به نام دوست که هرچه هست از اوست
آموزش ،تحول و توسعه منابع انسانی بر مبنای آموزه های اسالمی
*

نرگس نجارپور نصرآبادی
چکیده؛

بیان مساله؛ امروزه يکي از مشکالت اساسي ،كه مديران كسب و كارها و نظام اداری كشور را با چالش مواجه كرده ،نبود توجه
كافي به اجرای دقیق اصول و موازين و ارزش ها و آموزش و توسعه اقتباس شده از مباني شرع مقدّس و آموزه های اسالمي در
مديريت منابع انساني است .دين اسالم برای همة امور زندگي انسان ،از جمله مديريت ،دارای برنامه بوده و بیان كننده تمام نیازها
برای رشد ،بالندگي و تکامل انسان است.
ضرورت و هدف ؛ يکي از موهبتهای خداوند متعال بر انسان عالوه بر اعطای نعمت ادراک حسي و تفکر اين است كه به او
نوعي استعداد فطری برای يادگیری وكسب معارف و علوم و مهارتها وصنايع مختلف ،عطا كرده است كه ماية افزايش توان انسان
در تحمل باز مسئولیت زندگي در اين جهان و در نتیجه سبب عمران و آباداني آن مي شود و به او امکان مي دهد كه توانايیها و
مهارتهای خويش را افزايش دهد تا به آنچه كه خداوند بنا به خواست خود برايش تضمین كرده است به مراحل از رشد وكمال
انساني برسد.
روش تحقیق؛ براين اساس ،پژوهش حاضر با روش توصیفي و كتابخانه ای و هدف بررسي و توصیف مديريت منابع انساني از
منظر آموزه های اسالمي انجام شده است.
نتايج تحقیق؛ يافته های پژوهش مؤيد آن است كه اگر جهان بیني و رويکرد ما نسبت به مديريت و مديريت منابع انساني بر
اساس جهان بیني اسالمي و قرآني باشد ،تحوّلي عظیم در دانش مديريت ،به طور اعم و مديريت منابع انساني ،به طور اخص
پديد خواهد آمد.
واژگان؛ آموزش ،تحول ،توسعه ،منابع انساني ،آموزه های اسالمي.

* mina.nasrabadi@gmail.com
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در دنیای امروز ،سرمايه های انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني ،به سازمان معنا و مفهوم مي بخشند و زمینه
تحقق اهداف سازماني را فراهم مي كنند .رشد و توسعه سازمان ها و در پي آن جامعه و كشور ،در گرو استفاده صحیح
از سرمايه های انساني است .يکي از شاخص های پیشرفت و توسعه كشورها داشتن سرمايه های انساني كارا و
بهره ور و توانمند است .اگر جامعه ای از اين مزيت رقابتي برخوردار نباشد به طور قطع نمي تواند به هدفهای مورد
نظر خود دست يابد .به قول شوماخر مي توان چنین بیان داشت :توسعه كاال های مادی آغاز نمي شود .با منابع خام و
اولیه و تکنولوژی پیچیده آغاز نمي شود .بلکه با توجه به آدمیان ،تربیت آنان با سازمان و انضباط آغاز مي شود .توسعه
نمي توان از طريق عملیات پیوند زني ماهرانه فن ورزان خارجي با برگزيدگان داخلي كه تماس خود را با مردم عادی
از دست داده اند تولید كرد .توسعه را نمي توان از راه معجزه دانشمندان و فن ورزان با برنامه ريزی اقتصادی حاصل
كرد و توسعه را مي توان از راه فراگرد رشد كه در برگیرنده تربیت ،سازمان و نظم تمامي مردم باشد ايجاد نمود.
هرچیزی كمتر از اين به شکست مي انجامد( ايزد پور.)1387 ،
تعیین معیارهای توسعه نیافتگي به طور مشخص و دقیقي بسیار مشکل است .توسعه نیافتگي مي تواند اين گونه
تعريف شود ،توسعه نیافتگي به دلیل فقر ،بیسوادی و بیماری ،يا به دلیل توزيع بد و ناعادالنه درآمد ملي ،يا
نارسايي های اداری و يا عدم سازماندهي اجتماعي .بنابراين هیچ تعريف جامعي از توسعه نیافتگي وجود ندارد كه
بتواند با خصوصیات هر يک از كشورهای توسعه نیافته تطبیق كند .اما به طور كلي معیارهای اقتصادی معموالً شاخص
اصلي كشورهای توسعه يافته بودهاست .برای مثال ،میزان سرانه درآمد يکي از مهمترين معیارها است ،و بنابراين،
كشورهايي كه دارای نرخ تولید ناخالص داخلي بااليي هستند ،توسعه يافته محسوب ميشوند .معیار مهم اقتصادی
ديگر ،میزان صنعتي بودن كشور است .يکي ديگر از معیارهايي كه اخیراً مورد توجه قرار گرفته ،شاخص توسعه انساني
ميباشد .اين شاخص ،معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید زندگي و سطح آموزش عمومي
تركیب ميكند .به اين ترتیب ،كشورهايي كه دارای نمرۀ باالتری در شاخص توسعه انساني هستند ،توسعه يافته
محسوب ميشوند و به بقیه كشورها ،كشورهای در حال توسعه گفته ميشود.
هاربیسن معتقد است كه منابع انساني پايه و اساس ثروت ملل است ،نه سرمايه ،درآمد يا منابع فیزيکي ،سرمايه و
منابع طبیعي عوامل منفعل تولیدند و نیروی انساني به طور فعال سرمايه را انباشت ميكند و منابع طبیعي را به كار
ميگیرد .عالوه بر آن ،نیروی انساني نهادهای سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی را بنا ميكند و توسعه را پايه گذاری
ميكند .روشن است كه اگر كشوری نتواند به توسعه و استفاده بهینه از نیروی انساني خود بپردازد ،قادر به توسعه هیچ
چیز ديگر نخواهد بود) Harbison, 1973,p:2) .

جان كامنز ،1اقتصاددان پیشرو ،برای اولین بار اصطالح منابع انساني2را در كتاب خود توزيع ثروت كه در سال
 1893منتشر شد ،به كار برد .و اين اصطالح تا قرن نوزدهم به روابط بین كارمند و كارفرما گسترش يافت.
منابع انساني يک فرد يا كارمند درون سازمان است .مديريت منابع انساني اثربخش برای موفقیت هر سازماني حیاتي
است .كیفیت منابع انساني سازمان ،احساس افراد از برخورد عادالنه ،تعهد كاركنان به سازمان ،اشتیاق و رضايت آنها از
شغل شان و تجربیات شان ،همه بر بهره وری سازمان خدمات مشتری ،شهرت سازمان و بقای آن تأثیرگذار است
). (Renz, 2016

در هر كسب و كار كوچک و بزرگ بخش سازماني منابع انساني اگرچه حیاتي نیست ولي ضروری است .اولويت
اين بخش در درجه اول به حداكثر رساندن بهره وری كاركنان و حفاظت از شركت نسبت به هر گونه مسئله و مشکلي
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است كه ممکن است برای نیروی كار بوجود آيد .يادگرفتن و يادگیری كلید باال بردن كیفیت منابع انساني است .اين
كلید وقتي به كار ميآيد كه آموزش ،مجموعهای از فرايند ها تلقي شود.
فرايندهايي كه نه تنها مهارتهای حرفهای را شکل ميدهند ،بلکه فرد را قادر ميسازند استعدادهای بالقوه خويش
را برای مشاركت هوشمندانه و پذيرش مسؤولیت و احترام به بشريت شکوفا كند( كینگ و اشتايدر ،ترجمه ،
خوارزمي .)52 :1373 ،زيربنای توسعه كشورها و سازمانها با خالقیت و نوآوری منابع انساني مرتبط است .تدوين
دوره های آموزش مناسب برای به حداكثر رساندن اثربخشي و كارايي افراد سازمان است .آموزش كاركنان مانند:
نگهداری اموال و تجهیزات است .ابزار وتجهیزات برای آن كه از كارايي بیشتر برخوردارباشند .به تعمیر و تنظیم
نیازدارند .برای به حداكثررساندن اثربخشي و كارايي افراد سازمان ،ضمن آشنا ساختن با محیط وتوجیه آنها براساس
نیاز ،دوره های آموزشي مناسب را بايد برای آنها تدوين نمود.
بهره وری بر دانش ،مهارت و نگرش نیروی كار بستگي دارد مي توان گفت :مهارت نقش اصلي در دستیابي به
انعطاف و اثربخشي سازماني بازی مي كند .آموزش نیروی كار مي تواند آن را اصالح نموده و برای تطابق با فرايندها
تکنیکهای جديد آماده كند و به بهره وری اجازه رشد سريع دهد ).(Business, 1999.p:21

آموزش يک وظیفه اساسي در سازمان و يک فرآيند مداوم و همیشگي است .نبايد آموزش را امری موقت و اتمامپذير
تصور كرد .كاركنان در هر سطحي از سطوح سازمان كه باشند ،حتي در سطح يک نیروی انساني جزء ،نیازمند
آموزش و كسب دانش و مهارتهای جديد هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حركت كنند(شريعتمداری.)1387،
برنامههای آموزش كاركنان در يک سازمان ميتواند نیاز به نیروی انساني متخصص در آينده را نیز رفع كند ،اين
برنامههای آموزشي ميتوانند تضمیني برای حل مشکالت كاركنان باشند .اگر كاركنان سازمان به خوبي آموزش ببینند
بهتر ميتوانند .در ارتقای سطح كارايي سازمان سهیم باشند .از اولین نتايج اين امر عدم نیاز زياد به نظارت از سوی
سرپرستان بر روی زيردستان است؛ در عین حال اين امر كمک ميكند كه افراد در جهت احراز شرايط ارتقای سازماني
آماده شوند و در نهايت انجام وظايف با مطلوبیت مورد نظر سازمان امکانپذير ميگردد(يارندی.)1382،
در تفکر اسالمي ،هر دو بعد نظری و عملي آموزش و توسعه ،با مفهوم گستره وجود انسان و توانايي وی برای ايجاد
ارزش در جامعه تناسب دارد .آموزش ،فرايند توسعه قابلیت ها در منابع انساني است كه به آنها كمک مي كند كه بیشتر
مولد باشند و سهم بیشتری در پیشبرد اهداف سازماني داشته باشند(.)Alhejji & Garavan, 2016

تفکر اسالمي آموزش را خواه به صورت تئوری و خواه به صورت عملي مورد تأكید قرار داده است .در آموزه های
اسالمي آمده است كه آموزش در محیط كار بايد مطابق با شرايط و مسئولیت ها تحول پیدا كند )(Ali, 2010

قرآن افراد را به كسب مهارت ها و تکنولوژيهای جديد تشويق مي كند و اين اصل مبنای برنامه های آموزش و توسعه
كاركنان است( ) Hashim, 2009
فرهنگ اسالم سرشار از بهترين شیوه ها و روشهای پیشرفته مديريت است .قدرت و تاثیر اين مديريت عالي بوده كه
در عصر پیامبر اكرم(صلی هللا علیه وآله و سلم ) و دوران ائمه اطهار (علیه آلسالم ) از جامعه ای فقیر و ناتوان كه گرفتار جنگ های قومي
و قبیله ای بر سر مسائل و مفاخر بي ارزش بودند ،جامعه ای نوين و متعالي ساخت ،به طوری كه در مدت كوتاهي
توانست بر بزرگترين امپراتوری های زمان خود پیروز گرديده ،خود حکومت و تمدن عظیمي را پي ريزی نمايد.
)(Alorfi, 2012
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كشورهای اسالمي با دغدغه رعايت و حفظ تعالیم و هنجارهای مذهبي در مواجهه با راهکارهای مديريت غربي روبرو
هستند ) . (Ali, 2010اين چالشها در رويه های مديريت منابع انساني مشهود است از اين روست كه عبارتي با عنوان
مديريت منابع انساني اسالمي چند سالي است وارد ادبیات در كشورهای اسالمي شده است .مديريت منابع اسالمي به
معنای راهکارهايي برای مديريت كاركنان و تنظیم ارتباط آنان با كارفرما و سازمان است كه منطق با قرآن و سنت
باشد .اين امر از آن رو دارای اهمیت است كه اسالم با داشتن  1/5میلیارد پیرو در سطح جهان دومین دين از نظر
جمعیت و از حیث رشد ،اولین دين در عالم به حساب مي آيد .كشورهای اسالمي پس از دوران طوالني افول و
خموشي اكنون با موج بیداری اسالمي روبرو شده اند كه در اين میان توجه به مديريت منابع انساني از ديدگاه اين دين
الهي بیش از پیش حائز اهمیت شده است(.)Mellahi & Budhwar, 2010
موج بیداری اسالمي به علوم انساني به طور عام و علوم مديريتي به طور خاص نیز رسیده است .در گزارش های
مطالعاتي در مورد تأثیر اسالم بر سازمان انجام شده است .اين مطالعات بیشتر بر اخالق كاری اسالمي و تأثیر آن بر
سازمان در قالب تعهد ،رضايت و وفاداری متمركز بودند( .) Ali &Al- Kazmi, 2007همچنین در سالیان اخیر
تالش هايي در زمینه مباحث مالي اسالمي و حسابداری ) ، )Cheng & liu, 2009بازايابي اسالمي ( Haq, Wong,

 ، (2010. & Alserhan et al, 2016و رهبری اسالمي ) ،(Kalmbach, 2015صورت پذيرفته است .كاوش در
ادبیات مديريت اسالمي حاكي از كمبود محتوای كافي در زمینه مديريت منابع اسالمي مي باشد

& ) Khan

 .(Rasheed, 2015شايان ذكر است كه سازمان های اسالمي تالش های زيادی را بر روی مديريت دانش و
آموزش انجام داده اند كه پیش نیاز اين امر مديريت منابع انساني اسالمي است .مشخصه های مديريت منابع انساني
اسالمي عبارت است  :الف) نشأت گرفته از قرآن و شريعت ،ب) كامل بودن از جنبه تئوری ،ج) دانشي و تکنیکي
بودن ،د) راهنمای رفتار و ارزش های اسالمي و ذ) در بر گرفتن تئوری و عملي

)(Alorfi, 2012

در اين زمینه ،عظمي ( )2010بیان نموده است كه كاركنان مسلمان بايد دوره های آموزشي را برای آشنايي با فرهنگ
سازماني بگذرانند .كاركنان مسلمان بايد برای رسیدن به هدف های سازماني وجامعه با تمام ظرفیت مشتاقانه و
خالصانه كار كنند()Azmi,2010
برای مسلمانان اين يک تعهد است كه بدنبال دانش برای بهتر انجام دادن كارها باشند و آموزش و توسعه اسالمي ،
توسعه اخالق معنويت كاركنان را به دنبال دارد ،و آموزش و توسعه اسالمي بايد به منظور افزايش ايمان به خداوند در
كاركنان و افزايش دانش آنان انجام شود )( Hashim, 2009
آموزش و توسعه از ديدگاه اسالم بر پاک سازی نفس ،تفهیم ارزش های اسالمي ،يکتايي خداوند ،تیم ها و عبادت ها
متمركز است( .)Azmi,2010
پژوهش ها اين موضوع را آشکار كرده است كه مديران دارای صفت اخالقي احسان ،آموزش و توسعه كاركنان را
ارتقاء داده و كاركنان را به مشاركت در تصمیم گیری ،تشويق مي كنند() Branne & Pollard, 2011
اسالم بین كاركنان تبعیض قائل نمي شود .همچنین كاركنان مسلمان به توسعه كار راهه خود و برنامه ريزی برای آينده
شغلي تشويق مي شوند .در اسالم براين موضوع تأكید شده است كه كاركنان بايد برای توسعه كار راهه خود مورد
ياری قرار بگیرند .برنامه های مرشدی برای كمک به توسعه كار راهه كاركنان طراحي شده است ( .)Azmi,2010
برای حل بسیاری از مشکالت جوامع بشری ،مديران ميتوانند از آموزههای مديريتي مکاتب وجداني همچون اسالم
استفاده كنند .نکته اين است كه بسیاری از مشکالت ريشهای هستند و حل آنها زمانبر است ،پس بايد مديران آينده را
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با كمک اين آموزههای ديني رشد داد و آنان را در عین تجهیز به علم روز با كمک آموزههای اخالقي و وجداني
آموزش داد(نحاسي.)1380،
هدف از اين مقاله اطالع از نظر آموزه های اسالمي در مورد مفهوم ،آموزش ،تحول و توسعه با تأكید بر منابع انساني
است .آموزش و به سازی كاركنان اقدامي راهبردی است كه سطح فردی باعث ارزشمندی و رضايت مندی فرد در
سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان مي شود .لذا در مقاله حاضر سعي شده است از منظر آموزه های اسالمي،
مفاهیم از جمله؛ مديريت منابع انساني و بازسازی آموزش ،توسعه و تحول كاركنان سازمان مي پردازيم.
بر اساس آموزه های اسالمي چنانکه بر تأمین نیازهای مادی ،روحي ،اجتماعي توجه كامل دارد بر فراگیری مهارت ها،
فنون و علوم كاربردی مورد نیاز جامعه نیز تأكید مي كند .كه به صورت نمونه در روايت امام صادق( علیه السالم)
فرمود « :خداونداسباب رزق ومعیشت مردم را در اعمال گوناگون و انواع صنايع قرار داده است از اين روپديد آوردن
چنین سببي برای معیشت زمینه پايداری جهات و صحیح ترين نوع اداره انسانهاست»( الحیاۀ ،ج.)350 :4،
در قرآن كريم آن گاه كه يوسف علیه السالم به عزيز مصر مي گويد« :اجْعَلْنِي عَلَي خزَآئِنِ األَرْضِ؛ مرا به خزائن اين سرزمین
بگمار!» به تخصص و آگاهي كافي خويش در اين باره اشاره مي كند و مي گويد« :إِنِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ؛ همانا من نگهباني امین و

كارداني آگاه به اين كار هستم»( .سوره يوسف .)55 /همچنین قرآن كريم به اهمیت دانستن اشاره مي كند؛ «هَلْ يَسْتَوِی
الََّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالََّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  «»..بگو :آيا آنهايي كه مي دانند با آنهايي كه نمي دانند برابرند؟  (»..سوره زمر.)9/
پیامبر اكرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) مي فرمايند « :كه دانشي كه به كار آيد مبارک است (. (Ali, 2010

توسعه منابع انسانی3؛
بي شک مفهوم توسعه ونگرش به جامعه توسعه يافته ،دچار تحول های فراواني شده است .اين تحول از يک طرف
به جهت ارائه نظريه های گوناگون در باره راههای رسیدن به توسعه يا موانع آن ،و از سوی ديگر به جهت دگر گوني
در هدف نهايي فرايند بوده است مر كز ثقل اين بحث ها تا دهه  1970رشد اقتصادی بوده است .به طور نمونه
كوشش های اقتصاد دانان آمريکای التین در قالب ) ) ECLA4كه زمینه ساز ظهور مکتب ساختارگرايي شد ،رشد
اقتصادی را هدف قرار داده بود ( ماير ،ترجمه هدايتي و ياسری.)26: 1368 ،
در خالل دهه  1970نیز داد لي سیرز 5بر تأثیر كاهش نابرابری فقر ،بیکاری در مفهوم و چیستي توسعه تأكید كرد (
تودارو ،ترجمه فرجادی .)134 :1367 ،در دهه  1980آمارتیا سن نقطه ضعف اقتصاد توسعه سنتي را توجه بیش از
اندازه به رشد اقتصادی و محصول ملي اعالم كرد ،نه تأكید بر قابلیت ها و استحقاق افراد ،در نتیجه اواخر همین دهه،
الگوی « نیازهای اساسي » شکل گرفت و سرانجام محبوب الحق در سال  1990پیشنهاد كرد « :مدت ها توسعه را به
معنای رشد تولید ناخالص ملي مي دانسته اند ،اما رشد اقتصادی شرط الزم توسعه اقتصادی است نه شرط كافي.
كیفیت اين رشد به اندازه كمیت آن اهمیت دارد .كانون توسعه بايد انسان باشد و هدف های عمده ای چون كاهش
بنیادی فقر وامکان برخورداری عادالنه از فرصت های اقتصادی را دنبال كند» ( گريفین و مک كنلي،ترجمه خواجه پور
 .)17 -15 :1377بدين ترتیب نگرش جديدی همره با رويکرد به رفع فقر و نیازهای اساسي در روند توسعه پديد آمد.
چون توسه به گونه ای از محور رشد اقتصادی فراتر و در فضايي انساني تر مورد توجه قرار گرفت.
كه مفهوم توسعه انساني به صورت يک فرايند مطرح شد و شاخص هايي به صورت متوسط امید به زندگي ،نرخ های
با سوادی ،وضعیت عمومي از جهت بهروزی ومسايل زيست محیطي برای اين فرايند تعريف شد ( تودارو .)18:
وظیفه مديريت در تأمین نیروی انساني ،عبارت از پر كردن مشاغل ساختار سازماني از طريق شناسايي نیازمندی های نیروی كار،
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ذخیره كردن افراد در دسترس ،استخدام ،انتخاب ،جای گزيني ،تشويق ارزيابي ،جبران و آموزش افراد مورد نیاز مي باشد(
جاسبي .)204 :1378 ،شامل پروژه های نظام جامع آموزش كاركنان ،مسیر رشد ( كار راه) شغلي ،ارزيابي عمل كردو شايستگي
كاركنان ،ارزيابي و پرورش رهبران آينده (اپرا) و انضباط كار مي باشد(رستمي .)14 :1384 ،كوشش در جهت بهبود عمل كرد
شاغل در ارتباط با انجام كار و مسائل مربوط به كلیه مساعي و كوشش هايي است .كه در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهي،
مهارت های فني ،حرفه ای و شغلي و همچنین ايجاد رفتارمطلوب در كاركنان يک سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام
وظايف و مسئولیت های شغلي خود مي نمايد( ابطحي .)167 :1383 ،ارتقای مهارت و دانش كاركنان كه رابطه مستقیمي با
كارآفريني و اثر بخشي كاركنان دارد و جايگزيني دانش گران به جای صعنت كارات ناشي از تغییر پارادايم در توسعه منابع انساني
است و توسعه دانش ومهارت كاركنان برگ برنده سازمان های دانشي است(هاشمي و امین زاده،1390 ،ش.)0136 :

چرا توسعه سازماني به كاربرده مي شود؟ سازمان های جديد تشکیل شده اند كه قابلیت انعطاف و آمادگي بیشتری
برای تغییر دارند .از ويژگي های اين سازمان ها اين است كه از خط فرماندهي ،كمتر تبعیت مي كنند و بیشتر به

مشاغل گسترده تر و ارزش های نظريه ايگرگ  yكه به صراحت ،اعتماد و رهبری مبتني بر مشاركت تأكید مي ورزد،
اهمیت مي دهند .پويا بودن سازمان ها گاهي از سوی مديران آن ،يک ضرورت تشخیص داده مي شود .زماني سازمان
مجبور مي شود بدون برنامه ريزی قبلي ،خود را با محصول انحصاری و جديد رقیب هماهنگ كند .يا زماني شما با
رفتار چند نفر از مديران ادارات خود روبه رو مي شويد ،رفتاری كه ممکن است خالقیت و انعطاف پذيری واحد شما
را از بین ببرد .اين ،نمونه موقعیت هايي است كه مديران را به سوی توسعه سازماني سوق مي دهند.
اهداف توسعه سازماني :روش های مختلف توسعه سازماني ،همگي در جهت تحقق هدف های زير اعمال مي شوند:
 -1باالبردن سطح پشتیباني و اعتماد در بین افراد.
 -2افزايش توانايي رويارويي مستقیم با مشکالت سازماني.
 -3افزايش صحت و صراحت ارتباطات سازماني.
 -4افزايش جديت شخص و نظارت برخويش.
در يک جمله ،هدف از برنامه توسعه سازماني ،عبارت است از تغییر نگرش ها ،ارزش ها و باورهای كارمندان ،به
گونه ای كه خود افراد بتوانند چنین تغییرات سازماني راتشخیص داده و اجراءكنند.
روش های توسعه سازمانی
الف) آموزش حساسیت :آموزش آزما يشگاهي با گروهي ،روش توسعه بسیار بحث انگیزی است .به نظر كريس
آرگريس 6اين روش عبارت است از :تجربه گروهي طرح ريزی شده ای كه در افراد ،امکان ارائه رفتار ،مبادله بازخورد
آزمايش رفتار جديد و توسعه و پرورش آگاهي از خود و ديگران را به وجود مي آورد.
آيا آموزش حساسیت مؤثر است؟ معموالً كارآموزان ،پس از گذراندن آموزش گروهي ،صريح تر و به يکديگر
حساس تر مي شوند .از سوی ديگر ،محققان ،آموزش حساسیت را در باال بردن سطح عملکرد و سود مؤسسه ،مؤثر
مي دانند .آموزش حساسیت ،به علت اينکه به جنبه های احساسي كارآموزان بیشتر مي پردازد ،روش بسیار بحث انگیز
است.
ب) آموزش شبکه :شبکه مديريت ،روش ديگر ی از توسعه سازماني است .شبکه بیانگر چند شیوه رهبری ممکن
است و هرشیوه ،نشان دهنده تركیب مختلف از دو جهت از دوجهت گیری اساسي( فردگرايي وتولید گرايي) است؛
مثالً يک رهبر ،برتولید تأكید مي ورزد؛ اما توجه چنداني به نیازهای افرادش ندارد .از سوی ديگر ،يک رهبر ،به
افرادش بیشتر توجه دارد؛ ولي درباره تولید تأكید چنداني نمي كند.
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برنامه آموزش و پرورش كاملي براساس شبکه مديريت تهیه شده است كه هدف آن ،به وجودآوردن رفتاری باز با مسائل
سازماني و پرورش رهبران ( با گرايش شديد به فرد و تولید ) است( دسلر ،ترجمه مدني.)48 :1373،
آن دسته از روش های توسعه سازمان كه هدف از آنها حل و فصل موضوعات است را برنامه های تحول مديريت منابع انساني
مي گويند :اين موضوعات به جذب افراد اليق به سازمان ها ،تنظیم اهداف آنها ،تحسین و پاداش عملکرد مناسب آنها ،و تضمین
توسعه مشاغل و مديريت استرس توسط آنها ،مربوط مي شود( محب ،صفدريان و جاللي.) 1394 ،

مروری برپیشینه توسعه منابع انسانی
بیشتر كشورهای در حال توسعه با مشکل توسعه سرمايه انساني رو به رو هستند .زيرا نیروی كار و منابع طبیعي و
سرمايه فیزيکي توان سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود را ندارند .در واقع يکي از علت های اصلي توسعه
يافتگي اين كشورها پايین بودن نرخ كارايي نیروی كار ،عدم تحرک منابع ،محدوديت مهارت ها و تخصص ها در
مشاغل و تجارت ،نبودن قوه ابتکار و نهادهای اجتماعي مناسب است .تعبیر ديگر منابع انساني پايه اصلي ثروت
ملت ها را تشکیل مي دهد .سرمايه و منابع طبیعي عوامل تبعي تولیداند ،در حالي كه انسان ها در عوامل فعالي هستند
كه سرمايه ها را متراكم مي سازند و توسعه ملي را به پیش مي برند (.(Harbison, 1973.p:3

بر اين اساس در منابع و پژوهش های مربوط به نقش آموزش در رشد اقتصادی ساخارو پولوس 8نظريه سرمايه
انساني را به سولو 9نسبت مي دهد( متوسلي .)243 :1370 ،هرچند سولو سهم آموزش در رشد را اندازه گرفت اما به
لحاظ اينکه كار وی بحث های ررا درباره علت های واقعي تغییر بهره وری برانگیخت و باعث شد تا ديگران از
آموزش به صورت متغیری در تابع تولید استفاده كنند ،كار وی برجسته ونقطه شروع شناخته مي شود .انگاه شولتز كه
پدر نظريه نیروی انساني است ،نقش كیفیت نیروی كار در جايگاه يکي از عامل های تعیین كننده رشد اقتصادی ،مورد
توجه قرار مي دهدو جهت سرمايه گذاری در سرمايه انساني بر شکل گیری پنج عامل اصرار مي ورزد:
 .1تسهیالت و خدمات بهداشتي كه امید به زندگي ،توانايي ،نشاط و استقامت را افزايش مي دهد؛
 .2آموزش فني و حرفه ای؛
 .3آموزش و پرورش از سطح دبستات تا پايان دبیرستان و آموزش در سطح دانشگاه ها؛
 .4برنامه های آموزش حرفه ای و سواد آموزی از سوی بنگاه های اقتصادی؛
 .5مهاجرت فردی به منظور دستیابي به امکانات اشتغالي بهتر برای افزايش درآمدها).) Schultz , 1961: 84

در سال  1967دنیسون نیز با به كارگیری تابع تولید در بررسي خود برای نه كشور اروپايي با استفاده از داده های
آماری پس از چنگ ،آموزش را به صورت تعداد سال های تحصیل نیروی كار در نظر گرفت و نرخ هايي برای آن به
دست آورد و دربارع كشورهای پیش گفته مقايسه كرد .براساس نتیجه های به دست آمده مشخص شد كه برای مثال
در انگستان سیزده درصد اما در آلمان فقط  1/4درصد رشد به آموزش مربوط مي شود).)Denison, 1967.p: 175

از بین مطالعه های كه متغیر های غیر قراردادی را به صورتي در توابع تولید گنجانده اند تا بتوانند شاخصي از آموزش
را نیز در آن وارد كنند و سهم آن را در رشد بسنجند ،كار مربوط به والتز و رابینسون در سال  1983است.
آنها تابع تولیدی تشکیل دادند كه فقط سه متغیر سرمايه ،نیروی كار و آموزش را در برگرفت .اما با اين تفاوت كه
آنها از چند شاخص استفاده كردند كه عبارت بود از مقدار مدارک اخذ شده به صورتي معیاری از توسعه سطوح
آموزشي باالتر از متوسط و مخارج آموزشي .نتیجه های به كار گرفته شده از اين روش حاكي از آن بود كه گسترش
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آموزش اثر مهمي برتولید داشته اما در مقايسه با مطالعه های پیشین ،مقدار آن كمتر بوده است ،همچنین سطوح
تحصیلي عالي با وقفه زماني اثر مثبت در تولید داشته است (.(Waltera & Rubinson, 1983.p: 150

پژوهش ديگری كه آموزش را در كیفیت نیروی كار منظور كرده مربوط به پتر چین لوی (  )1980است در اين بررسي
سهم آموزش در رشد كیفیت نیروی كار از سال  1974تا  1967پیوسته افزايش يافته و به  8درصد رسید اما برای
سال های  6/7 ، 1970 -1974درصد بوده است( ) Chinloy, 1980.p: 12-16
مانکیو ،رومر وول ( )1992نیز در مقاله مشتركي الگوی رشد اقتصادی كاربردی را تکامل داده اند .آنها ابتدا الگوی
سولو را مورد بررسي قرار داده را برای كشورهای گوناگون تخمین زدند ،سپس ،سرمايه انساني را به صورت يکي از
عامل های تولید به الگو افزوده و برای همان كشور برآورد كردند)(Mankiw,1992.p: 112-128

ضرورت منابع انسانی براساس آموزه های اسالمی
اداره نیروی انساني از قديمي ترين مباحث بشری است زيرا از آن روز كه انسان حیات يافت و در زمین به تشکیل
خانواده و اجتماعات اولیه همت گمارد ،اهمیت انديشه اداره افراد خانواده و يا جوامع اولیه در ذهن او مطرح بوده
است .اولین كساني كه به طور گسترده آدمیان را به اجتماع دعوت كرده و به طور مستقل به حفظ و اداره انسان ها
توجه داشتند ،پیغمبران بودند( طباطبايي،ترجمه حجتي كرماني.)8 :1385 ،
در حقیقت دعوت به اتحاد در اجتماع و برنامه ريزی اداره امور انسان ها برای اولین مرتبه از حضرت نوح علیه
السالم كه دارای كتاب و شريعت بوده شروع و آنگاه حضرت ابراهیم علیه السالم و پس از آن حضرت موسي علیه
السالم و حضرت عیسي علیه السالم به طور دامنه دارتری عهده دار اين راه شدند .اما بايد گفت اسالم تنها ديني است
كه با صراحت و به طور همه جانبه ،اداره جامعه و نیروی انساني را پايه و بنیان گذاشت و برای همه شئون اجتماع
بشر برنامه ريزی كرد .شخص پیامبر اسالم (صلي اهلل علیه و آله وسلم) عالوه بر نقش رسالت ،به عنوان حاكم و مدير
و فرمانده ای توانمند توانست در كمترين مدت و با حداقل ضايعات به موفقیت های بزرگ دست يافته و از جهت
اداره انساني ،چنان توانا عمل نمايد كه از يک جامعه نیمه وحشي ،تمدني بزرگ را بوجود آورد و از قبايل پراكنده
عرب امتي بزرگ را تشکیل دهد.
با برپايي حکومت پنج ساله علوی در گستره وسیعي از دنیای آن روز ،الگويي عیني از حاكمیت الهي گرديد .محور
مديريت در اسالم ،انسان است و هدف اساسي نیز رشد و تعالي ارزش های معنوی اوست ( بهشتي فر و نیکويي مقدم
 .)1389 ،هر چند فعالیت های امور كاركنان ريشه در دوران باستان دارد و بشر همیشه با نوعي انتخاب ،گزينش،
ارزشیابي ،جبران خدمات و ...روبرو بوده است .اما در حقیقت از اواخر قرن نوردهم و اوايل قرن بیستم است كه
نخستین نشانه های رسمي مديريت منابع انساني به صورت تخصصي ،در مديريت مطرح گرديد .ويژگي اين برهه
تاريخي ،انقالب صنعتي و هجوم كارگران به سوی كارگاه ها و كارخانه هاست .اما با مکانیزه شدن وسیع تولید ،ماشین
آالت و ابزار نسبت به نیروی انساني ،اهمیت بیشتری يافتند و نقش كارگران در سطح مراقبت و يا راه اندازی ماشینها
محدود شد .عدم اطمینان از داشتن شغل دائمي ،مشکل باال رفتن سن ،احساس فقدان امنیت ،عدم تامین اقتصادی و
ابهام در سرنوشت بازنشستگان و ...همگي موجب نگراني روز افزون كارگران گرديد.
اين فرايند موجب نارضايتي كاركنان و شکل گیری جنبش های كارگری شد كه اينها نیز به نوبه خود كشمکش بین
كارفرمايان و كارگران را به دنبال داشت .اين رويدادها ،مديران را بر آن داشت تا به جستجوی شیوه های جديدتر و
كارآمدتری برای اداره امور كاركنان خود ،بپردازند .بکارگیری توصیه های مديريت علمي تیلور 10در كوتاه مدت به
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آرامش نسبي كارخانه ها و افزايش بازدهي آنها كمک كرد .ولي نگاه ماشیني به انسان و عدم توجه به جنبه های انساني
و انگیزشي كاركنان ،موجبات ناخشنودی كارگران را فراهم ساخت و اتحاديه های كارگری به شکل منسجم تر و فعال
تر عرض اندام كردند .برای خنثي كردن اين تالشها ،كارفرمايان توجه بیشتری به امور رفاهي كاركنان معطوف داشتند.
به موازات اين عطف توجه ،تالش برای افزايش بهره وری منجر به انجام تحقیقاتي در كارخانه هارثورن 11گرديد.
تالشي كه به نهضت روابط انساني معروف گشت التون مايو 12از تحقیقاتش نتیجه گرفت كه ايجاد روابط انساني میان
كارگران و سرپرستان و توجه به نیازهای اجتماعي و روحي كاركنان ،عامل مهم و تعیین كننده در افزايش تولید و
كارآيي كاركنان محسوب مي شود .به دنبال ارائه ديدگاه های «سیستمي » و «نظريه های اقتضايي » نگرش سازمان ها و
مديران عالي نسبت به نیروی كار دگرگون شده و كاركنان سازمان ،از تعريف كهنه و نارسای دوره پس از انقالب
صنعتي رها شده و با تعريف تازه منابع پر ارزش » شناخته مي شوند .هم اكنون سازمان های صنعتي ،بازرگاني و حتي
خدماتي ،بیش از پیش برای باال بردن میزان بهره وری به افزايش توان تخصصي ،رضايت و دلبستگي منابع انساني
خود ،روی آورده اند و بهره وری را با بهبود بخشیدن به كیفیت زندگي كاركنان مربوط ساخته اند .نکته قابل توجه اين
است كه غرب با آن همه ادعا فقط چند دهه است كه رسیدگي به امور كاركنان را مورد توجه قرار داده است (آن هم
نه به احترام انسانیت انسان ،بلکه به هدف بهره كشي هرچه بیشتر از او) اما دين مبین اسالم بیش از چهارده قرن قبل،
عالي ترين توجه و انساني ترين عنايت را به ساحت انسان روا داشته است .تفويض مسؤولیت به زيردستان بايد بر
اساس تواناييهايشان باشد و به همان مقدار از ايشان انتظار داشت « .ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها « » ...همه به اندازه
توانشان مکلف هستند(«...سوره بقره .)233 /كارفرمايان بايست اطالعات درست راجع به شغل برای متقاضیان فراهم
آورند؛ كه اين امر شامل ملزومات شغل و حقوق و پاداش مي باشد .بدين طريق متضايان مي توانند شغل مورد نظر
خود را برای ارزيابي نمايند «.وَالَ تَلْبِسُواْ الْحَقََّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقََّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»« حق را به باطل میامیزيد و با آن
كه حقیقت را مي دانید ،كتمانش مکنید»( سوره بقره  .)42/امام علي ( علیه السالم ) به فرزندش مي فرمايند  « :برای
هر يک از كاركنان خود كاری را تعیین كن تا او را نسبت به همان كار مورد مؤاخذه قرار دهي اين كار باعث مي شود
آنان كارها را به يکديگر واگذار نکنند»( نهج البالغه ،نامه  .)31/از اين روايت ها به خوبي مشخص مي شود كه بايستي
برای هر يک از نیروهای زير دست يک كار مشخص همراه با حدود و ثغور آن تعیین كرد تا هم فرد بداند چه وظیفه
ای برای وی در نظر گرفته شده است و هم مدير بتواند نظارت خود را اعمال نمايد .بديهي است .در صورت عدم
واگذاری وظیفه ای خاص به فرد معین ،تشويق و تنبیه میسر نخواهد شد ،تمیز خادم و خائن از يکديگر امکان پذير
نیست ،مدير نیز قادر نخواهد بود ،میزان دستیابي به اهداف را پیش بیني نمايد و در صورت بروز كاستي و اهمال در
انجام وظیفه ،هر يک از كاركنان تقصیر را به گردن ديگری مي اندازد .اين حالت مي تواند به يک بحران اساسي در
سازمان تبديل شود چرا كه كارها و وظايف معطل مي ماند ،متخلفین شناسايي و تنبیه نمي شوند ،كاركنان فعال و موفق
مورد شناسايي و تقدير قرار نمي گیرند و پس از مدتي اين كاركنان از تالش و دلسوزی دست مي كشند و در نتیجه
كل سازمان با ركود و كم كاری روبرو گشته و احیاناً با ورشکستگي مواجه خواهد شد.
امام علي (علیه آلسالم) مي فرمايد« :رعیت اصالح نمي شود مگر آنکه رهبران اصالح گردند»( نهج البالغه  ،خطبه )216/
ايشان خطاب به فرزند خويش امام حسن( علیه آلسالم) ميفرمايند« :اگر درباره جهان و تحوالت روزگار مشکلي برای تو
پديد آمد ،آن را به عدم آگاهي ارتباط ده؛ زيرا تو ابتدا با ناآگاهي متولد شدی و سپس علوم را فرا گرفتي و چه بسیار
است آنچه را كه نمي داني ....پس حفظ تحمل ،پند گرفتن از تجربههاست و بهترين تجربه آن است كه تو را پند
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آموزد ،پیش از آنکه فرصت از دست برود و اندوه به بار آورد؛ از فرصت ها استفاده كن» .به طور كلي فرمايشهای
امام ( علیه آلسالم) در خصوص آموزش كاركنان عبارتند از:
.1آموزش كاركنان و پرورش آنها از جمله حقوق مردم است كه بر عهده رهبر و مدير جامعه و سازمان مي باشد.
.2آموزش و تربیت كاركنان بايد بر عملکرد آنها موثر باشد و زندگي آنها را متأثر سازد.
.3از مهمترين عوامل موثر در آموزش ،شخصیت رهبر و مدير است؛ زيرا رفتار آنها الگويي است برای كارمندان و
كاركنان كه عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار ميدهد و مي تواند باعث اصالح رفتار آنها شود.
 .4همه انسانها با ناآگاهي متولد مي شوند و آنچه را كهنه ميدانند بسیار سخت است؛ به همین دلیل بايد از تجربه های
خود و ديگران پند بگیرند .ايشان تنها تجربه هايي را سودمند مي دانند كه انسان را پند آموزد.
 .5فراگیری علم بايد با در نظر گرفتن شرايط فرد صورت پذيرد « پس در فراگیری علم و دانش پیش از آنکه درختش
بخشکد تالش كنید و پیش از آنکه به خود مشغول گرديد»( نهج البالغه ،خطبه.) 105/
 .6علم و دانش بايد همراه با ايمان باشد؛ در غیر اين صورت ميتواند زيان بار باشد....« :باايمان ،علم و دانش آبادكننده
است ( »...نهج البالغه ،خطبه.) 105/
 .7مطالعه آثار پیشینیان نیز از جمله منابع آموزش است «:من به اندازه پیشینیان عمر نکردم ،اما در كردار ايشان نظر
افکندم و در اخبارشان انديشیدم و در آثارشان سیر كردم تا آنجا كه گويا يکي از آنان شده ام»( .نهج البالغه ،نامه .)31/
امام علي ( علیه السالم )مي فرمايند « :كه كاركنان برادران ديني شما هستند و با شما در آفرينش برابرند و حقوق
برابری را دارند .در اسالم نیز بر اين نکته تأكید شده است كه كاركنان با كارفرمايان برابرند و بايد كارفرمايان به
آنها كمک كنند (.(Rahman & Shadid , 2009

امام علي ( علیه السالم) در اين بار مي فرمايند « :كه كسي كه بدون علم و آگاهي به كاری بپردازد مانند كسي است كه
به بیراهه مي رود ،هرچه بیشتر راه مي رود ،بیشتر از مسیر و هدف اصلي دورتر مي گردد .اما كسي كه با علم و دانش
عمل مي كند همچون رهرويي است كه در راهي روشن و واضح حركت مي كند( محمد پور.)1389 ،
در اسالم حقوق شخصي كاركنان عبارت است از فرصت های استخدامي برابر ،امنیت شغلي ،سطح حقوق و مشاركت كاركنان در
تصمیم گیری ،همچنین كاركنان مسلمان بايد نسبت وظیفه خود را بدون هیچ كاستي و با دقت تمام انجام دهند ،.تعهد های
كاركنان نسبت به كارفرمايان عبارتنداز :تعهد ،وفاداری به سازمان ،انجام كار به صورت عالي ،بي ريايي  ،اطالعات و ارائه
پیشنهاد به سرپرست و همکاران )(Hashim, 2009
علي( )2010به نظر مي رسد كه فعالیت های مديريت منابع انساني مشابه با مديريت منابع به سرپرست و همکاران انساني غربي
است اما تفاوت هايي در اين زمینه وجود دارد .تمام الزامات مديريت منابع انساني براساس قرآن و گفته های حضرت محمد (
ص) است). (Ali, 2010

مدیریت مبتنی بر توسعه از دیدگاه قرآن و روایات ؛
بهره برداری از سرمايه های انساني ،به كار گرفتن آنها ،پرورش دادن و باز كردن آنها ،يعني پاره كردن زنجیرهای
معنوی و روحي آنها يعني :اين چنین رشدی همان است كه امروز به نام مديريت و يا رهبری نامیده مي شود( وايلزی
و طوسي .)209 :1392 ،قرآن مجید در باب مديريت رسول اكرم( صلی هللا علیه و آله وسلم) مي فرمايد«:الََّذِينَ يَتََّبِعُونَ الرََّسُولَ
النََّبِيََّ األُمَِّيََّ الََّذِی يَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التََّوْرَاۀِ وَاإلِنْجِیلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُحِلَُّ لَهُمُ الطََّیَِّبَاتِ
وَيُحَرَِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاألَغْالَلَ الََّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالََّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزََّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتََّبَعُواْ النَُّورَ
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الََّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»« هم آنان كه پیروی كنند از آن رسول (ختمي) و پیغمبر امّي كه در تورات و
انجیلي كه در دست آنهاست (نام و نشان و اوصاف) او را نگاشته مييابند كه آنها را امر به هر نیکويي و نهي از هر
زشتي خواهد كرد و بر آنان هر طعام پاكیزه و مطبوع را حالل ،و هر پلید منفور را حرام ميگرداند ،و احکام پر رنج و
مشتقي را كه چون زنجیر به گردن خود نهادهاند از آنان برميدارد (و دين آسان و موافق فطرت بر خلق ميآورد) .پس
آنان كه به او گرويدند و از او حرمت و عزت نگاه داشتند و ياری او كردند و نوری را كه به او نازل شد پیروی
نمودند آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند» (سوره اعراف  .)157/سیره عملي رسول اكرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) در رهبری
و دستورهايي كه در اين زمینه مي دهد ،اين توجه و اهتمام به مديريت منابع انساني ،مبني بر چند امر است:
الف .سرمايه های انساني هر اجتماع ،بزرگ ترين سرمايه آن است .اهمیت وجود انسان ،به ذخاير و نیروهايي است كه
در او نهفته است.
ب .اين سرمايه های انساني ،يعني انسان ها نیازمند مديريت و رهبری و اكتشاف و استخراج هستند؛ هم چنان كه مثال
نفت نیازمند اكتشاف ،استخراج ،تصفیه و بهره برداری است .بشر برعکس حیوانات ،كه مجهز به نیروی خودكار غريزه
هستند ،فاقد غريزه است و در هدايت نیازمند تحصیل و اكتساب و به بیان ديگر ،نیازمند راهنمايي و رهبری است و
مسأله نیازمندی بشر به رهبری ،اساس تعلیمات ايشان و فلسفه بعثت انبیا است.
ج .اصل سوم اين است كه انسان ها و رفتار و حیات روحي آنان دارای قوانین يا راهکارها و فعل و انفعال های
اختصاصي هستند .اگر بخواهیم با آنان كار كنیم بايد راهکار و قوانین حاكم بر رفتار آنان را بشناسیم .انسان ها به مثابه
صندوق رمزند .گشودن كتاب روح و جلب همکاری آنان بیش از هر چیز ،آگاهي و ظرافت مي خواهد ،نه زور .قوانین
رفتار انساني را بايد مانند قوانین فیزيک و شیمي و فیزيولوژی كشف كرد نه وضع.
در اسالم اهتمام به هرسه اصل ،به طور روشن ديده مي شود.اصل اول ،اهمیت ذخاير انساني ،آن چیزی است كه در
اسالم درباره مقام انساني آمده است كه خلیفه اهلل و مسجود مالئک و دارای روح الهي است و پیامبران آمده اند كه
دفاين عقول را ظاهر كنند و اين اكه ای انسان ! « خلقت االشیاءالجلک وخلقتک الجلي»« تمام اشیا را برای تو و تو را
برای خود آفريدم»(حديث قدسي) « وَسَخََّرَ لَکُمْ مَا فِي السََّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا »« و آنچه در آسمانها و زمین
است تمام را مسخر شما گردانید(» ..سوره جاثیه )13/و « وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَايِشَ »« بر شما معاش و روزی مقرر
داشتیم( سوره اعراف « ،)10/هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا»« شما را از زمین بیافريد و برای عمارت و آباد
ساختن آن برگماشت (» ،سوره هود .)61/اصل دوم ،همان فلسفه بعثت انبیا است و اصل سوم  ،آن چیزی است كه
امروزه اصول مديريت نامیده مي شود( مصباح يزدی ،1389،ج .)166 :11
قرآن مي فرمايد  «:وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ »« آنان پیرو حکم و امر فرعون شدند با آنکه هیچ هدايت و رشدی در اطاعت
امر فرعون نبود»( سوره هود.)97/
يعني حکومت ومديريت فرعون دارای رشد نبوده تا به حق و صواب و راه راست دعوت كند ،در حالي كه او ادعای
رشد مي كرد« قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيکُمْ إِلََّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيکُمْ إِلََّا سَبِیلَ الرََّشَاد»« فرعون باز گفت :جز آن كه رأی (به قتل
موسي) دادم رأی ديگر نميدهم (و جز اين صالح نميدانم) و شما را جز به راه صواب داللت نميكنم»( سوره
غافر.)29/
در حقیقت خداوند رشد ادعايي او را تکذيب مي كند .در حالي كه فرعون از لحاظ پیشرفت ،فناوری ،قدرت
مديريت ،سیاست ،به كارگیری سازمان ها و مردم و اثر بخشي حکومتي ،بسیار قدرتمند بود او به هامان مي گويد:
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برای من برج وصرعي بساز تا خدای موسي را بشناسم .اهرام ثالثه ای كه ساخته شده است ،در نوع خود ،يک طرح
بزرگ و ملي بوده استکه با تدبیر و به كارگیری نیروی انساني عظیمي خلق شده است .فرعون حکومت مصر را اداره
مي كرد و آنچنان جذبه و نفوذ داشت كه در برابر او سجده مي كردند .تمدن مصر كه از تمدن های بزرگ تاريخ است
ناشي از مديريت مقتدرانه و پر نفوذ فراعنه بوده است .به شهادت تاريخ و قرآن ،حکومت او بسیار پیشرفته و قدرتمند
بوده است .عناصر سیاست مداری چون هامان و مغزی اقتصادی چون قارون در تشکیالت او بوده اند؛ اما وجود اين،
حکومت او رشید نبوده است ،گر چه او ادعای رشد داشته است .قرآ؛ن علت عدم رشد او را سه چیز مي داند:
استضعاف انسان؛ «يسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مَِّنْهُمْ»«طايفه ای از مردم را به ضعف كشیده بود»(سوره قصص )4/
استخفاف مردم «،فَاسْتَخَفََّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه» مردم را خوار مي كرد تا اطاعت كنند .شخصیت آنان را منکوب مي كرد و
سپس برايشان فرمان مي راند(سوره زخرف.)54/
استعباد زيردستان «:وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنَُّهَا عَلَيََّ أَنْ عَبََّدتََّ بَنِي إِسْرَائِیلَ»«اآيا اين نعمتي است كه بر من منت آن را مي نهي
كه بني اسرائیل را به بندگي گرفته ای؟»( سوره شعراء  .)22/علت عدم رشد حکومت و مديريت فراعنه،عدم اعتناء به
شخصیت انسان ها و برده دانستن آنان و ايشان را از تعالي وتکامل باز داشتن است .در اين جا مي توان قواعدی را در
باب مديريت منابع انساني به دست آورد:
اول ،انکه صرف پیشرفت و افزايش تولید و اثر بخشي سازماني ،عالمت رشد نیست.
دوم  ،آنکه الزمه مديريت رشید ،توجه ويژه به ابعاد وجودی انسان های سازماني است و هرگونه بي توجهي به
كرامت و شخصیت آنان ضد رشد است ومديريت و رهبری نامطلوب را نشان مي دهد.
سوم ،آنکه مديريت رشید ،مديريتي است كه رشد مادی ومعنوی انسان را همراه با يکديگر ارائه كند وتأمین هريک
تنهايي ،نشانه رشد نیست .براساس اين نظريه ،مديريت غربي ،صرفاً با موفقیت های ظاهری و پیشرفت های مادی و
تولیدی و آماری نمي تواند موصوف به رشید شود ومورد تأيید قرار گیرد.
مالک رشد در مديريت ،توجه به انسانیت انسان است كه خوشبختانه در مکاتب پیشرفته مديريتي غربي ،همواره توجه
با انسان پیشتر مي شود ،هرچند اين توجه ،با هدف رشد خود انسان نیست ،بلکه با هدف دستیابي به هداف سازماني و
افزايش تولید و اثربخشي سازماني است در حالي كه در اسالم همه جانبه انسان را لحاظ مي كنند.آن گونه كه در
مديريت پیامبر خدا ( صلی هللا علیه وآله وسلم)و امیرالمؤمنین ( علیه آلسالم ) ديده مي شود .قرآن مي فرمايد «:اسْتَجِیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرََّسُولِ
إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْیِیکُمْ »«چون خدا و پیامبرش شما را به چیزی فرا خوانند كه حیات زندگیتان مي بخشد دعوتشان را
اجابت كنید» 0سوره انفال  .)24 /زندگي طیبه ،حیات ،روح و روان و نشاط دستاورد مديريت الهي ونبوی و علوی
است .مديريت انسان ،به علت ناشناختگي و پیچیدگي او بسیار مشکل است و اين امر ،مورد اعتراف فرهیختگان و
دانشمندان است.
برداشت های گوناگوني كه افرادی مانند :ماكیاول ،نیچه ،كانت و دكارت از انسان داشته اند ،حاكي از ناتواني آنان در
انسان شناسي است .مديريت منابع انساني ،فرع برشناخت انسان است؛ اما خداوند انسان را خلق كرده و مي شناسد و
روش اداره او را مي داند« :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»« ما آدمي را
آفريده ايم و از وسوسه های نفس او آگاه هستیم  ،زيرا از ،رگ گردنش به او نزديک تريم»(سوره ق .)16/
«رََّبَُّکُمْ أَعْلَمُ بِکُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْکُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذَِّبْکُمْ»« پروردگارتان به شما آگاه تر است اگر بخواهد بر شما رحمت
مي آورد و اگر بخواهد عذابتان مي كند»( سوره اسراء )54/
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«رََّبَُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِکُمْ إِن تَکُونُواْ صَالِحِینَ فَإِنََّهُ كَانَ لِألَوََّابِینَ غَفُورًا»« پروردگارتان از هر كس ديگر به آنچه در
دلهايتان مي گذرد داناتر است ،و اگر از صالحان باشید او توبه كنندگان را مي آمرزد»(سوره اسراء.)25/
وقتي چنین خدايي به اداره انسان بپرداد ،او را براساس رحمت رشد خواهد داد .در پارادايم مديريت رحماني ،كه
پاسخ گوی پرسش های بدون پاسخ پارادايم های مديريتي موجود و معدوم است ،قواعدی وجود دارد كه اصول
مديريتي خدای رحمان هستند اين قواعد ،همان نظام ارزشي هستند كه مبنای مديريت در اسالم را تشکیل مي دهند.
بنابراين قواعدی كه از مجموعه سیره های مديريتي خداوندی ونبوی و علوی كشف مي شود ،اساس مديريت اسالمي
را تشکیل خواهد داد.چه بسا هر دو نظريه رشد و رحمت در اين آيه قرآن جمع شده باشند «:فَقَالُوا رَبََّنَا آتِنَا مِن لََّدُنکَ
رَحْمَةً وَهَیَِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا»«گفتند :ای پروردگار ما،ما را از سوی خود رحمت عنايت كن و كار ما را به راه
رستگاری انداز»( سوره كهف  .)9/ارتباط هر دو نظريه با هم مي تواند بیان گر مديريتي آسماني و انساني باشد .نظريه
رشد ،كه توسط استاد مطهری مطرح شد و نظريه رحمت ،كه محصول طبیعي كوشش های مديريت پژوهان مسلمان
در طي چهل سال است ،به ضمیمه يکديگر  ،پارادايم مديريت اسالمي را نشان مي دهد .اگر اصالت در اداره جهان ،با
رحمت باشد و ديگر اصول از آن مشتق شده باشند ،اصل رشد نیز فرع بررحمت خواهد بود .با اين حساب ،مديريت
رحماني ،همان مديريت رشد است .به بیان ديگر نتیجه مديريت رحماني  ،رشد همه جانبه انساني و سازماني است(
مطهری.)22 :1389 ،
تحول فکری یا توسعه سازمانی براساس آموزه های اسالمی
آموزش و پرورش در اسالم يک اصل است .از سوی ديگر ،در مديريت رحماني ،اصل رشد از بارزترين اصول به
شمار مي رود .طبق اين اصل ،افراد يک مجموعه سازماني بايد رشد كنند و سازمان را نیز رشد دهند( رشدی همه
جانبه) .بین دو اصل رشد و آموزش و پرورش ،ارتباطي وثیق وجود دارد .به بیان بهتر ،رشد متوقف بر آموزش و
پرورش است .بنابراين ،مديران و رهبران اسالمي موظفندكه از غني ترين و قوی ترين شیوه های آموزشي وپرورشي
بهره گیرند تا كارگزاران را به رشد و تعالي برسانند .هر انساني كه كار مي كند و توانايي خود را در اختیار سازمان
منبوع خويش قرار مي دهد ،حق دارد كه دو روزش با هم مساوی نباشند و همواره از اطالعات و مطالعات جديد ،به
فراخور حال خويش بهره مند گردد .حجم عظیم ادبیات اسالمي ،كه همگان را به آموزش دادن و آموزش ديدن تشويق
مي كند ،طبق قرآن ،شايستگي بنیادين انسان كه باعث شد او خلیفه اهلل در زمین باشد ،.برخورداری از دانش بود «.قَالَ
إِنَِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ* وَعَلََّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلََّهَا ثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُالء إِن كُنتُمْ
صَادِقِینَ»« گفت :آنچه من مي دانم شما نمي دانید* و نام های چیزها را به آدم بیاموخت سپس آنها را به فرشتگان
عرضه كرد و گفت :اگر راست مي گويید مرا به نام های اين چیزها خبر دهید»( سوره بقره  .)31-30/و قرآن در جای
ديگر به درجات دانش اشاره مي كند « :يَرْفَعِ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ »
« كساني را كه دانش يافته اند به درجاتي برافرازد(» ،سوره مجادله  .)11/و همچنین قرآن كريم به اهمیت دانستن اشاره
مي كند؛ «هَلْ يَسْتَوِی الََّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالََّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  «»..بگو :آيا آنهايي كه مي دانند با آنهايي كه نمي دانند
برابرند؟  (»..سوره زمر.)9/
عناوین آموزش و اجراء
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« هُوَ الََّذِی بَعَثَ فِي الْأُمَِّیَِّینَ رَسُولًا مَِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكَِّیهِمْ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ»« اوست خدايي كه به میان
مردمي بي كتاب پیامبری از خودشان مبعوث داشت تا ،آياتش را بر آنها بخواند و كتاب و حکمتشان بیاموزد »( سوره
جمعه .)2/
طبق آيه باال معارف و تعالیمي كه رسول خدا(صلی هللا علیه و آله وسلم) مأمور انتقال آنها به امت است .عبارتند از :تالوت قرآن ،
تفسیر آيات ،تزكیه ،اخالق  ،كتاب و حکمت كه شايد بتوان به نوعي معارف سه گانه عقايد ،احکام و اخالق را از آن
استنتاج كرد ،معارفي كه رسول خدا ( صلی هللا علیه و آله و سلم) در يک فرمايش مستقل به آنها تصريح مي كند « :همانا علم
منحصر در سه چیز است :آيه محکمه ،فريضه عادله و سنت قائمه و غیر از اينها فضل است» منظور از آيه محکمه
همان عقايد ،منظور از فريضه عادله ،احکام و منظور از سنت قائمه ،اخالق است .با توجه به اينکه احکام و اخالق ،هر
دو از رفتار مکفان سخن مي گويند(با اين فرق كه احکام از رفتار جوارحي و ظاهری و اخالق عمدتاً از رفتار جوانحي
و اقعال قلبي بحث مي كند) هر نوع رفتار سازماني را نیز مي توانند شامل شوند .بنابراين ،هر نوع آموزش و پرورش
سازماني ،در چهارچوب احکام و ابعاد پرورشي آن ،در چهارچوب اخالق مي گنجد.
شناخت عقايد نیز به عنوان پشتوانه محکمي عمل مي كند و ضامن اجرايي برای اخالق و احکام محسوب مي شود .با
اين حساب ،هرنوع آموزشي بايد خالي از اين عناوين و يا غیر متأثر از آنها نباشد .اگرآموزش و پرورش سازماني را
محصر در سه بعد افزايش دانش ،افزايش مهارت و توسعه سازماني يا تغییر نگرش بدانیم ،همه آنها مي توانند در كنار
آموزش های اسالمي با چهارچوب آنها انجام پذيرند؛ به ويژه توسعه سازماني كه اهداف زير توسط مديريت نويسان
جديد ،برای آن ترسیم شده است با هر روشي كه انجام پذيرد:
 )1باالبردن سطح پشتیباني و اعتماد در بین افراد
 )2افزايش توانايي رويارويي مستقیم با مشکالت سازماني
 )3افزايش درستي و صراحت شخص و نظارت برخويش
در يک جمله ،هدف از برنامه توسعه سازماني عبارت است از تغییر نگرش ها ،ارزش ها و باورهای كارمندان ،به
گونه ای كه خود افراد بتوانند چنین تغییرات سازماني را تشخیص داده و اجراء كنند.همانطور كه مالحظه مي شود
عناوين باال همگي عناوين ارزشي و اخالقي و جوانحي هستند ،عناويني كه با برخي آموزش های اخالقي اسالمي و
عقايد توحیدی و بعضاً احکام و فقه اسالمي ،قابل انتقاند .معارف اسالمي ،مشحون از دستور العمل ها و برنامه هايي
هستند كه به شکل بايد و نبايد القاء مي شوند و قدرتمندانه همه عناوين مورد نظر توسعه سازماني را در میان افراد يک
سازمان تحقق مي بخشند .بنابراين اين مقدمه ،در مديريت رشد و تعالي است ،هر برنامه آموزشي و پرورشي بايد
معارف اسالمي را ( در هر سه بعد ) دارا باشد .چه بسا مجموعه نقدهايي كه به آموزش توسعه سازماني وارد شده
است و قبالًبه آنها اشاره شد ،ناشي از محتوای كم تأثیر و غیر متناسب با اهداف آنها است .چگونه مي توان حس
اعتماد ،صداقت ،صراحت ،جديت ،توانايي مقابله با مشکالت و  ...را در افراد ايجاد كرد ،ولي روش يا ادبیاتي بهره
گرفت كه يا با اين ارزش ها ،بايدها ،و نبايدهای اخالقي و احکامي كه به شکل مرتبط با يکديگر طرح مي شوند،
اگر با روش مناسب و از سوی افراد مهذب و مجرب ارائه شوند ،درجه و درصد بااليي را از تأثیرخواهندداشت و
اهداف توسعه سازماني را محقق خواهند كرد؛ مثالً آياتي مانند «:إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَيْکُمْ»«مؤمنان
برادران يکديگرند ،بین آنان صلح و سازش برقرار كنید» (سوره حجرات ،)49/و «َتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىوَال تَعاوَنوا
عَلَى اإلِثمِ وَالعُدوانِ»« با يکديگر براساس نیکي و تقوا همکاری كنید نه براساس گناه و دشمني»( سوره مائده  ،)2/و
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«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ»«مؤمنان امر خويش را به شکل گروهي و شورايي انجام مي دهند»(سوره شوری ،)38/آياتي
هستند كه تحقق بخش اعتماد ،صداقت ،كارگروهي ،هم فکری ،جديت و مانندآن ،در افراد يک سازمانند و آنان را
مانند حلقه های زنجیر ،به يکديگر مرتبط مي كنند .از همین قبیل است آيه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرََّقُوا »«به
ريسمان الهي چنگ زنید و تفرقه و جدايي نداشته باشید»( سوره آل عمران )103/كه مي تواند ارتباطات سازماني را ،كه
ممکن است در سازمان های غیر الهي ،كم رنگ يا ظاهری باشد ،تضمین كند .اگرآيه های اخالقي سوره مباركه
حجرات ،كه مؤمنان را از سوءظن  ،تجسس ،غیبت ،گزارش سوء ،مسخره كردن و لقب بد دان  ،نهي و منع مي كنند،
در آموزش های سازماني ،در نظر گرفته شوند ،قضايي معنوی و آسماني ايجاد خواهد شد .منظور اين است كه اگر
اين آيه ها به مثابه« يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ»( سوره جمعه  )2/بر افراد سازمان خوانده شود ،تفسیر گردد وآثار و بركات آن
بیان شود ،اهداف توسعه سازماني تحقق خواهد يافت .در شرح و تفسیر آيه های باال و نظايرآنها ،حجم انبوهي از
تعالیم معصومین( علیه آلسالم) وارد شده است كه مي تواند به ضمیمه آيات ،تأثیرگذاری را به اوج برساند .البته آنچه گفته
شد ،مقتضي تأثیر است و اين مقتضي ،شرايطي دارد كه عبارتند از :برنامه ها و روش های مطلوب و جذاب ،وجود
اساتید مجرب و مهذب ومتون زيبا و شیوا ،موانع نیز بايد از سر راه برداشته شوند كه عبارتند از :فضای نامناسب،
تبعیض و ستم در رفتار سازماني ،حقوق و دست مزد ناكافي ،عدم شايسته ساالری ،پاداش و تنبیه غیر عادالنه و مانند
اينها .اگر اين شرايط ،موجود و آن موانع ،مفقود شدند ،آنگاه است كه آيات خداوندی و رحماني تأثیر خود را خواهد
گذاشت .اينجا است كه آموزش و انگیزش ،رابطه ای وثیق و تید مي يابند .در حقیقت ،آموزش خوب ،خود انگیزش
است و انگیزش خوب ،مقدمة تأثیر گذاری آموزش مناسب است .آموزش اسالمي ،كامالً بي تأثیر وخنثي وگاه نفرت
انگیز و بي طرفدارخواهند بود .واقعیتي كه آشکارا در آموزش اسالمي و عقیدتي  ،در دوران اخیر مشاهده مي شود .از
آيه دوم سوره جمعه دانسته مي شودكه امتي كه رسول خدا ( صلی هللا علیه وآله وسلم) مأمور به تعلیم وتربیت آنان بود ،بیش از
بعثت ،در گمراهي آشکار بودند؛ يعني در جاهلیت به سر مي بردند .به شهادت امیرالمؤمنین ( علیه آلسالم) تعداد باسوادان،
به انگشتان دست نمي رسید و آن حضرت در چند خطبه ،با عباراتي بلیغ به بیان شرايط سیاه آن دوران مي پردازد(
نهج البالغه ،خطبه  104 ،89 ،33/و  .)108پس از بعثت و هجرت ،در مدينه منوره ،حکومتي با معیارهای مترقي تحقق
مي يابد .سازماندهي مناسب ،مديريت منابع انساني مطلوب ،شايسته ساالری و برنامه های جذاب ،از جمله شاخصه
های اين حکومت بود .افرادی كه پیامبر در ستاد خويش در مدينه مي گماشت و كارگزاراني كه در واليات گوناگون،
در مناصب مناسب نصب مي كرد ،دارای دانش مقید حکومتي و درجات كارشناسي مناسب ،مهارت های باال ونگرش
های عمیق بودند ،امری كه با مراجعه به سیره حکومتي رسول خدا(صلی هللا علیه و آله وسلم) به آساني مي توان به آن دست يافت.
نمايندگي جذاب و بسیار مؤثر مصعب بن عمیر در مدينه ،سفارت شگفت انگیز جعفر بن ابي طالب ،نزد نجاشي
حبشي در حبشه ،فعالیت های تعجب برانگیز اطالعاتي ـ امنیتي افرادی مانند نعیم بن معود و عباس ،عموی

پیامبر(صلی

هللا علیه وآله و سلم) ،مهارت های بي بديل امیرالمژمنین علي (علیه آلسالم) در جنگ و قضا و سیاست ،اجر كردن فني ترين
نقشه های عملیاتي در جنگ های متعددی مانند خندق و اُحدتوسط ياران آن حضرت (بحاراالنوار ،ج، )44 :25
رفتار عالي حکومتي و سازماني وادای احترامات و ايفای نقش مطلوب هركس درجايگاه سازماني خويش ،همه و
همه ،حاكي از تربیت و آموزش عمیق توسط شخص رسول خدا(صلی هللا علیه وآله وسلم) به كادر خويش است .ادامه اين سیره
در شیوه امیرالمؤمنین (علیه آلسالم) در تربیت كادرهايي قوی ،مانند كمیل ،مالک اشترو محمد بن ابوبکر به خوبي ديده
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مي شود .اين نوع كادرسازی ،از بارزترين شیوه ها وسیره های معصومین(علیه آلسالم) بوده است ،چه اقدام به ايجاد
حکومت و مديريت كرده و چه نکرده باشند .افرادی مانند هشام بن حکم ،هشام بن سالم و فضیل عیاض ،در زمان
امام صادق(علیه آلسالم) علي بن يقطن در زمان امام كاظم(علیه آلسالم) و اباصلت در زمان اما رضا(علیه آلسالم) نمونه هايي از اين
دست هستند.
بازسازی آموزش ،تحول توسعه منابع انسانی براساس آموزه های اسالمی
در يک جمله كوشش برای دستیابي به توسعه از راه سرمايه گذاری بر روی منابع انساني با تأكید برقاطعیت ها و
استعداد های انساني نه تنها قابل قبول بلکه يگانه راه شکل گیری فرايند توسعه بر مبنای عدالت اقتصادی است .زيرا
از يک طرف براساس نظريه اقتصاد خرد ،نیروی كار ( حداكثری ) دستمزدی متناسب با بهره وری نهايي خود دريافت
مي كند و آموزش نیز از مهمترين عامل های تعیین كننده كارايي ( و بهره وری) است( .) Galbraith,1991:46
از سوی ديگر ماهیت و چیستي عدالت اقتصادی براساس آموزه های اسالمي استحقاق و مسئولیت است .با انجام
مسئولیت ،تکلیف ،استحقاق پديد مي آيد .به عبارت ديگر سرچشمه پیدايش استحقاق ،كوشش سازنده است ،و
عدالت اقتصادی نیز همین اعطای حقوق برخاسته از كوشش ها و انجام مسئولیت هاست .بنابراين عدالت اقتصادی در
اسالم در اعطای حقوق برخاسته از كوشش ها وانجام مسئولیت هاست بنابراين عدالت اقتصادی در اسالم در اعطای
استحقاق نمود عیني پیدا مي كند و چون استحقاق از كوشش و انجام تکلیف برمي خیزد ،بايد توان انسان ها،
قابلیت ها و استعدادهای آنها شکوفا شود تا اينکه كار و كوشش در سطح كیفي تری انجام ،و سرانجام استحقاق
گسترش يابد .به عبارت ديگر ،آموزش هدفمند انسان ها در زمینه های گوناگون مورد نیاز جامعه ،مهارت و كارايي
آنها را افزايش مي دهد و در نتیجه ،بستر رشد اقتصادی فراهم مي شود و هم استحقاق درآمدی آنها بیشتر مي شود.
بنابراين رفع فقر ،توزيع درآمد عادالنه ،رشد اقتصادی ،در بستر توسعه نیروی انساني شکل مي گیرد .براين اساس
انسان از نظر آموزه های اسالمي ،عامل اساسي و هسته مركزی اثرگذار در استخدام منابع طبیعي شمرده مي شود:
 )1أَلَمْ تَرَ أَنََّ اللََّهَ سَخََّرَ لَکُم مََّا فِي الْأَرْضِ«»آيا نديده ای كه خدا هر چه را در روی زمین است مسخر شما كرده است»( سوره حج
 .)65/طبیعت توان مقاومت در برابر انسان را ندارد .اين انسان است كه مي تواند ذخیره های طبیعت را درجهت نیازهای
گوناگون خود به كار گیرد .طبیعت بیگانه از انسان و انسان ناتوان از سلطه برآن به نفع خود نیست.
 )2وَآتَاكُم مَِّن كُلَِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدَُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ الَ تُحْصُوهَا إِنََّ اإلِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفََّارٌ»«و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزاني
داشته است و اگر خواهید كه ،نعمتهايش را شمار كنید ،نتوانید ،كه آدمي ستمکار و كافر نعمت است»( سوره ابراهیم .)34 /
طبیعت كه در خدمت انسان قرار داده شده بخیل و ناتوان نیست اين گونه نیست كه نیازهای اساسي بر زمین مانده بخش وسیعي
از جمعیت های جهان و ناكافي های آنها مثل فقر ،گرسنگي ،قطحي ،بیماری و  ...به واسطه ناتواني طبیعت ،بخل و عقیم بودن
اين كره خاكي باشد .اين نوع كاستي را بايد در ستم و ناداني انسان امروز جستجو كرد نه در كمبود و عقیم بودن طبیعت با ديگر
نارسايي های آن .البته بايد توجه داشت كه منابع خدادادی بالقوه محدوديت ندارد و به فعلیت رسیدن آنها نیازمند كوشش
انسان های توانمند است.
 « )3هُوَ أَنشَأَكُم مَِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا »« شما را از زمین پديدآورده است و خواست كه آبادانش داريد»( سوره هود .)61/
از انساني كه توان استخدام طبیعت را به نفع خود دارد ،عمران و توسعه خواسته شده است.
انسان آنگاه مي تواند نقش خود را در فرايند توسعه ابقا كند كه در سايه آموزش و كسب مهارت و توان فني ،علمي به طور كارا
از رابطه با طبیعت بهره جويد ،و با تربیت صحیح و شکوفايي ارزش های انساني در تعامل خود با ديگران ظلم نکند .جهالت،
عقب ماندگي ذهني ،فکری و به فعلیت نرسیدن استعدادهای تربیتي و پرورشي وی در مناسباتش با منبع طبیعي و ديگر افراد
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جامعه ،مشکل اساسي توسعه نیافتگي اجتماعي ،اقتصادی و سرچشمه گسترش فقر و درماندگي است در اين نگاه ،منابع انساني
پايه اصلي ثروت و سرمايه و منابع طبیعي عوامل تبعي توسعه اجتماعي ـ اقتصادی شمرده مي شوند .از اين رو كاركرد نظام
آموزشي به معنای عام و فراگیر آن زمینه ساز اصلي فرايند توسعه است زيرا اين فرايند براساس آموزه های قرآني انسان محور
است .اما نکته اساسي اين است انسان محوری براساس اين آموزه ها با انسان محوری در نظريه های توسعه اقتصادی ديگر
اقتصاد دانان تفاوت جوهری دارد .زيرا نظام تعلیم و تربیت براساس آموزه های اسالمي در ارتباط فرد با مبداء آفرينش ،ايمان و
اعتماد به توحید ،ودر ارتباط با خويشتن ،روحیه مقاومت در برابر سختي ها ،نظم ،وقت شناسي ،دانش جويي ،حقیقت دوستي،
ابتکار و خالقیت در زمینه های علمي ،فني ،ادبي  ،تزكیه نفس ،فضايل و مکارم اخالقي را مورد توجه قرار مي دهد .همچنان كه
در ارتباط فرد با جامعه باور فرهنگي به اصول و عامل های بنیادين فرايند توسعه اجتماعي را مثل تعاون ،برابری ،آزادی خواهي،
وظیفه شناسي ،انضباط كاری را شکوفا مي كند .در حقیقت نظام تعلیم و تربیت برخصلت های فضلیت خیرخواهي ،تعاون،
دانش جويي ،رعايت حقوق ديگران ،وفا به عهد ،امانت داری ،صداقت  ،پشتکار ،نظم در روابط كاری و ديگر ارزش های
انساني ـ اجتماعي اصرار و پافشاری ويژه دارد .براين اساس امام علي( علیه آلسالم) در منشور حکومت حاكم خود در مصر چنین مي
فرمايد « :خراج آنها را جمع آوری كند و با دشمن آنان جنگ كند ،به اصالح حال مردم بپردازد و شهرهای آنجا را باور سازد»(
نهج البالغه ،نامه  .)53/تآمین هزينه های عمومي ،امنیت همه جانبه جامعه و احیای شايستگي و صالحیت مردم و عمران و
آباداني شهرها را از هدف های كلي حاكمیت خود اعالن كرده است .به طور دقیق شکوفايي شايستگي های انسان تک بعدی

نیست .بلکه جامعیت و شمول در باره نیازه های مادی  ،معنوی  ،روحي  ،جسمي ،فردی ،اجتماعي را مي طلبد.از اين رو تمايز
اساسي اين نوع توسعه با تفسیر انسان دوستانه از توسعه در ادبیات اقتصادی ،اين است كه درنظام آموزش اسالمي
تمركز بر توانمندی انسان از جهت علمي ،مهارتي و رفتار بر رشد اقتصادی و سرانجام گسترش انتخاب انسان ها در
حوزه بخشي از نیازهای طبیعي نیست .بلکه كلیه استعدادها و نیاز های اساسي وی اعم از نیازهای مادی ،معنوی ،در
حوزه هدف های آموزش قرارگیرد .به عبارت ديگر ،اين تمايز نقطه به حروف مي گذارد .مسیر توسعه نیروی انساني
را آن گونه متحول مي سازد كه توسعه انساني كه همان گسترش انتخاب انسان است .به صورت محصول فرايند توسعه
نیروی انساني دچار دگرگوني چشمگیر مي شود زيرا در توسعه نیروی انساني براساس آموزه های اسالمي انسان
تجزيه نمي شود .اين يک واقعیت است كه انسان به ارضای نیازه های مادی خود ناچار باشد اما آنچه مهم است
چگونگي ارضای اين نیازها و تعادل آنها با ديگر
نیاز های اولیه و ثانويه است .نیازهای اولیه وی در قالب نیازهای جسماني مثل نیاز به خوراک ،پوشاک ،مسکن ،
همسر و نیازهای روحي اش مثل علم ،زيبايي ،نیکي ،پرستش ،احترام و تربیت شکل مي گیرند و نیازهای ثانويه كه از
نیازهای اولیه سرچشمه مي گیرند ،عبارتنداز :نیاز به انواع آالت و وسايل زندگي كه در هر عصر و زماني تغییر مي
پذيرد( مطهری13 )385 : 1389 ،مجموعه نیازهای اولیه و ثانويه زمینه ساز حركت وكوشش انسان ها شمرده مي شوندو
نظام آموزشي آنگاه واقع نگر و جهانشمول خواهد بود كه اين مجموعه را تجزيه نکند .بر اين اساس آموزه های
اسالمي چنان كه بر تأمین نیازهای مادی ،روحي ،اجتماعي توجه كامل دارد برفراگیری مهارت ها ،فنون و علوم
كاربردی مورد نیاز جامعه نیز تأكید مي كند.
كه به صورت نمونه در روايت ذيل ،امام صادق (علیه آلسالم) فرمود « :خداوند اسباب رزق و معیشت مردم را دراعمال
گوناگون و انواع صنايع قرار داده است از اين رو پديد آوردن چنین اسبابي برای معیشت زمینه پايداری جهات و
صحیح ترين نوع اداره انسان هاست»( طبرسي .)84 :1384 ،بي شک آنگاه كه نظام تعلیم و تربیت به طور فراگیر انسان
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ها ارزش مدار ،كارآمد ،تربیت كند ،قابلیت و استعدادهای مديران ،كارگران ،كشاورزان و ديگر نیروهای درگیر اداره
جامعه ،شکوفا و زمینه سازماندهي تولید ،نوآوری افزايش بهره وری و صادرات و رشد تولید ناخالص ملي )(GNP
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فراهم مي شود .در حقیقت تغییرها و دگرگوني مناسب در ساحت های گوناگون اجتماعي ،اقتصادی  ،سیاسي ،
حقوقي جامعه به وسیله انسان ها كارآمد شکل مي گیرد و زمینه توسعه اجتماعي ـ اقتصادی تحقق مي يابد .بديهي
است كه با چنین رشدی با توجه به دو عنصر استحقاق براساس انجام مسئولیت و تکلیف و افزايش توانمندی و
مهارت كاری در سايه شکوفايي استعدادهای انسان ها ،زمینه افزايش درآمد و توزيع عادالنه از ثروت تولید شده به
طور نسبي فراهم و در نتیجه همزمان با افزايش درآمدهای خانواده های فقیر ،و تأمین هزينه های مربوط به آموزش و
بهداشت آنها ،درآمد دولت جهت تخصیص هزينه های عموم در جهت رشد مؤلفه های فرايند توسعه انساني بهبود
مي يابد 15 .البته بايد توجه داشت چنین فرايند توسعه انساني ،برخاسته از توسعه نیروی انسان با جامعیت و همه جانبه نگری
است .استعدادهای مادی و روحي انسان مورد تجزيه قرار نگرفته وخصلت های انساني انسان  ،فدای برخي استعدادهای وی
نشده است .از اين رو شاخص های چنین توسعه ای بايد متناسب با تأمین نیازهای گوناگون مادی ،انساني تدوين شود.16

رهنمودهایی درباره مدیریتی بهتر مبتنی برآموزه های اسالمی
الف) توانایی انجام کار :هرگاه توانايي انجام كار در بین كاركنان و هر كدام در زمینه ای خاص افزايش يابد،
آن كار برايشان مهم جلوه ميكند .اين توانايي دارای سه بخش است:
.1دانش :بي ترديدكاركنان در هر زمینه از دانش كافي برخوردار باشند  ،موفق تر قدم بر مي دارند .همان گونه كه
كارمندان بي بهره ازدانش ،گامهای خود را سست برداشته و با موفقیت كمتری در انجام امور مواجهند .محققان طي
يک بررسي انجام شده در يک شركت تولیدی درباره كارمندان جديد االستخدام به اين نتیجه رسیدند كه در نخستین
روز تصدی شغل مضطرب اند( .دسلر )200 :اين اضطراب به مروز زمان و با افزايش دانش ،كاهش مييابد .بنابراين
اضطراب با آموزش رابطه معکوس دارد .به همین دلیل امروزه ادارات برای افزايش كارايي كاركنان خود ،گذشته از
آموزش های ابتدايي ،به آموزشهای ضمن خدمت نیز توجه دارند.
 .2تجربه :امیرمومنان علي(علیه آلسالم) مي فرمايند« :انسان كم تجربه فريب مي خورد و انسان با تجربه لغزش هايش
كم ميگردد»( .آمدی ،1359 ،جلد )632 :2،برای انجام موفقیت آمیز چه مقدار تجربه الزم است؟ برای پاسخ به اين
سئوال مي توان از نظرات آموزنده افرادی چون سر پرستان و مديران بهره برد و يا دقیق تر آن كه از تحلیل های آماری
كمک گرفت.
 .3استعداد :انسان ها دوست دارند به كاری اشتغال بورزند كه با ذوق و استعدادشان او همخواني داشته باشد .حال
ممکن است يک كار پیچیده مانند برنامه نويسي كامپیوتر و يا يک كار ساده مانند فروشندگي باشد .تفاوت افراد در
استعدادها نیزنسبي است .بنابراين نمي توان به طور مطلق گفت فالني با استعداد است و ديگری بي استعداد .هر فرد
در يک يا چند رشته محدود استعداد يادگیری دارد و با مهارت بیشتری آن را انجام ميدهد .موفق كسي است كه بتواند
استعداد خود را كشف كند و آن را در صحیح به كار بگیرد .بنابراين سه عامل دانش ،تجربه و استعداد مشخص دهنده
توانايي فرد مي باشند و بازده كاری او را افزايش مي دهند .چنان كه پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم ) فرمود «:كسي كه بدون
آگاهي ،كاری را انجام بدهد  ،فسادش بیشتر از اصالحش خواهد بود» (كلیني ،جلد )47 :1ذكر اين نکته نیز ضروری
است كه يک مسلمان چون ديدی گستره دارد و هرگزخود را دربند چهار ديواری دنیا نمي بیند ،
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همراه با باال رفتن تخصص  ،میزان معرفت و ايمان او نیز افزايش پیدا ميكند .با كنار رفتن پردههای جهل ،او نه تنها
پي به اسرار مادی مي برد  ،بلکه با چشم دل و بصیرت  ،عظمت و نظم موجود در افريده های خداوند را نیز در
مييابد .ارتقاء سطح توانايي افراد ,در صورتي با ارزش خواهد بود كه همراه با ارتقاء معرفهَ اهلل باشد ،در غیر اين
صورت چنین افرادی برای جامعه اسالمي فايده كمتری خواهند داشت.

ب) مهارت :برای مديران سه نوع مهارت را مي توان در نظر گرفت:
 .1مهارت فني :حاصل تجربه ،آموزش و كارآموزی در به كار گیری دانش ،روش  ،فنون و تجهیزات الزم برای كارهای

خاص است.

.2مهارت انساني :توسط افراد و شناخت انگیزش و كاربرد رهبری موثر درارتباط با آنان ميباشد .
 .3مهارت نظری :قدرت درک فنون كار وشناخت جايگاه و محیط كاراست  .اين مهارت به فرد اجازه ميدهد كه بر
اساس هدف های سازمان عمل كند نه بر پايه اهداف ها و احتیاجات مربوط به خود .قطعاً مقدار مهارت ها ی الزم
فني و نظری در سطوح مختلف مديريت متفاوت خواهد بود ،ولي مهارت انساني شاخص مشتركي است كه اهمیت
ويژه ای دارد .ارزش مهارت انساني به قدری است كه موفقیت رهبران و مديران را در گرو آن ميدانند .نمونه بارز
اين نوع مهارت در فرهنگ اسالمي " شرح صدر" است .امری كه خداوند متعال برای مديران و رهبران جامعه الهي
يعني انبیاء الهي ،ضروری مي داند .مناسب ترين معنا برای كلمه شرح صدر " :توانايي روح" است .روح قدرت مندی
كه مشکالت را در عمق دريای دل خويش هضم و محو مي گرداند .در اين حال  ،مديران  ،تعلق خاطر خاصي نسبت
به كارمندان پیدا ميكنند و موفقیت خود را بروز نمي دهند و عدم موفقیت ديگران را ابزاری برای سرزنش آنان قلمداد
نمي كنند .در قبول اشتباهات صبر و شکیبايي از خود ،نشان مي دهند و از هر گونه واكنش منفي يا انتقام جويانه پرهیز
ميكنند .به اين ترتیب همدلي و صمیمیت بین پرسنل به وجود مي آيد ،به طوری كه مديران شناسائي رفتار گذشته و
پیش بیني رفتار آينده كاركنان را به خوبي رصد كرده و رفتارآنان الگويي برای ديگران مي شود.
ج) انگیزش :انگیزه موجب آغاز و نیز ادامه فعالیت ميشود و جهت كلي رفتار هر فرد را معین مي سازد( .رضايیان،
 )184 :1372از انگیزه ها به عنوان نیازها ،تمايالت ،كششها و ...نام مي برند.
اگر قرار است  ،سازمان در كار خود موفق و كار آمد باشد ،بايد كششهای فردی و انگیزه های هر عضوی از اداره در
راستای عملکردی اثر بخش بر انگیخته شود .بدين منظور بايد از دو روش مهم تقويت انگیزش ،يعني تشويق و تنبیه
استفاده كرد .تشويق ،نوعي محبت و توجه به صورت مادی و غیر مادی است و تنبیه به وجود آورنده " ترس" است
ترس از دست دادن شغل ،مقام ،حقوق و ...البته بايد توجه داشت كه تشويق های دنیوی ،معموالً كارايي الزم را
ندارند .چون گذشته از محدود بودن ،ممکن است كاركنان انگیزه كمي برای دست پیدا كردن به اين مشوق ها داشته
باشند و چه بسا آن ها بتوانند از راه های ديگر حتي غیر مشروع به اين مشوق ها دست يابند .تنبیه های دنیوی هم
دچار نارسايي هستند .كاركنان گاهي دست به عمل ناشايستي مي زنند تا بدين وسیله نیاز به مطرح شدن خود را ارضا
كرده و مورد توجه قرار بگیرند .گاهي نیز تنبیه اثرات رواني نامطلوبي را به بار مي آورد .مهم تر اين كه تنبیه های
دنیوی هم قابل اغماض است و هم را ه های فرار از آن بسیار است .به همین دلیل ،دين مبین اسالم تنها به تشويه و
تنبیه دنیوی بسنده نمي كند و انگیزه خدمت گزاران را با امید به ثواب و ترس از عقاب اخروی ،افزايش ميدهد.
انگیزه های معنوی مشوق خوبي برای يک فرد مسلمان است كه سختي های كار را بار دل و جان بخرد و بداند كه
نتیجه تالش او يا سستي در كار هر چند از ديد مدير مخفي بماند ،اما از ديد الهي پنهان نخواهد ماند.
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انگیزه های معنوی باعث مي شود كارگر مسلمان صرفه جويي در مواد اولیه را به عنوان پرهیز از اسراف در نظر بگیرد
و برای اينکه ادای وظیفه شرعي كرده باشد ,كاال را با كیفیت خوب تولید نمايد .بنابراين مديران بايد انگیزه كارمندان را
با ابزارهای معنوی و مادی توأماً افزايش دهند تا ماهیت كار  ،ارزشي باشد.نکته ديگر اينکه روانشناسان معتقدند كه
رفتار انسان از يک عامل دروني (انگیزه ) و يک عامل بیروني (هدف) شکل مي گیرد و انگیزه ها موجب مي شود
انسان به سوی اهداف پیش رود .اهداف يک اداره نیز در شکل گیری وانگیزها نقش اساسي دارد .مديراني در
برانگیختن كارمندان موفق اند كه محیط را آن گونه بسازند كه هدف های مناسب برای ارضاء نیازها در آن جا وجود
داشته باشد .منظور از هدف يعني كاری مشخص ،قابل اندازه گیری و مورد انتظار در يک محدوده زماني و با يک
اعتبار و هزينه معین  .بر اين مبنا  ،اهداف بايد از نظر نوع ،كمیت و كیفیت تبیین شوند .سازمانها برای رسیدن به
اهدافي مشکل مي گیرند ،همانند تاسیس يک سازمان تولیدی  ،برای ارائه يا تولید كاال و كسب در آمد .تالش كاركنان
نیز در سازمان با توجه به اهداف جمعي و رسیدن به اهداف شخصي شکل مي گیرد .آنان ضمن كمک به تأمین اهداف
سازمان ،نیازهای خود را نیز جوابگو هستند .تامین نیازهای زيستي ( امرار معاش ) ،كسب جايگاه اجتماعي و ...از اين
قبیل اند .انگیزه ها و اهداف بر روی هم اثر متقابل دارند .اگر انگیزه در فرد باال باشد اهداف واال انتخاب ميكند و اگر
ارزش هدف بسیار باال باشد .انگیزه فرد و تالش او مضاعف ميشود .چنان كه حضرت علي(علیه آلسالم) فرمودند :تالش
انسانها به اندازه همت آنان مي باشد .در يک محیط اسالمي اهداف سازمان با توجه به پیشرفت نظام اسالمي و خدمت
به همنوعان و كسب روزی حالل ترسیم ميشود تا اعضاء را به تالش پي گیر و ارزشمند تر وادارد .مديراني كه نقش
سازمان خود را در جامعه اسالمي به وضوح بیان كردهاند در واقع به طور غیر مستقیم در كاركنان خود ايجاد مسئولیت
نموده اند .با تبیین اهداف فوق تالش كاركنان ،همانند دو روی يک سکه ميباشد .از سويي تالش آنان در بعد
كالن ،موجب كوتاه كردن دست بیگانگان (سوره نسا )141 /و حصول استقالل برای جامعه اسالمي است و از سوی
ديگر باور دارند كه تالششان در سازمان چون برای تامین معاش خانواده است ,پاداشي برتر از مجاهد در راه خدا
دارد( تحف العقول .)475 :1359 ،امام رضا( علیه آلسالم) فرمود «:آن كس كه برای تأمین معاش عائله خود فعالیت مي كند
اجرش از مجاهد راه خدا بزرگتر است.
د ) نگرش و ارزش کاری  :معنای نگرش :پاسخ از پیش كسب شده كامال موافق يا مخالف نسبت به يک امر(
رضايیان .)34 :اگر كاركنان نگرش مثبتي به نوع كار خود و سازمان داشته باشند ,تمايلشان به انجام كار زياد ميشود.
اصوال انسان دوست دارد كاری را انجام دهد كه از جهت شخصي دلپسند او باشد .از آنجا كه ارزشها و نگرشها در
تعامل شديد با يکديگر هستند ،مي توان با استفاده از ارزشهای ديني و اسالمي تمايل كاركنان را به كار افزايش داد.
اسالم ارزش اعمال را به نیات آنها مي داند (بحار االنوار ،جلد  ، 70باب )53/و هر عمل نیکي را مي توان با نیت
خدمت به خلق خدا انجام داد و با اين نگرش كه " ان اهلل ال يضیع اجر المحسنین " همانا خداوند پاداش نیکوكاران
را ضايع نمي كند(سوره توبه  .)120/فرد با ايمان در ارتقاء سطح دانش  ،خود را محدود به زمان (مطهری:1389 ،
 ،)133و مکان (بحاراالنوار ،جلد  )180 :1خاصي نمي داند و اين نگرش الهي  ،دانش او را جهت دار مي سازد .او
بي توجه به پاداش و تنبیه دنیوی  ،وظیفه اسالمي خود را انجام مي دهد و از هیچ كوششي دريغ نمي ورزد.
ارزش های كار اسالمي به دو دسته ارزش های كاری مرتبط با شغل و ارزش های مرتبط با شرايط كاری تقسیم
مي شود ارزش های مرتبط با كار به صورت مستقیم با وظیفه های كاری مرتبط است .اين ارزش ها شامل پیشکار و استواری در
كار ،انگیزش معنوی كار ،تالش ،سخت كوشي ،بهبود مستمر و روحیه مبتني برخدمت هستند.
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ارزش های كاری مرتبط با شرايط شامل عدالت و رفاه است اين ارزش های مرتبط با كار تأثیر مي گذارند .ارزش های اخالقي
اسالمي برای غلبه برمشکل ها و ضعف های محیط كار به كار مي رود .معنويت اسالمي ،سبب ترغیب كاركنان به انجام كارهای
پسنديده مي شود( لطیب ،عبداهلل ،عثمان ومت .)2013 ،17ارزش های كاری اسالمي شامل از خود گذشتگي ،ايمان ،كوشش ،كمال
و جستجوی پاداش قبل و بعد از زندگي است( لطیب ،عبداهلل  ،عثمان و مت2013 ،؛ برانین و پوالد .)2011 ،18ويژگي های
اخالقي اسالمي كه كاركنان بايد آن را دارا باشند عبارت است از :تقوا ،دانش انجام كار ،بردباری در برخورد با ارباب رجوع،
دوست داشتن مردم ،فروتني ،اطاعات از سرپرست ،برادری و صمیمیت با همکاران و داشتن روحیه مشورتي( خداپرستي ،آبسالن

و خداوندگار ..)2012 ،بنابراين نگرش مؤمن بر ارتقاء توانايي و انگیزش و در نتیجه شکل گیری كیفیت كار موثر خواهد
بود .چهار عامل توانايي  ،مهارت  ،انگیزش و نگرش به ويژگي های شخصي افراد مربوط مي شود .يک مدير توانا بايد
با هدايت صحیح كاركنان و فراهم آوردن موقعیت های مطلوب برای آنان  ،در جهت ترفیع اين چهار عامل تالش كند.
اما دو عامل ديگر نیز وجود دارد كه فراهم آوردن آن به دست مديران است كه شامل:
الف ) حمایت مدیر از کارمند :برای پرورش حس ايمان به كار  ،وضعیت محیط كار بايد مناسب باشد .كارمندان ،
همکاراني را دوست دارند كه در به انجام رساندن كار به آنان ياری دهند  ،همکاراني با ارزشهايي همسو .به اين منظور
مديران بايد با ارائه الگوهای وحدت و پرهیز از اختالف ،كارمندان را در جهت رسیدن به اهداف و رسالت مورد نظر
ياری كنند .همان طوركه حضرت علي (علیه آلسالم) فرمود :اختالف  ،امور نظام يافته را مختل و فاسد مي گرداند ( آمدی،
 ،1359حديث  .)40 :1218صمیمیت بین همکاران در صورتي بر قرار ميشود كه رذائل اخالقي از محیط كار زدوده
شده و صفات نیکو ،جايگزين آن شود .شايسته است دامنه آموزش های ضمن خدمت به اخالق و آداب معاشرت
اسالمي گسترش يابد .از سوی ديگر ,كارمندان آزادی عمل مي خواهند تا بتوانند در زمان و شرايط مساعد ,كار را به
بهترين شکل ارائه دهند و عالقه مندند كه ساعات كار با زندگي شخصي آنان تناسب داشته باشد  .بسیاری از كارمندان
مي خواهند كه در كارشان استقالل عمل داشته باشند  ،به داوری بنشینند و ازتوانايیهايشان بهره ببرند(طوسي :1370 ،
.)136
ب)مدیران متعهد :مديراني كه طالب كارمندان معتقد و متعهد به كار هستند  ،ابتدا بايد خود متعهد باشند .چنان كه امام
صادق(علیه آلسالم) فرمود :مردم را با اعمالتان دعوت به خیر نمايید و از كساني نباشید كه فقط با زبانهايشان مردم را دعوت
ميكنند( .بحار االنوار،جلد  .)198: 5مدير مي بايست به كارمندان خود توجه كامل داشته باشند و نبايد خود را در
موقعیت برتر از ديگران و منصب را وسیله ای برای استثمار ديگران بدانند ،بلکه بايد خود را خدمتگزار و خادم جامعه
اسالمي بدانند حضرت علي (علیه آلسالم) فرمودند«:حکمراني تو رزق و خوراک تو نیست ,بلکه امانتي است در گردن تو» (
نهج البالغه ،نامه . )5/اين عوامل ميتوانند راهگشايي مناسبي برای مديران باشند  ،تا آنان بتوانند جامعه را به سوی
سعادت هدايت كنند .چنان كه رهبر معظم انقالب فرمودند :پیشرفت حقیقي تنها در سايه اخالص ،تالش مداوم و
عالقه به كار ممکن ميشود.
رهنمود برای آموزش گروهی
.1آموزش گروهي برای سازمان های زنده درحال توسعه ،مناسب تر است ،زماني كه سازمان دارای ساختار سازماني
مشخص انعطاف ناپذيرـ همانند خط زنجیرـ باشد ،آموزش گروهي برای اين سازمان مفید نخواهد بود.
 .2برنامه ها بايد اختیاری و داوطلبانه باشد.
.3در انتخابات شركت كنندگان دقت كافي به عمل آيد .با ارزيابي قبلي مي توان آموزش درست به شركت كنندگان داد

20

www.Prozhe.com

 .4مشاور آموزشي بايد متخصص آموزش گروهي و با تجربه باشد.
 .5اطمینان حاصل شود كه در به وجودآوردن شرايطي برای بازگراندن آموزش به مؤسسه ،دقت بسیار شده است.
 .6از اين كه همه كارآموزان ،پیش از وقت ،از نوع آموزش خودآگاهي دارند ،اطمینان حاصل شود.
نتیجه گیری؛
رفتارصحیح ،يعني رفتار مورد انتظار سازمان از فرد ،و هنجارهای گروهي ،يعني معیارها وموازين درون گروهي ای كه انتظارمي
رود رفتار و كردار و معاشرت ومراوده گروه براساس آن باشد .پیامبر اكرم (صلی هللا علیه وآله وسلم) مي فرمايند :خداوند شما را در زماني

كه كار را با پشتکار ،استواری وصحت انجام مي دهید ،دوست دارد .امام صادق(علیه آلسالم) فرمودند«:خدا سامان زندگي آدمي را
در ( رونق مناسب) صنايع مختلف قرار داده است ،تدبیر صحیح همین است ،و به بقای بیشتر آدمي مي انجامد (الحیاۀ،
جلد  .) 357: 7برای رسیدن به ظرفیت و توان تولید باال ،افزون بر سرمايه فیزيکي به سرمايه انساني نیاز است بدون
رشد و بالندگي سرمايه انساني هیچ نظام ،سازمان يا جامعه ای نمي تواند به هدف های رشد اقتصادی دست يابد؛
توسعه انساني بر اساس آموزه های اسالمي فقط به تحصیل ،كسب مهارت ،آموزش نیروی كار نمي انديشد بلکه
شکوفايي فضلیت ها و استعدادهای گوناگون مادی و معنوی انساني را مورد توجه قرار مي دهد .شکل گیری چنین
سرمايه انساني به طور زمان ،زمینه بهر وری را فراهم و سرانجام زبان های اجتماعي برخاسته از فقر كاهش مي دهد؛
از اين رو ضرورت دارد كه پژوهشگران اقتصاد اسالمي شاخص های كیفي هماهنگ با اين آموزه را كه قابلیت تبديل
به اندازه گیری كمي را داشته باشد مورد تحقیق قرار دهند .برای گام نخست و زمینه ساز چنین پژوهشي به برخي از
اين شاخص های كیفي اشاره مي شود به امید اينکه گام های بعدی آن برداشته شود و چنین شاخص هايي با ديگر
شاخص های كیفي تبديل به شاخص های كمي شود:
 .1زمینه شکوفايي استعدادها و ارزشهای متعالي و به كارگیری متناسب آنها؛
 .2كاهش فقر فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی براساس مهارت اشتغال ،بهره وری؛
 .3نهادينه شدن آزادی مشروع در مناسب های اجتماعي ـ اقتصادی؛
 .4كرامت اجتماعي انسان در سايه رعايت حقوق ديگران و كاهش ناهنجاری های اجتماعي و امنیت فراگیر
توسعه منابع انساني در كشور شرط الزم رشد اقتصادی است نه شرط كافي،ۀ از اين رو ديگر شرايط مورد نیاز جهت
تحقق آن ،از جمله بازارهای آزاد ،نظام انعطاف انتخاب آزاد افراد وموردهای مشابه ،نبايد در برنامه ريزی ناديده
انگاشته شود.
پی نوشت؛
1. Harbison
2. John R. Commons
)3. Human Resources (HR
)4 . Human Resource Development (HRD
)5. Economic Commission for Latin American (ECLA
6. Dudley Seers
7. Chris Argyris
8. Psacharo Poulos
9. Robert Solow
10. Taylor Frederick
11. Houthornr
12. Elton Mayo
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 .13نیازهای اولیه ،محرک بشر به سوی توسعه وكمال زندگي است .اما نیازهای ثانويه از توسعه و كمال زندگي ناشي
مي شود و در عین حال ،محرک به سوی توسعه بیشتر و كمال باالتر است .نیازهای اولیه همیشه وچود داشته و
هیچگاه كهنه نمي شوند .اما نیازهای ثانويه ممکن است تغییر كرده و ازبین بروند اما برخي از آنها همیشه زنده اند مثل
نیاز به قانون كه از نیاز به زندگي اجتماعي ناشي مي شود بشر هیچگاه در زندگي اجتماعي بي نیاز از قانون نبوده است
( مطهری .)185-183 :1389 ،بديهي است كه موضوع نیازهای انسان از بحث های كلیدی انسان شناسي است كه در
حوزه های گوناگون علوم انساني اثرگذار است ودر جای مناسب خود بايد مورد تحقیق قرارگیرد.

)14. Gross National Product (GNP

 .15برای توضیح بیشتر به نمودار ذيل توجه كنید در اين نموادر محرک اصلي فرايند توسعه و رشد اقتصادی ،توسعه
نیروی انساني معرفي شده است زيرا چنانکه اشاره شد آموزش و پرورش نیروی انساني براساس آموزه های اسالمي
رشد قابلیت و كارآمدی انسان ها ،بهبود سازماندهي تولید ،افزايش بهره وری ورشد اقتصادی تولید ناخاصي ملي را به
دنبال دارد و چون اين نوع رشد از نهان شکوفايي استعداد های انساني برخاسته ،زمینه افزايش درآمدی را به دنبال دارد
و در چنین فرضي توريع درآمد عادالنه تر و هزينه های خانواد درباره آموزش ،بهداشت به طور نسبي فراهم مي شود.
نمودار توسه منابع انساني براساس آموزه های اسالمي
توسعه منابع انساني براساس
آموزه های اسالمي

بهبود مولفه های توسعه
منابع انساني

افزايش قابیت ها و
افزايش مخارج مربوط به

استعدادهای مديران ،كارگران

آموزش و بهداشت

و كشاورزان

تخصیص و توزيع هزينه ها
برای عموم

افزايش درآمد دولت و مخارج
آموزش و بهداشت

افزايش درآمد خانوارهای فقیر

سازماندهي تولید ونو آوری

توزيع عادالنه تر درآمد

افزايش بهره وری و صادرات

) )GNPتولید ناخالص مالي
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 .16درباره ارائه شاخص های هماهنگ با آموزه های اسالمي ) (Humyon. A. Dar and Saidat .F.otitiمقاله ای

را را تحت عنوان شاخص توسعه انساني ـ اخالقي تدوين  ،و ترجمه آن به وسیله نصر جهانیان انجام گرفته  ،در
فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي  ،ش  11و 10منتشر شده است.
17. Latib, Abdullah,Othman& mat
18. Branine, M. & Pollard

منابع؛
قرآن كريم با ترجمه فارسي مهدی الهي قمشه ای
نهج الفصاحه ،با ترجمه علي اكبر میرزايي
نهج البالغه ،با ترجمه دكتر سید جعفر شهیدی
 .2ابطحي ،سیدحسین .)1383(.آموزش و بهسازی سرمايه های انساني.تهران :مؤسسه فرهنگي النیز ،انتشارات پوبنده.
جلداول
 .3آمدی ،عبدالواحد ،)1359( ،غررالحکم و دررالکلم  ،ترجمه محمد علي انصای قمي  ،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
جلد،2
 .4بهشتي فر ،ملیکه و نیکويي مقدم ،محمود( .)1389رابطه رفتار اخالقي مديران با رضايت شغلي كاركنان .فصلنامه
اخالق در علوم و رفتاری 73-67 .)2(،5 ،
 .5تودارو ،مايکل(  ،)1367توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غالم علي فرجادی ،تهران  :سازمان برنامه و بودجه
 .6حراني ،حسنبن علي بن حسین( . )1359تحف العثقول عن آل الرسول ،تهران  :اسالمیه
 .7حکیمي ،محمدرضا .)1352(.الحیاۀ .ترجمه احمد آرام .تهران :چاپخانه دفتر نشر فرهنگي ،چاپ  ، 4جلد  4و 7
 ..8جاسبي ،عبداهلل( .)1378اصول و مباني مديريت  .تهران  :انتشارات دانشگاه آزاد
 .9دسلر ،گری .)1373( .مباني مديريت ،ترجمه داود مدني ،تهران :انتشارات پیشبرد ،چاپ 3
 .10رستمي ،محمدرضا( .)1384توسعه منابع انساني( از برنامه تا عمل)  .تهران :مجله تدبیر ،شماره 119 :
 .11رضائیان،علي .)1372(،مباني مديريت رفتار سازماني،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چاپ.6
 . 12شريعتمداری ،مهدی .)1387(،ضرورت آموزش در بهسازی نیروی انساني و توسعه آن درهزاره سوم،
 . 13طباطبايي،سید محمدحسین؛( . )1385روابط اجتماعي در اسالم .مترجم محمد جواد حجتي كرماني ،قم
انتشار دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم  ،چاپ 4
 .14طبرسي ،احمد بن علي بن ابیطالب ( .)1384االحتجاج  ،2 ،نجف :مطبعه النعمان .
 .15طوسي  ،ابوجعفرمحمد بن حسن(شیخ طوسي)  .)1370(،تهذيب االحکام  ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ 4
 .16كلیني ،محمد بن يعقوب ،)1362( ،الکافي ،تهران :دارالکتب االسالمیه چاپ  ،2جلد1
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 .17كینگ ،الکساندر و اشنايدر ،برتراند .)1373 (،نخستین انقالب جهاني ،باشگاه رم ،ترجمه شهیندخت خوارزمي ،تهران،
انتشارات احیاء .چاپ اول.
 ..18گريفین ،كیت و مک كنلي ،تری ،)1377 (،توسعه انساني ،ترجمه غالمرضا ،خواجه پور ،تهران  :ناجا .چاپ اول
 .19ماير جراد .ام  )1368(،پیشگامان توسعه  ،ترجمه علي اصغر هدايتي و علي ياسری ،تهران  :سمت
 .20مجلسي  ،محمد باقر1403( ،ق).بحاراالنوار ،بیروت  :موسسه الوفاء .چاپ  .2جلد 5-1
 .21مطهری ،مرتضي .)1389(،آشنايي با علوم اسالمي (حکمت علمي) ،تهران ،نشر صدرا،ج  .3چاپ.9
 .22مطهری ،مرتضي ( )1389مجموعه آثار  ،تهران  :نشر صدرا
 .23محمدپور ،فاطمه( .)1389منابع انساني از ديدگاه قرآن و سنت .گزارش های منتشر نشده دانشگاه عالمه
طباطبايي
 .24محب ،محمد جواد؛ صفدريان ،علي؛ جاللي  ،زهرا .)1394(،تحول و توسعه سازمان .دانشگاه علومپزشکي و
خدمات بهداشتي در ماني استان اصفهان .مديريت توسعه سازمان و منابع انساني
 .25متوسلي ،محمود( .)1370سرمايه گذاريدر نیروی انساني و توسعه اقتصادی ،تهران  :موسسه تحقیقات پولي و
بانکي
 .26مصباح يزدی ،محمد تقي(  .)1389آموزش عقايد،تهران سازمان تبلیغات اسالمي .چاپ 6
 .27نحاسي ،مهین؛( )1380بررسي نقش آموزش در توسعه نیروی انساني ،پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر
محمد رسول گلشن فومني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال،
 .28هاشمي  ،سید حامد  ،پور امین زاد،سعیده ( )1390چالش های فراروی توسعه انساني و راهکارهای برای رفع
آن .گیالن،فصلنامه كار و جامعه  ،شماره 0136
 .29يارندی ،محمد()1382؛ مديريت منابع انساني و ضرورت نوگرائي حرفه ای.
http://www.mgtsolution.com/olib/865533112.aspx
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