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 «در حکومت و عدالت         وری  مديريتـبررسي نقش مح»
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 «مدیریت در حکومت و عدالت محوري  بررسي نقش»

 کيانيفرهاد  

 معصومه بویری                                                                                                            

 و پژوهشگر  کارشناس مدیریت                                                                                                           

 

 چکيده:

ترری  جر آ  ر را مردیریت    باید توجه داشت که اصلي ،همواره پس از تشکيل یک نظام پایدار و یک حکومت

باشد. مدیریت امری پيچيده، متنوع گر شاخصه و شخصيت  ر ميحکومت نشاردهد و مدیریت هر شکل مي

باشد و دارای اصول و قواعدی است که اهم ای  اصول عبارتند از : و قابل احترام و اتکا در شرایط گوناگور مي

  اصل، تریکه در ميار ای  اصول سر مدتری  و محوری ری ی، نظارت و رهبری مي باشد .دهي، برنامهسازمان

عدالت نام دارد؛ زیرا عدالت نيازمند مدیریت مناسب و کار مد است که به تبعه  ر مدیریت، حکومت عادالنه 

مدیریت در حکومت و عردالت   محوری  گيرد؛ به ای  ترتيب که ای  مقاله به رویکرد و بررسي نقششکل مي

 پردازد.مي

 

 

 کلمات کليدی: مدیریت، حکومت، عدالت، رهبری.
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مهمقد  

توانند با مدیریت صحيح، کار مد و عادالنه، بر مشرکتت و موانر    حاکمار و رهبرار هر حکومت و نظامي مي

وری های قدرت و حکومت به نحوی مطلوب بررای تحقرا اهردا  و مقاصرد ب رره     غالب  یند و از اب ار و اهرم

کرار  ی درهم  مي ند و عواملي بهنمایند. بدی ي است برای عينيت یافت  مدیریت صحيح و کار مد باید عناصر

مبتني ری ی اهدا ، رهبری مناسب و ی تخصصي، برنامهتوار دانش و سطح دانش و تجربه یند که از  ن ا مي

 وری از فضای مثبت اقتصادی، شایسته ساالری و محبوبيت اشاره کرد.بر عدل، اقتدار و قدرت، ب ره

مردار اصيل از وض  مردم رنر  و غرم   دولتحکومت باید ملت از دولت باشد و دولت از ملت. به طور طبيعي 

 ن ا، به دنبال چاره باشند تا ای  م م را تحقا دهند و خود را درگير وض  و تنگنای ملت کنند و با مدیریتي 

مدیرار با مدیریت کتر سياسي و صحيح و درست و عادالنه، نگذارند حا کسي از بي  برود. ای  جاست که 

 ها و راهکارهرای اراهره شرده توسرط صراحب     وری از اندیشهحقوقي باید برای رف   ر مطالعه و بررسي و ب ره

 کنند. عملياتي و  ری ی و مدیریت صحيح عدالت را اجرایينظرار و متفکرار کمک بگيرند و با برنامه
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 روش پژوهش

مردیریت در   محروری   ای و مطالعه متور موجود در بررسري نقرش  کتابخانهپژوهش حاضر به روش پيمایش 

 حکومت و عدالت انجام گرفته است.

 پيشينه مدیریت

های بشری نقش مؤثری داشرته و بره   ی ظ ور و پيشرفت تمدرکه در گسترههای علوم انساني یکي از شاخه

کومتي دچار تغييرات اساسري شرده و در   های اقتصادی و اجتماعي حطور متقابل با تحوالت اساسي در حوزه

 چالش با مشکتت باعث توسعه و تکامل علوم گردیده است، علم مدیریت است.

اگر مدیریت را به مف وم عام  ر و یک تتش  گاهانه برای حل مساهل بشری بدانيم، ای  دانش با  غاز حيات 

مساهل و مشکتت زندگي همگام با  ر رشد  ی خاکي متولد گردیده و با تتش برای رویارویي بابشری بر کره

های اساسري حکومرت شرناخته    و همواره به عنوار کليد حل بسياری از مساهل عمده و نگراني و تکوی  یافته

ای به قدمت حيات بشری دارد؛ زیرا بدور تردید بشر با قدم گذاشرت   شده است. با ای  تعبير مدیریت سابقه

-ي  نگرار تامي  نيازهای اساسي خود بوده و با تتش برای رف   ن ا، شريوه به محيط نا شناخته قبل از هر چ

علم مدیریت، به طور نسبي بر نگراني های خود فراها  مرده   های مختلف حل مشکتت را  زموده و به کمک 

  است؛ گواه ای  ادعا واقعيت زندگي و تداوم حيات بشری مي باشد.

برداری از مناب ، های ب رهجوام  بشری ني  گسترش یافت و شيوهبا گذشت زمار و اف ایش جمعيت، نيازهای 

ها دستخوش تغييراتي گشت. به تدری  مبادالت اقتصادی و اجتماعي اف ایش یافت و سبک زندگي و حکومت

ی های جدید و علوم متفاوت پا بره عرصره  ها و حکومتها و تمدرها و فرهنگدر نتيجه توسعه و تعامل ملت

 د.حيات گذاشتن

هرا  هرا و حکومرت  توار گفت سير ظ ور و تکامل علوم مدیریتي با پيدایش و پيشرفت تمردر به طور کلي مي

 پيوند خورده است.
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 م يهاو مف تعاریف

 مدیریت: 

هرای یرک   ی فعاليرت ی یک گروه انساني و هماهنگ نمودر کليههای مختلف ادارهمف ومي از کاربرد تکنيک

معي  و مشخص و راهنمایي و راهبرار سازمار که  ر را مدیرار و یا سرپرسرتار   سازمار برای نيل به هدفي

 (.3) استيف  پي رابينتر، مدیریت رفتار سازمار ص  مي نامندسازماني 

مدیریت هنر و علم به کارگيری صحيح افراد و امکانات در ج ت وصول اهدا  سازماني است، به نحوی که با 

 باشد.موازی  شرع مغایرت نداشته 

هرای سرازماني )مردیریت رفترار     ها برای تحقرا هرد   ی افراد و گروهکار کردر با افراد و به وسيله :مدیریت

 (.33سازمار ص

اند ولک  در یک وجه باتوجه به اینکه در مورد مف وم مدیریت، نویسندگار زیادی تعاریف گوناگوني اراهه داده

های سازماني است، کا ما نير   مجموعه، ج ت نيل به هد ی یک مشترک هستند؛ مدیریت هنر یا علم اداره

 دهيم.ای  مف وم را از مدیریت سرلوحه قرار مي

 مفهوم عدالت

یا دادگری معادل عردالت  « دادمندی»عدالت در لغت معادل نظم و ادب است و در پارسي داد معادل عدل و 

 باشد.است. دادگر ني  معادل عادل مي

تعدیل کردر، به »ی فعلي و اسمي در قر ر  مده است؛ وجوه و نظایرش به دو گونهعدالت به همراه مشتقات، 

برابر، مقدار، »وجوه فعلي و « انصا  کردر، عوض دادرعدالت و مساوات رفتار کردر، به عدالت حکم کردر، 

 باشند.از وجوه اسمي  ر مي« دادگری، زوال ناپذیری

و مشتقات عدل ن دیک به سي بار در قر ر ذکر شرده و   ضد ظلم و جور و هم معني قسطاست، ریشه«عدل»

 که قر ر به عدل توجه فراواني دارد )شرباص احمد(.ای  تکرار اشاره دارد به ای 
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ني  معني کرد: رعایت حقوق دیگرار در برابرر ظلرم و   تری توار عدالت را به مف وم و معنای سادههرچند مي

تری  و برتری  فضایل روی و اعتدال اشاره دارد و انسار عادل شریفتجاوز و به صورت اجمالي عدالت به ميانه

 شود.را شامل مي

 

 حکومت

ی  ر، شوند. حکومت اب اری است که بره وسريله  نظامي است که تحت  ر یک کشور با یک اجتماع اداره مي

تعيري  کننرده   گرذار و  طور ایر  نمراد، خرود سياسرت    شوند و همي های دولت مورد اعمال واق  ميسياست

های سياسري  راهبردهای پيش روی کشور است. نوع حکومت و شکلي که کشور با  ر اداره مي شود، به نظام

 گيرد.ی ایشار قرار ميمختلف و نمادها و اب ارهایي بستگي دارد که مورد استفاده

گ ی  حکومرت دیگرر   شوند. هر حکومتي که جای یند اداره ميهایي که از پي هم ميتمام کشورها با حکومت

 شود، متشکل از افرادی است که تصميمات سياسي را اتخاذ کرده و بر اجرای  ن ا نظارت دارند.مي

روایري تعبيرر شرده    الف( قضاوت کردر، حکم راني، دیوار کردر و فرمرار  3حکومت در فرهنگ لغت )معي  

 است.

 رهبري

های تعيي  شده گرام  خود در ج ت حصول هد هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با ميل و خواسته 

بردارند، به تعبيری دیگر، رهبری عبارت است از: توانایي ایجاد حالتي در کارکنار که برا اعتمراد بره نفرس و     

 ( )مدیریت مناب  انساني(.393نمایند )ميرسپاسي، ناصر ص مندی انجام وظيفه عتقه

های یک فرد یا یک گروه یا یرک حکومرت اسرت و وضرعيت     در کل رهبری در فراگرد تاثيرگذاری بر فعاليت

کند و همواره در رهبری یک جامعه توار تاثيرگذاری و قردرت برر   معيني در ج ت تحقا هدفي کوشش مي

 زیردستار مطرح است.

 هاي مدیریتيمکتب

هرای  تئوریی به دو گروه معرو  و کتسيک و نئوکتسيک که خميرمایه های مدیریتي از دید و زاویهمکتب

 پردازیم.شوند که به  ن ا به اختصار ميبندی ميمدیریتي امروزی هستند تقسيم
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گذاری کرد و بررای  بنيار« فردریک وینسلو تيلور» ای  مکتب را « : مدیریت علمي»کتسيک یا  الف( مکتب

 مردر حکومرت،    نظرار را به خود جلب کرد.  نار بي پرده هد  اصلي از به وجودمدتي هم پيروار وصاحب

چنري  دریافرت سرود بيشرتر     ی بيشرتر کراال و فرر ورده و هرم    نظام، سازمار و یا گروه انساني را فقط عرضه

برداری از ماشي  و ( بيار داشتند، از ای  رو اصول مکتب  نار مبتني بر حداکثر ب ره33)پرهي گار، کمال ص 

 انسار بود.

بر کساني که کمتری   شنایي با افکار  نار دارند، روش  است  در ای  مکتب نياز به بحث فراواني نيست؛ چور

 که تن ا هد   نار بازدهي و در نتيجه خدمت بيشتر به صاحبار صنای  بوده است.

پا به دنيای دانش « هاثورر»ی ب( مکتب نئوکتسيک: ای  مکتب با توجه به تحقيقات انجام شده در کارخانه

برود  « هراروارد » که یکي از استادار دانشرگاه  « استور» ليایي به نام مدیریت ن اد و توسط یک شخص استرا

 (.39مورد حمایت قرار گرفت )پي رابين ، استيف ، ص

« مکترب روابرط انسراني   »عنروار  ای  رویکرد از  ر ج ت که به ابعاد روحي و رواني انسار توجه کرده بود، به

رساندند که نباید با کارگرار ماننرد ماشري  برخرورد کررد؛     های فراوار به اثبات ش رت یافت،  نار با  زمایش

 بلکه باید به نيازهای انساني و روحي او توجه نمود.

توار پي برد که  نار گذارار مدیریت کتسيک واقعا انسار دوست بودند وليک  با اندکي دقت ميگرچه بنيار

توار پي برد که انسار همواره باید یریت ميهای مددارار گام برداشتند. در تئوریهم در ج ت مناف  سرمایه

 در خدمت اهدا  سازماني باشد و خود را وقف کند.

های مادی و حيواني چي ی ج  ای  هرم انتظرار نيسرت،اما در مردیریت برر مبنرای عردالت،        در دنيای نگرش

 رسيدر به هد  فقط یکي از اهدا  است نه تن ا هد .

 ي مدیریت و حکومترابطه

مابي  مدیریت، حکومت و رهبرار بوده است و پس از تشکيل و اثبات حکومرت،   های معناداریطهراب همواره

شود تشکيل حکومت دهد. از ای  رو باید گفت هنگامي که گفته ميی اصلي نظام را مدیریت شکل ميپيکره

هرای  مسير ترتش  الزم و ضروری است، برقرای حکومت ال ي از اهدا  م م انبياعظام بوده است.  نار در ای 

دیدند، در انجام اند، هر گاه زمينه و موقعيت را برای چني  عمل ارزشمندی مناسب ميبسياری مبذول داشته

 دادند. ر تردید به خود راه نمي
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دهد و حکومرت  کند و پس از  ر قوم خود را نجات ميحضرت موسي )ع( در مقابل حکومت فرعور قيام مي

مانند قارور  -کند، زر اندوزار پست گ یند، قضاوت ميرای خویش، جانشي  برمينماید.  ر حضرت ببرپا مي

کند. پيامبر استم )ص( ني  حکومرت  را مي  -مانند سامری  -کند و ت ویر پردازار روباه صفت ميرا تنبيه  -

یرد،  نماکنرد، صرلح مري   نماید، جنرگ مري  کند، لشکر کشي ميکند، قضاوت ميدهد، مدیریت ميتشکيل مي

کند. به ای  ترتيب است کره حکومرت بایرد    گيرد و عدالت را اجرا ميکند، ماليات ميمنافقار را سرکوب مي

رساند که باید مدیریتي بر اساس عدل عادالنه هم قضاوت کند و هم عدالت را اجرا نماید به ای  مف وم را مي

و مدیرار باید تکليف خود را بشناسد و بر اساس تری  اج ای  ر به وجود  ید. از ای  رو تفکر از راس تا پایي 

ها و مدیراني  ر عمل کنند تا خدای ناکرده به نکبت دنيا و عذاب  خرت دچار نشوند. چه بسا از ای  حکومت

 که فرجام سختي داشتند به گواه تاریخ کم نيست. 

ز ابتدا تکليف خود را بشناسرند  شار تا چه اندازه است و امدیرار باید بدانند که محدوده مدیریت و مسئوليت

 و سپس دقيقاً  ر را بکار گيرند.

 

 

 

 مدیریت و عدالت

گونه که اشاره کردیم، عدالت، برابری و تساوی و نفي هرگونه تبعيض است کره یرک مردیر بایرد برا  ر      همار

شناسري   بيني است، یک مقياس و معيار قرانور نویسد: عدالت نوعي ج ارواقف باشد. ش يد مط ری )ره( مي

 ید،  رمار انساني است شود، یک شایستگي است.  نجا که پای اختق به ميار مياست و به رهبر مربوط مي

 شود یک مسئوليت است.و  نجا که به اجتماع کشيده مي

 توار به سه عامل تقسيم کرد:نگاه مدیریتي ش يد مط ری )ره( را مي

 بودر قواني  و مقررات عادالنه، (3

 اجرای عدل، (2

 ور به حقوق مردم.شع (3

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

ی عدالت باشد و بالعکس عدالت ني  اجرا و مجری و نيازمند پيرو همي  نگاه و زاویه دید، مدیریت باید بر پایه

گيررد و از هرر بعردی    باشد. اگر عدالت در مدیریت تنيده شود، مدیریت عادالنه شرکل مري  مدیریت قوی مي

 توار دید.مدیریت نظام و ساختار عدل را مي

 دالت در قدرت حکومتنقش ع

ای که رفتار  انار مطابا نظر صاحب قدرت تغييرر کنرد و   قدرت یعني توانایي اعمال نفوذ بر دیگرار به گون 

ها در عر  امروز با همه توسرعه و شرمولي   بتواند افراد را در ستيره خود قرار دهد رهبری و مدیریت حکومت

ها پيدا کنيم باید بگویيم قدرت رهبرری همرار   برای  ر که پيدا کرده است اگر بخواهيم متراد  و همانندی

قدرت بر هدایت و ارشاد است حال عدالت در حکومت همار حقي است که نباید ضای  شود و زمامدار باید به 

ای رفتار کند که کسي متضرر نشود. ل وم عدالت گستری و مبارزه برا ظلرم بيردادگری اسرت و اجررای      گونه

 کنيم:ای از اميرالمؤمني  بسنده ميگستردگي بسار است به ذکر جمله عدالت چور با توجه به

 «صب  اکول حطوم خير م  وال غشوم ظلوم» 

 گر ظالم.حيوار درنده شکم گنده پرخور ب تر است از حاکم ستم
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 نتيجه گيري 

به تاثير عدالت در  ت،گرف با بررسي و نقش مدیریت در حکومت و عدالت که به صورت منج  و مختصر انجام

مدیریت و کيفيت  ر در حکومت سخ  راندیم که یک حکومت عادالنه عصراره  ر مردیریت کار مرد اسرت.     

جامعه و کشور باید  یبرد امور رشد و توسعهصاحبار قدرت و حکومت در نظام و تشکيل حکومت برای پيش

هرای خرود را بره    ه قابل قبول باشند. مسرئوليت مند و عادالندرک درستي از دارای یک برنامه مدیریتي هد 

توار گيری کرد نه ميبندی و نتيجهگونه جم شود بحث را ای خوبي داشته باشند به صورتي که در انت ا مي

پوشري کررد و از  ثرار و نترای      وری صحيح از امکانات تشکيتت وسي  حکومرت چشرم  از نقش و مي ار ب ره

 سريب ناشري از قصرور و کوتراهي      تروار  فرت و  د به س ولت گذشت و نه مي ورارزشمندی که به دنبال مي

 را از دید پن ار داشت. است مدیریت عدالت در جامعه که مان  رشد و بالندگي
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 قر ر مجيد

 ترجمه و تفسير ن   البتغه، ، عتمه محمد تقي ، جعفری 

 سمت.انتشارات ، اصول مدیریت ت رار : دکتر علي ،رضایيار 

 ت رار : انتشارات طوس اصول مدیریت علمي،حمد علي طوسي مه مترج ،فردریک  ،تيلور 

 انسار در قر ر .مرتضي  ،مط ری 

 ت رار : انتشارات سمت باز سازی و رشد بعد از جنگ در ژاپ .، سيد محمد حسي   ،عادلي 

 مدیریت رفتار سازماني.مند ترجمه عتقه ،بال هرس ،بتسچارد، کنت 

 مدیریت عمومي،. ،سيد م دی،  الواني

 .مدیریت رفتار سازمارترجمه علي پارساشيار و سيد محمد اعرابي  ، استيف   ،پي رابين  
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