علَدیمون فأي: ی الصالةَو قوله یقیمونَ «: دارد یان میب ب القرآنیغر یف مفرداتال

ـ ». ننـد ک یآن مداومت دارند و بر آن محافظت مانجام ر ب یعنی ؛دارند یپا م هبرا نماز  سـد:  ینو ین مـ یهمچن

ن معنا توجـه داده شـود   یآمده است تا به ا» نماز ۀاقام«ر یمدح کرده، تعباز آن ا یخداوند به نماز امر هرجا 

، ی(راغـب اصـفهان   ئات نمازیآوردن ه يبجافقط ط است، نه یکه مقصود از نماز، گزاردن نماز واجد شرا

  .»)قوم«ق، ماده 1412

این است که نماز را بـر پـا    ،الصالةَو أَقاموا « :فرمودمعناى اینکه د: یفرما یم زانیالمدر  یعالمه طباطبائ

و ردنـد  کنو آن را تـرك   ندیعنى نگذاشتند ساقط شود و به اجـزا و شـرایط آن خللـى وارد نسـاخت     ؛داشتند

(بـه   »نمـاز  ۀاقام«تعبیر به آمده است:  ر نمونهیتفس). در 470، ص11ق، ج 1417، ی(طباطبائ خوارش نداشتند

کننـد کـه    بلکه کارى مـى  ،خوانند نه تنها خودشان نماز مىمؤمنان از) اشاره به این است که جاى خواندن نم

، 7  ، ج1374 اران، کـ و هم يرازیارم شـ کـ (م محکم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا باشـد  ۀاین رابط

ـ بلکه چنـان کنیـد کـه آ    ،تنها خودتان نمازخوان نباشید :یعنى» الصالةموا یقأ). «88 ص  ۀین نمـاز در جامعـ  ی



   ۶۷ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

اشاره به این اسـت کـه نمـاز    » قیمواأ«تعبیر به . انسانى بر پا شود، و مردم با عشق و عالقه به سوى آن بیایند

ترین رکن آن توجـه قلبـى و حضـور     طور کامل بپا دارید که مهمه بلکه آن را ب ،شما تنها اذکار و اوراد نباشد

  ).209، ص1(همان، ج  جان آدمى استثیر نماز در روح و أدل در پیشگاه خدا و ت

  نانکارک یرفتار سازمان يارتقا

رفتـار   يارتقـا «ردسـتان اسـت.   یران و زیها، اعم از مد افراد شاغل در سازمان ی، تمام»نانکارک«مقصود از 

ج مثبت در جهـت اهـداف   ینتا يه داراکنان کارکدر رفتار  یراتییا بهبود آن عبارت است از: تغی »یسازمان

رفتـار  «گردد. اگرچـه تمـام مباحـث     یو سازمان يشتر فردیب یجه، موجب اثربخشیباشد و در نت سازمان

شـتر آن  یارتباط دارند، امـا نمـود ب   یا بهبود رفتار سازمانیر و ارتقا ییم با تغیمستق ریا غیم ی، مستق»یسازمان

 ياسـاس علـوم رفتـار   است بر  یاقدامات ف،یتعر یکدر » بهبود سازمان«است. » بهبود سازمان«در بحث 

شود و بـر   یسازمان اجرا م یت عالیریو مشارکت مد يکه به مجموع و کل سازمان نظر دارد و با همکار

ـ بـه و  ،هـا  نظـام  ير و بهسـاز ییتوسعه و تغ ـ تأک ،یت فرهنـگ سـازمان  یریق مـد یـ ژه از طری ورزد.  ید مـ ی

مدت تمرکز دارد و هـدف   انیم مدت و کوتاه يها تیو مأمور اهدافبهبود سازمان در اطراف  يها تیفعال

 يبـرا  ،»بهبـود سـازمان  «دگاه یدر د است. یسازمان یت و اثربخشیکفا ۀش سالمت و درجیآن افزا یینها

 افـت یدسـت   »یبهبود ساختار سازمان«به  »یبهبود رفتار سازمان« يمجراد از یبا ،یدن به بهبود سازمانیرس

  ).57، ص1383حامد،  ی(متق

دگاه یـ ه دکـ ن اسـت  یـ ق، ایدر عنوان تحق» بهبود«بر » ارتقا«ح واژة یعلت ترجه  کتۀ مهم آن است کن

نـان اسـت،   کارک یق آن رفتـار سـازمان  یاز مصـاد  یکیه کافراد،  ير و اصالح رفتارهاییاسالم نسبت به تغ

رفتـار  » بهبـود «نـه اسـت. اسـالم فراتـر از     ین زمیـ ج در ایت رایریدگاه مدیتر از د قیرتر و عمیار فراگیبس

آنهـا در جهـت    یو اخالقـ  يمعنو» يارتقا«شتر، به رشد و یب ینان در جهت منافع سازمان و اثربخشکارک

  خواهد داشت. یز در پیرا ن یه به تبع آن، بهبود رفتار سازمانکشد یاند یم يمال و سعادت اخروک

  یرفتار سازمان ينقش اقامۀ نماز در ارتقا

بـه   یاسـالم  يهـا  ه از آمـوزه کـ را  يو آثـار  یرفتار سازمان، نقش اقامۀ نماز در بهبود يبند میتقس یکدر 

ات یـ ات و روایـ ماً از آیه مسـتق کـ  ییهـا  رد: اول آثار و نقـش کم یتوان به دو دسته تقس ید، میآ یدست م

مثال، اقامـۀ نمـاز موجـب     ياز آنها قابل برداشت است. برا» با واسطه«ه ک يشود، و دوم آثار یبرداشت م

۶۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

تـوان   یه مـ کـ اسـت   یو آثار فراوان ینیآفر نقش يمان و تقوا خود دارایاست، و ا» تقوا«و » مانیا«ت یتقو

ـ ، و د»ن استینماز ستون د«ه کاند  ز فرمودهیم و باواسطه متأثر از اقامۀ نماز دانست. نیمستق ریآنها را غ ن ی

ن نگـاه  یـ ه بحث با اکرو  آن شوند. از یه باواسطه، اثر اقامه نماز محسوب مکدارند  يخود آثار ينداریو د

  ات قابل برداشت است.یات و روایماً از آیه مستقکتوجه شد  يشد، تنها به  آثار یار گسترده میبس

بـه دسـت    یاسـالم  يهـا  ه از آمـوزه کـ اقامۀ نماز  یو اجتماع يل آثار فردیه و تحلیو تجز یبا بررس

اسـت   یینان قابـل شناسـا  کارکرفتار  یسطح سازمان يچند از اقامۀ نماز در ارتقا يها و آثار  د، نقشیآ یم

  ن خواهد شد.ییده و در حد توان تبیه در ادامه، به شش نمونه اشاره گردک

  ل ارتباطات مؤثری. تسه1

گـرفتن اطـالع و تبـادل معنـا بـه افـراد        يران بـرا یلۀ آن، مدیه به وسکاست  يفراگرد »یارتباط سازمان«

دة یـ سـازند. بـه عق   یرا برقـرار مـ   یوط خـارج از آن، نظـام  مرب يها داخل سازمان و افراد و نهاد یفراوان

مبـود ارتباطـات   کدر  تـوان  یرا مـ  یو اجتماع یسازمان ،يالت فردکمش از ياریبس شۀیرنظران،  صاحب

ارتباطات مـؤثر بـه    رد.کجستجو  یارتباط يها ریو تفس ریتعب سوء ،یلک ه طورو ب یارتباطنظام مؤثر، نقش 

، یدهـ  ، سـازمان يزیـ ر ف برنامـه یه وظاکاست  يارتباط فراگرد - دارد: اول تیران اهمیمد يدو علت برا

ردن و کـ هماهنـگ   يران بـرا یه مدکاست  یتیارتباط فعال - شود. دوم ینترل توسط آن انجام مکو  يرهبر

عبارتنـد  ه کـ دارنـد   یاثربخش موانع يفرد انیمرند. ارتباطات یگ یمتناسب نمودن وقت خود، از آن بهره م

ـ ارز ،یزشـ ی)، انگی(معان یزبان ،یگفرهن ،یاجتماع ،یکاز: ادرا ـ منـابع، عال  یابی  و اخـتالل  یالمـ ک ریـ غ می

  ).367- 366 ص، 1389ان، ییرضا(

ـ  ک يا به گونه امیارسال پ ییتوانابه  ارتباطـات  « ،باشـند  رایرده و پـذ کـ درك  یراحتـ ه ه افـراد آن را ب

شـناخت و   ران،یارتباطـات مـد   يبرقرار تیبهبود قابل يها از راه یکی .ندیگو یعالقه م ياز رو ای» راغبانه

عبارتنـد  راغبانـه  ارتبـاط   يعمده در برقرار میمفاه است. »ارتباطات راغبانه يبرقرار«فراگرد  يریارگکبه 

مـدارا بـا مـردم     »یهمگـام «. يو انطباق رفتـار  ،يرهبر ،یردار، همگامکبه صداقت در گفتار و  لیتما از:

 همگـام شـدن بـا    يبرافرد  کبه سب »يانطباق رفتار« ردن.کرا همگام با خود  گرانید ،»يبرره« ، واست

 گـران یارتباطات راغبانـه بـا د   يبرقرار رمز دارد. یبستگ ،ه با آنان در تعامل هستندک یاشخاص ایشخص 

  ).370(همان، ص با آنان است یدلیکو  یدر همگام

  رگذار است:یتأث» ند ارتباطاتیفرا« با توجه به مطالب مزبور، اقامه نماز از چند جهت بر

نها انسـا  ۀبـه رابطـ   وند،خداها با  انسان ابطۀنار بهبود رکو در  يعباد - يمعنو يها نار برنامهکاسالم در . 1



   ۶۹ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

رر کـ ات میات در آکت داده است. مقارنت نماز و زیز اهمیارتباط با همنوعان ن يبرقرارو  گریدیکبا 

؛ توبـه:  12، 55؛ مائده:  77، 162؛ نساء: 83، 110، 177، 277: (بقره است ن موضوعیقرآن نشانگر هم

؛ 133؛ احـزاب:  4؛ لقمان: 3؛ نمل: 59؛ نور: 41، 78؛ حج: 31م: ی؛ ابراه22؛ رعد: 5، 11، 18، 54، 71

جماعت و اجتماع مسـلمانان در مسـاجد و    ين مقارنت در نمازهایا ).5نه: ی؛ ب20؛ مزمل: 13مجادله: 

ن یز بـه همـ  یـ ۀ معـارج ن کسورة مبار 25 - 19ات یدر آخورد.  یز همه به چشم مش ایب یز مذهبکمرا

ـ و إِذا مسـه الخَ الشَّـرُّ جزُوعـاً   إِذا مسـه  إِنَّ اإلنسانَ خُلقَ هلُوعـاً  «ته اشاره شده است: کن إِالَّ رُ منُوعـاً  ی

انسـان  ؛ »لِّلسائلِ و المحرُومِ  أَموالهِم حقٌّ معلُوم یفنَ یو الَّذ  هم دائمونَصالت  ینَ هم علیالَّذنَ یالمصلِّ

 یو هنگـام  ،کنـد  یم یتاب یار بیبه او رسد بس يکه بد یهنگام .ده شده استیطاقت آفر ص و کمیحر

وسـته بجـا   یآنهـا کـه نمازهـا را پ   ، مگـر نمـازگزاران؛   دارد یغ مـ یـ گران دریبه او رسد از د یکه خوب

فه، یات شـر یـ ن آیم. در اتقاضاکننده و محرو يبرا است یه در اموالشان حق معلومآورند، و آنها ک یم

ننـدگان و  ک درخواسـت  يبـرا  یه در اموالشان حقـ کهستند  یسانکن یه نمازگزاران راستکد شده کیتأ

بـه همنوعـان    کمـ که اقامـۀ نمـاز بـا    کـ دهـد   یات مزبور نشـان مـ  یدهند. آ یمحرومان اختصاص م

روابـط   لیموجـب تسـه  جماعـت   يدارد. حضور در مساجد و نمازهـا  یناگسستنوند یدست، پ یته

بـا   و ابنـد ی یگر اطـالع مـ  یکنند، از وضـع همـد   یمالقات م گر رایدیکشود، نمازگزاران  یم یاجتماع

ن، اگـر در  ینند. بنـابرا ک  یم کمکگر یدیکو به  شوند یهم آشنا م یو زندگ ي، اقتصادیاوضاع اجتماع

واسـطۀ اجتمـاع در   که بـه   یتو الفت و مهر و محب ت داده شود انسیجماعت اهم ها به نماز سازمان

  گردد. یم» راغبانه«و » ارتباطات مؤثر«موجب  دیآ یم دیپد ان افرادیهنگام عبادت در م

ـ یو  یتیموقعاهش اختالفات کبه  يعباد يها حضور مسلمانان در مراسم و برنامه کسب. 2  يارتقـا  یا حت

 اه تقـو کـ بل ،سـت یت نیمز ين ثروت ماداان نمازگزاران و مؤمنیند. در مک یم کمک یگاه اجتماعیجا

ه بـر اسـاس درجـات    کبل ،شوند یاحترام نم یمال یینت و داراکت است. افراد بر اساس میداشتن مز

ـ یله مصـداق ع ئن مسیشوند. ا یاحترام م يمان و منزلت معنویا گـاه  یت و جایـ در موقع ییجابجـا  ین

 يهـا  رود. حضور همرنگ و همسان مسلمانان در صف یمشمار به  ینید یدر نظام اجتماع یاجتماع

و  ياز برابـر  یبخشـ  رندیگ ینار هم قرار مکدر  يازیامتگرفتن هر همه بدون در نظر  ،ه در آنک ،نماز

ـ یفق شود. یت نماز حاصل مکه به برکاست  یتیموقع یهمسان د و یس و مرئـوس، سـف  ی، رئـ یر و غن

ک سقف، بـا هـم بـه رکـوع و     یر یک قبله و در زیبه  یتیبا هر مل یو هر قوم کوچک و بزرگاه، یس

از  یناشـ  یو همسان ي. برابر)186، ص 1392اران، کو هم ي(ساجد پردازند یام و قعود میسجود و ق

۷۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

و مـورب   یاز جمله ارتباطات افق» ارتباطات«انواع  يبرقرار ساز نهی، زماقامۀ نماز جماعت در سازمان

  ند.ک یران میبه مد یانیشا یاطالعات کمکاست، و 

کـه   یدارد. کسـ  یمـ  از منکـر آنهـا وا   یگران و امر بـه معـروف و نهـ   یانسان را به ارشاد د یقینماز حق. 3

نمـاز،    لهید بـه وسـ  یـ ر شـود، با یـ مـردم درگ  يها کند و قهراً با هوس یخواهد در جامعه امر و نه یم

ۀ کـ سـورة مبار  170ۀ یدر آ. )261، ص9  ج، 1373،ی(قرائت کند رابیمان سیو خود را از ا يخودساز

و آنـان کـه   ؛ »نَیع أَجرَ المصلحیمسکُونَ بِالکتابِ و أَقاموا الصالةَ إِنَّا ال نُضینَ یوالَّذ«د: یفرما یاعراف م

ـ  .انـد [داراى پاداشـند]   زننـد و نمـاز را بـر پـا داشـته      ] چنگ مـى  به کتاب [آسمانى اً مـا پـاداش   یقین

دو شرط و محور دارد: تمسـک بـه    یاصالح واقعه، ین آی.با توجه به اکنیم اصالحگران را ضایع نمى

نماز و جاهل به کتاب خـدا   یافراد ب، يرو نیبد .نماز  ۀق اقامیاستوار با خدا از طر ۀو رابط ،یقانون اله

ونـد انسـان را بـا خـدا چنـان      یپ ی. نمـاز واقعـ  )218 ، ص4  ، ج(همان توانند مصلح کامل باشند ینم

ش یند و مراقـب اعمـال خـو   یب یاو را حاضر و ناظر م ،کند که در برابر هر کار و هر برنامه یمحکم م

 ان داشـته باشـد  یاز به بیتر از آن است که ن روشن ین موضوع با اصالح جامعه انسانیاست و ارتباط ا

ژه بـه جماعـت،   یـ ن، اقامـه نمـاز، بـه و   یرابنـاب . )436 ، ص6  ج، 1374اران، کو هم يرازیارم شک(م

 »ارتباطـات مـؤثر  « يبرقـرار سـاز   نـه یزمنـد و  ک یت میرا تقو »رکاز من یامر به معروف و نه«فرهنگ 

  شود. یم

تمـان نگـردد و شـهادت دروغ داده    کقـت،  یه حقکـ نیبه عهد، و اقامۀ شهادت (بـه ا  ي، وفايدار . امانت4

«... ح شـده اسـت:   یم به آنها تصـر یرکه در قرآن کاقامه نماز هستند  يو رفتار ینشود)، سه اثر اخالق

نَ هـم  یوالَّـذ  هم و عهـدهم راعـونَ  نَ هـم لأَمانَـات  یوالَّذ... هم دائمونَصالت  ینَ هم علیالَّذ نَیإِالَّ المصلِّ

آنـان کـه همـواره بـر نمازشـان مـداوم و        ؛مگـر نمـازگزاران  )؛ 32 -  33(معارج: » بِشهاداتهم قَائمونَ

هـاى   کنند، و آنـان کـه بـر اداى گـواهى     هاى خود را رعایت مى ها و پیمان و آنان که امانت... پایدارند

اسـت کـه    یهـر فعـل و قـول    يمعنـا ه به کنی، به ا»صدق«ف یبا توجه به تعر. ند و متعهدندبیخود پا

ـ بگوهـم در گفتـار راسـت    ه کشود  یگفته م یسکبه » صادق« مطابق واقع باشد، در عمـل  ، و هـم  دی

آمـده   یاز امـام علـ   یتیه در رواک)؛ چنان470 ، ص16  جق، 1417، یند (طباطبائکنخلف وعده 

، ق1410، يآمـد  یمیبه عهد است (تم ي، وفایین راستگوی؛ بهتر»أحسن الصدق الوفاء بالعهد«است: 

آن بـه وجـه    ين اقامـه شـهادت و ادا  یبه عهد هستند. همچن ينندگان نماز اهل وفاک )، و اقامه501ح

ـ نندگان نماز راستگو و صادق نکن، اقامه یو صدق است. بنابرا ییح، مالزم با راستگویصح ز هسـتند.  ی



   ۷۱ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

ـ    يریـ گ لکموجب ش ییبه عهد، و راستگو ي، وفايامانتدار یژگیسه و نـان  کارکن یاعتمـاد متقابـل ب

 .شود یم آنهان یارتباطات راغبانه و سازنده ب يبرقرار ساز نهیزمنمازگزار سازمان شده و 

  یاسیس ياز رفتارها يری. جلوگ2

ر دارد و یـ ر و تعبیاز بـه تفسـ  یـ ز نیص منابع محدود نیمنابع محدود هستند و تخص يها دارا شتر سازمانیب

در سـازمان، آن دسـته از    »یاسـ یرفتـار س « شـود.  یاست در سازمان مـ یش سیداین موضوع موجب پیهم

ـ     یـک در  یاز نقش رسم یه به عنوان بخشکهستند  ییها تیفعال در امـر   یسـازمان ضـرورت نـدارد، ول

رنـدة  ینـد، و دربرگ یآ یصدد اعمـال نفـوذ بـر مـ     ا دریرده کنفوذ  یدرون سازمان يها یاستکا و یع مزایتوز

 ییگذارنـد. رفتارهـا   یندها اثر میها و فرا ك، بر اهداف، ماليریگ میه به هنگام تصمکهستند  ییها وششک

ـ کپرا عهیرنـدگان، شـا  یگ میبه تصم یمانند ندادن اطالعات اساس ، و نشـت  يبـاز  ی، پـارت يگـر  ی، الابـال ین

  ).256- 254، ص 1376نز، ین جمله هستند (رابیاطالعات محرمانه از ا

  ند:ک یم يریدر سازمان جلوگ یاسیس يق، از رفتارهایاقامۀ نماز به دو طر 

... و أَقـمِ  «ر اسـت:  کـ نماز، بازداشتن افـراد جامعـه از فحشـا و من    ین آثار اجتماعیتر از مهم یکی. 1

یقـین نمـاز از    : بـه  و نمـاز را برپـادار  )؛ 45بـوت:  ک(عن »عنِ الفَحشاء و المنکَـرِ...   یتَنه الصالةَإِنَّ  الصالةَ

ـ تعر یک. طبق دارد مى کارهاى زشت و کارهاى ناپسند باز بـه  » حشـا و فاحشـه  فَ ،حـش فُ« اتکلمـ ف، ی

ـ  ؛است کـه در جامعـه متـروك باشـد     يکار» منکر«و  ،شود که بزرگ و رسوا باشد یگفته م یگناه ـ ی ه ا ب

که عقل و فطـرت و شـرع   ند یگو یم يبه کارا ی، و نکه جرم و گناه استیخاطر اه ا بیش و ا یخاطر زشت

  .)481، ص12 جق، 1417، یزشت بداند (طباطبائآن را 

ارم کـ (م گنـاه بـزرگ آشـکار اسـت    » منکـر «، و یگناه بزرگ پنهـان » فحشا« گر،یف دیدر تعر

آن را در  ونـد خدا گانکه بندژه آنیو به ). اقامۀ نماز،285 ، ص16  ج،  1376اران، کو هم يرازیش

ه کـ صالح باشـد   يا اگر در جامعه بخصوص ،دنعمر ادامه ده ۀد و همناوریپنج بار بجا ب ،هر روز

نماز مشـتمل اسـت بـر    را ی؛ زره سازش نداردیبا گناهان کب نسبت به آن اهتمام بورزند، طبعاًهمه 

امـت را بـه   یروز ق ي، و رسالت و جـزا یتعال يت خدایمان به وحدانیا ،ن ذکر اوالًیذکر خدا و ا

خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار ده  يد که خدایگو یکند، و به او م ین مینمازگزار تلق

نـد،  ک یمت یم هدایصراط مستق يدرخواست کن که تو را به سواز او ، و يبجوو از او استعانت 

نکه با روح و بدن خود متوجه یکند بر ا یاو را وادار م ،اًیو از ضاللت و غضبش به او پناه ببر. ثان

۷۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ـ بـه  ر یـ ح و تکبید را با حمد و ثنـا و تسـب  خدا شده، پروردگار خو ییایساحت عظمت و کبر اد ی

 ،نیعالوه بر ا مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد. بر خود و هم ،آورد، و در آخر

، خـود  )بدن و جامه یآلودگ( »خبث«از  )، ویروح یآلودگ ی(نوع »حدث«کند از  یاو را وادار م

ـ بپره ،باشـد  یغصـب  نکه لباس و مکان نمـازش یز از ایرا پاك کند، و ن ـ  يزد و رو بـه سـو  ی  ۀخان

 يکند و در انجام آن تا حد يداریکوتاه بر نماز خود پا یپس اگر انسان مدت ستد.یپروردگارش با

ز از فحشا یپره ۀشود که ملک یمموجب  اًمسلم ،ن ادامه در مدت کوتاهیت صادق داشته باشد، این

ف ارائـه شـده از   ی). با توجه به تعار198 ، ص16  جق، 1417  ،ی(طباطبائ دا شودیو منکر در او پ

ه کـ دانسـت   »رکـ من«از  یقیتوان مصـاد  یدر سازمان را م یاسیس يرفتارها یر، برخکفحشا و من

  ند.ک یم يریاقامۀ نماز از آنها جلوگ

ـ دارد. بـر اسـاس آ   یاقامۀ نماز انسان را از صفات ناپسند حرص و بخل در امان نگـه مـ  . 2 ات ی

ست. او یبسته ن ا دلیند و به مال دنک ینم یوتاهکر، یهنگام خ یقینمازگزار حق سورة معارج، 19-25

إِنَّ اإلنسـانَ خُلـقَ   «نـد:  ک یان اسـتفاده مـ  ینوایران و مستمندان و بیبه فق کمک يبرا ییاز مال و دارا

  هم دائمـونَ صـالت   ینَ هم علیالَّذنَ  یصلِّرُ منُوعاً  إِالَّ المیهلُوعاً  إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً  و إِذا مسه الخَ

الَّذینَ فیو علُومقٌّ مالهِم ححرُومِ  أَموالم ائلِ و؛ده شـده اسـت  یطاقت آفر ص و کمیانسان حر؛ »لِّلس 

غ یـ گـران در یبه او رسـد از د  یکه خوب یو هنگام ،کند یم یتاب یار بیبه او رسد بس يکه بد یهنگام

آورنـد، و آنهـا کـه در اموالشـان حـق       یوسته بجـا مـ  یآنها که نمازها را پ، مگر نمازگزاران؛ دارد یم

  م.تقاضاکننده و محرو يبرا است یمعلوم

ر یتفسـ  »طاقت کم« يابه معن یو جمع »صیحر« يارا به معن »لوعه«از مفسران و ارباب لغت  یجمع

ـ  ،نجایر اول در ایبر تفس بنا .اند کرده  اسـت:  هـا اشـاره شـده    در وجـود انسـان   یاخالقـ  یمنفـ  ۀبه سه نکت

 يریدوم و سوم تفسـ  ۀیرا آیز ؛»بخل«و  »جزع« ۀر دوم به دو نکتیو بنا بر تفس ،»بخل«و  »جزع« ،»حرص«

ـ مفهوم آ .)28- 27ص ، 25  ج، 1374اران، کو هم يرازیارم شک(م» هلوع« يامعن ياست برا ات مزبـور  ی

وجـود دارد و نمـازگزاران    یمـ کارتباط مح یرسان کمکا و یبه دنان نماز و نداشتن تعلق یه مکن است یا

صـفت  » يارکـ هم«و » تعـاون «ات مزبـور،  ینکه در آیاز صفات مذموم حرص و بخل به دورند. ا یقیحق

، و در ياریـ و هم يارکۀ همیت روحیجاد، رشد و تثبیه نماز در اکاز آن است  کی، حا ر شدهکنمازگزار ذ

 یاسـ یس ياز رفتارهـا  یشۀ برخینه و ریق، زمین طریا نقش دارد، و از ایدن رفع حرص و بخل و عالقه به

  شود. یاستفاده از قدرت م ن برده، مانع سوءیها را از ب در سازمان



   ۷۳ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

  یفرهنگ سازمان ي. ارتقا3

 يه اعضـا کـ ر اسـت  کـ تف يهـا  وهی، اسـتنباط و شـ  كها، در از باورها، ارزش يا مجموعه »یفرهنگ سازمان«

ا بـه طـور   یـ دهنـد،   یوارد آموزش مـ  تازه يرده، به اعضاکدارند و آن را حفظ  كسازمان در آن وجوه مشتر

اران، کـ و هم ياحمـد  یدهد (عل یل مکشان را ش یر و رفتار سازمانکرده، تفکناخودآگاه در وجود آنها رخنه 

ـ نما یمـ  یککها را از هم تف سازمان یعنی ؛است یمرز سازمان ةنندک نییفرهنگ تع ).53، ص1383  ینـوع  د،ی

تعهـد نسـبت بـه     یدر افراد نوع شود یمموجب  ند وک یم قیسازمان تزر يدر وجود اعضا تیاحساس هو

نظـام   يداریـ موجب ثبـات و پا  یسازمانفرد است. فرهنگ  یاز منافع شخص شیه بک دیایبه وجود ب يزیچ

ـ از طر توانـد  یه مـ ک دیآ یمشمار چسب به  ینوعو  گردد یم یاجتماع ـ  قی مناسـب (در   ياسـتانداردها  ۀارائ

 ،. سـرانجام نـد کسازمان را بـه هـم متصـل     يانجام دهند)، اجزا ای ندیسازمان بگو ياعضا دیرابطه با آنچه با

ل دادن بـه  کشـ  ایـ ه موجب به وجود آمـدن  ک دیآ ینترل به حساب مکعامل  یکبه عنوان  یسازمان فرهنگ

در  ین نقش نماز در رفتـار سـازمان  یتر مهم .)379- 377ص، 1376نز، یشود (راب ینان مکارکها و رفتار  نگرش

تحـول   یاصالح و بهبود و حتـ  یت آن، و گاهیو تقو »یفرهنگ سازمان«ر گستردة آن بر یسطح سازمان، تأث

  د:یآ یه در ادامه مکرگذار است یبر فرهنگ سازمان تأث  گوناگون، يها وهیآن است. نماز به ش

ـ ، بخـش بن یافراد نسبت بـه نظـام هسـت    ياعتقادات و باورها. 1 ل کن فرهنـگ جامعـه را شـ   یادی

ن معنـا  یزند؛ به ا یدور م يدیتوح ییع بر محور نظام معناین و تشریوکنظام ت ،بخشد. از نظر اسالم یم

ـ ید يباورهـا جهت ، هماهنگ و در یانسان یزندگ يها تمام ساحت يدیتوح ییه در نظام معناک بـا   ین

به شود و  یمدانسته  یع، الهیها و وقا دهیرخدادها، پد ۀهم ،ن نظامیشود. در ا یدانسته م یت الهیرمحو

در طـول   یو انسـان  يتمام علـل مـاد   ،ن نگرشی. در اگردد یم ر علل توجهیخداوند با سا یوند طولیپ

بـه   .سـت  هـا  دهیـ تحقـق پد  یینهـا  علت    و او )،100، ص1ج   ق، 1417، ید (طباطبائخداوند قرار دارن

م نظـام  کیتح يها از راه یکیست.  ها دهیان پدیم ینگر روابط علّینگر و تدویوکخداوند ت ،گریعبارت د

ف) از ی(هرچنـد ضـع   يا است. هرچند در ابتدا درجه ینید کدر جامعه، نماز و مناس يدیتوح ییمعنا

 کانجـام مناسـ   يان بـرا کم یکه افراد را در کرا باورهاست یز ،مقدم است کباورها بر اعمال و مناس

 يباورهـا  ییایـ ت و پویم و تثبکیدر تح گونه ز همانین ک، مناسيردکارکاما به لحاظ  ،آورد یگرد هم م

اسـت.   ینید ياز مناسک است، جلوة ظهور باورها یکیه ک ،ت باور اثرگذار است و نمازیو تقو ینید

 ید، اسالم و عبادت الهیاخالص، توحه کن است یا ينماز جماعت برا«ه کر شده است کذ یتیدر روا

  ).262، ص1  ، ج1385(صدوق، » ندکدا یپ یرونیار شود و جلوه بکآش

۷۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

، »مصـنوعات و ابـداعات  «: اسـت  یدر سـه سـطح قابـل بررسـ     یفرهنگ سازمان ،نیادگار شا دگاهیاز د

 ،نماز ۀاقام شد،ر ک). با توجه به آنچه ذ52- 37ص، 1383ن، ی(شا »یمفروضات اساس«و  »یتیحما يها ارزش«

ق یـ ت و تعمیـ در سازمان تقو بر آن را یمبتن يها و ارزش» يدیتوح یمفروضات اساس«در سازمان، ژه یوبه 

  گذارد. یر مثبت میتأث »مصنوعات و ابداعات«، نیدگار شار ایا به تعبی ،نانکارکها و رفتار  و بر نگرش ندک یم

ـ یتحقق ع ین اثر وقتیاقامه نماز است. ا يردهاکارکجمله از » وحدت و انسجام«. 2 ه کـ ابـد  ی یمـ  ین

ن عمـل  یا اننادهند. هرچند مسلم یمانجام گر یدیکو همراه  ینییآ ینمازگزاران نماز را به صورت مراسم

جماعـت   يابـد. نمازهـا  ی یان آنها تحقق میاما بالتبع، انسجام و وحدت م ،دهند یرا با قصد قربت انجام م

 - يفـرد  يات و نماز استسـقا از جملـه اعمـال عبـاد    یها، نماز جمعه، نماز آ در محالت، ادارات، سازمان

ـ ریه (ماننـد قصـد قربـت و عبـادت) صـورت گ     یط اولیبا شرا چهه چنانکهستند  یاجتماع د، انسـجام و  ن

ـ نمـاز بـه ا   یبخشـ  . وجـه انسـجام  آورند یرا به همراه م و تعاون یا همدلی یدل یک، یوحدت اجتماع ن ی

ک صف بـدون توجـه بـه رنـگ و نـژاد و زبـان و       یک قبله، در یک شعار، به یهمه با  ،ه در نمازکاست 

و خشـوع و   یبا همدل ،و در مقابل عظمت اوستند یا یمرو به درگاه حضرت حق  ،طبقهو ض یبدون تبع

اران، کـ و هم ي(سـاجد  نگرنـد  یانگارند و فقط بـه خـدا مـ    یده میرا ناد يویدن يها تمام قدرت ،خضوع

ه کـ  شـود  یمـ شمرده  يفرهنگ قو یک يها یژگیاز ودر سازمان،  »وحدت و انسجام. «)186، ص1392

  دهد. یش میرا افزا يور بهره ،جهیو در نت ییاارکو  یاثربخش

بـر   یمبتنـ و کارشـان   ،آن يهـا  گزارند با تمام آداب و ارزش یات قرآن، مؤمنان نماز میبر اساس آ. 3

ط یر، برپا داشتن نمـاز بـا شـرا   یتفاس یو طبق برخ ،)39- 36: يگر است (شوریکدیبا  یزنیرامشورت و 

. )364- 363، ص12  ج، 1377، ی(مدرسـ  مثبـت باشـد   ياثر يآن ضرورت دارد تا شورا در اجتماع، دارا

اسـت  مشـورت   يبـرا  یطاعـت پروردگـار و مجلسـ    يبـرا  یین گردهماانامسلم یجمع نماز دسته ۀاقام

ق یـ ج و تعمیه اقامـه نمـاز در تـرو   کـ رد کـ توان ادعـا   یم ،ن لحاظی. با ا)395، ص 2، ج 1378، ي(راشد

  ها، نقش دارد. ژه در سازمانیبه و ،»یتکمشارو  یمشورتفرهنگ «

ـ انجـام گ  ینـ ید در اوقات معیقاً بایدقرا ی؛ زکند یت مینماز روح نظم را در انسان تقو ۀاقام. 4 رد کـه  ی

ت و یـ نخصـوص  گـر در  ین است آداب و احکام دیبطالن نماز است. همچن، موجب  م آنیر و تقدیتأخ

کـامالً   یزنـدگ  يهـا  رش نظـم را در برنامـه  یت آنها پـذ یام و قعود و رکوع و سجود و مانند آن که رعایق

ــ ــو از ا )294 ، ص16  ج، 1374اران، کــو هم يرازیارم شــکــ(م ســازد یآســان م ــن طری فرهنــگ «ق ی

  ند.ک یت میسازمان تقو افراد و به تبع آن در را در» يریپذ نظم



   ۷۵ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

را بـه   ر اسـت و نمـازگزاران  کـ از من یساز امر به معـروف و نهـ   نهیر شد، اقامۀ نماز زمکه ذک . چنان5

ـ را تقو »رکـ از من یامر به معروف و نهـ «فرهنگ رو، در سطح سازمان،  نیا . ازدارد یگران وا میارشاد د ت ی

  افراد دارد. »يریپذ جامعه«و  »یسازمان يریادگی«بر  یمیر مستقیه خود تأثکند ک یم

  به حل آن کمکاز تعارض و  يریشگی. پ4

نش کـ ا وایه منافعش با مخالفت کابد ی یم ا گروه) دریطرف (فرد  یکه در آن کاست  يفراگرد »تعارض«

تعـارض  ، تعارض در هدف(شامل  »نیادیبنتعارض «، و به دو نوع ده استیگر مواجه گردیطرف د یمنف

- 6، ص1387ان، ییم اسـت (رضـا  یقابل تقس» یعاطف- یاحساستعارض «) و ی، و تعارض شناختيا هیرو

و  ،)یسـازمان  درون ایـ ( یگروه انیم ،یگروه درون ،يفرد انیم ،يفرد درونپنج سطح  يتعارض دارا .)12

سـت. اقامـۀ   ر شـده ا کـ نظـران ذ  ا حل آن توسط صاحبیو  يریشگیپ يبرا ییها است و راه یسازمان انیم

  ه عبارتند از:کو حل تعارض مؤثر است  يریشگیمتعدد، در پ يها ز از راهینماز ن

ـ ید يباورهـا  ییایـ ت و پویم و تثبکیدر تحو اقامۀ نماز  ینید کمناسر شد، که ذک . چنان1 و  ین

در سازمان  يدیفرهنگ توحبخشد.  یم مکیرا تح يدیتوح یینظام معناو ت باور اثرگذار است یتقو

موجب تعارض انه یو سودجو ينگرش صرفاً ماد س،ک. برعشود» اهش تعارضک«موجب تواند  یم

ن یگزیو جـا  يمعنـو  ةزیـ کارگر با حذف انگ، کارگر و کارفرما نیمثال، در اختالف ب يشود. برا یم

کند که ارزش کار  یرا حب نفس اقتضا میند؛ زک یم يارک مکآن، همواره  يبه جا يماد ةزیکردن انگ

چون دستمزد حاکم در بـازار را کمتـر از   گر، ید يسوبداند. از  ،ش از آنچه در بازار استیب خود را

دا کنـد.  یـ ش پیورزد تا دسـتمزدش افـزا   یاصرار م ش از حدیبا ی ،کاهد یداند از کار م یحق خود م

 :یعنـ یش سـود  یش دهـد. افـزا  یکوشد تا سود خود را افـزا  یم ،نگر باشد يز اگر فقط مادیکارفرما ن

نه پرداخت دستمزد کمتر اسـت کـه حاصـل آن اسـتثمار     ین راه کاهش هزیتر و سهل ،نهیکاهش هز

انۀ یق سودجویدام بنا بر عالکارفرما وجود دارد و هر کارمند و کان یم یمین کشمکش دایشود. ا یم

گـر اسـت. در   یمتضرر ساختن طـرف د  ،جهیتر و در نت افزون يا شتر و اندوختهیر سود بکبه ف ،خود

 يهـا  بـه ارزش  یگـران و التـزام عملـ   ی، برجسته ساختن حقـوق د يت خداباوریبا تقو ،طین شرایا

، ین شـرع ینجامد. اگـر آنهـا بـه قـوان    یکارگر و کارفرما ب ۀتواند به بهبود رابط ینماز ماقامۀ  ،يمعنو

ت دادن ینند با اولوک یم یشگاه خدا متعهد بدانند، سعیملتزم باشند و خود را در پ یو حقوق یاخالق

رفـع   اخـتالف  ،جهیدر نت .جاد شودیاز هر دو جهت توافق ا ،خود يت خداوند بر منافع مادیبه رضا

۷۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

، يدیـ توح ین، فرهنگ سـازمان یبنابرا .)58، ص1388، يزی(عز شود یحاصل م يارکبهبود ، و شده

هـا تنـزل    قهیها را به اختالف سل ند و تعارضک یم يریشگیپ »يردکارک ریو غ يادیبن يها تعارض«از 

  دهد. یم

ـ  ین شـدن اختالفـات طبقـات   کـ  شـه یر ين راه بـرا یمؤثرتر. 2 ، ینیو بـدب  یشـ ین بـردن بداند یو از ب

 يهـا  نیـی و آ یجمعـ  دسـته  يهـا  ت بارز عبادتیخصوص .افراد جامعه است يها ییاجتماعات و گردهما

 يهـا  يبنـد  طبقـه  یمنفـ  يامـدها یرا ارتقـا داده، پ  يو تسـاو  ي، الفت، برابريبرادره کن است یا یگروه

نۀ اقامۀ نمـاز  ین زمی). در ا186، ص 1392اران، کو هم يد (ساجدده یاهش مکرا  اتاختالفو  یاجتماع

  گذارد. یم ییر بسزایز تأثیند و در حل آن نک یم يریشگیجماعت در سازمان، از تعارض پ

 يا نـه ینمـازگزار سـازمان، زم  نـان  کارک ییگـو  به عهد و راست ي، وفايدار اعتماد حاصل از امانت. 3

از هـا،   برداشـت  جـاد تفـاهم و رفـع سـوء    یو بـا ا  شـود  ینان مـ کارکن یارتباطات سازنده ب يبرقرار يبرا

 .  ندک  یم يریشگیپ» یسازمان يها تعارض«

م: انسـان  یخـوان  یدر قـرآن مـ  اقامۀ نماز در باال رفتن استقامت و سطح تحمل انسان مـؤثر اسـت.   . 4

ف داده، جـزع و فـزع   کش را از یرسد طاقت خو یبه او م يه شرک یاست و هنگامطاقت  مکص و یحر

نـد:  یآ یالت فائق مکه بر خداوند، بر مشکیدورند و با ت به یتیظرف مکن یاز ا یقیند. اما نمازگزاران حقک یم

ـ إِنَّ اإلِنسانَ خُلقَ هلُوعاً إِذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً  و إِذا مسـه الخَ « ـ  یالَّـذ نَ  یمنُوعـاً  إِالَّ المصـلِّ   رُی   ینَ هـم عل

التونَصائمنمـاز شـب    باه کدهد  یامبرش دستور می؛ خداوند در سورة مزمل، به پ)23- 19(معارج: » هم د

بـا عبـادت و   و  دبـر دوش دار  ینیف سـنگ یوظـا  ،در طول روزرا یز د،ت کنیعبادت شبانه خود را تقو و

امـام  ) 10- 1(مزمـل:   دبزرگ و گسـترده را بـه دسـت آور    يها تین فعالیا يالزم برا یآمادگنماز شب، 

 سـپس  بـرد،  یپنـاه مـ  نماز به انداخت،  یوحشت مه را ب یعل ير وقت امره«ند: یفرما یم صادق

ـ یلک( »دیـ ریز صـبر و نمـاز کمـک بگ   ا«خواندند:  یه را مین آیا بـاال رفـتن   ). 630، ص 6ق، ج 1429، ین

افـراد از بـروز    يخـوددار موجـب   ،»یتعـارض سـازمان  «از  يریشگیعالوه بر پ تحمل ۀآستاناستقامت و 

  شود. یمتعارض وقوع هنگام در نامناسب  يرفتارها

  یسازمان يشهروند يت رفتارهای. تقو5

از   یبخشـ   هکـ  ياریـ داوطلبانه و اخت ياز رفتارها يا عبارت است از: مجموعه» یسازمان يرفتار شهروند«

بـا   ، امـا  هنشـد  یطراح  سازمان  در  پاداش یرسم  يها نظام لۀیبه وس ماًیمستقست و یفرد ن یرسم فیوظا



   ۷۷ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

 يارتقـا جـه،  یو در نتسـازمان   يها و نقش فیوظا  بهبود  موجب و شود  یمانجام  فردتوسط ن، یاوجود 

  .)57، ص 1386 ار،یو س یاسالمگردد ( یم آن  ییاراکو  یاثربخش

 لتیفضـ ، یدوسـت  نـوع ، یشناسـ  فـه یوظدانـد:   یپنج بعـد مـ   يدارا  را یسازمان يرفتار شهروند ارگان

و  ردیـ گ یمـ  بر را در  یگوناگون يها نمونه »یشناس فهیوظ« م. بعدیرکاحترام و ت، و يجوانمرد، يشهروند

 ازیـ مـورد ن  يا فـه یه فراتر از حـداقل سـطح وظ  ک  دهند یانجام م   یخاص يسازمان رفتارها يدر آن اعضا

در  یو حتـ   طیشـرا   نیهستند در بـدتر  یمترق يرفتار شهروند يه داراک يافراد ار است.کانجام آن  يبرا

  آنهاست. يباال یشناس فهیدهنده وظ نشان نیا هکدهند،  یار ادامه مکهم به  یو ناتوان يماریحالت ب

ـ از قب یو سودبخشـ  دیـ مف يبه رفتارها ،»یدوست نوع« یعنی  ،بعد   نیدوم  و   یت، همـدل یمیصـم   جـاد یا لی

 يه داراکـ  ینـان کارک  بـه  میمسـتق  ریـ غ ایـ و  میل مسـتق که خواه به شکاران اشاره دارد کهم انیم يدلسوز

  .ندک یم کمک ،هستند يارکالت کمش

ـ از قب ییشامل رفتارهـا  »یمدنا ی يشهروند لتیفض« یعنی ،سوم بعد  فـوق   يهـا  تیـ حضـور در فعال  لی

ارائه شـده توسـط    راتییاز توسعه و تغ تیحضور الزم نباشد، حما نیه اک یآن هم زمان ،یو اضاف  برنامه

بـه نصـب     دادن  تیـ همو ا یاطالعات عموم شیمجالت و افزا تاب،ک ۀبه مطالععالقه سازمان و  رانیمد

از  دیـ خوب نه تنهـا با  یشهروند سازمان یک. شود یگران مید یآگاه يدر سازمان برا هیو اطالع »پوستر«

ت فعاالنـه  کمشـار  زیـ ند و در حل آنهـا ن کآنها اظهارنظر  ةدربار دیبا  هکبل  ،مباحث روز سازمان آگاه باشد

  داشته باشد.

  يهـا  تیـ در برابر موقع ییبایکه به شکاست  يبعد رفتار شهروند نیچهارم »يریپذ تحمل ای يجوانمرد« 

  .ندک یاشاره م يمند هیو گال یتینارضا بدون اعتراض، مساعد،ناو   مطلوبنا

است (همـان،   يبعد رفتار شهروند نیآخرز ینسرپرستان و مخاطبان سازمان  اران،کهم» میرکاحترام و ت«

  .)58ص 

  رد:کل یگونه تحل نیتوان ا ی، میسازمان ير اقامۀ نماز بر رفتار شهروندیتأث یاما دربارة چگونگ

ه در کـ نمـاز هسـتند    ۀسه اثر اقام »شهادت ۀبه عهد و اقام ي، وفايدار امانت«ن، یشی. بر اساس مطالب پ1

 يهـا  دارد کـه پسـت   یعیوس يمعنا» امانت« .)33- 22 : ح شده است (معارجیم به آنها تصریرکقرآن 

 يا در نامـه  نیرالمـؤمن یه امکـ  چنـان  ؛شود یت را شامل میمقام حکومت و والژه یبه وو  یسازمان

 أمانـۀ  اإلمـارة هـذه   فاعـۀ أنّ یا ر ،علمإ«ند: یفرما یدر اهواز، مشان یمنصوب ا یقاض فاعه،خطاب به ر

فمن جیسـ کن امارت، امانت است. پـس  یه اک، رفاعه؛ بدان »القیامۀاهللا إلى یوم  لعنۀُفعلیه  خیانۀًلها ع 

۷۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

، ص 2ق، ج 1385ون، یـ ح ابـن ( امـت یند ملعون خداوند اسـت تـا روز ق  کن امانت یانت در ایه خک

شـود و هـم عهـدها و     یرا شـامل مـ   یمردمـ  يدارد که هم عهـدها  یعیمفهوم وسز ین» عهد«. )531

دهـد، و   یمـ  يگـر یاست که انسان نسبت به د يگونه التزام و تعهد هر» عهد«را یز؛ را یاله يها مانیپ

در اسـالم   .شـود  یدار مـ  عهده یعیآورد تعهدات وس یمان میامبر او ایکه به خدا و پ یکس ،بدون شک

بـه   یدر منابع اسـالم و  است بند بودن به تعهدات داده شدهیبه حفظ امانت و پا يا دهالعا ت فوقیاهم

و  ي(سـاجد  شـود  یمـ مشـاهده  ر احکام کمتر یسابارة که درده یگردد یکأن موضوع تیا ةدربار يقدر

ه از آثار اقامۀ نماز هسـتند،  ک، »به عهد يداروفا«و  »يدار امانت«صفت دو ). 39، ص 1392اران، کهم

  شوند. یت آنها میدارند و موجب تقونان کارک» یشناس فهیوظ«و » یتعهد سازمان«با  یروشن ۀرابط

ـ نداشـتن تعلـق بـه دن   «و  »نمـاز  ۀاقامـ «ان یـ مشود  یات قرآن برداشت میاز آشد، ه مطرح ک . چنان2 و  »ای

از صفات مذموم حـرص و   یقیو نمازگزاران حق ،وجود دارد یمکارتباط مح »تعاون«و  »یررسانیخ«

ش آمـده باشـد از آن مطلـع    یپ یا اشخاصیشخص  يبرا یاگر مشکلن سبب، یبه هم. ندبخل به دور

و  فـراد رفع مشکل ا ي، برانندک یکه در خود احساس م یتیمان و مسئولیگردند، و بر اساس روح ا یم

ـ نند. اک یم يارکهم یجمع ش، به صورت دستهیاجتماع خو ه کـ در سـازمان،  و تعـاون   يارکـ ن همی

ـ ا اسـت و از » یسـازمان  يشهروند يرفتارها«از  یرد، مصداقیگ یداوطلبانه انجام م رو، اقامـۀ نمـاز    نی

ـ اسـت. عـالوه بـر ا    یسازمان يشهروند ينندة رفتارهاک تیساز و تقو نهیزم ه کـ ن، قـبالً اشـاره شـد    ی

  ابد.ی یاست، در اثر اقامۀ نماز ارتقا م یسازمان يگر از ابعاد رفتار شهروندید یکیه ک، »يریپذ تحمل«

 يکـار   يهـا رفتار« قـرار دارنـد.  » مخـرب   يکار  يرفتارها« ،یسازمان يشهروند يمقابل رفتارها ۀنقط  در. 3

ـ ا دارد.  رتیمغـا   سـازمان  یکنند که با منافع قانون یم یفرد معرف توسط يادار  رفتار ینوعرا  »مخرب ن ی

 د.ننرسـا  یمـ   بیآس  ا به کارکنان سازمانیا به سازمان و یکه هستند  يو عمد يرفتار اراد يا گونه هارفتار

انجـام   توان به اجتناب از کار، یم ،شوند یم یبار تلق انیرسان و ز بیآس که ذاتاً ،گونه رفتارها نیجمله ا  از

و  يب اموال سـازمان و دزد یتخر ،یو شفاه یکالم يها نیتوه ،یکیزیف يبرخوردها ف،یوظا  نادرست

نمـاز از   یبازدارنـدگ  یژگـ ی). و1390اران،کـ و همنـژاد   فـرخ رد (کـ اشاره  از اموال یقانون  ریغ ةاستفاد  ای

  شود. یم »یتخلفات سازمان«و  »مخرّب يارک يها رفتار«از  يریجلوگرات، موجب کمن

  ت در سازمانیمعنو ي. ارتقا6

رد. کـ ل یتوان تحل یز مین» ت در سازمانیمعنو«را از نظرگاه  یسازمان ينقش اقامۀ نماز در بهبود رفتار فرد



   ۷۹ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا

ـ ن و گـران یشتن، دیت نسبت به خویجاد حساسیتالش در جهت اف، یتعر یکدر » تیمعنو« برتـر   يروی

ـ تعر یـک ز در ین» ت در کاریمعنو«. ت کامل استیانسان دن بهیرس ي، و جستجو براوند)خدا( ف نسـبتاً  ی

ت یجاد حساسـ یتالش در جهت ا، عبارت است از: انسان است يابعاد وجود ۀهم ةرندیبرگ در هکجامع، 

 یبـه منظـور بالنـدگ    يکـار  یدر زنـدگ  يفـرد  ، و برونيفرد انیم ،يفرد روند، ينسبت به ارتباط فرافرد

ـ معنو« و» ت در کـار یمعنو«ن یپژوهشگران ب .یانسان یدن به تعالیدر رس یشخص ا یـ  ط کـار یدر محـ  تی

 يفـرد  يهـا  شـود و بـه جنبـه    یان مینما يدر سطح فرد» ت در کاریمعنو« اند. شده لیتفاوت قا» سازمان

ـ معنو یسـازمان  يهـا  به جنبـه  شده،ان ینما یسازمان در سطح» ط کاریت در محیمعنو« اما اشاره دارد؛  تی

  ).1386و رستگار،  يجعفر ي(عابد اشاره دارد

  ارائـه شـده  و  ییشناساتوسط چند گروه از محققان  ار،ک طیمحدر  تیمعنومتفاوت به  کردیروچهار 

  از:ند عبارت هک

  فـرد  از درون هـر ه کـ دانـد   یمـ  یدرون یآگاه یت را نوعیه معنوک» یکیزیتافم - گرا درون ردیکرو«الف. 

  شده است. يزیر برنامه  يها و باورها و فراتر از ارزش زدیخ یم  بر

آن  يژه دسـتورها یـ وبـه   ،و مذهب نید یکاعتقاد به   از  یناش  راار کدر  تیمعنو هک »ینید ردیکرو« ب.

  .داند یمار کدربارة 

  داند. یم يارک  طیار و محکمعنا در و احساس   افتنیت را یه معنوک »والرکس - یستیالیستانسیاگز ردیکرو«ج. 

اسـتثمار   يبـرا و رهبـران   رانیدر دسـت مـد   يابزار ن رایو د تیمعنوه ک »تیمخالفان معنو ردیکرو«د. 

  ).1385اران، کو هم یداند (فرهنگ یم روانیا پی  ردستانیز

ه اقامـۀ نمـاز   کـ ، یو سـازمان  یو اجتمـاع  ي، با توجه به آثار فرد»تیمعنو«ف ارائه شده از یبر اساس تعر

ـ دانست؛ ز »ت در سازمانیمعنو«ن عوامل مؤثر بر یتر ن و شاخصیتر توان آن را از مهم یدارد، م یپ در را ی

، یـی گرا ت آخـرت یـ و تقو يدیت نظام توحینان و تثبکارک يها ت باورها و بهبود نگرشیالح و تقوبا اص

، یو متعـال  كر مشـتر یجهت و مسـ  یکنان سازمان را در کارکبخشد و همه  یار افراد هدف و معنا مکبه 

ـ یرد دیکـ ه با روک یفیبخشد. اما بر اساس تعار یو وحدت و انسجام م ياریو هم یهمدل ژه یـ و بـه و  ین

ه تحـت  کـ اسـت    ر و برجستهینظ یت افراد بیت داشت، نقش اقامۀ نماز در معنویتوان از معنو یم یاسالم

ـ یآثـار ترب «ا یـ و » يآثار عباد«، »يآثار معنو«ن یعناو هـا و   گـر نوشـته  یهـا و د  تـاب کاقامـۀ نمـاز، در   » یت

 يمحمـد : كمثـال، ر.  ياسـت (بـرا  بـه آنهـا اشـاره شـده      شمار، به طـور مفصـل    یب ینترنتیا يها گاهیپا

  )آثار نماز، يابوالفضل ساجد؛ 2و1، ج ینمازشناس، يحسن راشد؛  نامۀ نماز شناخت، يشهر ير

۸۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ارِ آن اسـت.  یبسـ  يایاز آثار و مزا يمند ساز بهره نهیت در سازمان، زمیمعنو ياقامۀ نماز عالوه بر ارتقا

ـ به مزا تواند منجر مى سازمان  در  تیمعنو قیکنند که تشو مى  انیمحققان ب ـ و  ای ـ از قب یثمرات  شیافـزا « لی

، بهبـود  »تعهد سـازمانى  شیافزا«، »حس تکامل شخصى شیافزا«، »صداقت و اعتماد شیافزا«، »تیخالق

ت کبهبـود مشـار  «، »کـار  طیتـرك محـ   اتیـ کاهش ن« ،»شغلى  تیرضا« مانندهاى شغلى کارکنان  نگرش

 میمسـتق  ریـ و غ میمستق ه صورتب نهایا ۀشود و هم» زشیانگ« و» ارىک  وجدانو  اخالق يرتقاا« ،»یشغل

  .)1385اران، کو هم ی(فرهنگ گردد ، سودآورى و اثربخشى سازمانى مى عملکرد  سبب بهبود

  گيري نتيجه

، مانند خشوع و حضور قلب، در اول وقت خوانـدن  شرایط یت تمامیانجام نماز با رعا یعنی» اقامۀ نماز«

ـ ییا بهبود آن عبارت است از: تغی »یرفتار سازمان يارتقا«نماز، و خواندن نماز به جماعت.  در رفتـار   یرات

 يشـتر فـرد  یب یجه، موجب اثربخشیج مثبت در جهت اهداف سازمان باشد و در نتینتا يه داراکنان کارک

در  یها و آثـار گونـاگون    ، اقامۀ نماز نقشیاسالم يها ات و آموزهیات و روایگردد. بر اساس آ یو سازمان

و  يجـاد بـرادر  یا«، »یل روابـط اجتمـاع  یتسـه «نان دارد. اقامۀ نمـاز بـا   کارکرفتار  یسطح سازمان يارتقا

 يبرقـرار  سـاز  نـه یزم» متقابـل اعتماد جاد یا«، و »از منکر یامر به معروف و نه يبرا يساز نهیزم«، »يبرابر

 ن بـردن یاز ب«و  »راتکنماز از من یبازدارندگ« یژگی. دو وشود یمنان کارکن یب» مؤثرارتباطات راغبانه و «

م کـی تح«. اقامه نماز با گردد یم» یاسیس يرفتارها«و اعمال  »قدرت«استفاده از  مانع سوء ،»حرص و طمع

 یمشـورت فرهنـگ  «رده، کت یرا تقو ینفرهنگ سازما »وحدت و انسجامجاد یا« و »يدیتوح یینظام معنا

  دهد. یرا در سازمان ارتقا م »از منکر یامر به معروف و نه فرهنگ«و  »يریپذ نظمفرهنگ « ،»یتکمشارو 

ش ارتباطـات و  یافزا«، »یاجتماع يبند اهش طبقهکو  يجاد برابریا«، »يدیت نظام توحیتقو«اقامۀ نماز با 

ش تعهد یافزا«ن با یمؤثر است. همچن »و حل تعارض يریشگیپ«در  »تحملباال بردن آستانه «و  »جاد تفاهمیا

ت یرا تقو »یسازمان يشهروند يرفتارها«، »يریپذ باالبردن تحمل«و  »يارکو هم ياریش همیافزا«، »یسازمان

 »مخـرب  يارکـ رفتـار  « و »یتخلفـات سـازمان  «از  يریجلوگر، موجب کاز فحشا و من يبازدارند، و با ک یم

 يه خـود دارا کـ اسـت   »ت در سازمانیمعنو«ن عوامل مؤثر بر یتر ن و شاخصیتر اقامۀ نماز از مهم شود. یم

  است. »یتعهد سازمان«و  »يارکوجدان «، »یت شغلیرضا«، از جمله بهبود يشمار یب يایمزا



   ۸۱ رفتار كاركنان در سطح سازمان ينماز در ارتقا مةتبيين نظري نقش اقا
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