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 !!!اگر ايراني مي دانست آنچه را مي  داند 



 
 ذهن ما باغچه است

 گل در آن بايد كاشت
 

 و نكاري، گل من
 علف هرز در آن مي رويد

 
 زحمت كاشتن يك گل سرخ

كمتر از زحمت برداشتن هرزگي آن  
 علف است

 
 گل بكاريم بيا

 تا مجال علف هرز فراهم نشود 
... 
 
 

 زنده ياد مجتبي كاشاني 
 
 
 
 

 اي برادر تو همه انديشه اي
 مابقي خود استخوان و ريشه اي

 1393دي ماه  -علي محمد آقاعليخاني
Alikhani.taty@gmail.com 



 

 
 

 
 ،است“ علمبه  عمل” علمِتكنولوژي به معناي دقيق. 
 كاربردي علم استتكنولوژي فرزند علم و به تعبيري وجه. 
 آبستن تكنولوژي هستند يا دستكم قابليت آن را دارندهمه علوم. 
 مي تواند فرزند خود را بزايد اگر شرايط مناسب فراهم باشد علم. 
 
ابتر به نظر مي رسند؟ چرا برخي علوم  در برخي كشورها 
چرا تكنولوژي زاييده شده از برخي علوم در دوران نوزادي مي ماند؟ 
چرا تكنولوژي زاييده شده از برخي علوم دچار سندرم و اختالل است؟ 
چرا تكنولوژي زاييده شده از برخي علوم بالنده نمي شود؟ 
چرا تكنولوژي زاييده شده از اغلب علوم در كشور ما بهره نمي آورد؟ 

 
 

 چند گزاره و چند پرسش 
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 :فرآيند استعلم خود فرزند دو  

      
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 يك تحليل ساده

 تكنولوژي علم

 انديشيدن

 پژوهيدن
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 :چيزي استزاينده  از چيزي و زاييدهنيز  علم منابع انساني 

      
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 يك تحليل ساده

 علم منابع انساني

 تكنولوژي منابع انساني

 انديشيدن

 پژوهيدن
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  انساني منابع تكنولوژي چرا  

 (ابزارها و مدل ها همان يعني انساني منابع علم آموزه هاي كاربست)   

 نمي كنند؟؟؟ حل مسئله بايد كه چنان آن ايراني سازمانهاي در             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك پرسش كليدي؟

 تكنولوژي منابع انساني علم منابع انساني

 انديشيدن

 پژوهيدن
 حل مسائل منابع انساني
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 :نخست رويكرد
است فرهنگ به وابسته تكنولوژي. 
است غربي علم فرزند ما دست در فعلي انساني منابع تكنولوژي. 
دارد ما با فرهنگي و فلسفي فكري، بنيادين تفاوتهاي غرب. 
پس تكنولوژي منابع انساني غربي نمي تواند مسئله ما را حل كند. 
 

 
 :دوم رويكرد
است فرهنگ به نابسته تكنولوژي. 
است حكم اين مشمول هم انساني منابع تكنولوژي. 
نيست تكنولوژي كاربست براي مانعي غرب با ما بنيادين تفاوتهاي. 
پس اگر تكنولوژي منابع انساني غربي نتوانسته مسئله ما را حل كند: 

 .مشكل چيز ديگري است      
 
 

 يك نتيجه / دو رويكرد
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 در بررسي و انديشه ورزي در هر دو رويكرد  
 .مي رسيميك پاسخ ما به 

 مشكل ما چيزي است كه از آن مي توانيم  
  .تعبير كنيمفقر فلسفي به       

 
 از مدل زدگي -مدل زدگي       ب -الف:       نتيجه

    
 

 پس مشكل چيست؟
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 يك فراخوان /يك پيشنهاد

 

بشخورهاي براي خروج از فقر فلسفي بايد با آ
 .را بشناسيم و بكاويم انديشه ورزي

 

 .است ادبياتيكي از آنها 
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 1-ادبيات و زندگي 

  .احساس و انديشه از است معجوني زاده آدمي
  .است "يك" و نيست "دو" ، دو اين كه است آن حقيقت اما
 ، انسان پرداخته هاي و ساخته ها ، پديده ها همه ميان از

 .است ديگر گونه اي ادبيات             
 :ادبيات خوانِش هنگام 

مي آيد در پرواز به ذهن 
مي شود گسترده انديشه 
مي كند پنداري ذات هم انسان 
مي پندارد روايت يك مستقيم هنرپيشه را خود انسان گونه اي به و 

     
 اين همه كافيست تا انسان مسير تكامل را بجويد، حركت كند 

 .و براي زندگي پر رمز و رازش بياموزد 
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 2-ادبيات و زندگي 

 
مي شود آغاز انديشه با ادبيات 
مي دهد پرواز را عاطفه و احساس 
بياموزد خداجو انسان به خدايي رفتاري كه است بر آن  و 
مي نشيند او جان به و مي كند نفوذ آدمي درون به بنيادين گونه اي به ادبيات  
مي پردازد انديشه و جامعه انسان، كالبدشكافي به و مي كاود را روان پنهان زواياي   
مي كند ارزاني معرفت جويندگان به را خود يافته هاي تاثيرگذار و شيرين زباني با سپس و 

 
 خداشناسي، روانشناسي، جامعه شناسي، با را ما ، واژگان امواج البالي در غور و ادبيات با دوستي

   است چيز همه ، ادبيات ديدگاه اين از و مي دهد پيوند و كرده آشنا ...و ، تاريخ

 :كه ملتي نگاه اين با
ندارد ادبيات   
نيستند برخوردار شايسته و بايسته استاندارد و كيفيت و غنا از ادبي اش توليدات يا 

ندارد هيچ                                    .ندارد درخور توجهي و رجوع خود ادبيات به يا و!  
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 3-ادبيات و زندگي 

 ادبيات به طور عام و در راس آنها شعر به طور خاص

 يك محتوا و مظروف نيست بلكه يك قالب و ظرف است، 

 :نقدها را بود آيا كه عياري گيرند"رضا در كتاب ... پروفسور فضل ا

، اين گونه شعرهاي ناب كه آدم را در ميان تئوري اطالعاتاز ديدگاه ... ”
آسمان و زمين سرگردان و سرخوش نگه مي دارند بر اساس حساب احتماالت 

 “را در انبان دارندبيشترين اطالعات 

 :مي كند مطرح رضا پروفسور كه پرسشي باز و

آيا نبايد با الهام از سخن شاعر انديشه را در فضايي دورتر و زيباتركه "  
عرضه كرد؟ برداشت گسترده تري مناسب با جو سخن شاعرانه باشد پرواز داد و 

 “را دريابد يا بيازمايدچگونگي نطفه ها در بطن ها قشرها را بدرد تفكر علمي بايد 
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 4-ادبيات و زندگي 

 توسعه و مديريت آموزه هاي از بسياري كه مي دهد نشان ادبي آثار برخي در اجمالي چند هر بررسي
  در توجهي قابل جايگاه ، (است مطرح مستقل دانشي حوزه يك عنوان به است سده يك از بيش اندكي كه)

 درياي ژرفناي در و شعر زبان به بي شماري سازماني و مديريتي آموزه هاي و دارند پيشين سده هاي ادبيات
 خواهند يك هر و آورد خواهند بر خود صدف هاي از سر شوند كاويده و خوانده اگر كه دارند وجود ادبيات

 .باشند امروز كار و كسب دنياي فراراه چراغي توانست

 :كه چرا دارد ويژه اي جايگاه پارسي ژرف و شيرين ادبيات ميان اين در

   است دسترس در هم است، فراوان هم دارد، دراز عمري هم است، انساني هم            

 .  و هم با جان و انديشه هر ايراني پيوندي ژرف و تاريخي دارد

  شيوه از الهام با و محتوا تحليل روش با كيفي پژوهش رويكرد از بهره مندي با و نگاه همين با
 ادبيات در معاني بيكران درياي از قطره هايي و رفته پارسي فاخر منابع برخي سراغ به ،تفسيري هرمنوتيك

 .است شده استخراج دارند انساني منابع مديريت انديشه هاي از آموزه هايي كه پارسي

   ... آيد نظر در چه و افتد قبول چه تا    
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 كاركرد ادبيات
 

 در  
 

 مديريت منابع انساني
 

 چيست؟
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 !پاسخ به يك فكر سمي

              “نپايدبرآيد دير زود آنچه ” 

 سعديشيخ اجل  

 
 مكن تعجيل در تحصيل مقصود:    جامي فرمود

بسا ديري كه باشد خوشتر از زود           
 گر افتد صيد نيكو دير در دام              

 نانيكو سرانجام ،به است از زود       
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 اسطوره ، قابل الگو سازي 

 
 مر ديو را مردم بد شمرتو 

 كسي كو ندارد ز يزدان خبر
 هر آن كو نپويد ره مردمي

 ز ديوان شمر مشمر از آدمي 
 

 حكيم فردوسي
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 الگو برداري درست و بر اساس شاخص ها

 
 هميبجويي گيتي آنكه تويي 

 همي داد پويي چنان كن كه بر 
 فريدون فرخ فرشته نبود 

 ز مشك و ز عنبر سرشته نبود
 يافت آن نيكويداد و دهش به 

 تو داد و دهش كن فريدون تويي
  

 حكيم فردوسي
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 تناسب شغل و شاغل   : چكيده مديريت منابع انساني

 ه دِشغل  سزاوارشغل را به »
 باشدكسي كه نه مستحق شغل و 

 را مفرماي، وي 
 كه كسي شرابداري را شايد،  چنان

 كه خزينه داري را شايد،  فراشي مفرماي و آن
 «  ..مده وحاجبي 

  
 قابوسنامهكتاب المعالي در عنصر حكيم 
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 هر كس جاي خودش/هر چيز

 عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
 ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعش
 موضع رخ شه نهي، ويراني است
 موضع شه، پيل هم ناداني است

 
 ويمول
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 جزم انديشي دشمن نيكبختي

 
 را ديدمخشك مغز مردكي 

 صاحب جاهرفته در پوستين    
 بدبختيگفتم اي خواجه گر تو 

 را چه گناه نيكبختمردم    
  

 سعدي
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 حساسيت جايگاه مديران

 
 رياست به دست كساني خطاست 

 دستها بر خداست دستشان، كه از 
 

 سعدي
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 !مدير هم بايد مسلح باشد

   
 آنگه ملكعقل و  تدبيربايد و  تميز

 كه ملك و دولت نادان سالح جنگ خداست
 

 سعدي 
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 !واي از انتصاب نادرست

 

  آزاده دالن گوش به بالش دادند 
 وز حسرت و غم سينه به نالش دادند

 ست  درستشكستپشت هنر آن روز 
 دادند بالشپشت به بي هنران كاين  

 
 عطاملك جويني  
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 رهبران ، فرهنگ ساز

   
 اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي  

 بيخدرخت از غالمان او برآورند 
 به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد
 زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ

 سعدي
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 رهبران الگوي كاركنان

 
 صد ناپسند آيد ز درويشاگر 

 رفيقانش يكي از صد ندانند
 وگر يك بذله گويد پادشاهي
 از اقليمي به اقليمي رسانند

 

 سعدي
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 ندهد هوشمند روشن رای
 به فرومایه کارهای خطیر

 بوریاباف اگرچه بافنده است
 نبرندش به کارگاه حریر

 
 سعدي

 كارسپاري بر اساس ويژگي هاي شغل
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 به پيكار دشمن دليران فرست  
 هژبران به آورد شيران فرست  

 
 سعدي

 

 بزرگ مي خواهد كار بزرگ ، آدم
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   به خردان مفرماي كار درشت

 كه سندان نشايد شكستن به مشت 
 

 سعدي
 

 !!!!!!!!!!كوچك كار بزرگ و آدم
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    گرت مملكت بايد آراسته

 نوخاستهمده كار معظم به  
 سعدي
 

 (انتصاب)توجه به پختگي در زمان كارسپاري 
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 نخواهي كه ضايع شود روزگار

 كاربه ناكار ديده مفرماي   
 سعدي

 توجه به تجربه در زمان كارسپاري
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 كار سپاري هوشمندانه

   
 كارهاي گران مرد كارديده فرست به 

 كه شير شرزه درآرد به زير خم كمند
 جوان اگر چه قوي يال و پيلتن است

 به جنگ دشمنش از هول بگسلد پيوند
 نبرد پيش مصاف آزموده معلوم است
 چنان كه مسئله شرع پيش دانشمند

 
 سعدي 
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 استعداد يابي /تناسب شغلي

 

 هركسي را بهر كاري ساختند
 آن را در دلش انداختندهرم

 
 مولوي
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 من تو را آزمايش كنم كنون 

 يكي سوي رزمت گرايش كنم
 

 حكيم فردوسي

 اول ارزيابي سپس كارسپاري: شايسته گزيني
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 به اين مي گن كار راهه منطقي

 مهيكي را كه خواهي نماييش 
 منهپايه پايه بزرگيش جز 

 بزرگي دهي شبي حسابچو گر 
 قدر مهيداند نه قدر تو نه 

 
 طوسياسدي حكيم 
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 !رهبري اقتضايي خوبه

 
 و نرمي به هم در به است  درشتي 

 چو فاصد كه جراح و مرهم نه است
 نه مر خويشتن را فزوني نهد  

 نه يكباره تن در مذلّت دهد
 

 سعدي
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 كاركنان ، پايه هاي سازمان

 
 به هرمز چنين گفت نوشيروان  شنيدم كه در وقت نزع روان

 نه در بند آسايش خويش باش كه خاطر نگهدار درويش باش

 چو آسايش خويش جويي و بس  نياسايد اندر ديار تو كس

 شبان خفته و گرگ در گوسفند  نيايد به نزديك دانا پسند

 دار   كه شاه از رعيت بود تاج              برو پاس درويش محتاج دار

 درخت اي پسر باشد از بيخ سخت رعيت چو بيخ اند و سلطان درخت

وگر مي كُني مي كَني بيخ خويش  مكن تا تواني دل خلق ريش
 كه دلتنگ بيني رعيت ز شاه        فراخي در آن مرز و كشور مخواه

 
 سعدي
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 !!قدر هر كس به قدر توان اوست

 
 !و دولت به كارداني نيستبخت 

 !نيستآسماني جز به تاييد 
 اوفتاده است در جهان بسيار

 بي تميز ارجمند و و عاقل خوار
 كيمياگر به غصه مرده و رنج

 ابله اندر خرابه يافته گنج
 

 سعدي
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 انگيزش ، موتور حركت  

 

 ميل جنبان كي شود؟ و پا بيدست     
 آب و بادي كي رود؟ خار و خس بي

 مولوي
 

 مراعات دهقان كن از بهر خويش
 كه مزدور خوشدل كند كار بيش   

 سعدي 
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 دارند گنج از سپاهي دريغچو 
 دريغ آيدش دست بردن به تيغ

 سعدي
 

 با گرسنگي قوت پرهيز نماند
 افالس عنان از كف تقوي بستاند
 سعدي
 

 انگيزش ، موتور حركت  

 Alikhani.taty@gmail.com 1393دي ماه  -علي محمد آقاعليخاني



 محوري در مديريتدانش 

 
   بلندخسرو  تاجگه شود بدان 
 ارجمندبود نزد او  داناكه 

 ارجمندبود شهريار  دانشبه 
 نه از گنج و مردان و تخت بلند    

 حكيم فردوسي
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 خدمتدانش محوري در جبران 

 

 درفزودي  روزيبه  دانشاگر 
 نبوديتنگ روزي تر ز نادان 

 به نادانان چنان روزي رساند
 كه دانا اندر آن عاجز بماند 

 سعدي
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 فردي كاركنانتوجه به تفاوتهاي : محور

   
 گر چه سيم و زر ز سنگ آيد همي  

 در همه سنگي نباشد زر و سيم
 بر همه عالم همي تابد سهيل

 اديمجايي مي كند  انبانجايي 
 

 سعدي  
 

 
 Alikhani.taty@gmail.com 1393دي ماه  -علي محمد آقاعليخاني



 كارترك / خروج نخبگان

 
 هنرور چو بختش نباشد به كام

 ندانند نامكِش به جايي رود 
 

 سعدي
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 !همبستگي پاچه خواري و جبران خدمت خطر

    

 
 اال تا نشنوي مدح سخن گوي
 كه اندك مايه نفعي از تو دارد
 كه گر روزي مرادش بر نياري

 دوصد چندان عيوبت برشمارد 
 

 سعدي
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 نگهداشت منابع انساني دانشي

 
 وجود مردم دانا مثال زر و طالست

 دانندكه هر كجا برود قدر و قيمتش 
 سعدي

 
 سنگي به چند سال شود لعل پاره اي 
 زنهار تا به نفسش نشكني به سنگ

 سعدي
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 درستكار روابط 

 كن ز پيكار كمتر كسي حذر 
 كه از قطره سيالب ديدم بسي 

 و گر زو تواناتري در نبرد
 نه مردي است بر ناتوان زور كرد

 سعدي                                     
 

 سر چشمه بايد كه بستن به بيل 
 چو پر شد نشايد كه بستن به پيل
 سعدي
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Enablers Results 

TIME 

 هر چه كني كشت همان بدروي
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 گروهي فراوان طمع ظن برند

 كه گندم نيفشانده خرمن برند

 بر آن خورد سعدي كه بيخي نشاند

 كسي برد خرمن كه تخمي فشاند

 سعدي

 

 چو دشنام گويي دعا نشنوي

 به جز كِشته خويشتن ندروي

 سعدي
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 گروهي فراوان طمع ظن برند

 كه گندم نيفشانده خرمن برند

 بر آن خورد سعدي كه بيخي نشاند

 كسي برد خرمن كه تخمي فشاند

 سعدي

 

 چو دشنام گويي دعا نشنوي

 به جز كِشته خويشتن ندروي

 سعدي
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 ضرورت بهينه كاوي از بهترين ها

    

 خود بهتري جوي و فرصت شمارز 
 كه با چون خودي گم كني روزگار

 سعدي
 

 همنشين تو از تو به بايد  
 تا تو را عقل و دين بيفزايد
 سعدي
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 به گوش هوش خود اندك زماني              اال ای رهبران سازماني

 ز بر دارید همچون دُرّ کاني                     نصیحت نامه پیر خردمند

 نخستین در پي آبي و ناني                 که جمله مردمان  محتاج چندند

 بجنبد دست و پایش در جواني  چو این آورده گردد نوع انسان

 حقیقت را ، نه چون ورد زباني سپس امنیت است و راحت جان         

 نیاز دیگرش گردد عیاني  چو امنیت فراهم شد به نیكي

 یكي باشد ز جمع دوستاني  همي خواهد به جان و در دل خویش

 به حرمت او بكوشد در معاني  نیاز جمعي اش چون رفع گردد

 رضایتمند گردد آنچناني  که در چنگ آورد کامي و نامي

 اگر چون من بر آني که بداني   و آخر احتیاجش ای برادر

 و این محتاج باغ و بوستاني  شكوفایي بود  در مغز و ریشه

 که بر زاید همي آتي و آني  اگر انگیزه خواهید از جماعت

 اال ای رهبران سازماني   نیاز مردمان را کم مگیرید
 1391مردادماه  17 –تهران -علي محمد آقاعلیخاني 
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 نوبت شما


