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هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

انسان همواره مورد مطالعه فالسفه ،علما ،عرفا و شعرا بوده است و همیشه دغدغۀ نجات و رهایی و شکوفایی انساان باه
شکلهای مختلف در افکار آنها مدنظر قرار گرفته است .یکی از این دغدغهها ،تکامل انسان است که در نگاه داروین 1بر
اساس اصول انتخاب طبیعی ،تنازع بقا و بقای اصلح ،2بهصورت مادی تبیین شده یا در نگاه گلدشاتاین 3و ساس

ماازلو4

نیل به خودشکوفایی غایت انسان مفروض شده است .در عرفان و فلسفۀ مشرقزمین ،جنبۀ معنوی تکامل انسان بر جنباۀ
مادی آن غلبه دارد تا انسان به مرحلۀ شدن و کمال نائل شود.
در این بین ،تکامل مرحلهای جمادی ،نباتی ،حیوانی ،آدمی ،ملک ،بازگشت به خالق در افکار موالنا بسیار جای تأمل
است:
از جماااادی ماااردم و ناااامی شااادم

وز نمااا مااردم بااه حیااوان ساار زدم

مااااردم از حیااااوانی و آدم شاااادم

پ

نه ترسی کی ز مردن کای شادم

حملااااه دیگاااار بمیاااارم از بشاااار

تاااا بااارآرم از مالئاااک باااال و پااار

وز ملااک هاای بایاادم جسااتن ز جااو

کااال شااای هالاااک اال وجهاااه

باااار دیگااار از ملاااک پاااران شاااوم

آنچااه اناادر وهاای نایااد آن شااوم

عدم گاردم عادم ناون ارغناون

گویاااادم انااااا الیااااه راجعااااون

پ

این تکامل در نگاه ابن یمین فریومدی ،بهصورت تکامل تادریجی هفاتمرحلاهای ،باه شکوفاساازی اساتعدادهای
انسانی در سازمانها کمک میکند:
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Charles Robert Darwin
. Natural Selection, Struggle for Existence and Survival of the Fittest
. Kurt Goldstein

4. Abraham Harold Maslow
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زدم از کَاتی عَاادم خیمااه بااه صاادرای وجااود

وز جَمااادی بااه نباااتی ساافری کااردم و رفات

طبااا بااه حیااوانی ب اود

نون رسیدم به وی از وی گذری کردم و رفت

بعااد از آن در صاادی سااینۀ ایشااان بااه صاافا

قطرۀ هساتی خاود را گهاری کاردم و رفات

از آن صااومعۀ قدساای را

گاارد برگشااتی و نیکااو نظااری کااردم و رفاات

بعد از آن رَه سوی او باردم و بای ابان یماین

همه او گشتی و تَارِ دگاری کاردم و رفات

بعااد از ایاانی کش ا
بااا مالیااک پاا

با توجه به افکار فالسفه ،علما ،عرفا و شعرا به نظر میآید که میتوان از آنها در ساخت جامعاۀ انساانی در دنیاای
سازمانی مدرن بهره گرفت.
در یک قرن اخیر ،تأکید مدیران بر هفت موضوع در سازمان متمرکز بوده است و در هر ساازمانی گارای

مادیران

ارشد به یکی از این هفت نوع غالبتر است .در اینجا ابتدا به انواع مدل ذهنی مدیران پرداخته میشود.
نوع اول؛ تأکید بر تولید :تأکید این نوع از مدیران بر تولید است .جایگاه انسان در نگاه این مدیران ،ابزار تولیاد اسات و
کارهایی را انجام میدهند که ماشینآالت واقعی نمیتوانند انجام دهند .انسان در این سازمانها نق

نیروی کار 1را دارد.

نوع دوم؛ تأکید بر فروش :تمرکز این نوع از مدیران بر بازاریابی و مشتری و فروش است .جایگاه انسان در نگااه ایان
مدیران ،ابزار رضایت مشتری است .انسان در این سازمانها نق

نیروی انسانی 2را دارد..

نوع سوم؛ تأکید بر تأمین :تأکید این نوع از مدیران بر تأمین و خرید و تدارکات و لجساتیک اسات .جایگااه انساان در
نگاه این مدیران ،ابزار تداوم کسبوکار با تأمین منابا فیزیکی مورد نیاز است .انساان در ایان ساازمانهاا نقا

نیاروی

انسانی را دارد.
نوع چهارم؛ تأکید بر قرارداد :این نوع از مدیران بر قرارداد و حقوق و ادعا و پیمان و تطبیاق باا قاوانین تأکیاد دارناد.
جایگاه انسان در نگاه این مدیران ،مجری قوانین و حفظ نارنوبهای حسابرسی و تطبیق است .انسان در این سازمانها
نق

منابا انسانی 3را دارد.

نوع پنجم؛ تأکید بر فناوری :مدل ذهنی حاکی این نوع از مدیران بر تکنولوژی و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات است.
جایگاه انسان در نگاه این مدیران ،انتقال تکنولوژی و پذیرش نوآوری است .انسان در این سازمانها نق

قابلیت

انسانی4

را دارد.
نوع ششم؛ تأکید بر مالی :تمرکز این نوع از مدیران بر منابا مالی و سرمایهگذاری و امور اقتصادی است .جایگاه انسان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Workforce
2. Manpower
3. Human Resource
4. Human Capability
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در نگاه این مدیران ،حفظ و افزای

منابا مالی است .انسان در این سازمانها نق

سرمایۀ انسانی 1را دارد.

نوع هفتم؛ تأکید بر انسان :تأکید و تمرکز این نوع از مدیران بر انسان 2است .جایگاه انسان در نگاه این مدیران ،تکامل
و شکوفایی استعدادهای انسانی و سیر در مسیر تعالی است و انسان ابزار و وسیله نیست .انسان در این سازمانها نقا

و

منزلت انسانی را دارد و موجودیت دیگری نامیده نمیشود و برای اهمیت داشتن ،نیاز به هیچ پیشاوند و پساوندی نادارد.
انسان در نگاه مدیران نوع هفتی فقط و فقط انسان است و ابزار ،نیرو ،قابلیت ،منبا و سرمایه نیست.
هر کدام از این انواع مدیران به شکلگیری نوع خاصی از اخالق حرفهای ،ارزشهاای ساازمانی و جاو یاا فرهنا
سازمانی میانجامد و سبک رهبری حاکی را تدت الشعاع قرار میدهد.
نوع مدیران بر اساس سیر تکاملی مدل ذهنی

تأکید
بر
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تأکید
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تأکید

7
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3
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تأکید
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تأکید
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تأکید
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تولید
1

شکل  .1نمودار نوع شناسی مدل ذهنی مدیران
هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

در اینجا به هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتی پرداخته میشود.
 .1همتایی :مدیران نوع هفتی خود را بهخاطر اینکه در باالی سلسلهمراتب هستند ،برتر و متماایزتر از بقیاۀ انساانهاای
درون سازمان ،نمیپندارند و احساس میکنند با آنها همتا هستند .در نگاه این مدیران ،ثروت بیرونای و دارایای بیشاتر و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Human Capital
2. Human
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خرید و مصری افزونتر ،نشانۀ منزلت انسانی تلقی نمیشود و انسانها بر اساس معیارهاای ثاروت درونای و ارزشهاای
پایدار انسانی همچون آزادگی ،دانایی ،زیبایی ذهنی (نه ظاهری) ،عدالتجویی و حقطلبی ،تکاریی و تشاخم ماییابناد.
ثروتمندان واقعی در نگاه مدیران نوع هفتی ،انسانهایی هستند که دارای ارزشهای پایدار انسانی مذکور هستند .مساابقۀ
ثروت بیرونی متداول در جهان که بر اساس قوانین بشرساز که توسط دولتها بهعنوان حقوق مالکیت تعریاف و تضامین
میشود و مدال آن امروز به ایالن ماسک تعلق دارد ،در نگاه این مدیران معیار اصیل موفقیت انسان نیست.
 .2خویشسهمی :در سازمانهای نوع هفتی ،همیشه خود را سهیی در مشکالت انسانها میدانند و جملاۀ رایاج «ایان
مشکل شماست» را باور ندارند .این مدیران شعر معروی شیخ اجل سعدی را باور دارند که:
زیااک گوهرنااد

بنااای آدم اعضاااای یکدیگرناااد

کااه در آفاارین

نااو عضااوی بااه درد آورد روزگااار

دگااار عضاااوها را نماناااد قااارار

تأکید بر کردار معقول در حیات معقول انسانی ،اعضای سازمان یا جامعه را به هی نزدیکتر میکند و بیاعتنایی باه
مشکالت اعضا ،اعضا را از هی دور کرده و سازمانی غیرمسئول را شکل میدهد.
 .4خودمسئولی :مدیران نوع هفتی تأکید بر مسئولیت دارند نه مالکیت .اینکه سازمانی خود را مالک وقت انساانهاا در
ساعات کاری بداند و همانند مالکیت زمین و ماشینآالت ،این ح

مالکیت را نسبت به انسانها داشته باشد ،در نگاه این

مدیران مذموم است .عبارت جبران خدمات 1که جنبۀ منفی داشته و نوعی جبران خسارت مدسوب میشود ،از ایان تفکار
نادرست به انسانها نشئت گرفته است .جبران خسارت ،اصطالح حقوقی است که در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر
اقدام به امری بالمباشر یا بالواسطه به دیگری زیانی مادی یا معنوی وارد شود .طباق قاانون ،کسای کاه خساارت را وارد
ساخته باید خسارت زیاندیده را جبران کند .مالکیت در نگاه مدیران نوع هفتی ،قراردادی و کوتاهمدت باوده و حاداک ر تاا
زمان حیات فرد دوام دارد .آنها خود را مسئول انسانهای درون سازمان میدانند ،همچنان کاه در خاانوادۀ خاود نناین
حسی دارند.
 .3کردار غیرجبرانی :مدیران نوع هفتی کارها را به قصد جبران انجام نمیدهند .جملۀ متداول که امیدوارم جبران کانی،
در نگاه آنها بر اساس بدهبستان شکل گرفته و گویای خصلت انسانی اصیل نیست .انجام یک کار به هدی جبران ،نشانۀ
ضعف درونی و نیازمندی است؛ ولی عدم توجه به جبران ،از نوعی غنای درونی حکایت دارد .مدیران نوع هفاتی نشامان
غتیتری دارند و بزرگی و عظمت در نگاه آنها موجب میزند و تدت تأثیر بزرگی و وسعت ثروت بیرونی قرار نمیگیرند.
 .3ماخواهی :در نگاه مدیران نوع هفتی ،بهجای خودخواهی و منخواهی ،ماخواهی اصل اصیل انساانی تلقای مایشاود.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Compensation
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منخواهی در جهان امروز ،در نهایت با ارزشهای سیاسی و اقتصادی متاداول همچاون قادرت برتار ،رقابات تنا تار،
سبقتجویی بیشتر ،سهی بازار بیشتر ،سود بیشتر ،درآمد باالتر و دارایی بیشتر نمایان شده است .همۀ این ارزشها موجاب
عوارض اجتماعی شده است که جامعۀ مدرن هزینۀ آن را میپردازد؛ ولی در ترازنامۀ هایچ شارکتی بارآورد درساتی از آن
نیست و حداک ر با مقداری بودجۀ مسئولیتهای اجتماعی (که گاهی یک تکنیک بازاریابی اسات) از باار مسائولیت شاانه
خالی میشود .خصلت ماخواهی موجب برتری ارزشهای اجتماعی همچاون توساعۀ انساانی ،مراقبات ،رفااه همگاانی و
توانمندسازی ،بر ارزشهای اقتصادی میشود .ماخواهی هرگونه دستهبندی جنسیتی ،قومیتی ،ملیتی ،ماذهبی و نادادی را
دستهبندیهای رسوبگذاری شده غیرانسانی و غیرمعقول میداند.
 .6درونمیری :مدیران نوع هفتی تغییر و بهبود را از درون خاود شاروع مایکنناد .بسایاری از اسات مارها ،ویرانایهاا و
کشتارهای تاریخ بشری ،از ترس ،طما ،انتقام ،حسرت و خشی انسانها ناشی شاده اسات .حتای بسایاری از باازیهاای
متداول امروز که ضربهزدن بر انسان دیگر نهایت امتیاز در آن ورزش است ،از ح

برتریجویی غیرانسانی تکوین یافتاه

است.
مدیران نوع هفتی امیر درون خود هستند و امیری بر دیگران را امتیاز اصیل انسانی مدسوب نمیکنند .ایان ویدگای
در کالم وزین ناصرخسرو قبادیانی بهصورت زیر زیور طبا بر خود گرفته است:
اگاار باار تاان خ اوی

ساااالر و میاارم

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
تغییر مییابند و سس

آن تغییر را برای کارکنان تجویز میکنند.

 .7حقآفرینی :اوج خصایم انسانی مدیران نوع هفتی ،حقآفرینی است .مدیران نوع هفتی یاک جملاه متاداول را بااور
ندارند .جملۀ بیارزش «حق گرفتنی است ،نه دادنی» در نگاه آنها ،جملهای غیرانسانی است .حق نه تنها که دادنی اسات؛
بلکه جستوجوی حقوق انسانها و حقآفرینی اصل مسلی مدیران نوع هفتی است .حقآفرینی اساساً بر پایۀ اصال اصایل
انتخاب در حیات معقول انسانی استوار است .انسان معقول ،انسان انتخابگر است .مددودیت انتخاب که توسط نهادها بار
انسانها تدمیل میشود ،نباید حق مسلی و مفروض را از انسان معقول سلب کند.
الزم به ذکر است که مدیران نوع هفتی نادرند و امید است با تکامل انسان این مدیران و مسئوالن در ساازمانهاا و
جواما بیشتر شوند و این هزینهای است که شرافت جامعۀ انسانی برای توسعۀ این نوع مدیران و سازمانها باید در دههها
و سدههای آینده بسردازد.
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