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 چكيده
 انجام كاربردي گيري جهت و اكتشافي ماهيت با و محتوا تحليل  كيفي رويكرد با حاضر پژوهش

 تـرين  عمـده . اسـت  شـده  استفاده كاوي متن روش از ها داده گردآوري شيوه جهت از و است شده
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  مقدمه
ها هسـتند؛  ها، انسـان ن سـازمانیـان ایـها اسـت و متول عصـر حاضـر، عصـر سـازمان کبدون ش
تواننـد موجبـات  یهای مختلـف م هـا و توانمنـدی یژگیار داشتن ویه به واسطه در اختکی یها انسان

گـران  نشکهای  هـا و مشخصـه یژگین ویـی از ایکـد آورند. یها را پد ت و رشد سازمانکتعالی، حر
ه بـه منظـور کاند  افتهیها به خوبی در شان است. امروزه سازمانیسازمانی، استعداد منحصر به فرد ا

ن یرازمنـد بهتـیار، نکـسب و کط رقابتی یز ماندگاری در محیده جهانی و نیچیت در اقتصاد پیموفق
ها بـه شـمار  اتی بـرای سـازمانیـنان با استعداد، منبعی حکارکط حاضر یاستعدادها هستند. در شرا

باشـند (نـادری و  یت آن میریازمنـد مـدیوری ن ابی به بهـرهیها برای دست ه سازمانکند؛ منبعی یآ یم
ش یها افزا ننان با استعداد در سازماکارکاز به یه نکدهد  ی). شواهد نشان م٧۶ص، ١٣٩١همکاران، 

افی است کزان یی از نبود منابع استعداد به مکار حاکروی یه بازار نکن در حالی است یافته است و ای
ترین  تـرین و حتـی ضـروری ). مدیریت اسـتعداد، یکـی از مهم٢٨ص، ٢٠٠۵ 1،مرتون  و  (اشتون
، ٢٠٠٨ 2،لـن  سـی  ام و  ول  های مـدیریت منـابع انسـانی در سـطح جهـان اسـت (مکـس موضوع

ــوز هــم یکــی از حــادترین مســائل در بســیاری از ســازمان٨٢٣ص ــه شــمار مــی ) و هن رود  ها ب
ه از کـاتی اسـت، چـرا یت سازمانی حیت استعداد برای موفقیری). مد۴ص، ٢٠٠٧ 3،هام  (کانینگ

ت رقـابتی را فـراهم یـابی بـه مزیان دستکنان مستعد امکارکنش مجدد یی، توسعه و چیق شناسایطر
ت منابع انسانی یریدن به مدیت استعداد در راستای جلوه بخشیریبه زعم محققان مقوله مدآورد.  یم

جـاد ارزش افـزوده مطـرح شـده اسـت. بحـث یآن بـرای ا ۀت رقابتی و توان بـالقویسب مزکبرای 
های  ده و مـدلیشـکها و سـاختارها را بـه چـالش  سـتمیبـر س یـکراتکد بوروکیت استعداد تأیریمد

رد انحصاری و یکرو یکت استعداد در واقع یریبرد. مد یر سؤال میمنابع انسانی را ز ۀطلبان مساوات
ه در آن بـه اسـتعدادهای کـنـد ک یبندی شده از منابع انسانی را ارائه م شده/ بخش کیکنگاه تف یک

). بــرای ٧٨ص، ١٣٩١شــود (نــادری و همکــاران،  یداده م بهــان یریش از ســایخــاص ســازمان بــ
های مـدیریت اسـتعداد  کارگیری آن به طراحـی مـدل هیریت استعداد و قابلیت بسازی درک مد ساده

تواند مبتنی بر اصول و قواعـد و یـا متکـی بـر  های مدیریت استعداد می شود. طراحی مدل اقدام می
های مـدیریت اسـتعداد  منابع خاصی داشته باشد. از منابع مورد استفاده در طراحی الگوها و مـدل

  مذهبی اشاره کرد.  −تئوریکی و منابع دینی− های تجربی، مبانی نظری شتوان به پژوه می
 براسـاس حـوزه آن های نظریـه و ها مدل ارائه ای در گرو زمینه هر در امروزی جهان در موفقیت

                                                           
1. Ashton & Morten 

2. Maxwell & Mclean 

3. Cunningham 



      ١٠٩  البالغه نهج بر مبتنی استعداد مدیریت الگوی طراحی

 

 هـم مـدیریت علـم و است کشور آن ملی فرهنگ و اجتماعی های ویژگی همچنین محلی و شرایط
 و مدیریت حوزۀ مدیریت استعداد در رشد به رو کاربرد به توجه با لذا باشد، ها می حوزه این از یکی
 همچنـین و محلـی شـرایط براسـاس هـا، حوزه سـایر و حـوزه این در این مفهوم از مندی بهره خأل

عنوان دومـین  به البالغه نهجو با توجه به اهمیت کتاب  ایران، فرهنگی کشور و اجتماعی های ویژگی
شـیعیان، ویـژه بـهترین منابع مفهومی و اعتقـادی مسـلمانان و  یکی از مهم کتاب دینی مسلمانان و

  باشد. می البالغه نهجلگوی مدیریت استعداد از نگاه پژوهش حاضر به دنبال ارائه ا
 

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
 داستعدا ۀاستعداد باشد. واژ ۀمدیریت استعداد باید کشف و تعریف واژ ۀنقطۀ شروع پژوهش دربار

نـدارد  آن وجـود دربـاره توافقی مورد بخش و تعریف رضایت که است یبعد چند ییک معنا یدارا
 ها) و مهارت دانش و ها (شامل شایستگی در برجسته بلوغ را ). استعداد٢٧۶ص، ٢٠١٣ 1،(دریس

قـرار  میان همکـارانی در برتر افراد درصد ١٠ جزو را فرد که ینحو به دانند می یفرد یها فعالیت در
). مدیریت استعداد نگرشی به ٩۵ص، ٢٠٠٧ 2،کنند (گاگن فعالیت می حوزه همان در که دهد می

منظور جذب، توسعه و نگهداری افراد خالق و نخبه جهت رسیدن به اهداف حال و آینـده سـازمان 
تر مدیریت استعداد نگرشی هوشیارانه جهت استفاده از اسـتعداد و شایسـتگی  است. به معنای کلی

 باشـد (عالمـه و قاسـم آقـایی، ها و اهداف کلی و جزئی سازمان می افراد نخبه به منظور تأمین نیاز
هـای  ). استراتژی مدیریت استعداد، درصدد ایجاد شـرایطی اسـت کـه در آن مهارت۶ص، ١٣٨٧

ها بـه دلیـل  های مناسب استفاده شود. برخی سـازمان در حوزه آنهاکارمندان مستعد شناسایی و از 
توانند به نتایج مورد انتظار دست یابند. بسیاری  های کارکنان خود نمی م شناخت صحیح تواناییعد

های طراحـی  وری مناسب، فاصله زیاد با برنامه ها، ضایعات، فقدان انگیزه، عدم بهره کاری از دوباره
، ١٣٨٧باشـد (چنـاری،  های کاری سازمان می شده، ناشی از عدم شناخت استعداد افراد در حیطه

). وجود چنین شرایطی موجب از هـم گسـیختگی سـازمان شـده و احتمـال از دسـت دادن ١٨ص
دهد، زیرا کارکنان فقط در این اندیشـه نیسـتند کـه وارد سـازمانی  های با استعداد را افزایش می نیرو

دن جا بمانند؛ بلکه تصمیم کارکنان در خصوص ماندن یا ترک کـربشوند و تا زمان بازنشستگی در آن
های  ای که اگـر فرصـت کند، به گونه سازمان بستگی به شرایطی دارد که سازمان برای آنان فراهم می

های دیگر پیدا کنند، سازمان فعلی خود را ترک خواهنـد کـرد (عالمـه و قاسـم  بهتری را در سازمان
است و ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی  ). مدیریت استعداد یکی از مهم٧ص، ١٣٨٧آقایی، 
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رود. استعداد نتـایجی چـون  ها به شمار می از سازمان یهنوز هم یکی از حادترین مسائل در بسیار
مـدیریت  یکارگیر سازمان را به دنیال دارد. با به در یور عملکرد، بهبود فروش و افزایش بهره یارتقا

ویـژه در شـغل  یهـا شود که هر یک از کارکنان با اسـتعدادها و توانایی استعداد اطمینان حاصل می
عنوان یـک ابـزار مـدیریتی، سـبب توانمنـد شـدن  مدیریت استعداد بهمناسب قرار خواهند گرفت. 
نماید. مـدیریت  مطابق با شرایط در حال تغییر بازار را ایجاد می یپذیر مدیران شده و نوعی انعطاف

مـؤثر باعـث کسـب و مـدیریت اسـتعداد  یاول اینکه اجرا :استعداد به دو دلیل حائز اهمیت است
در آینـده  یکلیـد یها پست یشود و دوم اینکه این کارکنان برا ها می آمیز استعداد موفقیت ینگهدار

  ).٩۶٨، ص١٣٩٢(حاجی نبی و همکاران، شوند  انتخاب می
 کـه اسـت فرهنگی یهنجارها ها و برنامه یندها،فرا از یافته تلفیق یا مدیریت استعداد مجموعه

 تحقـق جهت در نخبه ینیروها داشت نگه نهایت، در و یکارگیر به توسعه، ذب،ج یبرا هر سازمان
کنـد (سـیلرز و  اجـرا می و طراحـی کـار، و کسب آتی ینیازها به پاسخگویی و اهداف اشتراتژیک

 منـد نظام شناسـایی بـه کـه اسـت یراهبـرد مـدیریتی اسـتعداد، ). مدیریت١۴ص، ٢٠١٠ 1،دول
 شوند؛ محسوب می سازمان مزیت رقابتی و یپایدار ها رمز پست این و پردازد می یکلید یها پست

 اصـلی یها لیتئومسـ جمله از یکلید یها پست این پر کردن یبرا سازمان استعداد توسعۀ ذخیره
  ).٣١٠ص، ٢٠٠٩ 2،رود (کالینگز و مالحی شمار می مدیریت به این نوع

اسـتعدادها و  داشـت نگهو  یمدیریت استعداد شامل شناسایی و جذب استعدادها، همسوساز
  ).٨٠٧ص، ٢٠٠٨ 3،باشد (انانزییو استعدادها می یتوسعه و بهساز

چـه  بـه بهبـود و توسـعه یبرا سازمان که دارد این به اشارهاستعدادها:  جذب و شناسایی. ١
 سازمان چگونـه اینکه و کند یگذار سرمایه یافراد چه یرو بر باید دارد. سازمان نیاز استعدادهایی

  ؛کند یریز برنامه شده، تعیین یها پست در استخدام و کارمندیابی یباید برا
بـه  بایـد کـار ینیـرو عملکرد که دارد این به اشاره استعدادها: داشت نگه و همسوسازی .٢
 یور بهرهبیشترین  آن انسانی منابع که دارد قرار یمسیر در یابد اطمینان سازمان تا شود اداره یا گونه

 نظـام گیـرد، قـرار می توجـه مورد استعدادها داشت نگه و یهمسوساز در که یدیگر بحثرا دارد. 
 توسـعه پرداخـت عادالنـه یها یخط مش است یضرور سازمان در اینکه برافزون پرداخت است. 

 کارکنان و عملکرد استعدادها سنجش از حاصل یها تحلیل و ها گزارش است خروجی الزم یابند،
  ؛شود لحاظ پرداخت نظام در
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2. Collings & Mellahi 

3. Annunzio 
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 در سازمان توسعه و یادگیری آموزش، به مربوط مباحث به اشاره استعدادها: بهسازی و توسعه. ٣
 و روشن نیاز دارند لمس قابل شغلی پیشرفت مسیر یک به سازمان مستعد کارکنان مرحله، این دارد. در

های  فرصـت ایجـاد بـه منظـور خـود کارکنـان روی بر بیشتر گذاری سرمایه به سازمان زمینه، این در که
بـه  پاسـخگویی جهـت در را های آنهـا مهارت و دانش بتواند طریق این از تا دارد، نیاز توسعه و یادگیری
های مدیریت استعداد، مدل کالینز و  یکی دیگر از مشهورترین مدل .دارد نگه روز به سازمان آتی نیازهای

ازمان مشخص شود. معیار در شناسـایی های کلیدی س مالحی است. براساس این مدل ابتدا باید پست
ها و  انداز و استراتژی سازمان است. سـپس بایـد دانـش، شایسـتگی های کلیدی مأموریت، چشم پست
گاه دست به ایجـاد منبـع اسـتعداد بـزنیم. منبـع  ها تعریف شود و آن های متناسب با این جایگاه مهارت

نیروی کار خارج سازمان تأمین شود. این مدل بیـان  تواند هم از داخل سازمان و هم از بازار استعداد می
یند مدیریت استعداد باید تحت معماری متمایز منابع انسانی انجام شود. هدف اصـلی از ادارد که فر می
های سازمانی و فردی مطلوب است. یک سیسـتم  کارگیری سیستم مدیریت استعداد، رسیدن به ستاده هب

مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد؛ به عبارت دیگر سیستم مـدیریت مدیریت استعداد مناسب رابطه غیر
ارتقـای  موجـب   کارکنـان،  فرانقشـی  استعداد با اثرگذاری بر انگیزش کاری، تعهد سازمانی و رفتارهـای

  ). ٣٠٩ص، ٢٠٠٩شود (کالینگز و مالحی،  سازمانی می عملکرد  
چارچوبی برای مـدیریت اسـتعداد در پرتـو ) در پژوهشی با عنوان طراحی ١٣٩۵پهلوان شریف (

روش پژوهش قرآنی، با مبنا قرار دادن مفاهیم مدیریت استعداد و با استفاده از روش تحقیق موضـوعی 
چارچوبی برای مدیریت اسـتعداد در قالـب مـدلی فراینـدی تـدوین نمـود کـه شـامل  در قرآن کریم،

های مؤثر، موانـع،  بانی کلی، مبانی فرایندی، زمینهند از: ما باشد که عبارت ای می گانهبندی هفت دسته
  های سازمانی. های طرفین برنامه الهی پرورش استعداد ها و عوامل، لوازم تحقق و ویژگی راهکار

 یبنـد ) در تحقیقی با عنوان مدیریت استعدادها: شناسـایی و رتبه١٣٩١طهماسبی و همکاران (
علمی، بیان کردند کـه جـو تحقیـق و پـژوهش نیـز  یاستعدادها داشت نگهعوامل مؤثر بر جذب و 

) ١٣٩۵را در جـذب اسـتعدادها در دانشـگاه تهـران دارد. اقبـال و همکـاران ( یبیشترین تأثیرگذار
 یها دانشــگاه یهیئــت علمــی را بــرا یین مــدل فراینــد مــدیریت اســتعداد اعضــاطراحــی و تــدو

 یهفـت بعـد مجـزا ییت اسـتعداد دارااستعدادمحور نشان دادند. باید توجه داشت که فرایند مدیر
ی هـا ، کشف منابع استعداد، جذب استعدادها، توسعۀ توانایییاستعداد یشناسایی و تعیین نیازها
اسـتعدادها، ارزیـابی و  یاسـتعدادها، حفـظ و نگهـدار یراهبـرد یکـارگیر بالقوه اسـتعدادها، بـه

) در ١٣٩۶و همکـاران ( یورمدیریت اسـتعداد اسـت. غالمحسـین پورانـ یها راستایی فعالیت هم
اجتمـاع و  یها و تأثیر آن بـر رو تحقیقی با عنوان رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه



                        ١٣٩٨ زمستان - بهار/ ١۶و١۵ش/ ٨س/ مدیریت اسالم و   ١١٢

 

و  ی، سـازمانی، اقتصـادیدر توسـعۀ فـرد یسازمان نشان دادند که مد یریت استعداد عاملی کلید
  جامعۀ مذکور است. یسوم و کسب مزیت رقابتی جهانی برا ۀاجتماعی جوامع در هزار

یر مـدیریت اسـتعدادیابی بـر ) در پژوهشی با عنـوان "بررسـی تـأث١٣٩۶ابراهیمی و همکاران (
پروری سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دانشگاه محقق اردبیلـی)" بـا هـدف بررسـی تـأثیر  جانشین

اند. نتـایج  هپروری سازمانی به روش توصیفی همبستگی انجام داد مدیریت استعدادیابی بر جانشین
های  داری بــر تمــامی مؤلفــه پــژوهش نشــان داد کــه مــدیریت اســتعدادیابی، تــأثیر مثبــت و معنــی

های پژوهش از طریق آزمون فریدمن نشان دادنـد کـه  فرضیههمه پروری دارد و ضمن تأیید  جانشین
ریزی  نامـههای پرورش مدیران به سـامانه مـدیریت و بر بیشترین اهمیت مربوط به بعد اتصال برنامه

  جانشینی و کمترین اهمیت مربوط به بعد تبیین و تدوین مدل شایستگی است.
العه تطبیقـی تـأثیر نامه کارشناسی ارشد با عنوان "مط ) در پایان١٣٩۶عرب و خلیلی تیرتاشی (

پروری بر عملکرد سازمانی بین دانشگاه آزاد کاشان و دانشگاه آزاد نراق" به بررسی  مدیریت جانشین
های آزاد کاشـان و آزاد نـراق  پروری بر عملکرد سـازمانی در دانشـگاه یر فرایند مدیریت جانشینتأث

پروری و  های اسـتاندارد مـدیریت جانشـین گیـری از پرسشـنامه گیری و بهره پرداخته و پس از نمونه
لکرد پروری بر عم داری از نظر تأثیر مدیریت جانشین عملکرد سازمانی نشان دادند که تفاوت معنی

سازمانی دو دانشگاه مشـاهده نشـده اسـت و هـر دو دانشـگاه از نظـر میـزان اسـتفاده از مـدیریت 
  باشند.  پروری در حد متوسط می جانشین

مـدیریت  یاسـتراتژ یاجـرا ،اهمیت است: اول اینکـه یمدیریت استعداد به دو دلیل کلی دارا
 یایـن کارکنـان بـرا ،شود و دوم اینکـه ها می آمیز استعداد موفقیت یاستعداد باعث کسب و نگهدار

). ١۵٣ص، ١٣٩۴شوند (قاسمی، جودزاده و بیگـی،  در آینده انتخاب و آماده می یکلید یها پست
نز و مالحـی یلۀ کـالیات گسترده مدیریت استعداد، تعریف محبوبی از مدیریت استعداد بـه وسـیدر ادب

دی آغـاز یـهـای کل تیتعداد با شناسایی موقعده دارند که مدیریت اسی) ارائه شده است. آنها عق٢٠٠٩(
هـا و  کردن این نقش لۀ بالندگی متصدیان با توان بالقوۀ باال و عملکرد باال برای پریشود. سپس به وس می

به سازمان دنبال  آنهانان از ادامه تعهد یتوسعۀ معماری منابع انسانی متمایز برای مدیریت متصدیان و اطم
  ).۵۴۵ص، ٢٠١۵ 1،شود (منزا می

کارآفرینان باید اولویـت  یچرا مدیریت استعداد برا«) در پژوهشی تحت عنوان ٢٠١٠( 2کنراد
کارآفرینانـه آنـان  یها و رفتارها سازمانی در فعالیت یبه نقش و اهمیت مدیریت استعدادها» باشد

  اشاره نموده است.
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بیان کرد که مدیریت » ها مدیریت استعدادها در دانشگاه«) در تحقیقی با عنوان ٢٠١۶( 1برادلی
سـازمانی، معیـار سـنجش عملکـرد دانشـگاهی و  یاستعداد در بخش دانشگاه با مباحـث راهبـرد

ناهمـاهنگی  یشود. این تحقیق نقد وضعیت فعلـی را بـرا مدیریت فعلی به کار گرفته می یها شیوه
  کند. مانی و چگونگی کشف، توسعه، حفظ و پاداش استعداد تحصیلی بیان میبین راهبرد ساز

نقش مدیریت استعداد در رضایت شـغلی «) در پژوهشی تحت عنوان ٢٠١٧و همکاران ( 2بابو
مـدیریت اسـتعداد و  ینتیجه گرفتند که بین عملکردهـا» یو تعهد شغلی کارکنان در صنعت فناور

  وجود دارد. رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت 
 
  شناسی پژوهش روش

و بـا ماهیـت اکتشـافی و  3پژوهش حاضر با رویکرد کیفی (تحلیل محتـوا بـا رویکـرد تلخیصـی)
ای انجام شده است. تحلیل محتوا (متن کاوی)یـک شـیوه پژوهشـی  توسعه -گیری کاربردیجهت

سـه  رود. ار مـیهـای ارتبـاطی بـه کـ است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام
رویکردی که در آن محقق بـا حفـظ  ،یشنهاد شده است: نخستل محتوا پیرویکرد برای روش تحل

ن یرویکـردی کـه محقـق در عـ ،دوم ؛ها را تا جای ممکن خالصـه کنـد کوشد داده ساختار متن می
ست رویکردی که در آن تالش بر این ا ،نهایتزند و در  ر دست مییخالصه کردن به سطحی از تفس

). در ایـن پـژوهش از روش ١١٨ص، ١٣٩٣ده شود (تبریـزی، یرون کشیکه ساختار حاکم بر متن ب
صـی، یفی بـا رویکـرد تلخیل محتوای کیصی استفاده شده است. در یک تحلیل محتوای تلخیتحل
گـان شـود و واژ آغاز میای  لۀ روش دستی یا رایانهیل داده با جستجوی کلمات مشخص به وسیتحل

  ). ٣٧ص، ١٣٩٠شوند (ایمان و نوشادی،  ای هر اصطالح مشخص محاسبه میپرشماری بر
های این پژوهش از طریق متن کاوی به دست آمده است. بـا توجـه بـه نـوین بـودن  عمدۀ داده

، تصمیم گرفته شـد کـه در ایـن تحقیـق از البالغهنهجتحقیقات در زمینۀ مدیریت استعداد از نگاه 
گیری بـه ایـن دلیـل بـود کـه هـدف تحقیـق، شناسـایی  رویکرد اکتشافی استفاده شود. این تصمیم

های مدیریت استعداد برای ارائه الگوهایی نظری برای تحقیقات تجربی آتی، براسـاس نتـایج  مؤلفه
ه دسـت آمـده، از روش تجزیـه و حاصل از پژوهش کیفی بود. برای تجزیه و تحلیـل اطالعـات بـ

هـا) موجـود درون  تحلیل تم استفاده شد. تحلیل ِتم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (ِتم
کند؛  ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف می ها است. این روش در حداقل خود، داده داده
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و  (عابـدی جعفـریپژوهش را تفسیر کند  های مختلف موضوع تواند از این فراتر رفته و جنبه اما می
، البالغـهنهـجدقیق کـل مـتن کتـاب  ۀ). در این پژوهش، پس از مطالع١۵٣ص، ١٣٩٠ همکاران،

مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصـاص داده شـد. سـپس مفـاهیم مشـابه، 
هایی با مضـامین مشـابه،  های فرعی تدوین شد. در صورت وجود گویه شناسایی و با ترکیب آنها تم

بندی  هـای فرعـی شناسـایی شـده، دسـته تمـامی تم براسـاساز کدهای قبلی استفاده شد، سـپس 
هـایی از مفـاهیم  حـاوی مثال ١هـای اصـلی شناسـایی شـدند. جـدول  تری انجام گرفت و تم کلی

ت تـم اصـلی در هف البالغهنهجهای مدیریت استعداد از نگاه  شناسایی شده در متن است که مؤلفه
کارگیری)، بالندگی (آموزش و توسـعه)، مانـدگاری  ههای انتخاب و انتصاب (استعدادیابی و ب با نام

جایی و  هپذیری و جاب ها، جامعه ها، رسالت و ارزش داشت)، زمینه تأثیرپذیری استعداد (حفظ و نگه
  بندی خواهند شد. عزل دسته

  
  البالغه . تحلیل محتوای نهج١جدول   

  »نشانه«رمز مفاهیم های فرعیتم  تم اصلی

اب
تص
و ان

ب 
خا
انت

  
 و ب
ابی
دادی

ستع
(ا

 ه
ی)
گیر
کار

  

  توانمندی و مهارت  گرایی مهارت
): سزاوارترین مردم در امر خالفت و رهبری، باید تواناترین ٢٧(نامه/

/ ١٧/ ٣بر اداره و داناترین در فهم مسائل باشد؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).۵٣/ ٣٨/۴٢(نامه/ ) و ١٧٣/ ٩٣/١٧٢/۶٨/٧۴

  شایسته
  محوری

تقدم 
  محوری شایستگی

): به خدا سوگند شما با اینکه از پیامبر اسالم دورترید، ١٧٢(خطبه/
تر به پیامبر اسالمم...  تر و نزدیک باشید، اّما من شایسته تر می حریص

  ).۵۵/ ۵٣/ ۴۶)و (نامه/ ٩٣/ ٧۴/ ۶٨همچنین (خطبه/

  حسن والیت
و همانا خداوند مرا به تو، و تو را با من آزمود و یکی از ما را ):۵۵(نامه/

) و (نامه/ ١۴۶/ ١٣۶بر دیگری حّجت قرار داد و همچنین (خطبه/ 
۴٢ /۵٣.(  

  انتخاب اصلح
های محرمانه، که ): کارهایت را به بهترین آنان واگذار و نامه۵٣(نامه/

نویسندگان به کسی ها و اسرار تو است، از میان  دربردارنده سیاست
/ ١٣۴تر از دیگران باشد... و همچنین (خطبه/  اختصاص ده که صالح
 ).۵٣/ ۴٢/ ٢۵) و (نامه/ ١۴۶

جایگاه دادن به 
  افراد مستعد

های پاکیزه و با تقوی، که در مسلمانی سابقه ): از خاندان۵٣(نامه/
تر، و آبرویشان  درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گرامی

نگری آنان بیشتر است. سپس  شان کمتر، و آینده یورز تر، و طمع  محفوظ
روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصالح خود 

زنند، و اتمام  المال نمی نیازی، دست به اموال بیت کوشند و با بی یبیشتر م
حّجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند؛ و 

  ).۴٢/ ٣١/ ٢۵و (نامه/ )١٧٣/ ١٣۴/ ۶/۶٨همچنین (خطبه/
قدرت

تشخیص و 
 حل مسئله

گاهی به امور   آ
گاهی الزم به ١٠(خطبه/ امور را دارم، نه حق را پوشیده ): من آ

) و ۴٣و همچنین (خطبه/  داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند...
  ).۵٣/ ٢٢(نامه/ 
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  »نشانه«رمز مفاهیم های فرعیتم  تم اصلی
 پاسخوپرسش

  (جستجوگری)
خواهد   آن از  ): جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی ٣٨۶(حکمت/

  ).٣٢٠/٣٨۶(حکمت/   ) و١٨/١٠۵/١۶٢همچنین (خطبه/  رسید؛ و

کشف و 
  شناسایی

  گزینش
): برای این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خداترس و ۵٣(نامه/
ند فردی را انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به ا فروتن

  ).۴١/ ٣٣تو گزارش کنند؛ و همچنین (نامه/ 

  سوابق درخشان

حساب شده، دار، دارای شخصّیت  های ریشه): با خانواده۵٣(نامه/
خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیکو و درخشان، که دالور و سلحشور و 
بخشنده و بلند نظرند، روابط نزدیک بر قرار کن، آنان همه بزرگواری را 

اند؛ و همچنین  ها را در خود گرد آورده در خود جمع کرده و نیکی
  ).۴٢/۴۶/ ١٠/ ٩) و (نامه/ ١٣۴(خطبه/

تناسب جنسیت و
  شغل

): کاری که برتر از توانایی زن است به او وامگذار، که زن گل ٣١(نامه/
  کوش. بهاری است، نه پهلوانی سخت

تناسب کار با 
  روحیات

): اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی ٣۴(نامه/
تر، و حکومت تو در آن سامان  قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان

  ).۵٣/ ۴٢/ ٢۵) و (نامه/۶٨ت؛ و همچنین (خطبه/ تر اسخوش

  استخدام آزمایشی
):قبل از آزمودن اشخاص، اطمینان پیدا کردن از عجز ٣٨۴(حکمت/

): سپس در امور کارمندانت ۵٣و همچنین (نامه/  و ناتوانی است؛
و همچنین (خطبه/  بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار؛

  ).۴٣۴)و (حکمت/۵٣/ ۴١) و (نامه/ ١٩٢

شناسایی افراد 
  مستعد

): سپس در امور نویسندگان و منشیان به درستی بیندیش، و ۵٣(نامه/
های محرمانه، که دربردارنده  کارهایت را به بهترین آنان واگذار و نامه

ها و اسرار تو است، از میان نویسندگان به کسی اختصاص ده  سیاست
  ).١٧٣/ ١٣۴/ ٣/۶٨و همچنین (خطبه/  تر از دیگران باشد؛که صالح
گی
لند
با

  
عه)
وس
 و ت
ش
موز
(آ

  

  مسیر شغلی

  احراز در مشاغل
): برای هر یک از مشاغل و امور خود، فردی را بگمار که ۵٣(نامه/

کارهای سنگین و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و 
  ).۵٣/ ٢۵) و (نامه/ ١٣۴خسته نکند؛ و همچنین (خطبه/ 

رعایت 
  مراتب سلسله

را بر شما و سپاهیانی که » مالک اشتر پسر حارث«): من١٣(نامه/
تحت امر شما هستند، فرماندهی دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او 

اطاعت کنید، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید...؛ و 
  ).۵همچنین (نامه/

شود کارها را به یکدیگر وا  ): تقسیم درست کار سبب می٣١(نامه/  تقسیم کار
  .نگذارند، و در خدمت سستی نکنند

  پروری جانشین
  

آینده شغلی 
  کننده قانع

): اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی قرار ٣۴(نامه/
تر  تر، و حکومت تو در آن سامان خوش دادم که اداره آنجا بر تو آسان

  است...

گی
لند
با

  
عه)
وس
 و ت
ش
موز
(آ

  

پرورش مدیران 
  آینده

): تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی که قدرت ۵٣(نامه/
فکری امثال آنها را داشته، اّما گناهان و کردار زشت آنها را نداشته 

کاری را در  باشند: کسانی که ستمکاری را بر ستمی یاری نکرده، و گناه
تر، و  نرسانده باشند. هزینه این گونه از افراد بر تو سبکگناهی کمک 

شان بیشتر، و دوستی آنان با غیر تو کمتر  یاریشان بهتر، و مهربانی
  ).۴٢/ ٣١) و (نامه/١٣۴است؛ و همچنین (خطبه/ 
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سازی فرد  آماده
برای موقعیت 

  بعدی

و راستی تاکنون زمامداری را به نیکی انجام دادی، ه): ب۴٢(نامه/
امانت را پرداختی. پس به سوی ما حرکت کن، بی آن که مورد سوء ظّن 
قرار گرفته یا سرزنش شده یا مّتهم بوده و یا گناهکار باشی، که تصمیم 
دارم به سوی ستمگران شام حرکت کنم. دوست دارم در این جنگ با 

من باشی، زیرا تو از دالورانی هستی که در جنگ با دشمن، و بر پا 
تون دین از آنان یاری می طلبم. ان شاء الّله؛و همچنین داشتن س

  ).٣۴/۵٣) و (نامه/ ١٣۴/ ١٢١(خطبه/

  تفویض اختیار
): کار هر کدام از خدمتکارانت را معّین کن که او را در برابر ٣١(نامه/

) و ١٩٧/ ١٣۴/ ١٢١/ ١٢آن کار مسئول بدانی؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).۵٣/ ۴٢/ ٣۶/٣٨/ ٣۵/ ٢۵/ ٢۴/ ١٣/١٨/٢٠(نامه/

آنکه مورد  ): اگر همراهی با ما را خوش نداری کناره گیر، بی۶٣(نامه/  پیری و بازنشستگی
  ).۵٣ستایش قرار گیری یا رستگار شوی... و همچنین (نامه/ 

هوشیاری و 
  زیرکی

  علم و دانش

): دانش بهتر از مال است، زیرا علم، نگهبان تو است، ١۴٧(حکمت/
را تو باید نگهبان باشی مال با بخشش کاستی پذیرد اّما علم با و مال 

/ ٢١۶/ ١٩۶/ ١۶٧/ ۶/١٠بخشش فزونی گیرد؛ و همچنین (خطبه/
/ ١٧٣/. ١١٣/ ٩۴/ ٩٢/ ٨٠/ ٧٩/ ۵۴/ ۵) و (حکمت/ ٢٢۵/ ٢٢۴

٢٠۵/٢٨/ ٢٨١۴ /٣٧٢/ ٣٣٨/۴٢۴.(  

  تأمل و تفکر
خویش باش؛ و ): پس فکرت را به کار گیر، و مالک کار ۶٣(نامه/

/ ٣٠/ ١٢) و (نامه/ ١٩۶/ ١٧٢/ ١۶٨/ ١٣۶/ ٣٧همچنین (خطبه/ 
  ).۴٠٧/ ٣٣٩/ ٢٣۵/ ١١٣/ ٧١/ ۵۴/ ١) و (حکمت/ ۵٢/٣٢

تر (باحیاتر)  تر و پاک ): و از میان آنها افرادی که باتجربه۵٣(نامه/  تجربه
  ).٨۶/۴۴١هستند برگزین؛ و همچنین (حکمت/

  نگاه نافذ
 و کند نفوذ ها نیکی دل در که است آن ها چشم بیناترین):١٠۵(خطبه/
در خود جای دهد؛ و  را سودمند تذکرات و پندها آنکه ها گوش شنواترین

  ).۴٢٠) و (حکمت/ ١۵۴/١۶۵/١٨۵/ ١٣٣/١۵٣همچنین (خطبه/

  کالم حکیمانه
): آنجا که باید سخن درست گفت، در خاموشی خیری ١٨٢(حکمت/

گاهانه نیز خیری نخواهد بود؛ و همچنین نیست، چنانکه در سخن  ناآ
/ ٨٧) و (خطبه/ ۴۶٩/ ۴١١/ ٣٩۴/ ٣٩٢/ ٣٨٢/ ٣٨١ (حکمت/
١۶٧/١٧۶/٢/ ٢٣٩/ ٢٣٣ /۴٠ /۶٢٢/ ٠/٧١۴.(  

حفظ حریم 
  شاگردی−استاد

 ی): با آن کس که تو را سخن گفتن آموخت به درشت۴١١(حکمت/
آموخت الف  سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن، به تو

  ).٨۵بالغت مزن؛ و همچنین (حکمت/

  یادگیری از گذشته  آموزی عبرت
): پس شما در امور و حوادث روزگار تجربه آموختید، و از ١٧۶(خطبه/

/ ١١٧/ ٣٢/ ١٨تاریخ گذشتگان پند گرفتید؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).٣۶٧/ ٢١١/ ١٩۶) و (حکمت/٧٩/ ۵٣/ ٣١) و (نامه/١۶٩/٢٣۶

ری
دگا
مان

  
گه
 و ن
فظ
(ح

 
ت)
داش

  

های  مهارت
اجتماعی و 
  ارتباطی

برقراری ارتباط با 
  دیگران

گونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما  ): با مردم آن١٠(حکمت/
اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند؛ و همچنین 

  ).۵٣(نامه/ 

  اعتماد و اطمینان
اطمینان نداری، و نسبت به اموال مسلمین ): و به فردی که ٢۵(نامه/

دلسوز نیست، مسپار، تا آن را به پیشوای مسلمین برساند و او در میان آنها 
  ).۵٣تقسیم گرداند؛ و همچنین (نامه/
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نقد خود و 
  انتقادپذیری

جویی دیگران  ): آنکس که در عیب خود بنگرد، از عیب٣۵٣(حکمت/
) و ۵٣) و (نامه/ ٢١۶/ ٧۶/ ١۶باز ماند؛ و همچنین (خطبه/ 

  ).٣۴٩(حکمت/ 

  مشورت
): هر کس خود رأی شد به هالکت رسید، و هر کس ١۶١(حکمت/

های آنان شریک شد و همچنین  با دیگران مشورت کرد، در عقل
/ ١٩٠/ ١١٣/ ۵۴) و (حکمت/ ۵٣/ ۵٠/ ٣۶) و (نامه/ ٣٠(خطبه/ 

٣٢١/ ٢٧٠/ ٢١١/ ١٧٣.( 

داری و کنترل  راز
  زبان

): آن کس که راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در ١۶٢(حکمت/
ای است که اگر  ): زبان تربیت نشده، درنده۶٠ دست اوست. (حکمت/

/ ۶) و (حکمت/ ٢٣٣/ ١٧۶گزد؛ و همچنین (خطبه/  رهایش کنی می
۴١/ ٠۴٣٨١/ ٨.( 

  مردمی بودن
از ): هماهنگی در اخالق و رسوم مردم، ایمن ماندن ۴٠١(حکمت/

) و (نامه/ ٢٢۴/ ٢٣های آنان است؛ و همچنین (خطبه/  دشمنی و کینه
  ).١٠) و (حکمت/ ٢٧

  صبر و بردباری

): با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار، و حفظ و ١٧٣(خطبه/
های پروردگار را نسبت به خویش  نگهداری فرامین کتاب خدا، نعمت

/ ١١٣/ ٨٢)و (حکمت/ ٩٨/ ٢۶/ ٣کامل کنید؛ و همچنین (خطبه/ 
٢٢/ ٢١١۴ /۴٢۴.(  

  تحمل مشکالت

): خود را برای استقامت در برابر مشکالت عادت ده که ٣١(نامه/
/ ٣شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است؛ و همچنین (خطبه/ 

/ ١٧۵) و (حکمت/ ۵۵/ ۵٠/ ۴۵) و (نامه/ ٢۴٠/ ٢٠٠/ ١٢٢/ ١٠
٢٢/ ٢١٣۴ /۴۶٧.(  

  روی اعتدال و میانه
روی نکن، در زندگی حسابگر باش  ): بخشنده باش اّما زیاده٣٣(خطبه/

) و ۵٣/  ٣١/ ٢١/ ١٩گیر مباش و همچنین (نامه/  اّما سخت
  ).٣۴٧/٣۵٢/ ٢٩٨/ ٢۶٨/ ٣٣(حکمت/

عدم تعجیل و
  شتاب

شتاب کنی؛ و ): مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده ۵٣(نامه/
  ).١١) و (حکمت/ ١٧٣/ ٩٠/ ۵۵/ ۵٣/ ۴٣همچنین (خطبه/ 

  تسلط بر خشم
): خشم را فرو نشان، و به هنگام قدرت ببخش، و به هنگام ۶٩(نامه/

/ ۵۶/ ۵٣) و (نامه/ ۵۵/ ۴٣خشم فروتن باش؛ و همچنین (خطبه/ 
 ).٢۵۵/ ١٩۴) و (حکمت٧۶

  جویی حقیقت
که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شک و ): از روزی۴(خطبه/

) و (نامه/ ٢٣٩/ ١٧۴/ ١٣۶/ ١١تردید نکردم؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).۴٠٠) و (حکمت/ ۵٣

  راستگو بودن
): هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز ١٨۵(حکمت/

گمراه نشدم، و کسی به وسیله من گمراه نشده است؛ و همچنین 
  ).١٣۶/ ١۶(خطبه/ 

منحصرد به فرد 
  بودن

): پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ ۶٢(خطبه/
نماید، هنگامی که عمرم بسر آید، از من دور شده و مرا تسلیم مرگ 

یابد؛ و  رود و نه زخم بهبود می کند، که در آن روز نه تیر خطا می می
  ).۴۵) و (نامه/ ١٧۶/٢٢۴/ ١٧٢/ ١۶٢/ ٣٧/۶٢همچنین (خطبه/
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ت و قدرت هدای
  رهبری

ها را  ): جایگاه رهبر چونان ریسمانی محکم است که مهره١۴۶(خطبه/
ها  دهد. اگر این رشته از هم بگلسد، مهره مّتحد ساخته به هم پیوند می

آوری نخواهند  پراکنده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع
  ).۶٧/ ۵٣/ ١٨/٢٢) و (نامه/ ١۶٩/ ۵۵شد؛ و همچنین (خطبه/ 

هماهنگی و 
  انسجام

): و با اّتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند، چونان محور ١۴۶(خطبه/
آسیاب، جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم، جنگ را اداره کن؛ و 

  ).۵٣) و (نامه/٢١۶/ ١همچنین (خطبه/

  کنترل و نظارت

کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، ): سپس رفتار۵٣(نامه/
و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، 

داری، و مهربانی با رعّیت خواهد بود و همچنین (نامه/  سبب امانت
٣٣/ ٢٠ /۴٠ /۴۵ /۵٣.( 

  بازرسی و ارزیابی
سنجش قرار گیرید، ): ای بندگان خدا پیش از آنکه مورد٩٠(خطبه/

خود را بسنجید و قبل از آنکه شما را به پای حساب ببرند، حساب خود 
  ).۵٣را برسید؛ و همچنین (نامه/ 

  اصالح

): اّما اگر در زندگانی خود اصالحاتی پدید آورید، ١٧٨(خطبه/
  سعادتمند خواهید. 

قوق ): سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن ح۵٣ (نامه/
/ ۶٩کوشند؛ و همچنین (خطبه/  کافی در اصالح خود بیشتر می

  ).۴٢٣) و (حکمت/ ۶٠/ ٢٨/ ١٨) و (نامه/ ٢١٢

  تکریم شخصیت

): قلب خود را نسبت به زیردستان مملو از رحمت، محبت و لطف ۵٣(نامه/
خوردن ای مباش که دریدن و  کن و نسبت به ایشان به سان حیوان درنده

آنان را غنیمت شماری، زیرا آنان دو گروه بیشتر نیستند، یا برادران دینی تواند 
  اند... پس... از آنان درگذر. هایی همانند تو در آفرینش و خلقتیا انسان

  تشکر و قدردانی
): بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار، و سپاسگزاران ٢(نامه/

شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید،  فرماید، زیرا نعمتش عطا می
  ).٣۴به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید؛ و همچنین (نامه/ 

  »پوشی چشم«تغافل

خبری نمایاندن از بهترین کارهای  ): خود را به بی٢٢٢(حکمت/
   .بزرگواران است

های بسیار شما که به چشم  پوشی از زشتی ): و چشم١۵٩ (خطبه/
  ).١۵٨/ ۵٢/ ٣٠بدن لمس کردم؛ و همچنین (حکمت/دیدم و با

  انگیزش
): به مجد و بزرگواری نرسد کسی که از وی ستایش نشود و ۴٣(نامه/

همچنین من به داشتن او شما را بر خود برگزیدم به جهت خیرخواه 
  یاش برای شما.

  روحیه

و ): کسی که مایل به کاری نباشد، نبودنش بهتر از بودن ۴٢(نامه/
ات از  نشستن او سودمندتر از برخاستن است و همچنین خبر دلگیری

فرستادن اشَتر به کار تو، به من رسید... تو را به چیزی حاکم سازم که 
  آیندتر باشد. سنگینی و رنجش کمتر و امارت آن بر تو خوش

  تشویق و تنبیه

ا ): هرگز نیکو کار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیر ۵٣(نامه/
رغبت و بدکاران در بدکاری تشویق  نیکوکاران در نیکوکاری بی

گردند، پس هر کدام از آنان را براساس کردارشان پاداش ده؛ و  می
  ).١٧٧) و (حکمت/ ٣) و (نامه/ ٢٢٨همچنین (خطبه/ 
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  ارتقاء

): به راستی تاکنون زمامداری را به نیکی انجام دادی، و ۴٢(نامه/
به سوی ما حرکت کن، بی آن که مورد سوء ظّن  امانت را پرداختی. پس

قرار گرفته یا سرزنش شده یا مّتهم بوده و یا گناهکار باشی، که تصمیم 
دارم به سوی ستمگران شام حرکت کنم. دوست دارم در این جنگ با 

من باشی، زیرا تو از دالورانی هستی که در جنگ با دشمن، و بر پا 
شاء الّله؛ و همچنین  طلبم. ان یداشتن ستون دین از آنان یاری م

  ).١٣/۵٣) و (نامه/ ٢٣٨/ ١٣۴(خطبه/

حمایت مدیران و 
  رؤسا

را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که ): و او١٣(نامه/
یی شود. نه در آنجا مالک، نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش می

که شتاب الزم است کندی دارد، و نه آنجا که کندی پسندیده است 
/ ٢۵) و (نامه/ ٢٣٨/ ١۴۶گیرد؛ همچنین (خطبه/  می شتاب 

٢۶/٣٨ /۴٢ /۵٣.(  

اشاعه طرز تفکر 
  استعداد

): ای مردم سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن کسی ١٧٣(خطبه/
گاهی از فرمان خدا داناتر  است که در تحّقق حکومت نیرومندتر، و در آ

گاهان دارای صالحّیت و رأی، و اهل حل و عقد (خبرگان  باشد... آ
کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر  مّلت) رهبر و خلیفه را انتخاب می

  مسلمانان نافذ است...

داشتن هدف و 
  برنامه

تقسیم کند،  ): مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم٣٩٠(حکمت/
زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه 

هایی که حالل و مایه  زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لّذت
) و (حکمت/ ١٩٨/ ١٩٠/ ١٠زیبایی است؛ و همچنین (خطبه/ 

١۵٣٨٩/ ١/٢٧٨ /۴٠٣ /۴۴۴/۴۶٧.(  

  پذیری انعطاف

ای را که رؤسا و بزرگان این امت  ): سنت و روش شایسته١٧(خطبه/
اند و الفت و انسی به سبب آن پیدا شده و (کار) رعیت  به آن رفتار نموده

ای به کار بری که  بر آن نظم یافته است، مشکن. مبادا سنت و طریقه
های گذشته زیان رساند! پس مزد و پاداش کسی  به چیزی از سنت

ها (ی نیکو) را بنا نهاد و گناه و زیان تو را خواهد بود  سنت راست که آن
 ها را شکستی. که آن سنت

  تداوم و استمرار
): و اگر فسخ و به هم زدن آن تقسیم را خواست، تو فسخ کن ۴٣(نامه

و باز دو قسمت را درهم آمیز، پس از آن دوباره آنچه به جا آورده بودی، 
  مال او بستانی.به جا آور تا حق خدا را در 

غنیمت دانستن 
  ها فرصت

): پیش از آن که فرصت از دست برود، و اندوه ببار آورد، از ٣١(نامه/
/ ٢٣٠/ ١٩۶/ ١٨٣/ ١١۴ها استفاده کن؛ و همچنین (خظبه/  فرصت

  ).٣۶٣/ ٢٨۵/ ٢١٠/ ٢١) و (حکمت/ ٢٣٧/٢۴١

دوراندیشی/ 
  نگری آینده

بینی خود را مّتهم کن؛ و  ): پس دوراندیش باش، و خوش۵٣(نامه/
) و (نامه/ ٢٠٧/ ١٧٣/ ١۵۴/ ۵۵/ ۴٣/ ٢٢/ ٣همچنین (خطبه/ 

  ).١٨١/۴٣٣/۴۶٨/ ١۵٧/ ۴٨) و (حکمت/ ٢١/٣١/١۴

  مراقبه محاسبه
و آنکه از  برد می سود کشد، حساب خود از که ): کسی٢٠٨(حکمت/

/ ١۴) و (نامه/ ٣٨/ ٣همچنین (خطبه/ بیند؛  زیان می کند   غفلت  خود
 ).٣٩٠) و (حکمت/ ۴۵/ ١٨
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  پذیری لیتئو مس
): خدا را در هر نعمتی حّقی است، هر کس آن را ٢۴۴(حکمت/

بپردازد، فزونی یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهی کند، در خطر 
  ).۵٣نابودی قرار گیرد؛ و همچنین (نامه/

  عمل بودناهل 

): دین را چنانکه سزاوار بود، دانستند و آموختند و بدان عمل ٢٣٩(خطبه/
کردند، نه آنکه شنیدند و نقل کردند، زیرا راویان دانش بسیار، اّما 

/ ١٢کنندگان به آن اندکند؛ و همچنین (خطبه/  کنندگان و عمل حفظ
  ).۴٢٢/ ٣۶۶/ ٢٣/٣۶٣) و (حکمت/ ۵٣) و (نامه/ ١١٠/١٨٠/١٩٧

  کوشی سخت

): پس هر کسی با تالش خود برای خود، از روزگار ٢٣٧(خطبه/
زندگانی برای اّیام پس از مرگ، از دنیای فناپذیر برای جهان پایدار، و از 

گذرگاه دنیا برای زندگی جاودانه آخرت، توشه برگیرد و همچنین 
  ).١٨(خطبه/ 

  اراده و همت
از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی ): اگر تو را٣۴(نامه/

تر، و حکومت تو در آن سامان  قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان
  ).۵٣/ ۴٢/ ٢۵) و (نامه/۶٨تر است؛ و همچنین (خطبه/ خوش

  سبقت و رقابت
): پس به سوی فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر ١(نامه/

) ۴٧/ ١) و (نامه/ ١٧٣/ ۵٧همچنین (خطبه/ یکدیگر پیشی گیرید و 
  ).۴۴١و (حکمت/ 

دانید که سزاوارتر از دیگران به خالفت من  ): همانا می٧۴(خطبه/  اعتماد به نفس
  ).۴/١٣٧هستم؛ و همچنین (خطبه/

  قطعیت

): به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر ١٣۶(خطبه/
ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم، گرچه بستانم، و مهار 

) و (نامه/ ٢٢۴/ ٢١٩/ ٢٠۵تمایل نداشته باشد؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).٣٢١) و (حکمت/ ۶١/ ۴٣/۴١/٣

  بینی خوش

): هرگاه نیکوکاری بر روزگار و مردم آن غالب آید، اگر ١١۴(حکمت/
زشتی آشکار نشده کسی به دیگری گمان بد برد، در حالی که از او عمل 

ستمکار است و اگر بدی بر زمانه و مردم آن غالب شود، و کسی به 
  ).۵٣گمان باشد، خود را فریب داد؛ و همچنین (نامه/ دیگری خوش

  ایمان

ها ثابت  ): ایمان بر دو قسم است: یکی ایمانی که در دل١٨٩(خطبه/
ها ناپایدار است، تا سرآمدی  سینه ها و و برقرار، و دیگری در میان دل

/ ۶۵/ ۴٩/ ۴۶/ ٣٧/ ٣۵.. و همچنین (خطبه/ .که تعیین شده است
  ).٣۶٧/ ١۴۶/۵٢/٣١٠/ ١۶) و (حکمت/ ٩٠/١٣١/١٣٩/١۵۶

  پذیری اطاعت

های ضروری را از فرماندهانتان دریافت  ): پس دستورالعمل۵٠(نامه/
کند،  امور شما را اصالح میداشته و از فرماندهان خود در آنچه که خدا 

/ ١٣/ ۴)و (نامه/ ١۶۶/ ٧٢/ ٣٧/ ١٢اطاعت کنید؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).۴٢٨/ ۴١٧/ ١۵۶/٣۶٨/ ٩۴) و (حکمت/ ۵٣/٢٩/٣٠/٣٨/٢۶

  وفای به عهد
ها را پاس دارید به خصوص با وفاداران.  ): عهد و پیمان١۵۵(حکمت/
در عهد خود خیانت شکن مباش، و  ): پس هرگز پیمان۵٣ (نامه/

  ).٢۵٩مکن... و همچنین (حکمت/ 

  امانتداری
): به کاتبان و نویسندگانی اعتماد داشته باش که در میان ۵٣(نامه/

داری از همه مشهورترند و  مردم آثاری نیکو گذاشته، و به امانت
  ).۴۵/ ٢۶/ ٢۵همچنین (نامه/ 
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بهای خویش 
  دانستن

ارزش خود را ندانست؛ و همچنین ): نابود شد کسی که ١۴٩(حکمت/
/ ٢١۵/ ٢٠۵/ ٢٠٣/ ٢٠٠/ ١٩٧/ ١٩۵/ ١٧٢/ ١۶٢/ ۵(خطبه/ 

  ).۴۵۶/ ۴۴٩/ ۴١١/۴١٢) و (حکمت/ ٩/١٧/٢٨) و (نامه/٢٢۴

پرهیز از هوای 
  نفس و کنترل آن

): انسان باید نفس را مهار زند و آن را در اختیار گرفته از ٢٣٧(خطبه/
دارد، و زمام آن را به سوی اطاعت پروردگار طغیان و گناهان باز 

/ ۵٣/ ٣١) و (نامه/ ٢٢٠/ ١٩٧/ ۴٢بکشاند؛ و همچنین (خطبه/ 
  ).٢٠٨/٣٣٣/ ۵٨) و (حکمت/ ۶٩/۵۶/۵٩

پرهیز از غرور و 
  تکبر

است و همچنین عقل  ) خودپسندی یکی از حسودان٢١٢(حکمت/
/ ١۶٧/ ۴۶/ ٣٨) و (حکمت/ ١٩٢/ ١٨۴/ ١۶٢/ ۵/ ٣(خطبه/ 

٢٣/ ٢١٢۴ /٣٩٨ /٣٣٣/ ۴۵۴.(  

  جویی پرهیز از عیب
شناسی نفس،  ): ای مردم خوشا به حال کسی که عیب١٧۶(خطبه/

) و (نامه/ ١۴٠جویی دیگران بازدارد؛ و همچنین (خطبه/  او را از عیب
 ).۴۶١) و (حکمت/ ۵٣/ ٢۵

  خود را پست کرده.ورزی بپوشاند ): آن که جان را با طمع٢(حکمت/ ورزیپرهیز از طمع

  تواضع و فروتنی

): با مردم، به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام ٧۶(نامه/
) و ٢٣۶/ ٢٢۴/ ٢٢٠/ ۶رو باش؛ و همچنین (خطبه/  داوری، گشاده

/ ٨٣/ ١١) و (حکمت/ ۵٧/ ۵٣/ ۴۶/ ۴۵/ ٣١/ ٢٩/ ٢٧/ ١۴(نامه/ 
٢١۴/٢٢۴ /٣٣٣/ ٢٢٩ /۴٠۶.(  

  صدور استعداد

هاشم بن عتبه را فرماندار مصر کنم، اگر او  خواستم ): می۶٨(خطبه/
گذارد و به  کردم میدان را برای دشمنان خالی نمی را انتخاب می

داد، نه اینکه بخواهم محمد بن  عمروعاص و لشکریانش فرصت نمی
ت من بوده و در ابی بکر را نکوهش کنم، که او مورد عالقه و محبّ 

  ).۴٢دامنم پرورش یافته بود؛ و همچنین (نامه/ 

  تعهد و پاسخگویی

): مبادا سر مستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان بازدارد، ۵٣(نامه/
های  که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولّیت

/ ٢١۶/ ١٧۶/ ١٢١/ ٧٢تر نخواهد بود؛ و همچنین (خطبه/  کوچک
 ).۶١/ ۴۵) و (نامه/ ٢٢۴

ضرورت مالیمت، 
تندی و درشتی در 

  مدیریت

): و درشتخویی را با اندک نرمی بیامیز. در آنجا که مدارا کردن ۴۶(نامه/
بهتر است مدارا کن، و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی 

را به هم آمیز، رفتاری توأم با ): نرمی و درشتی ١٩ کن؛ و همچنین (نامه/
  ).٣١/ ٢۵/ ١٨شّدت و نرمش داشته باش؛ و همچنین (نامه/

 دلجویی

اند که از فرستادن اشتر  ): پس از یاد خدا و درود، به من خبر داده٣۴(نامه/
ای. این کار را به دلیل کند شدن و  ات، ناراحت شده به سوی محّل فرمانداری

ر کوشش بیشتری از تو انجام ندادم، اگر تو را از ات یا انتظا انگاری سهل
فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی قرار دادم که اداره آنجا بر تو 

 ).۴٢تر است؛ و همچنین (نامه/  تر، و حکومت تو در آن سامان خوشآسان

کیفیت برخورد 
  صحیح با استعداد

راستگویان بپیوند، و آنان را توانی با پرهیزکاران و ): تا می۵٣(نامه/
چنان پرورش ده که تو را فراوان نستایند، و تو را برای اعمال زشتی که 

آورد  اندازه، خودپسندی می ای تشویق نکنند، که ستایش بی انجام نداده
) و (نامه/ ۶٨/ ٣دارد؛ و همچنین (خطبه/  و انسان را به سرکشی وامی

٣٣/ ١٨/ ١٣.(  
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  پند و نصیحت

ها آن که پندها و تذّکرات سودمند را  ): و شنواترین گوش١٠۵(خطبه/
/ ١٧۶/ ١۶۴/ ١۶١/ ١١٧در خود جای دهد؛ و همچنین (خطبه/ 

) و (حکمت/ ۶۶/ ۵۴/ ۴٩/ ۴٨/ ٢۶/ ٢٣/ ١١) و (نامه/ ١٩٠/ ١٨٠
١۵٢٩٧/ ٠.(  

  تذکر

): پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش، ٣٣(نامه/
ای عاقل، پیرو حکومت، و فرمانبردار امام خود باش،  دهندهنصیحت 

مبادا کاری انجام دهی که به عذرخواهی روی آوری، نه به هنگام 
ها شادمان و نه هنگام مشکالت سست باشی. با درود؛ و  نعمت

  ).۵٩) و (حکمت/۵٣/ ١٨همچنین (نامه/ 

  توبیخ

کن، و اگر یکی از ): و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت۵٣(نامه/
آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید 

کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و 
آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، 

کن؛ و همچنین (نامه/ و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیف
٣/۴٠ /۴٣ /۴۵ /۵٣ /۶١.( 

اجرای حکم 
  عادالنه

): در صورتی که پیش از صدور رأی زشت و حکم جائرانه، ١٧٧(خطبه/
با آنها شرط کرده بودیم که به عدل حکم کرده و به حق عمل کنند؛ و 

/ ٢٠/ ۴) و (نامه/ ٢١٩/ ١٧٧/ ١٧٣/ ١٣٧/ ١٣۶همچنین (خطبه/ 
  ).٢٧١/ ٢٢۴) و (حکمت/ ۵٣/ ۴٧/٢٩/٢۶/٢۵

  
،پایـایی نهج البالغههای  های مدیریت استعداد بر مبنای آموزه لفهؤجهت سنجش میزان اعتبار م

ها از طریق شاخص تکرارپذیری (توافق بـین دو کدگـذار) اسـتفاده شـد. ایـن شـاخص، میـزان  تم
ای اشاره دارد که دو  ن به درجهسنجد. پایایی بین کدگذارا متن را می کیا معانی مشتر کسازگاری در

بنـدی و کدگـذاری، در صـورتی کـه  ینـد مقولهاکننـد. فر ایج یکدیگر را تکـرار مییا چند کدگذار نت
شود. بدین منظور محقق از  کدگذاران یک متن را به یک شیوه کدگذاری کنند، تکرارپذیر خوانده می
در تحقیـق کیفـی  بنـدی قولهیک همکار پژوهشی (کدگذار) آشـنا و متخصـص بـه کدگـذاری و م

) را به صورت تصادفی البالغهنهجکند تا از این طریق بتواند برخی از متون اصلی (متون  استفاده می
انتخاب و کدگذاری نماید. فرمول اصلی محاسبه پایایی به شیوه توافق بین دو کدگذار به شـرح زیـر 

  است: 
  %ـــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد پایایی١٠٠

  
در این پژوهش، ابتدا از یک همکار پژوهشی (دانشجوی دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی) 

باشد، درخواست شد تا در پـژوهش شـرکت  های کیفی دارای تجربه می که در زمینه کدگذاری داده
ها و  نامـه تـرین انتخاب شد که ایـن سـه مـتن از مهم هالبالغنهجلذا سه متن مهم کلیدی از  ؛نماید

٢تعداد توافقات

تعداد کل ُکدها
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جداگانـه توسـط دو کـد گـذار  طور بـهباشـد کـه  می البالغـهنهـجدر  های حضرت علی خطبه
   (پژوهشگر و همکار پژوهشی) کدگذاری گردیدند.

  
  . محاسبه پایایی بین دو کد گذار٢جدول 

  پایایی  کدهای مورد توافق تعداد کدها نهج البالغهمتون  ردیف
  /.٧٨  ١۴ ٣۶ ٣خطبه  ١
  /.٧٢  ٩ ٢۵ ۵٣نامه  ٢
  /.٨٢  ٧ ١٧ ۴٢نامه  ٣

  /.٨٢٣۵  ٣٢ ٧٨ جمع کل

  
باشد کـه مقـدار قابـل قبـولی نـزد  /. می٨٢٣۵یند اضریب پایایی برای فر این بررسی، براساس

  باشد. پژوهشگران می
 منظـور بـه و کرسـول توسـط شـده ارائـه معیارهای به توجه با پژوهش روایی تحقق راستای در
گـزارش  خواننـدگان یـا گانکنند مشـارکت پژوهشگر، دیدگاه ها از یافته بودن دقیق از خاطر اطمینان
  .)٢٠٠٠ 1،میلر و شد (کرسول انجام زیر اقدامات پژوهش،

در این پژوهش به منظور دستیابی بـه روایـی هرچـه بیشـتر تحلیـل خبرگان:  توسط بازبینی −
و بند انجام شده، در سطح اول، جمالت دارای مضمون مرتبط با موضـوع محتوا در دو سطح جمله 

و در سطح دوم، نیز بندهای دارای مضمون (تم) مرتبط با موضوع، مورد تحلیل قرار گرفتـه اسـت و 
خبرگان حـوزۀ مـدیریت  نفر از ٣های پژوهش توسط  ها،یافته همچنین در جهت بررسی اعتبار یافته

  ؛اعمال شدسازی و مفاهیم شناسایی شده  در فرایند تم بررسی شد و اصالحات الزم
تـن از خبرگـان  ۵جهت سنجش اعتبار الگوی ارائه شـده، الگـو در اختیـار بررسی همکار:  −

دانشگاه ایالم که در زمینه پژوهش کیفی تخصص باالیی دارنـد قـرار گرفـت تـا از نظـر علمـی بـه 
از لحـاظ  البالغـهنهـج فرم اولیه تحلیل محتـوای بررسی آن پرداخته و نهایی شود. به این ترتیب که

های آن در اختیار صاحب نظران این حوزه برای تغییر و اصـالح  ها و مقوله توجه به مدیریت استعداد
در فرایند پژوهش، دریافت و اعمـال شـده  آنهاقرار گرفت. در این میان نظرات و اصالحات مدنظر 

تم فرعی  ٢۵فهرست تحلیل محتوای نهایی در قالب هفت تم اصلی و  آنهاکه پس از اعمال نظرات 
  د؛یید شتهیه گردید. بنابراین روایی محتوای الگو از نظر خبرگان تأ

هـا  داده تفسـیر و تحلیـل در نیز گانکنند مشارکت از همزمان طور بهپژوهش:  بودن مشارکتی −
  ).٢٠٠٠میلر،  و شد (کرسول کمک گرفته

                                                           
1 .Creswell & Miller 
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  البالغه های مدیریت استعداد مبتنی بر نهج لفهؤم

  
  بحث
در هفـت  البالغهنهجهای مدیریت استعداد از نگاه  لفهؤم نشان داده شد، ١که در جدول  گونه  همان

کارگیری)، بالندگی (آموزش و توسعه)،  ههای انتخاب و انتصاب (استعدادیابی و ب دسته اصلی با نام
، پـذیری هـا، جامعـه ها، رسالت و ارزش داشت)، زمینه تأثیرپذیری استعداد ماندگاری (حفظ و نگه

  بندی شده است. جایی و عزل، دسته هجاب
های اصـلی اسـتخراج  یکی از تم :کارگیری) ه(استعدادیابی و ب: انتخاب و انتصاب ١تم اصلی 

ها در  باشد که اشاره به نحوه انتخاب و انتصـاب اسـتعداد انتخاب و انتصاب می البالغهنهجشده از 
محوری،  گرایی، شایسـته های مهارت یک سازمان دارد. این تم اصلی در قالب چهار تم فرعی با نام

گرایی به توجه ویژه  بندی شده است. مهارت کشف و شناسایی، دسته قدرت شناسایی و حل مسئله،
عنوان  ها به تخاب استعدادنها اشاره دارد که بایستی در زمان ا سازمان به مهارت و توانمندی استعداد

) ٢٧عنـوان مثـال در (نامـه  ها شود؛ بـه ت و توانمندی استعدادای به مهار نیروی سازمان توجه ویژه
سزاوارترین مردم در امر خالفت و رهبری، باید توانـاترین بـر اداره و «ه است که: آمد موال علی

الگوی مدیریت 
استعداد مبتنی بر 

 البالغه نهج

  ها رسالت و ارزش
  هدفمداری-

ریزی مستمر و متعطف برنامه-
  مدیریت زمان -
 اندیشی عاقبت-

زمینه تأثیرپذیری 
  استعدادها

 فرهنگ استعدادپروری-

  انتخاب و انتصاب
  شناساییکشف و -

  گرایی مهارت-
  محوری شایسته-

قدرت تشخیص و حل مسئله -

  آموزش و بالندگی
  مسیر شغلی-

  جانشین پروری -
 هوشیاری و زیرکی-

  ماندگاری
  آموزی عبرت-

 های اجتماعی و ارتباطی مهارت -
  داری خویشتنعلم -

  گرایی حق-
  محبوبیت و گیرایی-

  اعمال کنترل و نظارت مؤثر -
 نظام انگیزشی مؤثر -

 پذیری استعدادها جامعه
  گرایی عمل-

  پشتکار-
  خودباوری-
 خودسازی-

  جایی و عزل جابه
  جایی استعداد جابه-

 برکناری و اخراج-
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محوری  های فرعی در این تـم اصـلی، تـم شایسـته یکی دیگر از تم». داناترین در فهم مسائل باشد
اسـتعداد در زمـان انتخـاب های  تگیسمحوری به میزان توجه ویژه سازمان به شای باشد. شایسته می

ن اشـخاص یای مردم سـزاوارتر «آمده است که:  ) موال علی١٧٣نوان مثال در (خطبه ع دارد؛ به
گاهی از فرمان خدا داناتر باشـد، یومت نکه در تحّقق حکسی است کبه خالفت، آن  رومندتر و در آ
هـای فرعـی در  یکی دیگـر از تم». زد، به حق باز گردانده شودیزی برخیانگ گری به فتنه تا اگر آشوب

ها از  باشـد، کـه در ایـن تـم بایسـتی اسـتعداد اصلی قدرت تشخیص مسـئله و حـل آن می این تم
گاهی الزم را داشته باشند و همچنین بـا پرسـش و پاسـخ و جسـتجوگری سـعی در حـل  امورات، آ

آمـده  مـوال علـی )٣٢٠عنوان مثال در (حکمـت  بهمسئله موردنظر در سازمان را داشته باشند. 
رنـده، هماننـد داناسـت، و یه نـادان آمـوزش گکبپرس، نه برای آزار دادن،  دنیبرای فهم«است که: 

) ٣٨۶و یـا در بـاب جسـتجوگری در (حکمـت » جو است انصاف چون نادان بهانه همانا دانای بی
هـای فرعـی  یکی دیگر از تم». جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید«فرمایند:  می

ی که در زمان شناسایی و کشف بایستی طور بهباشد،  ها می سایی استعداداین تم اصلی کشف و شنا
به نکاتی از جمله؛ سوابق درخشان، تناسب جنسیت و شغل ،تناسب کـار بـا روحیـات، اسـتخدام 

  ؛شودای  آزمایشی، شناسایی افراد مستعد توجه ویژه
هـای اصـلی اسـتخراج شـده از  یکـی دیگـر از تم :: بالنـدگی (آمـوزش و توسـعه)٢تم اصلی 

چهار تم فرعی مسیر شغلی،  باشد. این تم اصلی در قالب ، بالندگی نیروهای مستعد میالبالغه نهج
بندی شده است. در این تم به مسیر شـغلی  آموزی دسته پروری، هوشیاری و زیرکی و عبرت جانشین
زیرکی استعداد حین  ها، توجه به هوشیاری و عدادپروری است ها در سازمان، مدیریت جانشین استعدا

ای  آموزی از خطاهای گذشته در جهت بهبـود وضـعیت حـال و آینـده توجـه ویـژه آموزش و عبرت
برای هـر یـک از «به مالک اشتر آمده است که:  یموال عل )۵٣عنوان مثال در (نامه  بهشود.  می

ن و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او مشاغل و امور خود، فردی را بگمار که کارهای سنگی
  ».را پریشان و خسته نکند

نهجهای اصلی استخراج شده از  یکی دیگر از تم: : ماندگاری (حفظ و نگه داشت)٣تم اصلی 
باشـد. ایـن تـم اصـلی در قالـب شـش تـم فرعـی  ها در سازمان می ، تم ماندگاری استعدادالبالغه
گرایی، محبوبیـت و گیرایـی، اعمـال  داری، حـق باطی، حلم و خویشتنهای اجتماعی و ارت مهارت

عنوان مثال موال در مورد تکـریم  بهبندی شده است.  کنترل و نظارت مؤثر، نظام انگیزشی مؤثر دسته
): قلـب خـود را نسـبت بـه ۵٣ شخصیت استعداد و تشـکر و قـدردانی از او مـی فرماینـد: (نامـه/

ای مبـاش کـه  سان حیوان درنـده و لطف کن و نسبت به ایشان به حبتزیردستان مملو از رحمت، م
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دریدن و خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا آنان دو گروه بیشتر نیستند، یا بـرادران دینـی توانـد یـا 
): ٢ و همچنـین در (نامـه/ از آنـان درگـذراند... پـس...  هایی همانند تو در آفرینش و خلقت انسان
را شما دعوت ما را ید، زیفرما بندگان فرمانبردار، و سپاسگزاران نعمتش عطا میه به کن پاداشی یبهتر
).این تـم ٣۴د؛ و همچنین (نامه/ یج گشتید و بسید، به جنگ فرا خوانده شدیردکد و اطاعت یدیشن
  ؛ها در سازمان دارد داشت استعداد های خاصی جهت حفظ و نگه استراتژیکلی به  طور به

نهـج های اصـلی اسـتخراج شـده از  یکی دیگر از تم :ها ثیر پذیری استعداد: زمینه تا۴تم اصلی 
ها دارد  هاست. این تم اشاره به زمینه و بستر تأثیرگذار بر اسـتعداد پذیری استعدادثیر، زمینه تأالبالغه
بندی شده است. تم فرعی فرهنگ استعدادپروری  پروری دستهلب تم فرعی فرهنگ استعدادکه در قا

 شود. مـوال علـی ون حمایت مدیران و رؤسا، اشاعه طرز تفکر استعداد را شامل میمفاهیمی چ
و او را چونـان «فرمایند:  ) می١٣سا از استعدادها در سازمان در (نامه ؤدر مورد حمایت مدیران و ر
شود. نه  ، نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش میکه مالکرا ید، زینیزره و سپر نگهبان خود برگز

متن ». ردیگ ده است شتاب مییندی پسندکه کندی دارد، و نه آنجا که شتاب الزم است کی یر آنجاد
  یک استعداد دارد. عنوان بهاین نامه اشاره به حمایت ایشان از مالک اشتر نخعی 

، تـم البالغـهنهـجهای اصلی استخراج شده از  دیگر از تم یکی :ها :رسالت و ارزش۵تم اصلی 
ریزی  مداری، برنامـه باشد که در قالب چهار تم فرعی هدف های سازمان می ارزشاصلی رسالت و 

مداری مـوال  بندی شده است. در باب هدف اندیشی دسته مستمر و منعطف، مدیریت زمان، عاقبت
ند، زمـانی بـرای کم ید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیمؤمن با«فرمایند:  ) می٣٩٠در (حکمت 

نـه زنـدگی، و زمـانی بـرای واداشـتن نفـس بـه ین هزیردگار، و زمانی برای تـأمش و عبادت پرویاین
ریزی  های فرعی این تـم اصـلی، برنامـه یکی دیگر از تم». ی استیبایه زیه حالل و ماکی یها لّذت

باشد که ایـن تـم  مستمر و منعطف در جهت رسیدن به هدف موردنظر در سازمان استعداد پرور می
عنوان مثـال ایشـان در  بهشود.  پذیری، تداوم و استمرار را شامل می انعطاففرعی مفاهیمی همچون 

و اگـر فسـخ و بـه هـم زدن آن «فرماینـد:  ) می۴٣های سازمان در (نامه  باب تداوم و استمرار برنامه
ز، پس از آن دوبـاره آنچـه بـه جـا آورده یآم  ن و باز دو قسمت را درهمکم را خواست، تو فسخ یتقس
هـای فرعـی ایـن تـم اصـلی  یکـی دیگـر از تم». یجا آور تا حق خدا را در مال او بسـتان، به یبود

در ایـن  شود. موال علی ها را شامل می باشد که مفهوم غنیمت دانستن فرصت مدیریت زمان می
ها  ه فرصت از دست برود، و اندوه ببار آورد، از فرصـتیش از آنکپ«فرمایند:  ) می٣١باب در (نامه 

باشـد. در ایـن  اندیشی می های فرعی این تم اصلی، تم فرعی عاقبت یکی دیگر از تم». نکاستفاده 
تم در واقع سازمان استعدادپرور بایستی توجه درخوری به عاقبـت برنامـه بـرای پیشـرفت سـازمان 
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شـود.  نگری، مراقبه محاسبه را شامل می داشته باشد. این تم فرعی مفاهیمی مانند دوراندیشی/ آینده
یش باش، ): پس دوراند۵٣ نامه«(فرمایند:  نگری به مالک اشتر می در خصوص آینده ال علیمو

  ؛»نکنی خود را مّتهم یب و خوش
نهـجهـای اصـلی اسـتخراج شـده از  یکـی دیگـر از تم :: جامعه پذیری استعدادها۶تم اصلی 

ی، پشتکار، خودبـاوری گرای باشد که به چهار تم فرعی عمل پذیری استعدادها می ، تم جامعهالبالغه
ا ه گرایی اسـتعداد هـای فرعـی ایـن تـم اصـلی، عمـل شود. یکـی از تم بندی می و خودسازی دسته

شـود. مـوال  ها را شـامل می پذیری و اهل عمل بـودن اسـتعداد لیتئوباشد که مفاهیمی مثل مس می
فرماینـد:  ) خطاب به مالک اشتر می۵٣ها در (نامه  پذیری استعداد لیتئودر خصوص مس علی

شـتر یسانی را از آنان بکژه امور یالت آنان باش و از آنان روی بر مگردان، به وکر مشکهمواره در ف«
؛ ایشـان همچنـین در بـاب اهـل عمـل بـودن و »نـد...یآ ی به چشـم نمیکوچکه از کن کدگی یرس

ه سزاوار بود، دانستند و آموختند و ک ن را چنانی): د٢٣٩ خطبه«(فرمایند:  ها می گرایی استعداد عمل
گان و کننـد ار، اّمـا حفظیان دانـش بسـیـرا راویـردنـد، زکدند و نقـل یه شنکردند، نه آنکبدان عمل 

ها  در خصوص مفهوم پشتکار و سخت کوشی استعداد موال علی». ندا کگان به آن اندکنند عمل
ام ّیـخود، از روزگار زندگانی برای ا سی با تالش خود برایکپس هر «فرمایند:  ) می٢٣٧در (خطبه 

ا برای زندگی جاودانه آخرت، توشه یدار، و از گذرگاه دنیر برای جهان پایای فناپذیپس از مرگ، از دن
باشـد کـه  ها می های فرعی این تم اصلی رسیدن به خـود بـاوری اسـتعداد یکی دیگر از تم». ردیبرگ

عنـوان مثـال  بـهگیـرد.  بینی را دربرمی خـوش مفاهیمی مانند اعتماد به نفـس، شـجاعت، قطعیـت،
 خطبـه«(فرماینـد:  در خصوص اعتماد به نفس و شجاعت در میـان نیروهـای مسـتعد می موال
های فرعی ایـن  یکی دیگر از تم». گران به خالفت من هستمیه سزاوارتر از دکد یدان ): همانا می٧۴

پذیری، وفای بـه عهـد،  ند ایمان، اطاعتباشد که مفاهیمی مان ها می سازی استعدادخود تم اصلی،
یز از غرور و تکبـر، پرهیـز از داری، بهای خویش دانستن، پرهیز از هوای نفس و کنترل آن، پرهامانت
در  عنوان مثال موال علی به گیرد که میورزی، تواضع و فروتنی را دربر جویی،پرهیز از طمع عیب

ای استوار نگردد تا دل او استوار  مان بندهی): ا١٧۶ (خطبه «فرمایند:  سازی میخصوص ایمان و خود
  ؛»ستوار نشود تا زبان استوار گرددشود، و دل ا

نهـجهـای اصـلی اسـتخراج شـده از  یکـی دیگـر از تم: ها جایی و عزل استعداد ه:جاب٧تم اصلی 
برکنـاری و جایی اسـتعداد،  باشد که به دو تم فرعـی جابـه ها می جایی و عزل استعداد ، تم جابهالبالغه

ها در سـازمان  جایی اسـتعداد جابـه های فرعی ایـن تـم اصـلی، شود. یکی از تم بندی می اخراج دسته
هـای فرعـی  دیگـر تم شود. از باشد که مفاهیمی چون صدور استعداد، نظم و مدیریت را شامل می می
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اشـد؛ تعهـد و ب ها از سـازمان پـس از طـی مراحـل زیـر می برکناری و اخراج اسـتعداد این تم اصلی،
کیفیـت برخـورد صـحیح بـا  تندی و درشتی در مدیریت، دلجـویی، پاسخگویی، ضرورت مالیمت،

ها در  هـر کـدام از اسـتعداد باشـد. استعداد، پند و نصیحت، تذکر، توبیخ و اجرای حکم عادالنـه می
(نامـه  در ایـن رابطـه در یسازمان بایستی در قبال اعمال خویش متعهد و پاسخگو باشد، موال عل

مستی حکومت تو را از رسیدگی به آنـان ): مبادا سر۵٣ نامه«(فرمایند:  ) خطاب به مالک اشتر می۵٣
  ».تر نخواهد بود های کوچک باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولّیت

  
  گیری نتیجه

آن بسیار مهم است. همچنین توجه  های پژوهش و مطالعه درباره مدیریت استعداد و الگوها و مدل
به ابعاد فرهنگی توسعه استعدادها و رویکرد مدیریت اسـتعداد نیـز از اهمیـت زیـادی در عملکـرد 

تـرین منـابع  دومین کتـاب دینـی مسـلمانان و یکـی از مهـم البالغه نهجها برخودار است.  سازمان
شیعیان است. با توجه به رواج فقه شیعی و اصـول تشـیع در ویژه بهمفهومی و اعتقادی مسلمانان و 

بـا مفـاهیم و مسـائل  البالغه نهجایران، استخراج، بسط، استفاده و مطالعه موردی، و تطبیق مفاهیم 
ز اهمیـت و ضـروری خواهـد بـود. همچنـین ئاها و نهادها بسیار حـ روز علمی در جامعه، سازمان

یطه منابع انسانی از جمله مدیریت استعداد براساس کتب توصیف و تفسیر مسائل علمی روز در ح
دقیق  ۀها بسیار حیاتی است. در این پژوهش، پس از مطالع برای سازمان البالغه نهجو منابعی مانند 
، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کـدام یـک کـد اختصـاص داده البالغه نهجکل متن کتاب 

های فرعی تـدوین شـد. در صـورت وجـود  با ترکیب آنها تمشد. سپس مفاهیم مشابه، شناسایی و 
هـای فرعـی  تمـامی تم براسـاسهایی با مضامین مشابه، از کدهای قبلی استفاده شد، سـپس  گویه

هـای  های اصلی شناسایی شـدند. یکـی از تم تری انجام گرفت و تم بندی کلی شناسایی شده، دسته
باشد که اشاره به نحوه انتخاب و انتصاب  انتصاب میانتخاب و  البالغه نهجاصلی استخراج شده از 

گرایی،  هـای مهـارت ها در یک سازمان دارد. این تم اصلی در قالب چهار تم فرعـی بـا نام استعداد
دومـین ؛ بندی شـده اسـت محوری، قدرت شناسایی و حل مسئله، کشف و شناسایی، دسته شایسته
باشد. این تم اصـلی  ، بالندگی نیروهای مستعد میغهالبال نهجهای اصلی استخراج شده از  تم از تم
بندی  آموزی دسته پروری، هوشیاری و زیرکی و عبرت چهار تم فرعی مسیر شغلی، جانشین در قالب

ها،  پروری اسـتعداد ها در سـازمان، مـدیریت جانشـین شده است. در این تم به مسیر شغلی استعدا
آموزی از خطاهای گذشته در جهت بهبود  زش و عبرتزیرکی استعداد حین آمو توجه به هوشیاری و

هـای اصـلی اسـتخراج شـده از  سـومین تـم از تم ؛شـود ای می وضعیت حال و آینـده توجـه ویـژه
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باشد. این تم اصلی در قالب شـش تـم فرعـی  ها در سازمان می ، تم ماندگاری استعدادالبالغه نهج
گرایی، محبوبیـت و گیرایـی، اعمـال  حـق داری، های اجتماعی و ارتباطی، حلم و خویشتن مهارت

کلـی بـه  طور بـهبندی شـده اسـت. ایـن تـم  کنترل و نظـارت مـؤثر، نظـام انگیزشـی مـؤثر دسـته
هـای  تم چهارمین تم از ؛ها در سازمان دارد داشت استعداد های خاصی جهت حفظ و نگه استراتژی

هاست. این تم اشاره به زمینه و بستر  پذیری استعداد، زمینه تأثیرالبالغهنهجاصلی استخراج شده از 
 ؛بندی شـده اسـت پروری دسـتهه در قالب تم فرعی فرهنگ اسـتعدادها دارد ک تأثیرگذار بر استعداد

هـای سـازمان  ، تم اصلی رسالت و ارزشالبالغه نهجهای اصلی استخراج شده از  از تم پنجمین تم
ریزی مستمر و منعطف، مـدیریت زمـان،  مداری، برنامه باشد که در قالب چهار تم فرعی هدف می

، تم البالغه نهجهای اصلی استخراج شده از  ششمین تم از تم ؛بندی شده است اندیشی دسته عاقبت
گرایی، پشــتکار، خودبــاوری و  باشــد کــه بــه چهــار تــم فرعــی عمــل پـذیری اســتعدادها می جامعه

، تـم البالغـه نهجشـده از  آخـرین تـم اصـلی اسـتخراج شـود. و نهایتـاً  بندی می خودسازی دسـته
اسـتعداد، برکنـاری و اخـراج  جایی جابـهباشد که به دو تـم فرعـی  ها می و عزل استعداد جایی جابه
توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه ایران یک کشور در پایان از این تحقیق می شود. بندی می دسته

هایش متناسـب بـا فرهنـگ اسـالمی بـودنش  باشد باید در حوزه مدیریت و سایر حوزه اسالمی می
ای را شناسایی و آنها را به کار گرفت. به بیان دیگـر سـرآمدی اسـتعداد چـارچوب  عناصر هر حوزه
باشد که  معیارها در تمامی ابعاد مدیریت استعداد میهای محوری، معیارها و زیر  جامعی از ارزش

ها، فرایندها و نتـایج مـدیریت اسـتعداد خـود،  کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت به مدیران کمک می
  ریزی کنند. برنامه آنهاهای بهبود خود را شناسایی کرده و برای بهبود  نقاط قوت و حوزه

هـای در این است که پژوهش زه مدیریت اسالمی،های حوتفاوت این پژوهش با سایر پژوهش
ه امـا در ایـن مقالـه بـ ؛پرداختـه البالغهنهج یریت منابع انسانی از دیدگاهگذشته بیشتر به بحث مد

هـای مـدیریت منـابع صورت تخصصی به بحث استعداد و مدیریت استعداد که از زیـر مجموعـه
  باشد، پرداخته شده است.انسانی می

های دولتی و غیردولتی الگوی جامع مدیریت استعداد را بومی سازمان  سازمان شود پیشنهاد می
سـازی مـدیریت  های وابسـته را از حیـث پیاده خود قرار داده، خود ارزیابی کنند تا بتواننـد سـازمان

توانند در تحقیقـات آتـی هـر کـدام از استعداد با یکدیگر مقایسه نمایند و همچنین پژوهشگران می
پژوهشـی  عنوان بـهاصلی استخراج شـده در ایـن پـژوهش را مـورد بررسـی قـرار داده و های لفهؤم

 جداگانه به آن بپردازند. 
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