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 در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

  )یبا تأکید بر نگرش اسالم(
   2رازيعلی شی؛  1 حسین افخمی روحانی

   4عبدالحمید واسطی؛  3سعید مرتضوي
  6جهانگیر مسعودي؛  5میثم لطیفی

  چکیده
نظران و منتخبین علوم اسالمی در موضوع کرامت  صاحبها و واکنش  ها، احساسات، باورها، تجربه نگرشکشف  :هدف

ا چهار نفره در سه نوبت و تحلیل محتواي کیفی از طریق گروههاي کانونی با هفت گروه سه ت :روش. انسانی در سازمان
مداري و تعریف  مدار، شاخصهاي کرامت ها در سه بعد سازمان کرامت هاي کالمی و تبیین مفاهیم و مقوله گذاري گزاره کد

بندي مفاهیم در سه  بعد  ارائۀ تعریفی جدید از کرامت انسانی در سازمان و طبقه :ها یافته. کرامت انسانی براي سازمان
کرامت انسانی در سازمان یعنی حالتی درونی و  :گیري نتیجه. شاخص 34و سازمانی با هشت مؤلفه و فردي، گروهی 

نفعان سازمان که حاصل درك صحیح انسان  پایدار براي اعطاي حداکثري خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذي
اس ارزشمندي، اعتماد به نفس و احترام از خود و هدفش در زندگی است و منجر به فعلیت رسیدن افعال پسندیده و احس

  .کند این حالت، زمینه را براي رشد و تعالی شخصی و سازمانی فراهم می. شود متقابل می
  

  .هاي کرامت انسانی، نگرش اسالمی مدار، شاخص کرامت انسانی، سازمان کرامت :يواژگان کلید

                                                
 30/08/92: نهایی صویبت؛   21/02/92: دریافت مقاله  

 .دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .1
/ و اقتصادي اداري  علوم کدهفردوسی، دانش مشهد، دانشگاه: آدرس)/ مسئول نویسنده(مشهد  فردوسی  مدیریت؛ دانشیار دانشگاه  دکتراي .2

 . Email: a-shirazi@um.ac.ir /05138835945:نمابر
 .دکتراي مدیریت؛ استاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد. 3
 .ارف اسالماستاد حوزه علمیه؛ معاون تحقیقات مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و مع .4
 .)ع(دکتراي مدیریت؛ استادیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق .5
 .دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد  دکتراي فلسفه؛ .6



  
  
  

  
4    7مدیریت در دانشگاه اسالمی 

   مقدمه) الف
و براي   ري و فراگیرند که در همۀ شئون زندگی گسترده شدههایی محو ها در دنیاي معاصر ما، پدیده سازمان

نیز در مسیر تعالی خود به دنبال   انسان. ترین عنصر هستند حیات و بقاي خویش نیازمند توجه به انسان به عنوان اصلی
. حضور و فعالیت در سازمانها و نهادهایی است که احترامش حفظ و کرامتش مورد توجه کامل قرار گیرد

و  )1920(یشمندان مدیریت و سازمان از نیمه اول قرن گذشته در قالب نظریات مکتب روابط انسانی در آمریکااند
 نظیر و اندیشمندانی )1389 همکاران،  و کولی مک(شمال اروپا قصد توجه به کرامت انسانی را داشتند  1سازمان دموکراتیک

 است این کار، در انسانی کرامت اصلی از نتایج یکی اند که کرده تصریح 2سیر و لوتز ،وبلن، اسمیت ،دورکیم ،وبر
 یکدیگربا  یرانو مد کارکنانکه  ییجا شود؛ یعنی می اجتماعی ثبات با و متعادل مدار، اخالق سازمان به منجر که
، کیفیت و کمیت شود یشکوفا م يو وفادار اییکنند، رفاه، کار میرفتار  یکرامت انسان يبر شاخصها یمبتن

یابد، قوانین و مقررات  کند، امنیت و ایمنی کارکنان و جامعه بهبود می پیدا می  والت تولیدي یا خدمات ارتقامحص
  )1386نژادسلیم، (.شود شوند و اخالق در سازمان نهادینه می عادالنه و منصفانه اجرا می

 کار، در تفاخر و لنديسرب متقابل، روابط رضایت، رفتار شهروندي، نظیر عناوینی با گاه مفهوم حتی این
 کار ساعات نظیر مدیریتی مشکالت که اغلب بر شود می در متون معتبر مطرح خود از اطمینان و پذیري مسئولیت

توجهی به کرامت  با این حال، جامعۀ بشري همواره از بی .)2007 ،3شارون(است متمرکز ضعیف کاري محیط و طوالنی
 اگر سازمانی در خور و شأن انسان ایجاد نشده است؛ یعنی دانش مدیریتانسانی شکایت داشته و معتقد است هنوز 

کرده و به کارامدسازي کسب و کارها کمک کرده است، ولی  حل را فراوانی مشکالت خود توسعۀ مسیر در چه
نها را واداشته و شواهد اندکی وجود دارد که آ بندگی به دیکتاتورمآب و فئودال شبه سازمانهاي در را نفر میلیونها
  .و کرامت انسانی  ایشان را هم حفظ کرده باشد )1390؛ برنر، 1387 برین، و همل(تر اخالقی

در حوزة مدیریت و سازمان، آنچه امروزه از سازمان   پردازي بشر به عبارت دیگر؛ پس از سالها مطالعه و نظریه
؛ )1378دراکر، (متمایز از دیگر سازمانهاستبینیم تشکیالتی با توان مشخص، محدودیتهاي خاص، کاربردهاي معین و  می

یعنی آنچه در چارچوب توجه به انسان در قالب مکتب روابط انسانی و سازمان دموکراتیک توسط اندیشمندان 
مدیریت مطرح شده، اگر چه منجر به بهبود نگرش به انسان در سازمان شده، ولی به ابزاري براي کارامدتر شدن 

  )1389 همکاران،  و کولی مک(.کارکنان تبدیل شده است

یافته مشاهده  کشورهاي توسعه اغلب توان حتی در را می کار محیط در انسانی کرامت به توجهی بی آثار این
امروزه دانش مدیریت و سازمان گرفتار پارادایمی است که پیگیري  رسد می نظر به چنین واقع؛ در .)2007 شارون،(کرد

. دهد؛ زیرا مدیریت امروز براي حل مسئلۀ ناکارامدي به وجود آمده است لویت میکارایی را بر هر هدف دیگري او
 نوع از معماهایی روي بر اکثر سازمانها همچنان ولی گذرد، می وبر و تیلور مرگ از سالها چه به بیانی دیگر؛ اگر

                                                
1. Democratic Organization 
2. Weber(1947); Durkheim (1971); Smith (1976); Veblen (1994); Lutz (1995); Sayer (2000) 
3. Sharon 



  
  
  

  
  5   در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

 مدیریتی پارادایم دلیل هب پیشرفتهایشان گذرانند و سازمانهاي وبري روزگار می کنند و افراد در کار می تیلوري
آیندة مدیریت . است )بازپنداري(شیفت  پارادایم و انقالب نیازمند شده و محدود مدار بوروکراسی و محور کارایی

آمیز، منظم و توأم با آزادي در  هم در گرو استقرار این پارادایم جدید است که بتواند راه را براي زندگی مسالمت
بر این . )1387 برین، و همل(سازي کرد این باید از ژن مدیریت رمزگشایی و آن را غنی کنار هم فراهم سازد و براي

تواند این پارادایم شیفت را موجب شود و الگویی از  اساس، پندار ما این است که توجه به کرامت انسانی می
  .سازي ژن مدیریت ارائه کند رمزگشایی و غنی

 مشخص طور به و جامعۀ بشري در بنیادي نقشی انسانی کرامت کنند، نگارانه تأیید می چنان که گزارشهاي قوم
علوم  مختلف هاي رشته  توجه در حال حاضر. )2011 2؛ مارتین،2009 ١جاکوبسن،(دارد کشورها اساسی قانون در اخالق و

 از ملیع و نظري مفهوم یک عنوان به انسانی کرامت تا است شده انسانی و طبیعی به موضوع کرامت انسانی باعث
، 19، 3، 2(این موضوع در اصول متعددي از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . باشد برخوردار پایداري جذابیت

در سیاستهاي  3سیاستهاي کلی نظام اداري کشور، 8و  5، 3، 2، 1هاي  ، در بند)174، 76، 56، 43، 28، 22، 20
ور حقوق شهروندي به طور مستقیم و غیرمستقیم نیز مشاهده ي سوم، چهارم و پنجم توسعۀ کشور و در منش ها برنامه

سازمانی،  و اي حرفه اجتماعی، فردي، زندگی در انسانی کرامت مالحظۀ قابل اهمیت وجود با این همه و با. شود می
شود و مفهوم کرامت انسانی همچنان پیچیده و تعریف آن  نمی مشاهده آن از صحیح و واحدي متأسفانه برداشت

 فرضهاي پیش شیوة پژوهش، در گسترده تفاوتهاي از گاه ناشی نظر و پیچیدگی اختالف این. ر دشوار استبسیا
و گاه حاصل ادراك ناصحیح از مفهوم کرامت  )1389 همکاران،  و کرمانشاهی جعفري(محلی عرفهاي به استناد و متفاوت

انسانی را جستجو کرد و ابعاد گوناگون آن را به  و منشأ کرامت  براي واضح کردن این مفهوم باید مبدء. انسانی است
. )2007 5؛ کاترین،2007و همکاران،  4تد(اي و چندالیه مورد بررسی قرار داد تا امکان صیانت از آن به وجود آید صورت شبکه

ه دینی دانست؛ نگاهی گذرا ب همرا در غرب  ی حتیانسانتوان منشأ و خاستگاه موضوع کرامت  با نگاهی گذرا می
  )1998، ٦پري(.کنند هاي ادیان ابراهیمی نیز آن را تأیید می آموزه

تواند مسیري جدید ایجاد کند و این  بر این اساس، رویکرد دینی و به طور خاص اسالمی به کرامت انسانی می
ري براي پژوهش قصد دارد با ارائۀ درك و تبیینی صحیح از مفهوم کرامت انسانی در سازمان با رویکرد اسالمی، مسی

بدیهی است که استدراك مفهوم کرامت انسانی از دل منبعی که متصل . تحول در نظام اداري و سازمانی ایجاد کند
هاي پیچیده این شبکۀ در هم  دهد و الیه به عرش الهی و عاري از مشوبات دنیایی است، احتمال خطا را کاهش می

  )258: 1389امزیان،  ؛ محمد1387پور،  ؛ صانعی1382نژاد،  عالی(.کند تر رمزگشایی می تر و سریع تنیدة مختلط را راحت

                                                
1. Jacobson 
2. Martin 

  .1389ابالغیه مقام معظم رهبري مورخ سی ویکم فروردین . 3
4. Tadd 
5. Catherine 
6. Perry 



  
  
  

  
6    7مدیریت در دانشگاه اسالمی 

دهند و به طور کلی از  ها چگونه آن را شکل می هایی دارد و این مؤلفه اینکه کرامت انسانی چیست و چه مؤلفه
ش هاي دینی چیست؟ سؤاالت این پژوه تحلیلهاي مطرح، هویت کرامت انسانی در سازمان به استناد گزاره  مجموع

نظران را  زنیم؛ یعنی واکنش صاحب به این منظور در گام اول به تحلیل لغوي و حدس اولیه از مفهوم دست می. است
هاي به دست آمده، به تعریف و تبیین جوهره و  سنجیم و در گام دوم به کمک گزاره نسبت به واژة کرامت انسانی می

  .پردازیم شاخصهاي کرامت انسانی در سازمان می

  

  بیات پژوهشاد) ب
  لغوي - بررسی لفظی. 1

از آن به  1که در فرهنگ فارسی معین سودمندي و دلبازي و دست و بخشندگی معناي به ریشۀ کَرُم از کرامت
 مقام، شأن، انسانیت، شرافت، عزت، بزرگواري، حیثیت، حرمت، ارزش،«بزرگی ورزیدن یاد شده و دهخدا آن را 

 جوانمردي  بخشش، و احسان ها، آلودگی از بودن پاك و فرومایگی از نزاهت ت،منزل جایگاه، رتبه، درجه، موقعیت،
 به و شده گرفته Dignitas التین عبارت از Dignityمعادل انگلیسی آن . )27ص: 1387 نژاد، رحیمی(داند می» سخاوت و

 واقع؛ در 2.اتی استکیفیت یا حالت ارزشمند، محترم و عزیز بودن و شایستگی و برتري و نجابت و حرمت ذ معناي
 نهشت هم و خانواده هم کرد و مفاهیم استفاده لفظ چند از باید آن بیان براي و ندارد فارسی دقیق معادل کرامت
و حوزة معنایی آن  )1391زاده،  درخشه و تقی(نشویم 3اي از مفاهیم بشناسیم تا دچار فروکاست مفهومی در شبکه را کرامت

  )313: 1378 4ایزوتسو،(.را کشف کنیم

  بررسی تاریخی. 2
ها در زندگی بشر است که از دیرباز مورد توجه جامعۀ بشري قرار  ترین گزاره کرامت انسانی یکی از برجسته

و میراث باقیمانده از گذشتگان،  تاریخی داشته و به لحاظ تاریخی از موضوعات اصلی و اولیه در ادیان الهی و اسناد
علوم  گاه علوم اجتماعی و و تأکید دانشمندان کرامت انسانی همواره مورد مطالعه .سال قبل از میالد است 2000از 

است که در  یعبارت 6سرو سی. 5)2002؛ کریتزمر و ایکارت، 2011 سین، سن ؛2009 ؛ جاکوبسن،2011ماتسون و کالرك، (طبیعی بوده است
را در  یکرامت انسان ودر جامعه بوده  یانسان یعرف یگاهجا يکه دارا شده یاتالق م یبه کس یخاندان روم اشراف
آتن، منشور کوروش پادشاه  یپادشاه بابل، قانون اساسی قانون حموراب. )2011سین،  سن(داده است یجامعه گسترش م

گانه روم،  و اصالح الواح دوازده یاامپراطور روم در جهت اح نین یوستژگانه روم، اقدامات  ، الواح دوازدهیهخامنش

                                                
1. http://www.loghatnaameh.org 
2. Webster: http://www.merriam-webster.com; Axford: http://www.oed.com 
3. Conceptual Reduction 
4. Toshihiko Izutsu 
5. Mattson & Clark; Sensen; Kretzmer and Eckart 
6. Cicero 
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مصوب دادگاه  ها يحقوق انگلستان، منشور آزاد یهانگلستان، اعالم یرمعروف به منشور کب 1ارتاناکگقطعنامه ما
مقدمه اعالمیه و باالخره  )1386اخوان کاظمی، (یرجینیاو یحقوق یحه، الیکامرآاستقالل  یهماساچوست، اعالم یعموم

  .ندهمه تأکید بر توجه به کرامت انسانی دار، 1948مصوب  جهانی حقوق بشر

هاي فلسفی قرن   با این وجود، تبیین و تحلیل علمی و دقیق موضوع کرامت انسانی در غرب، ریشه در اندیشه
 هستۀ این. گردد می بر »اخالق و متافیزیک« کانت؛ یعنی آثار به خاص طور به دارد و روشنگري عصر هجدهم و

 سایر از را او که است انسانی ویژگی استقالل. دارد اشاره ارادة آزاد و استقالل مفهوم یعنی انسان؛ ویژگی به تعریف
 2کانت با طرح نظریۀ خودمختاري اخالقی. کند مشارکت قانونگذاري در دهد می اجازه و کند می متمایز موجودات

کرامت انسانی حیثیت و ارزشی است که تمام انسانها به جهت استقالل ذاتی و توانایی : گوید و استقالل ذاتی می
 3ناپذیر با عقالنیت خودآگاه البته این کرامت به طور اجتناب. که دارند، به طور یکسان از آن برخوردارنداخالقی 

  )29: 1378نژاد،  ؛ رحیمی2007 کاترین،(.انسان مرتبط است

  کرامت انسانی در قرآن و حدیث. 3
ند و انسان داراي شرافت ک هاي حقیقت انسانی بیان می ترین شاخصه قرآن کریم کرامت انسانی را یکی از مهم

از یک سو دارا بودن روح الهی، مقام جانشینی . )1357مطهري، (داند و کرامت ذاتی را شایسته خالفت الهی می
پروردگار، اختیار و اراده، مسخّر ساختن هر آنچه در جهان هستی است براي انسان، مسجود فرشتگان بودن و فطرت 

. کند کند و از سوي دیگر به کرامت اکتسابی انسان اشاره می ذاتی انسان بیان می الهی انسان را به عنوان مبانی کرامت
آید و حاصل تالش و کوشش  کرامت اکتسابی، کرامتی است که در سایۀ ایمان و عمل صالح و اختیار به دست می

آن جهت که پس هر انسانی از . برد انسان است و هر کس به فراخور معرفت خویش از این نوع کرامت بهره می
نیا،  ؛ سیدي1388پور،  یداله(انسان آفریده شده است کرامت ذاتی دارد، اما کرامت اکتسابی را برخی از افراد بشر دارا هستند

ترین معیارهاي سیاست و اساس تکامل انسان  هاي حکومت علوي و از اخالقی کرامت انسانی از بارزترین جلوه. )1387
  )565: 1379دشتی، (.در جامعه بشري است

  کرامت انسانی از منظر علوم مختلف. 4
اگر چه کرامت انسانی معاصر با آنچه از مفهوم کرامت انسانی در طول تاریخ بشر شکل گرفته متفاوت 

اي است که اندیشمندان مختلف از آن بهره برده و بر  ، ولی ماهیت موضوع کرامت انسانی به گونه)2011سین،  سن(است
 با گاه که دانند انسان می روحی مددکاران و مراقبان اجتماعی، کرامت انسانی را از احتیاجات. اند  آن صحه گذاشته

نظیر احترام، حفظ حریم خصوصی،  هاي متعددي شده و شامل جنبه فرض معادل اخالق و معنویت حرمت، عزت،

                                                
1. Magna Carta 
2. Moral Autonomy 
3. Self-Conscious Rationality 
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انسانی  قوقدانان و سیاستمداران، کرامتح. )2009 1مؤسسۀ مراقبتهاي اجتماعی براي تعالی،(استقالل و توجه به ارزش خود است
نیز  نژادي تبعیض موضوع و در )2007 کاترین،(قرار داده بشر حقوق از صیانت و فعلی هاي نظام از بسیاري پایه و مبنا را

  )2010 2الورنس،(.اند آن را ارتقا داده

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی  ینالمللی حقوقی معتبر شامل میثاق ب هاي بین ها و اعالمیه اي از بیانیه مجموعه
؛ 2002؛ ریشل، 2002ایکرت، (المللی حقوق مدنی و سیاسی بر توجه بیشتر به کرامت انسانی تأکید دارند و فرهنگی، میثاق بین

اي از  از این منظر، کرامت انسانی عبارت است از یک تجربۀ ذهنی از خوب بودن، مبتنی بر مجموعه. 3)2008وستون، 
  )2011ماتسون و کالرك، (.ها یا سیاستها دارد مشی نی افراد از ارزشها، که پیامدهاي آشکاري بر خطتجارب درو

 یو مفهوم يا عملکرد حرفه هاي یژگیها و و از نشانه یکیکرامت  ی،بهداشت يسالمت و مراقبتهابخش در 
 یسازمان جهان 2000سال  بر اساس گزارش کهمدت است  یطوالن يو مراقبتها ینیتسک يدر حوزة درمانها یديکل

همچنین . 4)1992؛ پریستر، 1999؛ پولمن، 2000؛ جاکوبز، 2002؛ کوچینو، 2004همکاران،  برازینوا و (سالمت مورد تأکید قرار گرفته است
در نگرش تربیتی و رفتاري، کرامت انسانی یعنی اینکه فرد احساس کند یک شخص است نه یک شئ؛ یک فرد 

داشتن حس شایستگی واقعی و   ارزش برابر، احساس تعلق، داشتن کنترل و استقالل،کامل است؛ احساس حس 
  )2010 5کالرك،(.خجالت و تخریب، داشتن حالت راحت معنوي و عاطفی  نداشتن احساس نفهمی،

  کرامت انسانی در سازمان. 5
و همۀ  ٦هرزبرگماري پارکر فالت، چستر بارنارد، التون مایو، فردریک : نظران مدیریت، همچون صاحب

اند، از جمله  تر تالش کرده کسانی که در جهت نهضت روابط انسانی و انسانی کردن کار و ایجاد سازمانی انسانی
و مسئلۀ شناخت انسان را  )2014 7پیرسون و دیرکسمیر،(اند اند که به طور غیر مستقیم به کرامت انسانی توجه کرده کسانی

  )58: 1385همکاران،  انصاري و (.دانند و بر ضرورت شناخت آن تأکید دارند مقدم بر همۀ نظامهاي مدیریتی می

بررسی سیر تکوینی مدیریت و نگرش نسبت به انسان در سازمان هم حکایت از آن دارد که در طول تاریخِ 
و منابع کار   مدیریت و سازمان، در مفهوم نیروي انسانی تحول اتفاق افتاده و باعث شده تا تعابیر کارگر، نیروي

به تدریج با سرمایۀ انسانی جایگزین شوند و اصالت انسان در سازمان، فراتر از این، به انسان متعالی و سرآمد  8انسانی
 عملکرد سازمان قرار دارد یرثأو درون سازمان تحت ت یروندر ب یانسان متعال ی اینزندگالبته . )28: 1389ابیلی، (شود تعبیر 

                                                
1. SCIE: Social Care Institute for Excellence 
2. Lawrence 
3. Eckert; Ritschl; Weston 
4. Brazinova; Chochinov; Jacobs; Pullman; Priester 
5. Clark 
6. Mary Parker Follet, Chester Barnard, Elton Mayo, Frederik Herzberg 
7. Pirson and Dierksmeier 
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و موجب  )1388 ی،قراملک  فرامرز(کند یم یمالو حقوق افراد را پااست ب گاه مخرّو فراتر از فرد  یاربس گذاري یرثأتو این 
  )1389 ی،قاسم(.شود یمی فراوان یاجتماع یبهايآس زبرو

 انسانی کرامت موضوع به که نظریاتی الملل، هاي این پژوهش در عرصۀ بین با وجود اهمیت موضوع، بررسی
اگر چه در سایر گرایشهاي علوم انسانی و به طور خاص . کنند را مشاهده نکرد توجه مستقیم طور به سازمان در

است و بر  ذاتی کرامت داراي انسان مبنایی چه بر و چرا که اند رشد کرده سؤال این حقوق، نظریاتی در پاسخ به
ودمختاري اخالقی کانت و نظریه خ  فردگرایی کرامت انسانی، هاي حقوق فطري یا طبیعی، نظریه  همین اساس، نظریه

  )1387 نژاد، رحیمی(.نظریه کرامت مبتنی بر وحی مطرح شده است

و با تأکید بر مبانی حقوقی مطرح شده » کرامت انسانی در کار«کرامت انسانی در سازمان، تنها با عنوان 
توجه  يبرا يا گسترده هاي ینهو زم یافتهسازمان رشد ن ۀموضوع هنوز در عرص ینارسد  مینظر و به  )2007شارون، (است

  .به آن وجود دارد

در سازمان را  یمرتبط با کرامت انسان گزارة کلیدي 54 )1378(پور صانعیدر بررسی پژوهشهاي داخل کشور، 
 پردازي، یدها پذیري، یتاحسان و بخشش، مسئول ی،خواه عدالت ا،تقو یمان،ایی کرده و شاخصهاي شناسا
به اعتقاد وي، . برشمرده است یکرامت انسان یارهاياز مع را و تفکر یرو تدب یوهپژ دانش یت،خالق ی،خواه آرمان

افزایش کارایی، روابط انسانی، انگیزش، خالقیت و رویکرد : هاي موجود به انسان در سازمان عبارتند از رویکرد
  .مداري که رویکرد کرامت انسانی رویکردي جدید در منابع انسانی است ارزش

به فعلیت در آوردن «: کند گونه تعریف می گزارة کلیدي، کرامت انسانی را این 36ضمن بیان  )1386(نژادسلیم
فضیلتها و معنا بخشیدن به آنها از طریق ایجاد خودشناسی، جهت به وجود آوردن راهبردهاي عملی در سازمان و 

 يبرا یمدل یت،و در نها دهداقرار  یو مورد بازخوان ییشناسا مدار را سازمان کرامت یارمعوي . »اصالح آن
ی جسم ي وعملکرد ي،رفتار ی،و روان یذهن یردر قالب چهار متغ یکرامت انسان يو بهبود شاخصها یريگ اندازه

 يکارکنان، عدالت و امانت، اخالق و صداقت، توانمندساز یمنیو ا یتامنوي شاخصهاي . ارائه کرده است
  .داند را از جمله شاخصهاي مدل صیانت از کرامت انسانی می یو اثربخش اییو بهبود کار یادگیريکارکنان، 

احترام به انسان،  :عبارتند از یکرامت انسان يبر مبنا یریتاصول مدبر اساس پژوهش مجتمع فوالد مبارکه، 
آموزش جامع  گیري، یمکارکنان در تصم یمشارکت عمل ي،قو یروابط انسان يمثبت به انسان، برقرار یدگاهداشتن د

بر اساس این پژوهش، حاصل مدیریت  .یزشیخود انگ يوکارها ساز یريکارگه کل کارکنان و ب یبردن آگاه الو با
  )1379مجتمع فوالد مبارکه، (.بر مبناي کرامت انسانی، خالقیت و نوآوري است

ۀ گان نیز مبانی قرآنی کرامت انسانی را در عملکرد سازمان بررسی کرده، ابعاد پنج )1388(شهرکیپژوهش 
زیستی را شاخصهاي کرامت انسانی در  مودت و محبت، پایبندي به عهد و پیمان، آبروداري و ساده  داري، خویشتن

  .کند سازمان معرفی می
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دهد که مطالعۀ کرامت انسانی  بررسی ادبیات حوزة کرامت انسانی به همراه پیشینۀ موضوع در سازمان نشان می
تواند راهگشاي  پردازي آن با معیارهاي اسالمی نه تنها یک ضرورت، بلکه میدر سازمان با هدف تحلیل مفهوم و باز

  .مسیر ایجاد سازمانی در شأن و منزلت انسان باشد

  

  شناسی پژوهش روش) ج
کند و  ایجاد می 1دهی مفهومی پردازي و تحلیل محتواست و نوعی نظم فرایند این پژوهش که مفهوم

البته مفاهیم . ، به شیوة پژوهش کیفی است)1391استراوس و کربین، (آورد ود میپردازي به وج درآمدي براي نظریه پیش
شود و روشنگر زبان  شوند؛ در تعریف لفظی، معناي واژه بیان می اغلب به دو گونۀ لفظی و تحلیل مفهومی تعریف می
  .شود و روشنگر ذهن است است؛ ولی در تحلیل مفهومی، معناي واژه تحلیل می

نظران و اندیشمندان حوزة علوم دینی در خصوص کرامت  به دنبال کسب نظرات صاحب این پژوهش نیز
تفصیلی  -هاي کیفی زمانی که ما به داده. است 2کانونی  شناسی گروه انسانی براي سازمان با رویکرد اسالمی، به روش

گروه کانونی یکی از فنون . کنیم کانونی استفاده می  تفصیلی راجع به نظر افراد دربارة یک پدیده نیاز داریم، از گروه
تر بین افرادي که کامالً  مصاحبۀ کیفی است که براي ایجاد تعامل بین اعضاي گروه طراحی شده تا زمینۀ مباحثه عمیق

. هاي مختلف و جدید موضوع بحث آشکار گردد چین شده و تا حدودي همگن و مشابهند، فراهم شود و جنبه دست
آورد که امکان آن در طول جلسات مصاحبه  ها را به وجود می ل نظرات و اندیشهدر واقع؛ این تعامل زمینۀ تباد

  )1387؛ بازرگان، 1389دباغی و ملک، (.مستقیم انفرادي وجود ندارد

در مشهد مقدس انجام شده است، با طرح بیان مسئله، ضرورت و پیشینۀ موضوع  1391این پژوهش که در سال 
پژوهش در ابتداي جلسه زمینه را براي شروع بحث ایجاد و سپس جلسات بحث  کرامت انسانی در سازمان و سؤاالت

افراد . و تعامل نظر در قالب هفت گروه سه تا چهار نفره در سه نوبت متفاوت برگزار و تا اشباع نظري ادامه پیدا کرد
 60تا  25ر رده سنی بین خبرگان همه مرد و د. بودند یهحوزه علم انو محقق یداز اساتکننده در گروه کانونی  شرکت

پردازي و اجتهاد دینی آشنا  شناسی نظریه سال و به لحاظ دانش حوزوي در مرحلۀ خارج فقه و اصول بوده، با روش
به منظور تأمین اعتبار . و نکات کلیدي با دقت یادداشت شد) فیلمبرداري(این جلسات به طور کامل ضبط . بودند

شده توسط گروهها بر روي تخته موجود در جلسه مصاحبه توسط استاد پژوهش، به طور همزمان نظرات مطرح 
  .رسید 3کنندگان مرجع درج و نکات مطرح شده به تأیید ارائه

                                                
1. Conceptual Ordering 
2. Focus Groups 
3. Member Check 



  
  
  

  
  11   در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

. وارد شد 1افزار پژوهش کیفی سازي و در نرم به منظور تحلیل محتواي موجود، ابتدا محتواي ضبط شده پیاده
توجه به دو شیوة تحلیل محتواي آشکار و نهفته، به کدگذاري و افزار، با  براي تحلیل محتواي کیفی به کمک نرم

جدول (ها در قالب جدولی جامع ها توجه و سپس این یافته هاي کالمی براي شناسایی مفاهیم و مقوله بندي گزاره دسته
را فراهم  افزار این امکان هاي کالمی ابتدا نرم بندي گزاره به منظور حفظ اعتبار کدگذاري و دسته. تدوین شد) 1

آورد که مفاهیم متعدد برداشت شده از یک گزاره را به تفکیک کدگذاري کرده، از این طریق دامنۀ کدگذاري را 
  .کدگذاري انجام شده تأیید شد 2سپس با استفاده از شیوة تأیید همکاران پژوهشی. گسترش دهیم

  

  هاي پژوهش یافته) د
وندگان گروههاي کانونی در پاسخ به سؤاالت مطرح شده، ش  هاي به دست آمده از مصاحبه بر اساس یافته

مفاهیم متعددي در قالب دو مقولۀ اصلی شاخصهاي کرامت انسانی در سازمان و تعریف کرامت انسانی در سازمان 
  .به دست آمد

  ها و تعریف کرامت انسانی در سازمان شاخص: 1جدول 

کد 
مصاحبه 
  شونده

ها  لهمقو  )اجزا(مفاهیم   هاي کالمی گزاره
  )ابعاد(

0-2  
0-1  
5-2  
5-1  

ساختار که با هم کار  یکدر  یوستهم په به یانسان يا سازمان مجموعه
 یدداخل سازمان با یروهاين؛ کنند ئهارا یخدمت یاتا محصول  کنند یم

. وري به معناي رشد است کرامت در مفهوم بهره. احساس رشد کنند
امت یعنی با کمترین هزینه کر. ور است مدار سازمانی بهره سازمان کرامت

بیشترین رشد را داشته باشید؛ یعنی افزایش منافع سازمان موجب افزایش 
  .شود نفعان می منافع کارکنان و بهبود کیفیت خدمات به ذي

وري  بهبود بهره
سازمان با تقویت 
احساس رشد و 
توجه به کرامت 

  انسانی

مت
کرا

ان 
ازم

س
 

دار
م

  0-2  

سازمان توجه دارد و هم  یانسان یرويرامت نسازمان کرامت مدار هم به ک
مدار با  ؛ سازمان کرامت)نفعان يذ( یانمشتر یاکنندگان  به کرامت مراجعه

به دلیل رفتار  است یادز اش یهاگر سرما. کند رقبا هم کریمانه برخورد می
چرا که افراد  بزند؛ ینآنها را زم گیرد نه اینکه میرا  یگراندست د کریمانه

را  نهایت یهستند و استمرار تا ب یداريبه دنبال پا یمکر در سازمان
  را یهنه تنها سود اول طلبند یم

کارکنان 
مدار که به  کرامت

نفعان و  کرامت ذي
  کنند رقبا توجه می

دادن به نقش او در  یتاز اولو: در نوع نگاه به انسان ییرتغ یعنیکرامت   5-1
 یصاز تخصی؛ سازمانو  یشخص یبه رشد و تعال ياقتصاد يور بهره

تغییر در نوع نگاه به 
انسان، 

                                                
1. MAXQDA Version 10 
2. Peer Debriefing 



  
  
  

  
12    7مدیریت در دانشگاه اسالمی 

کد 
مصاحبه 
  شونده

ها  لهمقو  )اجزا(مفاهیم   هاي کالمی گزاره
  )ابعاد(

 یصصرف به تخص ياقتصاد يبر اساس توانمند یزير امکانات و برنامه
؛ سازنده یتیو شخص ياقتصاد يبر اساس توانمند یزير امکانات و برنامه

مشارکت افراد با   به یمال هاي یزهاز مشارکت افراد با سازمان به خاطر انگ
  یتشخص یو تعال یمال هاي یزهسازمان به خاطر انگ

سازمانی و  اطاعت
افزایش مشارکت، 
  مقدم داشتن دیگران

سازمانها نیازمند منشور کرامت انسانی سازمانی هستند؛ نقطه شروع   0-2
  .کرامت تقوي و اعطاء است

منشور کرامت 
  انسانی سازمان

        

0-2  
1-2  
2-2  

ین باور است هر چه براي مدار سازمانی است شاکر که بر ا سازمان کرامت
کند در واقع براي خود انجام داده و منتظر تشکر آنان  دیگران می

از انتظار مراجعه کننده به او  یشکارکنانش ب سازمانی است که. شود نمی
 شناسند ینهفته، پنهان و اظهار نشده را م یازهاينکنند و  یم یخدمت رسان

کننده شکل  مراجعه هايیازاطالع از ن يحداکثرساز يبرا يو ساختار
نفعان،  مدار، با خدمتگزاري حداکثري به ذي ؛ سازمانی است قانوناند داده

ساختاري براي حداکثر اطالع از نیازهاي مراجعه کننده و داراي سامانۀ 
اش  وري کند که بهره خود کنترل؛ فرد کریم طوري عمل می  تشویق،
  .باالست

رسانی  شاکر، خدمت
بیش از انتظار، 

خت نیازها قبل از شنا
مدار،  اظهار، قانون

تشویق متناسب، 
  وري باال بهره

ص
شاخ

 
مت

کرا
ي 

ها
 

ري
مدا

  

1-1  
0-2  
1-2  

تقوي اخالقی یعنی عبور از منافع شخصی و توجه به  کرامت یعنی تقوي،
تقوي در فضاي عرفان خودنگهداري نیست خود ندیدن .اي نفع شبکه

شروع با  .ء قبل از سئوال؛ کرامت یعنی اعطااست و عبور از خود است
اعطاء . احساسات کنترل نفس فعال شود اعطاء یعنی مهارت مدیریت 

یعنی انسان کریم خودش . حالت شکر کردن، قدردانی و ابراز تشکر است
معتقد است اگر . داند داند و قدردانی را وظیفه خود می را طلبکار نمی

براي سئوال کننده کسی از او سئوالی کند و چیزي را تقاضا کند همین 
کند تا  بس که آبرویش را در مقابلش حفظ نکرده و کریم تالش می

نقطه آبروي خودش را با رد نکردن درخواست سئوال کننده حفظ کند؛ 
شود وقتی  این شروع چگونه حاصل می. و اعطاء است يشروع کرم تقو

  . که از منافع شخصی عبور شود و نفس کنترل گردد

 تقوي یا کنترل نفس
مداري، توجه  قانون(

  و  ) اي به نفع شبکه
همراه با شکر (اعطاء 

به ) و حفظ آبرو
عنوان نقطه شروع 

  کرامت 
  

ص
شاخ

 
مت

کرا
ي 

ها
 

ري
مدا

  

0-2  
1-2  
4-2  

هاي با  انسان. ها و شدائد است کرامت حفظ کننده سازمان در سختی
کرامت مال و سرمایه خود را در جایگاهی که حق الهی است انفاق 

. ند و به احتیاجات دیگران توجه دارند و در مقابل آن توقعی ندارندکن می
تکریم با صدقه یا کمک مالی همراه است؛ فرد کریم در موارد ضروري 

یعنی، تظاهر به غفلت و خود را نا ، تغافل برخالف غفلت .کند تغافل می
در برخوردهاي اجتماعی نه تنها عیب نیست؛ بلکه یک  آگاه نشان دادن

حفظ کننده در 
ها، انفاق،   سختی

تغافل، خوشخویی، 
شناسی،  وقت

دوستی، حفظ  وطن
دوستی، کار نیکو، 



  
  
  

  
  13   در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

کد 
مصاحبه 
  شونده

ها  لهمقو  )اجزا(مفاهیم   هاي کالمی گزاره
  )ابعاد(

یز هست، به ویژه در مدیریت یک امر ضروري و اجتناب ناپذیر به هنر ن
شریف ترین صفات شخص بزرگوار تظاهر او به غفلت از  . آید حساب می

هاي شخص کریم خوشخویی،  از دیگر نشانه. داند چیزي است که می
انسان کریم نگران از دست دادن . فروبردن خشم و فروهشتن چشم است

اش را حفظ  ورزد و دوستان قدیمی  ش عشق میزمان است و به سرزمین
کرامت یعنی به دنبال کار نیک بودن و اعطاء قبل از سئوال و . کند می

  اطعام به موقع

  اطعام به موقع 

2-2  
6-2  

توان  یعنی با اغماض می(مؤمنین است  عموم روایات کرامت در وصف
فرد  يآثار وجود؛ از )هاي مؤمن و فرد کریم را یکسان شمرد ویژگی

که تقرب به  ينبوت و امامت، اداء واجبات به نحو یت،اقرار به ربوبیم کر
  .شود یجادخدا ا

  ایمان، عمل خالصانه 

مت
کرا

اي 
صه

شاخ
 

ري
مدا

  

7-1  
5-2  

کرامت در صورت . ي و آزادگی استتقوي، صبر و بردباررامت همراه ک
و  یرهدر محاسن صغ یتحرّ. دارد یتحر و نگاه ظهور دارد؛ فرد کریم

 یمو کر شود یمطرح م یرهکرم در محاسن کب یول شود یلحاظ م یرهکب
  که صفات در او ظاهر شوداست  یکس

صبر، آزادگی، بروز 
  در چهره

6-1  

فردي است دیندار که کرامت یعنی کار کردن به اندازه و فرد کریم 
 یصفات ممدوحه دو قسم هستند صفاتبه طور کلی . همواره آرامش دارد

 یبرخ. برد یکه طرف مقابل بهره م یو صفات برد یکه نفس انسان بهره م
کرامت از  .رسد و برخی غیر مستقیم یبه فرد م یمصفات به طور مستق

  رسد یبه فرد م یماًاست که مستق يا صفات ممدوحه

ي، آرامش، دیندار
داراي   کار به اندازه،
  اي نفع شبکه

5-2  

انسان کریم ضمن این که زیرك . عقالنیت شاخصۀ مرکزي کرامت است
اعتنا  انسانی بی. باور است آالیش و پاکدل و خوش است انسانی ساده و بی

به شیطنتها و تزویرهاي دیگران است و اهل خدعه و فریب و نیرنگ 
  .نیست

عقالنیت، 
شی، آالی بی
فرض ذهنی  پیش

  مثبت

3-1  

همچنین . وجود دارد یمکرامت و فطرت انسان رابطۀ مستق ینب یعنی
هاي افراد کریم  ؛ از ویژگیدارد یمارتباط مستق یتو حر يکرامت با آزاد

بلند در مراحل  یشهنفس، اند یتعال ي،ماد یعدم دلبستگ یدن،نترس
رفتارها،  ترین انهیمرفتارها و کر ینبهتراست؛  ذهن و قلب - احساس
را در برداشته  یو قرب اله یاله یترضا یشترینهستند که ب ییرفتارها

  جانشینی انسان بر روي زمین یگاهتوجه به جا یعنی ینا. باشند

فطرت، شجاعت، 
عدم دلبستگی مادي، 
تعالی نفس، اندیشه 
بلند، توجه به قرب 

  الهی

3-1  
3-2  

فتن، صداقت با برادران و تقوي کرامت یعنی به آرامی و نرمی سخن گ
کرامت درجاتی . هاي افراد کریم است عطوفت یکی از شاخصه. داشتن

شود و به سبب آن برخی بر برخی  دارد و بر روي یک طیف تعریف می

سخن گفتن صحیح، 
صداقت، عطوفت، 

تقیه، اطاعت، 



  
  
  

  
14    7مدیریت در دانشگاه اسالمی 

کد 
مصاحبه 
  شونده

ها  لهمقو  )اجزا(مفاهیم   هاي کالمی گزاره
  )ابعاد(

اگر تعداد تکرار بیشتر مالك برتري قرار گیرد . دیگر ارجحیت دارند  4-2
اعت، ارجحیت به این ترتیب است تقوي، درست سخن گفتن، اط

عقالنیت، تقیه، نمازگزاردن، تواضع و مسلمانی؛ تکریم در فضاي جمعی 
  .کند و با مفهوم تواضع همراه است معنا پیدا می

در جمع   تواضع،
  بودن

5-1  
6-2  

و  یربالخ یثارصفح، مروت، ا ها، یو زشت ها يمنزّه بودن از بد یکَرَم به معن
است و با  االرض یمقام ف یرمترادف کلمه قالده است که از عبارت تسخ

و  یکرامت اثرش اطاعت سازمان یعنی. مرتبط است یماز مقام کر یتتبع
خباثت،  کرم عبارتست از متضاد؛ مشارکت سازمان است یزانم یشافزا

نَس و ع یم،شجامع صفات  شود، یتمام نم یمفرد کر یرعطاء و خیب؛ د
را به دنبال داشته باشد، مقدم داشتن  یشکه ستا یزياست، هر چ محمود

خورد و  سخی هم خودش می. یگران؛ فرد کریم با سخی متفاوت استد
  .خوراند خورد ولی به دیگران می کریم خودش نمی. دهد هم به بقیه می

 ها يمنزّه بودن از بد
صفح،  ها، یو زشت

خیر کثیر  مروت،
اي  دار، روحیه ادامه

مت  رگرانهایثا
کرا

اي 
صه

شاخ
 

ري
مدا

  

        

1-1  
2-1  
4-1  
4-2  

ملکه شدن در  یعنی(حرفه و شغل است  يکَرَم بر وزن فعالَت به معنا یشهر
که آن را  یحالت یکنفس است از  يمند کرامت بهره؛ )وجود انسان

و در باطن خودش احساس عزت  بخشد یم یتنسبت به هوان ذلت مصون
 یکه آن را در برابر پست یروح از حالت يمند هبهر. دارد یو تفوق نفسان

 یو روان یحالت روح یککرامت د؛ و احساس عزت دار دارد یمصون م
و تعامل با  یرتعامل با غ ی،به افعال شخص گردد یاست که آثارش بر م

کنندة  یماست که تنظ یملکۀ نفسان یا یتوضع یککرامت . پروردگار
 کرامت.و تعامل با پروردگار است ریتعامل با غ ی،افعال شخص ینروابط ب

  .است یدرون یدر واقع حس اعتماد به نفس و احترام متقابل و حالت

حالتی درونی وجود 
انسان که همراه  با 

  عزت است،
حالتی روحی و 
روانی و ملکۀ 

نفسانی، حس اعتماد 
به نفس و احترام 

  متقابل

مت
کرا

ف 
عری

ت
  

2-1  
3-1  
4-1  
7-1  

ملکۀ  یر؛الخ یرکثیدن؛ ورز یبزرگی؛ دگو بخشن يسخاوت، جوانمرد
احسان  یعنیکرامت خداوند  :لغات مرتبط؛ عزت و ارزش انسان؛ بزرگوار

ظهور افعال و اخالق  یعنیکرامت انسان . و انعام ظاهر خداوند بر بندگان
 عزت، :مرتبط يها واژه؛ که حتماً به منصۀ بروز و ظهور برسد یدهپسند

 یل،احسان، تفض یت،بت، رزق، انسانمح یاعانت، نوع یلت،شرف، فض
 ید،عب یر،فق یت،همت، ابتدا، ذلت، رق ی،تعال یت،حر یثار،اکرام، انعام، ا

و با  یرحمان، محترم، گرام یم،بزرگوار، رح یت؛ عظیم،و عبود یتترب
   ارزش و با عزت نفس و در مقابل ذلت و لئامت

کرامت به معناي 
سخاوت، بزرگی 
ورزیدن، عزت و 

ن، ظهور ارزش انسا
افعال و اخالق 

  پسندیده

3-1  
 یقتحقکرامت با . شود و معنا دارد یف تعریف میط بر روي یککرامت 

و  عزت و ذلت در انسان، فقر و غنا، خوف و ترس ی،ارزش انسان یت،انسان
 ی،کرامت معادل عزت، شرافت، بخشندگت مرتبط است؛ شهر

بر روي یک طیف 
از عزت تا ذلت 

شود،  تعریف می

 
ف 

عری
ت

مت
کرا

  



  
  
  

  
  15   در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

کد 
مصاحبه 
  شونده

ها  لهمقو  )اجزا(مفاهیم   هاي کالمی گزاره
  )ابعاد(

نفس، عدم  یعالت ي،ماد یعدم دلبستگ یر،عدم خوف از غ ي،بزرگوار
ی؛لغات مترادف روح يباال یتظرف ی،بزرگ، بلند همت  یشهاند یگی،فروما

  ی و متضاد لئامت،اعطاء، سخاوت، بزرگ ي،جود، بزرگواربا کرامت 
 ياز آثار و لوازم کرامت است نه معنا یريناپذ نفوذخساست و ذلت است؛ 

  آن

نسانی یعنی کرامت ا
ي به  افعال پسندیده

  .فعلیت رسیده

7-1  
4-1  

انسان از خود و هدف و  یحاز درك صح یناش یدارثابت پا یحالت روان
شود؛  یم ینمتناسب با ا یمکه منجر به تصم یدر عالم هست یگاهشجا

یعنی عدم شناخت صحیح از انسان یا تعریف . کرامت انسانی حق است
  .شود توجهی به کرامت انسان می ن موجب بیناصحیح انسا

درك صحیح انسان 
  از خود و هدف

0-1  
 يدر فضا یرشد و کمال حرف اصل یجادحداکثر توان در ا یريبکارگ

که آن را در برابر  یروح از حالت يمند بهره یعنیکرامت  .کرامت است
  .و احساس عزت دارد دارد یمصون م یپست

حداکثر رشد و 
  ريمدا کمال، عزت

0-2  

 یزفرد ممکن است عز .ياحساس ارزشمندو  داشتن یگرام  یعنیکرامت 
؛ کرامت خصلتی است درونی در یک پدیده که آن نباشد یمکر یباشد ول

را به فعالیت حداکثري براي ایجاد حداکثر رشد در خود و مخاطب وا 
  .دارد می

 ياحساس ارزشمند
  بودن، یتو با شخص

  بودن بزرگوار

رام
ف ک

عری
ت

  ت

4-1  
3-2  
0-2  

؛ کرامت در اقتصاد، کرامت در اجتماع و کرامت فرد ین،کرامت در د
شود کرامت است و اکرام به جنود عقل  آنچه قرب الی اهللا را موجب می
  ؛ است و ضد آن جنود جهل است

  انواع کرامت

معصومین  هاي کالمی مطرح شده توسط پژوهیدگان، مستند به آیات قرآن کریم و روایات همه گزاره
  .سازي شده است سازي و متناسب السالم است که پس از بیان مسئله، توسط ایشان شبکه علیهم

  

 گیري بحث و نتیجه) هـ

 ۀارائاي است که مبانی فلسفی و معرفتی متفاوت آن باعث شده تا  کرامت انسانی از جمله مفاهیم پیچیده
اما بر اساس فهم حاصل از این . دشوار باشد يکار در سازمانآن به طور عام و به طور خاص  جامع و مانع از یفیتعر

که نوع نگاهش به انسان متفاوت است و  یاست با منشور کرامت انسان یر سازمانامد سازمان کرامت پژوهش،
و  یشخص یاست که منجر به رشد و تعال يور سازمان به سمت بهبود بهره ینحرکت ا. کند یفرق م یتهایشاولو

 کند یم یدامعنا پ یدهو ظهور افعال پسند ینید يدر چارچوب باورها یکرامت انسان ،سازمان یندر ا. ودش یم یسازمان
بر این  .است یهمراه با اطاعت سازمان یمشارکت یکردشو رو شود یو رقبا توجه م نفعان يذ ۀهم یو به کرامت انسان

حالتی درونی و پایدار براي اعطاي « :توان کرامت انسانی در سازمان را به صورت ذیل تعریف کرد اساس می
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نفعان سازمان که حاصل درك صحیح انسان از خود و  حداکثري خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذي
هدفش در زندگی است و منجر به فعلیت رسیدن افعال پسندیده و احساس ارزشمندي، اعتماد به نفس و احترام 

  .»آورد راي رشد و تعالی شخصی و سازمانی فراهم میاین حالت، زمینه را ب. شود متقابل می

نامیم که حاصل اعمال توجه ویژه در اثر وجود یک ارزش درونی  انسانی را از آن جهت حالتی درونی میکرامت 
شود و تغییر  این خصلت درونی و پایدار زمانی که در عرصۀ سازمان بروز و ظهور پیدا کند، کرامت انسانی نامیده می. است

عزت و ذلت در  ی،ارزش انسان یت،انسان یقتحقکرامت با . مدار خواهد بود ندة جو سازمان به سمت سازمان کرامتده
گیرد و بروز حداقلی  ت مرتبط است؛ یعنی کرامت انسانی بر روي یک طیف قرار میشهرو  انسان، فقر و غنا، خوف و ترس

کند مورد  کند که طرف مقابل احساس می وري رفتار میاعطاي حداکثري یعنی شخص اعطاکننده ط. و حداکثري دارد
  .کند این گونه اعطا، حداکثر رشد را در خود و مخاطب ایجاد می. توجه حداکثري قرار گرفته است

. کند هایش فرق می متفاوت است و اولویت به انسان شنگاه مدار نوع توان گفت سازمان کرامت همچنین می
از ی است و و سازمان یشخص یبه رشد و تعال ياقتصاد يور دن به نقش او در بهرهدا یتاز اولوحرکت این سازمان 

 يبر اساس توانمند یزير امکانات و برنامه یصصرف به تخص ياقتصاد يبر اساس توانمند یزير امکانات و برنامه یصتخص
مشارکت افراد با سازمان به   به یلماصرفاً  هاي یزهاز مشارکت افراد با سازمان به خاطر انگو  سازنده یتیو شخص ياقتصاد

از تعریف کرامت انسانی در سازمان مشخص است که امري دفعی و یکباره .  یت استشخص یو تعال یمال هاي یزهخاطر انگ
نیست بلکه سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی موظف است از لحظه ورود اولیه همه افراد تا لحظه خروج آنها کرامت 

یعنی . شان کریمانه باشد یعنی کارکنان یک سازمان باید هم ورودشان به سازمان و هم خروج. حفظ کند انسانی ایشان را
چنانچه فرد در سازمان عملکرد الزم را نداشت و تذکرات و هشدارهاي مدیریت مفید واقع نشد و یا شرایط فرد براي 

تأکید  1چنانچه نلسون و اکونومی. مت انسانی رعایت شودسازمان مفید نبود براي پایان دادن به این رابطه همکاري باید کرا
اي قطع شود که هم دلیل آن را واضح و آشکار قبل از آنکه شکایت کند بداند  کنند همکاري فرد با سازمان باید به گونه می

رشد و تعالی  .)2005نلسون و اکونومی، (اش حفظ شود و هم در فرایند خاتمه همکاري باید حرمت و کرامت خود و خانواده
افتد که نوع نگرش به انسان تغییر کند و مدیریت، شاخصها و معیارهایی براي  کرامت انسانی در سازمان زمانی اتفاق می

هاي این پژوهش مفهوم کرامت انسانی در سه بعد فردي، گروهی و سازمانی با هشت  بر اساس یافته. سنجش آن داشته باشد
  .بندي شده است دو طبقهشاخص به شرح جدول  34مؤلفه و 

  ها کرامت انسانی در سازمان شاخص. 2جدول 

  شاخص  مؤلفه  بعد  مفهوم

انی
 انس

مت
کرا

  

دي
فر

  

  رشد و بالندگی
  کند در سازمان احساس رشد و تعالی می

  بدون انتظار تشکر از دیگران خود فردي شکرگزار است
  یابلند و پو یشهداشتن اندوسعت نظر و 
  یازمندانخود به ن يو معنو يماد هاي ییاز دارا یشاختصاص بخ

                                                
1.  Nelson and Economy 



  
  
  

  
  17   در سازمان یکرامت انسان يها شاخص ینتدو

  و خداپسند یکون يو انجام کارها یگرانکمک به د
  توجه به تعالی نفس و تالش براي تقرب الهی

  ییجو آخرتعدم دلبستگی مادي و 
  یگران به منظور اصالحد يخود را به غفلت زدن از خطا

  ایمان و تقوا

  منشی ی و بزرگلم و بردبارى همراه با آزادگتحمل فراوان و ح
  یهمان مسلمان یاخالصانه خدا  یاطاعت و بندگ

  داشتن نیروي بازدارنده نفس از خطاها و معاصی
  گفتار مطابق با واقع

  در پرتوي اندیشه الهی باور و اعتماد به خود
  دة الهیاعتماد به وعباال در مواجه با مسائل با  یقدرت روح

  عقالنیت
  آالیشی تؤام با زیرکی و پرهیز از نیرنگ گرایی؛ بی عقل

  یشترانجام کار به اندازة الزم نه کمتر و نه ب
  ی و ایثاراز آنها همراه با از خودگذشتگ یريگ و دست یگرانکمک به د

  ی؛ توجه به منافع بلند مدتو سالمت روان یبهداشت یترفاه، امن ینتام

  آرامش
  عبارات و کلمات يو بجا یحصحگیري بکارکالم نرم و مؤدبانه تؤام با 

  چهره بشاش همراه با شایسته متواضعانه و رفتار
  برخورداري از روح و روان آرام تؤام با عطوفت و مهربانی با دیگران

هی
گرو

  

  اي نفع شبکه
  ه به منافع جمعیعبور از منافع شخصی و مقدم داشتن دیگران به منظور توج

  پسندند پسندند براي دیگران هم می اعضاء هر چه براي خود می
  یگرانوقت د یتزمان و رعا یریتتوجه به مد

  اي و پرهیز از منافع شخصی توجه ویژه به نفع شبکه

  اطعام و پذیرایی به موقع از دیگران  همدلی
  ارتباط قوام و توسعه هاي قدیمی به جهت یحفظ دوست

انی
ازم

س
  

  وري بهره
  بیشترین رشد با کمترین هزینه

  ارتقاء کیفیت خدمات و محصول
  نفعان به ذي از انتظار یشب یرسان خدمت

  مشارکت
  و مقررات سازمان ینو احترام به قوان یفتوجه به وظا

  نفع ذي قبل از اظهار یازهاشناخت ن
  سازمانی یتعال یزهمشارکت با انگ یشافزا

  تشویق به موقع و مناسب
ها بسیار گسترده و وسیع هستند که شناخت دقیق آنها،  شود این معیارها و شاخص همانطور که مشاهده می

هاي دیگر  هاي پژوهش ها با یافته این شاخص. هاي بعدي است همچنین ابعاد و روابط بین آنها نیازمند پژوهش
بندي نو و ارائۀ تعریفی  ها و کلمات کلیدي جدید همراه با طبقه ه افزودن گزارهها و وجوه مشترکی دارد ک تفاوت

 .هاي اصلی مشارکت این پژوهش در حوزة کرامت انسانی در سازمان است جامع از جنبه
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