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چکیده
هدف از این مقاله چگونگی تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران است .از جمله مسائل این
سازمانها میتوان به نگاه تک بعدی مدیران به فرایندها و کارکردها اشاره کرد که مانعی برای تکامل محسوب میشود.
در این تحقیق جهت حل مسئله پیچیده تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی از استراتژی هرمنوتیک انتقادی استفاده شده
است؛ بر این اساس ،ابتدا محورهای اصلی تفکر سیستمی بررسی گردیده ،تفسیر و همفکری بین نظریهها ارائه شدهاند.
سپس به بررسی ابعاد در پارادایم تفسیری پرداخته و گزارهها و امتزاج مفاهیم کلیدی بیان شدهاند .بر اساس روش تحقیق
انتخابی جهت پاسخگوئی به پرسشهای متناسب با موضوع تکامل از نمونهگیری هدفمند و قضاوتی استفاده گردیده است.
روش گردآوری دادهها کتابخانهای ،جستجوهای اینترنتی و مراجعه به متون ،اسناد و مدارک بوده ،ابزار جمعآوری
فیشبرداری است :شناسائی ،مطالعه و بررسی مجموعهای بالغ بر  99کتاب 91 ،مقاله 7 ،تحقیق و  9سند ،جمعاً  929منبع.
دادهها طی پنج دور هرمنوتیک (پیشفهم ،فهم افقها ،ترکیب افق ها ،بازگشت به کل و نقد و اصالح) تحلیل شدهاند.
قابلیتهای سرمایه انسانی در رویکرد سلسلهمراتب پدیدههای این ماتریس از ساده تا پیچیده طوری تکامل مییابند که
سطح پیچیدهتر شامل قابلیتهای سطوح سادهتر است.
مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی ،سیستمی شامل اجزاء ساختار سازمانهای دولتی ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی و
کارکردهای سرمایه انسانی است که ج هت خلق ارزش مشترک و منفعت عامه در محیط اسالمی-ایرانی به صورت کلنگر،
همافزا و چرخهای در ارتباط هستند .نتایج این نحقیق با ترکیب ابعاد ،منظرها و سطوح چندالیه ارائه شدهاند.
کلمات کلیدی :تکامل قابلیتها ،سازمانهای دولتی ،سرمایه انسانی ،سلسلهمراتب پدیدهها.

 1دانشآموخته دکترا ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .مسئول مکاتباتmehdihodaei@ut.ac.ir :

 2استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانsralvani@gmail.com .
 3استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانhryazdani@ut.ac.ir .
 7استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانmatin@ut.ac.ir .
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 .1مقدمه
خدا درجات مؤمن را با اعطاء علم باال میبرد (.)9
دغدغه آغاز مطالعات مقاله حاضر ،این سؤؤاالت بؤوده اسؤت :چؤرا قابلیؤتهؤای سؤرمایه انسؤانی در
سازمانهای دولتی ایران تکامل نیافتهاند؟ راهحل منسجم جهت رویاروئی با این مسئله چیست؟
مسئله اصلی که محقق در این مقاله در جستجوی راهحلی برای آن است ،تکبعدی بؤودن معمؤاری
منابع انسانی در سازمانها میباشد؛ بدین معنی که در اغلب سازمانهؤا بؤر فراینؤدهای مؤدیریت منؤابع
انسانی تأکید شده (2؛ 9؛  )7و از کارکردهای سرمایه انسانی غافل ماندهاند؛ یؤا در برخؤی بؤا تمرکؤز بؤر
کارکردها (9؛ 0؛  ،)4فرایندها مورد توجه قرار نگرفته اند .نتیجه در هؤر دو حالؤت ،نقصؤان قابلیؤتهؤای
سرمایه انسانی خواهد بود زیرا در نگاه تک بعدی ،بین فرایندهای مدیریت منؤابع انسؤانی و کارکردهؤای
سرمایه انسانی ناسازگاری وجود دارد.
در نظریه و مدلهای مرتبط با قابلیتهای سرمایه انسانی ابعادی وجؤود دارنؤد کؤه ممکؤن اسؤت از
چشم طراح پنهان مانده و جزء اهداف نبوده اند .لذا در تحقیق حاضر جهت طراحی مدل تکامل به کشف
این ابعاد پرداخته میشود.
با توجه به مراتب فوق ،اهداف این تحقیق عبارتند از:
 طراحی مدل تکامل قابلیتهؤای سؤرمایه انسؤانی در سؤازمانهؤای دولتؤی ایؤران بؤا رویکؤرد
سلسلهمراتب پدیدهها و هدف نهائی قربةً الی اللّه
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش()8
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند

 تبیین اجزاء مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران برای منفعؤت
عامه
 تشخیص روابط بین اجزاء جهت خلق دانش و ارزش مشترک

 تعیین سلسلهمراتب طراحی ابعاد سیستم تکاملی با تفکر سیستمی
 فهم چگونگی پیوند حلقههای دانشی فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهؤای سؤرمایه
انسانی در بستر مسائل ساختاری سازمانهای دولتی ایران
 ترکیب افقهای فکری و استنتاج گزارههای تفسیری از کلیت منسجم مدل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
حکومت از دیدگاه اسالم ،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور
آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان مؤیدهؤد تؤا در رونؤد تحؤول فکؤری و
عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی اهلل) بگشاید .ملت ما در جریان تکامل انقالبؤی
خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضؤع
فکری و جهان بینی اصیل اسالمی بازگشت؛ اکنون بر آن است که با موازین اسالمی جامعه نمونه (اسوه)
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خود را بنا کند .بر چنین پایهای ،رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت
بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی پرورش یابؤد
( .)1بر این اساس ،جامعه ایرانی در افق چشمانداز بیستساله چنین ویژگیهائی خواهد داشت:
توسعهیافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیائی و تاریخی خؤود ،متکؤی بؤر اصؤول اخالقؤی و
ارزشهای اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهؤای مشؤروع،
حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضؤائی .برخؤوردار از دانؤش پیشؤرفته،
توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی (.)92
اتکاء بر توانائیهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتهای وسیع برآمده از زیرسؤاختهؤای
موجود در کشور و بهرهگیری از مدیریت جهادی و روحیه انقالبی و تکیه بر اولویتهای اساسی آمؤده در
سیاستهای کلی« :اصل  77قانون اساسی»« ،اقتصؤاد مقؤاومتی»« ،علؤم و فنؤاوری»« ،نظؤام اداری» و
«جمعیت» و از همه باالتر توکل به قدرت الیزال الهی میتوانؤد مؤا را بؤه رغؤم تمایؤل و اراده دشؤمنان
عنود ،با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگوئی برآمده از تفکر اسالمی در زمینه پیشرفت که به کلؤی
مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است ،یاری رساند ( .)99اقدامات اساسی جهت تدوین الگوی توسعه
اسالمی-ایرانی که رشد و بالندگی انسان هؤا بؤر مؤدار حؤق و عؤدالت و دسؤتیابی بؤه جامعؤه متکؤی بؤر
ارزشهای انقالبی و تحقق شاخصهای عؤدالت اجتمؤاعی و اقتصؤادی در گؤرو آن اسؤت ،توسؤط قؤوای
سهگانه کشور شکل میگیرد (.)92
کمال در جائی است که یک شیء بعد از آنکه ”تمام“ هست باز درجه باالتری هم مؤیتوانؤد داشؤته
باشد .اگر این کمال برای شیء نباشد باز خود شیء هست ،ولی با داشتن این کمال یک پله بؤاالتر رفتؤه
است ( ،99ص .)99هر صاحب مکتبی که مکتبی برای بشریت آورده است ،نظریهای درباره کمال انسؤان
و یا انسان کامل دارد ( .)99از منظر معرفت شناسی نظؤری ،تکامؤل انسؤان بؤا اصؤول فلسؤفی مالصؤدرا
مطابقت دارد که در قرن  90و  94میالدی پیش از اندیشمندانی چون بوفون ،المارک ،دارویؤن و واالس
مطرح شده البته ابن مسکویه  022سال قبل از مالصدرا مطالبی را درباره تکامل گیاهؤان عنؤوان کؤرده
است .نظریه های علمی ،تکاملی را که فالسفه اسالمی و ایرانی از منظر عقلی بررسی نمودهاند ،بر اسؤاس
مشاهدات تجربی تأئید میکنند.
اصل تکامل بیش از پیش دخالت قوه ای مدبر ،هادی و راهنمؤا را در وجؤود موجؤودات زنؤده نشؤان
میدهد و ارائهدهنده اصل غایتمندی است ( .)97مالصؤدرا گرچؤه ماننؤد فیلسؤوفان پیشؤین ،انسؤان را
حیوان ناطق نامیده ،منطق را فهم کلی حقایق میداند ولی نفس انسؤان را در مرتبؤه فراتؤر از عقالنیؤت
جستجو میکند که ذاتاً حقیقت واحدی است طوری که در عین وحدت و گستردگی ،مراتؤب گونؤاگونی
دارد .نفس از یک طرف در حال تکامل مداوم بوده ،از طرف دیگر در اصل ذات خؤود پایؤدار اسؤت .ایؤن
تکامل ،چرخهای میباشد که وجود مراتب تکاملی را از پائینترین مرتبؤه در مسؤیر دوار طؤی کؤرده ،در
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پایان به ابتدای خویش می رسد .این مرتبه ،از عؤالی تؤرین مراتؤب وجؤود نؤازل شؤده کؤه پؤس از طؤی
سلسله مراتب تکامل نهایتاً به همان وجود عالی صعود خواهد کرد .نفس در مسؤیر تکؤاملی خؤود در هؤر
مرتبه با صورت وجودی آن مرتبه یکی و در انتها انسان کامل میشود (.)99
مراحل سیر و سلوک عرفانی جهت شؤناخت رازهؤای هسؤتی در منطؤقالطیؤر عطؤار هفؤت منؤزل،
وادی یا شهر عشق به ترتیب ذیل هستند.
 .9طلب
پیشت آید هر زمانی صد تعب
چون فرو آئی به وادی طلب
 .2عشق
غرق آتش شد کسی کان جا رسید
بعد از این وادی عشق آید پدید
 .9معرفت
معرفت را وادئی بی پا و سر
بعد از آن بنمایدت پیش نظر
 .7استغناء
نه در او دعوی و نه معنی بود
بعد از این وادی استغناء بود
 .9توحید
منزل تفرید و تجرید آیدت
بعد از این وادی توحید آیدت
 .0حیرت
کار دائم درد و حسرت آیدت
بعد از این وادی حیرت آیدت
 .4فقر که سرانجام به فنا میانجامد:
کی بود اینجا سخن گفتن روا()90
بعد از این وادی فقرست و فنا
میتوان تکامل قابلیت های سرمایه انسانی را به صورت مرحلهای با این هفؤت وادی طؤوری تطبیؤق
داد که هر منزل پیشنیاز وادی بعدی باشد؛ این تطبیق در جدول  9آمده است.
جدول  .1تطبیق تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی با منطقالطیر عطار
وادی

تکامل قابلیتها

طلب
عشق
معرفت
استغناء
توحید
حیرت
فقر و فنا

یادگیری و تالشهای بدو استخدام
افزایش بینش ،انگیزه ،فداکاری ،حس تعلق به سازمان و تحمل سختیها
ژرفنگری و شناخت مداوم قابلیتها ،فرایند و روشهای ترقی و جستجوی کمال
کشف استعداد و توانائیهای تخصصی جهت استقالل کاری
تفکر سیستمی و کلنگر ،وحدت قابلیتها در کسب منفعت عامه سازمانهای دولتی
شناخت ابهامات و حل مسئله جدید
فراشناخت ،فهم باطن ویژگیها ،تواضع و تکامل مداوم قابلیتها
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انسان معیوب در برنامه انسانسازی خود را به انسان سالم تبدیل میکند و انسؤان سؤالم بؤه کامؤل.
این برنامه تزکیه نفس ،اصالح معایب ،رفع نواقص و تسلط عقل ،ایمان و اراده بؤر شؤهوت اسؤت؛ برنامؤه
دعا ،پرستش حق ،ارتقاء روح و پرواز به سوی خدا ( ،99ص .)28سرمایه انسؤانی سؤالم بؤا رفؤع نقصؤان
قابلیتها به کامل تبدیل میشود؛ برنامه انسانسازی در قالب شکل  9بیان میگردد.
فرایند کمال

انسان کامل

انسان معیوب فرایند تمامانسان سالم
شکل  .1برنامه انسانسازی؛ با الهام از ()13

همان طور که در شکل  9مالحظه میشود ،فرایند تمام ،افقی و فرایند کمال ،عمودی است .میتوان
فرایند تمام را طیفی و فرایند کمال را سلسله مراتبؤی در نظؤر گرفؤت؛ بؤدین صؤورت کؤه انسؤان سؤالم
ویژگیهای انسان معیوب را ندارد اما چون انسان کامل در سلسؤلهمراتؤب بؤاالتر از انسؤان سؤالم اسؤت،
ویژگیهای آن را نیز دارد.
در برخی تحقیقات از چارچوب معماری برای ساماندهی به مفاهیم ساختاری و فراینؤدی ،همچنؤین
بازآفرینی سازمانی بر اساس فناوری اطالعات اسؤتفاده شؤده ولؤی نگؤرش حؤاکم بؤر ایؤن چؤارچوبهؤا
اثباتگرائی بوده که نتوانسته دستاوردهای مطلوب مورد ادعا را چندان به همراه داشته باشؤد .بؤه دلیؤل
ویژگیهای منحصر به فرد مدل تکامل قابلیت های سرمایه انسؤانی ضؤروری اسؤت پؤیش از اسؤتقرار در
سازمان ،بررسی و مطالعات گستردهای صورت پذیرد؛ بهویژه در ایران که سابقه و تجربهای گزارش نشده
و بومی سازی نگردیده است .لذا الزم میباشد این مدل با لحاظ ابعاد فرهنگی سازمانهای دولتؤی ایؤران
طراحی شود .همان گونه که بررسی پیشینه تحقیقات بؤهویؤژه در ایؤران نشؤان مؤیدهؤد ،جؤای خؤالی
پژوهش در رابطه با تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی بهخصوص در سطح دکترای تخصصؤی بؤه چشؤم
می خورد طوری که این مسئله نیاز به انجام تحقیق را در حوزه مدیریت منابع انسانی ،ویژه سازمانهؤای
دولتی ایران با رویکرد سلسلهمراتب پدیدهها مضاعف میسازد .در این مقاله به منظور نؤوآوری در اجؤزاء
مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی و ایجاد روابط بهینه جهت نیؤل بؤه اهؤداف ،مؤلفؤههؤای ارزشؤی
متناسب با شرایط بومی سازمانهای دولتی ایران در ساختار مدل و ارزشهای منبعث از باور و اعتقادات
اساسی در عوامل و روشهای مرتبط با رویکرد سلسلهمراتب پدیدهها طراحی شدهاند.
 .2روش پژوهش
در این مقاله جهت نیل به راهحل متناسب با مسئله تحقیق از روش کیفی ،نؤوع اکتشؤافی ،پؤارادایم
تفسیری و استراتژی هرمنوتیک انتقادی با شیوه تحلیل دور هرمنوتیک استفاده شده است .محقق برای
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دستیابی به رهیافتی که بتواند از حیث روششناسی نیازهای پؤژوهش را مرتفؤع سؤازد بؤا محؤدودیت و
عمدتاً تعابیر کلی و مفهومی روبرو بوده طوری که مداقه و شفافیت از این منظؤر ،نؤوعی نیؤاز محسؤوب
شده است .از طرف دیگر ،استفاده از برخی استراتژیهؤای هرمنوتیؤک در مقیؤاس پژوهشؤی کوچؤک و
مسائل محدود نمیتواند پاسخگوی نیازهای این تحقیق باشد زیؤرا محقؤق بؤا مفؤاهیم بنیؤادی و کؤالن
رویاروست.
هرمنوتیک حوزه دانش گستردهای است که نحلههای فکری مختلف و اندیشمندان متعدد را شؤامل
میشود .هرمنوتیک مورد استفاده در این مقاله برگرفته از آراء دیلتای ،گادامر و هابرماس است .از یؤک
طرف ،نیاز به استفاده از پارادایم تفسیری و استراتژی هرمنوتیؤک در کارکردهؤای سؤرمایه انسؤانی و از
طرف دیگر لزوم بهرهگیری از چنین رویکردهؤائی در فراینؤدهای مؤدیریت منؤابع انسؤانی ،اتخؤاذ ایؤن
رهیافت را در تحقیق حاضر مضاعف میسازد .قابلیتهای استراتژی هرمنوتیک امکان هؤمزیسؤتی چنؤد
مفهوم اساسی را با نظریههای متعؤدد فؤراهم آورده ،بسؤتر اسؤتفاده از تجؤارب علمؤی مؤرتبط را ایجؤاد
میکند.
استراتژی نیل به اهداف مورد نظر در این مقاله ،دور هرمنوتیک از طریق تحقق فهم مشؤترک بؤوده
است .این دیدگاه برگرفته از استعاره ترکیب افقهای گادامر میباشد؛ تفاسؤیر مختلؤف از پدیؤده مؤورد
بررسی به وسیله گفتگوی باز با متن و بازگشت متوالی ترکیب شده تا فهم مشترکی را ایجاد کننؤد .بؤا
هر بازگشت ،فهم از پدیده افزایش مییابد و تفسیر کاملتر میشود .محقق در این پژوهش با توجؤه بؤه
پویائی دیدگاههای تکامل و امکان تغییر در فهم متناسب با رخدادهای نوین علم مدیریت منابع انسؤانی،
به فهم مداوم گرایش داشته زیرا فهم درست بر اساس چهار محور مؤلف ،مؤتن ،زمینؤه و مفسؤر محقؤق
میشود .مفسرمحوری یا تأکید بر محورهای دیگر مانع از فهم جامع میشود .لذا رابطه بین کؤل و جؤزء،
متن و مفسر ،فهم و پیشفهم ،متن و زمینه و سطح و عمق در دور هرمنوتیک قابل تعریف است.
انتخاب روش تحقیق یا شیوه نیل به حقیقت باید بیشترین تناسب را با مسؤئله اساسؤی و سؤؤاالت
پژوهش داشته باشد .لذا ابتدا الزم است تا به تصؤریح مسؤئله محؤوری در تکامؤل قابلیؤتهؤای سؤرمایه
انسانی پرداخته شود .مسئله اصلی در این تحقیق پیوند سه حوزه دانشی ساختار سؤازمانهؤای دولتؤی،
فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی بوده ،از طریق فهم عمیق این ابعاد میسؤر
میشود .از این رو روششناسی در این پژوهش باید از توانائی فهؤم ،تفهؤم و مفاهمؤه برخؤوردار باشؤد.
سؤاالت تحقیق نیز از چیستی تکامل قابلیؤتهؤا و فهؤم اجؤزاء و روابؤط پرسؤش مؤیکننؤد .اسؤتراتژی
هرمنوتیک چگونگی فهم پدیدههای گوناگون را از جمله پندار ،گفتؤار ،کؤردار ،آثؤار و متؤون مؤییابؤد.
بنابراین ،هرمنوتیک راهحل مناسب برای مسئله پژوهش حاضر است.
رویکرد طراحی مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی ،انسجام سلسلهمراتؤب پدیؤدههؤا بؤه صؤورت
ماتریس تعاملی طی سه مرحله اصلی است :درک ساختاری (شناخت مراتب) ،درک محتؤوائی (شؤناخت
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اجزاء) و درک تناظری (شناخت روابط) .محقق با توجؤه بؤه پیچیؤدگی موضؤوع ،کمبؤود منؤابع و لؤزوم
بهکارگیری تفکر بینرشتهای جهت دریافت اطالعات ،تحلیل ،تفسیر ،استنتاج و پاسخگوئی بؤه سؤؤاالت
تحقیق با مراجعه به متون ،اسناد و مدارک حوزه مدیریت دولتی ،مدیریت منابع انسانی ،نظریؤهپؤردازی
هرمنوتیک از نمونهگیری هدفمند و قضاوتی استفاده کرده که ابزار و روش گردآوری دادهها فیشبرداری
کتابخانهای و جستجوهای اینترنتی بوده است.
 .3یافتههای پژوهش
در مراحل اولیه تحقیق با مراجعه به منابع فارسی ،عربی و التین ،کلیت موضوع و بدنههؤای دانشؤی
مرتبط مشخص شدند .در این ارتباط ،بدنههائی چون آموزش ،تئوری سیستمها ،اقتصاد ،روانشناسؤی و
رفتار سازمانی در مجموعهای بؤالغ بؤر  99کتؤاب 91 ،مقالؤه 7 ،پؤژوهش و  9سؤند ،جمعؤاً  929منبؤع
شناسائی ،مطالعه و بررسی گردیدند .هدف اصلی این بود تا هر منبع در نقش یؤک مشؤاهده در مبحؤث
تکامل قابلیت های سرمایه انسانی ،چارچوب مفهومی تحقیق را مشخص کند و زمینه ادامه کار را فؤراهم
نماید .به عبارت دیگر ،این مجموعه مطالعات ،بینش درست ادامه روند را به ارمغان آورد .ارائه مدلی کؤه
بتواند با تشخیص ساختار سازمانهای دولتی ایران مبنؤای ادامؤه پؤژوهش قؤرار گیؤرد مسؤتلزم ورود از
دریچه فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی است .لذا ماتریس ،مدل ،چارچوب
و سیستم اولیه تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی با تعیین تقدم ،تأخر و ارتباطات طوری ارائه شدند کؤه
مبنای آغاز مرحله بعد بر اساس استراتژی هرمنوتیک انتقادی باشند.
عالئم سؤال داخل خانههای جدول  2بیانگر تعداد گزارههای تفسیری حاصل از همافزائی ابعاد مؤدل
در ترکیب افقها خواهد بود.
جدول  .2سلسلهمراتب اولیه مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران
هستیشناسی

معرفتشناسی

روششناسی

دور هرمنوتیک مداوم
ساختار سازمانهای دولتی

؟

؟

؟

فرایند مدیریت منابع انسانی

؟

؟

؟

کارکرد سرمایه انسانی

؟

؟

؟

جهت اعتبارسنجی نتایج این تحقیق از معیارهای زیر استفاده شده است.


اعتبار متن گردآوریشده :دریافت فهم معتبر از متن با پرسشهای باز و مسؤتمر ()94؛ لؤذا بؤا
پرسشهای نیمهساختاریافته به متون مراجعه شده و سؤاالت فرعی در دور هرمنوتیک تعیؤین
گردیدهاند.



وجاهت و باورپذیری :ارتباط مناسب بین دادههای گردآوریشده و یافتههای تحقیق و شفافیت
و میزان کفایت فرایند پژوهش بر اساس نگاه انتقادی به شواهد ()94؛ لذا فراینؤد اجؤرا تشؤریح
شده و منابع گوناگون مورد بررسی و مداقه قرار گرفتهاند.
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اعتمادپذیری :صحت اطالعات گردآوریشده جهت تفسیر و همخوانی بر اساس واقعیؤت ()94؛
لذا اطالعات با نظر اساتید تأئید شدهاند.



دقت و استواری :نظم در فرایند مارپیچ هرمنوتیک و تعمیق در متون ،تکرار چرخه بؤین کؤل و
اجزاء ،بررسی افق متون ،ترکیب افقها و گفتگوی متن و مفسر (.)98






اخالقمداری :ارزشآفرینی نتیجه ،صالحیت دانشی محقق ،امانتداری در منابع و صحت فراینؤد
تحقیق (.)94
سوگیری :تعامل و رویاروئی محقق با دیؤدگاههؤای فکؤری متعؤدد بؤدون تفکیؤک اقتضؤائات و
شرایط زمینهای ویژه ()91؛ لذا به موقعیت زمانی-مکانی در تفسیر توجه شده است.
توجیهپذیری :قابلیت متقاعدسازی متن جهت انتقال معنا و مفاهیم محوری ()91
غنای زیباشناختی :کیفیت متن برای روایت مورد نظر مؤلف ()91

 .4بحث و نتیجهگیری
به منظور طراحی مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی ،دو رویکرد میتوان تصور نمود؛ یکؤی نگؤاه
طیفی که مراحل ،خطی و مجزا هستند؛ مانند چرخه زندگی در پیوستار  9یا طیف بلوغ در پیوستار .2
جذب

کارکرد

بهرهبرداری

جدائی

فراشناخ
پیوستار  .1چرخه زندگی
مالحظه میتیشود ،در نگاه طیفی ممکن

است ویژگیهای سطح پیشؤین
همان طور که در پیوستار 9
در سطح بعدی وجود نداشته باشند ،مثل سرمایه
ویژگیهای سطح بهرهبرداری در سطح جدائی.
انسانی:
نابالغ
توسعه
پیوستار  .2طیف بلوغ
گرایشه

بالغ

دیگری رویکرد سلسله مراتبی است که در طراحی مدل این مقاله استفاده شده طؤوری کؤه سؤطوح
ای
پدیدهها ویژگی تجمعی داشته ،قابلیتهای سطوح پیشین ،پیشنیاز قابلیت سطح بعدی اسؤت .اسؤتفاده
کسبش
از رویکرد سلسلهمراتب پدیدههؤا در مباحؤث مؤدیریت دولتؤی  -مؤدیریت منؤابع انسؤانی از جؤذابیت و
ده از
مفهؤومی کؤه راهحؤل فکؤری مناسؤبی بؤرای رویؤاروئی بؤا
اثربخشی پژوهشی مناسبی برخوردار اسؤت.
یک
محیط در این مقالؤه بؤه منظؤور تکامؤل قابلیؤتهؤای سؤرمایه
سیستمهای نظری و عملی پیچیده میباشد .لذا
انسانی از رویکرد سلسلهمراتب پدیدهها جهتدرارتباط سیستمی بین اجزاء سه بعد ساختار سؤازمانهؤای
کارکردهای سرمایه انسانی استفاده شده است.
دولتی ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی و محیط
مدل و شباهت سیسؤتمهؤای نؤرمافؤزاری (ورودی ،فراینؤد،
با توجه به تفکر سیستمی حاکم بر ایندیگر،
سیستم چرخهای تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی بؤا تکؤرار
خروجی و بازخور) به سیستم های انسانی،همافزائی
مدیریت انسان
،
منابع انسانی و کؤارکرد سؤرمایه انسؤانی در محؤیط ارزشؤی
ساختار سازمانهای دولتی ،فرایند
کامل،
جامعاال
ضداد،
ارضاء
نشدن از
قابلیتها
ی
موجود،
حقطلبی
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اسالمی-ایرانی طبق شکل  2طراحی میشود طوری که اجزاء این سیستم ،ساختار ،فرایندها و کارکردها
در یک محیط کلنگر هستند که پس از هر تکرار ،قابلیتها پیچیدهتر میشوند.
محیط ارزشی در جامعه اسالمی-ایرانی

ساختار سازمانهای

فرایند

کارکرد

دولتی:

مدیریت منابع انسانی

سرمایه انسانی

ماتریسی ،مبتنی بر
همکاری ،رهبری
مشترك ،شبکه
تکامل قابلیتها

چندبعدی ،تعدیل
چرخهای تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران
سیستم
عامه
شکل .2منفعت

نقصان قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران شده اسؤت.
باعث
تفکیک این سه بعد
قانون
شهروندان،
طراحؤی گردیؤده کؤه ابعؤاد سؤاختار ،فراینؤد و کؤارکرد ،اجؤزاء سیسؤتمی از
لذا مدل تکامل به گونه
ای اساس
الهی بر
عالیهر بعد اجزائی در ارتباط با ابعاد دیگر دارد.
داده که
شکلکلی و
مصلحت
سیستمها را طوری
بشریت،
پاسخگو،مشاهده می شود که ارتباط بین کارکردهای سرمایه انسانی و فراینؤدهای
مطروحه،
با توجه به اصول
خدمتبهرسان،
تمایزتعاملی است ولی اگر این رابطه به صورت خطی تعریؤف شؤود ،طبیعتؤاً
صورت
مدیریت منابع انسانی
رویکردبین
هنریدر(تفاوتها
سلسلهمراتب پدیده های هر دو بعد انسان و فرایند ،قابلیتهؤای سؤطوح
متعارض خواهد بود.
انسجام
مشابهین)،
داشته ،باعث همافزائی سازمانهای دولتی میشوند ولی در رویکرد طیفؤی
وجود
پیشین در سطح بعدی
علمی (تشابهات بین
ممکن است این ویژگی وجود نداشته باشد.
متفاوتها) ،تکرار در
بعد اول این مدل ،ساختار سازمانهای دولتی است؛ محقق در این بعد از طراحی بؤه دنبؤال تبیؤین
محیط ،اعتباربخشی
این واقعیت است که دیدگاههای گوناگون مدیریت دولتی هر یک وجهی از حقیقت تکامل و ارزشهؤای
به فرضیات ،فهم
انسان را در سازمان نشان داده و متناسب با شرایط و اقتضائات ویژه زمانی و مکانی در قالب نظریههؤای
منسجم از پیچیدگی
جدید ارائه شدهاند .بر مبنای این طراحی ،دیدگاههای متنوع لزوماً با یکدیگر متضؤاد و متبؤاین نبؤوده،
کل ،رویکردهای
بخشی از تناقضات و اختالفات به دلیل تفاسیر اشتباه و فهم ناقص است .میتوان بر پایه این اصؤل کؤه
گوناگون به دانش
گرائی،وجودی و ذات مشترکی میباشد ،منازعؤات بیهؤوده را در مسؤئله تکامؤل
حقیقت
سرمایه انسانی دارای
(اثبات
حقطلب و عقلجو بوده ،ضمن اینکه بؤه دنبؤال علؤم ،عؤدالت ،پیشؤرفت،
انسانو ذاتاً
انتقادی)،
قابلیتها حل کرد.تفسیری
استراتژیکست ،در جسؤتجوی قؤدرت ،منفعؤت و لؤذت نیؤز مؤیباشؤد .بؤا خلؤق
عقالنیتو تعادل ا
کمال ،سعادت ،آرامش
جوهری،ایرانی به مثابه نقطه اتکاء تحلیلها میتوان موانع تکامل قابلیتهای سرمایه
اسالمی-
ارزشهای مشترک و
منفعت عامه در سازمانهای دولتی ایران نائل شد .تقلیلگرائی ،اثباتگرائی و
انسانی را برطرف کرد
به چندگانه،
آزمونوهای
تنوع و تضاد را پدید آوردهاند .با اجرای استراتژی هرمنوتیک در طراحی این
تعاملاز این
تخصصگرائی بخشی
سیستمهای
هدفمند فلسفی-
شناختی و ائتالف
سازمانهای دولتی،
خصوصی و
غیرانتفاعی
ساختار
سازمانهای دولتی
ایران
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مدل میتوان به وحدت علوم در رشتههای مرتبط با موضوع تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی رسؤید و
به حوزههای دیگر تعمیم داد.
بعد دوم این طراحی ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی میباشد .علم مدیریت منابع انسؤانی ظرفیؤت
استفاده از دستاوردهای علوم گوناگون و فراخوانی آنها را جهت حل مسئله تکامل قابلیؤتهؤای سؤرمایه
انسانی داراست .این علم نیز شامل تعابیر و دیدگاههای متنوعی در فراینؤدهای مؤدیریت منؤابع انسؤانی
میباشد که به آموزه این تجارب در سلسلهمراتب توجه شده است .مؤدیریت منؤابع انسؤانی بؤه منظؤور
تکامل قابلیتها باید توانؤائی بهؤرهگیؤری از ایؤن فراینؤدها را در بسؤتر الزامؤات سؤاختاری و اقتضؤائات
سازمانهای دولتی ایران داشته باشد.
بعد سوم مدل ،کارکردهای سرمایه انسانی است .محقق در ریشهیابی مسئله تکامل قابلیتها با تفکر
سیستمی از فرایندها به کارکردها در سلسلهمراتب رسیده است .در این طراحی مارپیچی ،مسئله تکامل
قابلیت های سرمایه انسانی در سیستم چرخه ای ابعاد ساختار سازمانهای دولتؤی ،فراینؤدهای مؤدیریت
منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی حل میشود.
در رویاروئی با این مسئله ،دیدگاههای متنوع با کؤاهش تضؤادها در هؤر بعؤد ترکیؤب ،قابلیؤتهؤای
سرمایه انسانی در سلسلهمراتب باالتر کارکردها و فرایندها ،با رفع نقصانها کؤاملتر شؤده ،سؤازمانهؤای
دولتی با خلق ارزش مشترک به منفعت عامه نائل میشوند .این پژوهش درآمؤدی جهؤت تحقؤق تفکؤر
بینرشتهای بوده ،با طراحی مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی ،دریچهای بؤه سؤوی وحؤدت علؤوم
گشوده میشود .همچنین روش اجرای تحقیق حاضؤر بؤا تحلیؤل مؤداوم مفؤاهیم ،تکامؤل یافتؤه اسؤت.
جانمایه هرمنوتیک در مفهوم دور هرمنوتیک و ترکیب افقهای فکری جستجو میشود .یافتن این شیوه
اجرا نیز از چالشهای مقاله حاضر در مقایسه و جایگزینی با روشهای دیگر از جمله نظریه دادهبنیؤاد و
تحلیل تم بوده است.
محقق در این تحقیق به مثابه مفسر با پیشفهم موضوع پژوهش به مسئله ورود کؤرده ،تفسؤیر هؤر
سه بعد مدل را جهت ارائه راهحل استنتاج میکند .بر اساس فهؤم حاصؤل از بعؤد کارکردهؤای سؤرمایه
انسانی ،مجدداً به تفسیر ،تنظیم و تعدیل دو بعد ساختار سازمانهای دولتی ایران و فرایندهای مؤدیریت
منابع انسانی پرداخته میشود .از رابطه ترکیبی و دیالکتیکی پیشفهمها با فهم جدید ،فهم عمیؤقتؤر از
این دو بعد پدید میآید که بر فهم کارکردهای سرمایه انسانی نیز اثر گذاشؤته ،عمؤق بیشؤتری بؤه آن
میبخشد .این سیستم به منظور تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهؤای دولتؤی ایؤران ادامؤه
مییابد...
جایگاه این تحقیق نسبت به پژوهش های پیشین تفکر سیستمی و رویکرد سلسلهمراتب پدیدهها در
پیوند سه بعد ساختار سازمان های دولتی ایران ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سؤرمایه
انسانی به مثابه یک کلیت جهت تکامل قابلیتهاست.
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تکامل قابلیتهای سؤرمایه انسؤانی در سؤازمانهؤای دولتؤی ایؤران ،سیسؤتمی و سلسؤلهمراتبؤی از
قابلیتهای ساده و عینی به پیچیده و انتزاعی اسؤت .اجؤزاء ایؤن مؤدل ،سؤه بعؤد سؤاختار ،فراینؤدهای
مدیریت منابع انسانی و کارکردهای سرمایه انسانی هستند .روابط به صورت چرخهای مداوم بؤین اجؤزاء
یک کلیت جهت انسجام ابعاد و فهم عمیقتؤر از تکامؤل مؤی باشؤند .ایؤن تکامؤل تؤا زمؤان رسؤیدن بؤه
فراشناخت از حقیقت کل ادامه دارد :قربةً الی اللّه...
جدول  .3سیستمهای تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران
دور هرمنوتیک
مداوم

ساختار
سازمانهای
دولتی
(کالسیک؛

هستیشناسی

معرفتشناسی

روششناسی

متمرکؤؤز ،بوروکراتیؤؤک ،کنتؤؤرل
باال به پائین ،زنجیره فرماندهی،
تقسؤؤیم کؤؤار و پاسؤؤخگوئی بؤؤه
رهبران سیاسی منتخب؛ قدرت
غیرمتمرکز ،روابط علی ،دانؤش
سؤؤازماندهی و تجمیؤؤع منؤؤافع
شخصؤؤی مشؤؤتریان؛ ماتریسؤؤی،
مبتنؤؤی بؤؤر همکؤؤاری ،رهبؤؤری
مشؤؤترک ،شؤؤبکه چندبعؤؤدی،
ارزشهؤؤؤای اجتمؤؤؤاع ،حؤؤؤدود
قؤؤانونی ،هنجارهؤؤای سیاسؤؤی،
اسؤؤؤؤتانداردهای حرفؤؤؤؤهای و
پاسخگوئی به عموم

ساعتگونه ،یک هدف سیاسی در
قؤؤانون ،اربؤؤابرجؤؤوع و دارائؤؤی
فیزیکؤؤؤؤی؛ انعطؤؤؤؤافپؤؤؤؤذیر،
تسؤؤهیلگری حکومؤؤت و دارائؤؤی
پؤؤولی؛ تعؤؤدیل منفعؤؤت عامؤؤه
شهروندان ،قانون الهی بر اساس
مصلحت کلی و عؤالی انسؤانیت،
خیؤؤر جامعؤؤه ،خؤؤدمترسؤؤانی
حکومؤؤت ،وحؤؤدت سؤؤاختاری،
تمؤؤایز هنؤؤری (تفؤؤاوتهؤؤا بؤؤین
مشؤؤؤابهین) ،انسؤؤؤجام علمؤؤؤی
(تشؤؤابهات بؤؤین متفؤؤاوتهؤؤا) و
دارائی انسانی

علوم اجتماعی سؤاده ،مؤدیریت
بر مبنای هدف ،تئوری سیاسی،
الگؤؤؤوی ماشؤؤؤینی ،عقالنیؤؤؤت
اجمالی (انسان اداری) و تؤأمین
اجتمؤؤؤاعی؛ علؤؤؤوم اجتمؤؤؤاعی
اثبؤؤاتگؤؤرا ،مؤؤدیریت کیفیؤؤت
جؤؤؤامع ،تئؤؤؤوری اقتصؤؤؤادی،
غایت شناسی ،عقالنیؤت فنؤی و
ابؤؤؤزاری ،گفتمؤؤؤان تخصصؤؤؤی،
سؤؤازوکار انگیزشؤؤی ،قؤؤرارداد بؤؤا
شؤؤؤرکتهؤؤؤای خصوصؤؤؤی و
غیرانتفؤؤاعی و کؤؤاهش انؤؤدازه
حکومؤؤؤت؛ مؤؤؤدیریت تکؤؤؤاملی
(تکؤؤؤرار در محؤؤؤیط جهؤؤؤؤت
اعتباربخشی به فرضیات و فهؤم
منسؤؤجم از پیچیؤؤدگی کؤؤل)،
تئوری دموکراتیک ،رویکردهای
گوناگون به دانش (اثباتگرائؤی،
تفسیری و انتقؤادی) ،عقالنیؤت
اسؤؤؤؤؤتراتژیک و جؤؤؤؤؤوهری،
آزمؤؤونهؤؤای چندگانؤؤه ،تعامؤؤل
سیستم های هدفمنؤد فلسؤفی-
شناختی و ائتالف سازمان هؤای
دولتی ،خصوصی و غیرانتفاعی

گؤؤؤرایش تنبیؤؤؤه و اطاعؤؤؤت و
آموزش رفتارهؤای خؤاص؛ فهؤم
نقؤؤؤش و مسؤؤؤئولیت ،گؤؤؤرایش

فراینؤؤد تمؤؤام (تبؤؤدیل انسؤؤان
معیوب به سالم) ،تکرارپؤذیری،
طراحؤؤؤؤی آزمؤؤؤؤون دورههؤؤؤؤا،

مدرن؛ متعالی)

فرایند مدیریت
منابع انسانی

آمؤؤوزش و توسؤؤعه واحؤؤدمحور،
اقؤؤدامات مؤؤدیریتی ابتؤؤدائی و
منظم و رابطه یک طرفه؛ دانش،
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دور هرمنوتیک
مداوم
(آموزش و
توسعه؛ تحلیل
شایستگیها؛
توسعه
شایستگیها؛
انتقال
دارائیهای
شایستگیبنیان؛
مربیگری؛ بهبود
مداوم
قابلیتها)

کارکرد سرمایه
انسانی
(حقیقی؛
مفهومی؛
رویهای؛
فراشناختی)
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هستیشناسی

معرفتشناسی

روششناسی

مهؤؤارت و توانؤؤائی در گؤؤروه و
روابط دوطرفه؛ انتصاب ،کارراهه
و روابؤؤط تعؤؤاملی؛ روابؤؤط قابؤؤل
پیشبینی؛ هؤمپایؤان بؤا روابؤط
دانش بنیان؛ باز آنتروپؤی منفؤی
سؤؤازگار بؤؤا تؤؤاریخ اندیشؤؤههؤؤا و
هویت مدل ،چندپایانی ،فراینؤد
فهم (عمل با محتوای منطقی)،
توالی حوادث بنیؤادی و روابؤط
دیالکتیؤؤؤؤؤک ،خودارجؤؤؤؤؤاع و
خودتعالی

نسبیتگؤرای ابؤزاری و فنؤاوری
کنترل رفتاری؛ آگاهی اخالقؤی،
گؤؤرایش تطبیؤؤق بؤؤینفؤؤردی،
خوشؤؤههؤؤای براینؤؤد و مزیؤؤت
رقابتی انسؤان محؤور؛ نگهؤداری
نتیجؤؤؤؤؤؤؤؤه فراینؤؤؤؤؤؤؤؤدهای
شایستگی بنیان ،گرایش نظؤم و
قؤؤانون ،سیسؤؤتم برنامؤؤهریؤؤزی
تجربؤؤؤهمحؤؤؤور و تناسؤؤؤب بؤؤؤا
اسؤؤؤؤتراتژی کؤؤؤؤل سؤؤؤؤازمان؛
سازماندهی فعالیت هؤا ،گؤرایش
قؤؤؤرارداد اجتمؤؤؤاعی و قؤؤؤانون
سؤؤودمندگرا؛ ارتقؤؤاء روح مجؤؤرد
چندبعؤؤدی از طبیعؤؤت جسؤؤم،
تسؤؤلط عقؤؤل ،ایمؤؤان و اراده بؤؤر
شهوات نفسؤانی (آیؤات آفؤاق و
انفؤؤس) ،حرکؤؤت از خؤؤود بؤؤه
حقیقت خود (عشؤق بؤه کمؤال
نهؤؤائی :خؤؤدا) ،گؤؤرایش اصؤؤل
اخؤؤؤالق فراگیؤؤؤر ،یؤؤؤادگیری
تجمعی ،تغییؤر مؤنظم ،تعؤدیل
چندسؤؤطحی ،حؤؤؤذف خطؤؤؤا و
تنؤؤاق  ،اصؤؤالح معایؤؤب ،رفؤؤع
نقصؤؤؤؤان ،حؤؤؤؤل تعؤؤؤؤارض و
تعمیمپذیری

برنامه ریزی تکمیل کار ،تحلیؤل
هزینؤؤه-فایؤؤده ،ارزیؤؤابی ،شؤؤرح
فنؤؤون و غنؤؤیسؤؤازی شؤؤغل؛
فرهنگ سؤازمانی تخصؤصگؤرا،
مدل هؤای شایسؤتگی و تعیؤین
شایستگی های اصلی؛ مشؤارکت
در تصمیم سازی ،برپائی برنامؤه
توسؤؤؤؤعه ،ارتقؤؤؤؤاء داخلؤؤؤؤی،
برنامؤؤؤهریؤؤؤزی اسؤؤؤتراتژیک و
کؤؤانونهؤؤای ارزیؤؤابی و توسؤؤعه؛
بهؤؤرهبؤؤرداری از فرصؤؤتهؤؤا و
پیش بینی عملکرد و قابلیت هؤا؛
انسجام دانش و مشاوره؛ کمؤال،
اخالص ،تهؤذیب نفؤس ،سؤیر و
سلوک ،اختراع ،جهش تصادفی،
گزینش طبیعؤی ،حؤل مسؤائل
پیچیده ،حدس و ابطال ،کشؤف
مسائل پنهان ،حرکت از مسؤئله
قدیم به جدید ،سنجش میؤزان
پیشرفت ،تبدیل تئؤوری ظهؤور
به تراز تؤازه بؤا عمؤق و کؤاربرد
بیشتر و تسهیل اجؤرای برنامؤه
انسانسازی

جزئیات فنی ،روابط بین فؤردی،
اولویت فردی در کسب نتیجه و
تعداد کؤم مقتؤدران در محؤیط
رقؤؤابتی؛ وحؤؤدت انسؤؤانهؤؤا،
اشتراک جمعی ،گؤروه نگؤاری و
تبؤؤؤادل اطالعؤؤؤات فرهنگؤؤؤی؛
آگاهی ،آزادی اندیشؤه ،اختیؤار،
تعهؤؤد و مسؤؤئولیت اجتمؤؤاعی،
تناسب روشمند ،اشؤتراک بدنؤه

نوع بشر (انسان تمام و حکؤیم)،
قابلیت های پایه (حافظؤه ،تفکؤر
انتزاعؤؤی ،تعقؤؤل ،تکلؤؤم و رفتؤؤار
نمادین) ،جهان عینی ،یادگیری
و تؤؤالشهؤؤای بؤؤدو اسؤؤتخدام،
براینؤؤؤؤؤؤؤدهای فؤؤؤؤؤؤؤردی و
آزمون پذیری؛ انسان اجتمؤاعی،
ایجؤؤؤاد روابؤؤؤط متقابؤؤؤل بؤؤؤین
قابلیت های پایه ،چیستی اجؤزاء

مکاتب عقل و قؤدرت ،حکمؤت
نظؤؤری و عملؤؤی ،رفؤؤع موانؤؤع
مشترک ،بخش بندی اقتصؤادی
و نتیجؤؤهگرائؤؤی شؤؤغلمحؤؤور؛
تئؤؤؤوریپؤؤؤردازی نقؤؤؤشهؤؤؤای
جامعه شؤناختی ،انسؤان گرائؤی،
اسؤؤؤتراتژی رقؤؤؤابتی ،خطؤؤؤوط
راهنما ،صعود با مرکؤب عشؤق،
طبقؤؤهبنؤؤدی اطالعؤؤات صؤؤریح،
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دور هرمنوتیک
مداوم
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هستیشناسی

معرفتشناسی

روششناسی

عظؤؤیم دانؤؤش ضؤؤمنی مخؤؤتص
سازمان ،الگؤوریتم هؤا و توسؤعه
پؤؤروژههؤؤای سؤؤازمانی؛ غؤؤائی،
اسؤؤؤتراتژیک ،بازگشؤؤؤتپؤؤؤذیر،
پؤؤؤذیرش واقعیؤؤؤت در فضؤؤؤای
بؤؤیپایؤؤان ،همؤؤاهنگی ،توسؤؤعه
گرایش های کسب شؤده از یؤک
محؤؤؤیط در محؤؤؤیط دیگؤؤؤر،
وابسؤؤؤؤؤتگی بؤؤؤؤؤه خؤؤؤؤؤود،
استانداردسازی بؤین همکؤاران،
همافزائی و افؤزایش بهؤرهوری و
عملکرد

سؤؤؤازنده ،تفکؤؤؤر اسؤؤؤتقرائی،
جزءنگؤؤری ،افؤؤزایش بیؤؤنش و
حس تعلق به سازمان؛ چگونگی
انجام کار ،کل نگؤری ،یؤادگیری
اکتشؤؤؤافی ،ایؤؤؤده تحلیلؤؤؤی و
صؤؤؤؤیرورت؛ انسؤؤؤؤان کامؤؤؤؤل،
جؤؤؤامعاالضؤؤؤداد ،ارزش ذاتؤؤؤی
ایمؤؤؤؤان ،ارضؤؤؤؤاء نشؤؤؤؤدن از
قابلیت های موجود ،حق طلبی و
حؤؤقپؤؤذیری ،اسؤؤتقالل روحؤؤی،
چرائؤؤؤی فهؤؤؤم ،خودشناسؤؤؤی،
خودکنترلی ،خودارزیؤابی ،فهؤم
تؤؤؤاریخی نشؤؤؤانههؤؤؤا ،بؤؤؤاطن
ویژگیها ،فراسؤطح بؤینفؤردی،
حقیقؤؤؤت زنؤؤؤدگی ،بؤؤؤاور بؤؤؤه
ارزشهؤؤای مشؤؤترک ،وحؤؤدت
قابلیؤؤتهؤؤا ،تؤؤابآوری ،تواضؤؤع،
رشؤؤد شؤؤناخت فؤؤرد از ابهامؤؤات
سازمان ،یادگیری دوحلقؤه ای و
سؤؤازگاری سؤؤریع بؤؤا تغییؤؤرات
مثبت

تنظیم شرایط پیچیده مسئله و
رعایؤؤؤؤت حقؤؤؤؤوق گروهؤؤؤؤی؛
زمؤؤؤانبنؤؤؤدی آینؤؤؤدهمحؤؤؤور،
ورودی/خروجی (محرک-پاسؤخ
روانشؤؤؤناختی) ،حلقؤؤؤههؤؤؤای
بؤؤؤؤازخور مثبؤؤؤؤت و منفؤؤؤؤی،
بؤؤؤازآفرینی نظؤؤؤم اجتمؤؤؤاعی،
نسؤؤبیگرائؤؤی ،موقعیؤؤتگرائؤؤی،
محؤؤؤؤیطگرائؤؤؤؤی ،پیشؤؤؤؤنهاد
راهحلها ،روالهؤای فرهنگؤی و
رویه های منحصر به فرد؛ مکتب
اسؤؤالم ،پرسشؤؤگری از اصؤؤول
موضوعه ،ابؤداع نظؤری ،الگؤوی
انسجام ،تطبیؤق و هؤدف یؤابی،
فیاضؤؤؤؤیت ،فضؤؤؤؤیلتگرائؤؤؤؤی
اخؤؤالقمحؤؤور ،عؤؤدالت ،انصؤؤاف،
تقوی ،جستجوی ثبات از طریق
تغییر ،انتخاب یکی از راهحلها،
تنظیم مسیر و همکاری در حل
مسئله جدید

لذا مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران به شکل  9در میآید.
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محیط ارزشی اسالمی-ایرانی
ساختار متعالی
سازمانهای دولتی:
ماتریسی ،مبتنی بر همکاری،
رهبری مشترک ،شبکه
چندبعدی ،تعدیل منفعت عامه
شهروندان ،قانون الهی بر اساس
مصلحت کلی و عالی بشریت،
پاسخگو ،خدمترسان ،تمایز
هنری (تفاوتها بین مشابهین)،
انسجام علمی (تشابهات بین
متفاوتها) ،تکرار در محیط،
اعتباربخشی به فرضیات ،فهم
منسجم از پیچیدگی کل،
رویکردهای گوناگون به دانش
(اثباتگرائی ،تفسیری و
انتقادی) ،عقالنیت استراتژیک و
جوهری ،آزمونهای چندگانه،
تعامل سیستمهای هدفمند
فلسفی-شناختی و ائتالف
سازمانهای دولتی ،خصوصی و
غیرانتفاعی

فرایند بهبود مداوم
مدیریت منابع انسانی:
باز آنتروپی منفی سازگار با
تاریخ اندیشهها و هویت مدل،
چندپایانی ،فهم محتوای
منطقی ،توالی حوادث بنیادی،
دیالکتیک ،خودارجاع،
خودتعالی ،ارتقاء روح مجرد
چندبعدی از طبیعت جسم،
تسلط عقل ،ایمان و اراده بر
شهوات نفسانی (آیات آفاق و
انفس) ،حرکت از خود به
حقیقت خود (عشق به کمال
نهائی :خدا) ،یادگیری تجمعی،
تغییر منظم ،تعدیل
چندسطحی ،حذف خطا و
تناق  ،اصالح معایب ،رفع
نقصان ،حل تعارض،
تعمیمپذیری ،اخالص ،تهذیب
نفس ،سلوک ،جهش تصادفی،
گزینش طبیعی ،حل مسائل
پیچیده ،حدس و ابطال ،کشف
مسائل پنهان ،حرکت از مسئله
قدیم به جدید و تسهیل اجرای
برنامه انسانسازی

کارکرد فراشناختی
سرمایه انسانی:
توسعه گرایشهای کسبشده از
یک محیط در محیط دیگر،
همافزائی ،انسان کامل،
جامعاالضداد ،ارضاء نشدن از
قابلیتهای موجود ،حقطلبی و
حقپذیری ،استقالل روحی،
چرائی فهم ،خودشناسی،
خودکنترلی ،خودارزیابی ،فهم
تاریخی نشانهها ،فراسطح
بینفردی ،حقیقت زندگی ،باور
عمیق به ارزشهای مشترک،
وحدت قابلیتها ،تابآوری،
تواضع ،رشد شناخت ،یادگیری
دوحلقهای ،سازگاری سریع با
تغییرات مثبت ،مکتب معرفت،
پرسشگری از اصول موضوعه،
فضیلتگرائی اخالقمحور،
عدالت ،تقوی ،جستجوی ثبات
از طریق تغییر ،انتخاب یکی از
راهحلهای آزمایشی ،تنظیم
مسیر و همکاری در حل مسئله
جدید

تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی
شکل  .5مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران
تکامل قابلیتها
شکل  :3مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران

مدیران سازمانهای دولتی در قوای سهگانه کشور جهت پیادهسازی مدل تکامل قابلیتهای سرمایه

مدل تکامل قابلیتهای سرمایه  /...مهدی هدائی ،سید مهدی الوانی ،حمیدرضا یزدانی ،حسن زارعی متین
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انسانی ابتدا باید سلسله مراتب را در ابعؤاد سؤاختار ،فراینؤدهای مؤدیریت منؤابع انسؤانی و کارکردهؤای
سرمایه انسانی مشخص کنند .سپس بر اساس مرتبه تعیینشده ،منظر روش شناسؤی و دور هرمنوتیؤک
مداوم در سه بعد حرکت نمایند؛ به عنوان مثال ،از علوم اجتماعی ساده در ساختار کالسیک بؤه مراتؤب
پیچیدهتر در بعد فرایند تا همکاری در حل مسأله جدید در کارکرد فراشناختی.
سلسلهمراتب پیاده سازی مدل به صورت سیسؤتمی از سیسؤتمهؤا طبؤق شؤکل  7عبؤارت اسؤت از:
شهری ،استانی و کشوری؛ چرخه بازخور مداوم سیستم با پوشش کشوری ابتدا به سطح شؤهری سؤپس
گستره استانی جهت تکامل قابلیتها منتقل و تکرار میشود...
جامعه اسالمی-ایرانی
شهری
ساختار

فرایند

استانی
کارکرد

ساختار

تکامل قابلیتها

فرایند

کشوری
کارکرد

ساختار

تکامل قابلیتها

فرایند

کارکرد

تکامل قابلیتها

تکامل قابلیتها
شکل  .4سلسلهمراتب پیادهسازی مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران

در صورت پیادهسازی موفق ملی ،قابلیت توسعه روابط با سیستمهای منطقهای (کشورهای اسالمی)
و بینالمللی نیز وجود دارد (شکل .)9
جهان اسالم
ملی
ساختار

فرایند

تکامل قابلیتها

منطقهای
کارکرد

ساختار

فرایند

تکامل قابلیتها

بینالمللی
کارکرد

ساختار

فرایند

تکامل قابلیتها

تکامل قابلیتها
شکل  .5توسعه روابط مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی

مدل تکامل قابلیتهای سرمایه انسانی در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد سلسلهمراتب پدیدههؤا
و تفکر سیستمی و بنیادی با توجه به نیازهای کشور طراحی شده که با استفاده از مفاهیم آن مؤیتؤوان

کارکرد
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:بسیاری از پروژههای کاربردی را مدیریت کرد
توجه مدیران به اجزاء و روابط سیستم تکاملی به مثابه یک کلیت



 پیادهسازی سیستمهای نرمافزاری مدل
پیادهسازی این مدل با پیچیدگیهائی از جمله افزایش پردازش تراکنشها بؤه دلیؤل حجؤم بؤاالی
 لؤذا مؤی تؤوان مراتؤب پیچیؤدگی را از طریؤق مهندسؤی کؤامپیوتر و بؤا اسؤتفاده از.تفاسیر همراه است
 هوش مصنوعی و پایگاه دادههای رابطه ای سامان بخشؤید و بنیؤانهؤای نظؤری،سیستمهای نرم افزاری
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