بهكارگيري منابع انساني بر اساس شايستگي

با تاكيد بر ديدگاههاي مترقيانه امام علي )ع(
چكيده :

صغري افكانه ،١عباس شكوري شالدهي

٢

بيشك منابع انساني بيبديل ترين سرمايهها و داراييهاي يك سازمان است كه دانسته يا ندانسته با آن برخورد ميكند.

شناسايي ،جذب ،بهكارگيري و بهرهمندي از نيروي انساني در همه سازمانها از پيچيدهترين فرآيند عملكردي هر سازمان است
اين مطالعه با هدف فهم بهكارگيري منابع انساني مبتني بر شايستگي از منظر امام علي )ع( انجام گرفته است .يافتههاي اين
تحقيق نشان داد كه ديدگاههاي مترقي امام علي )ع( در خصوص شايستگي هاي نيروي انساني ميتواند در عصر مدرن براي

سازمانها يك رهيافت باشد .رهيافتي كه مبحث انسان و مردم را بيش ازپيش در جامعه و سازمان برجسته نموده است.
واژگان كليدي :بهكارگيري ،منابع انساني ،شايستگي ،ديدگاهها

 -١استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد رودهن .نويسنده مسوول Safkaneh@Gmail.com
 -٢دكتري مديريت آموزش عالي و پژوهشگر تعليم و تربيت Sh1432001@Gmail.com
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مقدمه:

هنگام اتمام ساعت كاري ،از شـركت مـن خـارج

بيشك جذب ،پرورش ،نگهـداري و كـاربرد

ميشوند" .به عبارت ديگر بيل گيتس نميخواهد

عﻼقمندانــه دارد .بــراي ايــن كــار مــديران و

نيروي انساني شاغل در سازمانش سرمايههـاي آن

مؤثر منابع انـساني بـه عنـوان ارزنـدهتـرين منبـع
استراتژيك ،نياز به تـدابير و ااقـدامات آگاهانـه و
متخصصان شايـسته ،دانـشمند و بـا تجربـه بايـد

تربيت گردند تا سازمانهاي خرد و كﻼن را به سـر

١

بپذيرد كه سرمايههاي آن موجوديهـاي حـساب

بانكي او هستند ،بلكه تاكيد ميكند كه كاركنـان و
هستند كه در پايان ساعت كاري شـركت را تـرك
ميكنند .در اقتصاد دانـش محـور سـازمانهـا بـه

منزل مطلوب اقتصادي  -اجتماعي هـدايت كننـد.

مزيــتهــاي رقــابتي مــيانديــشند ،بــه اهــداف

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بيست سـاله نظـام

و تمام توان خـود را معطـوف بـه درك نيازهـاي

اين توانايي ،يك هنر تخصصي به حساب ميآيـد.
)ميــر سپاســي(١٣٩١ ،در چــشم انــداز توســعه
جمهوري اسﻼمي ايران ،به جايگاه نيروي انـساني

به گونهاي چشمگير پرداخته شده است .به طوري

كه قرار اسـت در پايـان برنامـه بلنـد مـدت ايـن
چشمانداز ،جمهوري اسﻼمي ايران در زمينه علمي
و فناوري به جايگاه اول منطقه دست يابـد و ايـن
موقعيت را تثبيت كند) .سند چشمانداز جمهوري

اســﻼمي (١٣٨٢ ،امــروزه موفقيــت و عظمــت

سازمانها ،تنها كسب منابع مالي و درآمد نيـست،

بلكه بهخاطر سرمايه انساني و دانـش و مهـارت-
هاي آنان است .مهارتهـايي كـه مـيتوانـد يـك
سازمان را بـا پيچيـدگيهـاي دورهاي و زمـاني و
مكــاني پايــدار و تثبيــت نمايــد ،نيــروي انــساني

كارآمد ،توانمند و دانش مدار آن است .شناسـايي

ويژگيهاي كاركنان دانشآفرين و مهارت محور و
جــذب نيروهــاي دانــشي و متعهــد ،بــه طــرز

چشمگيري مي تواند اثر بخشي و بهرهوري را در
سازمان ارتقاء دهد) .فتحي .(١٣٩٣ ،به تعبير بيـل
گيتس مشهورترين مدير سازماني در قـرن حاضـر

كه ميگويد ":تمام سـرمايه مـن ،هـر روز عـصر،

استرتژيك فكر ميكنند ،حيطه عملكردي خـود را
براي مشتريان و بخاطر مشتريان طراحي مي كننـد

جامعه محلي خود مينمايند تا در طراحي اهداف

سازماني به آن بينديشند.

مهمترين سرمايه يك سازمان ،نيروي انساني

آن سازمان است .سرمايهاي كه مولد است و مـي-

تواند سازمان را در مسير رشد و توسعه قرار دهد.
انتخاب و بكارگيري شايستهترين افراد در مشاغل

ســازماني يكــي از آمــال و مهــمتــرين مــسائل و

تصميمهاي مديريتي محسوب ميشود )عـادل آذر
و همكاران(١٣٨٣ ،

بردول و رايت ) (٢٠٠٤خاطر نشان ميكننـد

كه استخدام و گزينش ،فرآيندهايي معطوف جهت

شناسايي و جذب و ايمـن سـازي افـراد مناسـب
براي رويـارويي بـا نيازهـاي منـابع انـساني يـك

سازمان است .در اصطﻼح " استخدام پايان يافـت
" و "گزينش شروع شد" اغلب به طور مداوم ،به

عنوان مباحثي مستقل بـه كـار بـرده مـيشـوند ,

) (Bardwel & et al 2004استخدام ،معطوف بـه

شناسايي و جذب داوطلبان مورد نظر و گـزينش،
-Bill Gates
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معطوف به انتخاب مناسبترينهاسـت .گـزينش،

-٧انــسان ،موجــودي اجتمــاعي اســت و

گذرگاهي براي به كارگيري افراد و ايجاد منابع در

-٨انسان در تكوين و تحول هويت ناتمـام و

نمايانگر مرحله نهايي تـصميم سـازي در فرآينـد
استخدام بـه شـمار مـيرود اسـتخدام و گـزينش

سازمان است .استخدام در واقع رقابت را با خـود
بــه همــراه دارد ،كيفيــت و خــدمت رســاني بــه

مشتريان ،از استخدام نشات ميگيرد.

واقعيت هاي انسان و موقعيت او در هستي :

وجود فطرت الهي در انسان ،زمينه مـساعدي

است كه مي تواند به همه شناختها ،گرايشها ،و

اعمال وي جهت الهي دهد و در مسير تعالي آدمي
به موجودي كمـالجـو ،داراي آرمـانهـاي واﻻ و
اهـداف متعـالي و تﻼشــگر ،نقـش اصـلي را ايفــا

نمايد .در بخش نخست سند تحول بنيادين درباره

واقعيتهاي انسان چنين آمده است:

-١انــسان ،موجــودي داراي فطــرت الهــي

)معرفت و گرايـشي اصـيل نـسبت بـه خداونـد(
است ،كه با اراده آدمي ،هم قابل فعليـت يـافتن و

شكوفايي است و هم ميتواند به فراموشي سـپرده
شود ،اما هر گز نابود نخواهد شد.

-٢انــسان ،داراي اســتعدادهاي طبيعــي قابــل

رشد و عواطف و تمايﻼت متنوعي است.

-٣انسان ،موجودي است كه همواره در حال

شدن ،حركت و دگرگوني است.

-٤انــسان ،موجــودي آزاد و داراي قــدرت

انتخاب و اختيار است.

-٥انسان ،توانايي شـناخت جهـان هـستي و

ابعاد مختلف آن را دارد.

-٦انسان ،همـواره در موقعيـت قـرار دارد و

ميتواند آن را درك كند و تغيير دهد.

شخصيت او تا حـد زيـادي در اجتمـاع و تحـت
شرايط محيطي ساخته و پرداخته ميشود.
پويايي خود ،نقش اساسي دارد.

-٩انسان با شناخت ،باور ،ميل و اراده ،عمل

فــردي و جمعــي ،در تغييــر موقعيــت ،تكــوين و
تحول هويت فـردي و جمعـي و تعيـين آينـده و

سرنوشت خويش و ديگران تاثير گذار است.

-١٠خداوند ،انسانها را با وجود اشـتراكات

بسيار در استعداد ها و عﻼيق طبيعي ،فطرت الهي،

بهــرهمنــدي از عقــل و اراده و اختيــار و ...داراي
برخي خصوصيات متفاوت آفريده اسـت) .مبـاني

نظري سند تحول بنيادين(١٣٩١ ،

ضرورت و كاربرد شايستگيها در حوزه

مديريت و برنامهريزي منابع انساني:

يكي از بهترين و مناسبترين رويكردها براي

نيل به مديريت منابع انساني ،رويكـرد شايـستگي
در مديريت منابع انساني است .در واقع شايستگي

هسته مركزي ،شامل تمامي فعاليت منـابع انـساني

ســازمان اســت ،ايــن شايــستگي ،باعــث ايجــاد
پارادايمي در ادبيات مديريت منابع انـساني اسـت

كه به »مديريت منابع انساني مبتني بر شايـستگي«
معروف است و به آن  1CBHRMمـيگوينـد در

واقع همانگونـه كـه وي.اي.كـامپرفرم ) ( 2002

مطرح ميكند ،مدلهاي شايـستگي مـيتوانـد بـه

عنوان شيوهاي بـراي يكپارچـه كـردن اقـدامهـاي
مختلـف منـابع انـساني بـه كـار رود .ايـن بـدين
- COMPETENCY BASED HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT
1
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معناست كه ميتوان هر يـك از زيرسيـستم هـاي
مـديريت منـابع انـساني را براسـاس شايـستگي

طراحي كرد .مديريت برنامهريزي منابع انـساني از
الزامهاي اوليه و نخستين گـام بـراي تعـادل بـين

هدفها و استراتژيهاي سازمان با استراتژيهـاي

منــابع انــساني اســت .بــا مقايــسه تــوام عرضــه و
تقاضاي جاري ،متخصصان منابع انساني ميتوانند
شكاف ميان افراد سازمان ،شايـستگيهـاي مـورد

نياز ،اهـداف كنـوني و آينـده خـود را تـشخيص
دهند .انتقال برنامه ريزي منابع انساني به الزامهاي
مبتني بر شايستگي يك تغيير )جهش( از پـارادايم

گذشته در روش تفكر برنامه ريـزان حـوزه منـابع

انساني ،سازمانهـا و كاركنانـشان اسـت .تـصميم

سازان از هنگامي كـه كنتـرل منـابع انـساني را در

دست ميگيرند بايـد از مزايـاي برنامـهريـزي بـر
اساس شايستگيها در در منـابع انـساني اطمينـان

حاصـــل كننـــد, David D, William J, .

) (Dubois Rothwellet, 2004بــراي حركــت

فرآيندهاي برنامه ريزي نيروي انـساني مبتنـي بـر

شايستگي ،برنامهريزان بايد به استقرار و نگهداري
سيــستم مــديريت منــابع انــساني بپردازنــد .بــه

كارگيري مدلهاي شايستگي ،وظيفه مديران را در
انتخاب و جذب كاركنان تسهيل مـيسـازد ،زيـرا

اين مدلها مسير علمي را بـراي انتخـاب نيـروي

انساني نـشان مـيدهـد )عرفـاني ،مـريم ،ديـانتي،

محمــد .(١٣٨٨ ،چرخــه ارائــه خــدمت از طريــق

كاركنان ميسر مـيگـردد .كاركنـان خـوب ،كليـد
موفقيت يك سازمان هستند .آنها موجب جذب و

جلب مـشتريان مـيشـوند و در پيـشبرد اهـداف

سازمان بسيار موثرند .بر عكس ،كاركنان نـاهمراه،

تمامي تﻼشهاي سازمان را در رسيدن به اهـداف
نابود ميكنند .از اين رو مولفههاي ذيل در بخـش

پرسنلي سازمان بسيار حائز اهميت هستند:
 گزينش كاركنان
 استخدام آنها
 آموزش

 انگيزش كاركنان) .(Pant , 2013در واقع،
منظــور از انتخــاب درســت در مــديريت

منابع انساني ،ايـن اسـت كـه شـاغل )بـا
توجه به مشخصاتي كه در شرايط احـراز

شغل درج گرديده( و شغل )آن طور كـه

در شرح شغل آمده است( با هم تناسـب
داشته باشند.
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سطح

شايستگي

نام سطح

شايستگي
پايه )فهم اوليه(

 ٢يا ٤

٣

متوسط )دانش
كاربردي (

كارشناسي )آنچه
ميتواند انجام
دهد (

٢يا ٤

تخصص

)برجسته(
٥يا١

جدول شماره  -١سطوح شايستگي

استادي )نقش
مدل(

توصيف سطح شايستگي

دانش اوليه را از طريق آموزش محدود به دست آورده است.

تجارب بسياري محدودي از طريق حضور در دوره آموزشي ،كسب تجارب موردي و آموزش
در محل كار به دست آورده است.

براي انجام وظايف نياز به كمك )سرپرستي( مستقيم و مرتب دارد.

آموزش پايهاي گسترده تري را دريافت كرده است .تعداد معدودي تجـارب موفقيـت آميـز بـه
وسيله فرد در اين زمينه به دست آمده است.

نياز است كه كارشناسان سطوح باﻻتر ،بر جنبههاي سختتـر ايـن شايـستگي ،نظـارت داشـته

باشند.

آموزشهاي گستردهاي را دريافت كرده است.

تجارب موفقيت آميز مختلفي را به دست آورده است.

تقريبا تمام كارهاي مرتبط با اين شايستگي ،بدون هيچگونه كمك و مساعدتي انجام مـيشـود.

البته بعضي مواقع شايد نياز باشد كه تنها براي جنبههاي بسيار مشكل ،يك فرد شايستهتر كمك

كند.

ميتواند افراد تازه كار را در سطوح شايستگي پايينتر ،سرپرستي يا راهبري كند.

آموزشهاي بسيار گستردهاي ،دريافت كرده است .فرد در اين سطح مي تواند به افراد سـازمان
آموزش بدهد .مكررا تجارب موفقيت آميز بسياري در طيفي از حوزههـاي دشـوار ،بـه دسـت

آورده است .تمام كارهاي ﻻزم را براي اين شايستگي را بدون هر گونـه مـساعدت ،بـه انجـام
ميدهد .سازمان فرد را به عنوان يك شخص مرجع در مواقعي كه مشكﻼت دشوار بـه وجـود
ميآيند ،ميشناسد .براي افراد كم تجربهتر در سازمان ،نقش راهبر را بازي ميكند.

آموزشهاي بسيار گستردهاي دريافت كرده است.

مكررا تجارب موفقيت آميز بسياري در حوزه هاي بسيار پيچيده بـه دسـت آورده اسـت.تمـام
كارهاي ﻻزم براي احراز اين شايستگي را بدون هرگونه مساعدتي به انجام ميرساند .در هنگام

بروز مشكﻼت بسيار دشوار از داخل و خارج سازمان ،به دنبال او هستند .براي افراد داخل يـا
خارج سازمان نقش راهبر را بازي ميكند.

شايستگيها ،معيارهاي ١بهتري براي عملكرد

هــستند .شايــستگي ،آن دســته از قابليــتهــاي

شخصي است كه فرد را قادر ميسازد وظـايفي را
كــه برعهــده دارد ،بــا موفقيــت انجــام دهــد .هــر

شايستگي تركيبـي از دانـشهـا ،٢مهـارتهـا  ٣و
-Measure
- Knowledge
- Skills

1
2
3

نگرشها ٤يا تواناييها ٥است .آنچه بايستي مـورد

توجه قرار گيرد ،ارتباط بين اين سه حوزه اسـت.
هر شايستگي ،تركيبي از دانش ،مهارت ،توانايي و

نگرش است.

- Attitudes
- Abilities

4
5

٤٤

شايستگيهـاي هـستهاي :ﻻزم اسـت تمـام

كاركنان شاغل در سازمان از آن برخوردار باشـند.

آنچه كه موجب تفاوت يك شايستگي هستهاي در

بين اعضاي يك مجموعه ميشود ،نوع شايستگي

مديريت و سازمان از ديدگاه نهج البﻼغه و

قرآن:

از زمان ظهور نخستين تئوريهاي مديريت

)تيلوريسم در غرب( تاكنون كه انواع تئوريهاي

نيـست ،بلكـه سـطوح يـك شايـستگي اسـت .

مديريت سامان يافت و پس ازدوران هاي خاصي

شايستگي با استراتژي و چشم انداز يك سـازمان

اجتماعي ،نظامي را اداره كردهاند كه همگان به

شايستگيهاي هستهاي و سطوح آن از يك شركت

مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و سپس دچار

به شـركت ديگـر فـرق مـيكننـد ،يعنـي ،شـالوده

فروپاشي شد ،همواره كارشناسان امور سياسي،

شايستگيهاي كنشي يا فني:

»جامعه« و »فرد« بر اين مهم پا ميفشارند كه

مرتبط است) .مشهودي.(١٣٨٩ ،

هر سازمان با توجه به چارت سازماني خود،

داراي معاونتها ،مديريتها و واحدهايي است
كه وظايف و فعاليتهاي خاص خود را دارند.

حقوق خويش رسيدهاند .جامعه انساني ،چه

چگونه بايد به خوبي اداره شوند تا هر روز ،فرد و

جامعه به سوي رشد و تكامل در حركت باشند.
مديريت تيلوريسم :

شايستگيهاي كنشي يا فني ،آن دسته از

الف( اصل جانبداري از كارفرما

يا معاونتها از آن شايستگي برخوردار باشند.

د( اصل استبداد

شايستگيهايي هستند كه خاص آن واحد يا
معاونت هستند و لزومي نيست كه ساير واحدها

ب( اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني
ج( اصل از ياد بردن ارزشها

براي مثال شايستگيهايي نظير روابط كاركنان،

به عبارت ديگر ،در مديريتي كه صرفا

است كه براي افراد شاغل در منابع انساني مورد

اهداف مذكور يعني كارفرما ،بهرهكشي از انسان،

آموزش ،توسعه ،برنامهريزي براي موفقيت ،جبران
خدمات ،از جمله شايستگيهاي كنشي يا فني

نياز است.

شايستگيهاي مديريتي:

اين شايستگيها مختص افراد بسيارخاص از

سازمان ،مانند مديريت ارشد و مشاوران ارشد

سازمان هستند و نيازي نيست كه هر فرد سازمان يا

واحدي خاصي از آن برخوردار باشد .برنامهريزي
استراتژيك از جمله شايستگيهاي مديريتي است

كه فقط تعداد معدودي بايد از آن برخوردار باشند.

)(Chien, 2007

سازمان و اداره در آن مطرح باشد و انسان در

محوريت قرار نداشته باشد ،بايد انتظار داشت كه

زير پا گذاشتن ارزشها و تماميت خواهي
صاحبان سرمايه در اولويت قرار بگيرد.

اما امام علي)ع( در نهج البﻼغه به ما درباره

منابع انساني و سازمان ،فهمي ديگر ميآموزد ،آن-
چنان كه بدانيم براي مراتب و منازل يك شغل و

يا كار در سازمان نيازمند شايستگيهايي هستيم
كه بسي خطير و با اهميت بوده و هر كدام از آنها

ميتواند براي اعتﻼي يك سازمان اهميت داشته

باشد .مرحوم دشتي در تنقيح كﻼم امام علي )ع(،

همواره شاخصهاي شاداب كه در تمامي اعصار
و زمانه قابل درك و كاربرد هستند را به گونهاي

برجسته نموده است كه ميتوان مفاهيم آن را براي

رديف

١
٢

نامه

٢٦

مخاطب نامه

محمد بن ابي بكر
كارگزار مالياتي

٣

٥٣

٤

٤٧

٥

١٩

استانداران

٧

٣٤

محمد بن ابي بكر

-

كلي

٦

٨

٩

-

٣٨

برنامهريزي نيروي انساني جمعآوري و ارائه نمود

)دشتي (١٣٨٠ ،كه در جدول ذيل صورتبندي

شده است:

جدول شماره  -٢شاخصهاي شايستگي و بهكارگيري نيروي انساني در نهج البﻼغه

شماره

٢٧

٤٥

مالك اشتر
امام حسن )ع( و
امام حسين )ع(

اصبغ بن نباته

خطاب به مردم

محتوا و شاخص ها

خدمت محوري ،فروتني ،مردمداري ،نرم خويي ،گشادهرويي و خندان رويي ،تساوي در نگـاه
به مردم ،جديت در برابر ستمگران ،حمايت از ضعيفان و محرومين

رازداري و اسرار ،رياكاري ،هماهنگي گفتار و كـردار ،امانـت داري ،عبـادت ،خلـوص نيـت،

راست گويي ،احترام ،وفاداري به حقوق مردم ،تعهد ،تخصص ،علم و دانش

مهربان بودن ،رعايت منافع جمعي ،گذشت ،مشاركت و همفكري ،خـضوع و خـشوع ،بهـره-

گيري از عقل و انديشه ،خداپرستي ،نيكوكاري ،تقوا ،خويشتن داري ،رافت و دلسوزي ،موفـق

در آزمايش و عمل ،نظارت ،تجربه و سابقه درخشان ،اخﻼق ،آينده نگـري ،مـشورت ،تقـسيم

كار ،احترام به سنت ها و ارزشها ،عدل و انصاف ،انتخاب بر اساس عدالت ،پاسخگويي

قناعت پيشه گي ،حق گويي ،ايجاد اخوت و آشتي ،رسـيدگي بـه محرومـان ،بخـشش امـوال،

شناخت پيشينه افراد ،سوابق ،معيشت كاركنان ،اعتماد به كاركنان ،اصل تقسيم كار ،تناسب كار
با توجه به تخصص و مهارت و روحيه ،مسئوليتپذيري ،سعه صدر ،تحمل

اعتدال در امور ،رعايت اصول ،انتخاب كاركنان بر اساس عدالت اجتمـاعي ،نظـم و انـضباط،
اصل بازسازي نيروهاي انساني ،تبعيت از قانون ،نظم گرايي ،حافظه و هوش ،اراده قوي ،اهـل

دعا و توسل ،تشويق ،انتقال تجربه

نظارت ،ديده باني ،ارزيابي ،در بوته آزمايش قرار دادن

واگذاري شغل متناسب با ظرفيت و توان ،گماشتن امور بـر اسـاس اولويـت ،پرهيـز از نـسب
پدري و خانوادگي ،اصل دلجويي

آمادگي براي خدمت ،پر كار بودن ،پرتوان بودن ،رهبري فهيم ،آگاه به زمان ،خير خواه مـردم،

اهل مشورت ،احترام به تفكر جمعي

تقوا و انقياد ،ورع ،صداقت ،پاكدامني ،پاكدستي ،سعهصدر ،اصالت خانوادگي ،دودمان صـالح،
حسن سابقه ،حسن شهرت ،استقامت در برابر مشكﻼت ،بلند نظري ،وسعت نظر ،همت بلنـد،
شجاعت ،انتقاد پذير ،مهربان ،رئوف ،مردم دار ،با گذشت ،سخاوتمند ،كوشا ،و سخت كـوش،

مسئوليت پذير ،ايمان و باور به كار و تﻼش ،صراحت در حق گـويي ،سـبكبار بـودن ،كنتـرل

خواستههاي دروني خود ،ياور محرومان و مظلومان ،داراي اخـﻼق فاضـله ،تاكيـد بـر علـم و

بررسي ،دانستن و يقين ،وفاي به عهد

نقش دانشگاه در برنامه ريزي منابع انساني

برنامهريزي نيروي انساني ،برنامهاي است كه

منابع انساني مورد نياز را پيش از نياز واقعي و

براي رسيدن به هدفهاي سازمان پيش بيني مي-
كند مديران منابع انساني را قادر مي سازد تا گام-
هاي ﻻزم را در زمانهاي مناسب براي تضمين

٤٦

دستيابي به آن اهداف بردارند .برنامه ريزي نيروي
انساني ،منابع انساني ﻻزم را براي فعاليتهاي

را براي تعامل با همكاران خود در سطح ملي و

بينالمللي فراهم آورند تا تجربيات مختلف

آينده مشخص ميكند و به مديران كمك ميكند تا

دانشگاههاي جهان اسﻼم با برگزاري دورههاي

برگزينند و درصورت لزوم نيروي انساني موجود

كراچي و همكاران .(١٣٩١ ،به نظر ميرسد كه

نوع و ميزان نيروي انساني مورد نياز براي رسيدن
به اهداف ها و برنامههاي آينده سازماني را

را براي ايجاد قابليتهاي ﻻزم در آنان آموزش

مشترك و تبادل استاد و دانشجو به نحوي صحيح

در زمينه خدمت محوري انتقال يابد) .باقري
منشور كﻼم علي )ع( همچنان در دانشگاهها و

دهند .برنامهريزي نيروي انساني در واقع ،پايههايي

جامعه ،تازه و شاداب است .زيرا شاخصهاي

و از استخدام عجوﻻنه نيروهايي كه به طور كامل با

روش شناسي پژوهش :

را براي تدوين سياستهاي كلي جذب،گزينش،

آموزش ،جابه جايي ،ترفيعات و رفاه شكل ميدهد

انتخاب نيروي انساني از منظر امام علي )ع(

همواره مترقيانه جلوه نموده است.

نيازهاي سازمان تطبيق ندارند ،آموزشهاي بي-

فرضيه اصلي پژوهش :

تقويت نظام شايسته ساﻻري ميگردد .در نتيجه

دارد

هدف ،نقل وانتقاﻻت بي مورد و ترفيعات بي-

ضابطه جلوگيري ميكند و باعث نظم در سازمان و

اين سياستهاي صحيح ،ميزان ضايعات پرسنلي
در سازمان كاهش مييابد )(Monks &et . 2001

بهكارگيري منابع انساني بر اساس شايستگي از

طريق ديدگاههاي مترقيانه امام علي )ع( برازش
فرضيه فرعي پژوهش:

 -١جذب و شناسايي نيروي انساني مبتني بر

 ،alدانشگاهها و موسسات آموزش عالي به عنوان

شايستگي از طريق ديدگاههاي مترقيانه

فراگيري مهارتها و آموزشهاي عالي همواره

شايسته ساﻻري از طريق ديدگاههاي

يكي از مراكز دانشي و پژوهشي در رشد و

انديشه ورزي و تربيت منابع انساني و همچنين

پيشتاز بودهاند و نيازمندي جامعه به نهاد دانشگاه
امري واقعيتر و گستردهتر شده است .تا جايي كه

دانشگاه نيز بيش از هر زمان ديگر ،به سمت
پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه در حركت و

تحول است) .فاضلي(١٣٨٦ ،؛ پژوهشگر تاكيد

نموده است كه بايد به امور فرهنگي و پرورشي

در دانشگاهها توجه ويژه شود ،فرهنگ مسئوليت-
پذيري توسعه يابد و به كرسيهاي آزاد انديشي و

آموزش نيز اهتمام شود و دانشگاهها فرصت كافي

امام علي )ع( قابل تحقق است

 -٢توانمندسازي منابع انساني مبتني بر
مترقيانه امام علي )ع( قابل تحقق است.

روش پژوهش :

اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر

نوع پژوهش ،تحقيقي آميخته است .زيرا هم كيفي
است كه در صدد پويش و اكتشاف مفاهيمي است

كه در محتواها و اسناد موجود است .اما نوع نگاه

و طبقه بندي آن با خﻼقيت صورت گرفته است؛

و هم كمي است يعني ناگزير است از طريق داده-

ها به فراواني و جمع امتيازات موجود در جامعه

آماري بسنده كند و شاخصهاي مربوط به اين

پيشينه پژوهش

٤٧

پژوهش را به صورت پيمايشي در محك و آزمون

عباسپور و همكاران ) (١٣٩١در پژوهش خود

بوده كه با توجه سوابق و پيشينه آنها )داراي

نيازهاي جامعه كه در يك گروه هدفمند نمونه

بگذارد .جامعه آماري اين پژوهش ،شامل  ٣٠نفر
از كارشناسان صاحبنظر در حوزه تعليم و تربيت

با عنوان طراحي الگوي شايستگيهاي دانش

آموختگان دانشگاه براي ارائه خدمت و تامين

حداقل  ١٥سال سابقه كار و مدرك كارشناسي-

آماري  ٢٥نفري اعضاي هيات علمي دانشگاه

همچنين در بخش كيفي مصاحبهاي نيمه ساختار

اجراء مفاهيم و شاخصهايي را صورتبندي شده

ارشد و باﻻتر( به صورت هدفمند انتخاب شده-

اند ،تا در تكميل ابزار پژوهش ،نقش ايفاء نمايند.

يافته بهوسيله  ١٠نفر از صاحبنظران تعليم و
تربيت كه غالبا تجربه تدريس در دانشگاه را داشته

عﻼمه طباطبايي انجام شدهاست .از طريق
مصاحبه اكتشافي و به روش كد گذاري نظري

است .نتايج اين پژوهش نشان داد كه :دانش

آموختگان دانشگاههاي كشور براي توسعه و

و در محيط اداري نيز اشتغال داشته و از مقوله

تقويت خدمت در جامعه بايد شايستگيهايي از

پژوهش ،پرسشنامهاي محقق ساخته است كه

وظيفهاي ،خﻼقيت و نوآوري ،كارآفريني،

امام علي و اعتبار سنجيهاي نويسندگان اين

بايد به امور فرهنگي و پرورشي در دانشگاهها

جذب و نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني

آگاهي دارند ،انجام گرفته است .ابزار اين

داراي  ٦٣گويه بوده است .گويهها از طريق

بررسي متون و مستندات موجود در نهجالبﻼغه

حوزه بهدست آمده است .روايي ابزار اندازهگيري

از سوي چند نفر از كارشناسان صاحبنظر

جمله تقوا ،روحيه وظيفهشناسي ،هوشمندي،

انطباقپذيري ،توانايي كار ميان رشتهاي و ميان
انعطافپذيري ،روحيه كار تيمي و گروهي را

داشته باشند .اين پژوهشگر تاكيد نموده است كه

توجه ويژه شود ،فرهنگ مسئوليتپذيري توسعه

يابد و به كرسيهاي آزاد انديشي و آموزش نيز

صورت گرفته است .پايايي ابزار به مختصات ٢٠

اهتمام شود و دانشگاهها فرصتي را براي تعامل با

اين پژوهش از طريق آزمون  Tبا در نظر گرفتن

اسﻼم با برگزاري دورههاي مشترك و تبادل استاد

پرسشنامه تكرار شده كه از طريق آلفاي كرنباخ

محاسبه شده وبا  ٠/٨١برآورد شده است .آزمون

ميانگين فرضي ) (٣انتخاب شده است .تا در يك

مختصات محدود جامعه آماري ،برازش شاخص-

ها تعيين گردد كه از طريق نرمافزار  SPSSنسخه

 ٢٢پردازش و تحليل شده است.

همكاران خود در سطح ملي و بين المللي فراهم

نمايند تا تجربيات مختلف دانشگاههاي جهان
و دانشجو به نحوي صحيح در زمينه خدمت
محوري منتقل گردد) .عباسپور و همكاران (١٣٩١

بنكداري و همكاران ) (١٣٩٣در پژوهشي با

عنوان " ويژگي هاي استاد شايسته در آموزش

عالي ايران" بر اساس يك پژوهش كيفي براي

تدوين يك مدل ،كه با هدف شناخت معيارهاي

٤٨

يك مدرس دانشگاه در مسير شايسته محوري

استخدام ،آموزش و پاداشدهي -٢توسعه ديدگاه-

استادان دانشگاه و  ١١٢مصاحبه از ديگر

كاركنان سخت كوش و دانش و شناخت مشتريان

است .از طريق روش تحليل محتوا و با ابزار
مصاحبه نيمه ساختار يافته بر روي  ٣٨نمونه از

دانشجويان و دانش آموختگان نمونه هدفمند

ها و مدل هاي مربوط به خدمت محوري -٣
ايجاد يك سازمان يادگيرنده خدمت محور توسط

و  –٤مراقبت از تمركز خدمت )حفظ و تثبيت

انجام شد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه:

كيفيت خدمت( در جهت تكامل و رشد سازماني

زير باشند :در حيطه شناختي ،استاد شايسته بايد

پاداش ،عﻼمتي است براي كاركنان؛ سازمان در

الگوي استاد شايسته دانشگاه در سه حيطه

شناختي ،عاطفي و رفتاري بايد داراي ويژگيهاي
بتواند محتوا را به صورت سازمان يافته و روشن
ارائه نمايند .به روز باشد و توانايي ايشان در

حيطه پژوهشي مبرهن شود ،خﻼقيت و ابتكار

و غيره .پژوهشگر با تاكيد بر مطالعات و يافتههاي
موجود اذعان ميدارد كه استخدام ،آموزش و

جذب كار كنان خود ،براي احياء و بازتوليد
خدمت محوري ،بايد متقاضيان صادق و درستكار

را شناسايي و جذب نمايد .فرآيند استخدام براي

داشته باشد و در تركيب نظريه و عمل مهارت و

جذب منابع انساني مورد نظر سازمان ،نقشي

به رشته تحصيلي خود باشد و نسبت به كار

تاكيد بر فناوريهاي نوين و فناوري اطﻼعات و

تجربه كافي داشته باشد در بعد عاطفي ،استاد

شايسته بايد داراي گرمي و صميميت و عﻼقمند

خودش ،حس تعهد و مسئوليت پذيري داشته

اساسي در تعيين خدمت محور شدن سازمان دارد.

همچنين آموزش كاركنان به هر شكل ممكن و با

به صورت برخط و همزمان و در زمان ،اين توان

باشد و انتظارات باﻻ از دانشجويان را در برنامه-

را به كاركنان انتقال ميدهد كه خدمت ،بخشي

شيوايي بيان ،تعامل مثبت با دانشجويان ،تحرك و

ساﻻري راد و همكاران ) (١٣٩٠در پژوهش

سرلوحه عملكرد خود قرار دهد .در فرآيند

كردند كه در همه حال توجه و اهميت به

هاي خود بگنجاند و خوشبين و مثبتانديش

باشد .در بعد رفتاري يك استاد شايسته بايد

اشتياق ،پيشبيني پذيري و انعطافپذيري و
همچنين تشويق و ترغييب و ارزشيابي منصفانه را

يادگيري و آموزش كه در دانشگاهها اتفاق ميافتد

جدا نشدني از تكاليف و ماموريتهاي سازماني

آنها است) .سنديپ.(٢٠١٣،

خود با عنوان »تكريم ارباب رجوع در پرتو

آموزههاي اخﻼق سازماني« ،اين يافتهها را معرفي

مشتريان ،نوعي مهارت بوده كه كاركنان سازمان

نقش استادان شايسته دانشگاه همواره مورد توجه

بايد از آن برخوردار باشند .اين امر منطبق با سيره

كار و توليد شايستگيهاي انساني در سازمان

. (١٣٩١

بوده است) .بنكداري و همكاران (١٣٩٥

استروم و همكاران ) (٢٠١٠براي خدمت و

موارد زير را صورتبندي نمودهاند عبارتند از-١ :

نبوي و توصيههاي نظام اخﻼقي و ديني ما نيز
هست) .ساﻻري راد ،معصومه ،صالحي ،جواد،

گل پرور و همكاران ) (١٣٨٩در پژوهش خود

با عنوان »ارزشهاي فرهنگي و انصاف و عدالت

با ترك خدمت كاركنان« كه در اداره كل آموزش
و پرورش اصفهان انجام داد نشان داد كه :انصاف

٤٩

مسئوليتپذيري ،انضباط ،باورهاي ديني ،احترام
به كار و تﻼش و مهرورزي از جمله متغيرهايي

بودند كه ايشان از طريق متون ديني و اسﻼمي

صورت بندي و آزمون كردهاند )حسيني . (١٣٩٠

با عدالت توزيعي و رويهاي در راستاي رضايت

جمالي و همكاران ) (١٣٩١در پژوهش خود

عدالت از طريق كاركنان و عمل به عدالت و

هاي انساني و ارزشهاي تعاليمدار رسيدهاند كه

پژوهش تاكيد شده است) .گلپرور و همكاران

مشاغل بسيار سودمند باشند) .جمالي و همكاران

شغلي و ماندگاري كاركنان موثر بوده و از ترك
خدمت و جابجاييها جلوگيري ميكند .درك

انصاف كه يكي از شاخصهاي جذب نيروي
انساني از منظر امام علي )ع( است در اين

. (١٣٨٩

حسني) (١٣٨٥در پژوهش خود با عنوان

با عنوان »نقش معنويت در ارتقاي كيفيت

عملكردي« به يافتههايي از جمله دو بعد ارزش-
اين ابعاد ميتواند در پايداري حرفهاي انسانها و

دانش آموختگان براي حضور در سازمانها و

(١٣٩١؛ در مدل ارائه شده بهوسيله پژوهشگران،

به نيكي تصريح شده است كه مفاهيم مورد نظر

»اخﻼق حرفهاي در آموزههاي اسﻼمي« به يافته-

چيزهايي نيستند كه با منشور ديني و با نگرش

احترام به قانون ،امانتداري ،خدمتگذاري،

دانشگاهي محسوب ميشوند .

هايي از جمله شايستگيهاي حرفهاي كه منطبق

با آموزههاي اسﻼمي باشد تاكيد نموده است.

بهبود مستمر
شكيبايي
وفاداري
آرامش

تشويق و انگيزه

پيشينيان مسلمان ما بيگانه باشند .اگر چه در قرن
بيست و يكم جزء دغدغههاي شغلي ،كاري و

خود كنترلي

ارزشهاي
تعالي

شجاعت
عدالت

تفكر جمعي

دافي و بﻼستين ) (٢٠٠٥در يافتههاي خود

ارتباط مثبت معنويت ،مذهب و سازگاريهاي

خلوص نيت
وفاداري
صداقت
مهرباني

ارزشهاي
انساني

عدالت

خودتنظيمي

انسجام شخصيت

حرفهاي را به عنوان يك اصل در توسعه شغلي

ارائه دادهاند .آگاهي معنوي و ديني به عنوان يك

٥٠

پيشبيني كننده در همه حال ميتواند ضامن رفتار

همواره خود را آماده ميكنند تا افرادي را به كار

شغلي كاركنان باشد و در تصميمگيريهاي حرفه-

گيرند كه در چرخه فرهنگ سازماني و هنجارها و

»شايستگيهاي معنوي در سازمان« به يافتههايي از

سازمان را در مسير رشد و بالندگي قرار دهد

اي سودمند باشد) .همان(

چاتاپادي) (٢٠١٠در پژوهش خود با عنوان

جمله تعهد سازماني ،كيفيت ،رضايت دروني

ارزشهاي سامان مقيد باشند و به اشتراك گذاري

دانش و تجربه و رعايت الزاماتي كه ميتواند يك
اعتقاد داشته باشند.(Caruso, 2017) .

دست يافت .زيرا بهرهوري از طريق استقرار يك

ميچانگ ) (٢٠١٧در پژوهش خود با عنوان

ارزشهايي چون عقﻼنيت و تعهد دروني و

اقتصادي در يك سازمان رابطه مستقيم با انگيزهها

نظام مبتني بر اخﻼق و همچنين ارج نهادن به

ارزشهاي متعالي در يك سازمان پديد ميآيد.
انگيزش تواما" ايجاد ميشوند و كاركنان بايد
خود را به اين شاخصها مقيد نمايند) .همان(

يوسري و همكاران ) (٢٠١٧در پژوهش خود

با عنوان »بهرهگيري از منابع الكترونيكي به منظور

غني سازي و پرورش اعضاي هيات علمي براي
رسيدن به شايستگي هاي حرفه اي« ،دريافته است

كه :بايد با هر امكاني براي رشد و توسعه منابع
انساني آن گام برداشت تا سازمان ،به برآورده

كردن نيازهاي خود از طريق منابع انساني نايل

آيد. (Yousri & et al, 2017) .

سان اوگلو ) (٢٠١٧در پژوهش خود با

عنوان »تاثير آموزشهاي دوران كودكي بر فهم

شهروندي« ،به اين يافته تاكيد نموده است كه

شهروندان سازماني ما بايد در دوران كودكي،
حقوق شهروندي و بسياري از بايد و نبايدها را

فهم ميكردند تا امروز براي درك بيشتر سازمان
به عنوان منابعانساني موثرتر حضور مييافتند.
)(Sounoglou & et al, 2017

كورسو) (٢٠١٧در پژوهش خود با عنوان

»جذب نيروي انساني دانش مدار در سازمان« به
اين يافته مهم تاكيد داشته است كه سازمانها

بررسي انگيزههاي كسب و كار بر اساس توسعه

سرمايه انساني به اين نتيجه رسيده است كه رونق
و اهداف كاركنانش دارد .زيرا آنها هستند كه

سرمايههاي واقعي سازمان بوده و درك درستي از
چشمانداز و ماموريتهاي سازماني را درك و آن
را به منصه ظهور ميرسانند .انگيزههاي دروني

آنها كمك ميكند كه همواره يك سازمان با

شادابي و بالندگي به مقاصد خود دست يابد.
).(Meichang & et al, 2017

٥١
درك مهارتهاي زندگي:

مهارت همدلي

مهارت خودآگاهي

مهارت مقابله با استرس

مهارت روابط بين فردي

مهارت ارتباط موثر

مهارت مديريت هيجانها مهارت حل مساله مهارت تصميم گيري

مهارت تفكر خﻼق مهارت تفكر نقادانه
فردي

 oاحترام به ارزشها
 oامانت داري

 oاخﻼق و خوش خلقي
سازماني

 oفروتني

 oمهرباني

 oگشاده رويي

 oعدالت و مساوات
 oمسئوليت پذيري

 oداراي شخصيت
 oريشه دار بودن
 oپارسايي

 oآينده نگر
 oبلند نظر

سازماني

شايستگي هاي
نيروي انساني
براي خدمت از
منظر امام
علي )ع(

 oپيگيري

 oسابقهاي درخشان
 oتفويض اختيار
 oنيكوكاري

 oنظم و ترتيب

 oصعه صدر

 oرعايت انصاف

 oپرهيزگاري

 oمردم گرايي

 oصبر و خويشتنداري
فردي

درك مهارتهاي شغلي

مهارتهاي حل مشكل مهارتهاي فني و حرفه اي مهارتهاي روابط عمومي مهارتهاي برنامه نويسي
كامپيوتري و دانش كامپيوتر

اطﻼعات

مهارتهاي آموزشي مهارتهاي مديريت مالي مهارتهاي مديريت

مهارت دانستن زبان خارجي مهارتهاي مديريت تجارت و بازرگاني

شكل شماره  -٣مدل اوليه پژوهش :در خصوص شاخصها و شايستگيهاي نيروي انساني براي خدمت

يافتههاي پژوهش:

با انجام تحليل توصيفي از طريق جدول تعداد

فراواني ،انحراف معيار و همچنين بتا مربوط به

شاخصها و برازش آنها جدول ذيل ارائه گرديد.

٥٢
Std. Deviation Std. Error Mean
.079

.430

.082

.450

.074
.108
.088
.082
.089
.060
.077
.050
.094
.088
.085
.070
.085
.069
.082
.085
.053
.085
.079
.090
.067
.067
.079
.083
.082
.036
.079
.082
.087
.079
.074

.407
.592
.479
.450
.490
.315
.412
.262
.497
.479
.466
.362
.466
.379
.424
.466
.272
.466
.430
.476
.356
.356
.430
.441
.450
.189
.418
.450
.471
.418
.407

Mean

N

4.80

30

4.77
4.73
4.17
4.67
4.73
4.63
4.89
4.79
4.93
4.61
4.67
4.70
4.85
4.70
4.83
4.78
4.70
4.92
4.70
4.77
4.68
4.86
4.86
4.77
4.75
4.73
4.96
4.79
4.73
4.69
4.79
4.80

30
30
30
30
30
30
28
29
28
28
30
30
27
30
30
27
30
26
30
30
28
28
28
30
28
30
28
28
30
29
28
30

اعتقاد به خدمت

فروتني و خضوع

نرم خو گشاده رو و مهربان
مساوات برابري و عدالت

جديت در كار و اراده قوي
مدافع محرومان و ضعيفان

رازدار امانت دار

هماهنگي در گفتار و كردار

اهل دعا و عبادت و توسل
داراي خلوص نيت

راست گو و حق طبلب

اهل احترام و عزت مردم

وفادار و متعهد به مردم
داراي تخصص كافي

داراي علم و دانش كافي

مهربان و رئوف و دلسوز

خواهان منافع جمعي
اهل گذشت

اهل مشاركت و همفكري

بهرهگيري از تعقل و انديشه
نيكو كار و خيرخواه

تقوا وپاكدامني و پاكدستي

خويشتندار و صبور وداراي تحمل
ثابت قدم در بوته آزمايش و عمل
نظارت و ديده باني بر امور

داراي تجربه و سابقه

اخﻼق مدار و خوش خلق
دورانديش و آينده نگر

اهل مشورت

اهل تقسيم كار و تفويض اختيار

قائل به سنت ها و هنجارها

عادل و منصف

پاسخگو و مسئوليت پذير

.074

.407

.074

.407

.000
.050

4.80

30

.000

5.00

.262

4.93

a

26
28

.084

.455

4.72

29

.069

.379

4.83

30

.089

.490

4.63

30

.081
.081
.084
.085
.069
.056
.082
.079
.056
.069
.082
.046
.071
.082
.079

.435
.435
.455
.466
.379
.305
.450
.418
.305
.379
.424
.254
.384
.424
.430

4.76
4.76
4.72
4.70
4.83
4.90
4.73
4.79
4.90
4.83
4.78
4.93
4.83
4.78
4.77

29
29
29
30
30
30
30
28
30
30
27
30
29
27
30

.104

.572

4.50

30

.077

.412

4.79

29

.074

.407

4.80

30

.063

0.

4.80

30

.069

.346
.379

4.87
4.83

و با تاكيد بر آزمون  T-Testاز آنجاييكه همه

شاخصها باﻻتر از )با ميانگين (٢٤حد مربوط به
جدول  Zيعني ) (٢,٢٤بودند فرضيههاي تحقيق
مورد تاييد قرار گرفتند .

30
30

قناعت پيشه

اخوت و آشتي دادن به ديگران

بخشنده و سخاوتمند

٥٣

اولويت دادن به معيشت زير دستان

ايجاد اعتماد بين همكاران و
مشتري

تناسب كار ايشان با تخصصشان
درانجام امور اعتدال دارد

فهم اصول سازمان و اهداف آن
داراي نظم و انضباط

اهل بازسازي و دانش افزايي

تبعيت از قانون

داراي حافظه و هوش

اهل تشويق و انگيزش

اهل انتقال تجربه براي خود و...

خود ارزياب

درك اولويت بندي در كارها

اهل اهميت ندادن به نسب پدري
دلجويي از متضررين

آمادگي هميشگي براي خدمت
پركار و پرتوان

آگاهي به زمان و موقعيت
صداقت در انجام امور

در مشاغل حساس از خانواده

صالح

اهل بلند نظري و همت بلند

انتقاد پذير و داراي تفكر انتقادي

كوشا و سخت كوش باشد

اهل ايمان و باور به كار و تﻼش

٥٤

99% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
1.98

1.55

1.96

1.51

2.00
1.46
1.91
1.96
1.88
2.06
2.00
2.07
1.87
1.91
1.93
2.05
1.93
2.02
2.00
1.93
2.07
1.93
1.98
1.93
2.04
2.04
1.98
1.98
1.96
2.06
2.00
1.96
1.93
2.00
2.00

1.60
.87

One-Sample Test
Test Value = 3
Mean
Difference

Sig. (2)tailed

df

1.800

.000

29

1.767
1.733
1.167

1.43

1.667

1.39

1.633

1.51
1.73
1.58
1.79
1.35
1.43
1.47
1.66
1.47
1.64
1.55
1.47
1.77
1.47
1.55
1.43
1.67
1.67
1.55
1.52
1.51
1.87
1.57
1.51
1.45
1.57
1.60

1.733
1.893
1.793
1.929
1.607
1.667
1.700
1.852
1.700
1.833
1.778
1.700
1.923
1.700
1.767
1.679
1.857
1.857
1.767
1.750
1.733
1.964
1.786
1.733
1.690
1.786
1.800

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

29
29
29
29
29
29
27
28
27
27
29
29
26
29
29
26
29
25
29
29
27
27
27
29
27
29
27
27
29
28
27
29

t

 22.494اعتقاد به خدمت

 24.233فروتني و خضوع
 21.108نرم خو گشاده رو و مهربان
 10.792مساوات برابري و عدالت
 19.039جديت در كار و اراده قوي
 21.108مدافع محرومان و ضعيفان
 18.252رازدار امانت دار

 31.800هماهنگي در گفتار و كردار
 23.423اهل دعا و عبادت و توسل
 38.911داراي خلوص نيت

 17.099راست گو و حق طبلب
 19.039اهل احترام و عزت مردم
 19.977وفادار و متعهد به مردم
 26.580داراي تخصص كافي

 19.977داراي علم و دانش كافي
 26.492مهربان و رئوف و دلسوز
 21.804خواهان منافع جمعي
 19.977اهل گذشت

 36.084اهل مشاركت و همفكري

 19.977بهره گيري از تعقل و انديشه
 22.494نيكو كار و خيرخواه

 18.676تقوا وپاكدامني و پاكدستي
 27.577خويشتندار و صبور وداراي تحمل
 27.577ثابت قدم در بوته آزمايش و عمل
 22.494نظارت و ديده باني بر امور
 21.000داراي تجربه و سابقه
 21.108اخﻼق مدار و خوش خلق
 55.000دورانديش و آينده نگر

 22.613اهل مشورت
 21.108اهل تقسيم كار و تفويض اختيار
 19.326قائل به سنت ها و هنجارها
 22.613عادل و منصف
 24.233پاسخگو و مسئوليت پذير

2.00

1.60

1.800

.000

29

2.07

1.79

1.929

.000

27

2.00
1.96
2.02
1.98
1.88
1.98
1.96
1.93
2.02
2.05
1.96
2.00
2.05
2.02
2.00
2.06
2.02
2.00
1.98
1.79
2.00
2.04
2.00
2.02

1.60
1.49
1.64
1.54
1.39
1.54
1.49
1.47
1.64
1.75
1.51
1.57
1.75
1.64
1.55
1.81
1.63
1.55
1.55
1.21
1.58
1.69
1.60
1.64

1.800
1.724
1.833
1.759
1.633
1.759
1.724
1.700
1.833
1.900
1.733
1.786
1.900
1.833
1.778
1.933
1.828
1.778
1.767
1.500
1.793
1.867
1.800
1.833

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

فرضيه اول اين پژوهش مدعي است كه
"جذب و شناسايي نيروي انساني مبتني بر
شايستگي از طريق ديدگاههاي مترقيانه امام علي
)ع( قابل تحقق است" يعني ،به عبارت ديگر
جامعه آماري اذعان دارد كه در همه حال ديدگاه-
هاي امام علي مترقي بوده و ميتواند با وجود
همه سبكها و شاخصها ،الگويي براي جامعه ما
باشد .يافتهها نشان ميدهد  Tبدست آمده )(٢٤
در سطح يك درصد باﻻتر از  Tجدول )(٢,٥٦
بوده است .پس فرض صفر رد و فرض خﻼف يا
همان فرضيه پژوهش تاييد ميگردد .اين يافتهها

29
28
29
28
29
28
28
29
29
29
29
27
29
29
26
29
28
26
29
29
28
29
29
29

 24.233قناعت پيشه
 24.233بخشنده و سخاوتمند

٥٥

 38.911اولويت دادن به معيشت زير دستان
 20.412ايجاد اعتماد بين همكاران و مشتري
 26.492تناسب كار ايشان با تخصصشان
 21.746درانجام امور اعتدال دارد
 18.252فهم اصول سازمان و اهداف آن
 21.746داراي نظم و انضباط
 20.412اهل بازسازي و دانش افزايي
 19.977تبعيت از قانون
 26.492داراي حافظه و هوش

 34.106اهل تشويق و انگيزش

 21.108اهل انتقال تجربه براي خود و...
 22.613خود ارزياب

 34.106درك اولويت بندي در كارها
 26.492اهل اهميت ندادن به نسب پدري
 21.804دلجويي از متضررين
 41.738آمادگي هميشگي براي خدمت
 25.601پركار و پرتوان

 21.804آگاهي به زمان و موقعيت
 22.494صداقت در انجام امور

 14.355در مشاغل حساس از خانواده صالح
 23.423اهل بلند نظري و همت بلند
 29.571انتقادپذير و داراي تفكر انتقادي
 24.233كوشا و سخت كوش باشد

 26.492اهل ايمان و باور به كار و تﻼش

با يافتههاي كارسو ) (٢٠١٧كه براي جذب نيروي
انساني به مﻼكهايي چون تجربه ،ارزشهاي
حاكم بر سازمان ،دانش ،پشتيباني از يكديگر و
يافتههاي ميچانگ اويانگ ) (٢٠١٧كه به توسعه
سرمايه انساني در همه جهات ،و يافتههاي سن-
اگلو ) (٢٠١٧كه تاثير آموزش در دوران كودكي و
فهم بيشتر اهداف سازماني و شهروندي در
بزرگسالي ،و يافتههاي يوسري و همكاران
) (٢٠١٧كه به منابع انساني و نگهداشت آن و
برنامهريزي براي آن براي سالم سازي محيط

٥٦

سازمان و ارائه خدمات به مشتريان است ،سازگار
و منطبق ميباشد.
در فرضيه دوم اين پژوهش يعني
"توانمندسازي منابع انساني مبتني بر شايستگي از
طريق ديدگاههاي مترقيانه امام علي )ع( قابل
تحقق است" يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد
كه :شاخصهاي مورد بررسي هم در سطح فردي
و هم درسطح اجتماعي قابل درك هستند.
همچنين شاخصها و گويهها به گونهاي است كه
مولفه هاي اجتماعي ،فرهنگي ،اعتقادي ،پژوهشي،
انگيزشي ،علمي ،فناوري و اقتصادي را پوشش
ميدهد و با يافتههاي دافي و بﻼستين )،(٢٠٠٥
بردول و رايت ) ،(٢٠٠٤كارترايت )،(٢٠٠٦
حسني ) ،(١٣٨٥گل پرور و همكاران )،(١٣٨٩
ساﻻري راد و همكاران ) ،(١٣٩٠استروم و
همكاران ) ،(٢٠١٠عباسپور و همكاران كه
جملگي بر استخدام ،گزينش ،انگيزه افزايي
كاركنان ،ارزيابي ،مهارت آموزي ،معنويت،
اعتقادات ،مردم محوري ،خدمت صادقانه و توجه
به ارزشها و آداب و رسوم و فرهنگ سازماني
تاكيد ميكنند ،انطباق دارد .امري كه در حال
حاضر جزء ديدگاه مترقي در جوامع پيشرفته و
مدرن است اين كه عموما جوامع ،منطبق با
نظريات پيشرفته براي جذب و نگهداشت و به-
كارگيري نيروي انساني اقدام مينمايند .
بحث و نتيجهگيري:
با تاكيد بر فرضيات پژوهش كه نگاه مترقيانه
امام علي )ع( را در خصوص شايستگيهاي به-
كارگيري نيروي انساني مورد تاييد قرار ميدهد.
با در نظر گرفتن متون ديني از جمله نهجالبﻼغه و
قرآن كريم و با در نظر گرفتن اطﻼعات سازمانها
در عصر حاضر كه به درآمد و كاﻻوارگي و
تجارت و اقتصاد تكيه دارد و در بيشتر مواقع
انسانيت همچنان در حاشيه است ،بايد اذعان نمود
كه علي )ع( در نامهها و توصيههاي خود به
كارگزاران ،همواره از دانش و بينش مترقي و مردم
محور براي استقرار جامعه اسﻼمي بهره گرفته

است .از جمله آنها به موارد ذيل ميتوان اشاره
كرد :ارج گذاري به خرد و عقل جمعي ،ارج
گذاري به تجربه ،به آفرينش ،ارج گذاري به
عدالت ،تفكر جمعي ،مشورت ،يادگيري ،پژوهش
و تتبع در پيشينه كساني كه به خدمت گرفته مي-
شوند ،ارج نهادن به نظارت و ديده باني ،قانون و
حقوق شهروندي ،ارج گذاري به تخصص ،به
مهارت و استعداد افراد ،به شجاعت و حقگويي،
به انطباق شغل با روحيات افراد ،ارج نهادن به
پاداش و تشويق و منزلت انساني افراد ،تاكيد بر
معيارهاي اخﻼقي و اعتقادي و باورها و نگرشها
و گرايشهاي انساني كارگزاران ،ارج نهادن به
تعهد و مسئوليتپذيري و جامعهپذيري افراد
كساني كه به مقررات و اهداف سازماني متعهد و
در برابر مردم مسئوليت پذير هستند )پور عزت،
 .(١٣٧٨در همه حال از انتقادات استقبال مي كنند
؛ آنها مشاغل را نوعي امانت مي دانند كه بايد
براي احقاق حقوق محرومان جامعه از هيچ
كوششي فروگذار ننمايند؛ صبر و شكيبايي و
خويشتنداري و راستي و درستي و صداقت آنها
در خلوت و جلوت از جمله نشانگرهايي است
كه امام علي )ع( آنها را شايستگيهاي انساني
براي جذب و استخدام ميداند .اگر امروز نگاه
ترقيگرايانه فهم ،ارزشمند است ،امام علي )ع(
فهم مردم را در اولويت قرار ميدهد .رضايت
پروردگار و رضايت مردم در همه حال پيش نياز
اين امام همام بوده است.
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