
 

 
   

 

 

 

  
  
  



 

 
   

ها به مفهوم سازي واژگان  يسنده در اين نوشتار ضمن نياز به سه حوزه فلسفه، دين و علوم انساني براي مديريت انساننو
  پردازد: مي

خداوند يكتا و  ديشهگيرد در حاليكه با ان ها و مشخصات انسان را در بر مي موارد مربوط به انسان و يا ويژگي» انسانگرايي«
اسم جمع است كه به طور كلي به انسان ارجاع داده » بشريت«ديگر خدايان، حيوانات و ديگر مفاهيم طبيعي در تضاد است. 

شامل ادبيات، زبان، فلسفه، هنر،  »علوم انساني. «در تضاد استالعاده و روحاني  ، خارقشود در حاليكه با موجوداتي طبيعي مي
هاي تاريخي، فلسفي يا قومي  شود كه روش ماري، فقه و عالوه بر آن تاريخ و ديگر علوم اجتماعي ميالهيات، موسيقي، مع

ه موارد گيرند در حاليكه علوم انساني ب هاي سياسي و امثال آن را به كار مي شناسي، تئوري مانند مطالعات فرهنگي، علوم انسان
 افراديو  كردهو انسان دوستانه را دنبال د كه عالئق و مشاغل انساني افرادي هستن» انسانگراها. «شودفوق الذكر محدود نمي

ه طبيعت انسان يا خرد انسان در ابتدا ب» انسان. «گيرندبراي اعمالشان بهره مي ماديز اين واژه به عنوان نا خاص هستند كه بطور
  شود.  به كار گرفته مي براي آنبعد به معاني شفيق، نجيب  شد ولي از قرن شانزدهم به داده مي تباطار

 كتايبا انگاره خداوند  كه يدرحال رديگ يو مشخصات انسان را دربرم ها يژگيو ايموارد مربوط به بشر و  "ييگرا انسان"      
به انسان ارجاع داده  يطوركل اسم جمع است كه به "تيبشر "در تضاد است. يعيطب ميمفاه گريو د واناتيح ان،يخدا گريو د
  دارد. تيضد يالعاده و روحان خارق ،يعيطب يبا موجودات كه يدرحال شود يم
 يعلوم اجتماع گريو د خي، فقه و عالوه بر آن تار ي،معماريقيات،موسيات،زبان،فلسفه،هنر،الهيشامل ادب "يعلوم انسان"
و امثال آن را به  ياسيس يها ي، تئور يشناس علوم انسان ،يمانند مطالعات فرهنگ يقوم اي ي،فلسفيخيتار يها كه روش شود يم

هستند كه عالئق و مشاغل  يافراد "گراها انسان ".شوديالذكر محدود نم به موارد فوق يعلوم انسان كه يدرحال رنديگ يكار م
. برخوردار است ييباال تياز اهم يو علوم انسان ييگرا انسان ميان زيتما تيريمد يتئور در كرده دوستانه را دنبالبشرو  يانسان
اما با مسائل مربوط به خود  سازد يرا مطرح م ياريبس ياو در جامعه ادعاها يدرباره اعمال انسان در قالب نقش سنت تيريمد

 يمجسم تجارب اساس ريگوناگون دانش و تصو باتشع يعلوم انسان فلسفه بشر است؛ ييگرا انسان است. گانهيب يعلوم انسان
 ستين نيا يدر پ يتا معادله انسان را حذف كند؛روح انسان كند يتالش م تيريددر م يو علم يمنطق دگاهياست. د يزندگ
ا جايي انسانگرايي ببهجا .فرد است آن منحصربه يها حل راه يمعادله را حذف كند بلكه به دنبال حل آن است و تمام نيكه ا

گرايي را به زندگي  هاي انساني، روح انسان ارزش ادغامكند، علوم انساني به وسيله علوم انساني به هدف مديريت كمك نمي
  كند.مي وارداقتصادي، سياسي و اجتماعي ما 



 

 
   

) نوسان شديد بين 2) الگوي دوگانه انسانگرايي ديني و سكوالر (1تر است ( گرايي برجسته دو زمينه تاريخي از تعاريفانسان
  بيني و بدبيني، ستايش و خوارشمردن.  و غضب، خوش بخشش
  :كندعنوان مي تمركز را براي انسانگرايي امروزي بخش 4كوآن 

  ) مطالعه علوم انساني،1 
  هاي مردم بپردازد، آل ) هر سيستم فكري يا اخالقيات كه به عالئق و ايده2 
  انسان در زندگي امروزه از اهميت اوليه برخوردار است و راحتيآسايش و  داردعنوان مي) ديدگاهي كه 3 
هاي عقالني، علوم و  به روش به جا آنبراي حل مشكالت انسان اعتقاد به ماوراء الطبيعه را رد كرده و اي كه  ) فلسفه4 

شد. سومين مورد احتماالً قابل بحث است اما جزئي  هاي دموكراسي تكيه دارد. دو مورد اول كوآن محرك ايجاد مخالفت
كند. چهارمين حوزه تمركز رد نمي است راها دخيل  نساننين روحاني الزوماً دين را كه بيشتر در زندگي غيرديني و همچ

هاي ديني و  گرا بحث برانگيزي را در مقايسه با سه مورد ديگر به سمت خود جلب كرده و منجر به ايجاد درگيري بين انسان
 .كند بيان ميگرايي مطرح شد و نويسنده  هاي مختلف در مورد اهميت انسان . در پي ديدگاه كوآن، ديدگاهشودسكوالر مي

گرا هستند. مديران   گيرد اين است كه دين، علم و علوم انساني مانند خود مديريت كثرت درسي كه مديريت از تمامي اينها مي
گرايي فراگير با نفوذ به اقدامات مديريتي خود را نمايش را ناديده بگيرند كه اين كثرتمسائل  توانند اين امروزي نمي

ديگري  گونه، مگر اينكه به شامل شدهدر اين كتاب تعاريف سكوالر، ديني و فلسفي را در گرايي انسان اصطالحدهد.  مي
  گردد. بيان

. نوسانات 2گرايي ديني و سكوالر و اند: الگوي دوگانگي انسانتر مورد توجه قرار داشتهدو زمينه تاريخي از تعاريف بيش
  در قرون وسطي و شكوفايي آن در رنسانس بوده است.، رحمت و خشم كه ريشه آن ذلتشديد ميان ستايش و 

نويسنده دو دارد. هاي آن را زنده ميها، تراژدي و ارزشكند، و تاريخ، سنت، موفقيتآگاه مي علوم انساني وجدان بشر را
گرايانه به  ) زدن برچپ انسان1طلبانه دو كاربرد دارد: دهد. اول اينكه به طور فرصت گرايي مي اخطار در مورد كاربرد انسان

ن همه چيز. اين دو شكل افراط است. دومين مورد اخطار و ) به شكل انساني و غيرانساني كرد2همه چيز از جمله علوم، 
به » انسان«كنند در تبديل اسم  به فعل تبديل مي "ize"اند و همه چيز را با  ها در پيش گرفته هشدار روندي است كه آمريكايي

گر گرايش افراطي است، شناسانه مورد دي زبان به دور از عقالنياگرچه انساني كردن مسائل عالوه بر ». انساني كردن«فعل 



 

 
   

عظيم دانش علمي و معارف قراردادي بر مبناي  گروههاي. است مديريتي ارزشمندهاي  داراي ارزش باورخود اين 
 :ها ايجاد كنند كه در آن» شده انساني«هاي  كنند تا سازمان پذيري اين واژه بنا نهاده شده است. هزاران حرفه تالش مي امكان

) تشويق 3؛ بوده و  اعمال معنادار و چالش برانگيز درگير) اين اعضا 2شود تا وسيله؛  هدف برخورد مي با اعضا بيشتر مانند)1
) در مواردي كه 5شود و  ها برخورد مي ) با احترام و عدالت با آن4دهند؛  بسطفرد خود را  هاي منحصربه اييشوند تا توان مي
  . يابندرا ميدهد حق سخن گفتن  أثير قرار ميها را تحت ت آن

دارد. كه  هاي آن را زنده نگاه مي ها و ارزش ها، تراژدي و تاريخ، سنتها، موفقيت بيدار ساختهساني وجدان بشريت را علوم ان 
وسيله آن ذهن و  سازند تا به كنند؛ و منابع لذت زيبا را فراهم مي پيشرفت كمك ميبه توصيف به بقاي انسان و بهبود انسان و 

كنند. مديريت در اين كاركردها  ها كمك مي ها و دنياي طبيعي و اجتماعي آن بين انسان نسان رشد كند. به فهم روابط روح ا
هاي اقتصادي مورد نياز براي استمرار و  كننده، مديريت واسطه فرايند كننده. به عنوان تأمين كننده است هم تأمين هم مصرف

كننده، مديران براي زندگي شخصي و اداري بهتر و براي خرد و سروري كه  رفانتشار علوم انساني است و به عنوان مص
  توانند عطا كنند به علوم انساني نياز دارند.  مي

ماتسون سه . گيردمي  تجارب روزانه و علوم انساني سرچشمه اطالعات دانش بشري از خودش از علومي چون: فلسفه، دين،
مدل كيفي از بشر ارائه كرده است: انسان به عنوان حيوان(مدل مخلوق)، بشر به عنوان ماشين(مدل ربات) و بشر به عنوان 

 يدر تالش برا يانسان علوم اند و از منظر تجربي واقعي هستند. لي آزاد( مدل خالق). از منظر منطقي اين مدلها در تناقضعام
 يا توده ،انسانيچون انسان مدرن، انسان روان ياز انسان ارائه داده است. عبارات يفاتيتوص ستيو چ ستيانسان ك نكهيدرك ا
 يبه برخ نجاياست.در ا "دهيچيانسان پ"انسان  عتيطب يواژه برا نيتر .قابل جامعسازند يانسان را فاش م گاهياز جا ييها حوزه

  :ميكن يها اشاره م از آن گريد
هاست.مغز بزرگ ، قدرت سخن گفتن و  آن نيتر است اما عاقل واني:اگرچه انسان ح1خردمند  امروزى) انسان  انسان  علمى  (نام

  .غلبه كند واناتيح گريتا به د دهد يرا م ييتوانا نيبه انسان ا ي،حافظه و رفتار رمز يقدرت تفكر انتزاع
 يو سازمان ي، فرهنگ ي،اجتماعييايميش ،يشناخت ستيز ،ي،جسميعطبي – يسلسله مراتب ستمي: انسان در س2وسيراركهي هومو

  .كند يم يزندگ -

                                                            
١ Homo sapiens  



 

 
   

 يعلم تيريمد يها . فنستيبرخوردار ن برد يبهره م نيشيپ يها كه در دوره ياز مواد گريد ياكونوموس: انسان اقتصاد هومو
 جاديپرداخت ارزش آنها در او ا لهيوس به نيو خواست خود و بنابرا ازيمواد موردن لهيوس است كه به يانسان يمنسوخ بر مبنا

  .گردد يم زهيانگ
 تيريرا كشف كرد و به نواخته شدن ناقوس مرگ جنبش مد يگروه انسان يروابط انسان ي: جنبش ها 3سياليسوس هومو
  .كمك كرد يعلم

  داد؟ حيرا توض يدانش روانشناس ميحجم عظ توان يچگونه مديگر : 4سيجواليوينديا هومو
 ،يكه زشت يا ها در جامعه حمله كردند چرا كه به نظر آن نگايزيجان هو شيبه مفهوم بشر در نما يلودنس: نخبگان ادب هومو
را منعكس  يتصنع ييايدن ياست.اما باز كيو نوستالژ يرواقعيمفهوم غ نياست ا عيدر آن شا يصنعت يها د فاسد و زبالهموا
  .شوند يحاكم است، اداره م يواقع يايخطرتر ازآنچه در دن و كم ميمال ينيبا قوان انياچو تماش گرانيكه در آن باز سازد يم

تمدنش شرط ايمان است نه امر قطعي و  يكي از موضوعات مهم در علوم انساني بقاي انسان است. بقاي انسان، فرهنگ و
هايي و هنوز قدرت وهاي ديگر به دفاع از آن پرداختهپردازند در حاليكه نيرانسانيت مي ثابت آن. نيروهاي متعددي به آسيب

بخشد. دو ويژگي براي بشريت در جستجوي مي بهترين و اشرف مخلوقات كائنات ارتقاءهستند كه جايگاه انسان را در حد 
  . است: ذهن و ظرفيت انسان در تطابق بقا و پيشرفت از اهميت اساسي برخوردار

سازي فلسفه مديريت كمك كند. چنانچه انسان مركز  تواند به شفاف سازد كه مي آنتون يك عقيده انسانگرايانه را مطرح مي
اي پيچيده  ندگي كردن در جامعههاي علوم انساني براي آموزش چگونگي ز عقالني مديريت و علوم انساني است، پس تالش

  رسد. ها مرتبط به نظر مي به انسان
   سازد: آنتون به ترتيب ذيل اين مفهوم را روشن مي 

  فرد است.  پيشرفت براي فشدموكراتيك است و هدالف) انسانگرايي 

  ؛هدفش استفاده خالقانه نه مخرب از دانش انساني استب) انسانگرايي 

                                                                                                                                                                                                
٢ Home hierarchus  

٣ Homo socialis  
٤ homo individualis  



 

 
   

  ؛كندشريح ميو حقوق فرد را ت تأكيد داشته و بر مقام انسان بودهالق ج) انسانگرايي مقيد به اخ
  آميخته است تأكيد دارد؛ د) انسانگرايي بر آزادي شخصي به عنوان يك هدف كه با مسئوليت اجتماعي درهم

  ه) انسانگرايي روش زندگي است. 
كنند كه تضاد  گيري مي ل مورو و تاير نتيجهبرخي ممكن است خرده بگيرند كه بعضي از عقايد غيرواقعي هستند. براي مثا

ها را با يك اقدام مشابه دنبال كرد.  توان هر دو آن اساسي بين ماترياليسم و انسانگرايي وجود دارد و اينكه در دنياي كار نمي
نفلد حتي فراتر رفته و اي دارد. ار بينانه هلبرونر نيز در رابطه با ايمان به توانايي استدالل انسان در دفع مصيبت ديدگاه خوش

تواند بقا يابد. او بر اين عقيده است كه ما بيش از  شناسيم نمي دارد كه جامعه انساني با مشخصاتي كه ما آن را مي اظهار مي
گرايي كه تلويحاً در دنياي فرهنگ  هاي انسان اندازه به توانايي خود در حل مشكالت اجتماعي ايمان داريم و اينكه پنداشت

  اي هستند.  شوند تحريفات گستاخانه ميعنوان 

  گرايي كاربردي است؟ آيا انسان

دهد. وقتي مديران به درك بهتري از علوم  ها را در ميان مديران كاهش مي هاي انساني اعتبار آن هاي دروني نظام ناهنجاري
الً مديران بدون دست يافتن به درك ها سؤال خواهند كرد. احتما هاي كاربردي آن انساني دست يابند، مطمئناً در مورد ارزش

كامل از استعدادهاي انساني از مناظر مختلف كاربردي به آن خواهند نگريست مانند طراحي محصوالت زيبا، ظاهر و جذابيت 
هاي داخلي. اما اينها مشكالت مهم مديريت نيست.  ها، و زيبايي محيط ابزار و تجهيزات، نماي بيروني كارخانجات و شركت

اداره انسان در  -ها به مشكالت انسان است نگاه آن زاويه خواهد ها مي كه مديريت بيش از هر چيز ديگري از انسانگراچيزي 
ها و حساسيت به  گيري شده، تصميم هاي تدوين مشي ها به خط همچنين، ديدگاه آن -محيط كار، بررسي روابط بين فردي

گيرند و بيشتر نيازمند  هاي فني قرار مي حل ستند اما كمتر موضوع راههاي اجتماعي. اين مشكالت نيز كاربردي ه مسئوليت
  باشند.  حساسيت هدايت شدة انسان مي

گراها در اين زمينه  . فقط تعداد معدودي از انسانكاسته شودها  تا از بدبيني آن ردهگراها دعوت ك ارند تا از انسانمديران حق د
آورد.  ممكن است با اين امر موافق نباشند كه علوم انساني چيزي بيشتر از سرگرمي فراهم مي اندكي اند. تعداد كرده تالش
ها و افراد مبهم كشف  ناپذير را درباره مكان ها به شكلي خردمندانه موارد غيرعملي چون مدينه فاضله و مسايل ناچيز پايان آن

هاي  رود انسان بر روي ماه جوانب نمايشي بسيار و حتي صحنهتوان تخيل و دانش را از هم جدا كرد. ف اند. هرگز نمي كرده
  اخالقي در برداشت. 



 

 
   

دارند  ليتما ستين يكاف مانيا نيا دارندافرادي كه بيان مي .نيقياست نه موضوع  مانيانسان،فرهنگ و تمدنش شرط ا يبقا
فقط  نه -است يها كنترل اجتماع بقاست. منظور آن نيتضم يراه برا نيتر مطمئن يكه كنترل اورول داشته باشنداستدالل 

اخطار او  هشدار .سميتاريو توتال وتريعلم،كامپ قيهر فرد از طر يفكر بلكه كنترل كل جامعه شناسان خوش ياجتماع لكنتر
 يريكارگ و به ياتم يانرژ جادي،ا يامكان هوش مصنوع ك،يژنت يمهندس يها شرفتيرول در حضور اصول اصالح رفتار،پ

بقا هستند و  يبرا يديتهد ها شرفتيپ نيا است. ترشفاف تيصدگرگون ساختن ذهن و شخ يبرا ييايميمواد مخدر و ش
از  يكه جزئ ياجتماع يها ستميس لهيوس بلكه به شود يتوسط خود علم انجام نم يعلم اتيها بود اما كشف مراقب آن يستيبا
از آن دفاع  گريد يروهاين كه يدرحال پردازند يم تيانسان بيبه تخر يمتعدد يروهاين .رنديپذ يها هستند صورت م آن
 يريگ جهياست نت حي. صحبخشند يم يانسان را در حد سرور معظم كائنات تعال گاهيهستند كه جا ييها و هنوز قدرت كنند يم
شناسان،زبان شناسان  ستيز ديجد اتيكشف دركه  ييها يكامل توانمند يريكارگ به ييتوسط توانا تيكه سرنوشت بشر ميكن

  .گردد يم نييشده است تع دانشمندان به انسان نسبت داده گري، روانشناسان اعصاب، قوم شناسان و د
  مفهوم فرهنگ

در ادبيات امروزي منظور از شخص با فرهنگ كسي است كه هنرهاي زيبا را درك نمايد. در مديريت مهمترين تعريف 
شناسي است. فرهنگ روشي از زندگي است كه انسانها در جامعه براي خود تعيين امعهفرهنگ تعاريف آن در علوم مردم و ج

شود. اين الگوي كلي دربرگيرنده كاالهاي مادي هاي بعد منتقل ميكنند كه اين روش با ابزارهاي مختلف زيستي به نسلمي
  و كابرد معاني آن است. 

 

 

  


