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 Purpose: The purpose of this study is to provide indicators of 

human resource development based on Islamic teachings in 

Guilan University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: The present study is of mixed type. 

Relevant data in the qualitative stage were collected using 

semi-structured interviews by key informants and analyzed 

using MaxQDA software; In a quantitative stage, using a 

researcher-made questionnaire, 318 employees of this 

university were evaluated by non-probabilistic sampling 

method.  

Findings: The final results of the research showed that human 

resource development has three themes: Islamic and Western 

and the distinction between them, as well as Islamic and 

Western consequences. Quantitative stage findings analyzed 

by SmartPLS3 software also confirm the structural model, and 

the relationship between human resource development and 

identified outcomes. 

Conclusion: In order to achieve its goals, any organization 

needs employees who, by developing their skills and abilities, 

can achieve the maximum level of employee performance. 

One of the organizations that provides services in the 

community and its employees have shown more sacrifice due 

to the prevalence of corona and the organization has become 

more dependent on its employees, are medical universities. 

 
Authors 

Leila Khaleghdoost Jifrodi1 
Reza Khodaei Mahmoudi 2* 

Majid Bagherzadeh Khajeh3 

 

How to cite this article 
Leila Khaleghdoost Jifrodi, Reza Khodaei 
Mahmoudi, Majid Bagherzadeh Khajeh, 
Presenting Indicators of Human Resources 
Development Based on Islamic Teachings 

in Guilan University of Medical Sciences, 
Journal of Quran and Medicine,2022:6(4): 

133-142. 

1. PhD student in Public Administration, 
Tabriz Branch, Islamic Azad University, 
Tabriz, Iran. 

2. Assistant Professor of Public 
Administration, Marand Branch, Islamic 
Azad university, Marand, Iran 
(Corresponding Author). 

3. Assistant Professor of Industrial 
Management, Tabriz Branch, Islamic Azad 
university, Tabriz, Iran. 

 

 

* Correspondence:  

Address: 

Phone:  

Email: reza_khodaei43@yahoo.com 

Keywords: Human Resources Development, Islamic Management, 

System Model 

 
Article History 

Received: 2021/08/19 

Accepted: 2021/10/20 

Published: 2022/03/16 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             1 / 10

http://quranmed.com/article-1-667-fa.html


 همکاران  و جیفروری خالقدوست لیال 134

 

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 آموزه اساس بر انسانی منابع توسعه های شاخص ارائه

 گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه در اسالمی های
 

 1جیفروری خالقدوست لیال
 زادآ دانشگاه تبریز، واحد دولتی، مدیریتگروه  دکتری، دانشجوی
 .ایران تبریز، اسالمی،

 
 *2محمودی خدایی رضا

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرند، واحد دولتی، مدیریتگروه  استادیار،
 .مسئول( نویسنده) ایران مرند،

 
 3 خواجه باقرزاده مجید

 می،اسال آزاد دانشگاه واحدتبریز، صنعتی، مدیریتگروه  استادیار،
 .ایران تبریز،

 
 چکیده

 انسانی منابع توسعه های شاخص ارائه حاضر، تحقیق از هدف: هدف
 نگیال استان پزشکی علوم دانشگاه در اسالمی های آموزه اساس بر

  .است
 های داده. است آمیخته نوع از حاضر تحقیق: ها روش و مواد

 ساختاریافتهنیمه مصاحبه از استفاده با کیفی مرحله در مربوطه
 افزارنرم از استفاده با و شد آوریجمع کلیدی آگاهان توسط

MaxQDA  از استفاده با نیز کمی مرحله در و گردید؛ تحلیل 
 روش به دانشگاه این کارکنان از نفر 318 ساخته محقق پرسشنامه

 .گرفتند قرار ارزیابی مورد دسترس در غیراحتمالی گیری نمونه
 اراید انسانی منابع توسعه که داد نشان تحقیق نهایی نتایج :ها یافته

 پیامدهای همچنین و آنها، میان تمایز و غربی اسالمی، مضمون سه
 نرم طریق از که نیز کمّی مرحله های یافته. است غربی و اسالمی

 و ساختاری، مدل تایید از نشان شدند تحلیل  SmartPLS3 افزار
  .است شده شناسایی پیامدهای با انسانی منابع توسعه میان رابطه
 نیازمند خود، اهداف تحقق برای سازمانی هر: گیری نتیجه

 بتواند آنها، هایتوانایی و هامهارت توسعه با که است کارکنانی
 یهای سازمان از یکی. شود محقق کارکنان عملکردی سطح حداکثر

 به توجه با آن کارکنان و پردازد می خدمات ارائه به جامعه در که
 شتربی سازمان و داده نشان خود از را بیشتری فداکاری کرونا، شیوع

 .هستند پزشکی علوم هایدانشگاه شده، وابسته خود کارکنان به
 

 .میسیست مدل اسالمی، مدیریت انسانی، منابع توسعه: کلیدی واژگان
 

 28/05/1400: افتیدر خیتار
 28/07/1400:  رشیپذ خیتار
 reza_khodaei43@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

_________________________________ 
1 .Walton 

 مقدمه
روبرو  یفور یهاها و فرصتها با چالشدر حال حاضر، سازمان

 یتوسعه منابع انسان یبرا یمهم یامدهایاز آنها پ یاریهستند که بس
البته بر کسی پوشیده نیست که تمامی جنبه های زندگی  .(1)دارد

بشر به دالیلی نظیر تغییرات گسترده و پیچیده تکنولوژیکی و غیره 
. بنابراین کشورهای (2)با تغییرات وسیعی روبرو گردیده است 

ف دنیا دریافته اند که برای آنکه بتوانند خود را برای آینده مختل
و سازمان ها  (3)آماده نمایند باید به سمت توسعه حرکت نمایند 

رد ند تا بتوانند ضمن حفظ عملکنیز به دنبال یافتن راهی بوده و هست
 .(4)فعلی، به سمت بهبود آن حرکت نمایند 

منابع انسانی باارزش ترین و مهم ترین عامل توسعه هر کشور و 
( که در تحقق عملکرد بهتر سازمان ها 5سازمانی محسوب می شود)

و حتی در کسب مزیت رقابتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
ها بر آن است که باید کارکنان را پایه و اعتقاد سازمان. (6)است

. بر دانستوری کلیه فرآیندهای سازمانی اساس بهبود کیفیت و بهره
 یراب یدیکل تیموقع یدارا یمنابع انساناین اساس باید گفت که، 

 هفیوظ هستند، به همین دلیل است که،سازمان  کی داریتوسعه پا
در  . (7)است یانسان هیتوسعه سرماآگاهی از سازمان  کی یاصل

نظام های منابع انسانی با رویکرد شایسته پروری، یکی از واقعیت 
های انکارناپذیر، اهمیت جایگاه انسان  به عنوان محور توسعه و 
تاکید بر شاخص های سازمان های انسان محور در فرآیند توسعه 
است. توسعه منابع انسانی یکی از نویدبخش ترین مفاهیم مدیریتی 

می دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه  است که این امکان را
( و در دوران معاصر یکی از مهم ترین 8افراد سازمان استفاده گردد)

های اثربخش و سرآمد از دیگر های متمایز کننده سازمانمولفه
ای که تحقیقات رود؛ به گونهنهادها و موسسات اجتماعی به شمار می

ها در دگاری سازمانمتعدد در سراسر جهان میزان توفیق و مان
های خدماتی، های رقابت ملی، بین المللی و پیشتازی در عرصهعرصه

اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن جدی به توسعه منابع انسانی 
از موضوعات رو به رشد  یکی یتوسعه منابع انسانکنند. تلقی می

 نیدر پنج دهه گذشته بوده است. تفاوت ب یمنابع انسان تیریمد
ورد م نیتوان در ا یرا م یمنابع انسان مدیریتو  یوسعه منابع انسانت

ت و اس یو نگهدار ریعمدتا تعم یمنابع انسان مدیریت ،کرد فیتوص
توسعه منابع  در حالی کهکارکنان است،  ییهدف آن بهبود کارا

توسعه محور است و هم بر کارکنان و هم سازمان متمرکز ی، انسان
ی محسوب می از منابع انسان یبخش یانسان توسعه منابع. اما است
رد و عملک تیفیارتقاء ک یتالش سازمان برا ینوع در واقع کهشود. 

ین، یکی . بنابرابگذارد ریسازمان تأث یکارکنان است تا بر دستاوردها
از راه هایی که به سازمان ها کمک می نماید تا به این خواسته های 

 .(9)بع انسانی است خود برسند، حرکت به سوی توسعه منا
( اظهار کرده است که توسعه منابع انسانی از اولین 1999) 1والتون

به کار برده شده، تاکنون دارای  1960در سال  2باری که توسط نادلر
توسعه منابع نادلر .  تعاریف، تفاسیر و چالش های متعددی شده است

 یبازه زمان کیمرتبط در  یهاتیاز فعال یرا به عنوان گروهانسانی 

2. Nadler  
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انی توسعه منابع انسکرد.  فیتوص یرفتار رییتغ جادیا یمشخص برا
 یانتخصص انس یآزادساز ایتوسعه و/ ندیتوان به عنوان فرآ یمنیز را 

توسعه پرسنل به منظور بهبود  وتوسعه سازمان و آموزش  قیاز طر
جالب است که گاهی توسعه منابع انسانی را  .نمود فیعملکرد تعر

مفهوم فراتر از آموزش است و  دانند؛ اما اینمترادف با آموزش می
های افراد در تمامی مراحل شغلی مرتبط است که به توسعه قابلیت

و راه توسعه  شودمی لیتبد داریپا یهاهیبه سرما یانسان یها هیسرما
به  توسعه منابع انسانی را می توان .(10گردد)سازمانی هموار می

 یاساس تیکه مسئول مطالعه و عمل در نظر گرفت نهیزم کیعنوان 
بهبود انسان، "و همچنین به عنوان اخالق در سازمان ها  یارتقا آن

. محققان بر (11) گرددمعرفی  "یو توسعه اجتماع یسازمان یارتقا
ای از عمل و تئوری است این باورند که توسعه منابع انسانی حوزه

شود، این سه منبع شامل تئوری که بر اساس سه منبع بسط داده می
روانشناسی، اقتصاد و تئوری سیستمی است.  الزم به ذکر است که 

ی به منزله ظهور مراحلسپری کردن پس از  یتوسعه منابع انسان
 یهاهی، اتحادیانقالب صنعتاین مراحل شامل، رسیده است، 

 یصنعت، منابع روابط انسان ی، روانشناسیعلم تیری، مدیکارگر
 . (12)است

 نانی کارکستگیتنوع شا یدر جهت ارتقا توسعه منابع انسانیهدف 
 یها یگستیشا یریبه کارگ یدر سازمان برا یفلسفه کار قو جیو ترو

 یها وهی. ش(13)ی استسازمان یواسطه اثربخش یب شیکارکنان و افزا
 یها تیبهبود قابل یهستند که برا ییهابرنامه یتوسعه منابع انسان

که کارکنان به طور  یشوند، به طور یو اجرا م یکارکنان طراح
وقتی  .(13)کنند یعمل کرده و انتظارات عملکرد را برآورده موثر م

کارکنان از اینکه توانسته اند خود را توسعه دهند، راضی باشند 
باعث می شود تا تمایل بیشتری به ماندن در سازمان داشته و میزان 

. البته باید گفت که (14)تعهد و عملکرد آنها افزایش می یابد 
کارکنان نیز در ضمن عالقه ذاتی به بهبود و پیشرفت، و توسعه 

ها و توانایی های خود، دیدگاه و تمایل مدیران ارشد و مهارت
 راتییتغ. (15)رهبران سازمان را برای این امر در نظر می گیرند 

ییدانش، مهارت و توانا موجب منسوخ شدن یفناور عیو سر ندهیفزا
ها و کارکنان همواره سازمان جهیکارکنان شده است. در نت یها

خود هستند. در  یهاییدانش، مهارت و توانا یتوسعه و ارتقا درصدد
کارکنان خود توجه  یتوانمندساز ها به توسعه وراستا سازمان نیا
چشم انداز قدرتمند در  کیکه از  یتوسعه ا. اندمبذول کرده یادیز

 یو در چارچوب کل ردیگ یافراد نشأت م لیها و پتانس ییمورد توانا
  .(16)دیآیبوجود م سازمان کیاستراتژ

در جوامع دموکراتیک مانند ایران، اداره امور عمومی به عنوان 
رود. بر خالف بازوی اجرایی بخش سیاسی جامعه به شمار می

توانند با استفاده از فناوری و های انتفاعی که میبسیاری از سازمان
ها، نیروی کار را کاهش دهند، مکانیزه کردن بسیاری از فعالیت

پردازند و تا حد انتفاعی به ارائه خدمات میهای دولتی و غیرسازمان
بسیاری بر شایستگی و تخصص منابع انسانی مبتنی هستند. از جمله 
بخش سالمت در سال های اخیر به دلیل تغییرات مستمر، قوت 
گرفتن رویکرد بازارمحوری و تنوع تقاضای مشتریان، بیش از هر 

ه شده تحت بخش دیگری از نظر کارآمدی و اثربخشی خدمات ارائ

فشار بوده است و توسعه نیافتگی منابع انسانی حوزه سالمت می 
تواند شکست هر سیاست و خط و مشی بهداشتی و درمانی را به 

شگاه دان( باید این نکته را پذیرفت که کارکنان 17دنبال داشته باشد)
ی از رابطان حیاتی بهداشت و درمان کشور هستند، علوم پزشک

( و پایه و اساس قلب نظام 18ثرگذارترین اجزا )بنابراین یکی از ا
سالمت محسوب می شوند و حیات و بقای نظام سالمت، نیازمند 
منابع انسانی توسعه یافته است، اما توسعه منابع انسانی در حوزه 
سالمت کشور به رغم تالش های بسیار اندیشمندان و صاحب 

ز حوزه سالمت ا نظران، بسیار کند پیش می رود و اگر منابع انسانی
توسعه یافتگی الزم برخوردار نباشد، هزینه های مالی و غیرمالی 
زیادی بر جامعه تحمیل خواهند کرد. به طور خاص، توسعه منابع 
انسانی در بخش سالمت با مسائل و موانع مختلفی دست به گریبان 
است. نبود استراتژی یا برنامه توسعه منابع انسانی ملی، فراهم نبودن 

ش نیازهای توسعه منابع انسانی، ارتباط ضعیف بین آموزش های پی
ارائه شده و نیازهای کشور، کلی و غیرواقعی بودن سیاست ها در 
حوزه منابع انسانی، توجه ناکافی نسبت به آموزش مستمر، و نبود 
ارتباطات سازنده و موثر میان وزارت بهداشت، آموزش پزشکی و 

سسات آموزشی در بخش سالمت از درمان، دانشگاه ها و سایر مو
جمله مهم ترین این مسائل هستند. بنابراین ارائه خدمات با کیفیت 
در حوزه سالمت، بدون وجود نظام توسعه منابع انسانی مطلوب در 

 مؤثر و مناسب سیستم یک ( نبود17این حوزه امکان پذیر نیست)

 و ناکافی خدمات ارائه به منجر انسانی منابع حوزه توسعه در
 نهایت در و کیفیت ارتقاء عدم و اثربخشی و کارایی ضعیف، عدم

 درمان، بهداشت گردد. وزارتمی جامعه سالمت هم پاشیدگی از

 فنیهای سازمان جمله مرتبط از سازمانهای و پزشکی آموزش و

است.  کشور توسعه بر اقتصاد و تأثیرگذار و مهم تخصصی و
 و بهداشت بخش درانسانی  نیروی توسعه و مهارت و تخصص
است. اما هر  ضروری توسعه ملی اهداف به دستیابی برای درمان

کشور و سازمانی باید بر اساس شرایط و اهداف خود، نسبت به 
. پس  (19)انتخاب رویکرد و مدل توسعه منابع انسانی اقدام نماید 

از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، در تمامی ابعاد جامعه 
دگرگونی به وجود آمد. این تحول با مبنا قرار گرفتن اسالم بود. بدین 
ترتیب اداره جامعه، که متشکل از مدیریت سازمان و موسسه های 
آن است، نیز در پیروی از این رویه، نیازمند تبیین اصول و شیوه های 

یت بر مبنای اسالم است.  پیروی محض و کورکورانه از مدیر
نظریات و نسخه های غربی در حوزه علوم انسانی و به ویژه مدیریت 
نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسالمی به این علوم باشد. 
جامعه اسالمی به علوم انسانی نیاز دارد که با تکیه بر منابع متقن و 

سیدن به تعالی و رشد گام بردارد. اگر سعادت بخش بتواند در راه ر
های مدیریت و تصمیم گیری مبتنی علوم انسانی و به خصوص تئوری

بر مبانی غیر از مبانی فرهنگ قرآنی و اسالمی باشند، به کارگیری 
ها اوال نه تنها از رسیدن جامعه ما به اهدافش، از جمله تکامل آن

آن اهداف متعالی دور انسانی در حیات خود، چه بسا جامعه را از 
نماید، ثانیا اگر بخواهیم با استفاده از نظریاتی که مبتنی بر مبانی می

های بلند مدت کشور همچون چشم انداز باشند برنامهغیر دینی می
بیست ساله و برنامه پنجم توسعه را که مبتنی بر مبانی دینی و 
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 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ه مشکل اسالمی هستند، راهبردی و اجرا نماییم یقینا در اجرا ب
برخورده و بعضا اهدافی غیر از اهداف تعیین شده به دست خواهد 

(. با توجه 20آمد و جامعه در نیل به اهداف خود باز خواهد ماند)
به غنای فرهنگی آموزه های اسالمی، جوامع اسالمی باید توسعه را 
براساس فرهنگ اسالمی تعریف کرده و راهبردهای آن را بر اساس 

کنند که با در نظر ( چنین بیان می19ماتیسکه ) اسالم برگزیند.
داشتن سازمان به عنوان یک حوزه بی طرف، اعضای سازمان انتظار 

های مذهبی خود را در کارشان جاری کنند. دارند که بتوانند اندیشه
عالوه بر این پژوهشگرانی که به مطالعه فنون مدیریت و آثار 

وان بخشی از فرهنگ ملی پردازند، مذهب را به عنفرهنگی آن می
های اصلی در این بین، یکی از مسئولیت (. 21در نظر گرفته اند)

های علوم های اسالمی در حوزهمحققان مسلمان، تبیین شاخص
ها، مدیریت منابع انسانی و به مختلف است؛ و یکی از این حوزه

صورت خاص، توانمندسازی نیروی انسانی است. باید به این نکته 
با  چند دهه است که با آن همه ادعا فقطنمود که غرب با اشاره 

به امور کارکنان را مورد توجه قرار  یدگیرسنظام روابط انسانی، 
توجه و  نیتر یاز چهارده قرن قبل، عال شیاسالم ب یداده است ول

با این حال،  انسان روا داشته است. ساحت را به تیعنا نیتر یانسان
های ها و شاخصلمان در ارائه مدلشکاف مطالعاتی محققین مس

اسالمی متغیرهای مختلف، قابل مشاهده است. این تحقیق با ارائه 
های یک مدل سیستمی قادر خواهد بود تا خال ارتباطی زیر بخش

های اسالمی پر نموده و توسعه منابع انسانی را با استفاده از شاخص
م و با اسال سبب هدفمند شدن توسعه منابع انسانی و پیوستگی آن

و مراکز  النیاستان گ یدانشگاه علوم پزشکفرهنگ اسالمی در 
گردد. مجموع وظایف دانشگاه علوم پزشکی در شرایط  تابعه

کرونایی از حساسیت بیشتری برخوردار شده و لزوم توسعه منابع 
انسانی در آنها از اهمیت محوری بیشتری برخوردار است. نکته ای 
که در این مطرح می شود این است که برخی از دانشگاه های علوم 

ه سایر باالتر جمعیت نسبت بپزشکی در کشور به دالیلی نظیر تراکم 
نقاط کشور، و وجود جاذبه های توریستی برای شهروندان سایر 
شهرها و استان ها، در کنار کمبود منابع و امکانات، از جمله ویژگی 
هایی است که دانشگاه علوم پزشکی گیالن را نسبت به بسیاری از 
 دانشگاه های همنوع خود متمایز نموده و ضرورت توسعه منابع

انسانی شاغل در آن را افزایش بخشیده است. این اهمیت با بروز و 
شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، دو چندان شد. دانشگاه های 
علوم پزشکی ضمن آنکه مسئولیت آموزش نیروی انسانی متخصص 
و ماهر در حوزه بهداشت و درمان را بر عهده دارند، باید مسائل 

جامعه مدیریت نمایند. بر این اساس، هدف بهداشتی و درمانی را در 
 یامدهایو پ یارائه مدل توسعه منابع انساناز اجرای تحقیق حاضر 

 یهابر شاخص دیبا تأک الن،یاستان گ یآن در دانشگاه علوم پزشک
 ی است. اسالم

 
 ها مواد و روش

در این تحقیق به است.  کمی(-آمیخته )کیفیحاضر از نوع  قیتحق
نفر از  18منظور ارائه مدل کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

نفر(،  7خبرگان شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت منابع انسانی )
نفر(، کارکنان با سابقه دانشگاه  8علوم دینی و مدیریت اسالمی )

، نفر( برای گردآوری داده های کیفی 3علوم پزشکی استان گیالن )
استفاده شده است. الزم  MaxQDA20تحلیل محتوا و نرم افزار 

به ذکر است که برای نمونه گیری در این مرحله از روش نمونه 
 گیری هدفمند استفاده شده است. 

در مرحله کمّی نیز برای ارزیابی عوامل و مدل کیفی، از پرسشنامه 
رکنان محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کا

دانشگاه علوم پزشکی گیالن و مراکز تابعه بود که بر اساس فرمول 
گیری غیراحتمالی در دسترس، جامعه محدود کوکران، و روش نمونه

نفر از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و داده ها به روش  318
 SPSS25مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای 

 تحلیل قرار گرفتند. مورد  SmartPLS3و 
 

 ها یافته
برای استخراج مدل کیفی تحقیق، ابتدا مصاحبه های جمع آوری شده 
به متن تبدیل شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل گردیده 

 است که در ادامه به تبیین آن می پردازیم:

 

 

 
 تحلیل محتوا. 1جدول 

 بهبود مستمر
 رفتار و نگرش کارکنان ییرتغ

 
 غربی
 یتوسعه منابع انسان 

 

 بالفعل شدن استعدادها
 تحقق حداکثر عملکرد

 ها یستگیشا
 دانش یریتتحقق مد

 یریپذ یتمسئول یندهآ یها یتقبول مسئول یبرا یآمادگ
 کارکنان

 
 ها یتدرباره مسئول ییتوان پاسخگو

 ها یتتوان انجام مسئول
 یتکامل بعد معنو یبرا یاستفاده از بعد ماد

 یاسالم قرآن ینتوسعه بر اساس مواز
 افراد ییحداکثر شدن توانا
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 و مستمر یاپو یندیفرآ
 رشد انسان

 یقدرت مطلق اله یرشپذ
 یتعال یمناسب برا ینهزم یجادا

 انسان
 عالم محضر خداست ینکها یرشپذ

 یابودن دن یتوجه به فان
 پنهان یبالفعل نمودن استعدادها

 یدگاهتوجه به مقام انسان از د در انسان یکمال معنو
 ینشانسان به عنوان کانون آفر اسالم

 یرمد یتتفاوت در روش حما
 و یغرب یدگاهد ینوجود تفاوت ب

 با اسالم یفوظا ییلزوم همراستا یاسالم
 اسالم یغرب، و دو بعد یبعد یکتفکر 

 جامعه در جامعه یزندگ یفیتبهبود ک

 یغرب
 یامدهاپ 

 

 یسازمان سازمان یشرفتپ
 یبهره ور 

 یادراک
 یفرد

 
 یرفتار
 ینگرش

 یاسالم جامعه یزندگ یفیتک
 یسازمان یبهره ور 

 یادراک
 یفرد

 
 یاسالم
 

 یامدهاپ
 

 یرفتار
 نگرش

 حقوق و دستمزد

 این مدل در قالب شکل زیر گزارش می گردد: 
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 . مدل کیفی تحقیق1شکل 

قالب پرسشنامه کمی محقق ساخته طراحی در ادامه، این مدل در 
شده و در بین اعضای نمونه مرحله کمّی توزیع گردید. ویژگی های 

 43/59جمعیت شناختی این افراد نشان داد که بیشتر آنها مرد )

درصد( بودند. یافته  64/72درصد( ، و دارای تحصیالت کارشناسی )
 یل است:های مربوط به سطح متغیرهای شناسایی شده به شرح ذ

 
 

 . توصیف متغیرهای تحقیق2جدول 
 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین 

 5 333/1 328/0 573/0 567/3 پیامدها
 5 1 39/0 625/0 745/3 پیامد اسالمی

 5 1 101/1 049/1 541/3 پیامد اسالمی جامعه
 5 1 756/0 87/0 975/3 پیامد اسالمی سازمانی

 5 1 071/1 035/1 451/3 پیامد اسالمی فردی )حقوق و دستمزد(
 5 1 627/0 792/0 17/4 پیامد اسالمی فردی )ادراکی(
 5 1 236/1 112/1 708/3 پیامد اسالمی فردی )رفتاری(
 5 1 223/1 106/1 61/3 پیامد اسالمی فردی )نگرشی(

 5 1 616/0 785/0 389/3 پیامد غربی
 5 1 728/0 853/0 682/3 پیامد غربی جامعه

 5 1 094/1 046/1 55/2 پیامد غربی سازمانی )پیشرفت سازمانی(
 5 1 163/1 079/1 453/3 پیامد غربی سازمانی )بهره وری(

 5 1 154/1 074/1 368/3 پیامد غربی فردی )ادراکی(
 5 1 271/1 127/1 714/2 پیامد غربی فردی )رفتاری(

 5 1 898/0 948/0 667/3 غربی فردی )نگرشی(پیامد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 10

http://quranmed.com/article-1-667-fa.html


 139... آموزه اساس بر انسانی منابع توسعه های شاخص ارائه 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 5 222/1 535/0 731/0 943/3 توسعه منابع انسانی
 5 333/1 523/0 723/0 105/4 توسعه منابع انسانی غربی

 5 1 589/0 767/0 299/4 توسعه منابع انسانی غربی )مسئولیت پذیری کارکنان(
 5 1 926/0 963/0 031/4 کارکنان(توسعه منابع انسانی غربی )تغییر رفتار و نگرش 

 5 1 069/1 034/1 984/3 توسعه منابع انسانی غربی )مدیریت دانش(
 5 1 742/0 862/0 836/3 توسعه منابع انسانی اسالمی

 5 1 055/1 027/1 717/3 توسعه منابع انسانی اسالمی )بر اساس موازین اسالمی(
 توسعه منابع انسانی اسالمی

 5 1 777/0 882/0 868/3 های اسالمی تعالی اسالمی(زمینه)ایجاد 

 5 1 13/1 063/1 925/3 توسعه منابع انسانی اسالمی )توجه به مقام انسانیت(
 5 1 792/0 89/0 887/3 تمایز توسعه منابع انسانی غربی و اسالمی

 اسالمی -تمایز دیدگاه غربی-توسعه منابع انسانی
 5 1 756/0 869/0 088/4 )روش حمایت مدیر(

 اسالمی -تمایز دیدگاه غربی-توسعه منابع انسانی
 5 1 314/1 146/1 626/3 )همراستایی وظایف با اسالم(

 اسالمی -تمایز دیدگاه غربی-توسعه منابع انسانی
 5 1 193/1 092/1 947/3 )تفکر مادی و معنوی(

همچنین یافته های مربوط به بررسی نرمال بودن متغیرها که با 
انجام  اسمیرنوف -و کولموگروف رو،یشاپاستفاده از آزمون های 

 یرهایمتغ یبه دست آمده برا یداریسطح معنشد نشان می دهد که 
در نمونه مورد  قیتحق یرهایمتغ جهیاست در نت 05/0کمتر از  قیتحق

در ادامه و پس از تحلیل  .ستینرمال برخوردار ن عیاز توز یبررس
عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم این متغیرها، مدل ساختاری تحقیق 
نیز مورد بررسی قرار گرفت که در قالب شکل های زیر گزارش می 

 گردد:

 
معناداری: مدل در حالت 2شکل 

 
 : مدل در حالت استاندارد3شکل 
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با توجه به مدل فوق می توان دریافت که آماره آزمون در فرضیه 
بوده و لذا مورد  96/1تاثیر توسعه منابع انسانی بر پیامدها بیشتر از 

است و  504/0تایید قرار گرفته و میزان این تاثیر نیز برابر با 
بوده و نشان  254/0نیز برابر با  R2مچنین بر اساس میزان شاخص ه

درصد تغییرات واریانس پیامدها، از طریق  4/25دهنده آن است که 
توسعه منابع انسانی محقق خواهد شد که این میزان در حدتقریبا 

 باالیی است.
 

 گیرینتیجه
و  یاحرفه اقداماتاز  یدیحوزه نسبتاً جد یتوسعه منابع انسان
 یدو دهه گذشته، توسعه منابع انسان یاست. ط یمطالعات دانشگاه

 راتییو تغ دیها در مواجهه با رقابت شدسازمان ادیعالقه ز لیبه دل
 لیتبد تیریمد در حال توسعه یمنطقه نیتر عی، به سرسازماندر 

در نحوه  یریچشمگ راتییع مدرن تغایدر صنالبته  .(22)شده است
 است. رخ داده تیقابل کیبه عنوان  یمنابع انسانتوسعه نگرش 
مملو از اختالف نظر در مورد منشأ آن  یمنابع انسانتوسعه مطالعه 
معاصر  تیریمد یامدهایمملو از گفتار در مورد پ نیو همچن

ها به ناچار باید دست در دنیای متالطم امروزی سازمان .(23)است
در  رییتغ. (24)ایندبه تغییرات بزنند تا بتوانند بقای خود را حفظ نم

در هر دو  یادیز راتیافراد مرتبط است و تأث رییها با تغسازمان
. الزم به ذکر گذارند یم ریسازمانها بر افراد تأث -جهت وجود دارد 

است که، کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیدند، برای 
رسیدن به اقتصادی پایدار و حفظ منافع کلی کشور احتیاج به 

 .(25)توانمندسازی منابع انسانی دارند
افراد مسئول  رایهستند، ز یهر سازمان هیسرما نیتر لیبد یافراد ب

ها سازمان شود. یهستند که در همه سطوح انجام م ییهایریگمیتصم
و  لی، تخصص، پتانستی، خالقیاستعدادها، زمان، انرژ با استفاده از

توسعه تخصص کنند. افراد برای خود مزیت رقابتی ایجاد می هوش
و استفاده از منابع  دیجد طیها و شرابا چالش یسازگار یانسان برا

ه است. پاسخ دادن ب یمنابع انسان یدیپاسخ، نقش کل یبرا ازیمورد ن
 فعال یبرا یآمادگ تیدر وضع فرد است که یمعن نیتخصص به ا

حال، دانش و مهارت  نیو در ع ددانش و مهارت ها قرار دار یساز
 نییاست تع ازیالزم مورد ن یارائه راه حل ها یکه برا ار یخاص یها
 .(26)کندمی

توسعه و استفاده از  دهیبه ا یانسانمفهوم توسعه منابع بنابراین  
سازمان و توسعه و  کیتوسعه  از طریق یها و دانش انسانمهارت

عملکرد  شیآموزش کارکنان آن سازمان خاص با هدف بهبود و افزا
این امر در حالی است که هر مدلی که برای  .(27)سازمان اشاره دارد

هر سازمانی ترجمه و تجویز می شود مبتنی بر ایده ها و نظریاتی 
است که بر اساس پیش نیازهای آن سازمان و کشور تعریف شده و 
لذا امکان استفاده از آنها در سایر کشورها و سازمان وجود ندارد و 

شور مربوطه بومی سازی حداقل باید این ایده باید در سازمان و ک
شود. با این دیدگاه باید افزود که یکی از سازمان هایی که از اهمیت 

ها تاناس یدانشگاه علوم پزشکبسیار باالیی برخوردار است، مجموعه 
در اعمال اقدامات حاکمیت بالینی و حفظ و نظارت  و مراکز تابعه

سازمانی بر سالمت جامعه، توجه و تأکید ویژه بر مهمترین منبع 

ای برخوردار است. بنابراین ارائه فعال در این بخش از اهمیت ویژه
های اسالمی به توسعه منابع انسانی مدلی که بتواند بر اساس شاخص

این سازمان بپردازد، یک ضرورت محوری است؛ و محققین در این 
باشند. برنامه هایی که جهت توسعه منابع تحقیق به دنبال این امر می

ی در دانشگاه علوم پزشکی تدوین می شود باید به همه ابعاد انسان
توسعه منابع انسانی توجه کند و آن را به صورت یک کلیت و یک 
مجموعه در نظر بگیرد. همچنین این برنامه ها هر چه قدر هم خوب 
طراحی شوند، بدون حمایت رسمی مدیران و سازمان موفق نخواهند 

ارای اهمیت بسیار زیادی است چرا بود. حمایت مدیران و سازمان د
که باید منابع و امکانات و تسهیالت کافی و مورد نیاز را در زمان 
مناسب فراهم آورد و انگیزه الزم را در منابع انسانی ایجاد نماید. با 
توجه به پیامدهایی که در دیدگاه اسالمی و غربی برای توسعه منابع 

وسعه ت رائه گردیده، باید بینانسانی متصور شده است و در مدل نیز ا
باط ارت یپرور ینجانش ینو همچن یشغل یرو توسعه مس یمنابع انسان

 سو، سازمان یککنند، از می یداافراد توسعه پ یبرقرار نمود. وقت
ر تیک و استراتژ یرترهای مهمتر، خطافراد را در پست ینتواند امی

 تواندمی یرشود مدمی یدر سازمان خال یکه پست یقرار دهد و زمان
. یدماها استفاده نپست یندر ا ینیجانش یبرا یافتهافراد توسعه  یناز ا
نموده و نقاط ضعف و  یهاز کارکنان خود ته یستیتواند لمی یرمد

ها را آموزش نقاط ضعف آن یقها را مشخص کند و از طرقوت آن
در  یگر،د یها را پرورش دهد. از سوبرطرف نموده و نقاط قوت آن

 هایییشود که به دنبال رشد و توسعه توانامی یجادا یزهانگ ینافراد ا
رار ق یدتریها و مشاغل باالتر و جدخود بروند و تا بتوانند در پست

های های خود، فرصتیت. اگر افراد بدانند که با توسعه قابلیرندبگ
امر را  ینا یشتریب یزهشود، با انگمی یجادشان ا یبرا یدیجد یشغل

در ایران، با توجه به اینکه ساختار و اساس نظام  .ندکنمی دنبال
حکومتی، مبتنی بر ارزشهای اسالمی است باید به این نکته توجه 

ها و امور مدیریتی ها تا چه اندازه در رویهنمود که این ارزش
گیرند. این در حالی می های مختلف نیز مورد توجه قرارسازمان

ها در ری از اساتید، مدیران و کارکنان سازماناست که بسیا
-نمایند که در بستری ایرانیمی ای تحصیلهای دانشگاهیمحیط

ها و گیرند که بر نظریهمی مبانی نظری و کتبی را فرا اسالمی،
تفکرات غربی استوار گردیده اند؛ و نوعی دوگانگی در ذهن این افراد 

گذشت زمان دچار استحاله شده ای که با گیرد؛ دوگانگیمی شکل
اند که شناخت مرزهای دقیق آنها از و آنقدر در یکدیگر ادغام شده

یکدیگر کار آسان و امر شفافی نیست و بر همین اساس پرسشهای 
گیرد و پاسخ به آنها، وابسته به حیطه بندی می بسیاری در ذهن شکل

اسالمی است. در این تحقیق نیز تالش  –تفکرات غربی، و ایرانی 
ر ها شفافتها و مرزبندیگردید تا با استفاده از یک مطالعه، حیطه

 .شود و مسیر برای اجرای تحقیقات بیشتر هموار گردد

 

References 
1. ALIC, B. (2021). ORGANIZATIONS 

INVOLVEMENT IN THE HUMAN 

RESOURCE DEVELOPMENT ON THE 

LABOR MARKET. Annals of’Constantin 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 10

http://quranmed.com/article-1-667-fa.html


 141... آموزه اساس بر انسانی منابع توسعه های شاخص ارائه 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

Brancusi’University of Targu-Jiu. 

Economy Series, 1. 
2. Collins, J. C. (2019). A more radical 

human resource development: The time is 

now. Human Resource Development 

International, 22(4), 405–411. 
3. Udin, U. (2020). Renewable Energy 

and Human Resource Development: 

Challenges and Opportunities in Indonesia. 

International Journal of Energy Economics 

and Policy, 10(2), 233. 

4. Han, S. J., & Stieha, V. (2020). Growth 

Mindset for Human Resource 

Development: A Scoping Review of the 

Literature with Recommended 

Interventions. Human Resource 

Development Review, 1534484320939739. 

5. Fadaei Kiwani, Reza and Sadat Eshkor, 

Seyedeh Zuleikha (2017), The place of 

education in the development of human 

resources in modern organizations, 

Bimonthly of Applied Studies in 

Management and Development Sciences, 2 

(5), 1-9. 

6. Dachner, A. M., Ellingson, J. E., Noe, 

R. A., & Saxton, B. M. (2021). The future 

of employee development. Human 

Resource Management Review, 31(2), 

100732. 
7. Chaudhary, M. K., & Dhakal, A. P. 

(2021). COVID-19 PANDEMIC AND 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

PRACTICE IN NEPALESE 

COMMERCIAL BANKS. 

INFORMATION TECHNOLOGY IN 

INDUSTRY, 9(2), 1–10. 
8. Farhadi, Ali and Sadeghi, Amir (2016), 

Requirements for Human Resources 

Development of Military Organizations in 

Horizon 1410 and Its Impact on Defense 

Development, Defense Futurology, 1 (3), 

35-62 

9. Adam, I. O., Alhassan, M. D., & 

Afriyie, Y. (2020). What drives global B2C 

E-commerce? An analysis of the effect of 

ICT access, human resource development 

and regulatory environment. Technology 

Analysis & Strategic Management, 32(7), 

835–850. 
10. Sami, Satyash and Nargesian, Abbas 

and Shah Hosseini, Mohammad Ali and 

Manzoor, Davood. (1399). Provide a 

framework for explaining the dimensions 

and components of human resource 

development in project-based organizations 

(case study; Ministry of Energy). Human 

Resource Management Research, 12 (2 (40 

consecutive)), 63–100. 

11. Afroogh, S., Kazemi, S. A., 

Hajhosseini, F., & Alizadeh, A. (2021). 

Moral Sensitive Human Resource 

Development: A Conceptual Model and Its 

Implementation. International Journal of 

Business and Management, 16(6( 
12. Gopinath, R. (2021). Relationship 

between Human Resource Development 

Climate and Role of Motivation: An 

Empirical Study in Manufacturing Sector. 

Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education (TURCOMAT), 

12(11), 4549–4558. 
13. Otoo, F. N. K. (2019). Human resource 

development (HRD) practices and banking 

industry effectiveness. European Journal of 

Training and Development. 
14. Kasdorf, R. L., & Kayaalp, A. (2021). 

Employee career development and 

turnover: a moderated mediation model. 

International Journal of Organizational 

Analysis. 
15. Ramsey, N., Burrell, D. N., & Aridi, A. 

S. (2021). Exploring Executive Coaching as 

a Smart Education Employee Development 

Tool for Executive Women in Complex 

Organizations. International Journal of 

Smart Education and Urban Society 

(IJSEUS), 12(3), 11–28. 
16. Shet, S. V. (2020). Strategic talent 

management–contemporary issues in 

international context. Human Resource 

Development International, 23(1), 98–102. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             9 / 10

http://quranmed.com/article-1-667-fa.html


 همکاران  و جیفروری خالقدوست لیال 142

 

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

17. Asghari Sarem, Ali and Markazi 

Moghadam, Nader (2015), Analysis of 

Critical Factors for Human Resource 

Development Success in the Field of Health 

Based on Methodology (Q), Quarterly 

Journal of Management of Government 

Organizations, 3 (11), 27-50. 

18. Karami Ajdari, Parisa and Ainparast, 

Afsoon and Masoudi Asl, Yerevan (2017), 

The rate of burnout among nurses in 

selected hospitals of Tehran University of 

Medical Sciences, Payesh, 16 (5), 595-603. 

19. Mitsakis, F. (2019). Modify the 

redefined: Strategic human resource 

development maturity at a crossroads. 

Human Resource Development Review, 

18(4), 470–506. 
20. Salmannejad, Mostafa (2010), 

assessing the Fundamentals of Limited 

Rational Models and the Global Horizon in 

Decision Making from Imam Ali's (AS) 

Perspective in Nahj al-Balagheh, Master 

Thesis in Industrial Management, Faculty 

of Economics, Management and 

Accounting, Yazd University. 

21. Mohammadi, Mehdi  and Abdul Hamid 

, Mehdi (2015), The model of human 

resource management implementation in 

the light of Islamic teachings with a focus 

on Nahj al-Balagheh, Quarterly Journal of 

Disciplinary Management Studies, 2 (10) , 

311-336. 

22. Kareem, M. A. (2019). The impact of 

human resource development on 

organizational effectiveness: An empirical 

study. Management Dynamics in the 

Knowledge Economy, 7(1), 29–50. 
23. Thoman, D., & Lloyd, R. (2018). A 

review of the literature on human resource 

development: Leveraging HR as strategic 

partner in the high performance 

organization. Journal of International & 

Interdisciplinary Business Research, 5(1), 

147–160. 

24. Adiat, K. O., & Akintayo, D. I. (2018). 

Human resource development for 

sustainable development: Perspective for 

youth empowerment in Nigeria. 

International Journal of Advances in 

Agriculture Sciences. 
25. Cho, E., & McLean, G. N. (2017). 

National human resource development 

revisited in the Republic of Korea. KEDI 

Journal of Educational Policy, 14(1), 25–45. 
26. Byrd, M. Y. (2021). A new normal: 

The changed landscape of human resource 

development in the wake of COVID-19. 

SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, 

CA. 
27. Saengchai, S., Joemsittiprasert, W., & 

Jermsittiparsert, K. (2020). Human resource 

development and success of engineering 

procurement construction project: What 

role engineering education and human 

resource competency can play. Test 

Engineering and Management, 82, 3476–

3487. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://quranmed.com/article-1-667-fa.html
http://www.tcpdf.org

