
  

  سازمانی ـانسانی هاي  قابلیت ۀتوسع
  بینی اسالمی جهاندر پرتو 

  2رو مهدي سبک، 1فاطمه فتحی
  

  چکیده
، خاص طور بهبخش مهمی از مدیریت منابع انسانی است که  توسعه منابع انسانی

کارکنان سازمان سروکار دارد و شامل هر نوع فعالیتی در جهت رشد و  آموزشبا 
هر سازمانی که تصمیم به پیشرفت دارد و . شود پیشرفت کارمندان سازمان می

منابع انسانی  ۀنیاز به توسع، ق باشدتغییر کرده و پویا و موف سرعت بهخواهد  می
بلکه توسعه انسانی را ، کند به انسان با دید ابزاري نگاه نمی، رویکرد قابلیت. دارد

بر نقش فاعلی آن و توانایی انسان براي کسب زندگی دلخواه و افزایش  تأکیدبا 
هاي  این مسئله در سازمان، از طرفی. دهد مورد توجه قرار می، انتخاب خود ۀدامن

هاي انسانی  قابلیت ۀرسد توسع می به نظر. گیرد قرار می تأکیداسالمی نیز مورد 
یی دارد که ریشه در مذهب آنان داشته ها شاخصنیاز به  در کشورهاي اسالمی

بررسی  منظور به، پژوهش حاضر. باشد تا شرایط پیشرفت کشور را نیز فراهم آورد
ي توسعه ها شاخصو  نسانی  سازمانیاي توسعه قابلیت منابع ها شاخص، این مهم

ي توسعه ها شاخص، را گردآوري کرده و درنهایت انسانی ـ اسالمیقابلیت منابع 
ایجاد توسعه براي عاملی عنوان  بههاي اسالمی را  قابلیت منابع انسانی در سازمان

  .کند ارائه می، هاي اسالمی در سازمان
  .بینی اسالمی جهان، یشرفت سازمانپ، هاي انسانی قابلیت، توسعه :واژگان کلیدي
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  مسئلهو بیان  مقدمه
، قرون و اعصارطی محصول کوشش جمعی بشر است که ، جهان ةانسان دربار ةبینش وسیع و گسترد

ضوابط و قواعد و منطق خاص تحت این بینش که . روي هم انباشته شده و تکامل یافته است
یعنی مجموع تفکرات بشري درباره جهان که شامل  ـعم به معنی ا علم. یافته است »علم«نام ، درآمده

. یافته است یخاصمحصول کوشش جمعی بشر است که نظم منطقی  ـشود  فلسفه هم می
هاي او به برخی حقایق در این جهان  ایمان و اعتقاد و دلبستگی ةزاد، هاي معنوي و واالي بشر گرایش

از نوع نفع و  بوده وو هم ماوراي مادي ، ستعام و شامل ا، هم ماوراي فردي، است که آن حقایق
و  ها ینیب به نوبه خود مولود برخی جهان، ها ها و دلبستگی گونه ایمان این. سود نیست

پیامبران الهی به بشر عرضه شده است و یا برخی فالسفه سوي هاست که یا از  شناسی جهان
  ).10- 11 :1390، مطهري( باشدخیز  زا و آرمان که ایمانکنند اند نوعی تفکر عرضه  خواسته
، اسالم ویژه به ادیان این یعنی، است طولی اي رابطه الهی ادیان با علم رابطه )،1395( گلشنی دید از

 توسعه به منجر که کنند می فراهم فناورانه و علمی فعالیت براي ی رامناسب) بینی جهان( چهارچوب
 از یکی که دارد ابراهیمی ادیان سایر با اديزی هاي اشتراك، جامع چهارچوب این. شود می پایدار
). 15 :1395، گلشنی( سازد می فراهم پاسخ، انسانی بنیادي هاي پرسش براي که است این آن هاي ویژگی
  ).27 :1390، مطهري( یکدیگرند متمم و مکمل بلکه ندارند تضادي یکدیگر باتنها  نه، ایمان و علم

 غرب جهان از بسیار، شود می مربوط فناوري و علم به که آنجا تا، اسالم جهان که نیست شکی
 دلیل )،1395( گلشنی نظر از. شود می بیشتر روز به روز افتادگی عقب این و است افتاده عقب
 آن حفظ مورد در و اند گرفته نادیده را خود اسالمی هویت که است این اسالمی جوامع افتادگی عقب
. اند افتاده دور اسالمی اندیش جامع بینی جهان از و اند دهکر تنبلی خویش اسالمی جامعه تعالی و

 را نکافرا هرگز خداوند و( »سبیال المؤمنین علی للکافرین اهللا تَجعل ولن« ۀکریم آیه به توجه صرف
 پیام و اند نکرده عمل اسالم به معتقدانه مسلمانان دهد نشانتا  است کافی )،دهد نمی سلطه مؤمنان بر

به کار  اسالمی هاي ایدئال تحقق و معنوي عوامل حفظ براي را شان توان تمامی دبای که را قرآن
 ۀجانب همه اعتالي تحقق در اساسی نقشی دینی واقعی ایمان، قرآن دید از. اند گرفته نادیده، بگیرند
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 و ندک خودکفا و توانا را خود انسان که است آننیازمند ، اسالم به واقعی ایماناما  دارد اسالمی جامعه
 کمتر در، دارد تأکید دانش کسب بر يدیگر دین هر از بیش اسالم که درحالی. نباشد دشمنان بر متکی
 نقش، فناوري و علم امروزه. است گرفته قرار غفلت درمو علمی توان ،داراالسالم از بیش جایی
 هر در باال دهر متخصصان تربیتنیازمند  امر ایناما  دارند جامعه یک اعتالي و خودکفایی در مهمی
، خویش جامعه نیازهاي رفع بر متمرکز باید متخصصان این، عالوه به. است فناوري و علم مهم ۀرشت
 اسالمی هاي ایدئال خدمت در بخواهد فناوري و علم اگر .باشند اسالمی هاي ایدئال چهارچوب در

 ینیب جهان در). 14- 15 :1395، گلشنی( شود تدوین اسالمی بینی جهان چهارچوب در باید، باشد
 اعتبار حتی بلکه ،مانند می پاسخ بدون انسان انگیز دغدغه نهایی هاي پرسشتنها  نه، رایج گرایانه علم
 ها انسان و است داده دست از را خود اهمیت، حیات معناي ؛ بنابرایندنشو می انکارها نیز  پرسش این

 نادیده را خود معنوي عدب و هستند ديما رفاه دنبال بیشتر، فناوري ةکنند خیره قدرت تأثیر تحت
  ).30 :1395، گلشنی( گیرند می

معتقد است براي تحقق توسعه پایدار) 1388( زاهدي. دارد اي ویژه تأکیدعد انسانی نیز اسالم بر ب 
ایجاد تغییرات اساسی و زیربنایی در  رسد به نظر می. تغییراتی در شیوه زندگی افراد به وجود آید باید

هریک از . تک افراد جامعه ممکن نیست تک ۀبدون مشارکت فعال و آگاهان، ندگی جامعهشیوه ز
مجاب شوند و ، ابتدا در مورد لزوم تغییر رفتارهاي موجود، هاي الزم الزم است با کسب آگاهی، افراد

 تغییرات مناسبی در وضع موجود پدید آید، ي دهند تا در نهایتسپس این نگرش را به دیگران تسرّ
ها را به  تغییري چندبعدي است که تمام ابعاد زندگی اجتماعی انسان، پیشرفت). 11 :1388، زاهدي(

تنها پیشرفت اقتصادي ، توسعه، درواقع. سازد متحول می عملی ی نظري و برنامهچهارچوبوسیله 
توان از  ارائه خدمات براي بهبود اوضاع جاري را نیز میشیوة اصالح ، عالوه بر آن و ها نیست انسان

گیري در  افراد جامعه در انتخاب و تصمیم ۀکه قدرت هم اي گونه به ؛جمله اهداف پیشرفت دانست
  ).59- 60 :1969، 1سیرز( افزایش پیدا کند، رابطه با زندگی خود

  پژوهش هدف و پرسش
جود این نیاز و. شود عد مادي و معنوي زندگی انسان توجه میبه هر دو ب، در الگوي اسالمی پیشرفت

این  ،رو ؛ ازاینها نیز مطرح شود در سازمان، دارد که این نوع نگاه به زندگی انسان و پیشرفت او
                                                     

1. Seers 
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هاي اسالمی چگونه است و چه  قابلیت منابع انسانی در سازمان ۀشود که توسع مطرح میپرسش 
 ي توسعه قابلیتها شاخصبا بررسی  کوشد تحقیق حاضر می ؟داشته باشدتواند  مییی ها شاخص

یی را در ها شاخصچنین ، ي توسعه قابلیت انسانی در اسالمها شاخصها و  انسانی در سازمان
  .هاي اسالمی مطرح کند سازمان

  پیشینه پژوهش
ها و  توسعه قابلیت انسانی در سازماني ها شاخصبر این است که با بررسی کوشش ، در این پژوهش

هاي اسالمی تبیین  یی را در سازمانها اخصشبتوان ، ي توسعه قابلیت انسانی در اسالمها شاخص
قابلیت انسانی در  ۀي توسعها شاخصهایی پرداخت که  نیاز است به بررسی پژوهش منظور بدین. کرد

به بررسی این ، اند که در ادامه ي توسعه قابلیت انسانی در اسالم را مطرح کردهها شاخصها و  سازمان
  .شود پرداخته می ها موضوع

  هاي انسانی سازمان قابلیت ۀتوسعي ها شاخص .1
بستگی به هدف و نوع روابط انسانی در ، تفاوت مفهوم سازمان در مدیریت اسالمی و مدیریت رایج

کمال و تعالی انسان ، امکان رشد، هدف سازمان ایجاد فرصت، در مدیریت اسالمی. سازمان دارد
وري و توسعه پایدار سازمانی است  هبهر، اثربخشی، کارایی، هاي متداول اما هدف در سازمان، است

در  شرافت سازمان، اي قمشه طبق گفته الهی. تحقق اهداف سازمان استبراي اي  که انسان وسیله
  ).12 :1383، بهارستان( دوستی و روابط انسانی افراد آن سازمان است

هاي انسانی  قابلیت ۀتعامل با کارکنان را یکی از عوامل توسع، در پژوهش خود)، 2010( بلک وود
از کارکنان را  ۀاستفاده از تجارب کارکنان و توسعهمچون وي موارد دیگري . داند در سازمان می

هاي  دارد توجه به قابلیت بیان میاو . داند ها می هاي انسانی در سازمان عوامل توسعه قابلیت جمله
منافع اجتماعی و ، ترتیب بدینرا در پی خواهد داشت و ها  آنرشد اقتصادي ، ها انسانی در سازمان
او به توان دریافت که  می، بدین جهت). 10 :2010، بلک وود(شود  میها حاصل  اقتصادي در سازمان

عد اقتصادي آن نگریسته استقابلیت منابع انسانی از ب.  
دانش و ، سه شاخص مهارت ،)1999( در گزارش مربوط به وزارت نیروي کار کشور نیوزیلند

هاي  در برخی از سازمان، طی تحقیقی. ندا هي قابلیت انسانی برشمردها شاخصه نگرش را از جمل
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هاي منابع انسانی در  فهرستی از قابلیت، ها نیوزیلند و بررسی قابلیت منابع انسانی در آن سازمان
  ):5- 8 :2007، 1ویزارد و بورچارت( استشده هاي نیوزیلند به شرح جدول زیر تهیه  سازمان
  ؛نیت فیزیکی و سالمتیزندگی در ام ¢
  ؛و داشتن مهارت الزم ادراك و دقت، دانش تخصصیبودن  قابلیت دارا ¢
  ؛لذت از زندگی و داشتن زندگی مستقل و راحت ¢
  ؛ي ارزشمند و مؤثرها فعالیتقابلیت شرکت در  ¢
  ؛اجتماعی و خانوادگی، بردن از زندگی فردي لذت ¢
  ؛گیري قابلیت شرکت در تصمیم ¢
  .ه خود و برخورداري از عدالتاحترام ب ¢

 200هاي توسعه منابع انسانی  در رابطه با قابلیت، سازمان 30در بیش از )، 2010( 2اُنیلو  برایسون
هاي توسعه منابع انسانی را  هاي قابلیت موانع و محرك، ها شاخص، مصاحبه انجام دادند و به دنبال آن

تفویض ، فرهنگ، چندمهارتی و سطح مهارت، دانش بیان داشتند آگاهی به اصولها  آن .مطرح کردند
، ها کارکنان در سازمان 3مناسب و خودتنظیمی آموزش، گیري میزان مشارکت در تصمیم، اختیار

  .ی از کارکنان را در جهت پیشبرد اهداف سازمان به همراه داردتوجه قابل همکاري
 ۀي توسعها شاخص، شده در پژوهش حاضر شده در منابع مطرح هاي انجام طی بررسی

  :استزیر خالصه به شرح جدول  طور به، ها هاي انسانی در سازمان قابلیت

  هاي انسانی سازمان قابلیت ۀي توسعها شاخص. 1شماره جدول 
  شاخص  مرجع

  ) 2010( بلک وود
  تعامل با کارکنان
  تجارب کارکنان

گزارش مربوط به وزارت نیروي کار 
  ) 1999( کشور نیوزیلند

  مهارت
  شدان

  نگرش

                                                     
1. Vizard, P & Burchardt, T. 
2. Bryson, Jane & Paul O’Neil 
3. self-regulation 
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  شاخص  مرجع

  ) 2007( بورچارت و ویزارد

  زندگی در امنیت و سالمتی
  دقت و مهارت، ادراك، کسب دانش تحصصی

  لذت از زندگی و داشتن زندگی راحت
  ي ارزشمند و مؤثرها فعالیتشرکت در 

  اجتماعی و خانوادگی، لذت از زندگی فردي
  گیري مشارکت در تصمیم
  احترام به خود

  برخورداري از عدالت

  ) 2010( اُنیل و سونبرای

  آگاهی به اصول دانش
  چندمهارتی و سطح مهارت مناسب

  تفویض اختیار
  فرهنگ

  گیري مشارکت در تصمیم
  مناسب آموزش

  خودتنظیمی کارکنان در سازمان

  انسانی ـ اسالمیهاي  ي توسعه قابلیتها شاخص .2
کسب مهارت و ، ه تحصیلتنها ب انسانی ـ اسالمیسرمایه  ۀتوسع دارد میبیان ) 1386( آقانظري
ها و استعدادهاي گوناگون مادي و  بلکه بر شکوفاسازي فضیلت ،شود نیروي کار محدود نمی آموزش

، شناسی دارد انسان بیان می) 1395( قربانی). 67 :1386، آقانظري( کند می تأکیدها نیز  معنوي انسان
در  ،رو ؛ ازاینجهان استخوبی براي الگوي هرگونه پیشرفت مادي و معنوي بشر در  ۀمقدم
نگی سیر هاي بسیار مهمی است که مبدأ و مقصد و چگو شناسی داراي مؤلفه انسان، بینی اسالمی جهان

داراي منشأ و سیر تکاملی الهی براي وصول به ، انسانیعنی  ؛کند تبیین می روشنی بهتکامل انسان را 
اللهی انسان  در پرتو آموزه خالفتید با، هرگونه الگویی براي پیشرفت، درنتیجه ؛قرب الهی است

  ).441 :1395، قربانی( عد معنوي کمک کنداز ب خصوص بهتا به تحقق کماالت انسان  شودتبیین 
با شاخص توسعه متعارف که در جهت سنجش بعد مادي ، معیارهاي پیشرفت انسانی در اسالم
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، دي است که منافع مادي و معنويفراگر، پیشرفت انسانی در اسالم. تفاوت ماهوي دارد، انسان است
اهللا  کند و هدف اصلی آن نیز نیل به سعادت واقعی و قرب الی می تأمیندنیوي و اخروي انسان را 

معاش و کرامت و آزادگی را پیشنهاد  تأمین، علم و معرفت، داري معیارهاي دین ،رو ؛ ازایناست
  ).97 :1392، خلیلیان و دیگران( دهد می

هاي انسانی  قابلیت ۀتوسع تم اصلیِپنج ترم فرعی و  دوازده)، 1393( محمودي و دیگران
  اند کردهارائه ، 2شماره البالغه را مطابق با جدول  نهج 53 ۀاز متن نام برگرفته

  البالغه نهج 53از متن نامه برگرفته هاي انسانی  هاي اصلی و فرعی قابلیت تم. 2شماره جدول 
  تم اصلی  تم فرعی

  فلسفه حکومت
  عاملیت انسانی مردم  هاي انسانی ی توسعه قابلیترایط علّش

  اللهی انسان مقام خلیفه
  حق صریح آنان مثابه بهاصالح امور مردم 

  هاي انسانی پدیده محوري توسعه قابلیت
  نفعان تعدد ذي
  انگیزه

  هاي انسانی شرایط میانجی توسعه قابلیت
  احترام به اختیار مثبت

  خواهی عدالت

  هاي انسانی اي توسعه قابلیت یط زمینهشرا
  جویی انصاف

  هاي اقتصادي توسعه سالمت و فرصت
  هاي حمایتی توسعه فرصت

  هاي انسانی پیامد نهایی توسعه قابلیت  آبادسازي و اصالح بالد و شهرها
  .180 :1393، محمودي و دیگران: منبع

ی چهارچوبهاي انسانی را در  سعه قابلیتي توها شاخصتالش کردند تا  )1393( محمودي و دیگران
 53هاي انسانی برآمده از متن نامه  ي توسعه قابلیتها شاخصرد نافذ مرتبط با ب، جامع و منسجم

مشتمل بر دوازده تم ها  آن پژوهش. شود مالحظه می 1شماره ارائه کنند که در شکل ، البالغه نهج
ی براي توسعه چهارچوب، هاي اصلی و فرعی ه از تمبا استفاد، در نهایت. فرعی و پنج تم اصلی بود

  .هاي انسانی ارائه کردند رویکرد قابلیت
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  البالغه نهج 53هاي انسانی برآمده از متن نامه  مرتبط با توسعه قابلیت چهارچوب. 1شماره  شکل

 
  .181 :1393، محمودي و دیگران: منبع

نیازمند توجه به معیارها و مبانی ، ي پیشرفت انسانیها شاخصارائه براي ) 1392( نخلیلیان و دیگرااز نظر 
د استخراج درصد ،استنباطی ـ با استفاده از روش تحلیلی ،رو ؛ ازاینهستیماسالمی ـ پیشرفت انسانی 

چهار ها  نآ .و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن شدند قرآناز  ،معیارهاي پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم
معیارهاي  ها، آن از نظر). 3شماره جدول ( معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسالم مطرح کردند

از جمله نگاه متعالی اسالم به انسان و تکامل ، مبانی فکري اسالمبر  مبتنیشده براي پیشرفت انسانی  معرفی
  .ي متمایز براي پیشرفت انسانی شوداه شاخصمعرفی  سببتواند  ارائه این معیارها می. قرار دارد

  ي آنها شاخصمعیارهاي پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم و . 3شماره جدول 
  ها شاخص  معیارها

  داري دین
  بینش و عقیده

  پایبندي به تکالیف

  علم و معرفت

  سواد و سطح تحصیالت
  مطالعه و تحقیق مفید
  اطالعات دینی

  خالقیت و نوآوري

 

  هاي انسانی توسعه قابلیت

  انسانی هاي شرایط علّی توسعه قابلیت
اللهی انسان/ عاملیت انسانی  فلسفه حکومت/ مقام خلیفه

  مردم

  هاي انسانی شرایط میانجی توسعه قابلیت
 انگیزه/ احترام به اختیار مثبت

  هاي انسانی پیامد توسعه قابلیت
 آبادسازي و اصالح بالد و شهرها

  هاي انسانی اي توسعه قابلیت عوامل زمینه
  خواهی عدالت
  جویی انصاف

  هاي اقتصادي توسعه سالمت و فرصت
 هاي حمایتی توسعه فرصت
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  ها شاخص  معیارها

  اشمع تأمین

  حد کفاف
  بهداشت و سالمت
  تکافل اجتماعی
  تدبیر معیشت

  کرامت و آزادگی
  رعایت مکارم اخالقی

  اطمینان خاطر و آرامش روحی
  پذیري والیت

  .98 :1392، خلیلیان و دیگران: منبع
 از بیانات امام برگرفتهاجتماعی  ـ عوامل پیشرفت و تعالی انسانی)، 1391( پورعزت و سعدآبادي

 اند بندي کرده اي دسته ساختاري و زمینه، به سه شاخه رفتاري، شاخگی را در قالب الگوي سه (ع)علی
  ).4شماره جدول (

با  (ع)از دیدگاه امام علیبرگرفته اجتماعی  ـ تطبیق عوامل پیشرفت و تعالی انسانی. 4شماره جدول 
  شاخگی با استناد به منابع الگوي سه

نوع 
  عامل

  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص
ایی
حتو
ل م
وام
ع

  

  560: ترجمه جعفري، 366حکمت ، البالغه نهج  ایجابی  ي گوناگونها فعالیتتعادل بین 
  444: ترجمه جعفري، 53نامه ، البالغه نهج  سلبی  از نفس نکردن پیروي

396: ترجمه جعفري، 27نامه ، البالغه نهج  ایجابی  آموزشخلق در  سنح  

  ایجابی  ديتعلیم و تربیت فر
 516: ترجمه جعفري، 134 متحک، البالغه نهج
  57: ترجمه جعفري، 34خطبه ، البالغه نهج و

  786: 1381، غررالحکم ایجابی  احسان
  29: ترجمه جعفري، 16خطبه ، البالغه نهج ایجابی  تقوا

  199: 1381، غررالحکم ایجابی  معروف به امر
  199: 1381، غررالحکم  سلبی  منکر از نهی

  461: ترجمه جعفري، 53نامه ، البالغه نهج  سلبی  پرهیز از خودپسندي
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نوع 
  عامل

  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص

  516: ترجمه جعفري، 134حکمت ، البالغه نهج  ایجابی  معرفت

  ایجابی  توکل به خدا و اخالص در کارها
؛ 208: ترجمه جعفري، 146خطبه ، البالغه نهج

    314: 195خطبه 

ري
ختا
 سا
مل
عوا

  

  396: ترجمه جعفري، 27نامه ، البالغه نهج  ایجابی  ناسبی مآموزشکاربست سامانه 

  ایجابی  یفرانسلتوسعه 
ترجمه ، 4خطبه ، البالغه نهج؛ 31نامه ، البالغه نهج

  21: جعفري
  396: ترجمه جعفري، 27نامه ، البالغه نهج  ایجابی  سامانه تشویق سازمانی

  ایجابی  توجه سازمانی به تعلیم و تربیت
 516: ترجمه جعفري، 134 متحک، البالغه نهج
  57: ترجمه جعفري، 34خطبه ، البالغه نهج و

معروف در محیط  به تشویق فرهنگ امر
  سازمانی

  199: 1381، غررالحکم  ایجابی

منکر در محیط  از تشویق فرهنگ نهی
  سازمانی

  199: 1381، غررالحکم  سلبی

مینه
ل ز
وام
ع

  اي 
محور  مثابه بهانسان گرفتن  درنظر

  پیشرفت
  2خطبه ، البالغه نهج  ایجابی

  2خطبه ، البالغه نهج  ایجابی  سرمایه انسانی مثابه بهتوجه به انسان 

  ایجابی  تعلیم و تربیت دائمی
 516: ترجمه جعفري، 134حکمت ، البالغه نهج
  57: ترجمه جعفري، 34خطبه ، البالغه نهج و

  199: 1381، غررالحکم  ایجابی  معروف به امرفرهنگ 
  199: 1381، غررالحکم  سلبی  منکر از نهینگ فره

  396: ترجمه جعفري، 27نامه ، البالغه نهج  ایجابی  حاکمیت نظام تشویق
  8: ترجمه جعفري، 1خطبه ، البالغه نهج  ایجابی  ها حاکمیت اسالم در تمامی عرصه

  .30- 31 :1391، پورعزت و سعدآبادي: منبع
، محور از نظر اسالم ي توسعه اقتصادي انسانها شاخصین تبیبراي دارد  بیان می )1386( خلیلیان

وي . توزیع و مصرف الزم است، ترسیم وضعیت اقتصادي مطلوب جامعه اسالمی در سه زمینه تولید
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 منظور بهمحور را  پنج شاخص توسعه انسان، )ع(معصومین هاي و روایت قرآنهاي  براساس آموزه
  :عبارتند از این پنج شاخص. کند مطرح می سنجش توسعه اقتصادي در یک جامعه اسالمی

  ؛یافتگی نیروهاي انسانی میزان توسعه. 1
  ؛میزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معیشت عموم مردم .2
  ؛حفظ منافع ملی بهمیزان پایبندي افراد جامعه  .3
  ؛یی افراد جامعهگو پاسخپذیري و  مسئولیت، میزان تعهد .4
  ).1386، خلیلیان( رفاه نسبی تأمینفع فقر و میزان کامیابی در ر .5

شاخص توسعه انسانی اخالقی را پیشنهاد کردند و ) 1382( اُتینی. ف، سعیدهو  در. ا. همایون
، محیطی زیستتخریب ، هاي توانمندي جنسیتی هاي ارزشی و دینی را در قالب مقوله، ضمن آن
به شاخص توسعه انسانی اضافه ، مذهبیهاي خانوادگی و نفوذ  ارزش، ي مدنی و سیاسیها آزادي
میزان باروري را ، با وجود پیشنهاد دو شاخص نرخ طالق و میانگین سن ازدواج اولها  آن .کردند

دانند و میزان نفوذ مذهبی در جامعه را با شاخص  هاي خانوادگی می شاخصی براي سنجش ارزش
  .سنجند دین می

هاي اسالمی  هاي انسانی در سازمان قابلیت ۀسعمشخص شد تو شده هاي انجام با بررسی پژوهش
، بررسی این مهم منظور بهو  در این پژوهش، رو این از ؛یی استها شاخصنیازمند بررسی و تبیین 

انسانی ـ ي توسعه قابلیت منابع ها شاخصو  انسانی  سازمانیي توسعه قابلیت منابع ها شاخص
، هاي اسالمی عه قابلیت منابع انسانی در سازماني توسها شاخص، و درنهایت آوري شده جمع اسالمی

  .خواهد شدارائه  هاي اسالمی ایجاد توسعه در سازمانبراي عاملی  منظور به

  روش تحقیق
مورد تحلیل  ،بندي شده است که طبقهرا توان هر نوع محتواي ارتباطی  می در تحلیل محتواي کیفی

ي توسعه ها شاخصتبیین  براي در این نوشتار، نتیجهدر  ؛)195 :1392، راد و دیگران مؤمنی( قرار داد
ایجاد توسعه در  منظور بهعاملی بازپردازي  منظور بهو هاي اسالمی  قابلیت منابع انسانی در سازمان

  .از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شده است، هاي اسالمی سازمان
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  مفهومی چهارچوب
  رویکرد قابلیت .1

 کند ارزیابی می، کند و آن را در عملکرد استانداردي در زندگی تفسیر می منزله بهرفاه را  1رویکرد قابلیت
هاي  دهد و بر توانایی موجودیت رویکرد بشریت را در مرکز توجه خود قرار میاین ). 5 :2005، 2کوکلیز(

که  هایی دگاهدیاز ، این رویکرد. کند تمرکز میها  آن هاي حقیقی انتخابکردن  افزایش و ارزشمنددر انسانی 
گیرد و توسعه انسانی را از منظرهاي معطوف به نقش  فاصله می، کنند میبه نقش ابزاري انسان توجه تنها 

، محمودي( نگرد میها  آن هاي انتخاب ۀها براي کسب زندگی دلخواه و افزایش دامن فاعلی و توانایی انسان
اي  مجموعه منزله به و شود فاه و آزادي تفسیر میبا مفهوم ر رویکرد قابلیت ،در تعریفی رایج). 183 :1393

  ).5- 6 :2005، کوکلیز( شود تعریف می ،دستیابی فردقابل  ةبالقو هاياز عملکرد
، کارکردها: گیرد که عبارتند از رویکرد قابلیت را با سه مفهوم اصلی در نظر می) 2005( کوکلیز
کارکردهاي گوناگونی  ةکنند منعکس«: شود می گونه تعریف قابلیت این در اینجا. ها و عاملیت قابلیت

انتخاب بین براي به آن را دارد و بر آزادي فرد شدن  توانایی نائل، بالقوه طور بهاست که هر فرد 
برنامه توسعه انسانی سازمان ملل «تعریفی که از قابلیت در . »هاي گوناگون زندگی داللت دارد روش
، رفتارها، روابط، ها ارزش، ها نگرش، ها مهارت، ها ییعبارت است از توانا ،مطرح شده» متحد
سازد تا به تحقق کارکردها بپردازند و  این امکان را فراهم می، منابع و شرایطی که براي افراد، ها انگیزه

  ).171 :1393، محمودي و دیگران( اي خود دست یابند به اهداف توسعه
ی براي ارزیابی رفاه فردي است و به هارچوبچ، مطرح شد آمارتیا سنرویکرد قابلیت که توسط 

، کوکلیز( ه دهدئمشی ارا فقر و ارزیابی خط، تواند مبانی نظري مناسبی براي نابرابري می، همین ترتیب
هاي بنیادي و دانش  مهارت، هاي فردي به قابلیت رویکرد قابلیت، مارتا نوسباماز دیدگاه ). 9 :2005

در . قادر به انجام آن هستند، افرادآنچه اشاره دارد به  قابلیت). 426 :2007، 3لنزي( شود میاطالق 
هرگونه توانایی انجام کاري تعریف شده  قابلیت، گزارش مربوط به وزارت نیروي کار کشور نیوزیلند

گزارش مربوط به وزارت نیروي ( قرار دهد تأثیرخانواده یا جامعه را تحت ، تواند سالمت فرد که می
  ).20و  4 :1999، 4لندکار کشور نیوزی

                                                     
1. Capability Approach 
2. Kuklys 
3. Lanzi, D.  
4. Department of Labour 
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  انسانی  سازمانیهاي  قابلیتتوسعه  .2
عامل توسعه  منزله بهجایگاه انسان را  ،»آزادي مثابه بهتوسعه «عنوان با در کتابی  1990آمارتیا سن در 
هاي  محور توسعه را تبدیل قابلیت ،هاي انسانی بر قابلیت تأکیدوي در این کتاب با . ارتقا بخشید
مبحث در ). 169 :1393، محمودي :ك.ر( استکرده هاي انسانی معرفی  رکرد و مهارتانسانی به کا

مدنظر قرار  ابزار اصلی توسعه منزله بههدف اولیه و هم  منزله بهآزادي هم ، »آزادي مثابه بهتوسعه «
ز زندگی انسان نیکردن  در غنی، از نقش ابزاري برخوردار استآزادي که این بر یعنی عالوه ؛گیرد می

ها در  انتخاب انسان ۀعبارت است از فراگرد توسع توسعه، بر این اساس. کند نقش مهمی ایفا می
  ).31و  26 :1388، غفاري و امیدي( دستیابی به زندگی بهتربا هدف ، زا فضاي اجتماعی قابلیت

ت انجام قابلیت افراد در جه« :عبارتند از هاي انسانی قابلیت) 2008( مطابق نظر برایسون و اُنیل
هاي  قابلیت ۀمشارکت در بازار کار یا توسعبا  بدیهی است این رفاه. »رفاه خود يارتقا منظور به، امور

توانایی افراد براي انجام کارهاست  قابلیت انسانی). 5 :2008، برایسون و اُنیل( شود میانسانی حاصل 
دیگر توسعه  امروزه). 4 :2007، ویزارد و بورچارت( و اشاره به قابلیت و فرصت انجام کارها دارد

، جریانی مداوم توسعهاینکه  بلکه به دلیل ها نبوده موفقیت در سازمان فرد منحصربهشاخص ، اقتصادي
 تأکید انسان در فراگرد توسعهگرفتن  هاي انسانی و قرار قابلیت ۀبر توسع، است دار هدفجانبه و  همه
محور مباحث توسعه در ، توان گفت انسان می عدرواق). 168 :1393، محمودي و دیگران( شود می

  .سازمان است
تغییر افراد است تا راستاي در  ها قابلیت منابع انسانی در سازمان ۀتوسعحاضر بر تمرکز پژوهش 

 خلیلیان). 188 :2010، 1وود بلک( تغییر سازگار کرد حال در صورت بتوان سازمان را با محیط بدین
دستیابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه  مطلوب از نظر اسالم را شرط رسیدن به توسعه) 1386(
اش  رشد و تعالی معنوي ۀشود که زمین تأمیناي  به گونه نیازهاي مادي انسان حیاتی که در آن ؛داند می

از نظر  ؛ بنابراینفراهم شود، است بشر را براي آن آفریده، و رسیدن به مقام واالیی که خداوند متعال
تنوع نگرش به انسان ، زیردر جدول ). 61 :1386، خلیلیان( انسان هدف و محور توسعه است ،اسالم

  .خالصه آمده است طور بههاي توسعه  در نظریه
  

                                                     
1. Blackwood 



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 124

 

 1396زمستان پاییز و ، دهم، شماره پنجمسال 

  هاي توسعه تنوع نگرش به انسان در نظریه. 5شماره جدول 
  بحث مورد تأکید  پرداز مشهور نظریه  جایگاه انسان  دوره تاریخی

  آراي اقتصادي اولیه
  ابزار توسعه مثابه بهانسان   آدام اسمیت  نیروي کار منزله بهبر انسان  تأکید

نیروي  منزله بهبر انسان  تأکید
  انسانی

جوزف ، کارل مارکس
  شومپیتر

ابزار ارزشمند  مثابه بهانسان 
  توسعه و تولید

1980 -1950  
یافتن سرمایه  شناسایی و اهمیت
  انسانی

  مایه توسعهسر مثابه بهانسان   تئودور شولتز

  به بعد 1980از 

هدف  منزله بهتوسعه انسانی 
  توسعه

  هدف توسعه مثابه بهانسان   الحق محبوب

باورمندي به ضرورت افزایش 
راه  مثابه بههاي انسانی  قابلیت

  رسیدن به توسعه
  مارتا نوزبام، آمارتیا سن

و آزادي  مثابه بهتوسعه 
  هدف انسان منزله به

  .170، 1393، نمحمودي و دیگرا: منبع
افراد به باالترین دادن  سوقمنظور  بههاي سازمانی  ایجاد بستر مناسب در محیط، بخش نقش مدیر تعالی

سازي سوق داده و قادر  ارزش منابع انسانی را به سمت بهینه چنین مدیري. خودیابی است ۀدرج
، بدین جهت). 162 :1388، عباسی( هاي انسانی را به سمت ایجاد ارزش هدایت کند است سرمایه
  .منابع انسانی به سمت توسعه داراي نقش بسزایی استدادن  در سوق، بخش در سازمان مدیر تعالی

، شود موجب ارزشمندي زندگی میآنچه بیان داشتند  طی پژوهشی) 1392( زارعی و دیگران
امکان را براي این ، ي یک انسانها آزاديها یا  قابلیت درواقع. مجموعه کارکردهاي یک انسان است

با توجه به اهمیت ها  آن جهت بدین. را انتخاب کند اش کند که زندگی مورد عالقه وي فراهم می
  :اند ارائه کردهزیر فهرستی به شرح ، هاي انسانی قابلیت
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  اننظر صاحبهاي انسانی به روایت  فهرست قابلیت. 6شماره جدول 
  ها لیست قابلیت  مرجع

  2005، 1رابینز

طبقه  10شامل ، هاي عمومی مرکزي نوسبام که براي زندگی یک انسان الزم است تقابلی
تصور و ، گانه پنجحواس ) 4؛ عیبی جسمی ) بی3؛ سالمت جسمانی) 2؛ زندگی) 1: است
کنترل ) 10بازي و ) 9؛ انواع دیگر) 8؛ منطق عملی) 7؛ وابستگی) 6؛ احساسات) 5؛ تفکر

  . محیط خصوصی
، 2والکر و دیگران

2009  
زندگی به شکل ) 2؛ با دیگرانبودن  خوب) 1: شده است ذکر شلیتسه قابلیتی که توسط 

  . فهم قانون) 3مطیع قانون و 
  عاملیت و تنوع انسانی، فقر، رفاه: به این موارد اشاره شده است، در رویکرد قابلیت سن  1388، اشراقی

  2003، رابینز
) 2؛ هاي فردي قابلیت) 1: اند سه گروه تقسیم کردهها را در  قابلیت، توجه به اظهارات سن اب

  . هاي محیطی قابلیت) 3هاي اجتماعی و  قابلیت

، 3کانویا و دیگران
2010  

؛ کنترل سطح زندگی) 4؛ و پرورش آموزش) 3)؛ امنیت( ایمنی) 2؛ سالمتی و طول عمر) 1
توانایی ) 7؛ ماعیتعامل اجت) چگونگی( کیفیت) 6)؛ مولد( ي باارزش و تولیديها فعالیت) 5

  . برخورداري از حقوق ابتدایی) 9فرهنگ و سرگرمی و ) 8؛ زندگی در محیط
  .82 :1392، زارعی و دیگران: منبع

؛ نگرد با دید ابزاري به انسان نمی، ها در سازمان ویژه بهتوان دریافت رویکرد قابلیت  بدین جهت می
توانایی انسان براي رسیدن به زندگی دلخواه و  بر نقش فاعلی آن و تأکیدبلکه توسعه انسانی را با 

  .دهد مورد توجه قرار می، انتخاب خود ۀافزایش دامن

  هاي پژوهش یافته
  هاي اسالمی هاي منابع انسانی در سازمان ي توسعه قابلیتها شاخص
براساس  هاي مدیریت رایج اما ارزش؛ هاي مدیریت اسالمی براساس ارتباط انسان با خداست ارزش

ي فلسفه بر مبناروابط انسانی ، در مدیریت اسالمی رو ؛ ازاینتباطات سیاسی و اقتصادي استار
ي رفتار اخالقی بر مبناروابط انسانی ، اما در مدیریت رایج گیرد که ثابت است اخالق صورت می

روابط انسانی در سازمان با ، 2شماره طبق نمودار . گیرد که موضوعی اقتضایی است صورت می

                                                     
1. Robeyns 
2. Walker, et. al.  
3. Canoya, et. al.  
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  ).33 :1383، بهارستان( پایدار سازمان برسد ۀیی آغاز شده و باید به رشد و توسعشناسا

  روابط انسانی در مدیریت اسالمی و مدیریت رایج ۀمقایس. 2شماره  نمودار

  
ي ها شاخصو  انسانی  سازمانیي توسعه قابلیت ها شاخصدر این پژوهش ، گفته شدآنچه  براساس

شود با بررسی و تلفیق این دو  تالش می ترتیب ؛ بدینمعرفی شدند انسانی ـ اسالمیتوسعه قابلیت 
که  طور همان. هاي اسالمی معرفی شوند ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص، نوع شاخص

روابط انسانی براساس روابط اخالقی صورت ، در مدیریت اسالمی، در این پژوهش مطرح شد
، هاي اسالمی هاي توسعه منابع انسانی در سازمان به قابلیتتوان گفت توجه  می، گیرد و درواقع می

هم پیشرفت ، عد معنوي آن است و اعتقاد بر این است که این نوع نگاه به منابع انسانیبیشتر از ب
  .سازمان و هم پیشرفت کارکنان را در آن سازمان در پی خواهد داشت

، انی داشتندپوش هم، یی که با همها صشاخشده در این پژوهش و با تلفیق  هاي انجام طی بررسی
تلفیقی از دو شاخص توسعه  صورت به( هاي اسالمی ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص
  :شوند معرفی می 7شماره در جدول ) و اسالمی انسانی  سازمانیقابلیت 
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  مهاي انسانی در سازمان و در اسال ي توسعه قابلیتها شاخصچکیدة . 7شماره جدول 
  هاي اسالمی ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص  ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص

  مهارت
  دانش

  چندمهارتی و سطح مهارت مناسب
  دقت و مهارت، ادراك، کسب دانش تخصصی

  آگاهی به اصول دانش
  تجارب کارکنان

  خودتنظیمی کارکنان

  :علم و معرفت
 سواد و سطح تحصیالت

 و تحقیق مفید مطالعه

 اطالعات دینی

  خالقیت و نوآوري

  برخورداري از عدالت
  خواهی عدالت
  جویی انصاف

  تفویض اختیار
  احترام به اختیار مثبت

  تعهد
  پذیري مسئولیت

  زندگی در امنیت و سالمتی
  لذت از زندگی و داشتن زندگی راحت

  اجتماعی و خانوادگی، لذت از زندگی فردي

  رفاه نسبی تأمین
  :معاش نتأمی

 تدبیر معیشت

 حد کفاف

 بهداشت و سالمت

 تکافل اجتماعی

  هاي اقتصادي توسعه سالمت و فرصت
  آبادسازي و اصالح بالد و شهرها

  فرهنگ
  در محیط سازمانی معروف به امرتشویق فرهنگ 

  در محیط سازمانی منکر از نهیتشویق فرهنگ 

  مناسب آموزش

آموزشخلق در  سنح  
  تعلیم و تربیت فردي

  ی مناسبآموزش ۀکاربست سامان
  توجه سازمانی به تعلیم و تربیت

  تعلیم و تربیت دائمی
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  هاي اسالمی ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص  ي توسعه قابلیت انسانی در سازمانها شاخص

  احترام به خود

  از نفس نکردن پیروي
  تقوا
  :داري دین

 بینش و عقیده

 پایبندي به تکالیف

  :کرامت و آزادگی
 رعایت مکارم اخالقی

 اطمینان خاطر و آرامش روحی

  پذیري والیت

  نگرش

  پرهیز از خودپسندي
  رفتمع

  توکل به خدا و اخالص در کارها
  احسان

  ها حاکمیت اسالم در تمامی عرصه

  تعامل با کارکنان
  گیري مشارکت در تصمیم

  نفعان تعدد ذي
  حق صریح آنان مثابه بهاصالح امور مردم 

  حاکمیت نظام تشویق
  سامانه تشویق سازمانی

  فرانسلیتوسعه 
  سرمایه انسانی مثابه بهتوجه به انسان 

  محور پیشرفت مثابه بهانسان گرفتن  درنظر

  ي ارزشمند و مؤثرها فعالیتشرکت در 
  ي گوناگونها فعالیتتعادل بین 

  هاي حمایتی توسعه فرصت
  انگیزه

  گیري نتیجهبحث و 
عد مادي و معنوي زندگی به هر دو ب، گیرد هاي اسالمی الهام می الگوي اسالمی پیشرفت که از آموزه
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ها و در فراگردهاي مدیریت منابع  در سازمان این نوع نگاه الزم استویی س از. انسان توجه دارد
کند  نگاه می اهللا خلیفهبه انسان با دید  اسالم. شود اي به آن و توجه ویژهانگاشته شود انسانی نیز مهم 

بیان کرده است و تسخیر  روشنی بهمسیر تکاملی زندگی انسان و مقصد آن را ، مبدأ، منظور بدینو 
  .هاست اي از آن نمونه، هاي انسان ساختن قابلیت براي بالفعلها  آن کارگیري ر موجودات عالم و بهدیگ

شناسی حقیقی در کنار خداشناسی توحیدي سخن  از انسان، بینی توحیدي اسالم با تجهیز به جهان
. یابد می در پرتو توجه به خدا معنا، توان گفت هستی انسان می، گوید که با توجه به این نگرش می

بر ، تشکیل حکومت الهی و آبادسازي زمین ۀبینی اسالمی است که وظیف در پرتو این جهان، درواقع
استفاده از دانش و معرفت ، ین ابزارهاي این آبادسازيتر مهموي قرار داده شده است که از  ةعهد

در ، شناسی توحیدي انسانیکی از مبانی بنیادین  مثابه به توان گفت انسان می، منظور بدین. تجربی است
نقش مهمی داشته باشد و تواند  میهاي اسالمی  کارکرد و مسئولیت وي در سازمان، تعیین جایگاه

هاي اسالمی در  هاي انسانی در سازمان از قابلیت نوینیتصویر ، توان با توجه به این اصل مهم می
  .ترسیم کرد، الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت
در ، هاي اسالمی در سازمانویژه  بهها و  هاي انسانی در سازمان عه قابلیتبه دلیل نقش مهم توس

به جهت ، هاي اسالمی ي قابلیت توسعه منابع انسانی در سازمانها شاخصتالش شد تا ، این پژوهش
شده در  هاي انجام طی مطالعه و بررسی، جهت بدین. ارائه شود سازي پیشبرد کشور در جهت اسالمی

شده در این زمینه  ي مطرحها شاخصبرخی ، هاي منابع انسانی در سازمان لیتحوزه توسعه قاب
هاي منابع انسانی  ي مهم توسعه قابلیتها شاخصبا بررسی و ارائه برخی از ، در ادامه. آوري شد جمع

بندي یکپارچه و  یک دسته صورت به، شده در دو حوزه ي مطرحها شاخص تالش شد، در اسالم
بدین . شودهاي اسالمی ارائه  هاي انسانی در سازمان ي توسعه قابلیتها خصشابا عنوان ، منسجم
 در و سازمان در انسانی هاي قابلیت توسعه يها شاخصاي از  عصاره، 7شماره در جدول ، جهت
 انسانی  سازمانیقابلیت  ۀتلفیقی از دو شاخص توسع، ها شاخصکه این  اي گونه به ؛تبیین گردید اسالم

  .هستند انسانی ـ اسالمیقابلیت و شاخص توسعه 
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  منابعفهرست 
، »انسانی توسعه بر آن تأثیر و اسالم هاي آموزه براساس انسانی سرمایه توسعه«)، 1386( حسن، آقانظري

  .26 شماره، هفتم سال، اسالمی اقتصاد فصلنامه
، ه مدرس علوم انسانیفصلنام، »مطالعه تطبیقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج«)، 1383( جلیل، بهارستان

  .8دوره 
هاي پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهاي امام  ویژگی«)، 1391( اصغر سعدآبادي اصغر و علی علی، پورعزت

  .1شماره ، 20سال ، دوفصلنامه مدیریت اسالمی)، ع(علی
، »اسالممحور در جامعه مطلوب و آرمانی  ي توسعه انسانها شاخص«)، 1386( محمدجمال، خلیلیان اشکذري

  .28شماره ، سال هفتم، فصلنامه اقتصاد اسالمی
مبانی و معیارهاي «)، 1392(محمد ، بیدار ؛قاسم ،عسکري ؛سید حمید، جوشقانی نائینی؛ محمدجمال، خلیلیان

  .شماره دوم، سال چهارم، معرفت اقتصاد اسالمی، »پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم
رویکرد قابلیت بر توسعه دولت  تأثیرسنجش میزان «)، 1392(یال ل، زرین ؛فاطمه ،ثقفی؛ بهروز، زارعی

  .2شماره ، 5دوره ، مدیریت فناوري اطالعات، »الکترونیک
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