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  عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري
  هاي اخالقی در آن و رشد ارزش

  *حسین شیخیمحمد
  يدهكچ

هاي صورت گرفته در جهـت اصـالح آن همچنـان     تالش ةهمبا وجود شور كنظام اداري 
ي هـا  ارزشتـوجهي بـه    بي ،اصلي آن عللي از كي .يي الزم استگو پاسخ ارايي وكفاقد 

تحقيق حاضـر   ،رو اسالمي و نقش بنيادين آن در تحول و سالمت نظام اداري است. از اين
ي اخالقـي در آن بـا   هـا  ارزشنظام اداري و رشـد   صدد تبيين عوامل مؤثر بر سالمترد

ـ   نانظـري و عملـي معصـوم    ةريم و سـير كاستفاده از آيات قرآن  تفاده از روش بـا اس
ـ توان چنين نتيجـه گرفـت    . با تحليل محتوي منابع اسالمي ميتحليلي است -توصيفي  ه ك

ـ  ،ي اخالقـي در آن هـا  ارزشسالمت نظام اداري و رشد  مبـاني  سـو تحـت تـأثير     كاز ي
از سـوي ديگـر   و م بر باورهاي افراد سـازماني اسـت   كشناختي حا شناختي و انسان هستي

اعمـال   ،رو سازماني است. از اين سازماني و برون ارزشي، درون ةگان تحت تأثير عوامل سه
  سازماني ضروري است. سازماني و برون سه نوع اصالحات بينشي و اعتقادي، درون

ي هـا  ارزشم اداري، سـالمت سـازماني، سـالمت نظـام اداري،     سالمت، نظاها:  كليدواژه
  .اخالقي
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  مقدمه
ها را  مدي دولتآیت و کارهاي عمومی و فساد در نظام اداري، مشروع توجهی به خواسته بی

 يحیات و بقـا  است و ادامۀها در محیط  ست سازمانکعامل ش کند؛  مدت تهدید میدر بلند
تحـول و   برايی از اقدامات اساسی کاصالح نظام اداري یسازد.  ل مواجه میکآنان را با مش

ها نیز به سـرانجام   ها و تالش آید و بدون این مهم سایر برنامه شورها به حساب میک ۀتوسع
ها اقدامات فراوانی در جهت اصالح و بهبود سـاختار و   نخواهد رسید. به همین دلیل دولت

کاهش فساد اداري  یی بیشتر و همچنینوگ پاسخ مدي وآارکیالت اداري خود به منظور کتش
سازي  ساده ارگماري،کاز جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به اند،  انجام داده

ها،  گري دستگاه اهش تصديکسازي و  کوچکسازي وظایف و اختیارات،  ساختارها، شفاف
نـان  کارکرد، تشـویق  کـ ارهاي نظارتی، ارزیـابی عمل ک و گیري ساز ارکتحول در نظام مالی، به 

  و ارشاد و تنبیه افراد متخلف. و نیز قدردانی از آنها متعهد و تالشگر 
ارائـه   متعـددي  هاي همایش و مقاالت نونکتا اداري نظام سالمتدربارة شور ما نیز ک در

سـالمت نظـام اداري    برايه اسالم کارهایی ک به مبانی و منابع اسالمی و راه اما ،شدهو بر پا 
ردي اسـالمی بـه ایـن    کـ متر توجه شده است. به همین دلیل این پژوهش با رویکاده ارائه د

 اداري نظـام  سـالمت  مبانی و عوامل مؤثر بر تبیین تحقیق این هدفموضوع پرداخته است. 
  .باشد می علی مؤمنان امیر مدیریتی ةسیر بر یدکتأ با و اسالمی منابع اساس بر

 عوامل مـؤثر بـر   :که است اساسی سؤال این به اسخپ یافتن  در پی نوشتار این در محقق
  است؟ دامک اسالم از دیدگاه ي اخالقی در آنها ارزشرشد  و اداري نظام سالمت

 تـأثیر  و ذیل هاي مؤلفه از کهریدربارة  اسالم دیدگاه بایداین پرسش  پاسخ یافتنراي ب
  :شود تبیین اداري نظام سالمت بر آن

  ت نظام اداري چیست؟عوامل ارزشی مؤثر بر سالم ـ 
  ؟کدام استسازمانی مؤثر بر سالمت نظام اداري   عوامل درونـ 
  سازمانی مؤثر بر سالمت نظام اداري چیست؟ عوامل برون ـ 

 بـراي  اي تابخانـه ک ةشـیو  از اسـتفاده  بـا  نظـري  مطالعـات  در آغـاز  ،مهم این در اجراي
 هـا  داده تحلیـل  براي تحقیق ايه مؤلفه استخراج از پس و گیرد می صورت ها داده گردآوري

   .شود می استفاده یتحلیل روش از
  پردازیم. نون به تعریف مفاهیم اصلی مرتبط با موضوع میکا



   ۱۰۱هاي اخالقي در آن  ارزشعوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري و رشد 

  . مفاهيم و اصطالحات۱
  سالمت. ۱-۱

 سـم یارگان کیـ  در یینارسـا  و يمـار یب ی فقـدان معنـ  بـه  ،در مقابل مفهوم بیماري ،سالمت
 و نفـس  سـالمت  و بقا مانند ـ   مواردي در سالمت ۀلمک از عام مفهوم. است) زنده موجود(

 سـالمت  و بقـا  اجتمـاع،  سالمت و بقا دین، سالمت و بقا ر،کتف و عقل سالمت و بقا نسل،
 از بعد مرحله . است طبیعی اهداف تحقق براي طبیعی فعالیت توان و قابلیت وجود ـ  محیط

. در اسـت  اهـداف  بـه  رسیدن و ها قابلیت آوردن در فعلیت به یعنی املکت و رشد سالمت،
نگاه اسالمی به سالمت انسان باید نفس و نسل و جامعه را سالم نگـه دارد تـا بـه رشـد و     

  1مال برسد.ک

  سالمت سازماني. ۱-۲
ل کخود به حل چهار مش ۀهاي اجتماعی براي بقا، رشد و توسع نظام ۀهم پارسونز ةبه عقید

فتگی نیازمندند. سالمت سازمانی عبـارت  پارچگی و نهکاساسی انطباق، دستیابی به هدف، ی
هـا. برخـی    ییاست از: توانایی سازمان در حفظ بقا و سازش با محـیط و بهبـود ایـن توانـا    

و سـازمان سـالم را     ار متـرادف دانسـته  کـ سالمت سازمانی را با بهداشت روانی در محـیط  
نـان  کارکفشار روانی  ی وکتحر مکامیدي، نارضایتی،  ه میزان افسردگی، ناکدانند  سازمانی می

ه کـ دانـد   لی میکموضوع  ک) سالمت سازمانی را ی1995(نیوالن برساند. کرا به حداقل مم
  2.استها در ارتباط  فشار روانی، بهداشت روانی و اخالق در سازمان ۀبا سه مجموع

 را سـازمانی  سـالمت  ،بنـیس  وارن ماننـد  مدیریت رفتاري علوم نظران صاحب از برخی
 حـال  در و پـذیر  تطبیـق  سـالم،  سـازمان  سالم، ماندا شبیه اند. شمرده سازمانی درکعمل معیار
عوامل سازمان قابلیت  ۀلیکه کدانند  اي نیز سالمت سازمانی را وضعیتی می عده 3.است رشد

و بتوانند انحراف از هنجارهـاي اداري   باشند تأمین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته
هنگـام را   وقت شناسـایی و تـدابیر الزم و بـه    ف سازمانی را در اسرعو قانونی و موانع اهدا

براي رفع آنها لحاظ نمایند. برخی نیز سالمت سازمانی را به معنـاي تبعیـت از هنجارهـاي    
فسـاد اداري   ،ه در مقابـل آن کـ انـد،   رد سازمانی و شغلی دانسـته کاخالقی و قانونی در عمل
هنجارهاي اخالقی و قـانونی و سـوء اسـتفاده از     نی و تخطی ازکش است و به معناي هنجار

موقعیت و جایگاه شغلی و اداري براي مقاصدي غیـر از خاسـتگاه اصـلی و قـانونی بـراي      
  منفعت شخصی یا گروهی است.
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 نیست يدیجد مفهوم یسازمان سالمت :سدینو یم یسازمان سالمت خصوص در دنیال
 يهـا  ییتوانـا  هکـ بل، شـود  ثرؤم لکش به فیوظااجراي  يبرا سازمان ییتوانا شامل فقط هک

 بـا  یرانیمـد  ،سـالم  دستگاه کی در .بخشد یم بهبود یبالندگ و ییوفاکش، رشد يبرا را منظا
 خـود  ارکـ  هک دندار وجود باال ۀیروح با شناس فهیوظ ینانکارک و متعهد و معنا تمام به سواد

شـوند. برخـی    مـی  سازمان ییایپو مایۀ هک هستند سودمند و ثرؤم يافراد و دارند دوست را
 بجـا  درست، يها يریگ میتصم و يساز میتصم نیز سالمت سازمانی را به توانایی سازمان در

 طیمحـ  در ایـ پو و زنـده  موجـودات  عنـوان  به سالم يها سازمان. اند ردهکتعریف  مناسب و
 از و ابنـد ی توسـعه  کننـد،  رشـد  یافکـ  و الزم اناتکام شدن فراهم با و پدید آیند توانند  یم

 نـد یفرآ لیتسـه  و یطـ یمح يازهـا ین نیتـأم  باعث ارزنده و سالم خدمات و االک ۀارائ قیطر
  .شوند جامعه ییوفاکش و رشد

  نظام اداري. ۳ـ۱
ه خـدمات و  شود ک اطالق میها و نهادهاي دولتی و عمومی  نظام اداري به مجموعه سازمان

  دهند. می  کاالهاي عمومی را ارائه

  قيي اخالها ارزش. ۴ـ۱
ه با اختیـار از انسـان صـادر    کافعال و رفتارهایی است و اعمال،  ،ي اخالقیها ارزشمراد از 

  4ان باشد.امري ناشی از اختیار انس ۀشود یا مبدأ آنها فعل اختیاري باشد یا نتیج

  سالمت سازماني از ديدگاه اسالم. ۵ـ۱
ي اسـالمی  ها ارزشات و راز دیدگاه اسالم سالمت سازمانی به معناي رعایت قوانین و مقرّ

همچنین رعایت موازین ارزشی و اخالقـی اسـالم در    ،هاي اداري وظایف و فعالیتاداي در 
  .استنان و مدیران و ارباب رجوع کارکروابط بین 

  سالمت سازماني يارتقا. ۶ـ۱
ه موجب شود سـازمان بـه درسـتی وظـایف     کبهبود توانایی سازمان براي گونه تالش  به هر

ه سـازمان را  کام دهد و به اهداف خود نایل آید و همچنین پیشگیري از عواملی خود را انج
  دارد. وظایف و دستیابی به اهداف باز می اجراياز 

  . مباني نظري تحقيق۲
شـود،   مـی  مـرور  امور دولتی در هر دوره ةادار مباحث ناظر بهپیش از ورود به بحث اصلی 



   ۱۰۳هاي اخالقي در آن  ارزشعوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري و رشد 

امـور دولتـی بـا پیـدایش      ةگـردد. ادار  ن مـی سپس عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري تبیـی 
  :است  هایی به شرح ذیل هن همواره وجود داشته، و داراي ویژگیکها از دوران  دولت
ه بـر قـانونی بـودن و وفـادار بـودن بـه سـازمان و        ک. شخصی بودن؛ یعنی به جاي این1

  به فردي خاص مانند پادشاه یا وزیر وفادار بودند. ،ومت استوار باشندکح
  اقدامات اغلب با فساد و سوء استفاده از اداره براي عواید شخصی همراه بود. .2
ه در صـدر  کـ  بـود  . یگانه راه استخدام شدن، توسل به حامیان و خویشان و دوسـتانی 3

ی و کـ آوري عـوارض گمر  امور قرار داشتند، خرید مشاغل و مناصب مانند خرید حق جمع
  5شده وجود نداشت. اشخاص استخدام تگیشایسنی براي یضمتها بود و هیچ  مالیات

  م تاراج ادارهنظا. ۲-۱
 ةدر ایالـت متحـد  » غنائم به طرف پیروز تعلق دارد«ۀ اداره با استنتاج از گفت نظام 19در قرن 

ــودکــآمری ــایین  .ا متــداول ب ــاتی از پ ــا ســطح  بعــد از برگــزاري هــر انتخاب   تــرین ســطح ت
  شـد  طرفداران حزب برنـده واگـذار مـی    هاي اداري به اعضا و ریاست جمهوري، همه شغل

  بــه حـزب برنــده  امـور دولتــی، ماننـد حمایــت و مزایـاي مســتقیم، قانونـاً     ةو مزایـاي ادار 
  ه شـهروندان کـ چرا ؛ارایی و اثربخشـی بـود  کـ فاقـد   نظـامی چنـین   .انتخابات تعلق داشـت 

ت به صـورت یـک کسـب و کـار خصوصـی      امور متعلق به دول ةدند اداردی میه کهنگامی 
شوند،  ره محسوب میکاالي قابل مذاکآنها  يتصمیمات دولتی، پول و آرا  ه در آن،کآمده در

  هکـ قـدیم   کالت ذاتـی اداره بـه سـب   کند. مشـ دار  منظادانستند چه جایگاهی در داخل  نمی
  اي و مرامـی بودنـد، بـه    منطقـه   شـده،  کیـ کهـاي شخصـی، سـنتی، تف    راسیکل بوروکبه ش

  امـور  ةنوزدهم و اصـالحاتی متناسـب بـا الگـوي سـنتی ادار      ایجاد تغییراتی در اواخر قرن
  دولتی انجامید.

  امور دولتي ةالگوي سنتي ادار. ۲ـ۲
قابـل   مباحـث  .امور دولتی در اواسط قرن نوزده در انگلسـتان آغـاز شـد    ةالگوي سنتی ادار

ر مالك قراند از: حذف حمایت خانوادگی و فامیلی در گزینش و ا  در این الگو عبارتطرح 
قرار گرفـت  » راسی وبرکبورو«گزینش بر مبناي شایستگی. این الگو تحت تأثیر تئوري  دادن

اي، اسـتخدام و انتصـاب بـر     ید داشت: خدمات عمومی مجـزا و حرفـه  که بر موارد ذیل تأک
  6د تغییر دولت.خدمت با وجو ۀطرفی سیاسی، و حق ادام اساس شایستگی، بی
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  جديد مديريت دولتي. ۲-۳
امـور دولتـی    ةسـنتی ادار  الگويهاي  در پاسخ به نارسایی 1990 ۀو اوایل ده 1980 ۀدر ده

 7رد.کمدیریتی در بخش دولتی ظهور  جدیدرد کروی

  رد اسالمي كروي. ۲-۴
امور دولتـی   ةه براي اصالح نواقص در ادارکی یها تالش ۀهمبا ه یادآور شدیم کگونه  همان

رد سـوء  کـ شـورها از عمل که بیشتر کوارد است  صورت گرفته، هنوز انتقادات فراوانی به آن
اسـالمی بـراي    ۀرسـد یگانـه راه در جامعـ    به نظر می ،رو برند. از این ها رنج می این سازمان

توان آن را  ه میکي اسالمی است ها ارزشمدیریت مبتنی بر  ،دستیابی به سالمت نظام اداري
  مسائل دولتی به شمار آورد. ةدر ادار ردي نوکروی

ة بـه ادار  منـد  نظامنون نبود نگاه کدر سالمت نظام اداري تا ها امیکنا ةعمد دالیل زا یکی
آزمون  ةهاي وحیانی اسالمی و اجراي امور با شیو قطع ارتباط بشر با آموزه ،آن أمنشو  امور

تمـام   نکردن و لحاظ جامع نبودنارهاي ارائه شده به دلیل ک رو، راه از این .و خطا بوده است
ام مانده است. در کنا ت نظام اداري به معناي حقیقی خودور، در دستیابی به سالمجوانب ام

 فرهنگـی، همچـون عوامـل    يمتعـدد  عوامل معلول توان را می اداري نظام سالمت هکحالی 
 ارهـاي ک راه بایـد  آن تحقـق  بـراي  هکـ  دانسـت  اجتمـاعی  و سیاسـی،  اقتصـادي،  ساختاري،
ـ  کارکام اداري را مشـروط بـه سـالمت    اسالم سالمت نظ شود.  ارائه چندبعدي ویـژه  ه نـان ب

نـان دولـت، رعایـت    کارکمدیران عالی و رهبران جامعه، توجه به نیازهاي مـادي و معنـوي   
رد مـدیران، اعمـال   کو عملها  ها در واگذاري امور، اعمال نظارت چندگانه بر فعالیت اهلیت
و باورهـا،   هـا  ارزشحول در هاي عادالنه در روابط متقابل شخصی و جبران خدمات، ت رویه

امـور،   ةت مـردم در ادار کهـاي آمـوزش و پـرورش نیـروي انسـانی، مشـار       تحول در برنامه
ن اتوان به منشور مـدیریتی امیرمؤمنـ   می امثال اینها. در این زمینهن و ابرخورد قاطع با متخلف

بـا نگـاهی    ي اسالمی است وها ارزشه مبتنی بر باورها و کرد کاشاره  اشتر کمالبه  علی
ند، بایدها و نبایدهاي مدیریت را براي دستیابی به سالمت و رشد و بقاي نظـام اداري  م نظام

  ند.ک میبیان و نیروي انسانی شاغل در آن 
ه کسازد  مهم رهنمون می ۀتکما را به این ن علیامام مدیریتی  ةمروري اجمالی بر سیر

در را  منـد  نظـام هـاي جـامع و    یاستآن حضرت براي حفظ سالمت نظام اداري تدابیر و س
  دادند. توجه قرار می کانون
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  سالمت نظام اداري بر مؤثر عوامل .۳
ها و باورهاي  سالمت نظام اداري معلول عوامل متعددي است که برخی ریشه در ارزش

هاي  اعضاي سازمانی دارد که اگر اصالح و تقویت شود بسیاري از معضالت و ناهنجاري
ا رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ه اخالقی سازمان

ناشی از ساختارهاي نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهاي نادرست در ارتباط بین 
باشد. برخی عوامل هم جنبۀ برون سازمانی دارد که شامل عوامل  مدیران و کارکنان می

  شود.  سیاسی و قضایی می
  شيعوامل ارز. ۱-۳
  جامعه اساسي نيازهاي تأمين ييفاك وجوب. ۱-۱-۳

 حـد  در را آن تولیـد  و یـد کتأ جامعـه  نیـاز  مورد و اساسی خدمات و االهاک تولید بر اسالم
 علیهـا  النظـام  یتوقـف  التـی  الصـناعات  ان« :است دهکر واجب افراد عموم بر جامعه فایتک

 انحصـار  عنـد  لفـین کالم بعـض  علـی  بعضها یتعین قد بل النظام ۀماقا لوجوب ۀیفاک تجب
 زیـرا  ؛اسـت  ییفـا ک واجب است متوقف آنها بر نظام هک صناعاتی همانا 8؛...»القادر لفکالم

 لفینکم از بعضی بر اعمال گونه این گاهی ، بلکهاست واجب آن داشتن استوار و نظام حفظ
  .شود می عینی واجب دارند قدرتی چنین هک

ـ  ،هـا  سـازمان  یلکهـدف مقـدماتی از تشـ    ماز دید اسـال  گفت توان می ،بنابراین  ویـژه  هب
را  خـود  وظـایف  ها سازمان اگر .است عمومی نیازهاي تأمین ،دولتی و عمومی هاي سازمان

 و اند نموده عملگذارده شده  آنان ةعهد بر هک رسالتی بخشی از به انجام دهنددر این زمینه 
هـا، در   صـی و گروهـی سـازمان   دستیابی به منـافع شخ  هک اندازه هر به در غیر این صورت

  باشند. گو پاسخ رفته و باید سؤال زیر آنان ردکعملباشد، سالمت  كرفتارهاي سازمان مال

  يسازمان ناسالم هاي فعاليت از پيشگيري. ۲-۱-۳
 سـالمت  بـه  هکـ ی خـدمات  و االهـا ک تولیـد  مانند ها سازمان هاي فعالیت از بسیاريدر اسالم 

اسـب  کم«هـاي شـیعه بـا عنـوان      تـاب کشده و در برخـی از   رسانند ممنوع زیان می جامعه
 و معـامالت  مـواردي از قبیـل   تحـریم  اسـالم بـا   رو از اینشده است. بحث از آنها  » محرمه

 ورود از ،نیرنـگ و غـش در معاملـه    ار،کـ احت ربـا،  راه از آوري سـود  ،آور ي زیـان قراردادها
  .ندک تأمین می را سازمانی سالمت وپیشگیري  ناسالم هاي فعالیت به ها سازمان
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  عمومي اموال بخشش منع. ۳-۱-۳
 بـذل  حق آنان ،بنابراین .است گرفته قرار ارگزارانک اختیار در هک است امانتی عمومی اموال

 بفـیء  ةالـوال د وجـ « :فرمایـد  می علی حضرته ک چنان ؛ندارند را عمومی اموال بخشش و
  .است خیانت و ستم مسلمانان، مالال بیت از مانکحا بخشش 9؛»ختر و جور المسلمین

  عمومي اموال در جويي صرفه. ۴-۱-۳
 سـازمانی  هر ؛است عمومی اموال در آن جویی صرفه میزان ،اداري نظام سالمت دیگر معیار

 نـد کتـري   بهینه ةاز اموال عمومی استفاد و جویی بیشتر صرفه عمومی اموال استفاده از دره ک
 بـه  نامـه  نوشتن در حتی خواست خود ارگزارانک از ه حضرت علیک ؛ چناناست تر سالم

  :نندک جویی صرفه او
  ضـروري  غیـر  هاي حرف و نیدک کنزدی هم به را سطرها و نیدک كناز و تیز را هایتان قلم
 تحمـل  مسـلمانان  امـوال  هک بنویسید زیاده هک مبادا و بپردازید معانی به و نیدک حذف را

  10.دندار ضرر

  ارگزارانكتگان و گذاري فرهيخ اثر. ۵-۱-۳
ه بـا  کـ  انـد  بزرگـان و افـراد برجسـته    ،ی از عوامل مهـم بسـیاري از تحـوالت اجتمـاعی    کی

عی را ایجاد یـا تسـریع و هـدایت    هاي اجتما هاي خردمندانه و موفق خود دگرگونی رهبري
 گـروه  دو فساد و سالمت به را جامعه و سازمان فساد و سالمت اسالمرو،  از این 11.کنند می

  :فرمایند می گرامی رسول هک چنان؛ استزده  پیوندارگزاران آن کفرهیختگان و یعنی 
. شود می فاسد امت باشند فاسد اگر و ماند می صالح امت باشند، صالح اگر هک اند گروه دو

و  ]فرهیختگان[ در پاسخ فرمودند: عالمان هستند؟ سانیک چه انآناي رسول خدا  پرسیدند
  12.]ريکلش شوري وکارگزاران [ک امرا

 زیادي تأثیر آنها انکنزدی و جامعه رهبران عالی، مدیران رفتار و زندگی یفیتک اسالمدید  از
 و رهبـر  صـفات  مـورد  در دلیـل  همـین  بـه . دارد جامعه افراد سایر عمل و رفتار سالمت بر

 بـه  ملزم هک نیستند جامعه نمسئوال و خدا پیامبر فقط هک ندک می تصریح قرآن جامعه مدیران
 قـرآن . باشـند  گونـه  ایـن  بایـد  هم آنها فرزندان و همسر هکبل ،اند زیستی ساده و زهد رعایت

 همسـر در مقـام   شما فرماید می خواستند، جنگی غنائم از سهمی هک پیامبر زناندربارة  ریمک
  13.بیاورید روي دنیا به نباید اسالمی ۀجامع رهبر و پیامبر
»تُنَّ کَأَحلَس النَّبِی ساءیا ننَ النِّساءم زنـان  از یکـ ی همچـون  شـما  پیامبر همسران اي ...؛ د 
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 آنهـا  انکـ نزدی عالی نظام اداري و نیـز  و ارشد مدیران و اسالمی ۀجامع رهبران ،بنابراین
 بیشـتر  منـدي  بهره معناي به آنان باالتر سازمانی سمت و هستند تري سنگین مسئولیت داراي

 کـه  شود دیده می نیز علی مدیریتی ةسیردر  ،رو از این .نیست عمومی منابع و اناتکام زا
 و نظـارت  توجه نیز خودارگزاران کو  انکنزدی زندگی به دقت به ،زیستی ساده ایشان ضمن

  :ددنفرمو چنین، بصره شان درکارگزار حنیف بن عثمان به نامه در حضرت آن 14کردند. می
 خـود  بـراى  ابریشم، هاى بافته و گندم مغز و پاك عسل از توانستم مى ،خواستم مى اگر من
 مرا طمع و حرص و گردد، چیره من بر نفس هواى که هیهات اام آورم، فراهم لباس و غذا
 بـه  که باشد کسى »یمامه« یا »حجاز« در که حالى در برگزینم، لذیذ هاى طعام که دارد وا

 از هـایى  شکم پیرامونم و بخوابم سیر من یا رد،نخو سیر شکمى هرگز یا نرسد، نانى قرص
 شـاعر  که باشم چنان یا باشد، داشته وجود سوخته جگرهاى و چسبیده، پشت به گرسنگى

 هـایى  شـکم  تـو  اطـراف  در و بخـوابى  سیر شکم با را شب که بس را تو درد این: «گفت
 در و خوانند نامنامیرمؤ مرا که دهم رضایت همین به یاآ »باشند چسبیده پشت به و گرسنه
  15نگردم؟ آنان الگوى زندگى هاى سختى در و نباشم شریک مردم با روزگار هاى تلخى

  متخلف انكنزدي با قاطع برخورد. ۳ـ۱ـ۶
 از انآن انکنزدی و ارشد مدیران ،رهبران سالمت به اسالم هتمامدآوري شد ااه یکگونه  همان

در  افـراد  سـایر  رفتـار  بـر فراوانی  تأثیر ،منفی چه و مثبت چه ،آنها رفتار هک است جهت آن
 آنهـا  مـورد  در هـم  مکـ  تخلفـات  هکـ  سـت رو از این. داشت خواهد نظام اداري و اجتماعی

 خـود  دختـر  با علی شدید برخورد :شود می برخورد آن بابه شدت  و نیست شده پذیرفته
 حفـظ  بـه  حضـرت  آن اهتمـام  بیانگر بود، گرفته عاریه المال بیت ۀخزان از را بندي گردن هک

  16.است تخلفات از و بازداشتن آن اداري دستگاه سالمت
 و نـد داد نمـی  برتـري  دیگـران  بـر  را خـود  خویشـاوندان  و نزدیکان از یک هیچ علی
 آنان ةاستفاد سوء و امتیازخواهی و انصافی بی هرگونه با وند شد نمی قائل آنان براي امتیازي

 دسـت  حضـرت  آن و کـارگزاران  عموها پسر از یکی که زمانی. ندکرد می برخورد شدت به
 در داد، اختصـاص  خـود  بـه  را امـوالی  و کـرد  خیانـت  حکومت امانت در و گشود، تعدي

  :فرمودند او به اي نامه
 تا دهد فرصت مرا خدا و نکنى چنین اگر و گردان، باز را آنان اموال و بترس، خدا از ،پس

 تو شمشیرى با و باشد، من عذرخواه خدا زدن که کرد، خواهم کیفر را تو یابم، دست تو بر
 چنـان  حسین و حسن اگر خدا به سوگند. گردید دوزخ وارد زدم کس هر به که زنم مى را
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 آنکـه  تا رسیدند نمى آرزو به و دیدند نمى خوش روى من از دادى، انجام تو که کردند مى
  17.سازم ودناب آمده پدید ستم به که را باطلى و ستانم، بازپس آنان از را حق

 از بـردن  بهـره  در کـس  هـیچ  ایشـان  بـراي  و ،نستنددا می همگان آن از را دارایی آن بزرگوار
 در نامنـ ؤمامیر. تبـار  و خویش و فرزند نه و یار و پیرو نه نداشت، برتري دیگري بر دارایی

. دیگـران  با که دارند را سختگیرانه رفتار همان حسین و حسن با ،همگان دارایی از برداشت
 بنـدگان  ۀهمـ  میـان  برابـر  و اندازه یک به ،شاناختیار در موجود امکانات دنخواه میایشان 

  .ببارد یکسان به بر همگان نیز خدا رحمت تا شود، تقسیم خدا

  سازماني عوامل درون. ۳ـ۲
 ةننـد ک ه بیـان کـ عوامـل سـاختاري   ) شوند. الـف  سازمانی به دو دسته تقیسم می عوامل درون

تـوان بـدان وسـیله     ه میکدهند  سازمان هستند و مبنایی به دست می کهاي درونی ی ویژگی
که حاکی از نـوع تعامـل   عوامل رفتاري ) ب 18،گیري و با هم مقایسه کرد اندازهها را  سازمان

  باشد. میان کارکنان و مدیران در یک سازمان می

  عوامل ساختاري .۱-۲-۳
  مشورتي گيري صميمت. ۱-۱-۲-۳

 بـاالترین  در معـدود  افـرادي  اختیـار  در گیـري  تصمیم قدرت که است این اداري تمرکز از منظور
 شـود،  توزیـع  سـازمانی  مختلـف  سـطوح  در قـدرت  ایـن  اگر ؛گیرد قرار سازمانی یا اداري سطح

 بسـیار  هسـتند  شـخص  بـه  قائم که آنجا از متمرکز هاي سازمان. یافت نخواهد تحقق تمرکز
 حتـی  هکـ  است این نیز قرآن منطق. پاشند رو میف تحولی كاند با وند پذیر آسیب و نندهکش
 بـاز  باشـد،  رمکـ ا پیـامبر  شـریف  وجود یعنی انسان، باالترین ةعهد بر جامعه رهبري راگ

 ةشـالود  حضـرت،  آن فقـدان  بـا  هک اي گونه به باشد، او شخص به قائم نباید اسالمی ۀجامع
 رشـد  و خالقیت اهشک سبب اه سازمان در زکتمر هک آنجا از ،بنابراین 19.ریزد هم به جامعه

 و تعـالی  سـمت  بـه  تکحر هک او فطرت و سرشت با این و شود می انسانی نیروي تعالی و
 بـا  بایـد  مـدیران  دارد، منافات اسالمی تعالیم روح با و است نهایی مالک به نیل و پیشرفت
  .آورند فراهم را آنها بالندگی و رشد ۀزمین خود ۀمجموع  زیر و نانکارک به اختیار تفویض

 بـه  را سـازمان  مـدي آارکنا و شـده  منتهـی  رأي استبداد به غالباً فردي هاي گیري تصمیم
 و مشـورت  بـر  اسالم در صحیح اي شیوه به امور ةادار منظور به و دلیل همین به دارد دنبال
 جهـت  اساسـی  عامـل  را مهـم  ایـن  و است شده یدکتأ امور انجام در دیگران از خواهی نظر

  .نمایند توجه آن به باید مدیران هک است نموده معرفی مانساز سالمت حفظ
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 هـر «ــ   20».شود نمی نابود و هالك ،رایزنی کند که کس آن«ـ   :یندفرما می علی مؤمنان امیر
  21».شود می رهنمون درست راه به نماید، مشورت خردمندان با کس

 نفـر  کیـ  با هایین گیري تصمیم اما ،شود می استفاده نامتخصصهاي نظر از شیوه این در
 تنـوع  هکـ  گروهی گیري تصمیم مزیت از هک است نآ گیري تصمیم از نوع این ویژگی .است

 همچنـین  و افـراد  گریـزي  مسـئولیت  از اجتنـاب  هکـ  آن معایـب  از و استفاده هاست دیدگاه
  .شود می اجتناب آن، بودن گیر وقت

  گرايي قانون. ۲-۱-۲-۳
 همگان جانب از قانون رعایت. است قانون به همگان پایبندي امور، ةادار در اصل ترین مهم
 برتـرین  قـانون،  اجـراي  در مسـاوات  بـه  عمـل  و تبعیض نبودن و باشند که اي مرتبه هر در

. نمایـد  می تضمین را آنها مردمی نۀپشتوا و کند می حفظ را ها دولت سالمت که است چیزي
 زمامـداران  بـه  را حقیقـت  ایـن  بـود،  شـده  محروم حکومت از که روزگاري در امیرمؤمنان

  :شد یادآور خطاب عمربن به که چنان نشوند؛ خارج درست مسیر از آنان تا شد  می یادآور
آنها  اگر و باشی نیاز بی امور سایر ازکنی  عمل بدانها و داري پاس راآنها  اگر که است چیز سه
 قانون[ حدود راياج:] فرمود چیست؟آنها  :پرسید. [نبخشد سودتآنها  جز چیزي کنی ترك را
 خشنودي در خدا کتاب به حکم و ]بیگانه و خویش[ دور و نزدیک به نسبت] یکسان طور به
  22.سیاه و سفید میان عدالت به] المال بیت[ تقسیم و خشم، و

  در امور شفافيت. ۳-۱-۲-۳
 و کـارایی  ةنسـنجید  اصـول  نیز و نظام ةبالقو فسادهاي و ها عدالتی بی از هک عواملی از یکی

 شفاف. است شفافیت ،کند می جلوگیري اداره و مدیریت فرآیندهاي در خالص جویی صرفه
 بـه  زیـرا  ؛هاسـت  سیاسـت  ترین کلیدي ۀجمل از مدیریت و حکومت در مسائل و امور بودن
و  امـور  کـه  ماند می برپا و کند می رشد و شود می پیدا آنجا کاري خالف و تباهی عمده طور

 بسترسـاز  پـرده  پشـت  هـاي  مـدیریت . بمانـد  پنهـان  شـوندگان  اداره و مردمـان  دیـد  ازموضوعات 
 خـالف  اقـدامات  بگیـرد،  صـورت  شفاف چیز همه اگر. است ستمگري و کاري خالف نادرستی،

 قابـل  کـه  اي سـایه  معـامالت  جویانـه،  منفعـت  و طلبانـه  قدرت پنهان روابط آن، از بیرون و قانون
 کـار  و ساز چنانچه. شود می کم شدت به یا بدیا نمی معنی نیست، قانونی پیگرد و حسابرسی

 ـ  حـق  چـارچوب  در نظـامی  اسـرار  جز بهـ  چیز همه که شود تنظیم اي گونه به امور ةادار
 گمـان  صورت در حتی و شود آشکارسازي تباهی و خالف ظهور محض به و باشد، شفاف
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 سـامان  بـه  یریتمد و زمامداري امور شود، گذاشته میان در پرده بی و آشکار مسائل ستمی،
 برایشـان  را خـود  دلیل بردند، گمان را داشتنی روا ستم تو ةدربار شهروندان اگر 23:گردد می

  24.بگردان خویش از را ایشان] بد[ هاي  گمان ات، سازي شفاف این با و کن، آشکار شفاف
 در کـه  چنـان  داند، می سازي شفاف و روشنی و صراحت بر را حکومت بناي امیرمؤمنان

 چنـین  را خـود  مـدیریت  و داري حکومـت  روش مردم، با سخنی در خویش کومتح آغاز
 و ام، نداشـته  پنهـان  را حقیقـت  سـوزنی  سـر  ةانداز به هرگز سوگند خدا به« :فرماید می بیان
  25».ام نگفته دروغی گونه هیچ

 ناراسـتی،  هرگونـه  از دور بـه  و شـفاف  بـود،  گونـه  ایـن  علـی  امام مدیریت و ومتحک
 در شـما  حـق  کـه  بدانید هان« :فرمود می حضرت آن. کاري فریب و گویی روغد کاري، پنهان

  26»پنهان ندارم. شما ـ از جنگ در جز ـ  را رازي هیچ که است آن من نزد
 جملـه  از ،شـود  می مدیریت و حکومت کارایی موجباز جهات گوناگون  سازي شفاف
 مشـخص  شـوندگان،  اداره و مردمـان  یـافتن  مشـارکت  امور، سالم ةادار مدیران، درستکاري

 توجیه اهداف، به بهینه دستیابی امور، موقع به اصالح ها، کاري خالف و ها تباهی سریع شدن
  :حق بر مردم بردن راه و شوندگان اداره و مردم

 و شـهروندانت،  با نرمشی و همراهی و است، نفست دادن پرورش اي گونه کار، این در که
 هـم  خـودت  خواسـت  بـه  حـق  راه بـه  آنان بردن و نداشت برپا با که است آوردنی دلیل

  27.اي رسیده
 اعتمـاد  و شـود  جلـوگیري  هـا  خـواري  ویـژه  و هـا  رانـت  از تـا  شود می سبب امور شفافیت

 ارگزارانکـ  شـود   می موجب همچنین یابد، افزایش جامعه رهبران و ارگزارانک به شهروندان
 ،ضـمن  در .باشند گو پاسخ مردم برابر در باید هکچرا ؛باشند خود اعمال و رفتار مراقب نظام

 نقـش  ایفـاي  آنهـا  اصالح در ،پرداخته ها برنامه نقد به امور روند از اطالع با جامعه نخبگان
  . نمایند می

  ييگو پاسخ .۴-۱-۲-۳
 ،الن نظـام اداري کـ سـطح خـرد و چـه در سـطح      چـه در  ،مدیران واحدهاي سازمانی ۀهم
 تـر  پـایین  مسئوالنبا  مدیران ارشد. کنند حرکت فاهدا سوي به که دارند مشترك ولیتیئمس

 در کـه  چنـان  28؛است والنهئمس سرپرستی، ماهیت و دارند قرار همسویی و اشتراك در کامالً
  :است آمده نبوي مشهور حدیث



   ۱۱۱هاي اخالقي در آن  ارزشعوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري و رشد 

 آن. شوید می بازخواست شوندگانتان اداره ةدربار شما ۀهم و سرپرستید شما ۀهم که بدانید
 بازخواسـت  شـهروندانش  ةدربـار  و است سرپرست راند، می انفرم مردم بر که زمامداري

  29.شود می
 و ولئمسـ  خود نقش تناسب به کس هر یعنی ؛است مشترك ولیتئمس تلقی مدیریت، ۀالزم

  :است فرموده منانؤامیرم .یندگو پاسخ و ولئمس سازمان ۀمجموع نیز و ،ستگو پاسخ
 سفارش خدا از داشتن پروا به شوید می بازخواست آن از که چیزي به عمل ةدربار را شما
 هر« :فرماید می عزوجل خداي. رهسپارید آن سوي به و هستید آن گرو در شما که کنم، می

 بـر  خود] عقوبت[ از را شما خداوند و: «فرماید می و »است خویش دستاورد گرو در کس
 بـه  ندسـوگ  پـس « :فرمایـد  مـی  و »اسـت  خـدا  سوي به] همه[ بازگشت و دارد، می حذر

 بنـدگان  اي بدانیـد  »کـنم  می پرسش اند، کرده می آنچه ةدربار آنان ۀهم از که پروردگارت
  30.کرد خواهد بازخواست اعمالتان از را شما خداوند که ،خدا

سـوي   از اختیـارات  انتقـال  بـا  و اسـت؛  امورة ادار ۀالزم خواهی ولیتئمس و اختیار تفویض
 صـورت  در بلکـه  ،شـود  نمـی  مسـؤولیت  سـلب  ،کننـده  تفـویض  ارگزارانکمدیران ارشد و 

نظـارت وي چـه در بـین مـدیران یـا       ۀحیطـ  در نادرسـتی  و خالف بروز و کجی ،انحراف
  باشد. می گو پاسخ ارگزاران، همواره مسئول وک

  سازماني نظارت. ۵-۱-۲-۳
 بـه  تجـاوز  و وظـایف  اداي در وتاهیک از پیشگیري منظور به ارگزارانک ردکعمل نظارت بر

بـن     عـب ک بـه  حضـرت  دستور. استضروري ، اداري نظام سالمت حفظ نیز و مردم حقوق
 آن در ارگزارانکـ  ردکـ عمل بررسی و تحقیق و السواد  ورهک ۀمنطق به مسافرت بر مبنی کمال

  .است اداري نظام سالمت حفظ در مهم این بیانگر حضرت آن به گزارش ارسال و منطقه
  :فرمایند می خود یرانمد از یکی به اي نامه در امیرمؤمنان نیز

ـ  ویـران  را آباد هاي زمین تو هک رسیده خبر من به   تصـاحب  اي توانسـته  آنچـه  و اي ردهک
 سـاب حدرنـگ   بی اي؛ خورده خیانت به است، بوده دستت زیر هک المال بیت از و اي نموده

  31.بفرست برایم را خویش

  پذيري نقد و نقد فرهنگ سازي نهادينه. ۶-۱-۲-۳
گویی و چاپلوسی از مدیران عالی است. معموالً  ها، تملق ي گریبانگیر سازمانها یکی از آفت
کـه   کننـد. چنـان   طلب براي منافع خود و نزدیک شـدن بـه مـدیران چنـین مـی       افراد فرصت

گویی صـراحت   نمودند کسانی را که در حق به کارگزاران خود توصیه می یامیرمؤمنان عل
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آنـان انتقـادات سـازنده و      هـاي  ف از کارهـا و برنامـه  بیشتري دارند و به جاي مدح و تعری
  32.خواهانه دارند به خود نزدیک نمایند خیر

 وهـا   کاسـتی  شود می سبب ها دستگاه و مدیران از نقد فرهنگ ترویج و باز فضاي ایجاد
 آن هکاین با علی مدیریتی ةسیر در. شود فراهم آنها اصالح ۀزمین و ارکآش احتمالی مفاسد

 از مـردم  فرهنگـی  تربیت براي، نداشتندنیازي  نصیحت و انتقاد به و بودند وممعص حضرت
 و خالصـانه  نصیحت با مرا سپ: «نندک بیان پروایی  هیچ بی را خود انتقادات خواستند می آنان

  33».نیدک یاري ناراستی و کش هرگونه از سالم
 هـا  حـل  راه بهترین و دآور می فراهم را ارکاف پرورش ۀزمین جامعه در انتقاد و نقد فضاي

  .ندک می آشنا خویش ضعف نقاط از را آنها ،داده قرار نظام مدیران اختیار در را

   عوامل رفتاري. ۲-۲-۳
  نانکارک با برخورد در عدالت 1-2-2-3

برنـد و در ازاي آن، نهادهـاي    ها بیشتر عمر خود را در نهادهاي اجتماعی بـه سـر مـی    انسان
اقتصـادي و   ۀایـن مزایـا بـه دو دسـت     .دهنـد  گونـاگونی ارائـه مـی   اجتماعی به افراد مزایاي 

ه بـا رفـاه مـادي،    کـ شود. مزایاي اقتصادي، مزایایی است  بندي می اجتماعی طبقه -احساسی
اجتمـاعی بـه جایگـاه فـرد و      -آسایش و سطح زندگی افراد ارتباط دارد و مزایاي احساسی

زایا، اهمیت زیادي براي افراد سازمان گردد. چگونگی توزیع این م هویت وي در گروه برمی
شوند و هچنین ماهیت مزایاي توزیع شده را  ه مزایا توزیع میکروشی  ،دارد. اعضاي نهادها

لـی  کبه طور  34دهند. ل میکاتی را از عادالنه یا ناعادالنه بودن آنها شکنند و ادراک ارزیابی می
افـراد   ،منصـفانه توزیـع شـود   روش  کهاي خوب و بد زندگی اجتماعی به یـ  چنانچه جنبه

اري براي جمع نشان خواهنـد داد. در مقابـل، هنگـامی    کمتعهدتر شده، تمایل بیشتري به فدا
دهنـد و   متـر تمایـل نشـان مـی    که رخدادها ناعادالنه دیده شود، افراد به وفاداري و تالش ک

 اي عـدالت رویـه   ۀطبـق نظریـ   35ن است به دزدي، تهاجم و شورش دست بزنند.کحتی مم
آمـدها را عادالنـه بداننـد     توزیـع در  ۀگیري در زمین هاي جاري تصمیم ه افراد رویهکهنگامی 

داننـد در ایـن صـورت     ه مـی اي عملکـرد بهتـر خواهنـد داشـت؛ چراکـ     بیشـتري بـر   ةانگیز
تواند عامل مهمی بـراي   اي می همچنین عدالت رویه 36شود. ردشان به دقت ارزیابی میکعمل

اري کـ هـاي   اري آنان باشد و تـأثیر عمیقـی بـر نگـرش    کلب همشناخت انگیزش افراد و ج
  37ار خواهد داشت.کها و خلق و خوي خوب آنان در محیط  انسان



   ۱۱۳هاي اخالقي در آن  ارزشعوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري و رشد 

 و غـارت  و ستم و زور جوالن ۀعرص آن اداري هاي دستگاه و جامعه نباشد، عدالت اگر
  .شود می چپاول

: فرمـود  مـى  کـه  مشـنید  بارها خدا رسول از من« :فرماید می اشتر مالک به علیامام 
 نخواهـد  رسـتگار  نسـتاند،  بـاز  اى بهانه و اضطراب بى زورمندان، از را ناتوانان حق که ملّتى
  38».شد

 اسـت  عدالت اصل علیامام  مدیریتی ةسیر و اندیشه در امور ةادار اصول ترین مهم از
 ۀزمینـ  کردن فراهم و اسالمی دولت اهداف به توان نمی بدان جز و است چیز همه معیار که

 ترین مهم بلکه نیست، اخالقی ةپسندید امر یک تنها عدالت. یافت دست جامعه و فرد تعالی
 و شـد  عـدالت  راه شـهید  طالـب  ابـی  بن علی که جایی تا است اجتماعی مدیریت اصل

 و وي بـا  مخالفـت  همـه  آن اسـباب  حکومـت،  و مـدیریت  در عـدالت  اصل به او پایبندي
  39.شد شدولت

 ؛از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت     علـی  در نگـاه  امـور  جرايا در عدالت اهمیت
  ».است عدالت سیاست معیار 40؛ »العدل هالسیاس مالك« فرماید: ه میک چنان

 بـراي  مسـاوي  امکانـات  همـه،  بـراي  که معناست بدین مدیریت در عدالت بودن معیار
 قـانون  وضع در و یابد دست دارد استحقاق بدانچه کس هر و شود فراهم تعالی و پیشرفت

 بـر  امتیـازات  و هـا  تفـاوت  و نـرود  کسـی  بر تبعیضی و بشود مساوات رعایت آن اجراي و
  41.باشد استحقاق و صالحیت مبناي

 در فراگیـر  عـدالتی  یۀسـا  در جـز  دو، آن همراهـی  و همـدلی  و مـردم،  و دولـت  پیوند
 تحکومـ  بخـش  نظـام  عدالت« :است فرموده علی منانؤامیرم. شود نمی حاصل مدیریت

  42».است
 پویـایی  و الزم نشـاط  و سـالمت  عـدالت  دادن قـرار  محـور  حضرت مدیریتی ةسیر در
  43.کند می فراهم تعالی سوي به را جامعه درست

  شـدن  آشـکار  و شـهرها  در عـدل  برقـرارى  زمامـداران،  چشـم  روشـنى  برترین همانا و
ـ  کـه  اسـت،  رهبر به نسبت مردم تمحب ـ  هـاى  دل تمحب   هـا  قلـب  پـاکى  بـا  جـز  ترعی

 ،بگیرند را رهبر پیرامون شوق و رغبت با که است زمانى آنان خیرخواهى و آید، نمى دیدپ
 زمامـدارى  مدت شدن طوالنى و باشد، نگذاشته ترعی دوش بر را سنگینى بار حکومت و
  44.نباشد ناگوار تمل بر
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هـاي   یفیت برخورد با آنان در روابط متقابـل شخصـی و همچنـین جنبـه    کهمچنین افراد به 
هـا و رفتارهـاي    این نـوع از عـدالت بـر نگـرش     .اند گیري حساس اري فراگرد تصمیمساخت

  45.گذارند نان اثر میکارکگوناگون 
 سـفارش  امـور  ةادار در عـدالت  رعایت به پیوسته را خود کارگزاران علی امیرمؤمنان

 :شـد  آوریاد او به فرمانی در داد، قرار مصر والی را بکر ابی بن محمد وقتی که چنان ؛کرد می
 و خـویش  و بنگرد چشم یک به را همه و کند رفتار نرمی به مردمان با تا داد فرمان او به و«

  46.»شمارد برابر حق در را بیگانه
 اهـل  و او بـه  مصر به بکر ابی بن محمد رفتن از پس که اي نامه در حضرت آن همچنین

 اداره را امـور  عـدالت  اسـاس  بـر  که کند می سفارش بکر ابی بن محمد به است، نوشته مصر
 اهمیتـی  چـه  از امـر  این که بداند بکر ابی بن محمد تا شود می یادآور را آن پیامدهاي و کند

 تـا  ]کـن  رعایت را مساوات آنان میان در[ کن نگاه چشم یک به را همه و« :است برخوردار
  47.»نگردند مأیوس عدالتت از ناتوانان و نبندند ناتوانان بر ستم طمع تو تبعیض در بزرگان

 و نباشـند  مسـاوات  اصـل  پایبنـد  عمل در کارگزاران و زمامداران اگر که است مشخص
 و زورمنـدان  تعدي و تجاوز ۀزمین بهترین دارند، روا تبعیض و ننگرند چشم یک به را همه

 امـر  ایـن  و را؛ سـتمدیدگان  نومیـدي  و یـأس  اسـباب  و کـرد  خواهنـد  فـراهم  را ستمگران
 چنین در تواند نمی دولتی هیچ و هاست دولت و ها حکومت سقوط و تباهی علت ترین مهم

  48.یابد دست اصالحی مقاصد به احوالی و اوضاع

  نانکارک معیشتی وضع بهبود. 2-2-2-3
 مفاسـد  از بسـیاري  ۀزمینـ  مـادي را  فقرتوان  با توجه به اهتمام اسالم به بعد مادي انسان می

 هکـ  اداري فسـاد  از جلوگیري هاي راه از یکی رد. به همین دلیلک تلقی ازمانیس و اجتماعی
 در. اسـت  دولتـی  مـدیران  و نانکارک معیشت تأمینه، شد یدکتأ آن بر فراوان دینی منابع در

  :فرمایند می مالک به حضرت . آننیز به این مهم توجه شده است مدیریتی علی ةسیر
 و نـد ک می تقویت خویشتن اصالح در را آنها ارک این زیرا ؛بده آنان به افیک حقوق گاه آن
 از اگـر  آنهاسـت،  بر حجتی و سازد می نیاز بی آنهاست، دست زیر هک اموالی در خیانت از

  49.نندک خیانت تو امانت در یا سرپیچی تو هايدستور
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  پرورش و آموزش .۳-۲-۲
 ،افـراد  رفتـار  و اجتمـاعی  فراینـدهاي  دگرگـونی  عامـل  تـرین  مهـم  هک باورند این بر برخی

 اجتمـاعی  تحـوالت  عامـل  تـرین  مهم هک است این صحیح نظر اما است، تصادياق تحوالت
 انسـانی  بعـد  با اقتصادي تحوالت مانند تحوالت سایر و است، پرورش و آموزش در تحول
 در تحـول  امـا . نیسـتند  برخـوردار  اول ۀدرج اهمیت از و ندارندارتباط مستقیم  بشر حیات

 و شـود  می افراد معنوي و روحی هویت دلتب سبب بیش ماک جامعه کی پرروش و آموزش
 و آمـوزش  ،بنـابراین  50.سـازد  مـی  دگرگـون  را آنـان  كسـلو  و رفتار و اخالق، د،یعقا و آرا

 نادرسـتی  موجـود،  احـوال  و اوضـاع  بدي از مردم شدن آگاه در دارد یفراوان تأثیر پرورش
 از آنـان  ةتفاداسـ  سـوء  و زمامـداران  و قدرتمنـدان  نیـت  سـوء  م،کحا هاي آرمان و ها ارزش
. صـحیح  هـاي  آرمـان  و هـا  ارزش و مطلوب احوال و اوضاع نیز و خود، میتکحا و قدرت
 آنـان  گـرایش  و اقبال بر هم و افزاید می مردم دانش بر هم ،پرورش و آموزش ترتیب، بدین

  51.صحیح و مطلوب هاي آرمان و ها ارزش و احوال و اوضاع به
 علـل  از یکـ ی هـاي مـادي و معنـوي را علـم و     خـوبی  ۀهم أنیز منش علی مؤمنان امیر
لـم اصـل هـر خیـري     ع« :ینـد فرما مـی  معرفـی  جهل را اجتماعی محیط هر در فساد اساسی

  53».هر بدي است ۀریش جهل« 52؛»است
 فسـاد  بزند، عملی به دست آگاهی و علم بدون هک سیک« :فرمایند مینیز  رمکا پیامبر

 آنهـا  نیاز از بیشتر خوب اخالق به مردم نیاز« 54؛»او سالم ارهايک از است بیشتر او تباهی و
  55.»است اقتصادي امور به

 بـه  آنهـا  پـرورش  و تربیـت  و هـا  سازمان مدیران و نانکارک و مردم به آموزش ،بنابراین
  .دارد آن سالمت ارتقاي و اداري نظام تحول در اساسی نقش شایسته اخالق سبک

  یساالر ستهيشا. رعايت ۴-۲-۲
 دادن انجـام  براي الزم شرایط و توانایی از نانکارک و مدیران باید سازمان افاهد تحقق براي

 و اعتقـادات  و دانـش،  هـا،  مهـارت  شـامل  هـا  ویژگـی  و شرایط این .باشند برخوردار ارهاک
 سـازمان  اهـداف  ،بگیرنـد  دسـت  به را امور ةادار ناالیق افراد اگر. شود می نانکارک باورهاي

از دیـدگاه اسـالم    .شـد  خواهـد  تهدیـد  نیـز  سـازمان  اراییکـ  و سالمت و شود نمی محقق
 کاردانـان  به کارها که است این داري امانت مهم مصادیق از و ندا م مرد داران امانت زمامداران
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 خـداي . شـود  مـی  گشوده ها  ستم ۀهم باب صورت این غیر در که شود سپرده شایستگان و
 کـه  دهد مى فرمان شما به خداوند« :شود ردهسپ اهلش به ها  امانت که است داده فرمان متعال
 داورى عـدالت  بـه  کنید، مى داورى مردم میان که هنگامى و بدهید صاحبانش به را ها امانت
  )58 :نساء(.» کنید

را در بـر   امانـات  ۀهمـ و  اسـت  عـام  اینجـا  در امانـات  مفهـوم  که آید برمی آیه ظاهر از
 مـدیریت . اسـت  خلـق  کارگزاري و پیشوایی و يرهبر امانات، ترین مهم از البته و ؛گیرد می

  56.شود سپرده اهلش به باید که سنگین است امانتی مردم
 واگـذاري  در اهلیت و شایستگی رعایت علی امیرمؤمنان و اکرم پیامبر عملی ةسیر

 بـراي  صـالحیت  فاقد افراد انتصاب و ارگماريک به امیرالمؤمنین. است بوده مسئولیت و
 ارکـ  بـه  سـبب  به ها دولت سقوط و زوال« :دانند می تکهال و ستکش وجبم را امور ةادار

  57».است پست افراد گرفتن
  :نوشت خود منصوب قاضی به آن حضرت

 تـا  خدا لعنت کند، خیانت آن به کس هر که است امانتی حکومت این که !رفاعه اي بدان
 او از محمـد  نهد کار سر بر و کند استخدام را خائنی کس هر و باشد او بر قیامت روز
  58.است بیزار آخرت و دنیا در

  تنبيه و تشويق. ۵-۲-۲
 عامل متخلف افراد تنبیه همچنین و آنان از شایستهقدردانی  و نانکارک ردکعمل از ارزشیابی

 ایـن  تحقـق  شود. می نامتخلف رفتار اصالح و سازمان در شناس وظیفه و متعهد افراد تشویق
  :فرمایند می علی امیرمؤمنان. دارد نبالد به را اداري نظام سالمت مهم

 و تالش هرگز و کن، شناسایى را آنان از هریک زحمات و رنج دقیق، ارزشیابى یک در و
 و شـرافت  تـا  مشـمار،  ناچیز را او خدمت ارزش. نگذار دیگرى حساب به را کسى رنج

 شود باعث کسى گمنامى یا بشمارى، بزرگ را کوچکش کار که باعث نشود کسى بزرگى
  59.بدانى ناچیز را او بزرگ کار که

 ؛نباشـند  یکسـان  نظـرت  در بدکار و نیکوکار هرگز« :فرماید می علیدیگري  بخشنیز در 
 یـک هر پس شوند، مى تشویق بدکارى در بدکاران و رغبت، بى نیکوکارى در نیکوکاران زیرا

  60». ده پاداش کردارشان اساس بر را آنان از
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  . عوامل برون سازماني۳-۳
  عوامل سياسي . ۱-۳-۳

 مـردم  مقابـل  در را خـود  و نباشـند  مـردم  رأي از  برخاسـته  هکـ  استبدادي سیاسی هاي نظام
رو، در  . از ایـن نـد ا هـاي اداري  و نظـام  جوامـع  در فساد براي عامل ترین مهم ،نبینند گو پاسخ
یی نظـام  جـدا  ۀن نظام اداري به فساد، نظری امور دولتی براي آلوده نشد ةهاي سنتی ادار الگو

نان اداري در برابـر  کارکدند. بر اساس این نظریه مدیران و کرطرح سیاسی از نظام اداري را 
هاي وحیانی، نظام  نبودند. اما در نظام اسالمی با الهام از آموزه گو پاسخ محیط جامعه و مردم

ام اداري ه سـالمت و فسـاد در نظـ   کـ اي  به گونـه  ،آید سیاسی مبناي نظام اداري به شمار می
ه کـ گونـه   تـوان گفـت: همـان    مـی  زمینهدر این  ر از سالمت و فساد نظام سیاسی است.متأث

در  ،گیـري و مانـدگاري نظـام سیاسـی الهـی مـؤثر اسـت        لکخواست و نظارت مردم در ش
و براي ماندگاري سـالم آن  گذارد  اثر میها و چگونگی اجراي نظام اداري الهی  گیري تصمیم

  نند.کتگاه اداري نظارت رد دسکباید بر عمل

  بقاي نظام اداري و سالمت در مردم گذاري اثر. ۱-۱-۳-۳
در سطح عموم جامعـه و از آن مشـتریان    مردم آن از امور ةادار در یاصل نقش اسالم دید از
چه در نظـام سیاسـی و    ،مدیریت هک یمعن نیا به ؛ستها نان در سطح خاص سازمانکارکو 

 قبولیـت و فعلیـت  م مردم يرأ و اقبال بدون و ابدی ینم تحققان آن بدون ،چه در نظام اداري
آن  سـالمت و  اداره یدرسـت  بـه  مـردم  ۀجانبـ  همـه  تکمشار و حضور بدون و ندک ینم دایپ

 و ییابقـا  ،يجادیا ینقش ،اعم از شهروندان و ارباب رجوع ،مردم ،نیبنابرا. شود تضمین نمی
 آن اهـداف  يسو به ریس و ییپابرجا و امانس، صالح اسالمی، ةادار تحقق و دارند یاصالح

  61.است بسته مردم به
 بـود،  قائـل  یگاهیجا نیچن مردم يبرا امور زمامداري يریگ لکش در تنها نه منانؤرمیام

 و صالح به والیان و: «دانست یم مردم سالمت و استقامت به را امور ةادار یافتن سامان هکبل
  62.»ردمانم درستی و راستی به مگر نیایند، سامان

 مشـارکت  و حضـور  و مردمـان  پایـداري  و درسـتی  و راسـتی  بـا  جز اسالمی حکومت
 گونـه  ایـن  را حکومـت  مردمانکوشید  می امیرمؤمنان و آید؛ نمی سامان به مردمان ۀجانب همه

 حضـوري  هـا  عرصه ۀهم در و دآین بیرون پذیرانه سلطه و گرایانه سلطه مناسبات از و بفهمند
  63:فرمود آنان به خطاب که چنان ؛باشند داشته واقعی
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 هاى آدم از که چنان و نزنید، حرف گویند، مى سخن سرکش پادشاهان با که چنان من با پس
  گمـان  و نکنیـد،  رفتـار  مـن  بـا  ظاهرسازى با و نجویید، دورى گیرند مى کناره خشمگین

  ادند نشـان  بـزرگ  پـى  در یـا  آیـد،  گـران  مـن  بـر  دهید پیشنهاد من به حقّى اگر مبرید
 کـردن  عمل باشد، مشکل او بر عدالت شدن عرضه یا حق، شنیدن که کسى زیرا ؛خویشم

 خـوددارى  عـدالت  در مشورت یا حق، گفتن از پس،. بود خواهد دشوارتر او براى آن، به
 خداوند آنکه مگر دانم، نمى باشم ایمن آن از و کنم اشتباه آنکه از برتر را خود زیرا ؛نکنید

  64.فرماید حفظ مرا
 مناسـب  بستر و زمینه باید باشند، داشته حکومت در اساسی و جدي ینقش مردم اینکه براي

 خودکـامگی  از دور به سالم، مناسباتی ساختن فراهم با کوشید می علی امام. آید فراهم آن
 قـرار  مخاطـب  گونـه  این را آنان و بکشاند؛ حکومت ۀصحن به را مردم پذیري، خودکامگی و

 صراحت با مردمش تا است گذاشته پا زیر را مستبدانه و جبارانه ۀرابط ههرگون و است داده
 بـه  را حـق  و برخیزند حکومت امور در مشارکت به ولیتئمس احساس سر از و صداقت، و
 را زمامـداران  و نبیننـد  اي فاصـله  والیـان  و خـود  میان و کنند پاسداري را عدالت و دارند پا

  65.نمایند خیرخواهی و نصیحت

  رجوع ريم ارباب كت. ۲-۱-۳-۳
 از ؛است رجوع ارباب با آمیز محبت رفتار و احترام اداري نظام سالمت هاي شاخص از یکی

 فـرود  رعیـت  بـراي  را بالت و پر« :فرمایند می خود ارگزارانک از یکی به امیرمؤمنان ،رو این
  66».گردان مالیم و نرم را رفتارت و گشاده را ات چهره و آور

  چهره به چهره با مردم ارتباط. ۳-۱-۳-۳
 باشند ارتباط در کنزدی از مردم با ندا موظف اسالمی نظام در ها سازمان و ها دستگاه مدیران

 اطـالع  مـدیران  هـم  تـا  شود می سبب ارک این .بپردازند آنها التکمش بررسی به مستقیماً و
با آنـان   معه،جا در مدیران دیدن با مردم هم و باشند داشته مردم جاري التکمش از درستی

 اداري هـاي  دستگاه و مردم بین سالمی روابط ترتیب بدین و ندکن یکنزدی و همدلی احساس
  . گیرد می صورت
  :فرمایند می مردم با ارتباط مثبت آثار خصوص در حضرت

 مـردم  نگـاه  از زمامـداران  بودن پنهان زیرا شود؛ طوالنی مردم چشم از تو دوري هک مباد
 مردم از دوري و غیبت. شود می ها جریان از زمامداران آگاهی مک و مردم تنگدلی ۀسرچشم

 در بـزرگ  لئمسـا  نتیجـه  در و گسـلد،  می است پرده پس در آنچه به علم از را پیوندشان
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 و حـق  و نـد ک مـی  جلوه زیبا ها زشتی و زشت، ها زیبایی ند؛ک می جلوه کوچک شان چشم
  67.آمیزد می هم در باطل

   مردم روعرعايت آزادي مش. ۴-۱-۳-۳
 و همگـانی  هاي رسانه وجود و بیان آزادي حق بدون مردم حقوق به احترام و عدالت تحقق
 رسـانی  اطـالع  ،اداري نظـام  سـالمت  حفظ هاي راه از یکی. نیست ممکن دقیق رسانی اطالع

 آگـاهی  افزایش بسب موقع به رسانی اطالع. است اقتصادي و اداري مفاسد ۀزمین در صحیح
 مفاسـد  بـا  مبـارزه  بـراي  عمـومی  خواست گسترش موجب امر این و شود می جامعه آحاد
  . گیرد می صورت آزادي با تنها ،امر این تحقق هک گردد، می

 بردگـی  و درونـی  اسارت ابتدا باید انسان ،استقالل و آزادي به دسترسی براي اسالم در
 اسـارت  و بنـدگی  و دگـی بر از بتوانـد  تـا  ببرد بین ازاو  بندگی و خدا با ارتباط با را باطنی

 اسـتقالل  و آزادي بسـب  بندگی و خدا با ارتباط اسالم در ،بنابراین. دشو خارج ها ومتکح
 از صـحیح  ارزیـابی  و عمـومی  آگـاهی  افـزایش  باعث آزادي این و شود می جامعه و انسان

 ۀفلسـف  علیامام . آورد پدید می را همگانی نظارت ۀزمین شود می اجتماعی موجود شرایط
ن بندگان از بندگی و والیت بندگان به بندگی و والیـت خـدا   ساختثت پیامبران را خارج بع
  68شمرد. می بر

   همگاني نظارت. ۵-۱-۳-۳
 بـر  جامعـه  افـراد  عمـوم  نظـارت  ،سـازمانی  سالمت سازي نهادینه در اساسی عوامل از یکی

تذکر دهند،  اتانحراف و خطاهابا دیدن  منظا کی ياجزا ۀهم هرگاه .هاست دستگاه ردکعمل
 قـرآن  در. داشـت  خواهـد  مجموعـه  رفتار اصالح بر اي نندهک تعیین بسیار تأثیر راتکتذ این

بـه شـمار    همگـانی  لیفکت ،نامطلوب هاي فعالیت از نهی و خیر ارهايک به ردنک امر ریمک
 بـه  را مـردم  و ننـد فرابخوا صـالح  و خیـر  بـه  را خلق برخی مسلمانان شما از باید« :آید می

  )104:عمران آل(....»نندک نهی اريکبد از و امر، اريکوکنی

  . عوامل قضايي ۲-۳-۳
 انـواع  بـه  دولتی ارگزارانک و نانکارکآلوده شدن  از بازدارنده عامل عادالنه و صحیح داوري

 حقـوق  تـأمین  بر اسالم ةویژ یدکتأ نماید، می تضمین را ها دستگاه سالمت و است تخلفات
 سـالمت  بـر  ییقضـا  دسـتگاه  سـالمت  اهمیـت  دلیـل  بـه  آنان ردکعمل بر نظارت و قضات
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ن نیازمند دستگاه قضـایی مقتـدر بـا    ا. برخورد با متخلفاست اداري هاي دستگاه و ارگزارانک
م عادالنه باز دارد و نـه  که نه طمع دنیا آنها را از حکاست  كبا نیروهاي انسانی شجاع و بی

 کـه  دهـد  مـى  فرمـان  شـما  به خداوند« :است فرموده متعال خداي ن.اترس از قدرت متخلف
 داورى عـدالت  بـه  کنید، مى داورى مردم میان که هنگامى و بدهید صاحبانش به را ها امانت
 و خلیفـه  را تـو  مـا ! داوود اى« :اسـت  فرمـوده  داود بـه  خطاب خداوند« )58 :نساء.» (کنید

 نفـس  هـواى  از و کـن،  داورى بحـق  مردم میان در پس ؛دادیم قرار زمین در ]خود ةنمایند[
  )38 :ص( ».سازد منحرف خدا راه از را تو که مکن پیروى
 از حضـرت  آن کـه  چنـان ویـژه داشـت؛    منزلتی امیرمؤمنان نزد قضایی و حقوقی عدالت
 قضـا  امـور  در و ورزید اهتمام خویش حقوق با مردمان کردن آشنا به خود حکومت ابتداي
 بایـد  گیرد قرار قضاوت مقام در که هر« :ایدفرم میبزرگوار  آن. فشرد پاي عدالت بر سخت

  69».کند رفتار مساوات به مردمان میان نشستن جاي و نگاه و اشاره در

  اداري نظام سازيكپا .۱-۲-۳-۳
هـاي اداري و حفـظ منـافع     سـازي دسـتگاه   سـالم  برايی از وظایف مهم دستگاه قضایی کی

مت ناري آنان از کرمه و بکارگزاران فاسد و محاکشناسایی عناصر و  ،عمومی هـاي اداري   سـ
 ،اداري نظـام  اصـالح  در علـی امـام   مـدیریتی  هـاي  سیاست از یکی دلیل همین به است.

  .بوداو به جاي  شناس وظیفه و متعهد نیروهاي نهادن و فاسد عناصر ناريکبر
  :فرمایند می خود با مردم بیعت هنگام حضرت آن

 شـما  پیامبر خدا که روزي مانند ؛ریخت آزمایش ۀبوت به را شما دگرباره روزگار که بدانید
 و آمیخـت،  درخواهیـد  هـم  به فرمود، مبعوث راستی به را او که خدایی به. برانگیخت را

 ریخـت،  خواهید هم روي ریزند، دیگ در که افزار دیگ یا ریزند، غربال در که دانه چون
 واپـس  کـه  آنـان  و شود؛ در زیر به است زبر بر که آن و شود، زبر است زیر در که آن تا

  70.مانند پس وا اند، افتاده پیش که آنان و برانند، پیش اند، مانده

  عمومي اموال بازگرداندن .۲-۲-۳-۳
 تصـرف  بـه  هکـ  را عمـومی  اموال دقت با باید ،متخلف ارگزارانک و مدیران ناريکبر از پس
 و متخلـف  مـدیران  خـراج ا بـه  نبایـد  زمینـه  این در .برگرداند المال بیت به اند آورده در خود

ـ  بـه  رفتـه  تـاراج  بـه  امـوال  تمـام  باید هکبل ،ردک بسنده ناچیز نقدي جریمه  عمـومی  ۀخزان
ـ  علـی امـام  دوران حکومـت   در هکـ  اصـالحاتی  از یکـ ی. شـود  داده برگشت  جـدیت  اب

  :فرمایند می زمینه این در امام بود. همین شد گرفته پی
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 گردانم، مى باز آن اصلى صاحبان به بیابم که جا هر را شده تاراج المال بیت سوگند خدا به
 عمـوم  بـراى  گشـایش  عدالت در زیرا ؛باشند خریده کنیزانى یا کرده ازدواج آن با گرچه
  71.است تر سخت او براى ستم لتحم آید، گران او بر عدالت که کس آن و است،

  گيري نتيجه
ر سـازمانی مـدیریت رفتارهـاي    نظران رفتـا  ه از دیدگاه اسالم و بسیاري از صاحبکاز آنجا 

گیـرد، بـراي اصـالح رفتارهـاي آنـان و       ل میکي آنها شها ارزشافراد تحت تأثیر باورها و 
محـوري،   هـا و باورهـاي دینـی، از جملـه خـدا      سالمت نظام اداري در گام اول باید نگرش

بـا   د. همچنـین کـر داري را در آنها تقویت  امانت پذیري، صداقت، و گرایی، مسئولیت خرتآ
بعدي اسالم به انسـان،   توجه به نقش فراوان نیروي انسانی بر سالمت سازمانی و نگرش دو

نـان را  کارکبا اصالح نظام حقوق و دستمزد نیازهـاي مـادي و معیشـتی     ضروري است اوالً
هـاي تحـول درونـی و پیشـرفت      تربیتی زمینـه  -هاي آموزشی با برنامه ثانیاً ساخت؛برطرف 
هـاي عادالنـه در توزیـع جبـران خـدمات و       فراهم آورد. با اعمـال رویـه  نان را کارکمعنوي 

ۀ بهبود عملکـرد  توان زمین نان، میکارکبرخورد عادالنه در روابط متقابل شخصی و احترام به 
ب اداري ار را فراهم آورد. در اسالم مناصکنان در محیط کارکاري کخلق و خوي و ارتقاي 

در انتخاب و واگذاري امور اداري به اشخاص بایـد   ،ابراینبن اند؛ هاي الهی و حکومتی امانت
ی از عوامـل مـؤثر بـر    کـ تصدي مشاغل، رعایـت گـردد. ی   برايصالحیت و شایستگی آنها 

به همین  ها و رهبران جامعه است. روش زندگی مدیران عالی سازمان ،نانکارکاصالح رفتار 
ورزد. با توجه به نقش محـوري   ید میکآنها تأ ةن و خانوادزیستی مسئوال دلیل اسالم بر ساده

امـور   ةگـذاري و ادار            ت آنان در سیاسـت کهاي مشار مردم در سالمت نظام اداري باید زمینه
د. در اسـالم حتـی پـس از انتخـاب افـراد متخصـص و متعهـد بـه منظـور          یجامعه فراهم آ

گانـه شـامل    چنـد ارهاي نظـارتی  ، از سـازوک هـاي اداري  گیري و حفظ سالمت دستگاه پیش
نان بر مـدیران، نظـارت مـدیران عـالی بـر      کارکنان، نظارت کارکرد کنظارت مدیران بر عمل
هـا،   رد دسـتگاه کـ هـا بـر عمل   تر نظارت همگانی افراد، احزاب و گـروه  مدیران سطوح پایین

پـذیري مـدیران و    شود. همچنین ضروري است با تـرویج فرهنـگ نقـد و انتقـاد     استفاده می
هـا و نهادهـاي    رد شفاف سـازمان کهاي عمل رسانی زمینه اي و اطالع آزاد رسانه ایجاد فضاي

  دولتی را فراهم آورد.
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  .1380، قم، دار الحدیث، الکتاب و السنه  التنمیه االقتصادیه فی، ري شهري، محمد

 دارالمفیـد،  قـم،  لتحقیـق التـراث،   البیـت  ؤسسـه آل ، تحقیـق م حجج اهللا علی العباد معرفۀاالرشاد فی   شیخ مفید،
  ق.1413

  .تا ، بیبر غفاري، قم، جامعه المدرسینکا ، تحقیق علیخصالصدوق، 
 تـدوین  و مطالعـه  سازمان، ، تهران)کارکردها و فرایندها رویکردها،( پیشرفته انسانی منابع مدیریت، عباس عباسپور،

  .1384، )سمت( ها دانشگاه انسانی علوم تبک
  ق. 1388تب االسالمیه، کهران، دارالتط.الثالثه، ، اصول کافیبن یعقوب، کلینی، محمد
  ق.1403، الثانیه بیروت، مؤسسه الوفاءط. ،بحاراالنوارباقر، دمجلسی، محم

  .16، چهارم، ش ، سالکتاب نقد، »اصالحات علوي«شهري، محمد،  ري محمدي
  .ق1396، التعارف للمطبوعات ، بیروت، دارالبالغه السعاده فی مستدرك نهج نهجباقر، محمودي، محمد

  .1380، سازمان تبلیغات اسالمیجا،  بی، چ پنجم، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآنتقی، مصباح، محمد
  . ،1388مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیقم،  ، چ دوم،نیازهاي مدیریت اسالمی پیشـــــ ، 
  .1373، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه اخالقـــــ ، 

  .1373االسالمیه،  تبک، چ یازدهم، تهران، دارالتفسیر نمونهشیرازي، ناصر و دیگران، ارم کم
  .1382ز مطالعات و تحقیقات، ک، تهران، مرمجموعه مباحثی از مدیریت در اسالماهللا،  ولی  فر، پور نقی



۱۲۶         ، ۱۳۹۰پاييز ، دومسال اول، شماره  

  .1374دانشگاه شهید بهشتی، ، تهران، هاي اقتصادي نظام، نمازي، حسین
  .1424 ، نور اندیشه، »ندی کاستراتژی هویت بررسی دین به سیستمی نگرش« ،عبدالحمید واسطی،

  .1388صفار،  ، چ هفتم، تهران،هاي سازمان دولتی گفتارهایی در فلسفه تئوريفرد،  مهدي، حسن، دانائی الوانی، سید
  


