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 هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

عرفا و شعرا بوده است و همیشه دغدغۀ نجات و رهایی و شکوفایی انساان باه  ،انسان همواره مورد مطالعه فالسفه، علما

بر  1ها، تکامل انسان است که در نگاه داروینها مدنظر قرار گرفته است. یکی از این دغدغهمختلف در افکار آن هایشکل

 4و ساس  ماازلو 3صورت مادی تبیین شده یا در نگاه گلدشاتاین، به2اساس اصول انتخاب طبیعی، تنازع بقا و بقای اصلح

 ۀمعنوی تکامل انسان بر جنبا ۀجنب ،زمینمشرق ۀرفان و فلسفنیل به خودشکوفایی غایت انسان مفروض شده است. در ع

 ل شود. ئشدن و کمال نا ۀمادی آن غلبه دارد تا انسان به مرحل

مل أای جمادی، نباتی، حیوانی، آدمی، ملک، بازگشت به خالق در افکار موالنا بسیار جای تتکامل مرحلهدر این بین، 

 است:

 از جماااادی ماااردم و ناااامی شااادم

 حیااااوانی و آدم شاااادم مااااردم از

 حملااااه دیگاااار بمیاااارم از بشاااار

 وز ملااک هاای بایاادم جسااتن ز جااو

 شاااوم پااارانباااار دیگااار از ملاااک 

 پ  عدم گاردم عادم ناون ارغناون

 

 زدمساار وز نمااا مااردم بااه حیااوان 

 پ  نه ترسی کی ز مردن کای شادم

 تاااا بااارآرم از مالئاااک باااال و پااار

 کااال شااای  هالاااک اال وجهاااه

 آنچااه اناادر وهاای نایااد آن شااوم

 انااااا الیااااه راجعااااونگویاااادم 

 

باه شکوفاساازی اساتعدادهای  ،ایمرحلاهصورت تکامل تادریجی هفاتبه ،بن یمین فریومدیا این تکامل در نگاه

 کند:ها کمک میانسانی در سازمان

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 زدم از کَاتی  عَاادم خیمااه بااه صاادرای  وجااود

 دوبعااد از ایاانی ک شاا   طبااا بااه حیااوانی باا

 بعااد از آن در صاادی  سااینۀ ایشااان بااه صاافا

 بااا مالیااک پاا  از آن صااومعۀ ق دساای را

 یماینابان  بایبعد از آن رَه سوی او ب اردم و 

 

 ترفاا و وز جَمااادی بااه نباااتی ساافری کااردم

 نون رسیدم به وی از وی گ ذری کردم و رفت

 قطرۀ هساتی خاود را گ هاری کاردم و رفات

 گاارد برگشااتی و نیکااو نظااری کااردم و رفاات

 همه او گشتی و تَارِ  دگاری کاردم و رفات

 

انساانی در دنیاای  ۀها در ساخت جامعاتوان از آنآید که میبا توجه به افکار فالسفه، علما، عرفا و شعرا به نظر می

 سازمانی مدرن بهره گرفت.

کید مدیران بر هفت موضوع در سازمان متمرکز بوده است و در هر ساازمانی گارای  مادیران أت ،در یک قرن اخیر

 شود.مدل ذهنی مدیران پرداخته می انواع تر است. در اینجا ابتدا بهالبارشد به یکی از این هفت نوع غ

تأکید این نوع از مدیران بر تولید است. جایگاه انسان در نگاه این مدیران، ابزار تولیاد اسات و  بر تولید: تأکیدنوع اول؛ 

 را دارد. 1ها نق  نیروی کاردر این سازمانتوانند انجام دهند. انسان آالت واقعی نمیدهند که ماشینکارهایی را انجام می

تمرکز این نوع از مدیران بر بازاریابی و مشتری و فروش است. جایگاه انسان در نگااه ایان  بر فروش: تأکیدنوع دوم؛ 

 .را دارد. 2انسانینق  نیروی  هاسازمانمدیران، ابزار رضایت مشتری است. انسان در این 

تأکید این نوع از مدیران بر تأمین و خرید و تدارکات و لجساتیک اسات. جایگااه انساان در  :تأمینبر  تأکیدنوع سوم؛ 

نقا  نیاروی  هااساازمانانساان در ایان  .وکار با تأمین منابا فیزیکی مورد نیاز استنگاه این مدیران، ابزار تداوم کسب

 را دارد.انسانی 

ارداد و حقوق و ادعا و پیمان و تطبیاق باا قاوانین تأکیاد دارناد. این نوع از مدیران بر قر بر قرارداد: تأکیدنوع چهارم؛ 

 هاسازمانهای حسابرسی و تطبیق است. انسان در این جایگاه انسان در نگاه این مدیران، مجری قوانین و حفظ نارنوب

 را دارد. 3انسانینق  منابا 

نولوژی و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات است. مدل ذهنی حاکی این نوع از مدیران بر تک بر فناوری: تأکیدنوع پنجم؛ 

 4انسانینق  قابلیت  هاسازمانانسان در این  جایگاه انسان در نگاه این مدیران، انتقال تکنولوژی و پذیرش نوآوری است.

 را دارد.

است. جایگاه انسان گذاری و امور اقتصادی تمرکز این نوع از مدیران بر منابا مالی و سرمایه بر مالی: تأکیدنوع ششم؛ 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 را دارد. 1انسانی ۀنق  سرمای هاسازمانانسان در این  در نگاه این مدیران، حفظ و افزای  منابا مالی است.

است. جایگاه انسان در نگاه این مدیران، تکامل  2تأکید و تمرکز این نوع از مدیران بر انسان بر انسان: تأکیدنوع هفتم؛ 

نقا  و  هاسازمانانسان در این  ی و سیر در مسیر تعالی است و انسان ابزار و وسیله نیست.و شکوفایی استعدادهای انسان

. و برای اهمیت داشتن، نیاز به هیچ پیشاوند و پساوندی نادارد شودرا دارد و موجودیت دیگری نامیده نمی انسانیمنزلت 

 ابلیت، منبا و سرمایه نیست.انسان در نگاه مدیران نوع هفتی فقط و فقط انسان است و ابزار، نیرو، ق

هاای ساازمانی و جاو یاا فرهنا  ای، ارزشگیری نوع خاصی از اخالق حرفههر کدام از این انواع مدیران به شکل

 .دهدانجامد و سبک رهبری حاکی را تدت الشعاع قرار میسازمانی می

 
 مدیران بر اساس سیر تکاملی مدل ذهنی نوع
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 مدیران مدل ذهنی نوع شناسی. نمودار 1شکل 

 هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم 

 شود.می در اینجا به هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتی پرداخته

هاای انساان ۀمراتب هستند، برتر و متماایزتر از بقیاخاطر اینکه در باالی سلسلهخود را بهمدیران نوع هفتی . همتایی: 1

ها همتا هستند. در نگاه این مدیران، ثروت بیرونای و دارایای بیشاتر و کنند با آنپندارند و احساس مینمیدرون سازمان، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Human Capital 

2. Human 
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هاای ها بر اساس معیارهاای ثاروت درونای و ارزششود و انسانمنزلت انسانی تلقی نمی ۀتر، نشانخرید و مصری افزون

یابناد. طلبی، تکاریی و تشاخم مایجویی و حقدالتهری(، عپایدار انسانی همچون آزادگی، دانایی، زیبایی ذهنی )نه ظا

 ۀهای پایدار انسانی مذکور هستند. مساابقهایی هستند که دارای ارزشثروتمندان واقعی در نگاه مدیران نوع هفتی، انسان

و تضامین عنوان حقوق مالکیت تعریاف ها بهساس قوانین بشرساز که توسط دولتاثروت بیرونی متداول در جهان که بر 

 شود و مدال آن امروز به ایالن ماسک تعلق دارد، در نگاه این مدیران معیار اصیل موفقیت انسان نیست.می

 

 نیاا» جیارا ۀدانند و جملاها میدر مشکالت انسان ییه خود را سهیشنوع هفتی، هم یهاسازماندر  :یسهمشیخو. 2

  این مدیران شعر معروی شیخ اجل سعدی را باور دارند که: را باور ندارند. «مشکل شماست

 بنااای آدم اعضاااای یکدیگرناااد

 نااو عضااوی بااه درد آورد روزگااار

 

  کااه در آفاارین  زیااک گوهرنااد

 دگااار عضاااوها را نماناااد قااارار

 

اعتنایی باه کند و بیتر میتأکید بر کردار معقول در حیات معقول انسانی، اعضای سازمان یا جامعه را به هی نزدیک

 دهد.مشکالت اعضا، اعضا را از هی دور کرده و سازمانی غیرمسئول را شکل می

 

هاا در خود را مالک وقت انساان یسازمان نکهی. اتیدارند نه مالک تینوع هفتی تأکید بر مسئول رانیمد: یخودمسئول. 4

در نگاه این  ،داشته باشدها را نسبت به انسان تیح  مالک نیآالت، انیو ماش نیزم تیبداند و همانند مالک یساعات کار

تفکار  نیاشود، از اجبران خسارت مدسوب می یداشته و نوع یمنف ۀکه جنب 1. عبارت جبران خدماتمدیران مذموم است

در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر  که اصطالح حقوقی است ،ت گرفته است. جبران خسارتئها نشنادرست به انسان

کسای کاه خساارت را وارد  ،قاانونطباق  .معنوی وارد شود دیگری زیانی مادی یاه قدام به امری بالمباشر یا بالواسطه با

باوده و حاداک ر تاا مدت و کوتاه یقرارداد ،نوع هفتی رانیدر نگاه مد تیمالک. دیده را جبران کندخسارت زیانباید ساخته 

خاود نناین  ۀهمچنان کاه در خاانواد ،دانندهای درون سازمان میئول انسانها خود را مسآن .زمان حیات فرد دوام دارد

 حسی دارند.

 
جبران کانی،  دوارمیمتداول که ام ۀدهند. جملینوع هفتی کارها را به قصد جبران انجام نم رانیمد :یرجبرانیغ. کردار 3

 ۀنشان ،انجام یک کار به هدی جبران .ستین لیاص یخصلت انسان یایبستان شکل گرفته و گوها بر اساس بدهدر نگاه آن

از نوعی غنای درونی حکایت دارد. مدیران نوع هفاتی نشامان  ،ولی عدم توجه به جبران ؛ضعف درونی و نیازمندی است

 .گیرندثیر بزرگی و وسعت ثروت بیرونی قرار نمیأزند و تدت تها موجب میتری دارند و بزرگی و عظمت در نگاه آنغتی
 
 شاود.مای یتلقا یانساان لیاصل اص یماخواه ،یخواهو من یخودخواه یجانوع هفتی، بهنگاه مدیران در  :یماخواه. 3

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تار، های سیاسی و اقتصادی متاداول همچاون قادرت برتار، رقابات تنا در نهایت با ارزش ،خواهی در جهان امروزمن

ها موجاب این ارزش ۀو دارایی بیشتر نمایان شده است. همجویی بیشتر، سهی بازار بیشتر، سود بیشتر، درآمد باالتر سبقت

ن ۀ هایچ شارکتی بارآورد درساتی از آولی در ترازنام ؛پردازدآن را می ۀمدرن هزین ۀعوارض اجتماعی شده است که جامع

نه های اجتماعی )که گاهی یک تکنیک بازاریابی اسات( از باار مسائولیت شاامسئولیت ۀنیست و حداک ر با مقداری بودج

انساانی، مراقبات، رفااه همگاانی و  ۀهای اجتماعی همچاون توساعشود. خصلت ماخواهی موجب برتری ارزشخالی می

بندی جنسیتی، قومیتی، ملیتی، ماذهبی و نادادی را شود. ماخواهی هرگونه دستههای اقتصادی میتوانمندسازی، بر ارزش

 داند.یگذاری شده غیرانسانی و غیرمعقول مهای رسوببندیدسته
 
هاا و کنناد. بسایاری از اسات مارها، ویرانایمدیران نوع هفتی تغییر و بهبود را از درون خاود شاروع مای: میری. درون6

هاای ها ناشی شاده اسات. حتای بسایاری از باازیکشتارهای تاریخ بشری، از ترس، طما، انتقام، حسرت و خشی انسان

جویی غیرانسانی تکوین یافتاه نهایت امتیاز در آن ورزش است، از ح  برتریزدن بر انسان دیگر متداول امروز که ضربه

 است.

کنند. ایان ویدگای مدیران نوع هفتی امیر درون خود هستند و امیری بر دیگران را امتیاز اصیل انسانی مدسوب نمی

 :صورت زیر زیور طبا بر خود گرفته استدر کالم وزین ناصرخسرو قبادیانی به

 وی  ساااالر و میاارماگاار باار تاان خاا

 نون من پادشااه تان خاوی  گشاتی

 

 مالمت همی نون کنی خیار خیارم 

 اگااار نناااد لشاااگر نااادارم امیااارم.

 

تغییر خود و درون خود بسیار دشوارتر از تغییر دیگران و بیرون خود است. مدیران نوع هفاتی، اول خاود را شایساته 

 .کنندمییابند و سس  آن تغییر را برای کارکنان تجویز تغییر می
 
جملاه متاداول را بااور  کیانوع هفتی  رانیمدآفرینی است. اوج خصایم انسانی مدیران نوع هفتی، حق :ینیآفرحق. 7

 ؛اسات یاست. حق نه تنها که دادن یرانسانیغای جملهدر نگاه آنها،  «ینه دادن ،است یحق گرفتن» ارزشبی ۀندارند. جمل

اصال اصایل  ۀبر پای آفرینی اساساًحق نوع هفتی است. رانیاصل مسلی مد ینیآفرها و حقحقوق انسان یوجوجستبلکه 

انتخاب در حیات معقول انسانی استوار است. انسان معقول، انسان انتخابگر است. مددودیت انتخاب که توسط نهادها بار 

 شود، نباید حق مسلی و مفروض را از انسان معقول سلب کند.ها تدمیل میانسان

و  هااساازمانالزم به ذکر است که مدیران نوع هفتی نادرند و امید است با تکامل انسان این مدیران و مسئوالن در 

ها باید در دهه هاسازماناین نوع مدیران و  ۀانسانی برای توسع ۀای است که شرافت جامعجواما بیشتر شوند و این هزینه

 های آینده بسردازد.و سده
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