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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعيين حوزههای تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در آموزش عالی است
480روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شيوه گردآوری دادهها توصيفی از نوع پيمایشی و جامعه آماری پژوهش
 نفر از اعضای هيأت علمی دانشگاه ایالم است که با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده و استفاده180 نفر از کارکنان و
 بررسی نتایج و ميانگين حوزهها در دانشگاه ایالم نشان. نفر از آنها انتخاب شدند193 ) تعداد1990(از فرمول لوی و لمشوی
داد که حوزههای پيشرفت مسير شغلی بيشترین تأثير معنادار و فرهنگ سازمانی در این دانشگاه کمترین تأثير را بر توسعه
 با استفاده از آزمون فریدمن به ترتيب حوزههای «پيشرفت مسير شغلی» و «آموزش» به،منابع انسانی داشتند عالوه بر این
عنوان مهمترین حوزههای تأثيرگذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاه ایالم شناخته شدند و همچنان
.«فرهنگ سازمانی» حوزه مهمی در جامعه مورد مطالعه بهشمار نيامد
 آموزش عالی، اسالم، منابع انسانی، توسعه:کلیدواژه
Determining the Areas Affecting the Development of Human Resources with the Islamic
Approach to Higher Education (Case Study: Ilam University)
1
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تعیین حوزههای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در آموزش عالی (مطالعه
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Abstract
The purpose of this study was to determine the domains affecting the development of
human resources with the Islamic approach to higher education. Methodology of this research
is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, a descriptive survey
type is used. The statistical population of the study is 480 employees and 180 members of the
board at Ilam University. The results indicated that the eight domains influence the development of human resources with the Islamic approach. The study of the results and mean of the
fields showed that the areas of progress of the job path have the most significant effect and
organizational culture in this university has the least impact on human resource development
In addition, using the Friedman test, the areas of "career path progression" and "education"
were identified as the most important areas influencing the development of human resources
with the Islamic approach at Ilam University, and also the "organizational culture" didn't play
an important role in the community.
Keywords: Development, human resources, Islam, higher education
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تحديد المجاالت التي تؤثر على تنمية الموارد البشرية مع النهج ا إالسالمي في التعليم العالي (دراسة حالة :جامعة إايالم)
مرضیه العبدي ،ماجستير جامعة إيالم abdimarziyeh69@gmail.com
علی الياسيني ،دك توراه ،استاذ مساعد قسم اإلدارة في جامعة إيالم a_yas1363@yahoo.com
سجاد العلیالکرمی ،طالب دك توراه جامعة سمنان s.alikarami1992@yahoo.com ،
ملخص
كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد المجاالت المؤثرة على تنمية الموارد البشرية مع النهج اإلسالمي في التعليم العالي.
يتم تطبيق منهجية هذا البحث من حيث الغرض ومن حيث طريقة جمع البيانات  ،يتم استخدام نوع المسح الوصفي .المشارکون في
اإلحصاء في هذه الدراسة هو  480موظف و  180من اعضاء مجلس اإلدارة في جامعة إيالم .من اجل الحصول على اإلحصاءات
الديموغرافية واإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات االستنتاجية  ،تم استخدام اختبار فريدمان وعينة واحدة .اشارت النتائج إلى ان
المجاالت الثمانية تؤثر على تنمية الموارد البشرية مع النهج اإلسالمي .اظهرت دراسة نتائج ونتائج الحقول في جامعة إيالم ان مجاالت
تقدم مسار العمل لها التاثير االك ثر اهمية وان الثقافة التنظيمية في هذه الجامعة لها اقل تاثير على تنمية الموارد البشرية باإلضافة إلى
ذلك  ،باستخدام اختبار فريدمان  ،تم تحديد مجاالت "تقدم المسار الوظيفي" و "التعليم" باعتبارها اهم المجاالت التي تؤثر على
تنمية الموارد البشرية مع النهج اإلسالمي في جامعة إيالم  ،وكذلك "الثقافة التنظيمية" لم تلعب ً
دورا ً
مهما في المجتمع .

الکلمات المفتاحية :التنمية ،الموارد البشرية ،ا إالسالم  ،التعليم العالي
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСЛАМСКИХ ПОДХОДОВ В ВЫСШЕМ
)ОБРАЗОВАНИИ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: УНИВЕРСИТЕТ ИЛАМА
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Аннотация
Настоящее исследование направлено на определение областей, влияющих на
развитие человеческих источников посредством исламских подходов в высшем образовании. Метод данного исследования применяется с точки зрения цели, и с точки зрения сбора, применяется как описательная типа обследования. Статистическое сообщество исследования состоится из 480 человек из сотрудников и 180 из преподавателей
Университета Илама,используя простой метод случайной выборки и формулу Леви и
Ламшве (1990), было отобрано 193 из них. Программное обеспечение SPSS использовалось для анализа данных, собранных с помощью опросника, составленного исследователем.
Ключевое слово: Развитие, человеческие источник, ислам, высшее образование
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مقدمه
در عصر جهانی شدن و پيشرفت سریع فنآوری ،سرمایه انسانی بهعنوان مهمتـرین سـرمایهی سازمانها قلمداد شده است.
سرمایه انسانی مجموعهای از مهارتها ،دانش و ویژگـیهـای عمـومی افراد در سازمان است و میتواند نشاندهنده ظرفيـت
انجـام کـار امـروز و پتانسـيل کـار فـردا باشـد .بـهمنظـور اسـتفاده و مـدیریت بهينـهی سـرمایه انسـانی در سـازمانهـا ،از
نخستين ربع سده بيستم ،حوزهی ادره امور کارکنان به عنوان مدیریت منابع انسـانی متحـول گردیـد (تونکه نژاد و
داوری.)1388،از سوی دیگر به نظر میرسـد کـه فعاليـت هـای مـدیریت منـابع انسانی اسالمی مشابه مدیریت منابع انسانی غربی است اما
تفاوت هـایی در ایـن زمينـه وجـود دارد و آن این است که تمام الزامات مدیریت منابع انسانی اسالمی بر اساس قرآن و گفتههای حضـرت محمـد

(ص) اسـت (هاشيم .)2009 ،1صاحب نظر دیگری بيان میدارد که مهمترین وجه افتراق مدیریت اسالمی با مدیریتهای رایج در
غرب ،بحث ارزشهاست (شریعتی ،سهرابی و ابوالحسن شيرازی .)1394 ،هدف اصلی از مدیریت منابع انسانی اسالمی این
است که با دقت زیاد قوانين اسالمی را در روابط بين مدیریت و کارکنان در سازمان حفظ نماید .بهراستی ،مدیریت منابع
انسانی اسالمی در ایجاد مسير اسالمی برای مدیریت و کارکنان و همچنين بهعنوان یک تابع حياتی که استفاده مؤثر و کارآمد
از کارکنان برای دستيابی به اهداف سازمانی را تسهيل و اجرا مینماید ،قابلتوجه است (رحمان ،الياس ،شهيد ،حميد و عالم،2
 .)2013محور مدیریت در اسالم ،انسان است و هدف اساسی نيز رشد و تعالی ارزشهای معنوی اوست (بهشتی فر و نکویی-
مقدم .)1389 ،شکی نيست که عامل انسانی مهمترین بخش تحول و توسعه جوامع بشـری در طـی سـالهـای متـوالی
محسوب میشود .رسيدن به قلهی تعالی و توسعهی پایدار جز در سایه ارتقاء منابع انسـانی مقـدور نخواهـد بود (کارگر.)1389،
از آنجا که امـروزه کارکنـان مهمتـرین مزیـت رقابتی سازمانها محسوب میشوند ،همواره باید دانش ،مهارت و قابليتهای
آنان ارتقـاء یابـد ،لذا بقای سازمانها در عرصة رقابت به حفظ ،توسعه و بهرهبرداری از قابليتهـای کارکنـان منـوط شده است،
سازمانی که نتواند مهارت ،دانـش و دانـایی خـود را توسـعه دهد و از آن در افـزایش بهره وری استفاده کند ،قادر نيست هيچ
یک از منـابع خـود را بـه نحـو مطلـوب توسـعه دهـد (جزنی،طاهری و ابيلی .)1389 ،نقش و تأثير منابع انسانی ،که اصلیترین
سرمایه و مهم ترین عامل مزیت رقابتی هر سازمان است ،باید در صدر توجهات مدیران قرار گيرد تا نتایج و پيامدهای مطلوب
حاصل شود (سلطانی .)1390 ،بنابراین رسيدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق
با محيط متغير دارد با این حال بسياری از مدیران ارشد سازمانها بر این ادعا هستند که نيروی انسانی آنها سرمایههای
واقعی در سازمانهایشان هستند .اما با مطالعهای ساده میتوان پیبرد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نيستند ،چرا که اگر
برآوردن نيازهای عاطفی ،مادی و ارتباطاتی نيروی انسانی را محور اصلی مدیریت نيروی انسانی در سازمانها قرار دهيم،
خواهيم دید که برای مثال به برخی از نيازهای اساسی کارکنان در سطح سازمانها از جمله :نياز به آموزش و بهسازی
کارکنان،که یکی از رموز موفقيت سازمانها در دنيای پر شتاب امروز میباشد ،توجه چندانی نمیشود( صبرکش ،مزینانی و
نورمحمدی .)1392 ،برای اینکه جایگاه توسعه ی منابع انسانی را در اندیشه و نگـاه مـدیران ارشـد تغيير دهيم ،باید نقش
توسعهی منابع انسانی را در تحقق اهداف سازمان پـر رنـگتـر نمـایيم و بـين هدفها و فعاليتهای توسعهی منابع انسانی با
هدفهای سازمان ارتباط برقرار کنيم .در این راسـتا ،هدفها و استراتژیهای مهم فعاليتهای توسعهی منابع انسانی بنگاه باید
به روشنی تعریف شـده و عناصری چون ارتقای کيفيت عملکرد افراد و مهارتهای ارتباطی آنها ،کاهش هزینهها و ضایعات
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فردی و سازمانی ،رضایتمندی بيشتر ذینفعان سازمان و نهایتاً تقویت سـازمان در خلـق و حفـظ مزیت رقابتی آن را در برداشته
باشد(تونکه نژاد و داوری .)1388،از این رو برخی از اقتصاددانان بيان کردهاند که" :توسعه منابع انسانی یک پيش نياز برای
رسيدن به ثبات سياسی ،عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی است .لذا اگر یک کشور قادر به توسعه سرمایه انسانی اش نيست،
پس آن کشور قادر نيست به طرز موفقيت آميزی توسعه یابد .بنابراین توسعه سرمایه انسانی از ویژگی های مهم در توسعه
اقتصادی یک کشور است ،به خصوص زمانی که کمبود سرمایه فيزیکی در کشور وجود داشته باشد (ثایب .)2013،1بنابراین
میتوان گفت که منابع انسانی ،مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسـعة منـابع انسـانی از محوری-
ترین فرآیند ها در مدیریت منابع انسانی است ،و توسعة منابع انسانی در هر سازمان ،نيازمند راهبـرد و راهکارهای اجرایی
خاصی است (جزنی،طاهری و ابيلی .)1389 ،همچنين موضوع مدیریت منابع انسانی اسالمی مهم است اما بهندرت در ادبيات
مورد بررسی قرارگرفته است (رحمان و شهيد)2009 ،2؛ اما امروزه اجرای اصول اسالمی بهطور روز افزون افزایش یافته است
و بسياری از سازمانهای اسالمی در تالشاند که اصول مدیریت منابع انسانی اسالمی را در سازمانهایشان پياده کنند(الُرفی،3
 .)2012از آنجا که موفقيت قابل مالحظهی سازمان های اسالمی باعث شده مردم بدانند که استفاده از کدهای «اسالمی» و
رفتار و اخالق و ارزش های اخالقی به مدتی طوالنی پایدار بوده و ارائه بهرهوری باال ،خدمات خوب به مشتریان  ،روابط مالیم
اعضای مدیریت بر سر محيط کسب و کار رقابتی و چالش برانگيز است (رحمان ،الياس ،شهيد حميد و عالم  .)2013 ،در این
راستا درک اسالمی از توسعه سرمایه انسانی تالش هایی در جهت باال بردن سرمایه انسانی از حالت جهل به دانش و دانایی ،از
تنبلی به تالش فراوان  ،از بی دقتی به تمرکز ،و در نهایت از اجبار به آزادی است (هاشی .)2009( ، 4بنابراین در این مطالعه
با توجه به اینکه ایران یک کشور اسالمی است ،سعی در تعيين حوزههای تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی
در آموزش عالی میشود .در این پژوهش به دنبال این هستيم تا به سؤاالت زیر پاسخ دهيم:
-

حوزه های تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی کدامند؟

-

وضعيت هر کدام از حوزه های تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاه ایالم چگونه است؟

-

مهمترین حوزه ی تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاه ایالم چه حوزهای است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1توسعه منابع انسانی اسالمی

نظریهپردازان و محققانِ توسعه منابع انسانی خواستار یک چارچوب فلسفی وسيعتر برای توسعه منابع انسانی در مدیریت
هستند که مفهومِ معنویت در محيط کار ،توجه شایانی را در این زمينه کسب نموده است بنابراین از دین اسالم برای پر کردن
ف فلسفی معنویت که توسط متخصصان توسعه منابع انسانی در مدیریت احساس میشود ،استفاده مینمایند (بردبار خان
شکا ِ
و نيسر شيخ .)2012 ،5در این راستا آموزههای اسالمی کمک قابل توجهی به آموزش و توسعه افراد درتمام جنبههای زندگی-
شان میکنند .رویکرد اسالمی انگيزهای منحصربهفرد برای توسعه است؛ زیرا با بهبود آموزش ،مهارت ،کار و توليد و عالقهمندی
ل اخالقیِ کارکنان ،بدون شک اثر بزرگی در توسعه سازمان دارد .عالوه بر این ،جامعه اسالمی
به رشد سالمت جسمی و کما ِ

1. Thaib
2. Rahman, N. M. N. A., & Shahid, S
3. Alorfi, S
4. Abdurezak A. Hashi

5. Burdbar Khan & Nisar Sheikh
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نقش مهمی در پرورش افراد مشتاق و شایسته ایفا میکند ،درواقع ،اسالم دین منحصربهفردی است که منجر به ایجاد انگيزه
در افراد برای بهبود دانش ،مهارت و شایستگیشان میشود .این خواستار ذهنی ،جسمی ،فکری و اخالقی ،توسعه انسان و یا
در یک کلمه توسعه جامع از انسان میباشد (عبداهلل .)2012 ،قرآن که ما آن را بهعنوان یک نقطه مرجع در هر بحث در مورد
اسالم در نظر میگيریم ثابت میکند که انسان (االنسان) نيروی محرکه اصلی در مدیریت امور جهان با تمام محتویات آن است
(ثایب .)2013 ،از دیدگاه تفکر اسالمی انسان کانون آفرینش است و کمال معنوی او هدف اصلی خلقت به شمار میآید ،وظيفه
توسعه در این تفکر ،ایجاد زمينة مناسب برای سير انسان به سوی کمال مطلق و خدایی شدن است و توسعه انسانی نيز با این
ایدة معنوی سازگاری دارد (حسينی.)1384 ،
برای حل بسياری از مشکالت جوامع بشری ،مدیران میتوانند با الهام گرفتن از آموزههای مدیریتی دین مبين اسالم ،توسط
ارزشمندترین دارایی سازمان (منابع انسانی) ،راه پيشرفت را برای جامعه و کشور هموار سازند و مدیران مطمئن باشند تا زمانی
که س ازمان ،راهبردی مدبرانه برای توسعه منابع انسانی نداشته باشند و کارکنان سازمان را ناراضی نگهدارند عملی کردن
برنامهها و تصميمات غيرممکن خواهد بود (اژدری .)1389،یک نقطه کليدی از جهانبينی اسالمی این است که همهچيز در
این زمين (دنيا) به نفع انسان است (عبداهلل .)2012 ،اسالم به انسان نهتنها بهعنوان یک هدف بلکه بهعنوان عامل اصلی درروند
توسعه یک کشور می نگرد .در دیدگاه اسالمی ،توسعه سرمایه انسانی موضوعی نيست که صرف ًا بر رشد فکری و عاطفی تأکيد
کند بلکه ،شامل توسعه معنوی نيز میشود .اسالم بهطور خاص انسانها و بهطورکلی سرمایه انسانی را بهعنوان یک کاتاليزور
برای پيشرفت و توسعه میداند (ثایب.)2013 ،
توسعهی انسانی را میتوان مدرنترین روش توسعه دانست .اگرچه شاخصهای توسعهی انسانی که برای پيادهسازی مدیریت
منابع انسانی اسالمی پيشنهاد شدهاند ،برای درک جامعی از توسعهی اسالمی کافی نيستند (زنقوینژاد و مشبکی)2011 ،؛ اما
توسعه ،روندی مداوم و فراینـدی پویاسـت ،مهـم تـرین مسئله در تعریف توسعه ،نوع دید و نگرش آن به انـسان اسـت .در
نظریات جدید توسعه ،از قبيل توسعه انسانی ،توسـعه مـشارکتی و ارتباطی ،انسان بهعنوان یک موجود متفکر که توانایی ایجاد
تغييـر در محيط زندگی و فعاليت خود را دارد ،محور توسعه قلمداد میشود .زیرا توسعه در مورد انسان مفهوم مییابد و هـدف
نهایی آنهم رسانيدن انسان به مرحلهای است کـه وی از زنـدگی خود اظهار رضایت کند (حسينی.)1384 ،
در توسعه منابع انسانی اسالمی برای توسعه بالقوه انسان نه تنها به عملکردش در سازمانها ،بلکه به نقشِ فرد در یک جامعه
بزرگتر نيز توجه میشود (بردبار خان و نيسر شيخ .)2012 ،در روش اسالمی ،توسعهی انسانی در زمانی رخ میدهد که
قابليتهای یک شخص بهبود پيدا کند بهگونهای که بتواند تناقضات و تعارضات بيرونی و درونیاش را مدیریت کند و گامی را
به سمت اعتقاد و درستی در مسير عدالت بردارد تا بتواند به خدا نزدیک شده و زندگی طبيعی خود را با حيات طيبه جایگزین
کند (زنقوینژاد و مشبکی .)2011 ،اگر دیدگاه معنوی (اسالمی) از توسعه منابع انسانی ،به درستی درک و اجرا شود ،میتوان
ی معمولی که بيشازحد بر روی کارکنان خط پایين
سطح باالتری از کيفيت ،خدمات و بهرهوری را در مقابل توسعه منابع انسان ِ
تمرکز و نيازهای معنوی کارگران توليد را نادیده میگيرد ،انتظار داشت (بردبار خان و نيسر شيخ .)2012 ،در حقيقت برنامه
توسعه منابع انسانی صرفنظر از سطح کارکنان باید برای تمامی آنها در تمام سطوح مؤثر باشد .بنابراین ،اثربخشی برنامههای
توسعه منابع انسانی توسط مشارکت همه ذینفعان کليدی تعيين میشود (نایت .)2015 ،1در نهایت درک اسالمی از توسعه
سرمایه انسانی تالشهایی است برای باال بردن سرمایه انسانی از حالت جهل به دانش و دانایی ،از تنبلی به تالش فراوان ،از
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بیدقتی به تمرکز ،و درنهایت از اجبار به آزادی است (هاشی و بشير .)2009 ،پس از روشن شدن هدف توسعهی انسانی،
میتوان آن را در اندیشهی دینی اینگونه تعریف کرد« :توسعه انسانی فرآیندی است فردی و اجتماعی که طی آن ،استعدادهای
انسان بهمنظور رسيدن به کمال حقيقی -قرب الهی -از طریق تأمين نيازهای واقعی به فعليت میرسد» .در نگرش اسالمی،
بُعد اصلی توسعه توجه به معنویات و خدا گونه شدن است که مانع انحراف و انحطاط جوامع از مسير توسعه و تکامل میشود
(خليلی.)1390 ،
در یک جمعبندی کلی از بحثهایی که مطرح شد ،توسعه انسانی موردنظر اسالم را میتوان به صورت ذیل بيان کرد:
«توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط ظرفيت های انسانی از راه تعدیل غرایز و تأمين نيازهای مادی و معنوی انسان با
عمل به جامعيت اسالم برای پرورش ایمان و عمل صالح در بستر عدالت فراگير ،بهمنظور دستيابی به حيات طيّبه» (نقیپورفر
و احمدی.)1388 ،
 -2حوزههای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی

حوزههای زیادی در توسعه منابع انسانی تأثير میگذارند که مهمترین آنها حوزههای آموزش ،چرخش شغلی ،مسير پيشرفت
شغلی ،ارزیابی عملکرد ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری و راهبرد حوزههای اصلی در این زمينه میباشند:
 .1آموزش
یکی از روشهای توسعه نيروی انسانی ،آموزش 1است و یکی از رویکردهایی است که توسعه در سازمان را ميسر میسازد.
آموزش ضمن خدمت یکی از روشهای متداول و مرسوم در سازمانهاست .اهميت آموزش به حدی است که برخی در مورد
آن می گویند آموزش در حقيقت ،خود مدیریت است بدین معنا که بدون آموزش نيروی انسانی ،پایههای مدیریت هم متزلزل
می شود .درواقع ،آموزش باید با مجموع وظایف و فرآیندهای مدیریت موردتوجه قرار گيرد تا وظایف و فعاليتهای مدیریت
مؤثر واقع گردد .منظور از آموزش فرآیند تعليم و تربيت در کليه سطوح و دورههاست (ابيلی و عاليخانی .)1381 ،ازجمله
مهمترین حقوق مردمان بر حکومت و زمامداران ،حق آموزش و تربيت است که تا این حق بهدرستی ادا نشود ،روابط و مناسبات
اجتماعی و سياسی جایگاهی درست پيدا نمیکند و اصالحات سياسی و تحقق اهداف دولت اسالمی ميسر نمیشود .امير
مؤمنان علی(ع) در ضمن خطبهای که حقوق متقابل مردمان و زمامداران را بيان کرده ،درباره حقوق اساسی که مردمان بر
گردن دولت دارند چنين فرموده است :مردم ،مرا بر شما حقّی است و شما را بر من حقّی .بر من است که خيرخواهی از شما
دریغ ندارم و حقّی را که از بيتالمال دارید بگزارم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد ،و آداب آموزم تا بدانيد (سيدجوادین و
تابان .)1395 ،همچنين مهم ترین هدف بعثت انبيای الهی تعليم و تربيت بشر برای رشد و تکامل مکارم اخالقی اوست .بر
اساس این هدف ،انسان ،پس از شناخت منزلت خود در نظام خلقت ،با بهرهگيری از عقل و تعاليم الهی انبياء و اوليا بهترین و
کوتاهترین راه را برای شکوفایی استعدادها و خالقيتهای خود در مسير رسيدن به کمال خود انتخاب میکند (عترتدوست،
 .)1390آموزش و توسعه از جایگاه ویژهای در اسالم برخوردار است .کسب دانش در اسالم واجب شده است؛ و آن دانش شامل
دانش مذه بی (معنوی) و دانش مربوط به کار است .عالوه بر این ،اسالم از تالش برای رسيدن به کمال ،که تنها میتواند از
طریق دانش به دست بياید حمایت میکند .بهطور مشابه ،آموزش بهمنظور بهبود نگرش کلی ،مهارت و دانش کارکنان است
(الکحتانی ،2علی )2014؛ بنابراین آموزشوپرورش در اسالم یک اصل است« :او پيامبرش را از ميان امیها برانگيخت تا بر آنان
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آیات الهی را تالوت کند و به پرورش و آموزش آنان همت گمارد و کتاب و حکمت بياموزد ،درحالیکه قبالً در گمراهی آشکار
بودند (سوره جمعه ،آیه( )2سيدجوادین و تابان.)1395 ،
اسالم برای بهبود دانش ،مهارت و نگرش کارگران در تمام سطوح آموزش و توسعه را پيشنهاد میکند (الکحتانی ،علی )2014
کسب علم و دانش از اموری است که تأکيد و توصيهی معارف دینی ما –از آیات و روایات -دربارهی آن بسيار روشن است و
نياز به توضيح زیادی ندارد .این امر به تنهایی بر لزوم پيشرفت و ارتقای بهرهوری در امور دنيوی نيز اشاره دارد؛ چراکه اساس
هر پيشرفتی علم و آگاهی دربارهی آن امر است( .عترتدوست .)1390 ،در اینجا بهطور نمونه فقط به چند آیه و روایت اشاره
میشود« :بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکساناند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند» (زمر« )9 :بگو
پروردگارا! علم مرا افزون کن» (طه )114 :پيامبر اکرم -صلی اهللعليهوآلهوسلم« :علم را بجویيد هرچند در چين؛ چراکه جستن
علم بر هر مسلمانی واجب است» (عترتدوست .)1390 ،علم ،آگاهی و تخصص یکی دیگر از شرایط احراز مشاغل از دیدگاه
فرهنگ اسالمی است .در قرآن کریم علت انتخاب حضرت یوسف (ع) به مدیریت و سرپرستی خزانهداری کشور مصر ،به دليل
دو صفت مهم امانت داری و علم و آگاهی در حد اعال اعالم شده است .در سوره مبارکه یوسف (ع) کلمه «عليم» به منتها
درجهی علم ،آگاهی و تخصص اشاره دارد (سوره یوسف آیه  .)55علی (ع) میفرمایند« :ای مردم ،از همه سزاوارتر به حکومت
کسی است که به اوامر الهی از همه داناتر و آگاهتر باشد» (نهجالبالغه ،خطبه .)17
 .2چرخش شغلی
یکی از روشهای بسيار مؤثر برای گسترش افق دید مدیر یا هر فردی که برای مدیر شدن تربيت میشود چرخش شغلی است.
چرخش شغلی 1روشی است که بهوسيلهی آن میتوان افرادی را که جزءنگر هستند تبدیل به افرادی کلنگر کرد که مسائل را
در ابعاد وسيعتر میبينند و درک میکنند (ابيلی و عاليخانی .)1381 ،آن را میتوان بهعنوان یک تجربه مفيد برای آموزش
افرادی که دارای استعدادهای بالقوه برای تصدی مشاغل سطوح باالی سازمانی میباشند ،مورداستفاده قرار داد .بدین ترتيب
که بنا بهضرورت هر چند سال یکبار در واحد های مختلف سازمانی قرار گيرند تا دانش سازمانی الزم را برای ایفای وظایف و
مسئوليتهای آینده خود کسب نمایند (ابطحی.)107 :1377 ،
گردش مشاغل یکی از روشهای توسعه منابع انسانی است که میتواند ضمن توسعه دید کارکنان باعث تقویت روحيه کاری
آنان گردد .هدف اصلی از اجرای گردش مشاغل جابجایی ،اعطای ترفيع ،انتصاب و ارتقا نمیباشد ولی درصورتیکه بهصورت
حسابشده و هدفمند اجرا شود می تواند کمکی مؤثر برای دستيابی صحيح به موارد فوق و هر یک از عوامل انگيزشی و
توسعهای و حتی طراحی مسير حرکت مشاغل باشد .در اجرای گردش مشاغل ضرورت دارد عوامل فرهنگی ،محيطی ،ساختاری
و ...در نظر گرفته شود ،سطوح سازمانی تعيين گردد و با تجزیهوتحليل شرایط ،شيوه مناسب گردش مشاغل تشخيص داده
شود (رشيدی ،اصيلی و فرهادی .)1380 ،چرخش شغلی برای آموزش کارکنانی که مشاغل آنان در محتوا ،روش ،و مهارتهایی
موردنياز مشابهت دارند مناسب است .این روش زمانی باید به کار گرفته شود که تغيير موقتی شغل دو یا چند نفر از کارکنان
موجب بی نظمی ،عدم کار آیی سازمانی ،و درنتيجه ضرر و زیان به واحد سازمانی نگردد .در این صورت چرخش شغلی مزایای
زیادی را برای سازمان به دنبال خواهد داشت (ابيلی و عاليخانی.)1381 ،
گاه شرایطی پيش میآید که فردی در سازمان بایستی جابجا شود .بدیهی است اگر این جابجایی همراه با ارتقاء و ترفيع باشد،
مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه موجبات شادی فرد نيز فراهم میشود .البته رعایت ضوابط و احراز شایستگی ارتقاء را نباید
2. Job rotation
74

ازنظر دور داشت ولی اگر جابجایی همراه با ارتقاء نباشد ،غالباً مشکالتی را در پی خواهد داشت .حضرت علی (ع) این تصميم
را در مورد «عمر بن ابوسلمه مخزومی» به کار برد؛ اما این اقدام را با چنان ظرافتی به انجام رساندند که میتواند الگوی مناسبی
برای همه مدیران منابع انسانی باشد .حضرت امير (ع) پس از عزل وی و معرفی فرد دیگری بجای ایشان در نامهای خطاب به
عمر بن ابوسلمه فرماندار بحرین مینویسند« :من نعمان ابن عجالن زرقی را فرماندار بحرین قرار دادم و اختيار تو را از فرمانداری
آن برگرفتم بدون اینکه این کار برای تو مذمت یا مالمت در برداشته باشد .چراکه تو زمامداری را به نيکی انجام دادی و حق
امانت را ادا نمودی؛ بنابراین بهسوی ما حرکت کن بیآنکه مورد سوءظن یا مالمت یا متهم و گنهکار باشی؛ زیرا من تصميم
گرفتهام به سوی ستمگران اهل شام حرکت کنم و دوست دارم تو با من باشی .چراکه تو از کسانی هستی که من در جهاد با
ن
دشمن و برپاداشتن ستونهای دین از آنها استعانت میجویم ،انشاءاهلل» آری آن حضرت ضمن برکناری فرد ،چون مسلما ِ
متعهد و خوبی است با جمالتی بسيار زیبا او را تأیيد نموده و آبرویش را حفظ میکند .پس از اینکه فردی با رعایت احترام از
کار برکنار گردید ،نباید بهطورکلی او را رها کرد و از سختیها و مشکالت فراوانی که برای او رخ میدهد کامالً غافل بود
(نهجالبالغه ،نامه .1)42
اميرالمؤمنين علی (ع) در مورد دیگری نيز پس از آنکه «محمد بن ابی بکر» را از والیت مصر برمیدارند ،طی نامهای از او
دلجویی می نمایند« :به من خبر رسيده که از فرستاده شدن مالک اشتر بهسوی فرمانداریت دلگير شدهای ولی این کار را من
نه به این جهت انجام دادم که تو در تالش و کوششت سستی ورزیدهای و یا برای این باشد که جدیت بيشتری به خرج دهی.
اگرچه آنچه را که در اختيارت قرار داشت ،گرفتم ولی تو را والی جایی قرار دادم که هزینه آن بر تو آسانتر و حکومت آن
برایت جالبتر است» (نهج البالغه ،نامه  )34این نحوه برخورد حضرت نشان میدهد که بایستی ضمن دلجوئی از فرد ،دالیل
این اقدام نيز بيان شود تا نسبت به این نقل و انتقاالت توجيه گردد.2
گردش شغلی یکی از مهمترین انواع آموزش نيز محسوب میشود ،زیرا در سازمانها ی پيشرفته اعتقاد بر این است که سطح
کيفی پرسنل مهمترین عامل موفقيت می باشد و این امر از طریق آموزش حين کار حاصل میشود مثالً در مؤسسات ژاپنی
آموزشهای حين کار همراه با تکنيک گردش مشاغل بهعنوان اصلیترین محور آموزش مدیران محسوب میشود و به آموزش-
های خارج از محيط کار چندان اهميتی داده نمیشود این آموزشها از طریق جابجایی در مشاغل مختلف صورت میپذیرد و
رایجترین و منطقی ترین روش برای بهسازی منابع انسانی است .در این روش جابجایی افراد در مشاغل مختلف در یک قسمت
بر اساس برنامه زمانبندیشده تحت عنوان (کار راهه) صورت میگيرد و طی آن کارمند در هر شغل مهارتهای اصلی را یاد
گرفته و به متخصص آن شغل تبدیل میشود ،مجدد ًا انتقال و جابجایی صورت گرفته و آنقدر تداوم مییابد تا فرد با سایر
مشاغل افقی هم سطح خود آشنا شود و جابجایی افقی صورت گيرد .پسازاین مرحله انتقال افراد از قسمتی به قسمت دیگر
صورت میگيرد (رشيدی ،اصيلی و فرهادی.)1380 ،
 .3پيشرفت مسير شغلی (کارراهه)
یکی از راههای افزایش بهرهوری نيروی انسانی ،نظام جبران خدمات غيرمالی است .شغل مهمترین عنصر در جبران غيرمالی به
شمار میآید .کارکنان انتظار دارند با استخدام و انجام کار برای سازمان فرصتهای پيشرفت شغلی نيز برایشان فراهم گردد.
مسير پيشرفت شغلی عبارت است از مجموعه ی مشاغلی که شخص در طول زندگی کاری دنبال میکند و تصدی آنها را بر

1. mahdavian68.blogfa.com
2. http://www.hawzah.net
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عهده دارد (ابيلی و عاليخانی .)1381 ،در بهترین وضعيت ،توسعه منابع انسانی ،افزون بر آموزشوپرورش ،توسعه سازمان و
توسعه مسير پيشرفت شغلی را نيز در برمیگيرد (مصباحی ،توفيقی ،عباسزاده .)1390 ،از لوازم ابتدایی ارتقای بهرهوری و
حرکت در مسير پيشرفت حقيقی ،تالش و جدیت در کار است .آیات و روایات در این زمينه تأکيد بسياری دارند؛ به همين
دليل ،لزوم ت الش برای ارتقای کيفيت زندگی دنيوی را ـ که در آن جهت رقم زدن زندگی در راه رضایت خدا باشد ـ میتوان
برداشت کرد.
در برخی از آیات به نفس عمل و تالش هر شخص و اینکه آینده و آخرتش درگرو اعمالش است اشارهشده است؛ مانند این
آیات« :برای انسان جز آنچه تالش کرده (هيچ نصيب و بهرهای) نيست ،و اینکه تالش او بهزودی دیده خواهد شد» (نجم ،آیه
 39و « .) 40پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (که) یقين ًا من عمل هيچ عملکننده ای از شما را از مرد یا زن تباه
نمیکنم»(آل عمران .)195 :دین اسالم تبعيضی بين کارکنان قائل نمیشود .همچنين کارکنان مسلمان به برنامهریزی برای
آینده شغلی و پيشرفت مسير شغلی خود تشویق می شوند .در اسالم بر این موضوع تأکيد شده است که کارکنان برای توسعه
کار راهه خود باید مورد یاری قرار بگيرند( .عظمی.)2010 ،1
امام علی –عليهالسالم -فرمودهاند« :علم قرین عمل است؛ ازاین رو هر کس عالم باشد به علم خود عمل کند ،و علم عمل را به
دنبال خود فرامیخواند؛ اگر عمل بدان پاسخ مثبت داد و فراخوان علم را اجابت کرد ،میماند وگرنه از صحنهی جان آدمی کوچ
میکند» (عترتدوست.)1390 ،
 .4ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد را میتوان بدین گونه تعریف کرد« :ارزیابی عملکرد کنونی با گذشته فرد با توجه به معيارهای او» .در ارزیابی
عملکرد فرض بر این گذاشته میشود که معيارهای ارزیابی مشخص شده است و نتيجه ارزیابی را با این هدف به فرد میدهند
که موجبات انگيزش وی فراهم شود ،درنتيجه او نقاط ضعف خود را برطرف مینماید یا اینکه چون گذشته عملکرد عالی خود
را ادامه میدهد (دسلر.)200 :1390،
فرآیند توسعه منابع انسانی ارتباط تنگاتنگی با ارزیابی عملکرد دارد و فلسفهی این ارتباط این است که ارزیابی عملکرد توسعه
و پرورش منابع انسانی را جهتدار و هدفدار مینماید زیرا اگر در سازمان پرورش منابع انسانی و آموزش بهطور مستمر انجام
شود ولی هدفدار نباشد ،سودی ندارد ،بنابراین یکی از ابزارهای مهم ،هدفدار نمودن توسعهی منابع انسانی در سازمانها،
ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان میباشد (سلطانی.)1376،
حضرت علی (ع) در بخشی از خطبه  90میفرمایند« :ای بندگان خدا ،پيش از آنکه موردسنجش قرار گيرید ،خود را بسنجيد
و قبل از آنکه شما را به پای حساب ببرند ،حساب خود را برسيد» (نهجالبالغه ،خطبه .)90
همچنين میفرماید« :سپس اعمال زیردستان و کارمندان را مورد ارزیابی قرار بده و مامورانی را برای نظارت بر کارمندان خود
بگمار ،از کسانی که راست گو و باوفا باشند تا حقایق را دقيقاً به تو اطالع دهند ،زیرا بازرسی مداوم و پنهانی سبب میشود که
به امانتداری و مدارا کردن به مردم ترغيب شوند» (نهجالبالغه ،نامه .)53
برای ارزیابی عملکرد کارکنان راههای زیادی پيشنهادشده است و همه این راهها مفيد و مکمل همدیگر هستند .در نامه 53
نهجالبالغه به یکی از این روشها اشارهشده است که شاید یکی از مهمترین راهها باشد آنجا که حضرت امير (ع) میفرماید:
«بدان که افراد شایسته را از طریق آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری میسازد میتوان شناخت» (نهجالبالغه ،نامه .)53
Azmi, I. A. G.
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چنانکه موالی متقيان امير مؤمنان میفرماید« :سپس اعمال زیردستان و کارمندان را مورد ارزیابی قرار بده و مامورانی را برای
نظارت بر کارمندان خود بگمار ،از کسانی که راستگو و با وفا باشند تا حقایق را دقيقا به تو اطالع دهند ،زیرا بازرسی مداوم و
پنهانی سبب می شود که به امانت داری و مدارا کردن به مردم ترغيب شوند» (نهجالبالغه ،نامه .)53
امر ارزیابی مسئلهای ضروری و نصب و تعيين فردی به عنوان ارزیاب الزم است؛ اما باید دانست که این افراد حوزه اختيارات
محدود و معينی دارند و بایستی حریمهایی را محفوظ نگهدارند .امير مؤمنان علی (ع) میفرماید« :از لغزشهای مردم نيک
چشمپوشی کنيد» (نهجالبالغه حکمت .)20
مسلمانان به روز جزا اعتقاد دارند و بر این باوراند که در آن روز در دادگاه عدل الهی حاضر میشوند و اعمالشان مورد ارزیابی
قرارگرفته و آنان مورد پاداش یا تنبيه قرار میگيرند (هاشيم .)2009 ،امام علی (ع) در نامه خود به مالکاشتر میفرمایند که
خدای سبحان پاداش را در طاعت نهاده است و کيفر را برابر معصيت تا بندگان خود را از عذابش برهاند و آنها را بسوى بهشت
روانه سازد و باید کارکنان را بر اساس رفتار و عملکردشان مورد ارزیابی قرار دهيد( .علی .)2010 ،ارزیابی عملکرد اسالمی باید
واضح و روشن باشد .دو رویکرد ارزیابی عملکرد در اسالم ،قضاوت و ارزیابی رفتار است ،همچنين مدیران مسلمان باید به این
نکته توجه کنند که ارزیابی عملکرد در اسالم باید با توجه به مفاهيم مسئوليتپذیری و پاسخگویی انجام گيرد ،اساس ارزیابی
عملکرد اسالمی قراردادی بودن ،مسئوليتپذیری و کنترل است .استخدام یک قرارداد دوطرفه است که هریک از طرفين حقی
را دارند که باید بهخوبی ادا شود .مسئوليتپذیری به این صورت است که هر فرد تنها مسئول عمل خویش است و نباید در
برابر خطاهای دیگران پاسخگو باشد (هاشيم .)2009 ،ارزیابی عملکرد در اسالم بر مفهوم انصاف و اعتماد بنا شده است
(الکحتانی.)2014 ،
بر اساس سخنان گهر بار امام علی (ع) ،ارزیابی عملکرد به دو دسته تقسيم میشود :مستقيم و غيرمستقيم .در روش مستقيم
ارائه نتيجه عملکرد به وسيله خود فرد صورت میگيرد و در روش غيرمستقيم فردی برای تحت نظر داشتن کارکنان و ارزیابی
آنان فرستاده میشود (علی.)2010،
 .5فرهنگسازمانی
فرهنگ سازمان بهمثابه سرچشمهی همهی تواناییهای سازمان جلوهگر شده است؛ چراکه مهمترین عنصر هر سازمانی
انسانهایی هستند که در درون سازمان مجموعهای از اعتقادات ،باورها ،ارزشها و الگوهای رفتاری دارند و اجرای امور سازمان
و نظارت بر آن را بر عهده دارند؛ این مجموعه فرهنگســازمانی را شــکل میدهد (ســلطانی .)1390 ،فرهنگســازمانی یک
سـازمان باورها ،نگرشها ،فرضـيات و انتظارات مشـترکی را در برمیگيرد که در نبود یک قانون یا دسـتورالعمل صـریح رفتارها را
هــدایــت مــیکــنــد و در اکــثــر ســــازمــانهــا ،اکــثــریــت مــوقــعــيــتهــای مــدیــریــتــی ایــنچــنــيــن اســــت.
فرهنگ سازمان خود را به شيوههای مختلف عرضه میکند:
 هنجارها :مقررات نانوشته (معموالً حتی ناگفته) رفتار. ارزشها :باورها درباره آنچه برای سازمان مهم و سودمند است. سبک مدیریت :شيوههای اعمال (یا ترک) اقتدار مدیریتی. ابزار و مصنوعات :طرح ساختمانها تصویر ذهنی شرکت و غيره (آرمسترانگ.)1380 ،بنابراین فرهنگسازمانی قسمتی از محيط داخلی سازمان را توصيف میکند که ،در حقيقت ،ترکيبی از مجموعهی تعهدات،
اعتقادات و ارزش های مشترک بين اعضای سازمان است و برای راهنمایی کارکنان در ادای وظایفشان استفاده میشود .در
سازمانهایی که فرهنگ آنها قوی است ،اعضا آنها از رسالتها و هدفهای سازمان آگاهی کامل داشته و به آنها تعهد دارند؛
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هم چنين ميان اهداف کارکنان و سازمان و مدیریت همسویی الزم وجود دارد (سلطانی .)1390 ،فرهنگسازمانی چنانکه
رابينز )1991( 1مطرح میکند مجموعه باورها ،بينشها ،نمادها ،آیينها و ارزشهای مشترک در یک سازمان است که میتواند
اندیشه و رفتار اعضا را تحت تأثير قرار دهد و موجب انگيزش احساسات ،نگرشها و تعاملهای مشترک آنان شود.
فرهنگسازمانی از ده مؤلفه خالقيت فردی ،ریسکپذیری ،هدایت و رهبری ،یکپارچگی ،حکایت مدیران ،کنترل ،هویت ،سيستم
پاداش ،سازش با پدیده تعارض و الگوهای ارتباطی تشکيلشده است (حریری ،جعفری)1390 ،
در قرآن کریم ،از فرهنگ به مفهوم مصطلح آن تعبيری یافت نمیشود؛ ولی بهطورکلی قرآن کریم از فرهنگ در یکجا بهعنوان
زبان قوم یادکرده است؛ چون قرآن کریم نخست در محيط جزیره العرب نازلشده و با مردمی سروکار داشته که دارای اعتقادات
و رفتاری خاص بوده اند« :وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول ٍ إِآل بِلِسَان ِ َقوْمِه ِ لِ ُيبَيِّن َ لَهُم ْ» ما پيامبران را نفرستادیم ،مگر با زبان قوم
خودشان سخن بگویند (سوره ابراهيم،آیه  .)4در جای دیگر از فرهنگ بهعنوان حکم جاهليت یادکرده و در آیات بسياری به
اعتقادات و فرهنگ رایج عصر خود حمله می کندَ « :أ َفحُکْم َ الْجَ َـهِلِيَّة ِ یَبْغُون َ وَمَن ْ أَحْسَن ُ مِن َاللَّه ِ ُحکْمًا ِّل َقوْم ٍ یُو ِقنُون َ» آیا
حکم جاهليت را میجویيد؟ برای گروهی که باور دارند ،حکم چه کسی از حکم خدا بهتر است؟ (سوره مائده،آیه  .)50همچنين
از فرهنگ بهعنوان سنن یادکرده و در آیات بسياری سنت گذشتگان و آدابورسوم آنها را یادآوری کرده استَ « :قدْ خَلَت ْ مِن
َقبْلِکُم ْ ُسنَن ٌ َفسِيرُوا فِی االْرْض ِ فَانظُرُوا کَيْف َ کَان َ عَـَ ِقبَة ُ ا ْل ُمکَذِّبِين َ» پيش از شما ،سنتهایی وجود داشت و هر قوم ،طبق
اعمال و صفات خود ،سرنوشتهایی داشتند؛ که شما نيز همانند آن را دارید [ پس بر روی زمين ،گردش کنيد و ببينيد سرانجام
کار تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود (سوره آلعمران ،آیه .)137
قال رسولاهلل (ص) :مَن سَنَّ سُ َّنةً حَسَنَةً َفلَهُ أجرُ مَن عَمِلَ بِها إلى یَومِ القِيامَةِ مِن غَيرِ أن یَن ُقصَ مِن اُجُورِهِم شَىءٌ ،هر کس
سنت نيکویى را بنا نهد ،اجرى برابر اجر همه عمل کنندگان به آن عمل تا روز قيامت براى اوست ،بدون اینکه از اجر آنان کم
گردد .این حدیث بهص ورت کلی داللت بر این دارد که افراد جامعه اسالمی باید از تالش فرهنگی دست نکشيده و در جهت
تعالی فرهنگ اسالمی بکوشند؛ زیرا این امر باعث سعادت اخروی آن شخص شده و تا قيامت اثرات این کار فرهنگی عاید آن
شخص خواهد شد( .مصطفوی)9 :1375 ،
 .6ساختار سازمانی
ساختار سازمانی نيز متغير تعيينکننده دیگری در سازمانهاست که بهعنوان چارچوبی از پيچيدگی وظایف ،ميزان رسميت
قوانين و مقررات و تمرکز در امتيازات و الگوی روابط رسمی که الزمه تحقق وظایف و اهداف سيستم است (مير سپاسی،
)1382؛ اما سـاختاری که از پيچيـدگی ،رسـميت و تمرکـز سـازمانی بـاالیی برخـوردار باشـد ،نهتنها از جریـان اطالعـات
سـازمانی جلـوگيری مـیکنـد بلکـه باعـث نارضـایتی کارمندان ،کنـدی جریـان تصميمات ،از دست دادن توان رقابتی سازمان،
کاهش تعامل اجتماعی کارمندان ،تضـعيف مدیریت دانش و درنتيجه کندی واکنش در برابر متغيرهای محيطی خواهد شد،
باوجود ساختار مناسـب ،افراد در سازمان سریعتر میتوانند اطالعات به دست آورند و سریعتر تصميمگيـری کننـد و سرعت
واکنش سازمانها در برابر متغيرهای محيطی نيز بيشتر خواهد شد (حسنزاده ،خنيفر ،کوليوند و عسگری .)1390 ،برنز و
استاکر ( )1961نوع ساختار سازمانهای دارای محيط ثابت ،با نوع ساختار سازمانهای با محيط پویا را کامالً متفاوت و به
ترتيب تحت عنوان ساختار مکانيکی و ساختار ارگانيکی نام گذاری کردند .ساختار مکانيکی بر پایه مدیریت عملی (که ارتقاء
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بهرهوری را باعث میشود) شکلگرفته و از مشخصات آن رسميت زیاد ،تمرکزگرایی باال و پيچيدگی فراوان است .این مدل
توسط فایول ( ) 1929بيان و در نقطه مقابل آن ،ساختار ارگانيکی قرار دارد که بر مبنای اصول بيولوژیک توسط فن برتاالنفی
( )1950ارائه شد و سازمانی با رسميت کم و دارای کانالهای ارتباطی در کليه جهات و بهصورت غيرمتمرکز است (مير
سپاسی1381 ،؛ حریری و جعفری.)1390 ،
سـاختار سـازمانی ترکيب مداومی از وظایف و فعاليتها را نشان میدهد و الگوی ایجاد روابط بين واحـدهای یک سازمان است
که آن را از یکدیگر متمایز و روابـط بـين آنهـا را طراحـی میکند که شامل وظایف ،روابط ،مسئوليتها ،اختيارات و ارتباطات
کارکنان در سازمان است که آن را میتوان بهصورت ساده مجموع کل روشهایی که کارها را به وظایف روشـن تقسـيم و
سپس دستيابی به هماهنگی در خالل آن را ميسر میکند ،تعریف نمود (عرفانی نيا )1383 ،همچنين ساختار سازمانی روابط
کار و وظيفه را مهيا و چگونگی کار کردن کارکنـان را مشـخص مـیکننـد و وظایف معين را در موقعيت و زمان معين تطبيق
میدهد و آن را می توان یکی از اجزاء سازمان که از عناصـر پيچيدگی ،رسمـيت و تمرکز سازمانی تشکيلشده تعریف نمود
(حسنزاده ،خنيفر ،کوليوند و عسگری .)1390 ،با توجه به اینکه استراتژیهای سازمان ساختار سازمان را تبيين میکنند،
میتوان نتيجه گرفت که باید از یک طرف تناسبی بين استراتژی سازمان و ساختار آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر یکی
از عوامل تأثيرگذار در ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی باشد (حریری ،جعفری .)1390 ،بنابر آنچه گفته شد ساختار سازمانی
را چهارچوب سازمانی و یا شاکله کار معرفی میکنند .برای نمونه همچنان که در یک ساختمان ستونها و آهنآالت ،شاکله
ساختمان را تشکيل میدهند ساختار هم شاکله سازمان میباشد (نجاتبخش اصفهانی)1387،
عواملی در سازمان نشان دهنده ساختار سازمان هستند که در زیر به چند مورد از آنها میپردازیم:
.6-1هماهنگی
در نظام آفرینشی اصلی است که از مصادیق دیگر اصول مدیریتی در حکومت و مدیریت رحمانی خداوند میباشد و آن وجود
هماهنگی در نظام آفرینشی است .در آیات  2الی  4سوره ملک خداوند میفرماید:
هفت آسمان را آفرید در آفرینشش هيچ تفاوتی نمی بينی بار دیگر نگاه کنيم آیا هيچ شکاف و خللی مشاهده میکنی ،پس
دوباره نگاه کن سرانجام چشمانت در جستوجوی خلل و نقصان ناکام مانده بهسوی تو بازمیگردد و درحالیکه خسته و ناتوان
است .اگر به معانی و تفاسير مربوط به فطور مراجعه کنيد مالحظه خواهيد نمود که در نظام حاکم بر جهان هستی همهچيز
در جای خودش و دارای نظم خاصی است و با مشيت بالغه الهی و تدبير خداوند رحمان درحرکتاند و هيچگونه سستی ،کجی،
ناروائی و عدم هماهنگی مالحظه نمیشود (نجاتبخش اصفهانی.)1387،
غ جُهدِهِم َو التَّعاوُنُ عَلی إقامَةِ الحَقِّ بَينَهُم
امام علی عليه السالم  :مِن واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَی العِبا ِد النَّصيحَةُ بِمَبلَ ِ
از حقوق واجب خدا بر بندگان  ،خيرخواهی به اندازه توان ،و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در ميان خود است( .نهج
البالغه  ،خطبه ) ۲۱۶
تَ عاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و وال تَعاوَنُوا عَلَی اإلثمِ و العُدوانِ(در نيکوکاری و پرهيزکاری یکدیگر را یاری کنيد و در گناه و تجاوز
 ،به یکدیگر یاری نرسانيد (مائده  ،آیه )۲
 -6-2وحدت فرماندهی
در همينجا اگر بخواهيم وضعيت سلسلهمراتب والیتی و حکومتی را بدانيم به آیات  83سوره مبارکه نساء توجه کنيم که
میفرمایند:
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ن أَوِ ا ْلخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَ ْو رَدُّو ُه إِلَى ال َّرسُولِ وَإِلَى أُولِی الْألَمْرِ ِمنْهُ ْم لَعَ ِلمَهُ ا َّلذِین َ َیسْتَنبِطُونَهُ مِنْ ُهمْ َولَوْلَال
ن الْألَمْ ِ
"وَإِذَا جَاءَ ُهمْ أَمْرٌ مِّ َ
َفضْلُ اللَّهِ عَلَ ْيکُ ْم وَرَحْمَتُ ُه لَالتَّبَ ْع ُتمُ الشَّيْطَانَ إِلَّال َقلِيلًال"
در این آیه مبارکه ضمن بيان اخبار واصله از امورات امن و خوف از جایگاهی بهعنوان اولی االمر (یعنی کسی که صاحباختيار
امر حکومتی است) و اینکه بایستی با اجازه و اذن ا و وظائف را انجام داد نام برده شده است .در آیات مبارکه  55سوره مائده
دقيق ًا جهت گيری فرماندهی و فرمانبری را برای والیت حضرت پيامبر (ص) بهصراحت روشن کرده است" :إِنَّمَا وَلِ ُّي ُکمُ ال َّلهُ
وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلَالةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَا َة وَهُمْ رَاکِعُون" اگر به بررسی معانی والیت از دیدگاه تفسير ،آیات،
روایات مراجعه شود دقيقاً به حقانيت فرمایشات عالمه طباطبائی پی خواهيم برد ،در آنجا که نقل میکنند" :رسول خدا (ص)
بر همه شئونات امت اسالمی در جهت سوق دادن آنان بهسوی خدا و برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنان و قضاوت در ميانشان
والیت دارد .این والیت در طول والیت خداوند که ناشی از تفویض الهی است قرار دارد ،یعنی چون اطاعت از او اطاعت از
خداوند است درنتيجه والیت او والیت خدای بزرگ است و باید از او اطاعت کرد" (نجاتبخش اصفهانی.)1387،
 -6-3ضرورت شرح شغل
حضرت علی عليهالسالم می فرماید :برای هر یک از زیردستان و کارکنان خود شغل و وظيفهای خاص و مشخص تعيين کن تا
او را نسبت به همان کار مؤاخذه و بازپرسی کنی ،زیرا این روش سزاوارتر است تا اینکه کارهایت را به یکدیگر وانگذارند
(نهجالبالغه نامه  .)53از این روایت بهخوبی مشخص می شود که بایستی برای هر یک از نيروهای زیردست یک کار مشخص
همراه با حدودوثغور آن تعيين کرد تا هم فرد بداند چه وظيفهای برای وی در نظر گرفتهشده است و هم مدیر بتواند نظارت
خود را اعمال نماید .بدیهی است در صورت عدم واگذاری وظيفه ای خاص به فرد معين ،تشویق و تنبيه ميسر نخواهد شد و
تميز خادم و خائن از یکدیگر امکان پذیر نيست و مدیر نيز قادر نخواهد بود ،ميزان دستيابی به اهداف را پيشبينی نماید و در
صورت بروز کاستی و اهمال در انجام وظيفه ،هر یک از کارکنان تقصير را به گردن دیگری میاندازد .این حالت میتواند به یک
بحران اساسی در سازمان تبدیل شود.
 -6-4شرایط احراز شغل
حضرت علی (ع) می فرمایند« :برای هر یک از مشاغل و امور خود ،فردی را بگمار که کارهای سنگين و زیاد ،او را درمانده
نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند» (نهجالبالغه ،نامه  .)53از این روایت از منظر مدیریت منابع انسانی نکات
بسيار مفيد و حائز اهميتی را میتوان برداشت کرد:
 .1واگذاری مسئوليت هر یک از مشاغل به فرد خاص
تا مسئوليت سرپرستی آن را به عهده داشته باشد و در قبال آن پاسخگو باشد .بر اساس بخشی از حدیث که میفرماید« :واجعل
لراس کل امر من امورک راسا» ،ضرورت تقسيمکار و سازماندهی مشاغل نيز مستفاد میگردد .پيامبر گرامی اسالم صلیاهلل
عليه و آله نيز میفرماید :هنگامیکه کارها به دست غير اهلش سپرده شود ،منتظر پایان کار باش (پيمانی و شریعتی:1383 ،
 .)328حضرت علی (ع) در بخشی از نامه معروف  53خطاب به مالک اشتر میفرمایند« :باید برای هر نوعی از کارها یک رئيس
انتخاب کنی ،رئيسی که کارهای مهم ،وی را مغلوب و درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند و بهخوبی باید
بدانی اگر عيبی در همنشيان تو یافت شود -که تو از آن بیخبر باشی -شخص ًا مسئول آن خواهی بود» (نهجالبالغه ،نامه .)53
 .2تناسب و همسنخی شاغل با شغل
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سفارش حضرت این است که فردی باید سرپرست شود که عالوه بر دارا بودن ویژگیهای عمومی شرایط احراز شغل ،در مقابل
عظمت و کثرت کارها عاجز نشده و قادر به احاطه و تسلط بر امور باشد (همان منبع).
 .3تفکيک صحيح شغل
برداشت دیگری نيز از این روایت میتوان داشت؛ و آن این است که مشاغل باید بهگونهای تقسيم گردد که یک فرد معمولی
قادر به انجام صحيح آن باشد یعنی نه آن قدر زیاد سخت باشد که فرد از انجام آن عاجز باشد «الیقهره کبيرها» و نه اینکه
شغل این قدر متنوع و گسترده باشد که فرد دچار تشتت و سردرگمی بشود «ال یتشتت عليه کثيرها»(.همان منبع).
 .7فناوری (تکنولوژی)
تکنولوژی اساسـاً مجموعـه ابـزاری اسـت کـه گسترش اختيارات انسان را فـراهم سـاخته و بـشر هميشه به تکنولوژی وابسته
بوده است .تکنولـوژی یعنی توانایی ابزارسازی و اکنون مبنایی است بـرای توليد ثـروت بيـشتر از طریـق افـزایش بهـرهوری
«برنارد گندرن مینویسد :تکنولوژی بـه هـر دانـش عملی نظامیافتهای اطالق میشود که بـر تجربـه و یا نظریه عملی مبتنـی
باشـد و تـوان جامعـه را در توليد کاالها و خـدمات افـزایش دهـد و در قالـب مهارتهـای توليـد و سـازمانهـا یـا ماشينآالت
تجسم یابد» .پـس از انقـالب صنعتی ،تکنولوژی تأثير بـسيار شگفتانگيزی در زندگی انسانها و باال بردن اسـتانداردهای
زنـدگی داشــت« .جــوس اورتگــا گــست دو هــدف از تکنولوژی برمیشمارد :اول بـرای حفـظ کـردن زندگی ارگانيک که
تنها در طبيعت وجـود دارد بـا تطبيق زندگی شخصی بـا محـيط ،دوم بـرای رواج دادن زندگی خوب ،که با تطبيق محيط بـا
زنـدگی شخصی حاصل میگـردد (وفامهر ،مجيدی.)1386 ،
در زیر به آیاتی در خصوص تکنولوژی میپردازیم:
سمَواتِ وَ االَ ْرضِ فَان ُفذُوا لَا تَن ُفذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ» اگر میتوانيد از مرزهای آسمانها و زمين عبور کنيد ،ولی قادر نيستيد،
«اَ ْقطَارِ ال َّ
مگر با قدرت و نيرو( .سوره الرحمن،آیة )33
آیات فراوانی در قرآن مجيد وجود دارد ،که میگوید کرات آسمانی ،و موجودات زمينی ،و شب و روز ،و مانند آنها ،همه مسخّر
انساناند.
 «و سَخَّرَ َلکِمُ االَنْهار َ» (خداوند نهرها را مسخّر شما کرد) (سوره ابراهيم ،آیة )32 «و سَخَّرَ َلکُمُ الْ ُف ْلکَ» (کشتی را مسخّر شما ساخت) (سوره ابراهيم ،آیة )32ل وَ النَّهارَ» (شب و روز را مسخّر شما ساخت) (سوره نحل ،آیة .)12
 «و سَخَّرَ َلکُ ُم الَّيْ َشمْسَ وَ الْ َقمَرَ» (خورشيد و ماه را مسخّر شما ساخت) (سوره ابراهيم ،آیه .)33
 «و سَخَّرَلَ ُکمُ ال َّ «هُوَالَّذی َسخَّرَ الْبَحْرَ ِلتَأکُلُوا َلحْمَاً طَرِیًّا» (دریا را به تسخير شما درآورد ،تا گوشت تازه از آن استفاده کنيد) (سوره نحل ،آیة.)14
هلل سَخَّ َر َلکُم مَّا فِی االَ ْرضِ» (آیا نمیبينی خداوند همه آنچه را روی زمين است ،مسخّر شما ساخت) (سوره حج،
نا َ
 «اَلَ ْم تَ َر اَ َّآیة .)65
 «وسَخَّرَ َلکُم مَّا فِی السَّمواتِ و ما فِی االَ ْرضَ جَمِيعاً مِنْهُ» (خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است همگی را مسخّر شماساخت) (سوره جاثيه ،آیه .)13
 .8راهبرد (استراتژی)
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از استراتژی در طی دهه های گذشته تعاریف زیادی ارائه شده است که هرکدام با رویکرد خاصی استراتژی را مورد بررسی قرار
ت
داده و درعينحال نقاط مشترک زیادی نيز دارند .در تعریفی از استراتژی که اندروز 1بيان میکند ،استراتژی الگوی تصميما ِ
سازمان است که اهداف آن را تعيين کرده و نشان میدهد ،همچنين خطمشیها و برنامهها جهت رسيدن به این اهداف را نيز
توليد میکند ،و حيطة کسبوکاری که سازمان دنبال میکند ،نوع سازمانی که هست یا تمایل دارد باشد (از نظر اقتصادی و
انسانی بودن)  ،و ماهيت مشارکتی را که برای سهامداران ،کارکنان و جوامع در نظر دارد ،تعریف میکند (موردن2016 ،2
(.استراتژی راهکارهای اصلی هستند که به تغيير در ساختار ،رفتار یا عملکرد میانجامند .راهبرد ،پلی بين تهدیدها و فرصتهای
محيطی با نقاط قوت و ضعف داخلی است که از امکانات محيطی یا مدیریتهای داخلی برای غلبه بر ضعف داخلی یا تهدید
محيطی بهرهمند می شود یا بالعکس .به تعبيری دیگر یکی از مزایای راهبرد ،مرتفع کردن تهدیدات محيطی بهوسيله عوامل
قوت درونی است (بدری و رهبری زاده.)1387 ،
این تعریف را می توان تصویری نسبتاً جامع از استراتژی دانست که البته این تعریف امروزه با کمی تغيير مواجه شده و نظرات
جدیدی در باب تعریف استراتژی بيان میشود .در تعاریف جدیدتر از استراتژی که مایکل پورتر را میتوان آغازگر آنها دانست،
بحث کمی فراتر از موضوع برنامه ریزی بلندمدت برای رسيدن به اهداف رفته و عنصری به نام کسب مزیت رقابتی وارد بحث
میشود .در اینگونه تعاریف استراتژی الگو و برنامهای است که اجرای آن منجر به کسب مزیت رقابتی برای سازمان میشود و
موضوع اصلی در اینجا به جایگاه سازمان در بازار برمیگردد .به عقيده مایکل پورتر استراتژی عبارت است از دستیابی به مزیت
رقابتی از طریق ایجاد تمایز؛ که این تمایز را میتوان در ارائة یک ارزشافزوده منحصربهفرد به مشتری و همچنين داشتن دیدی
واضح و روشن از چگونگی رسيدن به موقعيتی منحصربهفرد در بازار ،دید (شریفی و جواهری.)1394 ،
در تعریفی واضحتر استراتژی فعاليتهای یک شرکت برای رسيدن به مزیت رقابتی پایدار است .در این تعریف هدف استراتژی
کسب مزیت رقابتی پایدار و عملکرد باال در یک صنعت برای حداقل  10سال یا بيشتر است )مارکوس .)2011 ،3در این دسته
از تعاریف بيان میشود که اساساً هدف مدیریت استراتژیک تعيين ،ایجاد و حفظ مزیت رقابتی است .بهطورکلی ،مفهوم مزیت
رقابتی عبارت است از توانایی یک شرکت برای ارائة ارزش به مشتریان ،بيش از چيزی که رقبا میتوانند ارائه کنند (شریفی و
جواهری .)1394 ،نقش استراتژی در سازمانها ،تمرکز فعاليتها ،ایجاد سازگاری و تطبيق و همچنين ایجاد ایدهها و تصاویر
جدیدی از آینده سازمان است .استراتژی بهعنوان مکانيزمی برای خلق و توزیع ثروت در قالب تطبيق سازمان با محيط و
دستيابی به اثربخشی تلقی میگردد .برخی از اندیشمندان ازجمله هوفر ،شندل و هریسون روی این مسئله تأکيد دارند که
استراتژی ویژگی نائل شدن سازمان به تطبيق با محيط و مدیریت فرصتها و تهدیدهای محيط خارجی هماهنگ با قابليتهای
درونی سازمان است (باقری و دلپسند .)1386 ،راهبرد برای هدایت و سوق دادن وضعيت موجود به یک وضعيت مطلوب
است .وضعيت مطلوب در انتهای افق را چشمانداز میگویند (بدری آذرین ،گودرزی ،خيبری و اسدی)1385 ،
روش پژوهش

1. Andrews
2. Morden
3. Marcus
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روش این به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شيوه گردآوری دادهها توصيفی از نوع پيمایشی است .در روش تحقيق توصيفی ـ
پيمایشی ،محقق به تصویرسازی آنچه هست میپردازد؛ پس از طراحی پرسشنامهای بر اساس مبانی نظری پژوهش و انتخاب
نمونهای بهصورت تصادفی ساده از ميان کارکنان نسبت به گردآوری دادهها ،اقدام و حوزههای تأثيرگذار تعيين گردیدند.
جامعه آماری برابر با  480نفر کارمند و  180نفر عضو هيأت علمی دانشگاه ایالم بود .از این تعداد با عنایت به فرمول لوی و
لمشوی ( )1999تعداد  150نفر از کارکنان و تعداد  50نفر از اعضای هيأت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند .به دليل
مشخص بودن تعداد و اسامی کارکنان و اعضای هيأت علمی در سطح دانشگاه ایالم ،تعداد  200نفر نمونه به شيوه نمونه گيری
س يستماتيک انتخاب شدند .زمانی که تعداد افراد مشخص و ليست اسامی در دسترس باشد از شيوه نمونهگيری سيستماتيک
میتوان استفاده کرد (سعادت طلب ،یاسينی و شيرعلی )1395 ،از بين  200نفر ،تنها  7نفر به سواالت پرسشنامه جواب
نداده بودند .بنابراین دادههای مربوط به  193نفر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل یک پرسشنامه ساختارمند شامل  56سؤال در  8بُعد که هر بُعد شامل  7سؤال میباشد تدوین
و در بين کارکنان و اعضای هيأت علمی توزیع گردید .در این پرسشنامه از طيف  5درجهای ليکرت ( 1تا  )5استفاده شد.
از آنجایی که پرسشنامه ساختارمند میباشد ،جهت محاسبه روایی از دو ضریب ( CVRضریب نسبی روایی محتوایی) و CVI
(شاخص روایی محتوا) استفاده شد .برای تعيين  CVRاز متخصصان درخواست میشود تا هر آیتم را بر اساس طيف سه
قسمتی (ضروری ،مفيد است ولی ضرورتی ندارد ،ضرورتی ندارد) بررسی نمایند .سپس پاسخ ها مطابق با فرمول زیر محاسبه
میگردد (حاجی زاده و اصغری)1390 ،
𝑵
𝒏𝑬 −
𝟐
= 𝑹𝑽𝑪
𝑵
𝟐
در این رابطه 𝐸𝑛 تعداد متخصصانی است که به گزینه ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر مقدار محاسبه
شده با مقدار جدول برابر یا بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته می شود.
جدول( :)1جدول انتخاب متخصصان جهت تعيين روایی محتوایی
حداقل مقدار روایی معتبر

تعداد افراد پانل متخصصان
5

0/99

6

0/99

7

0/99

8

0/85

9

0/78

10

0/62

15

0/49

20

0/42

25

0/37

30

0/33

40

0/29
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تعداد متخصصان مورد نظر در این مطالعه  15نفر اختيار شده و با توجه به نتایج نظرات تمامی آنها ،مقدار  CVRتمامی
آیتمها بيشتر از  0/49برآورد شد .بر این اساس تمامی سؤاالت و مؤلفهها از روایی محتوایی مناسبی برخوردارند .عالوه بر روش
فوق ،از روایی تشخيصی به روش تعيين شاخص ميانگين واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شده که نتایج آن بر حسب
مؤلفههای پژوهش در جدول زیر آمده است.

جدول ( :)2نتایج پایایی و روایی پژوهش
ضریب نسبی روایی
محتوایی

متغیرهای پژوهش

شاخص روایی محتوا

ضریب پایایی آلفای
کرونباخ

CVI

CVR

تحليل عاملی
تأیيدی

حوزههای تأثیر گذار در توسعه منابع انسانی

آموزش

0/77

0/885

0/91

0/889

گردش شغلی

0/657

0/828

0/91

0/907

0/77

0/857

0/92

0/914

مسير

پيشرفت
شغلی

ارزیابی عملکرد

0/847

0/885

0/93

0/895

ساختار سازمانی

0/71

0/90

0/94

0/926

راهبرد

0/695

0/95

0/94

0/927

فناوری

0/77

0/894

0/91

0/881

فرهنگ سازمانی

0/695

0/895

0/92

0/896

ميزان پایایی بدست آمده برای شاخصهای مطرح شده باالتر از  0/70میباشد بنابراین تمامی ابعاد از پایایی مناسبی
برخوردارند .دادهها با استفاده از روش های همبستگی و رگرسيون چند گانه تحليل شدند .آلفای کل برابر با  0/98شد که
بيشتر از  0/70میباشد.
تجزیه و تحليل حاصل از این مرحله با استفاده از نرمافزار  SPSSدر دو سطح آمار توصيفی و استنباطی صورت گرفته است.
در بخش آمار توصيفی شاخص های گرایش مرکزی مانند فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار ،و در بخش آمار استنباطی
آزمونهای  tتک نمونهای و آزمون فریدمن استفاده گردید.
توزیع توصیفی حوزههای تأثیر گذار بر توسعه منابع انسانی اسالمی
جدول ( :)4توزیع توصيفی حوزههای تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی اسالمی
حوزهها

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف از

ميانه

مد

ميانگين

انحراف
معيار

آموزش

193

1

5

3/333

0/064

3/42

4

0/898

گردش شغلی

193

1

5

3/165

0/066

3/14

2

0/925
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پيشرفت مسير شغلی

193

1

5

3/359

0/067

3/71

4

0/942

ارزیابی عملکرد

193

1

5

3/245

0/073

3/71

2

1/015

ساختار سازمانی

193

1

5

3/216

0/069

3/14

4

0/965

راهبرد

193

1

5

3/229

0/069

3/28

4

0/966

فناوری

193

1/43

5

3/320

0/067

3/42

4

0/936

فرهنگ سازمانی

193

1

5

3/081

0/067

3

2

0/934

مطابق جدول شماره  .4مشاهده میشود که ميانگين تمام مؤلفهها باالتر از حد متوسط ( )3شده است؛ پس به طور توصيفی
گفته میشود که هر  8حوزه از نظر اثر گذاری بر توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار دارند .با توجه به ميانگينهای
حاصله به ترتيب حوزه های پيشرفت مسير شغلی و فرهنگ سازمانی بيشترین و کمترین تأثير را بر توسعه منابع انسانی دارند.
آزمون  tتک نمونهای
جهت مقایسه هر کدام از عوامل داخلی سازمان با مقدار متوسط ( )3از آزمون  tتک نمونهای 1استفاده میکنيم .در این آزمون
ميانگين نمونه را با مقدار  3که مقدار متوسط در نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار میدهيم .چنانچه ميانگين هر کدام
از عوامل بيشتر از مقدار  3باشد و دارای اختالف معنی داری با این مقدار تعيين شده باشد ( ،)p< 0/05نشان از این دارد که
عامل مد نظر بر توسعه منابع انسانی اسالمی مؤثر است.
جدول ( :)5آزمون  tتک نمونه ای جهت مقایسه عوامل داخلی سازمان با مقدار متوسط (=)3
حوزهها

ميانگين

مقدار t

تفاوت ميانگين

درجه آزادی

سطح معنی
داری ((Sig

آموزش

3/333

0/333

5/148

192

0/000

گردش شغلی

3/165

0/165

2/490

192

0/014

پيشرفت مسير

3/359

0/359

5/301

192

0/000

شغلی
ارزیابی عملکرد

3/245

0/245

3/362

192

0/001

ساختار سازمانی

3/216

0/216

3/121

192

0/002

راهبرد

3/229

0/229

3/297

192

0/001

فناوری

3/320

0/320

4/456

192

0/000

فرهنگ سازمانی

3/081

0/081

1/211

192

0/227

1.One Sample T test
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نتایج حاصل از جدول شماره  .5نشان میدهد که ميانگين حوزه آموزش ،بهطور معنی داری بيشتر از مقدار متوسط است
( )p<0/01که نشان از تفاوت آماری بين ميانگين حوزه آموزش و مقدار  3دارد؛ بررسی نتایج و ميانگين حوزهها نشان میدهد
گردش شغلی ،پيشرفت مسير شغلی ،ارزیابی عملکرد ،ساختار سازمانی ،راهبرد و فناوری بر توسعه منابع انسانی تأثير دارند
( .)p<0/01ميانگين حوزههای ذکر شده به طور معنی داری بيشتر از مقدار متوسط است .ولی ميانگين حوزه فرهنگ سازمانی
با مقدار  3/081تفاوت چندان معنی داری با ميانگين متوسط ندارد.
آزمون فریدمن
در این بخش آزمون فریدمن را برای رتبه بندی حوزهها انجام دادهایم تا مشخص شود کدام یک از حوزهها مهمترین حوزهی
تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی اسالمی در دانشگاه ایالم بهشمار میرود؟ و همچنين آنها را اولویت بندی نمائيم؛
میخواهيم ببينيم بين  8حوزه مذکور کدامیک ،حوزهی مؤثرتری در توسعه منابع انسانی اسالمی میباشد و کدامیک چندان
مهم نيست .در واقع میخواهيم این حوزهها را رتبهبندی نمائيم .با انجام این کار  ،خروجی بهدستآمده از این آزمون مطابق
جداول شماره  2و  3خواهد بود :
جدول شماره ( :)6آزمون فریدمن بين حوزههای تأثيرگذار بر توسعه منابع انسانی اسالمی
حوزهها

ميانگين رتبهها

اولویت بندی حوزهها

پيشرفت مسير شغلی

4/92

1

آموزش

4/91

2

ارزیابی عملکرد

4/62

3

فناوری

4/58

4

گردش شغلی

4/43

5

راهبرد

4/37

6

ساختار سازمانی

4/14

7

فرهنگ سازمانی

4/04

8

کای ـ اسکوار26/121 :

درجه آزادی7 :

سطح معنی داری)0/000 : (sig

همانطور که از جدول شماره  .6مشاهده می شود  sig > 0/05 ،شده است  .بنابراین بين این حوزهها اختالف معنی داری
وجود دارد و میتوان آنها را رتبه بندی نمود  .این رتبه بندی نيز بر اساس مقدار ميانگين رتبهها در همين جدول نشان داده
شده است.
چنانچه در این جدول مشهود است به ترتيب حوزههای «پيشرفت مسير شغلی» و « آموزش» به عنوان مهمترین حوزههای
تأثيرگذار بر توسعه منابع انسانی اسالمی به شمار میروند .همچنين حوزهای چون «فرهنگ سازمانی» حوزهی مهمی جهت
توسعه منابع انسانی اسالمی به شمار نمیرود.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعيين حوزههای تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی انجام شد .مطالعه حاضر قصد دارد
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رویکرد نوینی را در توسعه منابع انسانی که آن هم توجه به جنبه اسالمی بودن این حوزهها میباشد را ارائه نماید .پژوهش
حاضر درصدد تعيين حوزه های تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی و رتبه بندی این حوزههای شناسایی شده
از نظر ميزان تأثيری که بر توسعه منابع انسانی میگذارند و همچنين وضعيت آنها در دانشگاه ایالم بود.
با استفاده از آزمون  tتک نمونهای ميزان تأثير هر یک از این حوزهها در دانشگاه ایالم سنجيده شد و نتایج حاکی از آن بود
که ميانگين حوزههای گردش شغلی ،پيشرفت مسير شغلی ،ارزیابی عملکرد ،ساختار سازمانی ،راهبرد و فناوری بر توسعه منابع
انسانی تأثير دارند .ميانگين حوزههای ذکر شده به طور معنی داری بيشتر از مقدار متوسط بود.
وضعيت این حوزه ها در دانشگاه ایالم با استفاده از آزمون فریدمن سنجيده شد که بر طبق این نتایج به ترتيب حوزههای
«پيشرفت مسير شغلی» و «آموزش » تأثير معناداری بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاه ایالم داشتند.
همچنين حوزهای چون «فرهنگ سازمانی» تأثير معناداری بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی در این دانشگاه نداشت.
در خصوص یافته های فوق به دليل جنبه اسالمی داشتن ،تا کنون در داخل و خارج از ایران پژوهش مشابهی انجام نشده است
اما بررسیها نشان داد بدون داشتن این رویکرد چندین مورد پژوهش متناسب با موضوع حاضر انجام شده است .در مطالعهای
که جزنی ،طاهری و ابيلی ( )1389با عنوان « تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعة دانش کارکنان» انجام
دادند و به این نتيجه دست یافتند که اجزاء اصـلی سازمان شامل سرمایه ی انسانی ،سـاختار سـازمانی ،فرهنـگ سـازمانی،
فنـاوری ،راهبـرد و محـيط میباشند ،که به صورت مستقيم در توسـعهی منابع انسانی تأثير میگذارد .در پژوهشی دیگر نتایج
حاصل از تجزیه وتحليل دادههای پژوهش ،بيانگر آن بود که فرایندهای مدیریت دانش؛ شامل توليد دانش،تسهيم دانش،
بهکارگيری و ذخيره دانش با تأثيرگذاری بر فرهنگ سازمان ،ساختار ،استراتژی دانشی سازمان و فناوری میتواند منجربه
توسعه منابع انسانی شود (موسی خانی،حسنقلی پور و وظيفه .)1392 ،در مطالعه ابيلی و عاليخانی ( )1381باعنوان «بررسی
عملکرد سيستم توسعه منابع انسانی در دانشگاههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران» سيستمهای توسعه منابع انسانی
شامل :شاخصهای آموزش ،چرخش شغلی ،ارزشيابی عملکرد و کار راهه شغلی میشوند .همچنين در مطالعه محمدی ،فرهی،
سلطانی و تاروردی پور( )1393با عنوان «طراحی و تبيين الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمانهای نيروهای مسلح»
متغيرهای مؤثر بر توسعه منابع انسانی سازمانِ مورد مطالعهشان ،عبارتند از :عوامل سازمانی ،شامل نظام جذب و بهکار گماری،
نظام آموزش ،نظام تربيت و پرورش ،نظام ارزشيابی عملکرد ،نظام ارتقا ،نظام حقوق ،نظام بازنشستگی و ویژگیهای سازمان؛
عوامل فردی ،شامل :انگيزههای فردی و ویژگیهای شخصيتی و عوامل زمينهای شامل :محيط نزدیک و محيط دور هستند .با
توجه به یافتههای فوق کاربستهای نظری و عملی در زیر ارائه شده است.
کاربرد نظری
مطالعه حاضر به پژوهشهای حوزه توسعه منابع انسانی از طریق یک هدف کمک میکند .این مطالعه به سؤال اساسی در
خصوص اینکه چه حوزه هایی بر توسعه منابع انسانی با رویکرد اسالمی متناسب با مذهبيت اسالم تأثير میگذارند جواب
میدهد زیرا پژوهشهای حوزه توسعه منابع انسانی تا به امروز به تعيين حوزههای تأثير گذار بر توسعه منابع انسانی با رویکردی
اسالمی توجه نداشتهاند.
کاربردهای عملی
یافتههای پژوهش حاضر گویای این است که سازمانها برای توسعه منابع انسانی باید به حوزههای ذکر شده توجه داشته
باشند و همچنين باید به معنویت در کار نيز توجه نمایند و تنها بر روی بازدهی کارکنان تمرکز نکنند بلکه ابتدا به امر رضایت
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و خشنودی کارکنان توجه نمایند زیرا این امر بازدهی بيشتر کارکنان را نيز در پی خواهد داشت از سوی دیگر مدیران برای
همگام سازی علوم نوین با علوم اسالمی باید برنامههای آموزشی را به طور مستمر بازنگری و به روز رسانی نمایند .همچنين
باید مسير پيشرفت شغلی روشن و واضحی برای کارکنان متناسب با شایستگی و توانائيشان طراحی شود تا کارکنان برای
پيشرفتشان دچار ابهام و سر در گمی نشوند و برای رسيدن به سطوح باالتر شغلی تالش نموده و انگيزه داشته باشند.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

مدیران تمامی مراکز آموزش عالی کشور تجارب خود را در زمينه توسعه و توانمندی کارکنان با یکدیگر تسهيم نمایند .و حتی
از تجارب سایر سازمانها و باالتر از آن از تجارب بين المللی در این زمينه استفاده نمایند؛
مدیران مراکزی را برای آموزش و توسعه کارکنان در سازمانها یا خارج از آن ایجاد نمایند و حتی خود آنها به طور مستمر
و از نزدیک بر چگونگی عملکرد این مراکز ،نظارت نمایند؛
مدیران از کارکنان با دانش و تجربه باال در تصـميم گيریها و برنامهریزیهای مربوط به آموزش و توسعهی توانمندی کارکنان
استفاده نمایند و زمينه مشارکت گروهی در این خصوص را فراهم نمایند؛
منابع و امکانات الزم را برای آموزش و توسعه کارکنان خود فراهم نمایند و در صورت لزوم به منظور ترغيب کارکنان خود نيز
در برنامههای آموزش و توسعه مشارکت داشته باشند.
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