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Abstract
Managers and the methods of their performance illustrate the intentions of the
governments to achieve the promised ideals and goals. Therefore, deciding on the
competencies of the righteous and praiseworthy managers, as well as selecting and
developing managers on that basis, comprise an essential issue for transcendent governments.
Countries such as the Islamic Republic of Iran, which follow the path of evolution and
development, require righteous and competent managers to govern themselves. Accordingly,
considering the need to explain the competencies of managers on the basis of local and
cultural characteristics in line with the Islamic worldview, this study tries to identify the
competencies required by righteous managers for managing organizations and societies from
the view of the Holy Quran as its main purpose. Using thematic analysis of the Holy Quran
and methodical thinking, the researchers identified 104 sub-components of competency
related to righteous managers. They were classified into 14 main competencies categorized
into four general classes including: leadership competencies, spiritual competencies, mental
competencies, and social competencies.
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چکیده
مدیران و نحوه عملکرد آنان در هر نظام ،نشانگر اراده حکومت در دستیابی به آرمانها و اهداف وعده
دادهشده است ،بنابراین تعیین شایستگیهای مدیران اصلح و شایسته ،همچنین انتخاب و توسعه مدیران براساس آن،
یکی از مسائل اصلی حکومتهای متعالی است .کشورهایی همچون جمهوری اسالمی ایران که در مسیر رشد و
توسعه گام برمیدارند ،برای اداره خود ،نیازمند مدیرانی اصلح و شایسته میباشند ،بدینسبب و باتوجهبه ضرورت
تبیین شایستگیهای مدیران باتوجهبه شاخصههای بومی و فرهنگی و مبتنیبر جهانبینی اسالمی ،این تحقیق شناخت
شایستگیهای موردنیاز مدیران اصلح برای ادارهکردن سازمانها و جوامع از دیدگاه قرآن کریم را بهعنوان هدف
اصلی دنبال نموده و با بهرهگیری از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و تدبر سیاقمحور 104 ،زیرمؤلفه
شایستگی مرتبط با مدیران اصلح را در  14شایستگی اصلی و قابلدستهبندی در چهار طبقه کلی شامل :شایستگیهای
هدایتگری ،شایستگیهای معنوی ،شایستگیهای ذهنی و شایستگیهای اجتماعی معرفی مینماید.
کلیدواژهها :شایستگی مدیران؛ مدیران اصلح؛ روش تحقیق موضوعی قرآن کریم.

 نویسنده مسؤل :استاد ،مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در ادوار پیشین ،نتایج و دستاوردهای حاصل از عملکرد ،سادهترین راه برای تشخخی

اسختعداد

افراد بهشمار میآمد ،لیکن امروزه و با کسب تجربه سازمانها آموختخهانخد کخه افخراد دارای عملکخرد
مطلوب در یک سخطح ،همیشخه ایخن عملکخرد مطلخوب را در سخایر سخطو بخاتتر تکخرار نمخی کننخد
(کویین .)15 :2003 ،1بنابراین پژوهشگران به شناسایی قابلیتها و شایستگیهخای مخدیریتی مخوردنظر
برای سازمانها مبادرت نمودهاند .امروزه مدیریت منابع انسانی و اداره امخور کارکنخان بخهعنخوان یخک
حرفه مطر شده است (سخیدجوادین .)54 :1394 ،رویکخرد شایسختگی ،یکخی از مخواردی اسخت کخه
بهسرعت در حرفه مدیریت منابع انسانی گسترش یافته است؛ چراکه یکی از مؤلفخههخای مهخم و مخؤرر
در دسترسی سازمان به اهداف ازپیش تعیین شده خود ،هدایت صحیح ،بهموقع و کارآمد منابع (اعم از
منابع انسانی و مادی) ازطریق اعمال رهبری ارربخش در کلیه سطو مدیریت می باشد .ازسویدیگخر،
میزان کارآمدی سازمانها نیز به میزان شایستگی مدیران و رهبران آنها بستگی دارد؛ زیرا این مخدیران
و رهبران سازمانها هستند که ارزشها و سنتهای سازمانی را درونی کرده و انگیزه تزم را بهمنظخور
تحقق اهداف سازمان فخراهم مخی نماینخد (خطیخبزاده و همکخاران .)10 :2019 ،درواقخع ،نخسختین و
مهمترین گام در مخدیریت منخابع انسخانی و توسخعه عملکخرد سخخازمانهخخا ،شناسخخایی شایسختگیهخای
افراد و مسیر توسعهای آنهاست (اکبری و همکاران.)103:1395 ،
اسالم نیز توجه ویژه ای به ضرورت شایستگی مخدیران و رهبخران داشخته اسخت (دلشخاد تهرانخی،
 ،)208 :1395چنانکه طبق آیخه  124سخوره انعخام ،یکخی از مخال هخای گخزینشهخای الهخی ،علخم و
شناخت خداوند متعال نسبت به شایستگیهای افراد است « ،اللَّهُ أعْلمُ حَیْثُ یَجْعَخلُ رِسَخالتهُ»2؛ چراکخه
ازنظر قرآن کریم ،مسئولیت ها امانات الهی هستند و سنت الهی بر این است که شایستگان ،زمام امخور
را به دست بگیرند« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أنْ تُؤدَُّوا الْأمَاناتِ إِلى أهْلِهَا[ »3نساء .]58 :عالمه طباطبائی در تفسخیر

1. Quinn

 .2خدا بهتر میداند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد.
 .3همانا خدا به شما امر میکند که امانتها را به صاحبانش باز دهید.
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این آیه اشاره نمودهاند کخه وتیخت و حکومخت منصخوبشخده ازسخوی خداونخد متعخال یخا مخردم ،از
بزرگترین امانختهاسخت کخه برعهخده شخخ

قبخولکننخده مسخئولیت مخیباشخد (مکخارم شخیرازی،

 .)321:1370تمسک بیقیدوشرط به شیوههای اعمالشده غربی در حوزه شایستگیهای مدیران بدون
توجه به شاخ

های بومی و فرهنگی ،از مهمترین دتیل ناکارآمدی مدیران در عدم تحقخق اهخداف

راهبردهای سازمانها و کشورهاست که مستلزم توجه بیشازپیش به شایستگیهای موردنیخاز مخدیران
با درنظرداشتن اصول و فرهنگ غنی اسالمی میباشد ،بنابراین پژوهشگران این تحقیخق بخا مراجعخه بخه
کتاب مقدس مسلمانان و بهرهگیری از روش تحقیق موضوعی سیاقمحور در قرآن کخریم ،کشخ

و

تبیین الگوی شایستگیهای مدیران اصلح را بخهعنخوان هخدف اصخلی و شناسخایی مفهخوم شایسختگی و
طبقهبندی شایستگیهای مدیریتی را بهعنوان اهداف فرعی دنبال نمخودهانخد .بخدینمنظخور بخا انتخخاب
کلیدواژههای مرتبط با مفهوم موردمطالعه به مفهومیابی و تدبر در سیاق و آیات پرداختخه و درنهایخت
مفاهیم بهدستآمده دستهبندی و بهمنظور تدوین الگوی نهایی ترکیب میشوند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
واژه شایستگی ،اصطالحی جدید و مربوط به عصر حاضر است ،امخا دارای مفهخومی قخدیمی
است (پیکت .)1998 ،1با وجود اختالف عقیده پژوهشگران درخصوص تعری

مفهوم شایستگی،

همه آنها درخصوص ظهور آن در متون مدیریتی در اواخر قخرن بیسختم مخیالدی اتفخاقنظخر دارنخد
(هالبک و همکاران )2006 ،2مک کلند 1980 3رویکخرد رفتخاری و روانشناسخانه در شایسختگی را
مطر نمود .این مدل سازی بر کش

شایستگیها براساس عملکرد فراتر از انتظار مدیران ازطریخق

روشهایی چون مصاحبههای رفتاری و تحلیل موضوعی داده های مصاحبه تأکید داشت و سخالهخا
مورد استفاده قرار میگرفت (منسفیلد .)38:1996 ،4پس از آن نویسندگان دیگخر احسخاس کردنخد
که یک مدل شایستگی میباید قابلیت ارائه یخک مخدل عملیخاتی قابخل انخدازهگیخری بخا معیخارهخا و
1. Pickett
2. Hollenbeck
3. David McClelland
4. Mansfield
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شاخ

های قابل مشاهده را دارا باشد و صرفاً معطخوف بخه نظریخه هخای نظخری نباشخد (مخارکوس و

همکاران .)117 :2005 ،1روندی که در ادبیات تحقیق مدل های شایستگی مدیریتی وجود دارد بخر
نقخخشهخخای مختلخ

مخخدیریتی مخخدیران تأکیخخد داشخخته (بویخخاتزیس )2008 ،2و مطالعخخات مخخدلهخخای

شایستگی مدیریتی ،کش

و تبیین شایستگی های شغلی را که عملکرد متمایز مخدیران را مشخخ

مینماید ،دنبال مینمایند (کالهون.)390 :2008 ،3
در منابع دینی ،اهمیت مدیریت و مدیران شایسته چه در سخطح خخرد و چخه در سخطح کخالن
جامعه ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این دیخدگاه ،نظخام شایسختهسخاتر برمبنخای توحیخد و
عدالت است که موجب می شود هر کسی در جای خاص خودش قخرار بگیخرد و بیشخترین فایخده و
بهرهوری را برای سازمانها و جوامع داشته باشد .با مطالعخه قخرآن کخریم و تأمخل در سخیره و شخیوه
رهبری و هدایت انبیای الهی ،درمی یابیم که مطابق سخنت الهخی خداونخد براسخاس شایسختگی هخا و
اهلیتهای تزم به افراد مسئولیتهای مختل

را واگذار مینماید و ما نیز با الگوگیری از اصول و

ویژگیهایی که قرآن کریم برای رهبر و مدیر معرفخی نمخوده اسخت ،مخیتخوانیم در مسخیر انتخخاب
مدیرانی شایسته برای جامعه قدم برداشته و بدینطریق مسیر رشخد و پیشخرفت آن را همخوار نمخاییم
(ناطقی پور .)29 :1390 ،در آیاتی از قرآن کریم بخه موضخو خالفخت انسخان ازطخرف خداونخد در
زمین اشاره شده است که می توان به آیات  39سوره فخاطر 62 ،سخوره نمخل و آیخه  30سخوره بقخره
اشاره نمود .مدیر در حکومت اسالمی ،عالوهبر متخلق و متص بودن بر اخالق اسخالمی و فضخایل
اخالقی همواره میباید در مسیر تعالی و تکامل در مسخیر خلیفخهاللهخی باشخد .بخدینسخبب شناسخایی
شایستگیهای محوری و تدوین الگوی شایستگی مبتنیبر آموزههای وحیانی از آن جهت ضروری
است تا سرلوحه سایر فعالیت ها و نظام های مدیریت منابع انسانی قرار گیرد .خالفت انسان ازسخوی
خداوند به آن معناست که انسان ،نمونه صخفات و اسخمای الهخی شخود و از ایخن جهخت کخه خلیفخه
اوست ،حاکی از قدرت ،علم حکمت ،رحمانیت ،عفو لط  ،قهر و سایر صفات دیگر خداوند ،به
1. Markus et al
2. Boyatzis
3. Calhoun

88

شناسایی شایستگیهای مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم

اندازه ظرفیت وجود امکانی خود باشد (مقیمی .)462 :1394 ،بعد دیگر خالفخت انسخان ،جانشخینی
خدا در حکومت و وتیت بر جامعه است .یعنی حکومت و وتیتی که مخصوص خداوند است ،به
انسان واگذار می شود تا خلیفه اهلل در حاکمیت بر انسانهای دیگخر باشخد (جمخالی راد و همکخاران،
 .)153 :1396به واقع دارابودن شایستگی های الهی در مسیر رهبری و هدایت از ملزومات جانشخینی
الهی انسان بهشمار میآید .همانگونهکه ذکر شد ،عالقه به شناخت ویژگیهای رهبران و مخدیران
روز بهروز درحال افزایش است ،درحالی که از شایسختگیهخای موردنیخاز آنخان مخوارد نسخبتاً کمخی
میدانخیم (مخوریس .)2013 ،1در جخدول ذیخل برخخی از تعخاری
اندیشمندان مختل

شایسختگیهخا باتوجخهبخه نظخرات

و تحقیقات داخلی مرتبط با موضو تحقیق قابل مشاهده میباشد:
جدول  .1بررسی تعاریف و تحقیقات اساسی در حوزه شایستگیها

ردیف

پژوهشگر

1

مک کله لند()1980

2

دیویس)1998(2

3

جاکین)2005(3

4

بویاتزیس ()2008

5

پرهاتد و همل)2009(4

6

گراوینا)2017(5

تعریف شایستگی
ویژگیهای اصلی فردی که باعث مرجع قرارگرفتن و عملکخرد برتخر در شخغل مخیگخردد
(مک کله لند و بویاتزیس.)1980 ،
مشخصخخههخخایی هماننخخد دانخخش ،مهخخارت ،چخخارچوبهخخای ذهنخخی و الگوهخخای فکخخری کخخه
بهکارگیری آنها منجر به عملکرد موفقیتآمیز میگردد (دیویس و همکاران.)1998 ،
تواناییهای انسانی قابل اندازهگیری که برای عملکرد کاری مؤررند (جاکین.)2005 ،
مجموعهای از مشخصات فردی و رفتارهای مرتبط اما متفاوت در محدوده هدف که نتایج
برتر را موجب میگردد (بویاتزیس.)2008 ،
صالحیت های محوری که براساس میزان ارتباط ،دشواری تقلید و گستره کاربرد تعریخ
میگردند (پرهاتد و همل .)2009
مجموعهای از دانش ،مهارتها ،ارزشها و نگرشهاست (گراوینا.)2017 ،
خصوصیاتی که فرد برای عملکرد مطلوب می باید از آن برخوردار باشد و بخا چهخار وجخه

7

6
اسامه و واکریم ( )2018مهارت ،دانش ،عملکرد و زمینه شناخته میشود (اسامه و واکریم.)2018 ،

1. Morris et al
2. Davis
3. Jokinen
4. Prahalad and Hamel
5. Gravina
6. Asame and Wakrim
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ردیف

پژوهشگر

1

رضایی منش ()1391

2
3
4

اسداله گنجعلی
و همکاران ()1392
سید رضا سید جوادین
و همکاران ()1394

مطالعات داخلی صورتگرفته مرتبط با موضوع تحقیق
مطالعه مدیریت انبیا در قرآن با کاربست روش توصیفی (خنیفر)1391 ،
تعیخین اهمیخت تخصخ

و تعهخخد در مخدیریت و شایسختگیهخخای مخدیران در قخرآن کخخریم

(گنجعلی و همکاران)1392 ،
ترسیم روابط علخت -معلخولی شایسختگیهخای مخدیریتی حضخرت موسخی در قخرآن کخریم
(سیدجوادین و همکاران)1394 ،

محمدباقر بابایی( )1397هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن (بابایی و همکاران)1397 ،

5

رمضان پیری و

طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بخر بنیخان آمخوزههخای قخرآن کخریم

همکاران()1399

(پیری و همکاران)1399 ،

روش پژوهش
تدبر در قرآن کریم ،از روش های گوناگونی امکانپذیر است که ازجمله آنها به موارد ذیل
میتوان اشاره نمود :تدبر آیهمحور ،سیاقمحور ،سورهمحور ،داستانمحور و مسئلهمحخور (لطیفخی،
 .)2011این تحقیق ازجمله روش های تدبر سیاق محور بوده که شامل مراحل اصلی ذیل مخیباشخد:
مقدماتی ،مفهومیابی ،گسترش یا فشردهکردن تحقیق موضوعی ،تدوین و تألی

(لسانی و زنجانی،

.)21 :1396
مرحله مقدماتی
دربرگیرنده فعالیتها و پیشنیازهایی بهمنظخور ورود بخه مراحخل مفهخومیخابی اسخت .ازجملخه
فعالیتهای این مرحله عبارتند از :انتخاب عنخوان و کلیخدواژههخای آن ،آمخادهسخازی اوراق اولیخه،
نگارش صفحه عنوان و ربت گزارش آغاز تحقیق ،تدار

فهرست آیات اصلی ،تدار

فهرست

سیاقها 1و ربت آمار و ارقام مربوط به کاربرد کلیدواژهها در قرآن مجید .در این پژوهش ،پخس از
مشورت با اساتید علوم قرآنی بهمنظور تعیین کلیدواژه اصلی تحقیق کخه مشخخ

کننخده محخدوده

آیات جهت مفهومیابی میباشد و درراسختای پوشخشدهخی مفهخوم شایسختگی مخدیران کلیخد واژه

 .1قرآن کریم برحسب تعلیم پیامبر اکخرم (ص) بخه  555واحخد موضخوعی تقسخیمبنخدی مخیشخود کخه بخه رکوعخات یخا
سیاقهای قرآنی شناخته میشوند (لسانی و زنجانی.)44 :1396 ،
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«أصلح» و مشتقات آن بهاستثنای موارد مرتبط با واژه «عمل صالح» انتخاب شد ،سپس با استفاده از
نرمافزارهای تخصصی ،1کلیدواژههای انتخابشده ،در آیخات قخرآن کخریم مکخانیخابی شخده و بخا
مشخ

نمودن محدوده آیات در هر سیاق ،آیات مرتبط با این کلیدواژه و مشتقات آن تعیین شخد.

کلیدواژه انتخابی و مشتقات آن در  75آیه اصلی قرار دارد و بخا درنظرگخرفتن آیخات واقخع در هخر
سیاق به  731آیه مطابق جدول شماره  2افزایش مییابد.
جدول .2فهرست آیات قرآنی با کلیدواژه انتخابشده «اصلح» و مشتقات آن
شماره
شماره آیه-نام
ردیف

سوره-شماره

کلمه

سوره

شماره

آیات

تعداد

ابتدا و

آیات

انتهای

هرسیاق

شماره آیه-
ردیف

نام سوره-

کلمه

شماره سوره

سیاق

آیات

تعداد

ابتدا و

آیات

انتهای

هرسیاق

سیاق

1

11جن72

الصَّالِحُون

1-19

19

39

88هود11

الْإِصْال َ

84-95

12

2

50قلم68

الصَّالِحِین

34-52

19

40

81یونس10

یُصْلِحُ

71-82

12

3

10تحریم66

صالِحَیْنِ

8-12

5

41

75توبه9

الصَّالِحِین

73-80

8

أصْلِحُوا

1-10

10

4

4تحریم66

صالِحُ

1-7

7

42

1انفال8

5

10منافقون63

الصَّالِحِین

9-11

3

43

196اعراف7

الصَّالِحِین 189-206

18

6

10حجرات49

فأصْلِحُوا

1-10

10

44

190اعراف7

صالِحاً

189-206

-

7

9حجرات49

فأصْلِحُوا

1-10

-

45

189اعراف7

صالِحاً

189-206

-

8

5محمد(ص)47

یُصْلِحُ

1-11

11

46

170اعراف7

الْمُصْلِحِین 163-171

9

9

2محمد(ص)47

أصْلحَ

1-11

-

47

168اعراف7

الصَّالِحُون 163-171

-

10

15احقاف46

أصْلِحْ

11-20

10

48

142اعراف7

أصْلِحْ

142-147

6

11

40شوری42

أصْلحَ

36-45

10

49

85اعراف7

إِصْالحِها

85-93

9

12

8غافر(مومن)40

صَلحَ

1-9

9

50

56اعراف7

إِصْالحِها

54-58

5

13

112صافات37

الصَّالِحِین

75-113

39

51

35اعراف7

أصْلحَ

32-39

8

14

100صافات37

الصَّالِحِین

75-113

-

52

85انعام6

الصَّالِحِین

83-90

8

15

71احزاب33

یُصْلِحْ

59-73

15

53

54انعام6

أصْلحَ

51-55

5

16

27عنکبوت29

الصَّالِحِین

23-30

8

54

48انعام6

أصْلحَ

42-50

9

ذوالنور1. www.kalaamallaah.com, www.parsquran.com-
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شماره
شماره آیه-نام
ردیف

سوره-شماره

کلمه

سوره

شماره

آیات

تعداد

ابتدا و

آیات

انتهای

هرسیاق

شماره آیه-
ردیف

کلمه

نام سوره-
شماره سوره

سیاق

آیات

تعداد

ابتدا و

آیات

انتهای

هرسیاق

سیاق

17

9عنکبوت29

الصَّالِحِین

1-13

13

55

84مائده5

الصَّالِحِین

78-86

9

18

27قص

28

الصَّالِحِین

22-28

7

56

39مائده5

أصْلحَ

35-43

9

19

19قص

28

الْمُصْلِحِین

14-21

8

57

146نساء4

أصْلحُوا

142-152

11

یُصْلِحُون

45-58

14

58

129نساء4

تُصْلِحُوا

127-134

8

15-31

17

127-134

-

19

60

114نساء4

إِصْال ٍ

113-115

3

61

69نساء4

الصَّالِحِین

60-70

11

62

35نساء4

إِصْالحاً

34-42

9

34نساء4

فالصَّالِحاتُ

34-42

-

16نساء4

أصْلحا

15-22

8

20

48نمل27

21

19نمل27

22

152شعراء26

یُصْلِحُون 141-159

23

83شعراء26

بِالصَّالِحِین

69-104

36

24

32نور24

الصَّالِحِین

27-34

8

25

5نور24

أصْلحُوا

1-10

10

63

26

105انبیاء21

الصَّالِحُون

94-112

19

64

27

90انبیاء21

أصْلحْنا

76-93

18

صَالِحًا /
الصَّالِحِین

59

صُلْحاً-

128نساء4

الصُّلْحُ

114آل
65

عمران3

الصَّالِحِین 110-120

11

28

86انبیاء21

الصَّالِحِین

76-93

-

66

89آل عمران3

أصْلحُوا

81-91

11

29

75انبیاء21

الصَّالِحِین

51-75

25

67

46آل عمران3

الصَّالِحِین

42-54

13

30

72انبیاء21

صالِحِین

51-75

-

68

39آل عمران3

الصَّالِحِین

31-41

11

31

82که 18

صالِحاً

71-82

12

69

228بقره2

إِصْالحاً

222-228

7

32

25اسراء17

صالِحِین

23-30

8

70

224بقره2

تُصْلِحُوا

222-228

-

33

122نحل16

الصَّالِحِین 120-128

9

217-221

5

34

119نحل16

111-119

9

72

182بقره2

فأصْلحَ

177-182

6

35

23رعد13

صَلحَ

19-26

8

73

160بقره2

أصْلحُوا

153-163

11

36

101یوس 12

بِالصَّالِحِین

94-104

11

74

130بقره2

الصَّالِحِین 141-130

12

37

9یوس 12

صالِحِین

7-20

14

75

11بقره2

38

117هود11

مُصْلِحُون 110-123

أصْلحُوا

71

14

إِصْال ٌ-

220بقره2

الْمُصْلِحِ

مُصْلِحُون
جمع
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مرحله مفهومیابی
با رجو به متن و آیات قرآن کریم و با استفاده از آیات ،فهرست آمادهشده در مرحله قبخل،
آغاز میگردد .این مرحله اصلیترین مرحله تحقیق موضوعی در قرآن است و با نگارش مفاهیم و
بازنگری چندباره آنها توأمان با تدبر در آیخات و درنظرداشختن اهخداف و سخؤال پخژوهش تکمیخل
میشود که فعالیتهای آن عبارتند از :نگارش متن کامل آیه اصلی با ذکر شماره ردیخ

و نشخانی

آن ،تالوت مکرر آیه ،بررسخی مفخاهیم آیخه ،یادداشخت سخؤاتت ،بررسخی مفخاهیم آیخه در سخیاق،
یادداشت نظمها و هماهنگیها و بازنگری سراسری مفاهیم .با آغاز مرحلخه مفهخومیخابی ،تخدبر در
فهرست  731آیه مشخ

شده در مرحله قبل آغاز شد .در این قسمت فیشبرداری اولیه با نگخارش

مفاهیم مرتبط یا غیرمرتبط با موضو اصلی ذیل هر آیه انجام و سخپس فراینخد برچسخبگخذاری و
کدگذاری صورت پذیرفت .تزم به ذکر است نویسندگان در این مرحله ،بعضاً از تفاسیر المیخزان،
تسنیم و مجمعالبیان نیز به جهت تکمیل مفهومیابی و تدبر در معانی بهره گرفتهاند .تفکر در معنا و
سعی در یافتن شایستگیهای مدیران باتوجهبه آیات و عمیقشدن در واژههای قرآنی همواره مورد
توجه بوده است ،گاه اشارات مستقیم آیات قرآنی به شایستگیهخا و ویژگخیهخای پیخامبران «وَلقخدْ
آتیْنا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَالِمِین[»1انبیا ،]51 ،در بعضی آیخات ویژگخیهخای اشخاره شخده
خداوند متعال بهعنوان برترین مدیر و مدبر جهان هستی «وَکان اللَّهُ غفُورًا رَحِیمًا[ »2احخزاب ]59 ،و
در برخی موارد تقریر غیرمستقیم واژه های مخرتبط بخا شایسختگی مخدیران مخدنظر نویسخندگان قخرار
گرفته است «فیَنْظُرُوا کیْ َ کان عَاقِبَةُ الَّذِین مِنْ قبْلِهِمْ[ »3محمخد . ]10 ،پخس از اتمخام مفهخومیخابی،
بهمنظور ایجاد دستههای موضوعی از مفاهیم استخراجشده ،مفاهیم مشخابه در دسختههخای جداگانخه
جمعآوری شده و بازنویسی مفاهیم و ترکیب آنها بهمنظور شخرو مرحلخه تخدوین و تخألی

انجخام

 . 1و همانا ما پیش از این ابراهیم را کامال به رشد و کمخال خخود رسخانیدیم (تخا بیخرق توحیخد و خداپرسختی را در عخالم
برافرازد) و ما به شایستگی او بر این مقام دانا بودیم.
 .2و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان است.
 .3تا به چشم خود عاقبت حال پیشینیان را مشاهده کنند.
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گرفت ،دستههای موضوعی شکلگرفته از مفاهیم استخراجشده به ویژگخیهخای مخدیران اصخلح و
شایسته در بیان قرآن کریم اشاره داشت که مبنای نگارش این مقاله قرار گرفته است .درپایخان نیخز
باتوجه به قرابت دستهبندیهای صورتگرفته ،طبقهبندی کلخی درخصخوص ویژگخیهخای مخذکور
صورت پذیرفته است .در مسیر مفهومیابی و پس ازآن بهمنظخور دسختهبنخدی مفخاهیم و طبقخهبنخدی
نتایج از نرمافزار تحلیل دادههای کیفی مکس کیو دی اِی 1استفاده شد .باتوجهبه محدودیت ارائخه
کامل تعداد  2704ردی

مفهوم اسختخراج شخده ،در جخدول ( )3پخنج مخورد از نمونخه مفهخومیخابی

صورت گرفته ،دستههای موضوعی و طبقهبندی کلی انجام گرفتهشده ارائه شده است.
جدول .3نمونهای از مفهومیابی اولیه به همراه دستهبندی موضوعی و طبقهبندی کلی
شماره ردیف
مفهومیابی(جدول)2

سوره و
شماره

مفهومیابی

آیه

زیرمؤلفههای
شایستگی

دستهبندی

طبقهبندی

موضوعی

کلی

شایستگیها

شایستگی

استفاده صحیح از منابع ،نعمات و فرصختهخای
در اختیار از مؤلفههای رفتاری مخدیران شایسخته
29

انبیاء 58

52

انعام 90

35

رعد19

است(فرصت شناسی حضخرت ابخراهیم ( ) در فرصت شناسی

مهارت رهبری

هدایت و ایجاد سؤال برای افراد قوم)« .فجَعَلهُمْ

شایستگی
هدایتگری

جُذاذًا إِت کبِیرًا» ....
چشم نداشتن به اجر و مخزد مخادی در مخدیریت
از مؤلفههای رفتاری مدیران شایسته اسخت.....« .

اخالق مالی

اخالقمداری

قُلْ ت أسْألُکُمْ عَلیْهِ أجْرًا» ....

شایستگی
معنوی

خردگرایخی از مؤلفخههخخای رفتخاری مخخدیران
شایسخخته اسخخت ،از ایخخنرو وفخخای بخخه عهخخد و
نگهداری از پیمانها از روی خردگرایخی و

خردورزی

عقلمحوری است«.إِنَّمَا یَتذکَّرُ أُولُو الْألْبَابِ،

خردورزی و

شایستگی

تفکر تحلیلی

ذهنی

الَّذِین یُوفُون بِعَهْدِ» ..
مسئولیت پذیری نسخبت بخه سخایر مؤمنخان از
6

حجرات 10مؤلفههای رفتاری مدیران شایسته است«.إِنَّمَا روحیه برادری
الْمُؤْمِنُون إِخْوَةٌ فأصْلِحُوا بَیْن أخوَیْکُمْ«

مسؤلیتپذیری

شایستگی

اجتماعی

اجتماعی

1. MAXQDA12
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شماره ردیف
مفهومیابی(جدول)2

سوره و
مفهومیابی

شماره
آیه

مدیر شایسته میباید زیر دستان را بخه مسخیر
43

اعراف

صخخحیح بخخا کخخالم و رفتخخار هخخدایت نمایخخد

193

(دعخخوت و هخخدایت بخخه مس خیر صخخحیح) « ...
تدْعُوهُمْ إِلى الْهُدَى» .....

در مرحله تدوین و تألی

زیرمؤلفههای
شایستگی

دستهبندی

طبقهبندی

موضوعی

کلی

شایستگیها

شایستگی

اهتمام به
هدایت ،رشد و مهارت رهبری
توسعه افراد

شایستگی
هدایتگری

فعالیتهایی برای نگارش ساختارمند و پایش مفاهیم استخراجشده

در مراحل قبل انجام میگیرد که ازجمله فعالیتهای اصلی آن عبارتند از :تدار

طر بخشها و

فصلهای تحقیق ،شناسهگذاری (برچسبزنی) مفخاهیم و نگخارش دسختاوردهای مطالعخه و تحقیخق
(لسانی و زنجانی .)1396 ،بهطورکلی ،باتوجهبه مفاهیم استخراجشده 104 ،زیرمؤلفه شایسختگی در
 14شایستگی اصلی و قابلطبقهبندی در  4دسته کلی شناسایی شخد .تزم بخه ذکخر اسخت بخهمنظخور
اعتباربخشی یافتههای پخژوهش ،هنگخام انجخام پخژوهش و پخس از آن فعالیختهخای صخورتگرفتخه
درخصوص مفهوم یابی آیات و همچنین نحوه انجام و نتایج پژوهش ،تحت نظر متخصصخین روش
تحقیق موضوعی در قرآن کریم و اسخاتید علخوم قرآنخی و مخدیریتی بخه شخر جخدول ذیخل انجخام
پذیرفت.
جدول .4جدول متخصصین و خبرگان
دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث ،عضو هیئتعلمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بخا بخیش از 20سخال فعالیخت
پژوهش و تدریس علوم قرآنی
دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس ،عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با بیش از  25سال سابقه فعالیت
دکتری تخصصی مدیریت ،عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با بیش از  20سال سابقه فعالیت
دکتری تخصصی ،عضو هیئتعلمی دانشگاه ایالم با بیش از  15سال سابقه فعالیت
دکتری تخصصی مدیریت ،عضو هیئتعلمی دانشگاه ایالم با بیش از  10سال سابقه فعالیت

یافتههای پژوهش
این بخش ،حاصل طی مراحل چهارگانخه تحقیخق موضخوعی در قخرآن کخریم شخامل مراحخل
مقدماتی ،مفهومیابی ،گسترش یا فشردهسازی و تدوین و تألی
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میباشد ،باتوجهبه کثخرت مفخاهیم
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و محدودیت در ارائه مفاهیم بهدستآمده ،بهعنوان نمونه ،نشخانی

استخراجشده ،ضرورت تلخی

آیات مؤلفه های شایستگی رهبری و مفاهیم آن در جخدول ( )5ارائخه شخده اسخت .درادامخه ،نحخوه
طبقهبندی هریک از زیرمؤلفههای شایستگیها در دستهبندیهای کلی در جدول ( )6مشخ
و درپایان ،تعاری

شده

مختصری از  14شایستگی اصلی استخراجشده قابل مالحظه میباشد.
جدول .5زیرمؤلفههای شایستگی رهبری با نشانی منابع

زیر مؤلفههای شایستگی

مفاهیم و نشانی منابع (نام سوره– شماره آیه)

رهبری

هدایت مشفقانه ،انذار و راهنماییکردن زیردستان بهمنظور عمل نمودن صحیح به وظای
محمد(ص) 5احقاف 15شوری 34-32شوری 34-31صافات112
عنکبوت 27قص

22

قص

18

نمل30

شعرا78

صافات99
انبیاء108

اهتمام به رشد و توسعه سایرین که 77

اسراء24

نحل125

نحل121

نحل120

رعد25

هود92

هود86

یونس81

یونس76

یونس74

یونس71

اعراف203

اعراف194

اعراف 196اعراف 193اعراف199
انعام87

انعام51

نساء113

نساء68

صافات 85صافات96
انبیاء91

انبیاء80

یوس  101یوس 103
توبه79

توبه80

اعراف 171اعراف 169اعراف142

آل عمران 86آل عمران37

احزاب71
انبیاء73
هود90
انفال1
اعراف85

بقره159

عالم و آگاه بودن نسبت به نحوه عملکرد زیرمجموعه و ارائه بازخور به آنان بهمنظور ادامه رفتار صحیح و اصال
خطاها
آگاهی از عملکرد و ارائه

عنکبوت 8عنکبوت6

عنکبوت2

شعرا87

شعرا90

احقاف 15شوری30

صافات77

احزاب63

عنکبوت5

انبیاء110

انبیاء94

انبیاء82

بازخور

شعرا77

نور29

به زیرمجموعه

انبیاء93
قص

هود 88منافقون11

حجرات8

19

نمل20

نمل25

شعرا142

انبیاء81

انبیاء77

که 82

اسراء25

اسراء30

نحل125

یوس 100

یوس 12

هود123

هود117

هود112

هود111

هود92

هود94

یونس73

توبه78

توبه80

اعراف195

اعراف163

انعام53

مائده40

نساء127

نساء128

نساء132

نساء113

نساء70

نساء63

نساء35

نساء39

نساء42

آل عمران115

آل عمران 34بقره181

بقره158

خویشتن داری و پذیرش بخشش اشتباهات سهوی و غیرعمد زیرمجموعه و فرصتدادن بهمنظور اصال خطا
قلم48

چشمپوشی از خطاهای سهوی

مهارت انگیزهبخشی

تحریم8

شوری 43شوری37

قلم49

تحریم4

تحریم3

حجرات 5محمد(ص) 5احقاف16

شوری40

احزاب 73احزاب59

عنکبوت7

شوری34

غافر9

غافر3

احزاب71

نمل46

نمل21

شعرا156

نور33

نور31

نور5

اسراء25

اسراء26

که 77

نحل119

نحل115

یوس 98

هود90

اعراف167

انعام54

مائده39

نساء64

نساء16

نساء17

آل عمران89

قص

16

نور10

انبیاء107

توبه74

اعراف199

ایجاد انگیزه با تشویق و اعطای پاداش مادی و غیرمادی به زیرمجموعه
تحریم4

حجرات 9محمد(ص)5

احقاف14

96

شوری40

غافر8

صافات 109صافات105

احزاب71

شناسایی شایستگیهای مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم

زیر مؤلفههای شایستگی

مفاهیم و نشانی منابع (نام سوره– شماره آیه)

رهبری
احزاب 64قص

27

نحل120

نحل125

نساء114

نساء67

قص

25

توبه73

قص

14

انفال7

آل عمران 110آل عمران39

اقتدار در مدیریت و عملنمودن به وظای
اقتدار

شعرا159

شعرا104

هود93

هود94

مائده38

نساء131

نساء132

نساء34

بقره228

بقره225

بقره178

بقره20

انبیاء 107انبیاء102

که 82

انعام84

انعام54

نور33

نور29

انفال9

اعراف57

اعراف58

بقره223

بقره221

بقره157

و بهره مندی توامان قاطعیت و رأفت در فتار با زیرمجموعه
یونس71

اعراف 195اعراف 191مائده40

مائده41

آل عمران 119آل عمران 112آل عمران111آل عمران 54آل عمران40

بهرهمندی از قدرت و قوت در قبول مسؤلیت و پاسخگوبودن در برابر درخواستها و سؤاتت
مسؤلیتپذیری و پاسخگویی احزاب 63عنکبوت2
انعام53

مائده84

نمل47

نور32

که 76

نساء127

نساء134

نساء113

هود116

انفال 1اعراف 194اعراف145

بقره 222-221بقره220

الگوسازی ،استفاده از کفیل و مربی در هدایت افراد و شایستهگزینی در مشخ

جانشینپروری

انبیاء90

انبیاء89

یونس74

نساء113

نساء70

آل عمران81

اعراف169

بقره219

بقره134

نمودن جانشین

اعراف142

اعراف85

اعراف35

آل عمران 42آل عمران37

بقره218

بقره132

انعام87

مائده41

روشنگری در سیاستها ،آشکارسازی مسیر حرکت و شفافسازی قوانین و مقررات
صافات 93احزاب72

شفافیت در امور

نمل45

نور1

انبیاء108

یونس81

یونس74

اعراف200

اعراف201

اعراف196

انعام54

انعام55

انعام50

انعام48

نساء131

بقره228

بقره221

بقره217

بقره160

بقره159

انبیاء107

نحل 123نحل115

اعراف 171اعراف 166اعراف145
نساء113

نساء22

نساء69

هود88
اعراف85
آل عمران114

حمایت مادی و غیرمادی از قانونمداران و تشویق افراد درجهت عملنمودن قوانین و مقررات
حمایت از قانونمداری

احزاب71

نمل57

نمل46

شعرا144

انبیاء108

انبیاء109

انبیاء 103انبیاء102

انبیاء94

انبیاء91

نحل128

نحل118

هود110

هود85

یونس 82یونس 81اعراف190-189

اعراف145

اعراف56

مائده84

اعراف 170اعراف 171اعراف169
نساء132

نساء114

آل عمران50

مائده43

مائده35

انبیاء101
نساء152

بقره223

خوشنامی ،مقبولیت و دارا بودن وجاهت قانونی در زیرمجموعه
مشروعیت و مقبولیت

شوری40

شوری37

غافر3

صافات 109احزاب69

احزاب59

نمل45

شعرا144

شعرا143

شعرا84

شعرا89

انبیاء60

انبیاء 51یوس 101

هود112

حجرات 3حجرات 7محمد(ص)2
هود84

یونس74

اعراف85

نساء35

آل عمران 46آل عمران 45اعراف 35مائده78

یاریرسانی و حمایت از افراد با صالحیت و شایسته و تقدیر از آنان
حمایت از شایستگان

تحریم 10صافات 109صافات104
قص

 25قص

نحل128

20

توبه75

صافات79

صافات78

صافات77

نمل54

نور32

انبیاء90

انبیاء89

انبیاء75

انبیاء72

انفال4

اعراف196

اعراف160

انعام52

مائده41

نساء70
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احزاب 69عنکبوت2

قص

26

انبیاء71
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زیر مؤلفههای شایستگی

مفاهیم و نشانی منابع (نام سوره– شماره آیه)

رهبری

استفاده صحیح ،بهجا و ارربخش از منابع ،نعمات و فرصتهای در اختیار
فرصتشناسی

احزاب72

نمل23

نمل16

شعرا149

انبیاء81

انبیاء71

انبیاء58

هود87

انفال3

انفال7

اعراف169

اعراف54

مائده41

آل عمران38

اسراء28

نحل114

خویشتنداری حداکثری ،سختنگرفتن بر زیرمجموعه و همراهی با آنان

مدارا

صافات 107قص

تفویض اختیار
مردمی و دردسترسبودن
منشأ ارربودن و پیشگامی

نمل22

27

نمل28

نساء70

بقره182

تقسیم کار و واگذاری اختیار به افراد باتوجهبه وظای
27

قص

انبیاء81

نور29

انبیاء73

که 78

بقره178

تعری شده
انعام85

یوس 19

انعام42

دردسترسبودن و حفظ ارتباط با افراد بهمنظور شنیدن سخنان و اجابت درخواستها
صافات75

رعد25

انبیاء90

انفال9

اعراف 193آل عمران46

پیشگامی در عمل به قوانین و وظای
نحل 120اعراف145

انعام90

نساء149

آل عمران43

و الها بخش و حرکتآفرین بودن

نساء130

آل عمران113

در جدول ( ،)6چگونگی جمخعبنخدی و قرارگخرفتن هریخک از زیرمؤلفخههخای شایسختگی در
دستهبندی موضوعی شایستگیها ی مدیران اصلح قابل مشاهده است:
جدول .6شایستگیهای مدیران اصلح و زیرمؤلفههای آن
زیرمؤلفههای شایستگی
رهبری
•اهتمام به رشد و توسعه سایرین
•آگخخاهی از عملکخخرد و ارائخخه
بازخور
•چشم پوشی از خطاهای سهوی
•مهارت انگیزه بخشی
•اقتدار
•مسؤلیتپذیری و پاسخگویی

زیرمؤلفههای
شایستگی

زیرمؤلفههایشایستگی

زیرمؤلفههای شایستگی

اخالقمداری

دانش و حکمت

تصمیمگیری
•عاقبتاندیشی
•عبرتآموزی
•شجاعت و قدرت
•روحیخخخه پرسشخخخگری و
تفکرورزی
•مشخخخخخخخخورتنمخخخخخخخخودن و
همراهسازی سایرین
•تفکخخر سیسخختمی (علخخت و
معلول)

•جانشین پروری

•مهارت حل مسئله

•شفافیت در امور تحت مدیریت

•حمایت از آزادی اندیشه

•صبر و بردباری

•قانونگذاری ارربخش

•خضو و فروتنی

•خودکنترلی

•قدرشناسی

•دانش تخصصی

•آمربه معروف و ناهی از منکر

•هوشیاری محیطی

•مراقبه رفتاری

•مردمشناسی

•وفای به عهد و امانتداری

•حکمت در رفتار و مدیریت

•زیسخخخت اخالقخخخی در میخخخان
سایرین
•عفت و پاکدامنی
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•موقعیتشناسی /مدیریت زمان
•انعطافپذیری

شناسایی شایستگیهای مدیران اصلح؛ تحقیق موضوعی در قرآن کریم

•حمایت از قانونمداری

زیرمؤلفههای شایستگی

•مشروعیت و مقبولیت

ارتباطات ارربخش

•حمایت از شایستگان

•مذاکره ارربخش

•فرصتشناسی

•اخالق مالی

•نتیجهمحوری  /عملگرایی

•صداقت

زیرمؤلفههای شایستگی

•رازداری

عدالتمحوری

•متقاعدسازی

•آرامش و ربات هیجانی

•عدالت رفتاری

•مدارا

•مهارت تیم و شبکهسازی

•حمایت از بانوان

•قدرت قضاوت و داوری

•تفویض اختیار

•شنود مؤرر

•رعایت حجاب

•توانایی کار با اقشار مختل

•مردمی و دردسترس بودن
•منشأ ارر بودن و پیشگامی

زیرمؤلفههای شایستگی
رشدیافتگی
•توجه به رشد و توسعه فردی
•حفظ تعادل میان کار و زندگی
•تعخخادل میخخان زنخخدگی مخخادی و
معنوی
•بلوغ جسمی ،فکری و معنوی
•برخخخخخورداری از ظرفیخخخخت
شایستگی
•اخالص عمل و مدعینبودن
•مرکز کنترل درونی

زیرمؤلفههای شایستگی
اصال گری

•خلخخق نیکخخو در ارتبخخاط و
فصاحت کالم

زیرمؤلفههای شایستگی

زیرمؤلفههای شایستگی

تعالی جویی

عبودیت

•طمأنینه و آرامش کالمی
•صالبت در گفتار
•کظم غیظ و آسختانه تحمخل
بات

زیرمؤلفههای شایستگی
مسؤلیت پذیری اجتماعی
•روحیه برادری
•امخخداد و یخخاریرسخخاندن بخخه
دیگران
•احترام گذاردن به افراد

•تالشگری و پشتکار
•روحیه تعالی جویی
•پخخذیرش خطخخا و اهتمخخام بخخه
جبران آن

•توجه به پروردگخار در تمخامی
شئون
•توکل و استعانت از پروردگار

•هوشمندی (رندی)مثبت

•تسلیمبودن در برابر اوامر الهی

•ربات قدم

•اطاعت از فرمان پروردگار

•اشتیاق در کار
•وظیفه مداری  /تعهد

•انفاق

زیرمؤلفههای شایستگی
حقیقتجویی

•ایمان به پروردگار

•تواضع در برابر پروردگار
•دعخخوت بخخه حخخق و پرهیخخز از
شر

زیرمؤلفههای شایستگی

زیرمؤلفههای شایستگی

خرد ورزی و تفکر تحلیلی

ظلم ستیزی

•خردورزی

•سخت گیری بر متجخاوزین و
قانون گریزان
•سخختگیری بخر افخراد خرابکخار

•خیرخواهی

•قدرت تحلیل

•دفا از حق و حقیقت

•بصیرت

•ناصح بودن

•مثبتنگری

•دعوت و بسط تفکر

•برخورد با نفاق و دورویی

•حمایت از تغییر

•تزکیه نفس

•بهرهمندی از تفکر چندبعدی

•ظلمستیزی

•حدیث نفس و پایش فردی

•دروغستیزی

•اهتمام به اصالحگری

•برخورداری از مشی اعتدال

ولجوج
•سختگیری با مفسدان

•سختگیری با تهمتزنندگان و
شایعهسازان

99

پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال سیزدهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)46زمستان 1400

باتوجهبه مفاهیم استخراجشده و دستهبندی زیرمؤلفههخای شایسختگی ،مؤلفخههخای شایسختگی
مدیران در  14دسته شایستگی اصلی مطابق جدول ( )7قابل ارائه میباشد.
جدول .7دستهبندی شایستگیهای مدیران اصلح
 14شایستگی مدیران اصلح
1

شایستگی رهبری

8

شایستگی اخالقمداری

2

شایستگی تصمیمگیری

9

شایستگی عبودیت

3

شایستگی اصال گری

10

شایستگی حقیقتجویی

4

شایستگی تعالیجویی

11

شایستگی ارتباطات ارربخش

5

شایستگی رشدیافتگی

12

شایستگی مسؤلیتپذیری اجتماعی

6

شایستگی دانش و حکمت

13

شایستگی عدالتمحوری

7

خرد ورزی و تفکر تحلیلی

14

شایستگی ظلمستیزی

شایستگی رهبری
قرآن کریم در آیه  124سوره بقره به صراحت بیان مىکند که حضخرت ابخراهیم علیخه السخالم
پس از آزمایشها و امتحانهاى فراوان و متعدد به مقام امامت (رهبری) برگزیده شد و خداوند در
پاسخ به درخواست آن حضرت درخصوص قراردادن وتیت و زعامت در ذریه او اشاره فرمود که
ورارت شرط کافی برای زعامت و راهبری افراد نمی باشد (این مقام به ستمکاران نخواهد رسید) و
برای رسیدن به این مقام شایستگیهای دیگری نیز مخورد نیخاز خواهخد بخود .1یکخی از اصخلیتخرین
مؤلفه های شایستگی مدیران ،برخورداری از فضایل رهبری و مدیریتی همچون هدایتگری و منشخأ
ارربودن در کارهاست« .إِنَّ إِبْراهِیمَ کخان أُمَّخةً [ »2 ...نحخل .]120،رهبخران و مخدیران عخالی در نظخام
اسالمی تنها به دستوردادن و تعیین سیاستها اکتفا نمیکنند ،بلکه به آنچه هدایت می کنخد ،عمخل
 .1به خاطر آورید هنگامی که خداوند ،ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود .و او بهخخوبی از عهخده ایخن آزمخایشهخا
برآمد .خداوند به او فرمود« :من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد« :از دودمان من ( نیخز امامخانی
قرار بده! ) » خداوند فرمود« :پیمان من ،به ستمکاران نمی رسد! (وتنها آن دسته از فرزندان تو که پا
شایسته این مقامند)».
 .2ابراهیم (بهتنهایی) امّتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هر گونه انحراف؛ و از مشرکان نبود.
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نیز میکنند « أئِمَّهً یَهْدُون  ...کانُوا لنا عابِدِین[» 1انبیا .]73 ،مدیر اصلح و شایسخته در بهخرهگیخری از
نعمات ،منابع و فرصت های دراختیار توانمند بوده [نمل ]16 ،و به رشخد و هخدایت سخایرین اهتمخام
دارد [نحخخل ،]120 ،همخخواره مسخخئولیتپخخذیر و پاسخخخگو اسخخت [بقخخره ]217 ،و از نحخخوه عملکخخرد
زیرمجموعه آگاه اسخت [نمخل ،]20 ،وی بخا بهخرهمنخدی از وجاهخت و مقبولیخت خخود [نمخل،]27 ،
توانایی ایجاد انگیزه و همراهی با زیرمجموعه خویش را داراست [آلعمران ]31 ،و در مسیر قوانین
الهی گام برمیدارد [آلعمران.]45 ،

شایستگی تصمیمگیری
مدیر اصلح و شایسته در تصمیمگیری های خود عاقبتاندیشی [نمل( ]51 ،دنیوی و اخروی)
و عبرتآموزی [انبیا ]85 ،را سرلوحه کار خو د قرار می دهد ،ازمناظر مختل

به مسخئله مخینگخرد

[بقره ]217 ،و با همفکری با سایرین عالوهبر استفاده از نقطهنظرات آنخان ،افخراد را بخا خخود همخراه
میسازد [آلعمران .]159 ،وی پس از اخذ تصخمیم بخا شخجاعت [یخونس ]80 ،تصخمیم خخود را بخا
توکل بخر خداونخد متعخال پیخاده مخیکنخد [اعخراف .]196 ،از دیگخر مؤلفخههخای شایسختگی کلیخدی
تصمیمگیری برای مدیران ،مهارت حل مسئله [یوس  ]100 ،و توجه به نتخایج تصخمیم [رعخد]11 ،
میباشد.

شایستگی اصالحگری
با تدبر در آیات قرآن کریم درمییابیم که اصال گخری ،حمایخت از تغییخر و ناصخحبخودن از
مؤلفه های شایستگی مدیران اصلح است .به واقع ،اصال گری با واژه شایستگی عجخین گشخته و از
ویژگیهای غیرقابلاغماض مدیران اصلح است .مدیر شایسته نسبت به اصال گری اهتمخام داشخته
[هود ]116 ،و با حمایت از تغییر [آلعمران ،]50 ،خیرخواهی و نصیحتگری [اعراف ]93 ،نسخبت
به اصال روابخط ،فراینخدها و روش هخای جخاری اقخدام مخی نمایخد .تزم بخه ذکخر اسخت اصخال و

 .1و آنان را پیشوای مردم ساختیم تا (خلق را) به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکخو را (از انخوا عبخادات و خیخرات) و
خصوص اقامه نماز و اداء زکات را به آنها وحی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند.
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اصال گری بارها در قرآن کریم مورد اشاره خداوند متعال بوده است که گاه مربوط به عمل افراد
[ص،آیه  ،]28گاهی اصال بین ذات [حجرات ،]10 ،در برخی آیات اصال در زنخدگی فخردی و
زناشویی [نسا ،]128 ،و در دیگر آیات خودسازی و مبارزه با هوای نفخس [بقخره ]220 ،و همچنخین
مسؤلیت اجتماعی فرد در جامعه [احقاف  ]15مورد اشاره قرار گرفته است.

شایستگی تعالیجویی
تعالی بهمعنای تالش به منظور بهبود مداوم و دستیابی بخه مراتبخی از رشخد و کمخال اسخت کخه
خداوند متعال با فروفرستادن پیامبران و کتب آسمانی مسیر رسیدن به آن را هموار نموده اسخت .از
شایستگی های موردنظر برای مدیران اصلح ،هوشمندی در انجام وظای

[انبیاء ،]63،اشتیاق به کار

[نمل ،]20،ربات قدم [احقاف ،]،12تعالی جویی و داشتن روحیه برای بهبخود مخداوم [مائخده ]39،در
عملکرد خود و مجموعه تحت مدیریت میباشد .پیامبر اکرم (ص) همواره درراسختای تعخالی و بخا
پشتکار عمل مینمود .این خصوصیت سبب شد که فرمان «فاسْتقِمْ کمَا أُمِرْتَ[ »1...هود ]112 ،را به
جان بخرد و در راه هدایت سایرین سختیها را تحمل نماید.

دانش و حکمت

2

براساس آیه  81سوره آلعمران ،خداوند به پیامبران حکمت را عطا کرده است« وَإِذْ أخذ اللَّهُ
مِیثاق النَّبِیَِّین لمَا آتیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَحِکْمَةٍ  »3...و به هر کخس حکمخت عطخا شخده اسخت ،بخه یقخین

 .1پس تو چنان که مأموری استقامت و پایداری کن...
 .2معانی مختلفی برای واژه حکمت ارائه شده است ،حکمت را گاهی بهمعنای «بازداشتن» و گاه بهمعنای داوری
درست در موقعیتهای سخت دانستهاند ،واژه "حکم" بهمعنای نهادن امور در بهترین جای آن است ،از دیگر تعاری
حکمت شناخت به همراه دانش و علم به همراه حق و عمل میباشد (دائرةالمعارف بزرگ اسالمی واژه حکمت).
 .3و (یاد کن) آنگاه که خدا از پیغمبران (و امّتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمخت بخشخیدم ،سخپس
بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستی کتاب و شریعت شخما مخی داد بخه او ایمخان آورده و
یاری او کنید؛ خدا فرمود :آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند :اقرار داریخم .خخدا فرمخود :گخواه
باشید ،من هم با شما گواهم.
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خیری فراوان داده شده است .مدیران اصلح بهمنظور مدیریت ارر بخخش عخالوهبخر برخخورداری از
دانش تخصصی [نساء ،]113،متقی ،خودکنترل و قانونمدار بوده [نحل ]128،و بخا موقعیختشناسخی
[یوس  ،]15،هوشیاری محیطی [اسراء ]25،و مردمشناسی [توبخه ]80،بخا درنظرداشختن مقتضخیات و
براساس حکمت [آلعمران ]81،بهصورت ارربخش ،قخانونگخذاری [عنکبخوت ]27،برنامخهریخزی و
عمل مینمایند.

رشدیافتگی
مقصود از بلوغ و رشدیافتگی نهتنها پدیدهای زیستی است ،بلکه یکی از مظاهر رشد فکخری،
اجتماعی و معنوی است و از نشانههخای آمخادگی بخرای پخذیرش مسخئولیت بخهشخمار مخیرود .ایخن
شایستگی به مجموعه مؤلفههایی گفته میشود که بهصورت فردی در رفتار مدیر ارخر مخیگخذارد،
«وَلقدْ آتیْنا إِبْراهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَالِمِین[»1انبیا .]51 ،یکی از مال

ها در شناخت مخدیران

اصلح ،برخورداری از بلوغ و رشد طبیعی و مناسب در شقوق جسخمی ،فکخری و معنخوی مخیباشخد
[احقاف ]15که با حفظ تعادل در رفتار [اعراف ،]32،اخالص در عمل [بقره ،]177،توجه داشتن به
ظرفیتهای فردی [اعراف ]58،و تالش درراستای رشد و توسعه [یونس ]71،همراه خواهد بود.

خردورزی و تفکر تحلیلی
از دیگر شایستگی های اصلی برای مدیران ،برخورداری از قدرت تحلیخل و بخهکخارگیری آن
در تفکر و اقدامات آنان است ،قرآن کریم میفرماید« :فبَشِّر عِبادِ الَّخذِین یسْختمِعُون الْقخوْل فیتَّبِعُخون
أحْسَنهُ أولئِکَ الَّذِین هَدَاهُمُ اللَّهُ وأولئِکَ هُمْ أولُخوا اللْبخابِ[ »2زمخر .]18- 17 ،قخرآن کخریم بخرای
در

حقایق پشت پرده ،تفکر عمیق ،عقل و تدبر تعبیر «اُولُواللبخاب» را بخهکخار مخیبخرد و اشخاره

مینماید که :اولواتلباب هستند که با خردورزی حقخایق عمیخق را در

مخینماینخد و از ایخن نظخر

 .1و همانا ما پیش از این ابراهیم را کامال به رشد و کمخال خخود رسخانیدیم (تخا بیخرق توحیخد و خداپرسختی را در عخالم
برافرازد) و ما به شایستگی او بر این مقام دانا بودیم.
 . 2بندگانم را بشارت ده ،آنانکه چون سخنی بشنوند به نیکوترین وجه عمل کنند ،آنخان هسختند کخه خداونخد بخه لطخ
خاصّ خود هدایتشان فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمند.
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است که تفکَّر و تدبُّر ،بخخ ش مهمخی از سخاختار مخدیریتی اسخت؛ چراکخه خخرد ورزی [رعخد،]20،
قدرت تحلیل [بقره ،]179،بصیرت [انبیاء ]79،و بهخرهمنخدی از تفکخر چندبعخدی [عنکبخوت ]10،از
ملزومات رفتاری مدیران میباشد.

اخالقمداری
اخالقمداری و حرکت در مسیر بایستههای اخالقی ،سخبب سخهولت مخدیریت ،جخذبشخدن
سایرین و موجب حرکت در مسیر توسعه میباشد .این شایستگی از ویژگخیهخای بخارز پیخامبران و
اولیای الهی و از شایستگیهای مدیران عالی میباشد .اخالقمداری پیخامبر اکخرم (ص) نخهتنهخا بخر
دوستان و پیروان آن حضرت ارری شگرف داشته است ،بلکه دشمنان ایشان نیز از این جهخت او را
مورد مد قرار داده اند ،تاآنجاکه آن حضرت ازجهت داشتن خلق و اخالق نیکخو در قخران کخریم
مورد مد پروردگار قرار گرفته است «وَ إِنَّکَ لعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ[ »1قلم .]4،از مؤلقههای اصلی ایخن
شایستگی می توان به برخورداری از اخالق مالی [یوس  ،]104،امرنمودن به نیکی و ناهیبخودن از
منکرها [هود ،]85،زیست اخالقخی میخان سخایرین [نخور ،]28،صخبر و بردبخاری [قلخم ،]48،صخداقت
[نور ،]6،خضو و فروتنی [اعراف ،]190،امانتداری [کهخ  ،]82،وفخای بخه عهخد [احقخاف]17،و..
اشاره نمود.

عبودیت
حقیقت عبودیت ،بندگیکردن است و حقیقت عبادت خضخو و خشخو و افتخادگی اسخت.
خداوند متعال در آیه  23سوره اسرا میفرماید«:وَ قضخی رَبکخک انْ ت تعْبُخدُوا إِتَّ إیخاهُ »2و بخشخی از
هدف بعثت انبیا را نیز در آیه  36سوره نحل عبودیت و بندگی تعری

مینمایخد «وَ لقخدْ بَعَثْنخا فِخی

کلِّ أُمَّةٍ رَسُوتً أنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتنِبُخوا الطَّخاغُوتَ ،»3موفقیخت مخدیران عخالوهبخر نیخاز بخه دارابخودن
مهارت های تخصصی و رفتاری نیازمند خشو  ،خضخو و بنخدگیکخردن در برابخر خداونخد متعخال
 .1و تو دارای اخالق بزرگ و برجستهای هستی.
 .2حکم پروردگارت بر این قرار یافت که فقط او را عبادت کنید.
 .3در هر امّتی رسولی برانگیختم که خدا را عبادت کنید و از طاغوت دوری جویید.
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[انبیاء ]105،و توکل بخر او در تمخامی شخئون [قصخ

 ]24،اسخت کخه یکخی از تفخاوتهخای اصخلی

شایستگی مدیران در نظامهای اسالمی و غربی میباشد.

حقیقتجویی
به واقع ،جستجوی حقایق و در

آن در سرشت و فطرت انسان بوده و جزء کمخال انسخانیت

محسخوب مخخیگخخردد .مخخدیران شایسخته همخخراه بخخا تزکیخخه فخردی [اعخخراف ،]201،نسخخبت بخخه سخخایرین
خیرخواهند [انفال ،]7،از حق و حقیقت و مظلوم دفا کرده [یونس ]82،و با مثبتاندیشی به آینده
خوش بین و امیدوارند [غافر ،]8،از این روست که روحیه جویندگی و حقیقتیخابی از مؤلفخههخای
شایستگی مدیران شایسته است .این موضو در قرآن نیز چنین مطر شخده اسخت« :فخأقِمْ وَجْهَخکَ
لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرتَ اللَّهِ الَّتی فطر النَّاسَ عَل یْها ت تبْدیل لِخلْقِ اللَّخهِ ذلِخکَ الخدِّینُ الْقخیِّمُ وَ لکِخنَّ أکْثخر
النَّاسِ ت یَعْلمُون[ »1روم.]30 ،

ارتباطات اثربخش
برخورداری از مهارت ارتباطی یکی از مهمترین و زیربناییترین شایستگیهای مدیران عالی
میباشد؛ چراکه به طریقی زیربنخای رفتخاری و سخایر شایسختگیهخای مخدیران را تشخکیل مخیدهخد.
خداوند متعال در قرآن کریم به موارد بسیارى درباره انوا ارتباطات و مناسبات انسان بخا خداونخد،
خود و دیگران اشاره نموده اسخت .در یکخی از ایخن مخوارد ،زبخان و بیخان انسخان بخهعنخوان یکخى از
مهمترین آفریدههاى خداوند قلمداد میشود «الرَّحْمنُ  -عَلَّمَ الْقُرْآن  -خلق الْإِنسَان  -عَلَّمَهُ الْبَیَان»2
[الرحمن ،]4-1،قرآن کریم گزارشها و مثال های متعددى را درباره ارتباطات کالمخى ،مخذاکرات
ارربخش [اعراف ،]143،نحوه متقاعدسازی [هود ،]88،مهارتهای تیمسازی [شعرا ،]93،شنود مؤرر
[آلعمران ،]34،خلق نیکو [حجخرات ،]2،صخالبت و آرامخش گفتخار [نمخل ]21،پیخامبران بخهعنخوان
برترین اسوه هاى انسانى و مدیریتی در برخورد با دوستان و دشمنان ارائه نموده است.
 .1پس روى خود را متوجّه آیین خال

پروردگار کن! ایخن فطرتخى اسخت کخه خداونخد ،انسخانهخا را بخر آن آفریخده،

دگرگونى در آفرینش الهى نیست ،این است آیین استوار ولى اکثر مردم نمىدانند.
 .2خداوند رحمان  -قرآن را تعلیم فرمود -انسان را آفرید  -و به او «بیان» را آموخت.
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مسئولیتپذیری اجتماعی
قرآن کریم عنایت شایان توجهی به زندگی اجتماعی انسان داشته است .خداوند با ایجاد دین
و قانون اسالمی برای هدایت بشر ،تشریح میکند که انسان در امخور اجتمخاعی چگونخه بایخد عمخل
کند و بخه کخدام نحخوه بایخد بخا فخرد و اجتمخا برخخورد نمایخد .مهخارتهخای تعخاملی و شایسختگی
مسئولیت پذیری اجتماعی درواقع شامل مؤلفه هایی از شایستگی برای مدیران میباشند که موجخب
ایجخخاد حخخس بخخرادری [انفخخال ]1،حمایخخت از افخخراد [قصخ

 ]15،و انجخخام مسخخئولیتهخخای اجتمخخاعی

[توبه ،]79،می باشد ،آنگونه که خداوند متعال ،مسلمانان را دارای روحیه برادری و نسخبت بخه هخم
مسئول دانسته و مسئولیت آنان را نسبت به یکخدیگر مشخخ

نمخوده اسخت «إِنَّمَخا ٱلْمُؤْمِنُخون إِخْخوَةٌ

فأصْلِحُوا بَیْن أخوَیْکُمْ [» 1....حجرات.]10،

عدالتمحوری
عدالت بهمعنای نهادن هر چیز در جایگاه خود یکى از اصلیترین مفاهیم در علخوم انسخانى و
اهمیت آن بر همگان مشخ

است .خداونخد عخادل اسخت و جهخان را برمبنخای عخدالت آفریخده و
2

مدیریت مینماید« ،اِنَّ اهلل یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و اتْحْسانِ [ » ....نحل .]90 ،بهواقع یکی از اهداف بلند ادیان
الهى تحقق مفهوم عدالت میان مردم با مبعوث نمودن پیامبران در میان آنها بخوده اسخت .اسخالم نیخز
به عنوان خاتم ادیان ،تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است؛ چنانکه که قرآن کریم
در ایخخن خصخخوص پیخخامبر اعظخخم (ص) را مخخأمور برپخخایى قسخخط و عخخدل مخخیدانخخد« .قُ خلْ أمَخخر رَبَِّخخی
بِالْقِسْطِ[»3اعراف .]29 ،از سایر مؤلفههای شایستگی عدالتمحخوری مخدیران مخیتخوان بخه عخدالت
رفتاری [آلعمران ]115،و برخورداری از قدرت قضاوت [نساء ]65،اشاره نمود.
 .1به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند پس همیشه بین بخرادران ایمخانی خخود صخلح دهیخد و خخداترس و پرهیزکخار
باشید ،باشد که مورد لط

و رحمت الهی گردید.

 .2همانا خدا (خلق را) فرمان به عدل و احسان میدهد و به بذل و عطای خویشاوندان امر مخیکنخد و از افعخال زشخت و
منکر و ظلم نهی میکند و به شما پند میدهد ،باشد که موعظه خدا را بپذیرید.

 .3و داوود و سلیمان را (بهخاطر بیاور) هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بیشبان قوم ،شبانگاه در آن چریده
(و آن را تباه کرده) بودند ،داوری میکردند؛ و ما بر حکم آنان شاهد بودیم.
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ظلم ستیزی /دافعه مدیریتی
مدیر شایسته در نظام اسالمی بهعنوان خلیفه خداوند د ر زمین« إِنَِّی جَاعِلٌ فِی الْخأرْضِ خلِیفخةً
»[بقره ]30،میباید سعی نماید مظهر جالل خدا روی زمین باشخد .یکخی از ایخن مظخاهر بهخرهگیخری
ارربخش از صفات اصلی شامل «رویّه مهر» و «رویّه قهر» در مخدیریت مخیباشخد .مخدیر توانمنخد بخه
همان اندازه که به حکم «رحماء بینهم» نسبت به مؤمنان توجه دارد ،به همان میزان نیز باید «أشخدّاء
علی الکفَّار»هم باشد «.مُحَمََّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِین مَعَهُ أشِدََّاءُ عَلى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنهُمْ[»1....فختح]29 ،
چنانچه در قرآن کریم مطالعه میکنیم ،پیامبران الهی همواره سعی داشتهاند با بهرهگیری از نیخروی
جاذبه و مهرورزی ،انسان های محروم و مشتاق را به سوی خداونخد متعخال جخذب کخرده و آنخان را
دلگرم و رابت قدم نگه دارند و با رویه قهر ،نااهالن را از خود دور ساخته و دست آنان را از مخال و
جان مردم کوتاه کنند .ازجمله مصادیق دافعه رفتاری مدیران میتوان به سختگیری بر شایعهسخازان
[نور ،]4،مفسدان [انفال ،]8،تهمتزنندگان [نسخاء ،]34،قخانونگریخزان [اعخراف ،]166دروغسختیزی
[آلعمران ]112،و برخورد با نفاق ،دورویی [مائده ]41،و ظالمان [هود ]113،اشاره نمود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
ازمنظر اسالم ،مسند مدیریت ،امانتی الهی است که به مدیر سپرده شده است و او باید از ایخن
امانت الهی بهشدت مراقبت کند ،مدیر اصلح ازمنظر قرآن کریم کسی است که طبیبگونه مواضع
درد ،خرابی و فساد را تشخی

دهد و راه درمان عملی را ارائه نماید .باتوجهبخه مفخاهیم حاصخل از

پژوهش ،شایستگی ازمنظر قرآن کریم مجموعه ویژگی هاست که موجب می گردد فخرد بخه عنخوان
 .1محمّد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفَّار سرسخت و شدید ،و در میان خود مهربانند؛
پیوسته آنها را در حال رکو و سجود میبینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را میطلبند؛ نشانه آنها در
صورتشان از ارر سجده نمایان است؛ این توصی

آنان در تورات و توصی

آنان در انجیل است ،همانند زراعتی که

جوانههای خود را خارج ساخته ،سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بهقدری نموّ
و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد (ولی) کسانی از آنها
را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است.
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مصلح و در جایگاه خلیفه الهی درراستای عمل به مأموریت خویش و در چخارچوب تعخالیم دینخی
به ایفای نقش بپردازد.
باتوجهبه نتایج تحقیق ،مدیران و رهبران اصلح ازمنظخر قخرآن کخریم در جوامخع و سخازمانهخا
دارای ویژگیهای ذیل می باشند:


همواره با پیشگامی ،منشأ ارربودن و با مدد الهی ،با ایجخاد فرصختهخا و تقویخت انگیخزه در
زیردستان نسبت به هدایت و رشد آنان اهتمام داشته و ضمن قبول مسئولیت و پاسخخگویی
نسخخبت بخخه مجموعخخه تحخخت مخخدیریت خخخویش بخخا آگخخاهی از نحخخوه عملکخخرد افخخراد و ارائخخه
بازخورهای هوشمندانه ،سعی می نمایند با روشنگری و شفافیت آنخان را نسخبت بخه رعایخت
قانون و انجام تکالی

و مأموریت های خود آگاه نمایند ،آنان همواره دارای روابط حسخنه

با افراد تحت مدیریت خود بخوده و از پایگخاه هخای قخوی مردمخی برخوردارنخد (شایسختگی


رهبری).
هنگام اخذ تصمیمات ،با تفکرورزیدن ،عاقبتاندیشخی و درنظرداشختن تجربیخات (خخود و
گذشتگان) ،نسبت به بررسی ابعاد مسئله اهتمام ورزیده و با حمایت از ارائه نظرات ،نسخبت
به همراهسازی سایرین در تصمیمات و مشخورت بخا آنخان اقخدام مخینماینخد و پخس از اخخذ
تصمیم ،با توکل بر خداونخد متعخال و حسخن ظخن بخه آینخده بخا شخجاعت ،قخدرت و اقتخدار
درراستای پیادهسازی تصمیمات قدم برمیدارند (شایستگی تصمیمگیری).



در رفتخخار خخخویش از مشخخی اعتخخدال برخخخوردار بخخوده و از افخخراطوتفخخریط پرهیخخز مخخیکنخخد،
درعینحال همواره اصال گری و تحول گرایی را دنبال نموده و با حکمت و موعظه نیکخو
در مقخخام فخخردی ناصخخح ،سخخایرین را نیخز در مسخخیر اصخخال یخخاری و همخخراه خخخود مخخینمایخخد
(شایستگی اصال گری).



همواره در جستجوی تعالی هستند و با هوشمندی ،حکمت ،پشتکار و تالشگری ،مداومت
در بهبود را دنبال میکنند (شایستگی تعالیجویی).



متقی ،خودکنترل و قانونمدارند و بخا بهخره گیخری از دانخش تخصصخی نسخبت بخه وظیفخه و
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مأموریتی که به آنان محول شده است ،با هوشیاری نسبت به محیط و اتفاقات پیرامونی و با


حکمت عمل مینمایند (شایستگی حکمت و دانش).
از بلوغ جسمی ،فکری و معنوی برخوردارند ،به رشد و توسعه فردی اهمیت داده و بهدنبال
پاتیش فردی و اجتماعی هستند ،بنابراین سعی می نمایند بین زندگی مادی و معنوی و کار
و زندگی تعادل برقرار نموده و افرادی با ظرفیت در حوزه شایستگیها هستند که خارج از
توان خود ادعایی مطر نمی سازند و درصخورت ارتکخاب خطخا آن را پذیرفتخه و بخهدنبخال
جبران آن برمیآیند (شایستگی رشدیافتگی).



افرادی بصیر ،دارای قدرت خردورزی و تحلیل هسختند کخه خخود و دیگخران را نسخبت بخه
تفکرورزی هدایت نموده و در رویارویی بخا مسخائل از دیخدگاههخای مختلخ



آن را مخورد

واکاوی قرار می دهند (شایستگی خردورزی و تفکرتحلیلی).
نسبت به اصول اخالقی پایبند بوده و واجد ویژگیهخایی نظیخر :صخبر و بردبخاری ،فروتنخی،
قدرشناسی ،وفای به عهد ،عفت و پاکدامنی ،صداقت ،رازداری و آرامش هستند .همچنین
نسبت به خوبی ها تولی داشته وآمر به آن و از شر و بدیها تبری جسته و نهخیکننخده آننخد



(شایستگی اخالق مداری).
در تم امی شئون و امور زندگی فردی و اجتماعی خداونخد را درنظخر داشخته و بخا تواضخع و
ایمان نسبت به اوامر الهی تسلیم و فرمانبردارند ،نسبت به انجام واجبات و تخر

محرمخات

حساس بوده و دیگران را نیز دعوت به حق مینمایند و همچنین بر خداوند توکل نمخوده و


همواره از او استعانت میجویند (شایستگی عبودیت).
حقیقت جویی ،تزکیه نفس ،امانتداری ،دفا از حق و مظلوم از ویژگیهای بارز آنان است
و نسبت به سایرین خیرخواه و باتوجخهبخه وعخده هخای الهخی نسخبت بخه آینخده خخوشبخین و
مثبتاندیش هستند (شایستگی حقیقتجویی).



دارای صالبت و فصاحت در گفتار ،آرامش کالمی و قخدرت متقاعدسخازیانخد ،همچنخین
توانمند در مذاکره و شبکهسازیاند و از خلقی نیکو در ارتباطات خود بهره میبرنخد ،آنخان
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هنگام خشم ،کاظم بر غیظ خویش بوده و در جخذب سخایرین توانمنخد هسختند (شایسختگی


ارتباطات ارربخش).
از روحیه برادری نسبت به سایرین برخوردارند و اهتمام بر امداد و یاریرساندن به دیگران
دارند ،آنان همواره با رعایت احترام ،خود را نسبت به سایر افخراد مجموعخه خخود و جامعخه
مسئول میدانند (شایستگی مسئولیتپذیری اجتماعی).



توانایی کار با اقشار مختل

را داشته ،از قدرت قضاوت و داوری برخوردار بوده و بر مرام

عدالت رفتار مینمایند (شایستگی عدالت محوری).


آنان افرادی ظلمستیزند که در کنار جاذبه های رفتاری با افراد زیرمجموعخه در برخخورد بخا
متجخخاوزان ،قخخانونگریخخزان ،مفسخخدان ،دروغگویخخان ،شخخایعهسخخازان ،منافقخخان ،خرابکخخاران و
تهمخختزننخخدگان سخخختگیری نمخخوده و از دافعخخههخخای رفتخخاری بهخخره مخخیجوینخخد (شایسخختگی
ظلمستیزی).
درنهایت مخیتخوان شایسختگی هخای مخدیران اصخلح را باتوجخه بخه مفخاهیم و قرابخت معنخایی و

کارکردی در چهار طبقه کلی به شر الگوی ذیل ارائه نمود:

شکل شماره .2الگوی شایستگیهای مدیران اصلح
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شایستگی هدایتگری (شامل ابعاد :رهبری ،تصمیمگیری ،اصال گخری ،تعخالیجخویی) کخه
مدیر درصورت دارابودن آن توانایی هدایت ارربخش جامعه و سازمان را خواهد داشت.
شایستگی ذهنی یا فکری (شامل ابعاد دانش و حکمخت ،رشخدیافتگی ،خخردورزی و تفکخر
تحلیلی) که دارابخودن آن منجخر بخه دانخایی ،انجخام کخار صخحیح و ارخربخش توسخط مخدیر
میگردد.




شایستگی معنوی (شامل ابعاد اخالقمداری ،عبودیت ،حقیقتجویی) که الزامات معنوی و
اعتقادی مدیر شایسته را بیان مینماید.
شایسخختگی اجتمخخاعی (شخخامل ابعخخاد ارتباطخخات ارخخربخش ،مسخخئولیتپخخذیری اجتمخخاعی،
عدالتمحوری ،ظلمستیزی) که مناسبات اجتماعی مدیر شایسته در برخخورد بخا سخایرین را
تشریح مینماید.
در پایان ،نویسندگان تحقیق از اینکه درزمره افراد اشاره شده در آیه  79سوره بقره 1باشند ،به

خداوند متعال پناه برده و خاطر نشان میسازند که میباید مطالعاتی ازایندست و تکخرار آن ،نقطخه
آغازی بر پژوهش های قرآنی در حوزه مدیریت منابع انسانی درنظر گرفته شود .ازایخنرو پیشخنهاد
میشود پژوهشهای متعدد دیگر با موضوعات حوزه مذکورتعری

و درجهت افزایش غنا به ایخن

مفاهیم از روش تحقیق موضوعی در قرآن کخریم اسختفاده شخود .همچنخین تحقیقخاتی درخصخوص
سنجشپذیری ،مطالعات کمخی و طراحخی و انتخخاب ابخزار سخنجش شایسختگیهخای معرفخیشخده،
تکمیلکننده ابعاد اجرایی تحقیق خواهد بود .تحقیق حاضر مدعی نیست تمامی مفخاهیم قرآنخی در
موضخخو مخخدیران شایسخخته و اصخخلح را شناسخخایی و معرفخخی کخخرده اسخخت ،بلکخخه پیشخخنهاد مخخیشخخود
پژوهش های دیگر با استفاده از همین کلیدواژه توسط سایر محققان اجرا شده و نتخایج آنهخا بحخث
حاضر را تکمیل نماید.

« .1فوَیْلٌ لِلَّذِین یَکْتُبُون الْکِتابَ بِأیْدِیهِمْ رُمََّ یَقُولُون هَذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْترُوا بِهِ رمَنًا قلِیلًخا فوَیْخلٌ لهُخمْ مِمََّخا کتبَختْ أیْخدِیهِمْ
وَوَیْلٌ لهُمْ مِمََّا یَکْسِبُون»
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