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تبیین عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و 

مدیریتی امام علی )ع(

ناصر عبدی1
هادی مزینانی 2

موسی رشید حفظ آباد3
سید فرشید کاظمی 4

چکیده
 برای اداره امور کشور و اصالح نظام اداری تالش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی 
و پاسخ گویي الزم در حد مطلوب برخوردار شود. یکي از علل اصلي و مهم اداره کشور توجه 
کامل و جدی به ارزش هاي اسالمي و نقش بنیادین آن در تحول و سالمت نظام اداري می باشد. 
از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري با تکیه بر آیات 
قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی )علیه السالم( با استفاده از روش توصیفي - تحلیلي  
بپردازد. با تحلیل محتواي منابع اسالمي مي توان چنین نتیجه گرفت که سالمت نظام اداري و 
رشد ارزش هاي اخالقي در آن، از یک سو تحت تأثیر مباني هستي شناختي و انسان شناختي حاکم 
تأثیر عوامل سه گانۀ ارزشي، درون سازماني  از سوي دیگر تحت  افراد سازماني و  باورهاي  بر 
اعتقادي، درون سازماني و  بینشي و  بنابراین، اعمال سه نوع اصالحات  و برون سازماني است؛ 

برون سازماني ضروري است.  
   کلید واژه ها: سالمت  نظام اداری، ارزش اخالقی، قرآن کریم، دیدگاه مدیریتی.

 امام علی )علیه السالم(.

1( . کارشناس ارشد علوم سیاسی.

2(. کارشناس ارشد فقه و اصول.

3( . کارشناس ارشد علوم سیاسی.

4( . کارشناس ارشد علوم سیاسی.
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مقدمه و طرح مسئله 

 بي توجهي به خواسته هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعیت و کارآمدي دولت ها 
را در بلندمدت  تهدید مي  کند؛ عامل شکست سازمان ها در محیط است و ادامۀ حیات و بقاي 
آنان را با مشکل مواجه مي سازد. اصالح نظام اداري یکي از اقدامات اساسي براي تحول و 
توسعۀ کشورها به حساب مي آید و بدون این مهم، سایر برنامه ها و تالش ها نیز به سرانجام 
نخواهد رسید؛ به همین دلیل دولت ها اقدامات فراواني در جهت اصالح و بهبود ساختار و 
تشکیالت اداري خود به منظور کارآمدي و پاسخ گویي بیشتر و همچنین کاهش فساد اداري 
انجام داده اند؛ از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماري، ساده سازي 
ساختارها، شفاف سازي وظایف و اختیارات، کوچک سازي و کاهش تصدي گري دستگاه ها، 
تحول در نظام مالي، به کار گیري ساز  و  کارهاي نظارتي، ارزیابي عملکرد، تشویق کارکنان 

متعهد و تالشگر و نیز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف.  
در کشور ما نیز دربارۀ سالمت نظام اداري تاکنون مقاالت و همایش هاي متعددي ارائه 
و بر پا شده؛ اما به مباني و منابع اسالمي و راه کارهایي که اسالم براي سالمت نظام اداري 
ارائه داده کمتر توجه شده است؛ به همین دلیل، این پژوهش با رویکردي اسالمي به این 
موضوع پرداخته است. هدف این تحقیق تبیین مباني و عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري 
بر اساس منابع اسالمي و با تأکید بر سیرۀ مدیریتي امیر مؤمنان علی)علیه السالم( مي باشد. 
محقق در این نوشتار در پي  پاسخ به این سؤال اساسي است که: عوامل مؤثر بر سالمت 

نظام اداري و رشد ارزش هاي اخالقي در آن از دیدگاه اسالم کدام است؟ 
براي یافتن پاسخ این پرسش باید دیدگاه اسالم دربارۀ هر یک از مؤلفه هاي ذیل و تأثیر 

آن بر سالمت نظام اداري تبیین شود:  
ـ  عوامل ارزشي دینی  مؤثر بر سالمت نظام اداري چیست؟  

ـ عوامل درون  سازماني مؤثر بر سالمت نظام اداري کدام است؟  
ـ  عوامل برون سازماني مؤثر بر سالمت نظام اداري کدام است؟ 
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1- مفاهیم و اصطالحات 

سالمت  

 سالمت، در مقابل مفهوم بیماري، به معنی فقدان بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم )موجود زنده( 
است. مفهوم عام از کلمۀ سالمت در مواردي   مانند بقا و سالمت نفس و نسل، بقا و سالمت 
عقل و تفکر، بقا و سالمت دین، بقا و سالمت اجتماع، بقا و سالمت محیط وجود قابلیت و توان 

فعالیت طبیعي براي تحقق اهداف طبیعي است )واسطی، 9:1386(.

سالمت سازمانی

 به عقیدۀ پارسونز همۀ نظام هاي اجتماعي براي بقا، رشد و توسعۀ خود به حل چهار مشکل 
اساسي: انطباق، دستیابي به هدف، یکپارچگي و نهفتگي نیازمندند. سالمت سازماني عبارت 
است از: توانایي سازمان در حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایي ها. برخي سالمت 
سازماني را با بهداشت رواني در محیط کار مترادف دانسته  و سازمان سالم را سازماني مي دانند 
که میزان افسردگي، نا امیدي، نارضایتي، کم تحرکي و فشار رواني کارکنان را به حداقل ممکن 
برساند. نیوال)1995(، سالمت سازماني را یک موضوع کلي مي داند که با سه مجموعۀ فشار 

رواني، بهداشت رواني و اخالق در سازمان ها در ارتباط است )عباسپور، 253:1383(.
 برخي از صاحب نظران علوم رفتاري مدیریت مانند وارن بنیس، سالمت سازماني را 
معیار عملکرد سازماني شمرده اند. سازمان سالم، شبیه اندام سالم، تطبیق پذیر و در حال 

رشد است )الوانی و دانائی فرد، 35:1380(.
عده اي نیز سالمت سازماني را وضعیتي مي دانند که کلیۀ عوامل سازمان، قابلیت تأمین 
اداري  انحراف از هنجارهاي  بتوانند  باشند و  اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته 
و قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع وقت شناسایي و تدابیر الزم و بهنگام را 
براي رفع آنها لحاظ نمایند. برخي نیز سالمت سازماني را به معناي تبعیت از هنجارهاي 
اخالقي و قانوني در عملکرد سازماني و شغلي دانسته اند، که در مقابل آن، فساد اداري 
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است و به معناي هنجار شکني و تخطي از هنجارهاي اخالقي و قانوني و سوء استفاده از 
موقعیت و جایگاه شغلي و اداري براي مقاصدي غیر از خاستگاه اصلي و قانوني براي 

منفعت شخصي یا گروهي است.  
 »الیدن« در خصوص سالمت سازمانی می نویسد: »سالمت سازمانی، مفهوم جدیدی 
بلکه  شود؛  مؤثر  شکل  به  وظایف  اجراي  برای  سازمان  توانایی  شامل  فقط  که  نیست 
دستگاه  در یک  می بخشد.  بهبود  بالندگی  و  برای رشد، شکوفایی  را  نظام  توانایی های 
سالم، مدیرانی با سواد به تمام معنا و متعهد و کارکنانی وظیفه شناس با روحیۀ باال وجود 
پویایی  مایۀ  که  هستند  و سودمند  مؤثر  افرادی  و  دارند  دوست  را  کار خود  که  دارند 
سازمان مي شوند. برخي نیز سالمت سازماني را به توانایي سازمان در تصمیم سازی و 
عنوان  به  سالم  سازمان های  کرده اند.  تعریف  مناسب  و  بجا  درست،  تصمیم گیری های 
موجودات زنده و پویا در محیط می  توانند پدید آیند و با فراهم شدن امکانات الزم و 
کافی رشد کنند، توسعه یابند و از طریق ارائۀ کاال و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین 

نیازهای محیطی و تسهیل فرایند رشد و شکوفایی جامعه شوند« )حسینی،123:1390(.

 نظام اداري  

نظام اداري به مجموعه سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي اطالق مي شود که خدمات 
و کاالهاي عمومي را ارائه  مي دهند )الوانی،211:1384(.

 ارزش هاي اخالقي  

 مراد از ارزش هاي اخالقي، اعمال، و افعال و رفتارهایي است که با اختیار از انسان صادر شود 
یا مبدأ آنها فعل اختیاري باشد یا نتیجۀ امري ناشي از اختیار انسان باشد )مصباح، 1391: 142(.

سالمت سازماني از دیدگاه اسالم  

 از دیدگاه اسالم، سالمت سازماني به معناي رعایت قوانین و مقّررات و ارزش هاي اسالمي 
در انجام وظایف و فعالیت هاي اداري، همچنین رعایت موازین ارزشي و اخالقي اسالم در 
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روابط بین کارکنان و مدیران و ارباب رجوع است )مکارم شیرازی ،650:1373(. 

 ارتقاي سالمت سازماني  

 به هر گونه تالش براي بهبود توانایي سازمان که موجب شود سازمان به درستي وظایف 
خود را انجام دهد و به اهداف خود نائل آید و همچنین پیشگیري از عواملي که سازمان 

را از اجراي وظایف و دستیابي به اهداف باز مي دارد. 

2- مباني نظري تحقیق  

 پیش از ورود به بحث اصلي مباحث ناظر به ادارۀ امور دولتي )تشکیل دولت و ملت ها 
در  قرون مختلف( در هر دوره مرور مي شود، سپس عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري تبیین 
مي گردد. ادارۀ امور دولتي با پیدایش دولت ها از دوران کهن همواره وجود داشته، و داراي 

ویژگي هایي به شرح ذیل  است:  
الف: شخصي بودن؛ یعني به جاي اینکه بر قانوني بودن و وفادار بودن به سازمان و 

حکومت استوار باشند، به فردي خاص مانند پادشاه یا وزیر وفادار بودند؛  
ب: اقدامات اغلب با فساد و سوء استفاده از اداره براي عواید شخصي همراه بود؛  

ج: یگانه راه استخدام شدن، توسل به حامیان و خویشان و دوستاني بود که در صدر امور قرار 
داشتند؛ خرید مشاغل و مناصب مانند خرید حق جمع آوري عوارض گمرکي و مالیات ها بود 
و هیچ تضمیني براي شایستگي اشخاص استخدام شده وجود نداشت ) اون هیوز، 37:1387(.

1-2- نظام تاراج اداره  

در قرن 19 م. نظام اداره با استنتاج از گفتۀ »غنائم به طرف پیروز تعلق دارد« در ایالت 
متحدۀ آمریکا متداول بود. بعد از برگزاري هر انتخاباتي از پایین ترین سطح تا سطح ریاست 
جمهوري، همه شغل هاي اداري به اعضا و طرفداران حزب برنده واگذار مي شد و مزایاي 
ادارۀ امور دولتي؛ مانند حمایت و مزایاي مستقیم، از طریق قانونی به حزب برنده انتخابات 
تعلق داشت. چنین نظامي فاقد کارایي و اثربخشي بود؛ چرا که شهروندان هنگامي که مي دیدند 
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ادارۀ امور متعلق به دولت به صورت یک کسب و کار خصوصي درآمده که در آن،  تصمیمات 
دولتي، پول و آراي آنها، کاالي قابل مذاکره محسوب مي شوند، نمي دانستند چه جایگاهي در 
داخل نظام  دارند. مشکالت ذاتي اداره به سبک قدیم که به شکل بوروکراسي هاي شخصي، 
سنتي، تفکیک شده،  منطقه اي و مرامي بودند، به ایجاد تغییراتي در اواخر قرن نوزدهم و 

اصالحاتي متناسب با الگوي سنتي ادارۀ امور دولتي انجامید.  

  2-2- الگوي سنتي ادارة امور دولتي  

 الگوي سنتي ادارۀ امور دولتي در اواسط قرن نوزدهم در انگلستان آغاز شد. مباحث قابل طرح 
در این الگو عبارتند از: حذف حمایت خانوادگي و فامیلي در گزینش و مالک قرار دادن گزینش 
بر مبناي شایستگي. این الگو تحت تأثیر تئوري »بوروکراسي وبر« قرار گرفت که بر موارد ذیل 
تأکید داشت: خدمات عمومي مجزا و حرفه اي، استخدام و انتصاب بر اساس شایستگي، بي طرفي 

سیاسي، و حق ادامۀ خدمت با وجود تغییر دولت ) همان:39-40(.

 3-2- مدیریت دولتي جدید  

در دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990م. در پاسخ به نارسایي هاي الگوي سنتي ادارۀ امور 
دولتي رویکرد جدید مدیریتي در بخش دولتي ظهور کرد ) همان: 75-76(.

3-2- رویکرد اسالمي  

همان گونه که یادآور شدیم با همۀ تالش هایي که براي اصالح نواقص در ادارۀ امور 
از  کشورها  بیشتر  که  است  وارد  آن  به  فراواني  انتقادات  هنوز  گرفته،  صورت  دولتي 
عملکرد سوء این سازمان ها رنج مي برند؛ از این رو، به نظر مي رسد یگانه راه در جامعۀ 
اسالمي براي دستیابي به سالمت نظام اداري، مدیریت مبتني بر ارزش هاي اسالمي است 

که مي توان آن را رویکردي نو در ادارۀ مسائل دولتي به شمار آورد.  
یکي از دالیل عمدۀ ناکامي ها در سالمت نظام اداري تاکنون نبود نگاه نظام مند به ادارۀ امور و 
منشأ آن، قطع ارتباط بشر با آموزه هاي وحیاني اسالمي و اجراي امور با شیوۀ آزمون و خطا بوده 
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است؛ از این رو، راه کارهاي ارائه شده به دلیل جامع نبودن و لحاظ نکردن تمام جوانب امور، در 
دستیابي به سالمت نظام اداري به معناي حقیقي خود ناکام مانده است؛ در حالي که سالمت نظام 
اداري را مي توان معلول عوامل متعددي همچون:عوامل فرهنگي، ساختاري، اقتصادي، سیاسي، 
و اجتماعي دانست که براي تحقق آن باید راه کارهاي چندبعدي ارائه  شود. اسالم سالمت نظام 
اداري را مشروط به سالمت کارکنان به ویژه مدیران عالي و رهبران جامعه، توجه به نیازهاي مادي 
و معنوي کارکنان دولت، رعایت اهلیت ها در واگذاري امور، اعمال نظارت چندگانه بر فعالیت ها 
و عملکرد مدیران، اعمال رویه هاي عادالنه در روابط متقابل شخصي و جبران خدمات، تحول در 
ارزش ها و باورها، تحول در برنامه هاي آموزش و پرورش نیروي انساني، مشارکت مردم در ادارۀ 
امور، برخورد قاطع با متخلفان و امثال اینها. در این زمینه مي توان به منشور مدیریتي امیرمؤمنان 
علي)علیه السالم( به مالک اشتر اشاره کرد که مبتني بر باورها و ارزش هاي اسالمي است و با 
نگاهي نظام مند، بایدها و نبایدهاي مدیریت را براي دستیابي به سالمت و رشد و بقاي نظام اداري 

و نیروي انساني شاغل در آن بیان مي کند.  
مروري اجمالي بر سیرۀ مدیریتي امام علي)علیه السالم( ما را به این نکتۀ مهم رهنمون 
مي سازد که آن حضرت براي حفظ سالمت نظام اداري تدابیر و سیاست هاي جامع و نظام مند 

را در کانون توجه قرار مي دادند.  

3-عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداري  

 سالمت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهای اعضای 
سازمانی دارد که اگر اصالح و تقویت شود بسیاری از معضالت و ناهنجاری های اخالقی سازمان ها 
رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب 
موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. برخی عوامل 

هم جنبۀ برون سازمانی دارد که شامل عوامل سیاسی و قضائی می شود.  
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1-3- عوامل ارزشي  

1-1-3- وجوب کفایي تأمین نیازهاي اساسي جامعه  

 اسالم بر تولید کاالها و خدمات اساسي و مورد نیاز جامعه تأکید و تولید آن را در 
الَّتي یتوّقف الّنظام َعَلیها  ناعاِت  حد کفایت جامعه بر عموم افراد واجب کرده است: »ِانَّ الصَّ
القادر...«  الُمکّلف  اِنحصاِر  الُمَکّلفین ِعند  بَعِض  َقد یتعیَّن بَعضها علي  بَل  ظام  النِّ ِاقامِۀ  لُِوجوِب  ِكفایۀ  َتِجب 

)انصاری، 1214ق:63(. همانا صناعاتي که نظام بر آنها متوقف است واجب کفایي است؛ 
زیرا حفظ نظام و استوار داشتن آن واجب است؛ بلکه گاهي این گونه اعمال بر بعضي از 
مکلفان که چنین قدرتي دارند واجب عیني مي شود؛ بنابراین، مي توان گفت از دید اسالم 
هدف مقدماتي از تشکیل سازمان ها، به ویژه سازمان هاي عمومي و دولتي، تأمین نیازهاي 
عمومي است. اگر سازمان ها وظایف خود را در این زمینه انجام دهند به بخشي از رسالتي 
که بر عهدۀ آنان گذارده شده عمل نموده اند و در غیر این صورت به هر اندازه که دستیابي 
به منافع شخصي و گروهي سازمان ها، در رفتارهاي سازمان مالک باشد، سالمت عملکرد 

آنان زیر سؤال رفته و باید پاسخ گو باشند. 

2-1-3- پیشگیري از فعالیت هاي ناسالم سازماني  

 در اسالم بسیاري از فعالیت هاي سازمان ها مانند تولید کاالها و خدماتي که به سالمت 
»مکاسب  عنوان  با  کتاب هاي شیعه  از  برخي  در  ممنوع شده و  زیان مي رسانند  جامعه 
محرمه«  از آنها بحث شده است؛ از این رو اسالم با تحریم مواردي از قبیل معامالت و 
قراردادهاي زیان آور، سود آوري از راه ربا، احتکار، نیرنگ و غش در معامله، از ورود 

سازمان ها به فعالیت هاي ناسالم پیشگیري و سالمت سازماني را تأمین مي کند. 

 3-1-3- منع بخشش اموال عمومي  

 اموال عمومي امانتي است که در اختیار کارگزاران قرار گرفته است؛ بنابراین، آنان حق 
السالم(مي فرماید:  ندارند؛ چنان که حضرت علي)علیه  را  اموال عمومي  بذل و بخشش 
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»جود الوالة بفيء المسلمین جور و ختر« بخشش حاکمان از بیت المال مسلمانان، ستم و خیانت 
است. 

4-1-3- صرفه جویي در اموال عمومي  

هر  است؛  عمومي  اموال  در  آن  صرفه جویي  میزان  اداري،  نظام  سالمت  دیگر  معیار 
سازماني که در استفاده از اموال عمومي صرفه جویي بیشتر و از اموال عمومي استفادۀ 
خود  کارگزاران  از  السالم(  علي)علیه  حضرت  چنان که  است؛  سالم تر  کند  بهینه تري 

خواست حتي در نوشتن نامه به او صرفه جویي کنند:  
قلم هایتان را تیز و نازک کنید و سطرها را به هم نزدیک کنید و حرف هاي غیر ضروري 
را حذف کنید و به معاني بپردازید و مبادا که زیاده بنویسید که اموال مسلمانان تحمل 

ضرر ندارد )حر عاملي،404:1387(. 

5-1-3- اثر گذاري فرهیختگان و کارگزاران  

 یکي از عوامل مهم بسیاري از تحوالت اجتماعي، بزرگان و افراد برجسته اند که با رهبري هاي 
خردمندانه و موفق خود دگرگوني هاي اجتماعي را ایجاد یا تسریع و هدایت مي کنند )مصباح، 
345:1378(؛ از این رو، اسالم، سالمت و فساد سازمان و جامعه را به سالمت و فساد دو گروه؛ 
یعني فرهیختگان و کارگزاران آن پیوند زده است؛ چنان که رسول گرامي اسالم مي فرماید: 
»دو گروه اند که اگر صالح باشند، امت صالح مي ماند و اگر فاسد باشند امت فاسد مي شود؛ 
پرسیدند اي رسول خدا! آنان چه کساني هستند؟ در پاسخ فرمود: عالمان )فرهیختگان( و امراء 

)کارگزاران کشوري و لشکري( )شیخ صدوق، 36:1377(. 
 از دیدگاه اسالم، کیفیت زندگي و رفتار مدیران عالي، رهبران جامعه و نزدیکان آنها تأثیر 
زیادي بر سالمت رفتار و عمل سایر افراد جامعه دارد؛ به همین دلیل در مورد صفات رهبر و 
مدیران جامعه قرآن تصریح مي کند که فقط پیامبر خدا و مسئوالن جامعه نیستند که ملزم به 
رعایت زهد و ساده زیستي اند؛ بلکه همسر و فرزندان آنها هم باید این گونه باشند. قرآن کریم 
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دربارۀ زنان پیامبر که سهمي از غنائم جنگي خواستند، مي فرماید شما در مقام همسر پیامبر و 
رهبر جامعۀ اسالمي نباید به دنیا روي بیاورید)نقي پور فر، 39:1384(. 

ساِء...«؛  اي همسران پیامبر شما همچون یکي از زنان معمولي نیستید...  »یا ِنساَء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّ
)االحزاب: 32(. 

 بنابراین، رهبران جامعۀ اسالمي و مدیران ارشد و عالي نظام اداري و نیز نزدیکان آنها 
بهره مندي  معناي  به  آنان  باالتر  سازماني  و سمت  هستند  سنگین تري  مسئولیت  داراي 
بیشتر از امکانات و منابع عمومي نیست؛ از این رو، در سیرۀ مدیریتي علي)علیه السالم( 
نیز دیده مي شود که ایشان ضمن ساده زیستي، به دقت به زندگي نزدیکان و کارگزاران 
خود نیز توجه و نظارت مي کردند )دلشاد تهرانی، داللت دولت: آیین نامه ي حکومت و 
مدیریت در عهدنامه مالک اشتر(. آن حضرت در نامه به عثمان بن حنیف کارگزارشان 
پاک و مغز گندم و  از عسل  اگر می خواستم، می توانستم  در بصره، چنین فرمود: »من 
بافته های ابریشم، برای خود غذا و لباس فراهم آورم؛ اما هیهات! که هوای نفس بر من 
چیره گردد، و حرص و طمع مرا وا دارد که طعام های لذیذ برگزینم؛ در حالی که در 
)حجاز( یا )یمامه( کسی باشد که به قرص نانی نرسد، یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا 
من سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی از گرسنگی به پشت چسبیده، و جگرهای سوخته 
وجود داشته باشد«، یا چنان باشم که شاعر گفت: »این درد تو را بس که شب را با شکم 
سیر بخوابی و در اطراف تو شکم هایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند«. آیا به همین 
رضایت دهم که مرا امیرمؤمنان خوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم و 

در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم؟ )سید رضی، نامه 45(.

6-1-3- برخورد قاطع با نزدیکان متخلف  

 همان گونه که یادآوري شد اهتمام اسالم به سالمت رهبران، مدیران ارشد و نزدیکان آنان از آن 
جهت است که رفتار آنها، چه مثبت و چه منفي، تأثیر فراواني بر رفتار سایر افراد در نظام اداري و 
اجتماعي خواهد داشت. از این روست که تخلفات کم هم در مورد آنها پذیرفته شده نیست و به 
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شدت با آن برخورد مي شود: برخورد شدید علي )علیه السالم( با دختر خود که گردن بندي 
را از خزانۀ بیت المال عاریه گرفته بود، بیانگر اهتمام آن حضرت به حفظ سالمت دستگاه 

اداري و بازداشتن آن از تخلفات است )همان: 36(. 
علي)علیه السالم( هیچ یک از نزدیکان و خویشاوندان خود را بر دیگران برتري نمي داد 
و امتیازي براي آنان قائل نمي شد و با هرگونه بي انصافي و امتیازخواهي و سوء استفادۀ 
از پسرعموها و کارگزاران آن حضرت  آنان به شدت برخورد مي کرد. زماني که یکي 
دست تعدي گشود، و در امانت حکومت خیانت کرد و اموالي را به خود اختصاص داد، 
در نامه اي به او فرمود: «پس، از خدا بترس! و اموال آنان را باز گردان، و اگر چنین نکنی و 
خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذرخواه من 
باشد، و با شمشیری تو را می زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا 
اگر حسن و حسین چنان می کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به 
آرزو نمی رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانم، و باطلی را که به ستم پدید آمده 
نابود سازم )سید رضی، نامه41(. آن بزرگوار دارایي را از آن همگان مي دانستند، و براي ایشان 
هیچ کس در بهره بردن از دارایي بر دیگري برتري نداشت، نه پیرو و یار و نه فرزند و خویش 
و تبار. امیرمؤمنان در برداشت از دارایي همگان، با حسن و حسین همان رفتار سختگیرانه را 
دارند که با دیگران. ایشان مي خواهند امکانات موجود در اختیارشان، به یک اندازه و برابر میان 

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

2-3- عوامل درون سازماني  

 عوامل درون سازمانی به دو دسته تقسیم می شوند:
 الف: عوامل ساختاری که بیان کنندۀ ویژگی های درونی یک سازمان هستند و مبنایی به دست 
می دهند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد )ال.دفت،  18:1378(؛
ب: عوامل رفتاری که حاکی از نوع تعامل میان کارکنان و مدیران در یک سازمان می باشد. 
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1-2-3-عوامل ساختاري  

1-1-2-3-تصمیم گیري مشورتي  

منظور از تمرکز اداري این است که قدرت تصمیم گیري در اختیار افرادي معدود در باالترین 
سطح اداري یا سازماني قرار گیرد؛ اگر این قدرت در سطوح مختلف سازماني توزیع شود، تمرکز 
تحقق نخواهد یافت. سازمان هاي متمرکز از آنجا که قائم به شخص هستند، بسیار شکننده و 
آسیب پذیرند و با اندک تحولي فرو مي پاشند؛ بنابراین، از آنجا که تمرکز در سازمان ها و تصمیم 
گیری فردی اگر به دست افراد نا اهل و انسان های مستبد و خود رأی بیافتد، سبب کاهش 
خالقیت و رشد و تعالي نیروي انساني مي شود و این با سرشت و فطرت او که حرکت به سمت 
تعالي و پیشرفت و نیل به کمال نهایي است و با روح تعالیم اسالمي منافات دارد، مدیران باید 
با بهره گیری از نظرات کارشناسی خبرگان فن و کارشناسان کار آزموده و با تجربه و گاهی با  
تفویض اختیار به کارکنان و زیر  مجموعۀ خود زمینۀ رشد و بالندگي آنها را فراهم آورند. گاهی 
تصمیم گیري هاي فردي ممکن است  به استبداد رأي منتهي شده و ناکارآمدي سازمان را به دنبال 
داشته باشد به همین دلیل و به منظور ادارۀ امور به شیوه اي صحیح در اسالم  نیز بر مشورت و 
نظر خواهي از دیگران در انجام امور توجه  شده است. امیر مؤمنان علي)علیه السالم( مي فرمایند: 
»آن کس که رایزني کند، هالک و نابود نمي شود« )مجلسی، 1205ق:10(. »هر کس با خردمندان 

مشورت نماید، به راه درست رهنمون مي شود« ) سید رضی، حکمت 173(. 
در این شیوه از نظرهاي متخصصان استفاده مي شود؛ اما تصمیم گیري نهایي با یک نفر 
است. ویژگي این نوع از تصمیم گیري آن است که از مزیت تصمیم گیري گروهي که 
تنوع دیدگاه هاست استفاده و از معایب آن که اجتناب از مسئولیت گریزي افراد و همچنین 

وقت گیر بودن آن، اجتناب مي شود.  

  2-1-2-3- قانون گرایي  

مهم ترین اصل در ادارۀ امور، پاي بندي همگان به قانون است. رعایت قانون از جانب همگان 
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در هر مرتبه اي که باشند و نبودن تبعیض و عمل به مساوات در اجراي قانون، برترین 
چیزي است که سالمت دولت ها را حفظ مي کند و پشتوانۀ مردمي آنها را تضمین مي نماید. 
امیرمؤمنان )علیه السالم ( در روزگاري که از حکومت محروم شده بود، این حقیقت را به 
زمامداران یادآور مي  شد تا آنان از مسیر درست خارج نشوند؛ چنان که به خلیفه دوم  عمربن خطاب 
یادآور شد: »سه چیز است که اگر آنها را پاس داري و بدانها عمل کني، از سایر امور بي نیاز باشي 
و اگر آنها را ترک کني چیزي جز آنها سودت نبخشد. پرسید: آنها چیست؟ فرمود: اجراي حدود 
]قانون به طور یکسان[ نسبت به نزدیک و دورخویش و بیگانه و حکم به کتاب خدا در خشنودي و 

خشم، و تقسیم ]بیت المال[ به عدالت میان سفید و سیاه« )شیخ طوسی،227:1383(.

 3-1-2-3-شفافیت در امور  

 یکي از عواملي که از بي عدالتي ها و فسادهاي بالقوۀ نظام و نیز اصول نسنجیدۀ کارایي 
و صرفه جویي خالص در فرایندهاي مدیریت و اداره جلوگیري مي کند، شفافیت است. 
شفاف بودن امور و مسائل در حکومت و مدیریت از جملۀ کلیدي ترین سیاست هاست؛ 
زیرا به طور عمده تباهي و خالف کاري آنجا پیدا مي شود و رشد مي کند و برپا مي ماند 
که امور و موضوعات از دید مردمان و اداره شوندگان پنهان بماند. مدیریت هاي پشت پرده 
بسترساز نادرستي، خالف کاري و ستمگري است. اگر همه چیز شفاف صورت بگیرد، 
اقدامات خالف قانون و بیرون از آن، روابط پنهان قدرت طلبانه و منفعت جویانه، معامالت 
سایه اي که قابل حسابرسي و پیگرد قانوني نیست، معني نمي یابد یا به شدت کم مي شود؛ 
چنانچه ساز و کار ادارۀ امور به گونه اي تنظیم شود که همه چیز به جز اسرار نظامي در 
چارچوب حق شفاف باشد، و به محض ظهور خالف و تباهي آشکارسازي شود و حتي 
در صورت گمان ستمي، مسائل آشکار و بي پرده در میان گذاشته شود، امور زمامداري 
و مدیریت به سامان مي گردد )دلشاد تهرانی، 211:1390(. اگر شهروندان دربارۀ تو ستم روا 
داشتني را گمان بردند، دلیل خود را برایشان شفاف آشکار کن، و با این شفاف سازي ات، 
گمان  هاي ]بد[ ایشان را از خویش بگردان )سید رضی، نامه 53(. امیرمؤمنان بناي حکومت را بر 
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صراحت و روشني و شفاف سازي مي داند؛ چنان که در آغاز حکومت خویش در سخني با مردم، 
روش حکومت داري و مدیریت خود را چنین بیان مي فرماید: »به خدا سوگند هرگز به اندازۀ سر 

سوزني حقیقت را پنهان نداشته ام، و هیچ گونه دروغي نگفته ام« )همان: خطبه 16(. 
حکومت و مدیریت امام علي )علیه السالم ( این گونه بود، شفاف و به دور از هرگونه ناراستي، 
پنهان کاري، دروغ گویي و فریب کاري. آن حضرت مي فرمود: »هان! بدانید که حق شما در نزد من 

آن است که هیچ رازي را  جز در جنگ از شما پنهان ندارم« )همان: نامه 50(. 
شفاف سازي از جهات گوناگون موجب کارایي حکومت و مدیریت مي شود؛ از جمله : درستکاري 
سریع  اداره شوندگان، مشخص شدن  و  مردمان  یافتن  مشارکت  امور،  سالم  ادارۀ  مدیران، 
تباهي ها و خالف کاري ها، اصالح به موقع امور، دستیابي بهینه به اهداف، توجیه مردم و 
اداره شوندگان و راه بردن مردم بر حق: که در این کار، گونه اي پرورش دادن نفست است، 
و همراهي و نرمشي با شهروندانت، و دلیل آوردني است که با برپا داشتن و بردن آنان به 
راه حق به خواست خودت هم رسیده اي )همان: 233(. شفافیت امور سبب مي شود تا از 
رانت ها و ویژه خواري ها جلوگیري شود و اعتماد شهروندان به کارگزاران و رهبران جامعه 
افزایش یابد؛ همچنین موجب مي  شود کارگزاران نظام مراقب رفتار و اعمال خود باشند؛ 
چراکه باید در برابر مردم پاسخ گو باشند؛ در ضمن، نخبگان جامعه با اطالع از روند امور به 

نقد برنامه ها پرداخته، در اصالح آنها ایفاي نقش مي نمایند.  

 4-1-2-3- پاسخ گویي  

همۀ مدیران واحدهاي سازماني، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن نظام اداري، 
مسئولیتي مشترک دارند که به سوي اهداف حرکت کنند. مدیران ارشد با مسئوالن پایین تر 
کاماًل در اشتراک و هم سویي قرار دارند و ماهیت سرپرستي، مسئوالنه است؛ چنان که 
دربارۀ  بدانید که همۀ شما سرپرستید و همۀ شما  آمده است.  نبوي  در حدیث مشهور 
اداره شوندگانتان بازخواست مي شوید. آن زمامداري که بر مردم فرمان مي راند، سرپرست 

است و دربارۀ شهروندانش بازخواست مي شود )دیلمی،184:1377(.
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خود  نقش  تناسب  به  کس  هر  یعني  است؛  مشترک  مسئولیت  تلقي  مدیریت،  الزمۀ 
امیرمؤمنان)ع( پاسخ گویند.  و  مسئول  سازمان  مجموعۀ  نیز  و  پاسخ گوست،  و  مسئول 
پروا  به  مي شوید  بازخواست  آن  از  که  چیزي  به  عمل  دربارۀ  را  »شما  است:  فرموده 
داشتن از خدا سفارش مي کنم، که شما در گرو آن هستید و به سوي آن رهسپارید. خداي 
عزوجل مي فرماید: هر کس در گرو دستاورد خویش است و مي فرماید: و خداوند شما را 
از ]عقوبت[ خود بر حذر مي دارد، و بازگشت ]همه[ به سوي خدا است و مي فرماید: پس 
سوگند به پروردگارت که از همۀ آنان دربارۀ آنچه مي کرده اند، پرسش مي کنم؛ بدانید اي 

بندگان خدا! که خداوند شما را از اعمالتان بازخواست خواهد کرد«.  

5-1-2-3-  نظارت سازماني  

 نظارت بر عملکرد کارگزاران به منظور پیشگیري از کوتاهي در اداي وظایف و تجاوز 
به حقوق مردم و نیز حفظ سالمت نظام اداري، ضروري است. دستور حضرت علی)ع( 
عملکرد  بررسي  و  تحقیق  و  کوره  السواد  منطقۀ  به  مسافرت  بر  مبني  مالک  کعب   بن  به 
کارگزاران در آن منطقه و ارسال گزارش به آن حضرت بیانگر این مهم در حفظ سالمت 
نظام اداري است؛ همچنین امیرمؤمنان )ع( در نامه اي به یکي از مدیران خود مي فرماید: »به 
من خبر رسیده که تو زمین هاي آباد را ویران کرده اي و آنچه توانسته اي تصاحب نموده اي 
و از بیت المال که زیر دستت بوده است، به خیانت خورده اي؛ بي درنگ حساب خویش را 

برایم بفرست« )سید رضی، نامه 40(.

6-1-2-3- نهادینه سازي فرهنگ نقد و نقد پذیري 

 فضاي نقد و انتقاد در جامعه زمینۀ پرورش افکار را فراهم مي آورد و بهترین راه حل ها 
را در اختیار مدیران نظام قرار داده، آنها را از نقاط ضعف خویش آشنا مي کند؛ چنانکه 
امیرمؤمنان علي)ع( به کارگزاران خود توصیه مي نمودند کساني را که در حق گویي صراحت 
انتقادات سازنده و  بیشتري دارند و به جاي مدح و تعریف از کارها و برنامه هاي  آنان 
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خیر خواهانه دارند به خود نزدیک نمایند )ری شهری، 43:1389(. 
ایجاد فضاي باز و ترویج فرهنگ نقد از مدیران و دستگاه ها سبب مي شود کاستي ها و 
مفاسد احتمالي آشکار و زمینۀ اصالح آنها فراهم شود. در سیرۀ مدیریتي علي)ع( با اینکه آن 
حضرت معصوم بودند و به انتقاد و نصیحت نیازي نداشتند، براي تربیت فرهنگي مردم از آنان 
مي خواستند انتقادات خود را بي هیچ  پروایي بیان کنند: پس مرا با نصیحت خالصانه و سالم از 

هرگونه شک و ناراستي یاري کنید« )ابن ابی الحدید، 1372: 284(.

3-2-3- عوامل رفتاري  

1-2-2-3- عدالت در برخورد با کارکنان  

انسان ها بیشتر عمر خود را در نهادهاي اجتماعي به سر مي برند و در ازاي آن، نهادهاي 
اجتماعي به افراد مزایاي گوناگوني ارائه مي دهند. این مزایا به دو دستۀ اقتصادي و احساسي- 
اجتماعي طبقه بندي مي شود. مزایاي اقتصادي، مزایایي است که با رفاه مادي، آسایش و 
سطح زندگي افراد ارتباط دارد و مزایاي احساسي- اجتماعي به جایگاه فرد و هویت وي در 
گروه برمي گردد. چگونگي توزیع این مزایا، اهمیت زیادي براي افراد سازمان دارد. اعضاي 
نهادها، روشي که مزایا توزیع مي شوند و هچنین ماهیت مزایاي توزیع شده را ارزیابي 
مي کنند و ادراکاتي را از عادالنه یا ناعادالنه بودن آنها شکل مي دهند )رضاییان، 42:1388(.
به طور کلي چنانچه جنبه هاي خوب و بد زندگي اجتماعي به یک روش منصفانه توزیع 
شود، افراد، متعهدتر شده، تمایل بیشتري به فداکاري براي جمع نشان خواهند داد. در مقابل، 
هنگامي که رخدادها ناعادالنه دیده شود، افراد به وفاداري و تالش، کمتر تمایل نشان مي دهند 
و حتي ممکن است به دزدي، تهاجم و شورش دست بزنند ) همان: 43(. طبق نظریۀ عدالت 
رویه اي هنگامي که افراد رویه هاي جاري تصمیم گیري در زمینۀ توزیع در آمدها را عادالنه بدانند 
انگیزۀ بیشتري براي عملکرد بهتر خواهند داشت؛ چراکه مي دانند در این صورت عملکردشان به 
دقت ارزیابي مي شود.) همان: 49(؛ همچنین عدالت رویه اي مي تواند عامل مهمي براي شناخت 
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انگیزش افراد و جلب همکاري آنان باشد و تأثیر عمیقي بر نگرش هاي کاري انسان ها و خلق 
و خوي خوب آنان در محیط کار خواهد داشت )همان: 55- 53(. 

اگر عدالت نباشد، جامعه و دستگاه هاي اداري آن عرصۀ جوالن زور و ستم و غارت و چپاول مي شود. 
امام علي)ع( به مالک اشتر مي فرماید:  من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود:  مّلتی که حق ناتوانان را  

از  زورمندان،  بی اضطراب و بهانه ای باز نستاند، رستگار نخواهد شد )سید رضی، نامه 53(.
 از مهم ترین اصول ادارۀ امور در اندیشه و سیرۀ مدیریتي امام علي)ع(، اصل عدالت است که 
معیار همه چیز می باشد و جز بدان نمي توان به اهداف دولت اسالمي و فراهم کردن زمینۀ تعالي 
فرد و جامعه دست یافت. عدالت، تنها یک امر پسندیدۀ اخالقي نیست؛ بلکه مهم ترین اصل 
مدیریت اجتماعي است تا جایي که علي بن ابي طالب )ع( شهید راه عدالت شد و پاي بندي او 
به اصل عدالت در مدیریت و حکومت، اسباب آن همه مخالفت با وي و دولتش شد )تهرانی، 
1379: 246(. عدالت در اجراي امور در نگاه علي)ع( از اهمیت خاصي برخوردار است؛ چنانکه 

مي فرماید: »مالک الّسیاسه العدل«  )تمیمی آمدی، 1205ق: 116(، معیار سیاست عدالت است.  
براي  امکانات مساوي  براي همه،  که  معناست  بدین  مدیریت  در  بودن عدالت  معیار   
پیشرفت و تعالي فراهم شود و هر کس بدانچه استحقاق دارد دست یابد و در وضع قانون 
و اجراي آن رعایت مساوات بشود و تبعیضي بر کسي نرود و تفاوت ها و امتیازات بر مبناي 
صالحیت و استحقاق باشدپیوند دولت و مردم، و همدلي و همراهي آن دو، جز در سایۀ 
عدالتي فراگیر در مدیریت حاصل نمي شود. امیرمؤمنان علي)ع( فرموده است: »عدالت نظام 

بخش حکومت است« )همان: 28(.  
در سیرۀ مدیریتي حضرت محور قرار دادن عدالت سالمت و نشاط الزم و پویایي درست 
جامعه را به سوي تعالي فراهم مي کند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران، برقراری عدل 
در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است، که محبت دل های رعیت جز با 
پاکی قلب ها پدید نمی آید، و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق پیرامون رهبر 
را بگیرند، و حکومت بار سنگینی را بر دوش رعیت نگذاشته باشد، و طوالنی شدن مدت 
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زمامداری بر ملت ناگوار نباشد )همان:30(. 
 همچنین افراد به کیفیت برخورد با آنان در روابط متقابل شخصي و همچنین جنبه هاي ساختاري 
فراگرد تصمیم گیري حساس اند. این نوع از عدالت بر نگرش ها و رفتارهاي گوناگون کارکنان اثر 
مي گذارند )رضاییان،  59:1388(. امیرمؤمنان علي )ع( کارگزاران خود را پیوسته به رعایت عدالت 
در ادارۀ امور سفارش مي کرد؛ چنان که وقتي محمد بن ابي بکر را والي مصر قرار داد، در فرماني 
به او یادآور شد: »و به او فرمان داد تا با مردمان به نرمي رفتار کند و همه را به یک چشم بنگرد 

و خویش و بیگانه را در حق برابر شمارد« )حسن بن علی، 1382: 176(. 
 همچنین آن حضرت در نامه اي که پس از رفتن محمد بن ابي بکر به مصر به او و اهل مصر 
نوشته است، به محمد بن ابي بکر سفارش مي کند که بر اساس عدالت امور را اداره کند و 
پیامدهاي آن را یادآور مي شود تا محمد بن ابي بکر بداند که این امر از چه اهمیتي برخوردار است: 
»و همه را به یک چشم نگاه کن ]در میان آنان مساوات را رعایت کن[ تا بزرگان در تبعیض تو 
طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند« )سید رضی، نامه 27(. مشخص 
است که اگر زمامداران و کارگزاران در عمل پاي بند اصل مساوات در حقوق و اجرای عدالت 
نباشند و همه را به یک چشم ننگرند و تبعیض روا دارند، بهترین زمینۀ تجاوز و تعدي 
زورمندان و ستمگران را فراهم خواهند کرد و اسباب یأس و نومیدي ستمدیدگان را؛ و 
این امر مهم ترین علت تباهي و سقوط حکومت ها و دولت هاست و هیچ دولتي نمي تواند 

در چنین اوضاع و احوالي به مقاصد اصالحي دست یابد )دلشاد تهرانی، 1379: 228(.

2-2-2-3- بهبود وضع معیشتي کارکنان  

 با توجه به اهتمام همزمان  اسالم به بعد معنوی و مادي انسان مي توان فقر مادي را زمینۀ 
بسیاري از مفاسد اجتماعي و سازماني تلقي کرد؛ به همین دلیل یکي از راه هاي جلوگیري از 
فساد اداري که در منابع دیني فراوان بر آن تأکید شده، تأمین معیشت کارکنان و مدیران دولتي 
است. در سیرۀ مدیریتي علي)ع( نیز به این مهم توجه شده است. آن حضرت به مالک اشتر  
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مي فرمایند: »آن گاه حقوق کافي به آنان بده؛ زیرا این کار آنها را در اصالح خویشتن تقویت 
مي کند و از خیانت در اموالي که زیر دست آنهاست، بي نیاز مي سازد و حجتي بر آنهاست، اگر 

از دستورهاي تو سرپیچي یا در امانت تو خیانت کنند« )سید رضی، نامه 53(. 

3-2-3-آموزش و پرورش  

افراد،   برخي بر این باورند که مهم ترین عامل دگرگوني فرایندهاي اجتماعي و رفتار 
تحوالت اقتصادي است؛ اما نظر صحیح این است که مهم ترین عامل تحوالت اجتماعي 
تحول در آموزش و پرورش است، و سایر تحوالت مانند: تحوالت اقتصادي با بعد انساني 
حیات بشر ارتباط مستقیم ندارند و از اهمیت درجۀ اول برخوردار نیستند؛ اما تحول در 
آموزش و پرروش یک جامعه کما بیش سبب تبدل هویت روحي و معنوي افراد مي شود 

و آرا و عقاید، اخالق، و رفتار و سلوک آنان را دگرگون مي سازد )مصباح، 337:1368(.
بنابراین، آموزش و پرورش تأثیر فراواني در آگاه شدن مردم از بدي اوضاع و احوال 
موجود، نادرستي ارزش ها و آرمان هاي حاکم، سوء نیت قدرتمندان و زمامداران و سوء 
ارزش ها و  نیز اوضاع و احوال مطلوب و  از قدرت و حاکمیت خود، و  آنان  استفادۀ 
آرمان هاي صحیح دارد؛ بدین ترتیب، آموزش و پرورش، هم بر دانش مردم مي افزاید و 
هم بر اقبال و گرایش آنان به اوضاع و احوال و ارزش ها و آرمان هاي مطلوب و صحیح. 
)همان: 64(. امیر مؤمنان علي)ع( نیز منشأ همۀ خوبي هاي مادي و معنوي را علم و یکي از 
علل اساسي فساد در هر محیط اجتماعي را جهل معرفي مي فرمایند: »علم اصل هر خیري 

است« )آرام ، قرن96:14(؛ جهل ریشۀ هر بدي است« )همان: 64(. 
پیامبر اکرم )ص( نیز مي فرماید: »کسي که بدون علم و آگاهي دست به عملي بزند، فساد 
و تباهي او بیشتر است از کارهاي سالم او« )کلینی، 1359: 55(. »نیاز مردم به اخالق 

خوب بیشتر از نیاز آنها به امور اقتصادي است« )آمدی تمیمی، بی تا: 247(.  
آنها به  به مردم و کارکنان و مدیران سازمان ها و تربیت و پرورش  بنابراین، آموزش 

کسب اخالق شایسته نقش اساسي در تحول نظام اداري و ارتقاي سالمت آن دارد.  
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4-2-3- رعایت شایسته ساالری  

براي تحقق اهداف سازمان باید مدیران و کارکنان از توانایي و شرایط الزم براي انجام دادن 
کارها برخوردار باشند. این شرایط و ویژگي ها شامل مهارت ها، دانش، و اعتقادات و باورهاي 
کارکنان مي شود. اگر افراد ناالیق ادارۀ امور را به دست بگیرند، اهداف سازمان محقق نمي شود 
و سالمت و کارایي سازمان نیز تهدید خواهد شد. از دیدگاه اسالم زمامداران امانت داران 
مرد م اند و از مصادیق مهم امانت داري این است که کارها به کاردانان و شایستگان سپرده شود 
که در غیر این صورت باب همۀ ستم  ها گشوده مي شود. خداي متعال فرمان داده است که 
امانت  ها به اهلش سپرده شود: »خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش 

بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید« )النساء/ 58(. 
از ظاهر آیه برمي آید که مفهوم امانات در اینجا عام است و همۀ امانات را در بر مي گیرد؛ 
و البته از مهم ترین امانات، رهبري امامان به حق  و پیشوایي و کارگزاري آنان یا افراد 
صالح و شایسته مجاز از سوی آنان بر  خلق است. مدیریت مردم امانتي است سنگین که 

باید به اهلش سپرده شود )دلشاد تهرانی، 1379: 371(.  
در  اهلیت  و  شایستگي  رعایت  علي)ع(  امیرمؤمنان  و  اکرم)ص(  پیامبر  عملي  سیرۀ   
فاقد  افراد  انتصاب  و  کارگماري  به  امیرالمؤمنین)ع(  است.  بوده  مسئولیت  و  واگذاري 
صالحیت براي ادارۀ امور را موجب شکست و هالکت مي دانند: »زوال و سقوط دولت ها 

به سبب به کار گرفتن افراد پست است« )آمدی تمیمی، بی تا: 36(. 
آن حضرت به قاضي منصوب خود نوشت: بدان اي رفاعه! که این حکومت امانتي است که 
هر کس به آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد و هر کس خائني را استخدام 
کند و بر سر کار نهد محمد)ص( از او در دنیا و آخرت بیزار است )محمودی، 1418ق: 36(.

5-2-3- تشویق و تنبیه  

 ارزشیابي از عملکرد کارکنان و قدرداني شایسته از آنان و همچنین تنبیه افراد متخلف عامل 
تشویق افراد متعهد و وظیفه شناس در سازمان و اصالح رفتار متخلفان مي شود. تحقق این مهم 
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سالمت نظام اداري را به دنبال دارد. امیرمؤمنان علي)ع( مي فرمایند: و در یک ارزشیابی دقیق، رنج 
و زحمات هریک از آنان را شناسایی کن، و هرگز تالش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذار. 
ارزش خدمت او را ناچیز مشمار، تا شرافت و بزرگی کسی باعث نشود که کار کوچکش را بزرگ 
بشماری، یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی )سید رضی، نامه 53(؛ نیز 
در بخش دیگري علي)ع( مي فرماید: »هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا 
نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق می شوند، پس هریک از آنان 

را بر اساس کردارشان پاداش ده « )همان(.

3-3-عوامل برون سازماني  

1-3-3- عوامل سیاسي  

نظام هاي سیاسي استبدادي که برخاسته  از رأي مردم نباشند و خود را در مقابل مردم 
پاسخ گو نبینند، مهم ترین عامل براي فساد در جوامع و نظام هاي اداري اند؛ از این رو، در 
الگو هاي سنتي ادارۀ امور دولتي براي آلوده نشد ن نظام اداري به فساد، نظریۀ جدایي نظام 
سیاسي از نظام اداري را طرح کردند؛ بر اساس این نظریه مدیران و کارکنان اداري در برابر 
محیط جامعه و مردم پاسخ گو نبودند؛ اما در نظام اسالمي با الهام از آموزه هاي وحیاني، نظام 
سیاسي الهی  مبناي نظام اداري به شمار مي آید؛ به گونه اي که سالمت و فساد در نظام اداري 
متأثر از سالمت و فساد نظام سیاسي است. در این زمینه مي توان گفت: همان گونه که خواست 
و نظارت مردم در شکل گیري و ماندگاري نظام سیاسي الهي مؤثر است، در تصمیم گیري ها و 
چگونگي اجراي نظام اداري نظام سیاسی  الهي اثر مي گذارد و براي ماندگاري سالم آن باید بر 

عملکرد دستگاه اداري نظارت کنند.  

1-1-3-3- اثر گذاري مردم در سالمت و بقاي نظام اداري  

 از دید اسالم نقش اصلی در ادارۀ امور از آن مردم در سطح عموم جامعه و از آن مشتریان 
و کارکنان در سطح خاص سازمان هاست؛ به این معنی که مدیریت، چه در نظام سیاسي و 

Archive of SID

www.SID.ir



134

 13
93

ان
ست

 زم
- 3

ه 1
مار

- ش
هم

ازد
ل ی

سا

چه در نظام اداري، بدون آنان تحقق نمی یابد و بدون اقبال و رأی مردم مقبولیت و فعلیت 
اداره و سالمت آن  پیدا نمی کند و بدون حضور و مشارکت همه جانبۀ مردم به درستی 
تضمین نمي شود؛ بنابراین، مردم، اعم از شهروندان و ارباب رجوع، نقشی ایجادی، ابقایی 
و اصالحی دارند و تحقق ادارۀ اسالمي، صالح، سامان و پابرجایی و سیر به سوی اهداف 
آن به مردم بسته است )دلشاد تهرانی، 111:1379(. امیرمؤمنان )ع( نه تنها در شکل گیری 
زمامداري امور برای مردم چنین جایگاهی قائل بود؛ بلکه سامان یافتن ادارۀ امور را به 
استقامت و سالمت مردم می دانست: »و والیان به صالح و سامان نیایند، مگر به راستي و 
درستي مردمان« )سید رضی، خطبه 216(. حکومت اسالمي جز با راستي و درستي و پایداري 
مردمان و حضور و مشارکت همه جانبۀ مردمان به سامان نمي آید؛ و امیرمؤمنان )ع(مي کوشید مردمان 
حکومت را این گونه بفهمند و از مناسبت های سلطه گرایانه و سلطه پذیرانه بیرون آیند و در همۀ 
عرصه ها حضوري واقعي داشته باشند؛ چنان که خطاب به آنان فرمود )دلشاد تهرانی، 1379: 111(؛ 
پس با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویند، حرف نزنید، و چنان که از آدم های 
خشمگین کناره می گیرند دوری نجویید، و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر حّقی 
به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق، 
یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از 
گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن 

باشم نمی دانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید )سید رضی، خطبه 216(. 
براي اینکه مردم نقشي جدي و اساسي در حکومت داشته باشند، باید زمینه و بستر مناسب 
آن فراهم آید. امام علي) ع( مي کوشید با فراهم ساختن مناسباتي سالم، به دور از خودکامگي 
و خودکامگي پذیري، مردم را به صحنۀ حکومت بکشاند؛ و آنان را این گونه مخاطب قرار 
داده است و هرگونه رابطۀ جبارانه و مستبدانه را زیر پا گذاشته است تا مردمش با صراحت 
و صداقت، و از سر احساس مسئولیت به مشارکت در امور حکومت برخیزند و حق را 
به پا دارند و عدالت را پاسداري کنند و میان خود و والیان فاصله اي نبینند و زمامداران را 
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نصیحت و خیرخواهي نمایند )دلشاد تهرانی، 1379: 117(. 

2-1-3-3- تکریم ارباب  رجوع  

یکي از شاخص هاي سالمت نظام اداري احترام و رفتار محبت آمیز با ارباب رجوع است؛ 
از این رو، امیرمؤمنان)ع( به یکي از کارگزاران خود مي فرماید: »پر و بالت را براي رعیت فرود 

آور و چهره ات را گشاده و رفتارت را نرم و مالیم گردان« )سید رضی، نامه، 45(. 

3-1-3-3- ارتباط چهره به چهره با مردم  

مدیران دستگاه ها و سازمان ها در نظام اسالمي موظف اند با مردم از نزدیک در ارتباط باشند و 
مستقیماً به بررسي مشکالت آنها بپردازند. این کار سبب مي شود تا هم مدیران اطالع درستي از 
مشکالت جاري مردم داشته باشند و هم مردم با دیدن مدیران در جامعه، با آنان احساس همدلي 
و نزدیکي کنند و بدین ترتیب روابط سالمي بین مردم و دستگاه هاي اداري صورت مي گیرد. 
حضرت )ع(  در خصوص آثار مثبت ارتباط با مردم مي فرماید: »مباد که دوري تو از چشم 
مردم طوالني شود؛ زیرا پنهان بودن زمامداران از نگاه مردم سرچشمۀ تنگدلي مردم و کم آگاهي 
زمامداران از جریان ها مي شود. غیبت و دوري از مردم پیوندشان را از علم به آنچه در پس پرده 
است مي گسلد، و در نتیجه مسائل بزرگ در چشم شان کوچک جلوه مي کند؛ زیبایي ها زشت، و 

زشتي ها زیبا جلوه مي کند و حق و باطل در هم مي آمیزد« )سید رضی، نامه 53(.

4-1-3-3- رعایت آزادي مشروع مردم  

تحقق عدالت و احترام به حقوق مردم بدون حق آزادي بیان و وجود رسانه هاي همگاني و 
اطالع رساني دقیق ممکن نیست. یکي از راه هاي حفظ سالمت نظام اداري، اطالع رساني صحیح 
در زمینۀ مفاسد اداري و اقتصادي است. اطالع رساني به موقع سبب افزایش آگاهي آحاد جامعه 
مي شود و این امر موجب گسترش خواست عمومي براي مبارزه با مفاسد مي گردد، که تحقق 
این امر، تنها با آزادي صورت مي گیرد. در اسالم براي دسترسي به آزادي و استقالل، انسان باید 
ابتدا اسارت دروني و بردگي باطني را با ارتباط با خدا و بندگي او از بین ببرد تا بتواند از بردگي 
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و بندگي و اسارت حکومت ها خارج شود؛ بنابراین، در اسالم ارتباط با خدا و بندگي سبب آزادي 
و استقالل انسان و جامعه مي شود و این آزادي باعث افزایش آگاهي عمومي و ارزیابي صحیح از 
شرایط موجود اجتماعي مي شود زمینۀ نظارت همگاني را پدید مي آورد. امام علي)ع( فلسفۀ بعثت 
پیامبران را خارج ساختن بندگان از بندگي و والیت بندگان به بندگي و والیت خدا بر مي شمرد. 

5-1-3-3- نظارت همگاني  

 یکي از عوامل اساسي در نهادینه سازي سالمت سازماني، نظارت عموم افراد جامعه 
بر عملکرد دستگاه هاست. هرگاه همۀ اجزاي یک نظام با دیدن خطاها و انحرافات تذکر 
دهند، این تذکرات تأثیر بسیار تعیین کننده اي بر اصالح رفتار مجموعه خواهد داشت. در 
قرآن کریم امر کردن به کارهاي خیر و نهي از فعالیت هاي نامطلوب، تکلیف همگاني به 
شمار مي آید: »باید از شما مسلمانان برخي خلق را به خیر و صالح فرابخوانند و مردم را 

به نیکوکاري امر، و از بدکاري نهي کنند...« )آل عمران/104(.

2-3-3-عوامل قضایي  

 داوري صحیح و عادالنه عامل بازدارنده از آلوده شدن کارکنان و کارگزاران دولتي به انواع 
تخلفات است و سالمت دستگاه ها را تضمین مي نماید، تأکید ویژۀ اسالم بر تأمین حقوق 
قضات و نظارت بر عملکرد آنان به دلیل اهمیت سالمت دستگاه قضایي بر سالمت کارگزاران 
و دستگاه هاي اداري است. برخورد با متخلفان نیازمند دستگاه قضایي مقتدر با نیروهاي 
انساني شجاع و بي باک است که نه طمع دنیا آنها را از حکم عادالنه باز دارد و نه ترس از 
قدرت متخلفان. خداي متعال فرموده است: »خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید« )النساء/ 58(. 
خداوند خطاب به داوود فرموده است: »ای داوود! ما تو را خلیفه و نمایندۀ خود در 
زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که 

تو را از راه خدا منحرف سازد«.
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عدالت حقوقي و قضایي نزد امیرمؤمنان )ع( منزلتي ویژه داشت؛ چنان که آن حضرت از 
ابتداي حکومت خود به آشنا کردن مردمان با حقوق خویش اهتمام ورزید و در امور قضا 
سخت بر عدالت پاي فشرد. آن بزرگوار مي فرماید: »هر که در مقام قضاوت قرار گیرد باید در 

اشاره و نگاه و جاي نشستن میان مردمان به مساوات رفتار کند« )همان: 413(.

1-2-3-3- پاکسازي نظام اداري  

یکي از وظایف مهم دستگاه قضایي براي سالم سازي دستگاه هاي اداري و حفظ منافع عمومي، 
شناسایي عناصر و کارگزاران فاسد و محاکمه و برکناري آنان از ِسَمت هاي اداري است. به 
همین دلیل یکي از سیاست هاي مدیریتي امام علي )ع(در اصالح نظام اداري، برکناري عناصر 
فاسد و نهادن نیروهاي متعهد و وظیفه شناس به جاي او بود. آن حضرت هنگام بیعت مردم با 
خود مي فرمایند: »بدانید که روزگار دگرباره شما را به بوتۀ آزمایش ریخت؛ مانند روزي که خدا 
پیامبر شما را برانگیخت. به خدایي که او را به راستي مبعوث فرمود، به هم درخواهید آمیخت، 
و چون دانه که در غربال ریزند، یا دیگ افزار که در دیگ ریزند، روي هم خواهید ریخت، تا آن 
که در زیر است زبر شود، و آن که بر زبر است به زیر در شود؛ و آنان که واپس مانده اند، پیش 

برانند، و آنان که پیش افتاده اند، وا پس مانند« )سید رضی، خطبه 39(.

  2-2-3-3.  بازگرداندن اموال عمومي  

به  که  را  اموال عمومي  دقت  با  باید  متخلف،  کارگزاران  و  مدیران  برکناري  از  پس   
مدیران  اخراج  به  نباید  زمینه  این  در  برگرداند.  بیت المال  به  در آورده اند  خود  تصرف 
متخلف و جریمه نقدي ناچیز بسنده کرد؛ بلکه باید تمام اموال به تاراج رفته به خزانۀ 
عمومي برگشت داده شود. یکي از اصالحاتي که در دوران حکومت امام علي )ع( با 
جدیت پي گرفته شد همین بود. امام در این زمینه مي فرمایند: »به خدا سوگند بیت المال 
تاراج شده را هر جا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا 
کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران 
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آید، تحمل ستم برای او سخت تر است« ) همان: خطبه 15(. 

 نتیجه  گیري  

از آنجا که از دیدگاه اسالم و بسیاري از صاحب نظران رفتار سازماني، مدیریت رفتارهاي 

افراد تحت تأثیر باورها و ارزش هاي آنها شکل مي گیرد، براي اصالح رفتارهاي آنان و 

سالمت نظام اداري در گام اول باید نگرش ها و باورهاي دیني و اخالق اسالمی؛ از جمله: 

آنها تقویت  امانت داري را در  خدا محوري، آخرت گرایي، مسئولیت پذیري، صداقت، و 

کرد؛ همچنین با توجه به نقش فراوان نیروی انسانی بر سالمت سازمانی و نگرش دو 

بعدي اسالم به انسان، ضروری است؛ اوالً با اصالح نظام حقوق و دستمزد نیازهاي مادي 

و معیشتي کارکنان را برطرف ساخت؛ ثانیاً با برنامه هاي آموزشي- تربیتي زمینه هاي تحول 

دروني و پیشرفت معنوي کارکنان را فراهم آورد. با اعمال رویه هاي عادالنه در توزیع جبران 

خدمات و برخورد عادالنه در روابط متقابل شخصي و احترام به کارکنان، می توان زمینۀ بهبود 

عملکرد و ارتقاي خلق و خوي کاري کارکنان در محیط کار را فراهم آورد. در اسالم مناصب 

اداري و حکومتي امانت هاي الهي اند؛ بنابراین، در انتخاب و واگذاري امور اداري به اشخاص 

باید صالحیت و شایستگي آنها براي تصدي مشاغل، رعایت گردد. 

یکي از عوامل مؤثر بر اصالح رفتار کارکنان، روش زندگي مدیران عالي سازمان ها و رهبران 

جامعه است؛ به همین دلیل اسالم بر ساده زیستي مسئوالن و خانوادۀ آنها تأکید مي ورزد. 

آنان در  زمینه هاي مشارکت  باید  اداري  نظام  نقش محوري مردم در سالمت  به  توجه  با 

سیاست           گذاري و ادارۀ امور جامعه فراهم آید. در اسالم حتي پس از انتخاب افراد متخصص 

و متعهد به منظور پیش گیري و حفظ سالمت دستگاه هاي اداري، از سازوکارهاي نظارتي 

چند گانه شامل نظارت مدیران بر عملکرد کارکنان، نظارت کارکنان بر مدیران، نظارت مدیران 

عالي بر مدیران سطوح پایین تر نظارت همگاني افراد، احزاب و گروه ها بر عملکرد دستگاه ها، 
استفاده مي شود؛ همچنین ضروري است با ترویج فرهنگ نقد و انتقاد پذیري مدیران و ایجاد 
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فضاي آزاد رسانه اي و اطالع رساني زمینه هاي عملکرد شفاف سازمان ها و نهادهاي دولتي را 
فراهم آورد.  

پیشنهاد ها 

•تهیه منشور اخالقی برای سازمان ها بر اساس آموزه های قرآنی؛
•ترویج ارزش های دینی و اخالقی برای پرسنل سازمان ها بر اساس اصول و مبانی    

قرآنی و شیوه مدیریت امام علی )ع(؛
•شناساندن اصول نظری و عملی زندگی امام علی )ع(برای افراد در سازمان ها؛

•اصالح و بهبود سیستم ها و رویه های اجرائی نظام اداری بر اساس قرآن و شیوه مدیریتی 
امام علی )ع(؛

•تبدیل شیوه های نظری قرآن و شیوه زندگی و مدیریتی امام علی )ع(به شیوه عملی در 
نظام سالمت اداری و سازمانی.
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 Expression of factors that affect the safety bureaucracy relying on the
Quran and Theoretical and managerial tradition of Imam Ali )AS

Naser abdi 1
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Abstracts
Despite all efforts to reform the country's administrative system, however, its efficiency and accountability 

is not desirable. One of the main reasons is the lack of serious attention to Islamic values and its fundamental 
role in the development and safety of bureaucracy.Therefore, this article is going to Expression of factors that 
affect the safe bureaucracy relying on the Quran and Theoretical and managerial tradition of Imam Ali )AS) 
using descriptive - analytical method.With the analysis of Islamic sources Contents, can be concluded that 
safety in Administrative system and Development of moral values in that are under the influence of Onto-
logical and anthropological principles governing the Organizational members beliefs, On the one hand and 
Influenced by three factors, important, internal and external organizational on the other hand. Therefore, 
Acting upon Three types of intellectual and ideological reform, within internal and external is essential.
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