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 با رویکرد اسالمی رفتار سازمانی

 

 ریحانه ایزدی

 کارشناس امور تربیتی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 reihanehizadi@gmail.com:پست الکترونیکی 

 

 چکیده

بقای یک جامعه ارتباط مستقیم با کیفیت کار افراد آن جامعه 

و  اقتصادینیازهای و در جهت مرتفع شدن است  انسانکار جوهر دارد.

احساس  در سایه اشتغال وکار انسان  روحی او مفید می باشد چراکه

وبرای خود ارزش قائل می شود چه دستاورد حاصل از کارش  کردهاستقالل 

مادی باشد مانند تولید یک محصول یا کاال  وچه دستاورد آن غیر مادی 

کار باشد مانند انتقال دانش واندیشه .در فرهنگ دینی ما نیز برای 

و تالش بیشتر در كارهای دنیوی و  وتالش ارزش بسیاری قائل شده اند

اخروی، زمینه سعادت و رستگاری افراد را در دنیا و آخرت فراهم 

 . ولی آن کاری ارزشمند است که توام با مسئولیت پذیری وكند می

موفقیت  باشد.بنابراین التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده

همراه با حس در گرو داشتن نیروی انسانی كارآمد  دهاونها هاسازمان

 زآنجا کهاست. ا مسئولیت پذیری، رفتار صحیح انسانی و وجدان کاری

رفتار ما در اجتماع از افکار،باورها واعتقادات ما نشات می گیرد 

،به نظر می رسد در اصالح رفتار افراد در اجتماع وسازمانها باید 

این پژوهش با  دات آنها را در نظر داشت .شیوه تفکر ،باورها واعتقا

ها اي در سازمانهدف ارائة راهكارهایي جهت نهادینه كردن اخالق حرفه

هاي دیني انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع از دیدگاه آموزه

 كاربردي بوده و با روش توصیفي ـ تحلیلي انجام شده است. 

 

رفتار، سازمانها،  اداری،رفتار سازمانی، اخالق : واژگان کلیدی

 ادارات
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 مقدمه 

زندگی افراد در  وادارات نقش ویژه ای ها ي، سازمانزمان فعلدر 

، در افراد جامعه هاي اند. بسیاري از فعالیتپیدا كرده جامعه 

بسیاری از مشکالت مردم از طریق سازمانها حل شود وها انجام ميسازمان

 سته بدون وجود سازمانها ممکن نیمی شود ورفاه وآسایش افراد جامع

وپیشرفت هر جامعه ای مرهون سازمان های کارامد است.  برای اینکه 

سازمانها در کار خود موفق باشند ،به نیروهای اثر بخش ومفید 

به خصوص منابع انسانی های حوزه افراد در تمامی  رفتار نیازمندند.

طور به هازماني انساني در ساها.  اگر نیرو داردنقش سازمانها 

صورت تنها خدمات موردنظر خود را بهها نهند، سازماننكار ك مطلوب

 مخاطبین خودكنند، بلكه در ارتباط خود با مناسب به جامعه عرضه مي

ما برای ایجاد تحول وپیشرفت در نظام شوند. و مراجعانشان موفق مي

اداری نیاز به خدمت رسانی مطلوب به مراجعین داریم واین امر بدون 

محقق  و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداریرفتار شایسته کارکنان 

نمی شود.البته  تکریم ارباب رجوع و رفتار ارزشی با همکاران باید 

در غیر این .راد نهادینه شودبه صورت یک باور عمیق درآید و در اف

صورت ، به شکل یک رفتار تصنعی وزودگذر بروز خواهد کرد وبه 

 فراموشی سپرده خواهد شد.

تمام نیازهاي بشر است و  راهگشای، از آنجا که آموزه های دینی ما

ما را به  که اي نیز دستورهایي داردحرفهورفتاردر زمینة اخالق 

ها اي در سازمانكردن اخالق حرفه ارائة راهكارهایي جهت نهادینه

در این مقاله سعی شده شیوه صحیح رفتار سازمانی كند. هدایت مي

وحرفه ای  های اجتماعیدر فعالیتافراد به عنوان یک مسلمان متعهد 

در جهت پیشرفت وسالمت سازمانها وکاربری بهترآنها، با رویکرد اسالمی 

به این راهكارها پرداخته در این مقاله تالش شده است  بررسی شود.

 شود. 

 

 رفتارتعر یف 

اطالق می شود. هر رفتار معلول ر فتاربه هرگونه فعالیت موجود زنده 

روابط پویایی است که از تعامل انسان به وسیله امیال، نیازها، 

خواسته ها، گرایش هایش، با امکانات محیطی ناشی و صادر می شود 

 (1378)شعاری نژاد، 
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همواره بر تاثیر افکار بر رفتار تاکید داشته اند.چراکه دانشمندان 

با افکار مثبت ودرست ما می توانیم رفتار صحیح وارزشی از خود بروز 

نگونه هستند که فکر می کنند و کل رفتار آانسانها  دهیم.در واقع

روی همه و  در محیط  افرادانرژی افکار .ادمی وابسته به تفکر اوست

با توجه به اینکه مردم گذارد.تاثیر میان او به خصوص اطرافیچیز 

دارای روحیات متفاوتی هستند ورفتارهای مختلفی از خود بروز می 

دهند، شیوه برخورد مردم با ما مستقیما به رفتاری که ما با آنها 

دارد وبه افکار  منشأ درونی فراد معموالرفتار اداریم بستگی دارد.

واصالح رفتار آنها به هدایت انسان ها مثبت ومنفی آنها بستگی دارد و

پیش گیری از اصالح افکاروباورهایشان وابسته است. بنابراین 

افکار الح نیازمند اص رفتارهای ضدارزشی و مغایر با تعالیم اسالمی، 

 انسان ها است.

اش به مالك اشتر باشد كه امیرالمؤمنین علي)ع( در عهدنامه

باشند كه هاي گوناگوني مياز گروهاي مالك! بدان مردم »فرماید: مي

ها از گروه یك از گروهاصالح هریك، جز با دیگري امكان ندارد و هیچ

بین نیاز نیست. پس به آنان كه بیشتر احسان كردي، بیشتر خوشدیگر بي

اإلسالم،  فیض) «.تر باشباش و به آنان كه بدرفتاري كردي، بدگمان

4731) 

 

 رفتار سازمانیتعریف 

ر سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد رفتا

یعنی روابط بین مردم و  باشد.ها در سازمانها میمردم، افراد و گروه

های ها، سازمانها و سیستمسازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه

نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی اجتماعی تشریح می

 (47۳۱پارکینسون، ) .باشدروابط بهتر میو اجتماعی با ایجاد 

شته باشد مسلما در آن نقش ندا انسانهاحوزه ای وجود ندارد که رفتار

رفتار .حوزه های منابع انسانی در ارتباط با رفتار است تمامی

ارتباط با ارباب  در سازمان ها می تواند  اياخالق حرفه سازمانی و

و رفتار و  انارتباط و رفتار مدیر با كارمند ان وهمكار،رجوع 

 .را شامل شود با مدیر انكارمند

 

 نقش رفتار، در سازمانها
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گیرد. باید به با پیگیری و تالش جدی صورت می سازمانیاداری وکارهای 

در  را به نتیجه رساند. هاد و آنشوها و مطالبات مردم رسیدگی خواست

ی اساسی تمام ادارات خدمت به مردم و پاسخگو بودن به وظیفهواقع 

ترین اصول ها و سؤاالت اداری مردم است. این اصل از مهمخواسته

ای که ادارات پاسخگو نباشد، مردم بی در جامعه مدیریتی است و

ای باشد که مردم نظام اداری باید به گونه  .شونداعتماد و ناامید می

هایشان برسند و از نظام ناامید به راحتی و به سرعت به خواسته

واین هدف محقق نمی شود مگر با رفتار صحیح کارکنان در نشوند. 

مي  یک سازمانگونه كار كردن در به چسازمانها. رفتار سازمانی 

 پردازد.

اي در ساختار فرهنگي و ها جایگاه برجستهدر دورة كنوني، سازمان

ها بتوانند در محیط اند. براي آنكه سازماناجتماعي جوامع پیدا كرده

خود پایدار بمانند و در بلندمدت نیز قادر باشند با محیط خود 

زم را براي بقاي خود ایجاد هاي السازگار شده، و پیوسته توانایي

برخوردار باشند  كنند و گسترش دهند، الزم است از سالمت سازماني

 (4731بند، )عالقه

سازي محیط سازماني، دو سازوكار وجود دارد: یكي سازوكار براي سالم

كه فراتر از قانون است و  ورفتار قانون و دیگري سازوكار اخالق

صورت فرایند بر سازي را بهاند سالمتوصورت پایدار و نهادي ميبه

 (تاسازمان حاكم كند )سلطانی، بي

صورت اي. اخالق، همیشه بهبر دو قسم است: فردي و حرفه ورفتار اخالق

موضوعي شخصي بررسي شده است و همواره یكي از مشكالت این بود كه 

ها در حوزة اخالق در حوزة كسب و كار مطرح نبوده است و خال بررسي

گوي شود. دین مبین اسالم، كامل و جامع، و پاسخاي احساس ميالق حرفهاخ

اي نیز دستورهایي تمام نیازهاي بشر است و در زمینة اخالق حرفه

هاي دیني، ما را به ارائة راهكارهایي جهت ها در آموزهدارد. بررسي

یك . كندها هدایت مياي در سازمانحرفه ورفتار نهادینه كردن اخالق

رفتار كارمند مسلمان باید متخلق به اخالق اسالمي و انساني باشد. 

و چگونه  اتادار سازمانها و را مي توان بایدها و نبایدهايسازمانی 

مطلوب زماني بوجود رفتار سازمانی تبیین نمود.  آنجاكار كردن در 

مي آید كه كاركنان نظام اداري یك كشور به مردم از منظر درست 

خود را خدمتگزار و وكیل مردمان بدانند. مهمترین مبنا در بنگرند و 

پیشرفت اخالق اداري تصحیح بینش كاركنان نسبت به خودشان، مردمان، 

مسؤالن و وظایف شان است، زماني كه دید انسان نسبت به مردم، مافوق 

و كارش اصالح شود كار كردن به مثل خدمت نمودن و عبادت كردن است و 
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ات در ادار ورفتار د در اداره و توسعه اخالقاین خود سبب رش

  مي شود. وسازمانها

نویسد: ی مالک اشتر اینگونه میامام علی علیه السالم در عهدنامه

ای بپرهیز که با نیکی خود بر مردمان منت گذاری یا آنچه را کرده»

ی خالف آری که منت نهادن ای دهی و وعدهبزرگ بشماری یا آنان را وعده

برد و کار بزرگ شمردن نور حق را خاموش یکی را از بین میارج ن

گرداند و خالف وعده خشم خداوند و مردم را برانگیزد و خدای تعالی 

 .فرموده است: بزرگ دشمنی است نزد خدا که چیزی بگوید و انجام ندهد

 (4731اإلسالم،  فیض)

 

 اي حرفه اخالق

شود و تالش ارزش شمرده ميكار و اشتغال در بینش توحیدي اسالم، یك 

بیشتر در كارهاي دنیوي و اخروي، زمینة سعادت و رستگاري افراد را 

كند و آنان را تا درجة جهادگران در راه در دنیا و آخرت فراهم مي

فرماید: كسي كه براي تأمین معاش رسول اكرم)ص( مي .بردخداوند باال مي

 (72۱کلینی،راه خداست )كند، همانند مجاهد در اش تالش ميخانواده

البته جهاد بودن كار و تالش، منوط به رعایت الزامات خاص است؛ از 

ورعایت اخالقیات صورت دقیق و جامع و كامل جمله اینكه كار باید به

كه در این زمینه از پیامبر)ص( چنین نقل شده است: انجام شود؛ چنان

و كامل و جامع به  صورت نیكرا بهدهید، آنهرگاه كاري را انجام مي

انجام رسانید؛ چراكه كارها به تمام شدن آنها، و اعمال به 

 ق(4147)مجلسي،  .شوندهاي درست و كامل آنها تعریف ميپایان

گاه در حوزة كسب و كار، یا یكي از مشكالت ما این است كه اخالق هیچ

ه هموار ومطرح بوده،  کمتر طور كلي، در حوزة اجتماعي و سیاسي مابه

ها به اینكه درستي و راستي خواست موضوعي شخصي بوده است. انسان

دهد كه آنهاست، اذعان دارند؛ اما در عین حال، مطالعات نشان مي

اي كه از دیگران انتظار بیشتر مردم معموالً كارها را به همان درستي

هایشان درستي را رعایت دهند. افرادي كه در فعالیتدارند، انجام نمي

شان متعهدند و دستاورد این هاي اجتماعيبه مسئولیتنند، نسبتكمي

  .تعهد براي آنها، سوددهي بیشتر است

اي توجه شده هاي دیني، هم به اخالق فردي و هم به اخالق حرفهدر آموزه

این است كه كاركنان در احوال  یسازمان فتاررو است. اخالق فردي 
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رفتارهایي باشند  شخصي خود، داراي چه اخالق و روحیات و

 (. 4711الدینی، )میرتاج

اي عبارت است از مجموعه قوانین اخالقي كه در وهلة اول، اخالق حرفه

اي، مسئولیت دست آمده است. اخالق حرفهاز ماهیت حرفه یا شغل به

شود: اخالق پزشكان؛ اخالق اخالقي فرد از حیث شغل است. را موجب مي

 (4711قراملکیمعلمان؛ اخالق مدیران و... )

به موفقیت سازمان   اياخالق حرفه رفتار سازمانی و كهآنجااز

اي در انجامد، ارائة راهكارهایي جهت نهادینه كردن اخالق حرفهمي

پذیري در قبال حقوق افراد اخالق، مسئولیت.ها، بسیار مهم استسازمان

حسب برخي هاي دیني دارد و برحقوق مردم جایگاه مهمي در آموزه .است

الناس را بر حق خود مقدم كرده است. بنا نهادن روایات، خداوند حق

هاي دیني، و تعریف اخالق بر رعایت حقوق افراد، برگشت به آموزه

هایي چون رسالة حقوق امام سجاد)ع( است. تعریف اخالق احیاي رهیافت

هاي ذیري در قبال حقوق افراد، در مقایسه با تعریفپبه مسئولیت

 .)همان(دیگر، از قابلیت به كار بستن برخوردار است 

اخالق، مفاهیمي چون اعتماد، صداقت، درستي، وفاي به عهد، عدالت و 

گیرد. اخالق مساوات، و فضایل شهروندي و خدمت به جامعه را در برمي

كه یك لبة آن تهدید است. ضعف در  اي استلبهاي، مانند شمشیر دوحرفه

 ها  ، به كاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمانرفتاریسیستم 

نگر تكیه انجامد و بر اثر آن، مدیریت بیشتر بر روي كنترل گذشتهمي

رسانند و در این خواهد كرد؛ زیرا افراد اطالعات را به مدیریت، نمي

جاي دیگر، توان سازمان بهعبارتشود. بهصورت، انرژي سازمان منفي مي

كاري و... خواهد شد. لبة آنكه صرف هدف شود، صرف شایعه، غیبت، كم

دیگر این شمشیر، فرصت است. تقویت سیستم اخالقیات، اعتماد و انگیزش 

كند و تهدید به فرصت تبدیل را افزایش و معضالت اخالقي را مهار مي

ها و نتایج سازمان بر فعالیت اي، تأثیري چشمگیرشود. اخالق حرفهمي

دهد؛ ارتباطات را بهبود وري را افزایش مياي، بهرهدارد. اخالق حرفه

دهد؛ زیرا در صورت حاكمیت اخالق بخشد و درجة ریسك را كاهش ميمي

شود و مدیر پیش از آساني منتقل مياي بر سازمان، اطالعات بهحرفه

 .گردد ایجاد حادثه، از آن مطلع مي

 

 

 های رفتار واخالق صحیح اداری شاخصه
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ها در گرو داشتن نیروی انسانی كارآمد و خوب است. موفقیت سازمان

ها نه طور شایسته كار كند، سازماناگر نیروی انسانی در سازمان به

كنند، صورت مناسب به جامعه عرضه میتنها خدمات موردنظر خود را به 

و جامعه نیز ترسیم خواهند كرد  ها و راهبردهایی برای خودبلكه طرح

و از این رهگذر، هم به اهداف خود دست خواهند یافت و هم در ارتباط 

در فرهنگ اسالمی  .شوندخود با محیط و مشتریان و مراجعانشان موفق می

 .هر گونه عمل هدفمند که پروردگار آن را بپسندد، عبادت است

های فردی و بنابراین شایسته است که مسلمان در تمامی فعالیت

اجتماعی خویش، دقت و تالش فراوانی به کار گیرد و با احساس 

داشتن رفتار مسئولیت، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد. 

 سازمانی صحیح واخالق حرفه ای منوط به داشتن ویژگی های زیر است:

 داشتن احساس مسئولیت-

از جمله مواردی  سخگویي و مسئولیت پذیري در قبال كار ارباب رجوعپا

است که الزمه داشتن اخالق حرفه ای ورفتار سازمانی صحیح 

اي مسلمان است و فرهنگ آن بر اساس ازآنجاكه جامعة ما، جامعهاست.

در تمامی  انشایسته است که مسلمان هاي اسالمي شكل گرفتهاصول و ارزش

د نو اجتماعی خویش، دقت و تالش فراوانی به کار گیر های فردیفعالیت

و رفتارشان مغایر با دنانجام دهشیوه وظایف خود را به بهترین  تا

ارزشهای اسالمی نباشد ودر مقابل افکار ورفتارشان احساس مسئولیت 

دیگر مسئولیت  انسانها نسبت به یکنظام حقوقی اسالم کنند .در 

 . نددار

رة بقره، مسئولیت عمل هر فرد را مربوط به خود سو 11خداوند در آیة 

شود. جاي دیگري مجازات نميشود كه هیچ كس بهداند و یادآور مياو مي

شود و هر خاطر فرد دیگري مجازات نميبر اساس این آیه، هیچ فردي به

كسي مسئولیت اعمال خویش را بر عهده دارد؛ اگر كارش نیك بود، 

باشد، سزاوار عقاب است. از كسي هم  شایستة پاداش، و اگر گناه

طور، پذیرش عوض و غرامت براي رهایي از شود؛ همینشفاعت قبول نمي

ماند و عقاب، در پیشگاه عدل الهي راه ندارد. بنابراین، فرد مي

اعمالش؛ اگر عملش نیك باشد، به سعادت رسیده است و اگر اعمالش 

 .اشدگناه باشند، باید منتظر عقاب دردناك الهي ب

سورة اسراء نیز به این مطلب توجه شده است. در این  41-47در آیات 

آیات، خداوند هر كسي را مسئول اعمال خود دانسته و براي اعمال هر 

فردي، دفتر ثبتي در نظر گرفته است تا فرداي قیامت با آن محشور 

طور جداگانه و مستقل شود. در آن روز است كه به اعمال هر فردي به

 .شودسي ميحسابر
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می فرماید: ِاعَلم َرَحَمکَ هللاُ َعزَّ َو َجلَّ َعَلیکَ ُحقوقًا  نیزامام سّجاد)ع(

ُمحیَطٌة ِبکَ ِفی ُکلِّ َحَرَکٍة َتَحرَّکَتها َو سََکَنٍة سََکنَتها َاو حاٍل َحلَّتها َاو 

َمنِزَلٍة َنَزلَتها َاو جاِرَحٍة َقَلبَتها َاو َءاَلٍة َتَصرَّفَت ِفیها َفَاکَبِر ُحُقوُق هللاِ 

کَ َو َتعالی َعَلیکَ ما َاوَجَب َعَلیکَ ِلَنفِسِه ِمن َحقِِّه اّلذی ُهَو اصُل َتبارَ 

 .)خصال،بی تا(الُحقوقِ 

بدان که خدای عّزوجّل را بر تو حقوقی است که در هر جنبشی که از تو 

سر می زند و هر آرامشی که داشته باشی و یا در هر حالی که باشی یا 

ر هر عضوی که بگردانی یا در هر در هر منزلی که فرود آیی یا د

ابزاری که در آن تصّرف کنی، آن حقوق اطراف تو را فرا گرفته است. 

بزرگترین حّق خدای تبارک و تعالی همان است که برای خویش بر تو 

 .واجب کرده؛ همان حّقی که ریشه همه حقوق است

ن هر فردى باید خود را دربرابر اجتماع، متعهد و مسؤول بداند و بدی

کند. از سبب، عملکرد وى چه در غیاب و چه در حضور مافوق، فرقى نمى

آنجایى که فرد، خود را در رسیدن جامعه به اهداف و آرمانهایش سهیم 

کند تا با پذیرفتن مسؤولیت، وظیفه خویش را از داند ، باید تالشمى

 ( 471۱مطهرى ،  روى میل درونى به درستى انجام دهد .)

احساس مسوولیت  ، فقدان وظیفه شناسی و قا ئل نشدن  کم کاری ، عدم

ارزش برای زمان ،  موضوعاتی هستند که ارتباط مستقیم با رشد 

ای به مالک امام علی علیه السالم در نامه.وتوسعه اقتصادی جوامع دارد

نیز بر تو کارهایی است که باید خود انجام دهی؛ »فرمایند: اشتر می

عامالن توست، آنجا که معاونانت درمانند و از آن جمله پاسخ گفتن 

ی خود را نتوانند دیگر نیاز مردم را برآورند و در رساندن وظیفه

همان روز که بر تو عرضه دارند و یارانت در انجام دادن تقاضای 

 (4731اإلسالم،  فیض) .آنان گرانی کنند و عذری آرند

اری را دارد، کسی که توان انجام ک»فرمایند: می اکرم)ص(پیامبر

 ق(4147)مجلسي، .نباید از انجام آن طفره رود و خود را کنار بکشد

 داشتن وجدان کاری-

دهند كه از یك نیروى تشخیص درونى انسان خبر مى آموزه های دینی ما

وجود آن قابل انكار نیست و الزم است از امر و نهى آن پیروى گردد 

درونی خوب وبد اعمال انسان است.این نیروی تشخیص نام آن وجدان  که

را درک می کند ویک نیروی کنترل باطنی است که به داشتن احساس 

 مسئولیت افراد،کمک می کند وبه آن وجدان کاری می گوییم.

 کاری را آنکه چه، فتیمپذیر مسوولیتي را ماوجدان کاري یعني، وقتي 

راه، از روي اجبار و اکاینکه یا  یم باش پذیرفته با رضایت کامل

است که حداکثر تالش خود را در جهت انجام هر چه بهتر آن به کار الزم 

یم چون قبول مسئولیت کرده ایم و وجدان شخص، انجام تمام وکمال گیر
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آن کار را می طلبد به  طوری که اگر مافوق یا ناظری، شاهد کار ما 

 از یک جامعه اسالمی که حاوی غنی نباشد کیفیت کار ما تغییری نکند.

ترین تعالیم تربیتی واخالقی است انتظار می رود  در این زمینه 

پیشرو باشد وافراد با وجدان کاری وحس مسئولیت پذیری باال بیشترین 

به  ،نیروی انسانی خدمت رسانی را داشته باشند.درجامعه فعلی ما  

 و رفتار سازمانی صحیحتقویت وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار

ا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به نیازمند است چر

ها اهداف خود یاری می دهد. یكی از راهبردهای اساسی دستیابی سازمان

اگر بخواهیم این  .ستافرادشدن وجدان كاری در به اهداف خود، نهادینه

مفهوم را در حیطه وظایف سازمانی معنا کنیم، می گوییم: "وجدان 

درست و تمام  که منجر به رت است از حس اخالقیکاری" در سازمان عبا

توان گفت وجدان طور خالصه ميبه .می گردد انجام دادن وظیفه سازمانی

كاري برابر است با حالت ثابت دروني كه فرد را به انجام درست دقیق 

 (4731كند )منطقي، كار، با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب مي

افراد مشهود باشد و نهادینه شود، اگر وجدان کاری در اعمال ورفتار

بسیاری از ایرادات واشکاالت کاری در جامعه مرتفع خواهد شد.البته 

نهادینه ساختن وجدان کاری امری بسیار مهم است و راهکارهای خاص 

 .طلبدخود را می

د یستنها همچنان مجبورنسازماننهادینه شدن وجدان کاری در افراد با

تحقق  و و مؤثر از منابع مادي و معنويكه براي استفادة كارآمد 

اهداف، و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان خود، از انواع گوناگون 

كاركنان استفاده كنند. بنابراین،  ایكنترل و نظارت بیروني بر

به تغییر  که هاستشدن وجدان كاري، یكي از مسائل مهم سازماننهادینه

به كار و مسئولیت خود نسبتهاي اسالمي نگرش افراد بر اساس ارزش

توان كسي را در نظر گرفت كه به خدا و معاد ميالبته  .بستگی دارد

شود، بدون اینكه اعتقاد ندارد، ولي وقتي كاري به او واگذار مي

نیازي به كنترل خارجي و فیزیكي داشته باشد، كارش را خوب و درست 

تري براي ة گستردهروشن است كه در فرد مؤمن، زمین ولیدهد. انجام مي

 (4731ایجاد وجدان كاري وجود دارد )نادري قمي، 

 گرایيحس قانون و داشتن ایجاد پایبندي به تعهدات سازماني -

جا و بر همة افراد مقدم است. از در بینش توحیدي، قانون در همه

اند. خداوند جمله آیاتي كه به این حقیقت اشاره دارند، آیات شفاعت

كند كه معیار كسب ثواب و گرفتار شدن در عذاب بیان ميدر این آیات، 

الهي، پیروي و عدم پیروي از احكام و قوانین الهي است و شفاعت كسي 

بازى كامالً عبارت روشن، مسئلة پارتىبه .شودبراي كسي دیگر قبول نمي

 ق،(. 4143طباطبائي.)از دیدگاه قرآن مردود و باطل است 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بپرهیزید »سورة بقره بیان شده است:  11ه خوبي در آیاین تأكید به

شود؛ و از او شفاعتى جاى دیگرى جزا داده نمياز روزى كه احدى به

شود؛ و هیچ كس از ناحیة كسى پذیرفته نیست؛ و از او عوضى گرفته نمي

روزى كه در آن، نه خرید و فروشى است و نه »، «گردددیگر یارى نمى

زى كه هیچ دوستى براى دوستى كارى رو»(، 211)بقره: « رابطه دوستى

 (1دخان: ) «دهدصورت نمى

شوند كه به قانون همة كاركنان سازمان، پیش از هر اقدامي متعهد مي

و اهداف سازمان متعهد باشند. در آیات زیادي، وجوب وفاي به عهد 

خوانند این آیات، مردم را به وفاداري به عهد فرا مي .مطرح شده است

دارند. از برابر عهد با خدا، خود و دیگران برحذر مي و از خیانت در

یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا »جملة این آیات، آیة یكم سورة مائده است: 

َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ُأحِلَّْت َلُكْم َبِهیَمُة اْلَْنعاِم ِإالَّ ما ُیْتلي َعَلْیُكْم َغْیَر ُمحِلِّي 

جمع عقد است و « عقود»واژة «. نَّ هللاََّ َیْحُكُم ما ُیِریدُ الصَّْیِد َو َأْنُتْم ُحُرٌم إِ 

به كار رفته است )طبرسي،  «معهود»معناي در معناي مفعولي خود به

4733) 

انسان ذاتًا وفاداری را دوست دارد و از پایبند بودن به تعهدات لذت 

« شرایط دینداری وفای به عهد است.» :فرمایندبرد. پیامبر میمی

 ق(4147سي، )مجل

در یک سازمان، برای تحقق اهداف سازمانی، باید فضایی به وجود آید 

که در آن اعتماد است. در سازمانی که کارمندان و مدیران به تعهدات 

یابد بند نیستند، بی اعتمادی و دروغگویی رواج میخود وفادار و پای

ن ثباتی، هرج و مرج، بی نظمی، از بین رفتو در نتیجه باعث بی

 .شوداعتماد و ... می

و هر »فرمایند: ی خود به مالک اشتر میدر نامه امام علی علیه السالم

میان خود و دشمنت پیمان برقرار کردی و لباس امان بر او  گاه

پوشاندی، به پیمان خود وفادار باش و تعهدات را به نیکی رعایت کن 

هیچ امری از و خویش را در نگهبانی از پیمان سپر قرار ده، زیرا 

های گوناگون و ی خواستهی بشری، با همهواجبات خدا در جامعه

تر از وفاداری نیست و حتی مشرکان هم بیش ها، مهمپراکندگی اندیشه

دانستند، زیرا شرم از مسلمانان وفای به عهد را بر خود الزم می

 شکن نباش و در عهدشکنی را تجربه کرده بودند، پس هرگز پیمانپیمان

 (4731اإلسالم،  فیض)« خود خیانت نکن.

 داشتن حسن خلق وسعه صدر-
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هاي دیني، آثار بسیاري براي حسن خلق بیان شده است. از در آموزه 

؛ حسن خلق «ُحسُن الخُلِق یِزیُد ِفي الرِّزقِ »امام صادق)ع( روایت شده است: 

 (4711شهری، ریكند )محمدیروزي را زیاد مي

إّن الخُُلِق الَحسَن یِمیُث الخَطیئِه كَما َتِمیُث الشمسُ »است: همچنین فرموده 

كه خورشید كند؛ چنان؛ همانا اخالق نیكو، گناه را نابود مي«الجلیدَ 

 (4711برد )آشتیانی، كند و از میان ميیخ را آب مي

رفق و مدارا در تعامالت اجتماعي و روابط انساني، كارسازترین ابزار  

كه ترین روش ممكن براي نفوذ در دیگران است؛ چراهزینهو بهترین و كم

رفق و مدارا و مالیمت، موجب نرم شدن دل افراد و ایجاد تمایل قلبي 

در آنان است. بنابراین، نفوذي كه از طریق رفق و مدارا حاصل 

ترین و مؤثرترین نفوذ ها، قويهاست و نفوذ در دلشود، نفوذ در دلمي

 (است )همان

إّنك َلَعلي ُخُلٍق »فرماید: ریم در ستایش پیامبر اعظم)ص( ميقرآن ك

درستي كه تو به اخالق پسندیده و بزرگي آراسته (؛ به1قلم:«)َعِظیمٍ 

 .ايشده

شود و اثري حسن خلق، از بارزترین صفاتي است كه باعث نفوذ محبت مي

انگیز دارد. به همین دلیل، خداي مهربان پیامبران و سفیران شگفت

خو قرار داد تا بهتر بتوانند بر مردم اثر هایي نرمود را انسانخ

سوي خود جذب كنند. مصداق كامل این فضیلت، بگذارند و آنان را به

بهاي اخالقي وجود مقدس رسول اكرم)ص( است. قرآن كریم، این مزیت گران

َفِبَما "فرماید: داند و ميرا عنایتي بزرگ از سوي ذات مقدس خداوند مي

 "حَمٍه ِمَن هللاِ ِلنَت َلُهم َو َلو كنَت َفظًا َغِلیَظ الَقلِب النَفضُّوا ِمن َحوِلك رَ 

خو (؛ در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرم41۱عمران: آل)

 .شدنددل بودي، از گردت پراكنده مياي و اگر خشن و سنگشده

ادر شده است كه از پیشوایان معصوم)ع( روایات و احادیث فراواني ص

كنند كه شامل توصیه ميوحسن خلق همة مسلمانان را به رفق و مدارا 

شود؛ چنانچه حضرت علي)ع( ویژه مدیران و كارمندان ميعموم مردم و به

؛ سازش و مدارا نمودن «ُمداراُه الرِّجاِل ِمن أفَضِل اْلعمالِ »فرمایند: مي

 (4731ی، کمپان)هاست مردم با همدیگر، از برترین عمل

اشتر او را به محبت، رحمت و  نیز در نامه به مالك uحضرت علي

َو أشِعر َقلَبك »فرمایند: خوانند و ميبه مردم فراميمهرباني نسبت

؛ قلب خود را از ...«الرَّحَمَه ِللرَِّعیِه َو الَمَحبََّه َلُهم َو اللُّطَف ِبِهم 

آنان و نیز لطف و  مهرباني و رحمت براي رعیت و محبت و دوستي با

 (4731اإلسالم،  فیض)احسان به ایشان آكنده ساز... 
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این یك اصل و قاعدة كلي است كه لطف و محبت به افراد، باعث 

كند، محبوب آنها شود و هر كس كه به دیگران محبت ميمحبوبیت مي

فردي كه در چشم دیگران محبوب و نزد آنان از ارج و قربي  .شودمي

مراتب بیشتر اش بر آنان بهبرخوردار باشد، میزان نفوذ و تأثیرگذاري

گردد. بنابراین، میزان اطاعت و پیروي آنان از او بیشتر مي و

كنند، در مدیران و كارمنداني كه با دیگران با محبت برخورد مي

به رعایت اخالقیات و قانون در سازمان كنند، صورتي كه خود را مقید 

 .توانند در سایر كارمندان دیگر نیز تأثیرگذار باشندمي

خویي تأكیدات فراوان شده است، هاي دیني در مورد نرمچه در آموزهاگر

استفاده دیگران ولي در برخي اوقات كه این ارزش اخالقي مورد سوء

كند ساز معرفي ميت و چارهگیرد، تندي و خشونت را فضیلقرار مي

  (4717)کتابچی، 

إذا كاَن الرِّفُق ُخرقًا، كاَن الخُرُق »چنانچه حضرت علي)ع( فرموده است: 

خویي، حماقت به ؛ هرگاه نرم«َرِفَقا، َربَّما الّدواء داء و الّداء دوائاً 

استفاده حساب آید ـ و آن زماني است كه نرمي و مالطفت مورد سوء

گیرد ـ ذكر این نكته نیز ضرورت دارد كه در سازمان،  دیگران قرار

تواند مي جدیت وسخت گیری بیشترهرگاه مدیر احساس نماید تنها با 

اعمال مدیریت نماید، در این مورد نیز باید احتیاط نماید و قدري 

به یكي از )ع(بیامیزد. در این رابطه، عليا جدیت نرمش را ب

یزي كه براي تو اهمیت دارد، از فرماید: در هر چكارگزارانش مي

خداوند یاري بطلب و شدت را با كمي نرمش درآمیز و در هر مورد كه 

اي گیري چارهكه جز سختحاليمدارا شایسته باشد، مدارا كن و در

 (4731اإلسالم،  فیض) .نداري،، تصمیم به شدت بگیر

به سیاست توانند در تعامالت اجتماعي و روابط انساني، تنها كساني مي

منطقي و اصولي رفق و مدارا عمل نمایند و در تعامل با مردم به 

هاي دیگران را با خوبي پاسخ دهند كه داراي آنان محبت كنند و بدي

اي باشند و این، همان سعة صدر است.سعة ظرفیت فكري و روحي گسترده

لف معناي گشادگي و فراخي سینه، و داشتن قدرتِ تحمِل عقایِد مخاصدر به

 و گاه حتي پذیرش آن استکه در ارتباطات اجتماعی از جایگاه ویژه ای

غمها و ،در تحّوالت موجب می شود تا سعه صدر  در واقعبرخوردار است،

واکنش معتدل و آرامی  داشته باشیم تا نگرانیها ظرفیت روحی باالیی

بیني است كه باب بزرگآفت بزرگ سعة صدر، خود  از خود بروز دهیم.

 (. 4711فراهانی و دیگران، فرمهینی.)بنددگونه نقدپذیري را ميهر

منظور به انجام رساندن مأموریت مهم و دشوار پیامبر گرامي)ص( به

رسالت و نبوت و رهبري جامعة جاهلي آن روزگار، نیاز مبرم به سعه 

فرسا را تحمل سو مشكالت طاقتصدر و فراخي سینه داشت تا بتواند از یك
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سوي دیگر، اعراب جاهلي را كه تعصب خاص و شدیدي بر آداب  كند و از

و رسوم خود داشتند، تحت تأثیر قرار دهد و در دل آنها نفوذ كند و 

اعمال و رفتار آنان را در جهت مطلوب و موردنظر هدایت نماید؛ از 

رو، خداوند متعال نیز این موهبت بزرگ الهي را به اشرف مخلوقات این

َأ َلْم َنشَْرْح َلكَ » عنایت كرد و خطاب به او فرمود:  و خاتم پیامبران

(؛ آیا به تو 7-4)شرح: « َصْدَرَك َو َوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي َأْنَقَض َظْهَركَ 

فراخي سینه عطا نكردیم و بار سنگین را از تو بر نداشتیم؟ باري كه 

ارها و افتاد كه فشكرد؟. بارها اتفاق ميبر پشت تو سنگیني مي

هاي ناروا، رسول ها و اتهامویژه فشارهاي روحي و طعنهآزارها، به

آزرد. خداوند متعال براي آرامش بخشیدن به دل را به سختي مي …خدا

َو َلَقْد َنْعَلُم »ها فرمود: و رهانیدن او از آن فشارها و تهمت…پیامبر 

حجر: «)ِبَحْمِد َربَِّك َو ُكْن ِمَن السَّاجِِدینَ َأنََّك َیِضیُق َصْدُرَك ِبما َیُقوُلوَن َفسَبِّْح 

نیم سینة تو از آنچه )در تكذیب و طعنه( دا(؛ و قطعًا مي۱3-۱1

شود. پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوي و از گویند، تنگ ميمي

 .كنندگان باشسجده

معناي داشتن ظرفیت كافي روحي و فكري در بنابراین، سعة صدر به

سائل گوناگون است و هر اندازه فرد داراي وسعت نظر، برخورد با م

توان گفت كه از سعة گشادگي دل، قدرت تحمل و حوصلة بیشتري باشد، مي

 (4711شفیعی و دیگران، ) .صدر بیشتري برخوردار است

 راهکارهای مدیریتی جهت ایجاد رفتار صحیح سازمانی

در جهت تلفي را گیران باید بكوشند تا راهكارهاي مخمدیران و تصمیم

براي رعایت .ها ارائه دهنداي در سازماناخالق حرفه ایجاد و تعالی

ها، باید توجه كرد كه ان در سازمانکناخالقیات و قانون توسط كار

گرفته شده در سازمان، از معیارهاي ایدئولوژیكي كارنیروي انساني به

عایت اخالقیات و ارزشي ـ اخالقي برخوردار باشند تا خود را مقید به ر

راهکارهایی که مدیران وتصمیم گیران می .و قانون در سازمان بدانند

 توانند درایجاد رفتار صحیح سازمانی به کار گیرند عبارتند از: 

 ف سازماناهدا آشناکردن کارکنان با-

به هدف، و نیز چگونگي كاركنان را نسبت ان یک مجموعه،وقتي مدیر

بهتر می توانند وظایف خود را انجام دهند. انجام كار آگاه كند؛ 

اگر كاركنان از رسالت سازمان و نیز كیفیت انجام كار آگاهي نداشته 

میلي و نیز با اتالف منابع زیاد، باشند، ممكن است كارها را با بي

 .رو، هم خود و هم سازمان را دچار سردرگمي نمایندانجام دهند؛ ازاین
بخشي به مردم را یكي لمؤمنین)ع( آگاهيبه همین دلیل است كه امیرا

اي مردم! مرا بر شما و شما را بر من »داند: از وظایف عمدة مدیر مي
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حق شما بر من آنكه از خیرخواهي شما دریغ نورزم  .حقي واجب شده است

المال را میان شما عادالنه تقسیم كنم و شما را آموزش دهم تا و بیت

را تربیت كنم تا راه و رسم زندگي را  سواد و نادان نباشید و شمابي

 (4731اإلسالم،  فیض) .« بدانید

 نظارت ارزیابی عملکرد کارکنان-

ها، هاي دیني، یكي از وظایف اجتماعي اساسي انسانبر اساس آموزه

بر اعمال و رفتار همدیگر و حساسیت و توجه به  وارزیابی نظارت

باشد. اساس نظارت بیروني و اجتماعي در اسالم، در عملكرد یكدیگر مي

قرار داده شده است. به « نهي از منكر»و « امر به معروف»مفاهیم 

تعبیر دیگر، تعبیر و بیان قرآني و حدیثي نظارت اجتماعي در اسالم، 

علت برتري امت اسالمي بر .هي از منكر استهاي امر به معروف و نواژه

وقتی افراد احساس .هاي دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده استامت

کنند با عالقه و دلسوزی بیشتری کنندکه ارزیابی خواهند شد، سعی می

العمل معقول و مناسب سازمان در قبال نتایج ارزیابی کار کنند. عکس

در تقویت عملکرد  ا و به موقع مدیران،عملکردها و تشویق و تنبیه بج

کارکنان نقش بسزایی خواهد داشت.ارزیابی عملکردها با هدف شناسایی 

های حلنقاط ضعف، کمبودها، نارسایی و مشکالت کارکنان و بررسی راه

علمی و عملی برای رفع معضالت کاری آنان خواهد توانست بسترهای 

 ارکنان فراهم آورد.مناسبی را برای رشد و بهبود عملکرد ک

در جوامع امروزي براي هریك از انواع نظارت بیروني، سازوكارهایي 

وجود دارد. نظارت مسئوالن بر مردم، خود را از طریق قوانین و 

نظارت مردم بر مسئوالن، بیشتر از طریق مطبوعات  .دهدمقررات نشان مي

 .ها قابل پیگیري استو رسانه

توان گفت كه در به مسئوالن، ميوف نسبتدر انجام وظیفة امر به معر

حكومت و نظام اسالمي، مردم دو نقش و وظیفة اساسي دارند: یكي مشورت 

گیرى است كه دلیل آن، این آیات قرآن كریم دادن به مسئوالن در تصمیم

؛ نقش دوم جامعه در «َأْمُرُهْم شُورى َبْیَنُهمْ »و « َو شاِوْرُهْم ِفي اْلَْمرِ »است: 

به مسئوالن نظام اسالمى، مراقبت، پاسدارى و حكومتى نسبت امور

اند كه هرجا خللى در نگهبانى از اجراى قوانین است. مردم موظف

اجراى قانون ببینند، تذكر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض 

كنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منكر است كه خداوند در 

 (441عمران: كند )آلىقرآن صریحًا به آن امر م

 تقویت باورهای دینی-
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با ایجاد قانون و مقررات می توان افراد را تا حدی به انجام وظایف 

خود واداشت ولی در موارد متعددی استفاده از قانون و مقررات 

کاربرد ندارد در حالی که اگر ایمان و تقوا در جامعه حاکم باشد 

به انجام خواهد رساند. اگر فرد تکلیف مورد نظر خود را به خوبی 

بتوان روح معنویت و ایمان را در دل کارکنان بارور ساخت و افراد 

خداوند به اسرار دل و ضمیر قلب ها آگاه »اعتقاد پیدا کنند که: 

( آن گاه خود به خود مسئله نظارت حل می 4۱)سوره مؤمن آیه « است

  .شود

سورة احزاب، این مطلب یادآوري شده است كه همة  37و32در آیات 

( و انسان 473۱اند )صدر، هاي موجود، امانت الهيامكانات و فرصت

عنوان خلیفه و امین خداوند باید به آن همچون امانت الهي بنگرد به

 برداري كند. شده و مشروع بهرهو از آن در موارد تعیین

مراتب در نتایج و اهداف سازماني است و به تقوا ضامن اصالح اعمال

گذارد؛ زیرا تقوا نیرویي است كه انسان را از همة تأثیر مطلوبي مي

ها محكم و دارد و در برابر لغزشآفات دروني و بیروني دور نگه مي

اي است كه به انسان مصونیت روحي و اخالقي سازد و ملكهاستوار مي

داند كه انسان را از قلعة محكمي مي تقوا را )ع(بخشد. حضرت عليمي

« التَّقوي حِصٌن َحصیٌن ِلَمن َلَجأ إَلیهِ »دارد: انجام منهیات بازمي

 (.4731)کمپانی، 

التَّقوي »دانند: همچنین ایشان تقوا را كلید در شایستگي و صالح مي 

 ()همان« ِمفتاحٌ الصَّالحِ 

وند تقوا را موجب كه خداعامل برتري انسان در اسالم، تقواست؛ چنان

« إنَّ أكَرَمكم ِعنَد هللاِ أتقئكم»كرامت انسان در پیشگاه خود دانسته است: 

 ( 47)حجرات، 

مبناي اصل تقوا، خداجویي و بندگي خداست. مطابق این مبنا، اساس 

رعایت اخالقیات و قانون در سازمان توسط كاركنان، باور به وحدانیت 

تواند انسان تنها دژ محكمي كه ميخداوند و بندگي اوست. در واقع، 

هاي اخالقي باز دارد، دژ توحید و گونه خطا و لغزش و رذیلترا از هر

 (. 4711و دیگران،  فراهانیبندگي خداست )فرمهینی

بنابراین، كاركناني كه از تقوا برخوردار باشند، به رعایت اخالقیات 

ین افراد اگر بنابرا .ها مقید و پایبند هستندو قانون در سازمان

 تقوا داشته باشند نیازی به نظارت وکنترل ندارند.
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حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت دروني است و تا این احساس نباشد، 

مایة كند اما خمیراي حركت نميدنبال هیچ برنامة سازندهانسان به

. یاد خدا؛ یعني توجه به 4چنین احساس مسئولیتي، دو چیز است: 

. توجه به 2جا و همه حال؛ خداوند و حضور او در همهمراقبت دائمي 

معاد و دادگاه عدل خداوند و نامة اعمالي كه هیچ كار كوچك و بزرگي 

شود. به همین دلیل، توجه به این دو نیست، مگر آنكه در آن ثبت مي

هاي تربیتي پیامبران و اولیاي اصل مبدأ و معاد، سرلوحة برنامه

سازي فرد و اجتماع، كامالً ر آن در پاكالهي قرار داشته و تأثی

 (4731شیرازی، چشمگیر است )مکارم

هاي گوناگوني است: تقواي مالي باید توجه داشت كه تقوا داراي شاخه

و اقتصادي؛ تقواي جنسي و اجتماعي؛ تقواي سیاسي؛ و... . آنچه در 

و  داريتر موردنظر است، تقواي كاري است، كه معادل خویشتناینجا بیش

خودكنترلي در كار است؛ یعني كنترل خویش هنگام انجام دادن كار، و 

پرهیز از روابط سوء اجتماعي با دیگران. ازآنجاكه امام علي)ع( 

كند، طور ویژه به رعایت تقواي فراوان سفارش ميكارگزاران خود را به

توان استنباط كرد كه دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا مي

ودكنترلي در عرصة كار و كارگزاري است، و كارگزار موظف به و خ

ویژه در امر حكومت و مدیریت است؛ خودكنترلي در همة كارها، به

ها را فرا ها، در شكلي دیگر، همة افراد و عرصهاگرچه این سفارش

 ..گیردمي

 کارکنانـ آموزش مستمر 

امروزه ثابت شده است که آموزش یکی از بهترین طرق باال بردن  

در سازمان است. یکی از دالیل  و ارتقاء سطح آگاهی افراد  کارایی

،عدم عمده برای انجام نیافتن کار مورد انتظار از سوی کارکنان 

مدیران در سازمان ها باید به این موضوع اطالعات ودانش کافی است. 

اشند که آموزش ایجاد هزینه نیست بلکه ایجاد نیز توجه داشته ب

  .کارایی و اثربخشی بیشتر در سطح بیشتر است

 
منظور افزایش دانش، آموزش در زمینة اخالق و رفتارهاي اخالقي به

بارة آموزش در)ع(هاي كاركنان، ضروري است. امام عليمهارت و نگرش

ن بهترین كمك براي پرورش خرد، آموزش داد: فرمایندمي

 (4711شهری، ری)محمدی.است

تنها باید سطح دانش افراد در زمینة رفتارهاي اخالقي و غیراخالقي، نه

و فلسفه و الزام رعایت اخالق افزایش یابد، بلكه افراد باید در 

ها و برخورد با مسائل و مشكالت، مهارت كارگیري اخالق در سازمانبه
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كار و زندگي، و در انجام  كارگیري آن در محیطبه بهیابند و نسبت

هاي خود، داراي نگرش مثبت باشند. این امر توسط وظایف و مسئولیت

پذیر است كه خود متصف به صفات و رفتارهاي اخالقي مدرساني امكان

باشند و بتوانند نقش خود را در مقام الگو ایفا كنند. پیشوایان 

جاي دعوت كه بهدادند بزرگ اسالم نیز همواره به پیروانشان تذكر مي

مردم با زبان و سخن، بكوشند تا بیشتر با عمل خود الگوي مردم 

كردار نیست. امام صادق)ع( صد گفته چون نیمكه دوباشند؛ چرا

ها با غیر زبانتان، مردم را به نیكي»فرمایند: باره ميایندر

 (473۱نیا و محمدی، )مقدس« خوانید.فرا

نویسد:... چنین مي)ع(رزندش امام حسندر وصیت خود به ف)ع(حضرت علي

كه دوست داري به تو نیكویي شود. و زشت بشمار گونهنیكویي كن، همان

شماري. آنچه را كه از خویشتن، آنچه را كه از دیگران زشت مي

داني، اندك باشد؛ و آنچه را كه چه آنچه ميداني مگو؛ اگرنمي

دیگر مگو. ... خواهي دربارة تو گفته شود، دربارة كسي نمي

 (4731اإلسالم،  فیض)

 (امام علی)علیه السالمشاخصه های رفتار سازمانی ازدیدگاه 

تفحص کنیم، سراسر  اگر در سیره امامان به خصوص امام علی علیه السالم

البالغه کتاب  مربوط به اخالق و به خصوص اخالق اداری است. کتاب نهج

عظیم، اخالق اداری به  اخالق و اعتقاد تشیع است، در این کتاب

 های مختلفی ارائه شده است که به چند نمونه اشاره می شود:صورت

ترین اخالق اداری و نظمی از اصولیآراستگی و پرهیز از بی و نظم-

چ عقلی هی»فرمایند: می  مدیریت سازمانی است. امام علی علیه السالم

در هر »ایند: فرممانند برنامه ریزی نیست. و یا در حدیث دیگر می

روز وظیفه و کار همان روز انجام بده؛ انضباط باعث رضایت مردم و 

 )تمیمي آمدي، )بي تا( «.شودارباب رجوع در اداره می

ای باشد که مردم به راحتی و به سرعت به نظام اداری باید به گونه -

گیری، هایشان برسند و از نظام اسالمی ناامید نشوند. رشوهخواسته

شود و دیگر کسی جدّیتی در گیری میدادن و ... همه مانع از پیرشوه 

 .کار نخواهد داشت

بر تو "فرمایند: ای به مالک اشتر میامام علی علیه السالم در نامه

کارهایی است که باید خود انجام دهی؛ از آن جمله پاسخ گفتن عامالن 

ا نتوانند ی خود رتوست، آنجا که معاونانت درمانند و رساندن وظیفه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دیگر نیاز مردم را برآورند و در همان روز که بر تو عرضه دارند و 

 ")همان( یارانت در انجام دادن تقاضای آنان گرانی کنند و عذری آرند

در امر خالفت خود تمام کارها را به درستی و  حضرت علی علیه السالم

م علی خواستند؛ اماکردند و از همه نیز اینگونه میگیری میدقت پی

 )همان("هاستتمام شدن کارها به کامل کردن آن»فرمودند: می

کارها باید به اهل آن واگذار شود، به همین دلیل داشتن تخصص و  -

های ی کارها به انسانمهارت در هر رشته ضروری است. اگر اداره

 .رودناشایست واگذار شود، امور به خوبی پیش نمی

دانید که نه جایز است شما خوب می»ایند: فرممی امام علی علیه السالم 

که انسان ناشایست بر جان مردم و غنایم مسلمانان والیت یابد و 

های آنان حریص گردد و نه امامت آنان را عهده دار شود تا در مال

به نادان الیق زمامدار ریاست تا به نادانی خویش مسلمانان را 

ار مسئولیت مردم شود که با دتواند عهده گمراهی کشد و نه ستمکار می

ستم حق مردم را غصب و عطای آنان را ببرد و نه او را که در تقسیم 

کند، زیرا او اموال و ثروت مردم را حیف و میل غنائم بی عدالتی می

دارد و نه آنان که رشوه کند و گروهی را بر گروهی مقدم میمی

کنند و پایمال میخوری حقوق مردم را  خورند، زیرا آنان با رشوهمی

رسانند و نه او که سخن پیامبر خدا را ضایع حق صاحب را به او نمی

سازد، زیرا او با این رفتار امت اسالمی را به هالکت مواجه می

 )همان(« کند.می

هر کس فردی از مسلمانان را به »فرمایند: و یا در حدیث دیگری می

تر رادی سزاوارتر و آگاهداند در میان آنان افکار گیرد حال آنکه می

به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد، او در حقیقت، به خدا، رسول 

 )همان(« او و تمامی مسلمین خیانت کرده است.

در یک نظام اداری اسالمی،باید، کارمندان و کارکنانی که به -

کنند، مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند تا برای شایستگی کار می

خدمت، انگیزه پیدا کنند و با شوق بیشتر مشغول  ی کار وادامه

تر را تر و مهمهای حساسرسانی به مردم شوند و یا به آنان پستخدمت

های خود را در ها و توانمندیها بتوانند قابلیتواگذار کرد تا آن

 .انجام آن ارائه دهند

 هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت»فرمایند: علیه السالم می امام علی

شوند و بدکاران رغبت مییکی نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی 

گردند، پس به هر کدام بر اساس کردارشان پاداش در بدکاری تشویق می

 )همان( «بده.
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 نتیجه

اند. راهكارهاي اسالمي، جامع و ناظر به همة ابعاد وجودي انسان

مثابه محل ان بهكند، و هم به سازمرو، هم به افراد توجه ميازاین

طبق  .مثابه رهبر ایشانكار و فعالیت كاركنان، و هم به مدیر به

هاي دیني، وجود معیارهاي ایدئولوژیكي و ارزشي ـ اخالقي در آموزه

ساز رعایت اخالقیات و قانون در محیط كار توسط كاركنان، زمینه

كارگیري نیرو، به آن توجه شود. از ست كه باید هنگام بهآنها

،تقواو داشتن سازي محیط سازماني، احیاي اخالقیات اهكارهاي سالمر

اخالق در سازمان، ارتباطات اثربخش را  .است سازمان هادروجدان کاری 

وري سازماني و رضایت شغلي در كاركنان، آورد و موجب بهرهوجود ميبه

مشكالت ما  جملهشود. ازو در نهایت، موجب تعالي و پیشرفت سازمان مي

گاه در حوزة حرفه و شغل مطرح نبوده است؛ ن است كه اخالق هیچای

هاي دیني، به اخالق، هم در حوزة فردي و هم در حوزة كه آموزهدرحالي

اي یكي از راهكارها جهت نهادینه كردن اخالق حرفه.اي توجه داردحرفه

كارگیري نیروي انساني مقید به رعایت اخالقیات و ها بهدر سازمان

 هاست.در سازمانقانون 

معموال برای ایجاد نظم وانظباط کاری در ادارات از اهرمهای نظارتی  

ما مملو از غنی  هاي دینيآموزهبیرونی استفاده می شود، حال آنکه  

ترین راهکارهایی است که با نهادینه شدن آنها در افراد وایجاد 

را در وجدان کاری در آنها می توانیم مناسب ترین رفتار سازمانی 

افراد شاهد باشیم بدون اینکه از ابزارهای نظارتی بیرونی استفاده 

 کنیم.
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