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 باسمه تعالی

 ره()  یزدی مصباح عالمه منظر ازمدیران صالح در نظام اداری 
 

  1محسن منطقی

 چکیده

سازمانی، بخش جدایی  سازمان        زندگی  سعه  ست. تو شده ا سانی  صه ناپذیر حیات ان  ،های مختلف آموزشها، درعر

سالمت اداری       فرهنگ شتر به  ست، امنیت، و ...، نیازمند، توجه بی سیا صاد،  ست.    ، اقت ساد اداری ا ران به مدی و پرهیز از ف

مرور در آثار ارزشککمند فقید ها، بیش از دیگران نیاز دارند که به سککالمت آن ا توجه شککود. با داران سککازمانعنوان سکککان

توان عوامل شناخت و پرورش مدیران صالح را ارائه کرد. در این پژوهش که با   مرحوم عالمه مصباح یزدی، می  واالمقام

در  ارائه شده است.له از منظر معظممدیران صالح معیار له انجام شده است،  معظممکتوب، خوانی و تحلیل آثار متن روش

سی این  سی    برر سا صالح         «پایش مدیران»و  «علم و م ارت مدیران»، دو عامل ا صیات مدیران  صو سایی خ شنا مبنای 

ست.  صالت خانوادگی، معنویت، تقوی، اخالق، و  در مطالعه عامل علم و م ارت مدیران، به  قرار گرفته ا عوامل درونی )ا

تع د( و عوامل بیرونی )تحقیقات محلی، آموزش کارکنان، فرهنگ سازمانی، پرورش مدیران( پرداخته شده است. سپس     

شویق کردن، و مواخذه کردن؛ پرداخته         ست که به آگاهی دادن، ت سی قرار گرفته ا صالح مورد برر عامل پایش مدیران 

 ه است.شد
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 مقدمه و بیان مساله

سان    شد ان سازمان    امروزه، ر ست  سمی، در د سازمان   ها از نظر روحی و ج ست.  ها، زندگی مردم را احاطه کرده و ها

سازمان        ست،  شک شد یا  ستر ر ستجو کرد. ب صیل و یادگیری مردمان را در    های آموزسازمان  ها را باید در آن ج شی، تح

سازمان   سان    سنین مختلف بر ع ده دارند.  صادی، عرصه کار و تالش ان ها و کسب درآمد و تامین معاش آن ا را  های اقت

های مجازی و حقیقی، ذهنیت فرهنگی مردم را شکککل داده و های فرهنگی، با گسککترش رسککانهکنند. سککازماناداره می

خود، نوبههای سککیاسککی، اجتماعی، فن،وری، و ... نیز هر کدام بهند. سککازماندهمیرواج ارزش را بینمادهای ارزشککمند یا 

ها، در حال گذران کنند. انسان با اختیار و اراده خود در کشتی سازمان   می نظم داده و هماهنگبخشی از زندگی مردم را  

 زندگی و عبور از امواج تاریخ است.

ها، شود. مدیران سازماناند؛ به وسیله مدیران، انجام میها، که سراسر زندگی بشر را بر ع ده گرفتهاداره این سازمان

کنند. بخش م می ی سازمانی، مسیر را طی کرده و اهداف را تعقیب می  همچون ناخدای کشتی، بر اساس طرح و برنامه  

سازمان  از  شرفت و موفقیت  شکست و عق  پی سازمان بها و یا  سازمان گرد،  ست.  ها، مدیون مدیران  مدیران در جایگاه ها

های م م رهبران جوامع، تربیت مدیران صککالح و رو، یکی از دغدغه، از اهمیت زیادی برخوردار اسککت. از اینهاسککازمان

ا شکار  ستند تا ب همترصد مدیران ضعیف و ناالیق   ها، سازمان دشمنان همیشه در   شایسته است. چنانکه در نقطه مقابل،    

  .آن ا مسیر صحیح حرکت کشتی سازمان را به انحراف بکشانند

  رسانی ب تر به جامعه اسالمی  ها نیز به سوی شایستگی گام برداشته و آماده خدمت     با وجود مدیران صالح، سازمان  

تن ا تامین اهداف دنیوی مردم مد نظر قرار ندارد؛ بلکه تکامل این اسککت که های اسککالمی، سککازمانبرتری د. ونشککمی

 هر چند در دیدگاه مادی د.شو گرفته مینظر  به عنوان ب ترین هدف درهای اسالمی نیز  انسانی بر اساس اصول و ارزش   

ادی و غربی در مدیریت م آنچهفرمایند: هدف از زندگی متفاوت اسکت. مرحوم عالمه مصکباح یزدی )ره( در این باره می  

ست  این گردندمی دنبالش شی  و خوب زندگیِ که ا شته  خو شند؛  دا شان  از با   پیدا بمرات وقتی لذت ببرند لذت زندگی

  همه. اشدب خوش آدم اینکه به گرددبرمی ن ایت، در ولی مصلحت؛ و منفعت: شودمی اسمش کندمی پیدا وسایط کند،می

  1.شود دیدهدنیایی  قالب این در چیز

ست.    به هر سانی به معنای واقعی مورد نظر نی شکل می  حال تکامل ان یرد، نه گاین تکامل در نگاه به دنیا و آخرت 

صُّح   لَفِی هذا إِنَّ أَبْقی وَ خَیْرٌ الْ،خِرَةُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ تُؤْثِرُونَ بَلْفرماید: در نگاه جزئی به دنیا. خداوند متعال می   الْأُولی فِال

  هدفن یبنابرا. است  ترپاینده و ب تر ج ان آن آنکه حال و گزینیدبرمى را ج ان این زندگى شما  بلکه ؛(11کککک11: اعلی)

انسان تن ا جسم نیست که فقط به فکر لذت بردن بدن مادی باشد؛ بلکه     . است  مادی زندگی این از فراتر زندگی انسانی 

 . ماندمی باقی ابد تا که روحی، دارد ال ی روح انسان

ها خود، به تربیت و پرورش مدیران صالح بپردازد، جای بحث و  اینکه جامعه اسالمی باید متناسب با باورها و ارزش  

شت.      ضرورت آن تردید نخواهد دا سی در  شمندترین کارها،       گفتگو ندارد و ک ساً یکی از ارز سا  یتترب شرایط،  این ردا

اما سوال اصلی     2.دهای اسالمی را شکل دهن  سازمان  مدتتاهکو و مدتمیان در بتوانند تا است  اسالمی  صالح  مدیران
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پاسخ   ؟در نظر گرفتباید صالح   تربیت و پرورش مدیرانکه موضوع این مطالعه است این است که چه فرآیندی را برای    

وال، این سئ خواهیم بدست آوریم. با توجه به  به این سوال را از منظر متفکر ارجمند مرحوم عالمه مصباح یزدی )ره(، می  

توان سکککئواالت فرعی دیگری را نیز مطرح کرد و آن ا را از منظر ح کککرت عالمه مورد بحث و مداقه قرار داد. این       می

 سئواالت عبارتند از:

 م ارتی مدیران صالح در جامعه اسالمی چیست؟ -خصوصیات علمی 

 های ارزیابی مدیران صالح در جامعه اسالمی چیست؟شاخص

های هها از دغدغگونه پژوهشتواند در تدوین مدیریت اسالمی بسیار ارزشمند باشد. اینزمینه می های در اینتالش

  میاسال  مدیریت کمبود با ذیل، تا صدر  از کشورمان،  در ما متأسفانه فرمودند: م م مرحوم عالمه بوده است. چنانکه می 

  هایراه از یکیباید توجه داشت که   1 .شد  خواهد بیشتر  خدا لطف کنیم تالش راه این در بیشتر  هرقدر و هستیم  مواجه

 شیوة در اسالمی هایارزش رعایتاست.  اسالم اخالقی هایارزش ، حاکمیتمدیریت بر اسالم تأثیرگذاری م م و عمده

 2.شد خواهد رایج و غربی مدیریت با اسالمی مدیریت بین جدی تفاوت و تمایز باعث ها،سازمان ادارة و مدیریت

سیاری از مکاتب ال ی و غیر ال ی، خواهان به کارگیری      در ف م واژه شت که ب صالح باید به این موضوع توجه دا ی 

 از صالح، چه مرحوم عالمه های سازمانی هستند. اما الزم است به این موضوع توجه شود که منظور      افراد صالح در پست  

 .دانندهای نفسانی فردی میصالحیتمعنایی است؟. ایشان صالح بودن را مربوط به 

ضوع را متذکر می مرحوم عالمه  صالح مطرح می     ، این مو سخن از علم  سالم  شود، نباید آن را با  شوند که اگر در ا

شان می     شتباه گرفت و آن را عملگرایی تعریف کرد. ای سم ا سفانه فرمایند: معنای پراگماتی ش  از گروهى متأ  که نفکرانرو

 نگرش که کنندمى سککعىهسککتند  بینى، کم خود و خودباختگى روحیه به مبتال و غرب فلسککفه شککیفته و باخته دل

ستى  سالم  به را پراگماتی سالم  مکرر تأکید: گویندمى حیث این از و دهند، سرایت  ا   ذیرشپ از حاکى صالح  عمل بر ا

صالت  و پراگماتیسم  سالم  دیدگاه از عمل یافتن ا ست  ا سالم  که گیرندمى نتیجه گاه آن. ا سان  نیز ا س  مدار ان  را او و تا

  ارزشمند  و مثبت باشد،  مفید انسان  براى که عملى و رفتار هر نتیجه در بخشد؛ مى اصالت  او به و شناسد  مى مدار و محور

  معنوى دب ع به توج ى اصال  و دارد توجه او دنیوى زندگى و مادى انسان  به فقط اومانیسم  که است  صورتى  در این. است 

  محور و مدار خداوند اسالم،  در اما. شمرد مى بی وده را ملکوت و قیامت خدا، درباره بحث و ندارد انسان  اخروى زندگى و

 است، خد جلوه و آیینه و خلیفه عبد، که ج ت آن از انسان  و است  شده  شناخته  انسان  مقصد  و هدف او به قرب و هستى 

 3.ندارد ارزشى هیچ صورت این غیر در و باشدمى ارزشمند

سازمان    سب با  سی و اداری باید انجام      دغدغه تربیت نیرو، متنا سیا ست که در هر نظام  ها، از م مترین کارهایی ا

سی در دست    شود. نظام  سیا سنلی هستند که بتواند خط  های  ورد مشی و اهداف م یافتن به اهداف خود، نیازمند کادر و پر

ز بوده اندرکاران انقالب اسالمی ایران نی وان مشغله فکری دست  نظر نظام سیاسی را پیگیری کند. این موضوع نیز به عن   

ران مدیتربیت به فکر اندیشککمندان اسککالمی،  بعد از انقالب اسککالمی ایران در این زمینه فرمودند:مرحوم عالمه اسککت. 
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سازمان     ساخت  سته افتادند. اما این دغدغه  صالح و  شای سامانی    های  شکالت و ناب صلی در پرتوی م مانند ) یگرهای دی ا

در این زمینه مرحوم عالمه  ، از اولویت اول خارج شده و کارهای اندکی در این زمینه، صورت گرفت.جنگ، تحریم، و ...(

شمار میرفت، به نتیجة مطلوب نرسید.    جای تأسف دارد که چنین کاری، که از م مترین کارهای کشور به  »فرمایند: می

شریف می     تا همین اواخر هم که بع ی از   سئلة  شد، م هایی میآوردند و صحبت مسئوالن سطح باالی کشور به اینجا ت

ه باید یک کگردید شد و تأکید میتربیت مدیر برای آیندة کشور و نقش مدیران صالح در اصالح کارهای کشور توجه می

نیست و پیشرفت در هر عرصة   مد و صالح ت یه شود. به هرحال، اهمیت این موضوع قابل انکار    آطرحی برای مدیران کار

 1.«اجتماعی، رهین مدیر خوب است

صالح نیازمند دقت نظر و پژوهش      صیات مدیر خوب و  صو ست.  خ شی از این مقاله های عمیق ا ، در دو که در بخ

 به آن پرداخته خواهد شد. بخش علم و م ارت مدیران و پایش مدیران،

 

 

 

 

 

 

 علم و م ارت مدیران

شود. تقویت علم و م ارت کارکنان در ها یاد میها، به عنوان م مترین سرمایه سازمانامروزه از کارکنان در سازمان

سازمان یاد می سازمان  سازمان ی موفقیتتواند آیندهمی 2شود؛ ها، که از آن به یک برنامه راهبردی  ها را رقم بزند. آمیز 

تواند ها میپردازند. این برنامههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت، به ب سازی سرمایه انسانی میها با برنامهسازمان

 3های اجتماعی کمک شایانی کند.های کارکنان، و هدفهای سازمانی، هدفبه ب بود هدف

سازمان  سی فقط علم و دانش مدیریت    ها توانمند میترکیب علم و م ارت، در مدیران، آن ا را در اداره  سازد. اگر ک

شد، نمی    شته با شت.    دا شد. چنانکه مدیر با تجربه و بدون علم، نیز نقایص فراوانی در کار خواهد دا تواند مدیر موفقی با

ست. کسی با خواندن     شود. چنانکه راننده کتاب مقررات رانندگی، نمی این موضوع همانند رانندگی ا ای که از تواند راننده 

های فراوانی روبرو خواهد بود. پس مدیر صککالح به علم و م ارت، نیازمند قوانین رانندگی اطالع نداشککته باشککد، با چالش

ست. مرحوم عالمه می  ست  این مدیریت از منظور اگرفرمایند: ا   اجتماعی کارهای برای صالحی  مدیر تا کنیم چه که ا

  4.کند کسب باید هاییم ارت. خواهدمی هم عملی رفتارهای علم از غیر. نیست علم صرف این باشیم داشته
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 علم و مهارت مدیران پایش مدیران

 عوامل اصلی تربیت مدیران صالح 1 نمودار
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سالمی،     سطح کالن جامعه ا شرط می    ان،مدیردر  سه  صب را بر ع ده بگیر نتوانبا  شن  شناس د: قانونند منا ، دبا

ن ایشککود که اگر دقت شککود مشککاهده می. ای باشککندمجری شککایسککته و ،را داشککته باشککند قانون و ف م ریفسککتوانایی ت

برای اداره جامعه اگر نیازمند  ،السالم()علیه در زمان غیبت امام معصوماما باید توجه داشت که های عصمت است. ویژگی

ستیم؛  صیب بگماریم    کند که عقل حکم می مدیر ه شباهت را ب  که  شخصی را به این من شترین  ص  ه امامبی شته مع  وم دا

شد  سالمی قرار دارد،     با سی که در راس نظام ا صطالح به چنین ک صب   1.شود گفته میولی فقیه . در ا همچنین برای منا

تر در سلسله مراتب سازمانی، نیز باید افرادی را بیابیم که پرتوی از این سه ویژگی اساسی را داشته باشند. به طور          پایین

شتر ب ره برده    سه ویژگی بی شتری را برای در اخت   طبیعی هرگاه افرادی را بیابیم که از این  صالحیت بی یار اند؛ این افراد 

تربیت مدیر صالح طی یک فرآیند مشخص باید انجام شود. مرحوم    باالتر و یا م متر را خواهند داشت.   هایگرفتن پست 

  اگر. نندک اقدام سوم  و دوم دستة  مدیران تربیت برای آن ا تا کرد تربیت صالح  ارشد  مدیران اول باید فرمایند:عالمه می

شته  کافی صالحیت  آن ا خود شند  ندا شت  انتظار یتواننم با سمت  که دا صالح  کامل طور به دیگر هایق   یراز شود؛  ا

صلی  کلیدهای ست  ا ست  د شت  اهتمام باید. آن ا صلی  هاینقش و آیندمی کار سر  که آن ایی دا ست  به را ا   یرندگمی د

  2.باشند داشته مدیریت برای بیشتری صالحیت

سازمان     صالح در  سخن از مدیران  ها، در مدیران پرورش شود، باید این ویژگی های اداری میبنابراین هنگامی که 

شت که      سوی دیگر، باید توجه دا شود. از  سته    داده  صورت می    شای سب  رد. این گیشدن مدیران، تحت تاثیر تربیت منا

ستعد را فراهم کند.       تربیت می سان م شد یک ان ستر ر سی،    کارفرمایند: مرحوم عالمه میتواند ب سا   هنگفر و آموزش ا

  غازآ ابتدایی آموزش از باشد،  ایریشه  بخواهد اگر جامعه در فساد  با مبارزه. است  طفولیت دوران همان از تربیت و سازی 

شی  نظام در و شود  می سانه  و تلویزیونی هایبرنامه در. شود  گرفته جدی باید آموز   ازیس  فرهنگ باید ارتباطی هایر

  در. ندکن ایفا خوبی به سازی  فرهنگ در را خود سازنده  نقش باید فرهنگ متولی های دستگاه  همه زمینه، این در. شود 

 3.بود جامعه در ها هنجارشکنی کاهش شاهد توان می صورت، این

وامل ی اصلی ع دسته  توان به دواین عوامل را میتواند موثر باشد.  عوامل مختلفی در شایسته شدن می   به هر حال، 

 درونی و عوامل بیرونی تقسیم کرد.

 الف( عوامل درونی

توان به برخی از در بررسککی عوامل درونی موثر در شککناسککایی و تربیت مدیران صککالح، در آثار مرحوم عالمه، می  

بیین شده و  ت تواند در یک الگوخصوصیات ارزنده دست یافت. این خصوصیات که از منابع دینی استنباط شده است؛ می         

در مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش در شناسایی عوامل درونی به هفت عنوان متناسب با آثار     

 ارزشمند مرحوم عالمه، مستند به فرمایشات ایشان اشاره شده است.

 . اصالت خانوادگی1

السالم(، در  امیرالمومنین )علیهتوجه کافی کرد.  دن،ی صالح ش  ها و بسترها در شناسایی عوامل درونی، باید به زمینه  

توصککیه به این بسککتر و زمینه توجه کرده و ع دنامه خود به مالک اشککتر درخصککوت انتخاب فرماندهان و کارگزاران  

                                                           
 .۵4، ص هاها و پاسخپرسشمحمدتقی مصباح یزدی،  1
 ۵-1۷، ص۷های مدیریتی، چ شماره ، اسالم و پژوهشمدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،  2
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریو راه سالمت اداریمحمدتقی مصباح یزدی،   ۹
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هایی که در دامن افراد پاک انسککان 1های صککالح و خوش سککابقه انتخاب کند.را از خاندانفرماندهان خود فرماید که می

 اصالتاسایی شن هاگزینش درفرمایند: مرحوم عالمه می توانند مسیر رشد را پیموده و موثر باشند.اند، ب تر میتربیت شده

ست  ضروری  فرد خانوادگی، صالح مدیران خواهد بود. افرادی که تحت       2 .ا سبی برای اعمال  ستر منا ن ان پاک افراد ب

 گیرند.اند؛ کمتر در معرض آلودگی و ناپاکی قرار مییح قرار گرفته و با نان حالل رشد کردهتربیت صح

 معنویت. 2

گیرد که انسککان یک موجود دو ب عدی اسککت. تن ا در شککناسککایی و انتخاب کارکنان، این موضککوع مد نظر قرار می 
ست. بلکه       توانمندی ستخدام کافی نی شتی، برای ا سالمت ب دا ستگی  های جسمی و  شای های معنوی و این افراد نیازمند 

ستگی     روحی نیز می شای شند. این  ست و می     با ستی افراد ا سالمت نفس و خداپر ی عالئق تواند بیان کنندهها حاکی از 
 کارکنان باشد. و ایمانی معنوی 

و و نظارت   ،اجرا ،قانون گذاری  ی فرآیندها  الزم اسکککت که  ، ها اداره ب تر سکککازمان  برایفرمایند:   میمرحوم عالمه  
شود.  به خوبی پیش ،سازوکارهای الزم  اما روح همه این ا و آن چیزی که می تواند تأثیر آن ا را ت مین کند، عامل  بینی 

 .، فرهنگ و معارف ناب ال ی استهای مربوط به دینل درونی، دین و ترس از خدا، توجهعاممعنوی و درونی است. این 
ساز ق یعمومی و عمبه طور تواند ب ترین عاملی که می شد، ایمان و تقوا و ترس از خدا ا  در موفقیت مدیران کار  3ت.س با

باوری اسککت. به  اعتقادات دینی و خدا تقویت ، صککالح  پرورش مدیرانرشککد و  توان گفت که گام م م در رو، میاز این
رحوم عالمه م. دنخودسازی کن توانند های اسالمی شوند که ب  توانند شایسته مدیریت در سازمان   عبارت دیگر، کسانی می 

 ج ت و دادن شکککل خویش، به پرداختن کلى طور به و خودسککازى از منظور: فرماینددر معناشککناسککی خودسککازی می
شیدن  صحیح  و حیاتى هاى فعالیت به بخ صد  گرفتن نظر در و هاانگیزه ت   خداوند راىب هافعالیت سوگیرى  و ن ایى مق
 هب. !گزینىعزلت و اجتماعى هاىفعالیت درپرهیز از مشککارکت  و هافعالیت سککاختن متوقف و کردن محدود نه اسککت؛
  دهیم سوق  سویى  چه به را هاآن و کنیم تنظیم را خود عملى و علمى هاى کوشش  چگونه بدانیم که این دیگر، عبارت

 4.باشد مؤثر رستگارى و فالح و حقیقى کمال به رسیدن در تا

شت  توجه باید حال هر به  هب یا بودن دینی ج ت به تن ا جامعه، مدیران گزینش هایشاخصه   در ایمان درج که دا
  سکوالر،  هایحکومت. است  آنان به اعتماد عقلی و اصلی  شرط  بلکه نیست،  استوار  مذهبی تعصبات  برپایه مخالفان قول
ساسی   و پررنگ مدیران، تخلّف از جلوگیری برای را گرانحساب  و ناظران نقش خود، ادّعای در   اهگهیچ ولی دانند،می ا

  م ارت خود حرفه در که هم قدر هر ناظران، چون کنند؛ انکار را درونی اعتقادات و ایمان بازدارندگی ویژگی توانندنمی
 شایسته،   رمدی کهآن بر افزون. باشند  درونی ناظر جایگزین کالن هایمدیریت در کم دست  توانندنمی باز باشند،  داشته 

                                                           
 .۵۹، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،  1
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان و پژوهش، اسالم های مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   2

های مدیریتی، پاییز و زمسببببتان ، اسببببالم و پژوهشهای مبارزه با فسبببباد اداریسببببالمت اداری و راهمحمدتقی مصببببباح یزدی،   ۹

 . ۳، جشماره 1۹۳۹

 21، صبه سوی خودسازیمحمدتقی مصباح یزدی،  4



۷ 
 

ست  کسی  شد،  امانتدار ترس و وحشت  روی از که نی صه،   این بلکه با ستگی   به منجر هنگامی خصی  از که شود می شای
 1ها و امکانات همت گمارد.سپرده حفظ در رضایتمندی کمال در او و درآید جوشش به مدیر خود درون

 تقوی. 3

شند     توانمندی   شته با شمند دیگری که مدیران باید دا سالم(  امیرالمومنین )علیهنامید.  تقویم ارت توان را میارز ال

ود فرمان خ نخسککتالسککالم( در گام امیرالمومنین )علیه .کندطلب می اشککتر حارث بن مالکم ارت را از  ایننیز ارتقاء 

ارزشمندی این  2دهد.فرمان می اهلل کتاب از متابعت به خدا اطاعت راه در فداکاری و ایثار و خدا از ترس تقوا، به را مالک

  یاری را وا که است  شده  کسی  یاری متکفل خداوند چراکهالسالم( این است که:   م ارت به فرمایش امیرالمومنین )علیه

  های وسوسه   هنگام به و بشکند  هم در را خود جای نابه های خواسته  و ها هوس که دهد می دستور  او به و... و نماید

شتن  نفس، سان  همواره اماره نفس زیرا کند؛ داری خوی  او حال شامل  ال ی رحمت اینکه مگر دارد،می وا بدی به را ان

 3.شود

شمند و موثر می    سیار ارز سیار  تقوا ملکه و اخالقی تع دفرمایند: دانند و میمرحوم عالمه م ارت تقوی را ب   مم ب

ست  صلی  تع د ما دینی نظام در شود؛  تقویت ج ت این که کرد فکری باید. ا سی    ا سا ست  ا   ندی و اخالق ما برای. ا

. ست ا اساسی   اصلی  تع د و اخالق به پایبندی دینی، مبانی براساس . است  اسالمی  اخالق ما اخالق چون است،  مساوی 

  اگر. روند مین فساد  دنبال هرگز باشند،  داشته  ایمان آخرت و دین به و باشند،  داشته  درونی کنترل و تقوا ملکة افراد اگر

  4.است گرفته انجام ایریشه کار یک واقعاً که کرد پیدا اطمینان توان می بکنیم، را کار این

 اخالق. 4

ست که   سالمی  اخالقالبته گفتگوهایی در این باره مطرح ا  با جاک دارد؟ فرقی چه عقلی اخالق یا دینی اخالق با ا

سو  یکدیگر ستند؟  هم سائلی  این ا دارند؟ ارتباط هم با کجا ه ست  م  و الهرح به ولی اند.پرداختهمحققان به آن  که ا

 و اهیممف آموختن با صرفاً  که داریم احتیاج اسالمی  اخالق و اسالمی  تربیت به مدیریت، در که ف میممی را این اجماالً

 5.؛ بلکه در عمل باید خود را نشان دهد و تزکیه نفس نیاز دارد.شودنمی درست الفاظ

 رو، از نظرتواند در وجود خود گسترش بدهد. از این اخالقی را می خودسازی کرده باشد، صفات ارزشمند    مدیری که 

خصککوت انتخاب مدیران السککالم( در باشککد. امیرالمومنین )علیهاخالقی هم حلیم و بردبار بوده و هم خوش برخورد می

  و،ت امام و او فرستاده  و خدا به نسبت  تو نظر از که ده قرار کسی  را خود سپاه  فرماندهع دنامه فرمودند:  ارشد جامعه در 

  فان،ضککعی به نسککبت و پذیرندمی عذر راحتی به و آیندمی خشککم به دیر که همانان ترند؛حلیم و ترپاک و ترخواه خیر

شکالت،  که همانان قدرتمندند؛ زورمندان، برابری در و م ربانند   در زانو به را آنان ناتوانی و آوردنمی در پای از را آن ا م

 1 .آوردنمی

                                                           
 1۹۱، صنسبت دین و دنیاعبدهللا جوادی آملی،  1
 .۵۹، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،  2
 .۵۹، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،  ۹
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،  4
 ۵-1۷، ص۷های مدیریتی، چ شماره پژوهش، اسالم و مدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،   5
 .۵۹، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،  6
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مایند: فری تربیت آن ا اهمیت داد. مرحوم عالمه میبرای بدست آوردن چنین نیروهایی، باید تالش کرد و به هزینه 

ست  تر م م اخالقی های تربیت این ا، همه میان از سعه  سازمان  در را آن باید چگونه که کرد مطالعه باید. ا  و داد تو

صه  این در هابرنامه. کرد ن ادینه ضوع تربیت   1.کرد اجرا بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه مرحله سه  در باید را عر مو

هد. وری آنه را افزایش دجویی اقتصادی داشته و ب رهها، صرفهتواند برای سازماناخالقی کارکنان بسیار م م است و می

سانی  ایدچنانکه ح رت عالمه بر این نکته تاکید دارند که: ب   این شود؛  دایجا آن ا در اخالقی ملکات که بپرورانیم را ک

.  شود می فراهم بیشتر  دزدی برای راه بنویسید  قانون هم قدر هر. است  لنگ ما کار حشر  تا وگرنه کنند، کسب  را م ارت ا

  بازرس یم؟کن درست  چگونه را حکومتی تعزیرات. کنیممی درست  حکومتی تعزیرات کنیم؟ کارچه. شود می گرانفروشی 

  جدید دزدی برای راهی وصف، این با پس. گیردمی رشوه دکاندار از رودمی -مثالً -که کسی کیست؟ بازرس. گذاریممی

 را این. باشککد باایمان کنیممی اسککتخدام که کارمندی اینکه مگر رسککیم،نمی نتیجه به بکنیم کاری هر و شککودمی باز

.  کند مفراه تواندمی دین را آن که دارد نیاز دیگری عنصر به این. کرد درست  نمره و امتحان و خواندن کتاب با شود نمی

 2.خیر؟ یا دارد وجود دین من ای اخالق آیا کند؟ تأمین را نیاز این تواندمی هم دین از غیر آیا

  متصککدّی کسککی باید و بود نخواهد جامعه مصککالح و منافع ضککامن فیزیکی قدرت وجود تن اهمچنین فرمودند: 

  برخورداری و فیزیکی و مادّی هایم ارت از برخورداری بر عالوه که بگیرد دست  در را قدرت و شود  اجرایی هایفعالیت

  کاناتام از برخورداری با حکومت صورت،  این در. باشد  مندب ره نیز اخالقی هایشایستگی   و تقوا از تج یزات، و ابزار از

سیر  در و صحیح  انگیزه با خود، هایتوانایی و امکانات کارگیری به دانش از برخورداری و الزم هایتوانایی و ص  م   الحم

ستفاده  خود نیروهای از جامعه صی    امیال و هوس و هوی تابع عمل در و کندمی ا  از شخص  اگر اما. بود نخواهد شخ

ساس  گرفت، قرار او اختیار در مادّی امکانات و قدرت وقتی نبود، برخوردار تقوا و اخالقی صالحیت   و کندمی غرور اح

ساس  سته  و هوس و هوی برا سم  هر به طلبیجاه و شیطانی  هایخوا ست  که ق در  و گیردمی کار به را قدرت آن خوا

 3شود.نتیجه از مسیر صحیح و حق منحرف می

 تع د. 5

شت که تن ا         ست. اما باید توجه دا ضروری ا شد، علم و آموزش برای مدیران امری  همانطور که پیش از این بیان 

سازی و       ست. برای آماده  شتن علم و م ارت کافی نی سانی  منابع تربیتدا زم فرمایند الآنگونه که مرحوم عالمه می ان

  حتی و کنیم اپید شناخت آن به نسبت و بگیریم یاد است یآموختن را آنچه ما اینکه یکیفعال بود.  بخش دواست که در 

ستفاده  روش ستنی  این ولی. بدانیم هم را آن ا از ا ست  کافی هادان سیاری . نی ستند  ب ست، چ هدف میدانند خوب که ه  ی

شی  چه دانندمی ستنی  را آنچه همة بلدند؛ ریزیبرنامه گرفت، کار به باید را رو ست  دان   ،عمل در اما دانند،می خوب ا

ست  دیگری نکتة این. کنندمی خیانت صلی  عامل دو ما پس. ا ستنی  به مربوط یکی که داریم عام ا ست دان   هرکس .ها

 کند، فادهاست درست هادانستنی  از بخواهد باید که است  انسان  ارادة به مربوط دیگری. میگیرد یاد بخواند، را درسش  برود

.  تع د ،اخالقی تربیت بگذارید را اسمش . خواهدمی دیگر چیز. شود نمی درست  خواندن با شود، نمی درست  کتاب با این و

                                                           
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،  1
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،  2
 4۱ص  2، ج  نظریه سیاسی اسالممحمدتقی مصباح یزدی،  ۹
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ستن  از غیر این حال، هر به اما ست؛  مفاهیم دان سوزی،  ا موارد را  این 1.خواهدمی کاریوجدان و امانتداری، اخالت، دل

 .توانیم به عنوان عوامل درونی بشناسیممی

سته را به کارکنان می    شای شتن انگیزه یکی از عوامل درونی موثر که م ارت کار  ست. دین  دهد، دا های متع دانه ا

سان ایجاد کرده و این امر تقویت ب ره تواند انگیزهمی وری در کار را بدنبال دارد. آنگونه که مرحوم های متع دانه را در ان

سازمان عالمه می ستند،  درآوردن پول فکر به غالباًنگریم، وقتی میها را فرمایند: کارکنان  ست  فکر به ه  به قامند،م و پ

ستفاده    فکر ستند؛  وقت از سوءا شغول  هم کار ضمن  در. میروند زود، می،یند دیر ه صی    کارهای م ستند؛  شخ  عهمطال ه

سالمی،  دید از. میزنند حرف آن و این با میزنند، تلفن میکنند، ست  دزدی این ا ا ست  آن حتماً دزد! ا   دیوار زا شب  که نی

  هایلحظه حظهل مواظب کنند نگاه بینش این با اگر. میکنند سوءاستفاده   نفر میلیون هفتاد حقوق از این ا. برود باال مردم

 2.نمیکنند دیگری کار صرف را وقتشان و هستند خود

بنابراین شککناخت درسککت هدف و تع د برای تحقق هدف ویژگی م می برای مدیران صککالح اسککت. مرحوم عالمه 

سالمی،  -اداری نظام و انقالب از هدففرمایند: می شد  و دینی باورهای تقویت ا سالمی  -اجتماعی هایارزش ر  و بود ا

  هاییژگیو دارای باید مدیران بلکه نیست،  یابیدست  قابل مدیران جاییجابه و آمد و رفت با تن ا م م هدف این به نیل

ساسی   شند  ذیل ا شتن ثانیاً  اسالمی؛  مدیریت درست  شناخت  و اسالمی  اهداف از آگاهی اوالً :با  و آهنین ارادة ایمان، دا

 3.شودمی اهداف این تحقق به منجر که هاییبرنامه اجرای برای راسخ عزم

شدن کار می       سته  شای سازمان، اگر رنگ و بوی خدایی به خود بگیرد، موجب   شود. تالش مدیران انجام فعالیت در 

ست که نیت   ستودنی ا شد. مرحوم عالمه در این زمینه می مومن برای انجام وظیفه هنگامی  دند: فرموهای آنان خدایی با

  باشد، مک ناهنجاری و فساد کشوری در اگر بنابراین خداست، به تقرب و خداپرستی خداشناسی، اسالم، در هاارزش ریشه

شه  اما شی  آن ری سوم  و آداب و عادت یا زور و تحمیل از نا شد،  ر  شد  ارائه ارزش از که معنایی با تقرب، و توحید نه با

سب  ست  متنا سالمی  هایارزش. نی  رب که عملی. گیردمی صورت  اختیاری و آزادانه حرکات و شناخت  سایه  در فقط ا

سان  سان  شود،  تحمیل ان ست  ممکن. رساند نمی کمال به را ان سان ا  از گروهی ا  ارفش  تحت کرد، محصور  جایی در را ان

شدن    اما کرد، جلوگیری جرم ارتکاب از و محدود را آن ا حرکت زمینه و داد قرار   مردمی چنین از جنایت و جرم صادرن

بنابراین به هر میزان تقییدات دینی، کارکنان افزایش یابد، شایستگی    4.نیست  آن ا ارزشمندی  و وارستگی  و ترقی نشان 

 ها نیز افزایش خواهد یافت.آنان برای اداره سازمان

 ب( عوامل بیرونی

سایی عوامل    شنا سایی کرد که می   توان بیرونی، می در  شنا صالح نقش  عوامل متعددی را  توانند در تربیت مدیران 

 شود.عالمه مطرح شده است پرداخته میمرحوم م می داشته باشند. در اینجا به برخی از موارد م م که در دیدگاه 

                                                           
 ۵-1۷، ص۷های مدیریتی، چ شماره ، اسالم و پژوهشمدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،  1
 ۵-1۷ص ،۷های مدیریتی، چ شماره ، اسالم و پژوهشمدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،  2
های مدیریتی، صسال اول، شماره ، اسالم و پژوهشنظام اداري و سیر تكامل آن در صدر اسالم و انقالب اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،   ۹

  11ـ  ۷، صفحه 1۹۳۱سوم، زمستان 
 244، صپیشنیازهاي مدیریت اسالميمحمد تقی مصباح یزدی،  4
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 حقیقات محلیت. 1

ا سوابق  ی از این فعالیت مرتبط بای است. بخش  های گسترده ها، نیازمند فعالیتشناسایی نیروی شایسته در سازمان     

سازمان، پیش از به کارگیری  گی و اجتماعی داوطلب کار زیست خانواده  شد. ح رت امیرالمومنین )علیه  میدر  سالم(  با ال

  معروف داریامانت به و ترآوازه خوش مردم، میان در که کن اعتماد کسککانی بر آن ا میان ازفرمایند: در این زمینه می

های صککالح تواند یکی از نشککانهسککوابق اسککت و می آزمونموفقیت در دار بودن، به منزله آوزه بودن و امانتخوش 1.ترند

شد.  صالت  هاگزینش درفرمایند: مرحوم عالمه نیز می بودن افراد برای آینده با  از جوو پرس و کاری، سوابق  خانوادگی، ا

ی رفتارهای ن ادینه شده فرد در طول زندگی  تواند بیان کنندهاینگونه سوابق افراد می  2.است  ضروری  فرد زندگی محیط

ستند که در آینده نیز بتوانند          شتر قابل اطمینان ه ستند؛ بی ش رت خوبی در محل زندگی برخوردار ه سانی که از  شد. ک با

سازمان همین خوش صالحی    رفتاری را ادامه دهند.  ستخدام چنین افراد  سبت به خود  میها با ا توانند، اعتماد عمومی را ن

 نیز گسترش دهند.

 کارکنان آموزش. 2

ها با سککازمان منابع انسککانی، اسککت. مدیریت بینی شککده در یکی از وظایف م م پیش ،آموزش نیروهای سککازمان

ا کارکنان را متناسکککب ب     توانمندی کنند که   های آموزشکککی در قبل از بکارگیری نیرو و در حین خدمت، تالش می     برنامه  

سازمان،   سخ     نیازهای  شرایط را برای پا شد بدهند و  سازمان،    گویی به نیازهای محیطی ر شد کمی و کیفی  اهم فردر ر

خواهیم توسککعه دهیم و را لحاظ کنیم، وگرنه وقتی میاول عنصککر آموزش و تربیت فرمایند: آورند. مرحوم عالمه نیز می

بنابراین، باید پیشککاپیش، قبل از اینکه شککروع به توسککعه کنیم  .شککویمخأل مواجه می نیروی جدیدی اسککتخدام کنیم با

جامعه باید طوری باشککد که بتواند این نیرو را تأمین کند. اگر در جامعه تربیت نشککد خود ما باید آن را کنیم. نیروسککازی 

ش بحث آموزش و پژوهعة کار، همیشه کند که ما برای ادامة کار و توسبسازیم. اینجاست که مدیریت صحیح ایجاب می

ستنی  و پرورش را با هم دنبال کنیم. تن ا پژوهش کافی نیست.  ستنی های ما را زیاد میپژوهش دان های کند. آموزش دان

خواهیم. تربیت هم می .ها کافی است؟ ما در کنار این، باید پرورش هم داشته باشیمکند، اما مگر دانستنیما را منتقل می

 3.کسانی را بپرورانیم که ملکات اخالقی در آن ا ایجاد شودباید 

 و است  قانون اجرای برای حکومت چون باشد؛  داشته  آن زوایای و ابعاد و قانون از کافی شناخت  باید قانون مجری

شته  قانون به کافی آگاهی باید قانون مجری عنوان به دارند، قرار که سطحی  هر در یک هر مجریان و کارگزاران   دا

شند  ست  مصمّم  و کند رفتار خود میل طبق بر نخواهد فرد ولو صورت،  این غیر در. با   چون اما کند، عمل قانون به که ا

شنا  قانون به شتباه  عمل در نیست،  آ  چنین که نای با. آیدنمی بر آن واقعی مصادیق  بر قانون تطبیق ع ده از و کندمی ا

 از حناصحی  برداشت  و قانون شناخت  عدم ج ت به اما است،  مندب ره نیز اخالقی صالحیت  از و ندارد نیّت سوء  شخصی  

 4.ن دمی پا زیر را جامعه منافع و مصالح عمال و شودمی کشانده انحراف و بیراهه به قوانین،

سایر علوم قرار دارد. این امر        شرفت  شدت تحت تاثر تحوالت فنی و پی ست که به  شمار علومی ا دانش مدیریت در 

شته    شی از ماهیت بین ر ستمر و آموزش مداوم مدیران    نا ست. به همین دلیل اهتمام به بازآموزی م ای دانش مدیریت ا
                                                           

 .۵۹، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،   1
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،  2
 ۵-1۷، ص۷های مدیریتی، چ شماره ، اسالم و پژوهشمدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،  ۹
 .41، ص 2، ج  نظریه سیاسی اسالممحمدتقی مصباح یزدی،   4
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سازمان    سانی و کار با دیگران را    که مدیران آن ا توانایی و م ها مایلند ضرورت دارد.  ستفاده از روابط ان ارت الزم را در ا

 1ای در تربیت مدیران صالح ایفاء بکند.تواند نقش ارزندهرو، آموزش مبتنی بر پژوهش میداشته باشند. از این

شی  مدیران چه برنامهبرای در اینکه  شود های آموز سانی  باید طراحی  ضوعات  ؛ در مدیریت منابع ان ی متعددبه مو

ی عمومی و مشترک در حِرف و مشاغل دارد؛ و برخی دیگر، در حِرف جنبه عناوین آموزشی،برخی از  .پرداخته شده است

و دیدگاه مرحوم عالمه های اسککالمی از آنجا که بدنبال مدیران صککالح بر اسککاس آموزهو مشککاغل خاصککی کاربرد دارد. 

؛ باید به آموزش اعتقادات اسککالمی، های عمومی و مشککترکآموزش در بخشهسککتیم؛ بر این نکته باید تاکید شککود که 

 ای از منظر اسالم، اهتمام ویژه داشت. احکام کسب و کار، و اخالق حرفه

 سازمانی فرهنگ. 3

سازمانی را چنین تعریف کرده  های مشترکی که همه را در  فرضها، باورها، و پیشای از ارزشاند: مجموعهفرهنگ 

سمی کمتری         مییک ج ت هدایت  سازمان آگاهی دارند، کنترل ر سبت به فرهنگ  سازمان ن کند. هنگامی که اع ای 

 تواند مدیران صالح را رشد داده و به شیوه مناسب هدایت کند. سازمانی می فرهنگ 2یابد.ضرورت می

در سککازمان  ما معتقدیم اخالق صککحیح بدون دین ممکن نیسککت. وجود مسککائل اخالقیفرمایند: مرحوم عالمه می

سه           س شند؟ مؤ شته با ست انجام دهد. اما خود کارمندها با هم چه ارتباطی باید دا ست که کارمند کارش را در برای این ا

ست انجام دهد که بین   سانی    وقتی میتواند کارش را در صحیح و روابط عادالنه و ان شد. د افرادش هماهنگی  و برقرار با

رود. هر قدر روابطِ عاطفی و صمیمی و معقول بینشان بیشتر باشد رشان پیش نمیکارمند همکار، که با یکدیگر ق رند، کا

جام می   حاصکککل می   کار ب تر ان نه  به             گیرد. این چگو ما  ته در همة این ا،  یاج داریم. الب یت دینی احت به ترب ما  شکککود؟ 

ستنی  ستن دان ربیتی توانند در دین نقش تد که میهای تجربی احتیاج داریم که آن ا ذاتاً رنگ دینی ندارند. اما ابزارهایی ه

شند   شته با شیم و بخواهیم         .دا ستند برای اینکه دیندار با سی ذاتاً رنگ دینی ندارند، اما ابزارهای خوبی ه شنا سائل روان م

شناسیم تا        مان را با فرزندمان، با همسرمان، با همسایه  روابط شناختی، باید آدم را ب مان اصالح کنیم. براساس اصول روان

 3شود بر او اثر گذاشت.شود رفتار کرد؛ چگونه میانیم با او چگونه میبد

 

 انمدیر پرورش. 4

سازمان     ست.  سانی، پرورش مدیر ا سازی  یکی از وظایف م م در مدیریت منابع ان ها با تربیت مدیر، برای آینده کادر

سازمان       با پرورش نیروها، میکنند. می سته برای مدیریت آینده  شای ستعد و  ید. ها، تدارک نیرو دتوان به هدایت افراد م

رو، ح ککرت عالمه های اسککالمی باشککد. از این های پرورش مدیران در جامعه اسککالمی، باید متناسککب با آموزه شککیوه

سالمی   زمینه در قدر هرفرمایند: می   اثبات نیم،ک تبیین کنیم، فکر باید نظری بخش در هم دارد، جا کنیم کارمدیریت ا

 به کمتر هآنچ اینکه باالتر. شود کار باید خودش نوع با متناسب جا هر نقلی و عقلی حیث از. عملی بخش در هم و کنیم،

 طول در -باشند  داشته  هم ضعف  ولو -را خودش کارمندان تواندمی واقعاً آنکه. است  مدیر تربیت مسئلة  میشود  توجه آن

                                                           
 4۱2، صمبانی سازمان و مدیریتعلی رضاییان،  1
 ۵، صفرهنگ سازمانیعلی رضاییان،  2
 ۵-1۷ص، ۷های مدیریتی، چ شماره ، اسالم و پژوهشمدیریت اسالمي و ضرورت توجه به آن در نظام اسالميمحمدتقی مصباح یزدی،  ۹
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  روانشناسی در هک گوناگونی هایروش با کند،می که هاییتنبیه با خودش، هایتشویق با کند؛ تربیت خودش رفتار با کار،

  وجودم نیروهای از و بسازد  کارآمد نیروی میتواند او. است  اسالمی  شدة تربیت مدیر هست،  هم اسالم  تأیید مورد و آمده

 1 .بسازد نیرو هم آینده برای بکند؛ را استفاده حداکثر هم

 رواج افراد میان در را اخالقی هایارزش چگونههای اخالق اسککالمی باشککد. پرورش مدیران باید مطابق با ارزش

  متع د افراد چگونه اینکه یعنی، شککوند؛ بندپای آن ا به و بپذیرند را هاارزش این که کنیم وادار را افراد چگونه و دهیم

صص  کنار در را تع د و کنیم تربیت  را هاارزش باید اینکه: اول دارد، نیاز مقدمه دو به عمل این انجام .کنیم ایجاد تخ

  ترویج روش: اًثانی. نه یا اندقبول قابل هم نظری ج ت از آیا که کنیم تعیین و بدانیم را اعتبارشان  مالک نماییم، بررسی 

سوخ  و  انجام باید را کاری چه یعنی، بیاموزیم؛ را هاارزش این به آن ا کردن بندپای و دیگران اذهان در هاارزش دادن ر

سته  به عامل و متع د را فردی که دهیم سیاری  زیرا آوریم، بار خود هایدان  و خوبی نظری، و فکری لحاظ از افراد از ب

 بار هارزشا این با افراد که کرد باید چه پس. نمایندنمی رفتار آن مطابق عمل در ولی کنند،می تصدیق  را امری درستی 

ستم    جایگرین آن ا درونی عامل و آیند شن  شود؟  بیرونی کنترل سی ست  رو سی ش روان» به کار این از بخشی  که ا   «نا

 چگونه هک ندانیم و باشیم  نداشته  آگاهی افراد درونی هایکشش  و هامیل انسان،  غرایز از که زمانی تا یعنی، دارد؛ ارتباط

سیله  چه به کرد، تقویت را میلی توانمی سته  را آن توانمی ایو  اراده و فعل چگونه و کرد حاکم امیال سایر  بر و برج

 2.شد موفق م می امر چنین انجام در تواننمی گیردمی شکل انسان اختیاری
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 علم و مهارت
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 مدیران صالح پایش

های متعدد تالش دارند که ب ترین نیروی انسککانی را در سککازمان به کاربگمارند. پس از به   ها، با شککیوه سککازمان 
ضوع   سازمان   کارگیری کارکنان، مو ستور کار  ست از ارزیابی و پایش مدیران.  دیگری باید در د ها قرار گیرد که عبارت ا

کند. اما این امر ها فراهم میای برای موفقیت سازمانها از نیروهای متع د و متخصص، شرایط ارزنده مندی سازمان ب ره
سازمان    شد که  شند.   ها، اعتماد بدون دلیل به کارکنانباید به این معنا با شته با ست ک      ن دا شمندی ا سرمایه ارز ه اعتماد 

دارند. ولی در دانش مدیریت گفته شده است که اعتماد خوب است اما کنترل ها به کارکنان متع د خود ارزانی میسازمان
 هاگیرد که کارکنان، نگرش خود را درباره اعمال کنترل تغییر دهند و سککازمانهنگامی شکککل می شکنترل اثربخ ب تر.
ش،ن کارکنان را به کارگیرند.   روش سب  شند و آن را به نفع خود     1های منا شنا با هنگامی که کارکنان با اهداف کنترل آ

ستم  بدانند می سی ضایت توانند ب تر با  یر مؤمنان علی ام بخش کنند.های کنترل همراهی کرده و آن را تبدیل به کنترل ر
او را فرمان می دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پن انی  ،ان و مأموران خودکارگزارای به یکی از ، در نامه(علیه السالم)

و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شککاهد و گواه، و احدی غیر از او وکیل نیسککت و نیز به او فرمان داده که  
ن را انجام می دهد. )و باید بداند( آن       برخی از اطاعت های ال ی را آشککککارا انجام ندهد. در حالی که در پن ان خالف آ          

صانه         شد، امانت ال ی را ادا کرده و عبادت را خال شته با شکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت ندا کس که پن ان و آ
 2.انجام داده است

 امعهج در که مدیریتی حال،هربههای اسالمی بسیار الزم و ضروری است. بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران سازمان

ست،  سالمی  را خودش باید ابتدا ه سالمی  را ن ادها سایر  بتواند هم بعد و کند ا سالمی  جامعه تا کند ا   شاید . شود  ا

شور  مدیران زمینه، این در را نقش ترینم م شته  ک شند  دا سا چه. با ست  رکن ترینم م پرورش و آموزش کنیم فکر ب . ا

  3.کنندمی ایفا اجرا و ریزیبرنامه در را نقش بیشترین مدیران پرورش، و آموزش خود در اما هست؛ هم طورهمین

های کنترلی، از سکازوکارهای تنبی ی  ها در کنار سکیسکتم  ها، سکازمان به منظور کنترل عملکرد در مقایسکه با برنامه 

ستفاده می  کنند تا بتوانند مجریان را وادار به عملکرد مفید کنند. اما م مترین سازوکار نظام اداری در جامعه اسالمی، بر   ا

ست. مرحوم عالمه    شده ا  و نقدی جزای حبس، ق ریه، قوة از دنیا، سیاسی   های نظام درفرمایند: میپایه ایمان طراحی 

 ترس ور،مزب مراحل بر عالوه هستند، دین به پایبند مردم که دینی، جامعه و ال ی، های نظام در اما. گیرند می ب ره تنبیه

 4.دارد دیگر مف ومی و معنا قانون اجرای و نظارت رو، این از. است م می معیار نیز خدا از

صالح می  سازمان فعال است و باید در برابرش پاسخ   دانند که سیستم  مدیران  شند؛ اما پ های نظارتی در  یش از گو با

  رعایت باید را فرآیندها این همه گذاری قانون در فرمایند:دانند. مرحوم عالمه میگو میآن خود را در برابر خدا، پاسککخ

 که چیزی آن و این ا همه روح اما. کرد بینی پیش را الزم سککازوکارهای باید رتنظا و اجرا تا گذاری قانون از و کرد

ست  درونی و معنوی عامل کند، ت مین  را آن ا تأثیر تواندمی   وطمرب هایتوجه خدا، از ترس و دین درونی، عامل این. ا

 5. .است ال ی ناب معارف و فرهنگ دین، به

                                                           
 ۳۶۶، صمدیریتمن،و گیلبرت، جیمز، ادوارد، و دانیل استونر، فری 1
 .2۶، نامه نهج البالغه، ترجمه دشتی،  2
 1۹۳4پاییز و زمستان ، صشماره یازدهم، هاي اسالمي در امور مدیریتيجایگاه آموزهمحمدتقی مصباح یزدی،   ۹
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   4
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشفساد اداری های مبارزه باسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   5
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شه          ستند؛ همی صاحب ام ای طالیی ه ستند و  کارکنان و مدیران، به ویژه آنان که از موقعیت برجسته برخوردار ه
های کنترلی و رو، سککیسککتمدر معرض خطر فسککاد اداری قرار دارند و دائما مورد رصککد افراد فسککادطلب قرار دارند. از این

نگیزه ارتکاب جرم را کاهش داده و کارکنان را از نزدیک انتظامی درصککدد هسککتند با سککنگین کردن پیامدهای جرائم، ا 
 شدن به فساد اداری برحذر بدارند. 

در این نظام، هر مسئولیتی که به کسی بسپارید، احتمال تخلف دارد، ولی عوامل بازدارندة فرمایند: مرحوم عالمه می
 هم فی الجمله عوامل بیرونی  ارد. البته  نیز الزم دعامل درونی   بیرونی کارسکککاز و راه چاره اصکککلی نیسکککت، بلکه یک      

ست؛ نیروه   نقش شویق مؤثر ا شوه ای انتظامی، گاهی واقعاً فداکاریهایی دارند، مثالً ت س هایی می کنند و از ر نگین های 
قطعی  کنند؛ تنبیه، مواخذه، بازداشککت و مجازات های پیش بینی شککده هم مؤثر اسککت، اما این ا درمان می صککرف نظر

د، همه پوشی کن ایثاری کرده، از گرفتن رشوه چشم   هایی دارد. ازاین رو، اگر کسی چنین وه که محدودیتنیست، به عال 
کنند که چگونه کسکی حاضکر شکده از گرفتن رشکوه صکرف نظر کند! اما این چند اتفاقات در میان بازرسکان،       تعجب می

فرآیندها را باید رعایت کرد و از قانون گذاری تا اجرا و بنابراین، در قانون گذاری همه این  .ق ککات و... دنیا اندک اسککت
تواند تأثیر آن ا را ت کککمین کند، ا روح همه این ا و آن چیزی که میبینی کرد. امارت باید سکککازوکارهای الزم را پیشنظ

ف ناب ال ی ، فرهنگ و معارهای مربوط به دینعامل درونی، دین و ترس از خدا، توجهعامل معنوی و درونی است. این 
 1 .است

مه        تدوین برنا مدیران و  پایش  ظارتی موثر می  به منظور  کارهای مختلفی را در نظر گرفت. مرحوم    توان راههای ن

 پردازیم.کنند که در اینجا به بررسی آن میای را پیشن اد میهای نظارتی برنامهعالمه مصباح یزدی، برای این سیستم

 آگاهی دادنالف( 

سازیم.       ،توانمیهنگامی  شنا  سبت به موارد خطا آ شت که آن ا را ن ضوعی کارکنان و مدیران را از خطا بازدا  این مو
ت شود، قبح عقاب بالبیان، یعنی شایسته نیس    پذیرد. در اصطالح اصول فقه گفته می  است که هر عقل سلیمی آن را می  

اولین گام در ارزیابی و کنترل کارکنان، ارائه  ر داد.که کسککی را بدون داشککتن آگاهی نسککبت به رفتاری مورد مواخذه قرا
، یآموزشککهای دورههای متعدد مانند اجتماعی کردن، ها با برنامهها و ضککوابط کلی به کارکنان اسککت. سککازمانچارچوب
و  اهمشکککیآموخته و آنان را نسکککبت به خطکنند که قوانین و ضکککوابط را به کارکنان خود های عملی، تالش میکارگاه

ست   سازند    سیا شنا  سازمان آ س فرمایند: مرحوم عالمه می .های مدیران عالی  برای اطالع از  ،ازی و ارائه آموزشفرهنگ 
 تا کارکنان نسبت به حد و مرزهای وظایف و فساد اداری آشنا باشند. 2مقررات ضروری است.قوانین و 

سازمان     سی مدیران در  سا ست. اولین گام  کنترل یکی از وظایف ا ضوابط و معیارهای  ها در فرآیند کنترل، به تعیین 
ستانداردها و        پردازند. در این گام، تالش میکنترل می شخص کردن ا شناخت دقیق مراحل کار و م سبت به  کنند که ن

آگاهی کارکنان نسککبت به این اسککتانداردها،  3ضککوابط کاری پرداخته و سککپس انتظارات خود را به کارکنان منتقل کنند.
ها و کلمات دقیق و مالکی برای مواخذه کارکنان، در صکورت ارتکاب خطا باشکد. به هر میزان معیارها با عبارت   تواندمی

                                                           
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   1
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   2
 4۳۶، صمبانی سازمان و مدیریتعلی رضاییان،  ۹
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توان به راحتی آن ا را به استانداردهای قابل سنجش تبدیل کرد و بر آن اساس عملکرد کارکنان    سنجیده بیان شوند، می  
 توان به اصالح عملکرد کارکنان نیز امید داشت.چنانکه بر این اساس می 1گیری و سنجش کرد.را اندازه

ها مناسککب اسککت که جدیت خود را در عالوه بر آگاهی دادن کارکنان به جزئیات و فرآیند پایش عملکرد، سککازمان
سانند.   شیوه  ی موفق،هاسازمان رو، از اینانجام اقدامات ارزیابی به اطالع کارکنان نیز بر کنند های مختلف تالش میبه 

انطور که همبه کارکنان گوشزد کنند که سازوکارهای مختلفی برای کنترل امور در اختیار مدیریت سازمان قرار دارد.     که
بر کار آن ا وجود دارد. و افراد زیره ذره بین   نظارت جدی   در سکککازمان   بدانند که   باید   فرمایند کارکنان     مرحوم عالمه می 

البته موفقیت سککازوکارهای پایش کارکنان، باید با لحاظ شککئون  2.آیدیرهای خوب و یا بد آن ا به چشککم مهسککتند و کا
 انسانی کارکنان و ارزشمندی جایگاه افراد صورت گیرد؛ تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.

 تشویق کردنب( 

شویقی  ها برای تحقق برنامهسازمان  سازوکارهای ت ستفاده می  های خود، از  در  فرمایند:کنند. مرحوم عالمه مینیز ا
عوامل . البته نیاز استدرونی و این نظام، هر مسئولیتی که به کسی بسپارید، احتمال تخلف دارد، عوامل بازدارندة بیرونی 

کنند و  هایی میای انتظامی، گاهی واقعاً فداکاریهایی دارند، مثالً تشویق مؤثر است؛ نیروه  هم فی الجمله نقشبیرونی 
سنگین صرف نظر  از رشوه  شویق و پاداش، می طراحی سیستم   3.کنندمی های  صالح بودن کارکنان تاکید  های ت تواند بر 

 رند.داکند و مشوقی باشد برای اینکه کارکنان به سمت فساد اداری گام بر نداشته و وج ه سازمان را آبرومند نگه

ح رت علی)ع( در نامه خویش به مالک اشتر فرماید: السالم( در ع دنامه خود به مالک اشتر میامیرالمومنین )علیه
ردن اند برشمار؛ زیرا یاد کآنان را به نیکویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهای م می را که انجام داده:فرمایدمی

[ حرکت بیشتر[ برانگیزاند و از کار مانده را به خواست خدای ]به کار و تالش کارهای نیک آنان، دلیرشان را ]به کوشش و
ترغیب نماید. پس رنج و کار هریک از آنان را برای خودش بدان و رنج و زحمت کسی را به دیگری نسبت مده؛ و باید 

ار ا بر آن ندارد که رنج و کدر پاداش دادن به او هنگام به سر رساندن کارش کوتاهی ننمایی، و باید بزرگی کسی تو ر
 4.کوچک او را بزرگ شماری، و پستی کسی تو را وادار نسازد که رنج و کار بزرگش را کوچک پنداری

شویق با عملکرد کارکنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانکه امیرالمومنین )علیه    سب ت سالم( ف تنا   الثّناء رمودند: ال
صیرُ  و مَلَقٌ األستحقاقِ  مِنَ بِاکثرَ سَد   او عِیٌّ األستحقاقِ  عَنِ التق ستحقاق  حد از بیش ستایش . حَ ستگی   و ا  و تملق ،شای

ست  چاپلوسی  شتن  کم و. ا ستحقاق،  حد از کوتاهی و گذا ست  حسادت  یا ناتوانی ا شویقی  به هر حال،  .ا ، سازوکارهای ت
 5بازدارند. توانند سالمت کارکنان را ت مین کرده و کارکنان دیگر را از خطامی

                                                           
 ۳۶۹، صمدیریتمن،و گیلبرت، دانیل استونر، فریجیمز، ادوارد، و  1
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   2
 ۳، جشماره 1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریاداری و راهسالمت محمدتقی مصباح یزدی،  ۹
 .۵۹، نامه  نهج البالغه، ترجمه دشتی،  4
مق   اکَبر  السالم( فرمودند: همچنین امیرالمومنین )علیه 5 م   وَ  المدح   فی األغراق   الح 

 .است بدگویی یا ستایش در رویزیاده نادانی، بزرگترین ؛الذَّ
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 مواخذه کردنج( 

ستیم.           سازوکارهای تنبی ی نیز ه شویقی، نیازمند  سازوکارهای ت ستفاده از  صالح، در کنار ا به منظور تربیت مدیران 
ساد اداری بازدارند. از  ند با اتخاذ راهتوانمی هاسازمان  کارهای تنبی ی، در کارکنان ایجاد ترس کرده و آن ا را از ارتکاب ف
بیه ها از اقداماتی که منجز به تناساس زندگی انسان بر اساس جلت لذت و دفع ضرر است، به طور طبیعی انسانآنجا که 

شود خود را برحذر می  ست و از اعمالی که چنین پیامدهایی      و مواخذه آن ا  سازگار ا سان با درد و رنج نا دارند. طبیعت ان
شد؛ دوری می    شته با سالم علیه) علی ح رت کند. دا ست،  آوردردتنبیه  نکته، این بهدر فرمایش خود  ،(ال   گریز سبب  ا
سوء می   سان از عمل  شاره شود  ان سْنی؛  غَیْرَ ی ؤْثِرْ لَمْ بِالْم جازاةِ ایْقَنَ مَنْ: ندفرمایو می کرده ا   کیفرِ هب یقین که کسی  الْح 

کند و درد و رنج آن را به   هنگامی که فرد به پیامد عمل نامطلوب توجه می         .دهد نمی انجام  نیک  کار  جز دارد( عمل )
نامطلوب خود را پرهیز می     آورد و حیثیت و آبروی خود را در معرض آسکککیب می  خاطر می  ند؛ از ارتکات عمل  دهد.  بی
 تو تخیان گزارش گرا: »فرماید می بود، المال بیت در خیانت به مت م که ،خود کارگزار یکی از به ح رت  آن همچنین

اعمال تنبیه برای  1.گردی می سبک  من نزد ومرتبه قدر نظر از و کرد خواهم خوار و زبون را تو شود  ثابت المال بیت به
مرحوم عالمه  تواند یک عامل بازدارنده باشکککد.        ها، و ترس کارکنان از پیامدهای مواخذه و تنبیه می        خاطی در سکککازمان  

 2با افراد خاطی استفاه شود. مواخذه و برخورداز شیوه برای جلوگیری از فساد اداری الزم است: فرمایند: می

سازمان  ست. برای این منظور     تحقق اهداف  سد ا ست   این اوّلگام  ها از مسیر صحیح، نیازمند مقابله با کارکنان فا ا
رد. مرحوم ک برخورد متخلّفان بابه شیوه مناسب    برخورد د داشته باشد و بتوان  ووج قوانین اجرای کافی برای ضمانت که 

 قرار وانینق مجریان اختیار در پیشرفته  هایاسلحه  و ابزار و وسائل  صنعتی،  و علمی پیشرفت  با گرچهفرمایند: عالمه می
ستگاه  حتّی و گرفته ست،  شده  اختراع مجرمان مجازات برای الکترونیکی هاید   درتق از باید کنندهعمل نیروهای اما ا

 یشرفته پ بزرگ، و کوچک هایحکومت همه که است  یضرور  این به توجه با. باشند  برخوردار نیز کافی بدنی و جسمانی 
  وجود این، بنابر .ندباشککک برخوردار انتظامی نیروی از داخلی امنیّت حفظ و جنایات با مقابله برای پیشکککرفته، غیر و

ستگاه  شوری  هر در انتظامی هاید ست  واقعیت این بر دلیل مختلف، تج یزات و امکانات از آن ا برخورداری و ک  هک ا
 داشته  وجود ق ریه قوّه جامعه در باید. یافت نخواهد تحقّق قوانین اجرای عمال قاهره قدرت از حکومت برخورداری بدون
شد  شه  خیانت و مجرم افراد تا با ساب  آن از پی شت  و ترس روانی عامل برانگیزاننده نیرو، آن وجود و ببرند ح   رد وح

 3 .کنند مجازات را او زد، جنایت به دست کسی اگر یا نزنند جنایت و جرم به دست تا باشد متخلّفان

 

 

 

 

                                                           
 .4۹نامه  نهج البالغه، ترجمه دشتی،  1
 ۳شماره ، ج1۹۳۹های مدیریتی، پاییز و زمستان ، اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد اداریسالمت اداری و راهمحمدتقی مصباح یزدی،   2
 .۹۳ص  2ج  نظریه سیاسی اسالممحمدتقی مصباح یزدی،  ۹

 پایش مدیران
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 بندیجمع

شد، این مطالعه   صیات         همانگونه که بیان  صو سایی خ شنا صدد  صباح یزدی )ره( در با تاکید بر آثار مرحوم عالمه م
ست. امروزه، عمده    صالح ا سازمان   مدیران  ستر  صورت می    ی فعالیت مردم در ب صی،  صو گیرد. های دولتی، عمومی، و خ

سازمان      سته در این  شای صالح فعالیت می وجود کارکنان  جاد مردم آرامش ای تواند برایکنند؛ میها که زیر نظر مدیران 
سی علم و م ارت مدیران و              کرده و سا شد که دو عامل ا شان داده  شند. در این مطالعه ن سالمی با شد جامعه ا باعث ر

 ی اصلی مدل مطالعه هستند.پایش مدیران صالح، سازواره

نی موثر در عامل علم و م ارت مدیران، نیز به دو دسککته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسککیم شککد. عوامل درو  
ها، عبارت بود از اصککالت خانوادگی، معنویت، تقوی، اخالق، و تع د. در بررسککی گیری مدیران صککالح در سککازمانشکککل

 عوامل بیرونی به تحقیقات محلی، آموزش کارکنان، فرهنگ سازمانی، و پرورش مدیران توجه شد.

ست. برای اط        صالح ا ساخت مدیران  شی از  ستگی   پرورش و تربیت مدیران، بخ شای صالح،  مینان از  های مدیران 
نیازمند پایش مدیران نیز هسکککتیم. پایش و ارزیابی مدیران، با آگاهی دادن، تشکککویق کردن، و مواخذه کردن صکککورت      

 توان مدل مطالعه را در ذیل مشاهده کرد.گیرد. بر این اساس میمی

شان می  سیره عملی  شان با اهتمام به این  مرحوم عالمه ن ساز   دهد که ای سته بودند  ساد  عوامل توان مانی عاری از ف
 )ره( خمینی امام پژوهشکی  و آموزشکی  مؤسکسکه   درفرمودند: ای که میاداری، با مدیرانی صکالح را شککل دهد به گونه  

  یاآ کنیممی چای صککرف که را وقتی ما که کنندمی احتیاط هم خوردنشککان چایی برای، بحمدهلل که داریم عزیزانی
ساب  مانموظفی وقت جزو توانیممی ضو  خواهندمی وقتی نه؟ یا کنیم ح .  کنندمی جبرانزمان آن را  احتیاطاً بگیرند، و
سی  اینکه با میکند فرق این. کندمی تربیت اینجور را آدم دین شیند می و زندمی ساعت  آیدمی که ک ستش د با ن  گپ و
شا  فیلم زند،می سی  هم وقتی. خواندمی روزنامه دهد،می گوش رادیو بیند،می تلویزیون کند،می تما  و کندیم مراجعه ک
چنین کارکنانی ناشی از تربیت نظری و سیره عملی ح رت عالمه بودند     1 .!نداریم وقت بیا، فردا برو: گویدمی دارد، کار

شته با    و می سالمی دا شمندی برای جامعه ا س  مقام معظم رهبریشند. بدین ج ت بود که  توانند برکات ارز لیت در پیام ت
 دانستند.علمیه می خود ایشان را مدیری شایسته لقب دادند و موسسه تحت سرپرستی ایشان را الگویی جامع برای حوزه
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