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مقدمه :

اخالق پایه .امروزه متخصصان علم مدیریت به اثر مستقیم اخالق در پیشبرد کارها و تسهیل امور پی برده اند

و مایه خود را ازمکتب و ایدئولوژي مربوطه می گیرد و از مکاتبی که اخالق را مهم ترقی کرده و اندوخته 

هاي گرانبهایی از آیات و روایات و نمونه هاي تاریخی فراوان از خود به یادگار گذاشته است دین مبین اسالم 

آنچنان تعهد و الزامی در انسان ،اخالقی بخشیدهتقدس و قداستی که اسالم به بعضی از صفات می باشد.

کارکنان نظام اداري تثبیت “ ایجاد می کند که همین روح الزام و تقید صفات نیک را در انسانها خصوصا

نموده و پشتوانه محکمی در دایره اجراء و میدان عمل براي آنان بوجود می آورد.
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تقوي

 حفاظت است.تقوي از نظر لغوي به معناي صیانت و

 . تقوي یعنی حفاظت و نگهداري نفس از آنچه به آن ضرر می رساند

 . انسان متقی همیشه مالک و حاکم نفس خویش است

 .فردي که تقوا ندارد هیچ تضمینی براي او نیست که گناه نکند

ًاو فراهم است. برايیک فرد اداري در محیط کار با مشکالت عدیده اي مواجه بوده و زمینه گناه نیز بعضا

 می تواند خود را از هجوم عوامل گناه حفظ نموده و با ” تقوي ” یک فرد اداري با داشتن سپر آهنین

صداقت و شجاعت بیشتري بر مشکالت فائق آید. 

 یکی از آثار عملی تقوي در مقام مسئولیت این است که هرگاه فشارهااز هر طرف بر مسئول روي آورند

مانع از ،نمی کند بلکه با طمانینه و صبر با مشکالت روبرو می شود و تقواي باطندست و پایش را گم 

اضطراب و تزلزل روحی او می گردد. 

 تقوي آن نیست که انسان به گوشه اي بخزد و از همه فعالیت هاي اجتماعی دست بکشد ، بلکه کاربرد آن

آن تقوي حاکم نباشد در بقاء و ثبات آن در محیط اجتماع است ، جامعه اي که بر “ در همه جهات مخصوصا

تردید وجود دارد. 

 اطمینان و امید اشاره –دلگرمی –از نتایج تقوي می توان به افزایش اعتماد به نفس و خویشتن داري

دکر

تواضع

 تواضع به معنی فروتنی است.

 تواضع یک حالت درونی است که انسان به واسطه آن خود را غرق نیاز و بنده کوچک و ناچیز در مقابل

خدا می بیند و هر اندازه خدا در قلبش بزرگ جلوه کند به همان اندازه خود را کوچک می بیند. هر کسی 

چنین حاالتی را در خود احساس کند ، آن نشان خضوع و خشوع اوست . 

ع کسی است که حالت خضوع و خشوع در او ملکه شود و در شرایط مختلف تغییر نکند . انسان متواض
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 اگر کارکنان نظام اداري وافراد جامعه از نعمت تواضع بهره مند باشند بزرگی مقام و مسئولیت و مدح و

رومند ستایش مردم کوچکترین تغییري در حاالت آنها ایجاد نمی کند ، اما کسانی که از برکت تواضع مح

دست و پا می زنند تا به مقامی برسند و همینکه به آن رسیدند حس خود بینی آنان را وادار می کند که خود 

، با ی چون چرا آنان باشندرا از دیگران برتر بدانند و تواقع دارند همه آنها را احترام و تعظیم کرده و تسلیم ب

هر کسی نمی نشینند و با هرکسی غذا نمی خوزند. 

 محبوب قلوب مردم واقع می شوند و هر اندازه خود را در مقابل خدا ،چه انسان متواضع تر باشدهر

گردد.تر میضعیف ببیند قوي

توکل

 توکل یعنی واگذاشتن کار به دیگري

. و منظور از توکل در این بحث واگذارکردن کار به خداست

 یکی از شرایط تقوي توکل بر خداست .بدین معنا که غیر خدا را رهاکنیم و تنها به رشته امید او

چنگ زنیم. 

 ، نگاه خداوند در همه مشکالت و تنگناها به یاري او می شتابد. آاگر انسان به مقام توکل برسد

 کند ، خدا بر او هرکس به خدا توکل” قرآن می فرماید: ومن یتوکل علی اهللا فهو حسبه  یعنی

”کافی است . 

ار نمودن است . ذتوکل به معنی دست کشیدن از همه کار هاست و آنرا به خدا واگ

. این نوع تفکر محکوم و نشان تنبلی است

 مفهوم توکل آن است  که انسان یقین یابد کارهایی که در عالم بر حسب اسباب و شروط واقع می

گردد به او ارتباط داردووقتی اراده خداوند به چیزي تعلق گیرد علل و اسباب پیدایش آن نیز مورد 

اراده او واقع می گردد. 

 به خودش باشد.متوکل کسی است که اعتماد ش به خدا بیشتر از اعتماد او نسبت
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 وقتی فردي به مقام توکل می رسد فاعل امور را خدا می داند و احساس می کند که دیگر او نیست

که حرف می زند و عمل می کند یا تصمیم می گیرد.  بلکه خداست که به دست وي عزم امور می 

و در همه حال خدا را می بیند و در واقع محو اوست . کند

اسالمی بیش از هرکسی به توکل نیازمند است زیرا مسئولیت نوعی امانت یک فرد اداري در نظام

ش را به خدا بسپارد تا از توفیق و رحمت بی پایانش در تاست. پس بهتر است که خود و مسئولی

همه حال بهرمند گردد. 

انتقاد پذیري

اسالمی حاکم گردد روحیه انتقاد پذیري است-یکی از برجسته ترین صفاتی که باید در نظام اداري.

 سازندگی و توفیق روز افزون در کارها می شود . –داشتن روحیه انتقاد پذیري باعث رشد

 داشتن دوستان منتقد ( انتقاد کننده ) موجب دلگرمی و اطمینان از اینکه در صورت خطا رفتن به

.شداو تذکر داده خواهد

تقاد گران صادق و بی غرض افزوده شود موفقیت به مراتب بیشتر خواهد شد. هر اندازه بر تعداد ان

که یک مسئول و یک کارمند براي پیاده کردن روحیه انتقاد پذیري انجام باید بدهد: اقداماتی

o1-تالش کند که بر تعداد دوستان صادق بیافزاید.

o2-ر باشد. ند صمیمی تر و مهربانتنبا افرادیکه صریحتر انتقاد می ک

o3- . زمینه انتقاد را براي کارکنان و دوستان منتقد فراهم نماید

o4- .از کسانی که دلسوزانه عیب کار او را می گویند قدردانی و تشکر نماید

می توان به ازبین رفتن بسیاري از گناهان از جمله غیبت ،ازنتایج مثبت داشتن روحیه انتقاد پذیري

کرد. تهمت و شایعه سازي در جامعه اشاره –

افراد باید انتقاد پذیري را شعار ،رفع جو نفاق در محیط اداره“ براي گناه زدائی از جامعه مخصوصا

و دیگران را نیز به احیاء این اصل مهم تشویق و ترغیب نمایند. اده خود قرار د



6

جاذبه و دافعه

 . هر فرد مسلمان باید از قوه جاذبه و دافعه الزم برخوردار باشد

 .جذب بطور مطلق یا دفع مردم به طور مطلق از نظر اسالم محکومند

 میزان و مالك جاذبه و دافعه را خود شخص یا سلیقه شخصی او تعیین نمی کند ، بلکه اسالم به ما

”دوست داشتن براي خدا ” ت از معیاري داده که طبق آن عمل کنیم  و آن عبارت اس

 مالك و معیار در جاذیه و دافعه خداي متعال است ، هر کسی در خط عدالت و یکتا پرستی است

باید جذب شود و آنانی که دشمن حق و عدالت هستند باید دفع شوند. 

 هرکس پروانه شمع دوست خویش است

 جذب مکنند و دشمنان دین ....منظور محبان خدا عالقمندان به خدا را همانند آهن ربا

سعه صدر

 سعه به معناي گشادگی و فراخی و صدر به معناي سینه است اما نه سینه ظاهري بلکه مقصود

همان روح متعالی بشر است . 

 .کسی که داراي سعه صدر است از گشادگی روح و همتی عالی و اندیشه اي بلند برخوردار باشد

 سعه صدر موجب دور اندیشی و حزم و واقع نگري افراد می شودو اگر دولتمردان فاقد این خصلت

باشند از عهده بسیاري از مشکالت و نارسائیها بر نخواهند آمد. 

ًبردباري نیز تفسیر کرده اند.وبه معنی صبرسعه صدر را گاها

ان به خداست . اگر انسان به خدا تکیه آنچه که عامل شرح صدر می گردد اعتماد و اعتقاد قلبی انس

کند از آنچنان قدرتی بهرمند می شود که کوه مشکالت در نظر او کاهی جلوه می کند . 

 . سعه صدر مرهون اعتقاد و ایمان قلبی انسان به خداست

 : مزایاي داشتن سعه صدر

برخورداري از روحی عظیم و طبعی بلند -
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داشتن صبر و حوصله زیاد -

سریع قضاوت نمی کند -

فردي شاداب و خوش روي است -

در مقابل مشکالت و سنگ اندازي ها تامید نمی شود -

فسانی خویش حاکم است نبر قوه غضب و هواهاي -

حفظ تعادل خود در تمامی شرایط و موقعیت ها -

 : کسانی که سعه صدر ندارند

از خویشتن داري محروم هستند -

تحمل جسارت دیگران را ندارند -

 بی جهت به دیگران پرخاش می کنند

 همیشه در مقابل رفتار هاي ناپسند خود بهانه تراشی می کنند

 از جمله بهانه هاي افرادیکه سعه صدر ندارند می توان به داشتن ضعف اعصاب و مشکالت خانوادگی و

اجتماعی اشاره کرد. 

ساده زیستن

 یکی از شیوه هاي مهم مسووالن و دولتمردان به پیروي از پیشوایان دین و امامان (ع) باید ساده

زیستن باشد. 

 از جمله صفات مومنان زهد و بی اعتنایی به دنیاست. یعنی از دنیا همان مقداري که نیاز دارند طلب

می کنند. 

خود از  تشریفات کاذب و زیاده یک فرد متقی باید منشی زاهدانه داشته و در خوراك و پوشاك

طلبی دوري جوید. 
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 اگر یک مدیر و کارمند به حداقل زندگی قانع نباشد و روح زهدانه خواهشهاي نفسانی او را کنترل

ننماید مسئولیت را وسیله اي براي کسب منافع دنیوي و مال اندوزي قرار می دهد و سرانجام به 

و ضررهاي مادي و معنوي او به خود و جامعه غیر قابل انواع ظلم و گناه خیانت آلوده می شود

. می گرددجبران 

قاطعیت

 قاطعیت ابزاري از ابزارهاي مدیریت در انجام امور است

قاطعیت امري بین نرمی و درشتی یا سختی و مدارا است

مصالح امور و بیانگر بی اعتمادي او نسبت به عواقب کار یا نا آگاه بودن به“ عذم قاطعیت مدیر عمدتا

فعالیت روزمره کارکنان تحت امر ، یا بی اطالعی از کاربرد آن در امر مدیریت می باشد. 

 قاطعیت تیغی است که همواره باید در دست مدیر باشد تا در مواقعی که الزم است ار آن استفاده

کند. 

د. موقع شناسی از لوازم قاطعیت است چون قاطعیت مدیر بدون آن کاربردي ندار

 ( تنها نرمی و یا تنها خشک و سخت گیر بودن) نباید در استفاده از قاطعیت افراط و تفریط نمود

. داشتن وقار و هیبت باعث دور شدن از افراط و تفریط در استفاده از قاطعیت است

 وقار و سنگینی به معناي فخر و تکبر نیست بلکه حالتی بین نرمی و درشتی و شیرینی و تلخی

است.

شئون مدیریت را حفظ می کند و مانع از آن می شود که موقعیت اداري و اجتماعی ،وقار و سنگینی

مدیر لطمه اي وارد شود.

 مدیر باید قدر و ارزش خود را بشناسد و از گفتن سخنان پوچ و بی محتوي و رفتارهاي سبکسرانه

خوداري کند زیر این امر باعث می شود که قاطعیت مدیر از بین رفته و کارکنان زیر دست او به 
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و مرج و رفته رفته رشته امور از هم گسسته و بی انضباطی و هرج هنگام دستورات را اجرا ننمایند

به اوج  خود می رسد.

از هم چنیننشان دهد. زیاديو روي مسایل جزئی حساسیتبودهمدیر نباید خیلی سختگیر

کلمات نامناسب نباید استفاده کند. 

ن به زیر دستانعنا

وصیات مدیران و مسئوالن نظام اداري اسالمی توجه به زیر دستان و مشکالت و صاز دیگر خ

حی همکاران خود است .و رویمعضالت شخص

 وانی و اقتصادي و اجتماعی کارکنان باعث می شود که مدیران در برنامه رآگاهی از وضعیت روحی

د. نو فعالیت هاي اداري عکس العمل هاي مناسبی از خود بروز دهها

 از فواید شناخت و همدردي نمودن با کارکنان می توان به یافتن راه حلی براي حل مشکالت–

افزایش کارآیی و بهره وري “ د روحیه امید و همچنین تقویت و ارتقاي رضایت شغلی و نتیجتاایجا

نام برد.سازمانی 

ي براي ذیرم توجه به مشکالت روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادي کارکنان صدمات جبران ناپدع

از دست دادن امید و عالقه به –کارکنان وسازمان به همراه دارد از جمله به کاهش روحیه همکاري 

رشوه گیري و –و دستبردن در اموال سازمان و بیت المال صاختال–کاهش رضایت شغلی –کار 

کرد. حتی قتل و خودکشی اشاره

ر می رسد که باید حقوق کارکنان بطور متعارف و در حدي که بتوان از سطح زندگی متوسطی ظبه ن

ی براي پشیبانی یبا ایجاد بیمه ها و کمیته هاگرددتعیین و پرداخت شود و سعی ،برخوردار باشد 

مالی و روانی کارکنان اقدام نمود. 
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بینش و آگاهی

 یکی از ویژگیهاي دیگر کارکنان برخورداري از بینش و آگاهیهاي الزم در زمینه احکام اسالم و

می باشد.مسئولیت محوله و نیز جریانات سیاسی حوزه مدیریت 

 رستی خود کامالپجه اول به امور تحت سردرفرد براي آنکه در کار خود موفق باشد ، الزم است در “

مسلط بوده ، از جوانب کار به وضوح آگاهی داشته باشد و عالوه بر تخصص الزم در رشته شغلی باید 

برنامه هاي خود از حدود به احکام و قوانین اسالمی در حد کار خود آگاه باشد تا در اجراي طرحها و 

و ثغور اسالم خارج نشود و یا دیگران بطور متناقض و پراکنده او را راهنمایی نکنند.

علم و عمل رابطه مستقیم با یگدیگر دارند یعنی عمل به دنبال علم و متصل به آن است . “ اصوال

 . اول تحقیق سپس تصمیم

نتایج زیان باري براي فرد و جامعه و سازمان کاري بدون علم و تحقیق انجام شودی کهدر صورت

خود به همراه خواهد داشت . 

آگاهی برمسائل سیاسی جامعه و حوزه مسوولیت براي افراد امري ،گیري هاي سیاسیعبراي موض

ضروري  است .

آفات و صفات منفی کارکنان در نظام اداري  

ریاست طلبی

 و همواره در بودهشخص ریاست طلب و مقام خواه به انواع گناه از قبیل  دروغ و ریا و نفاق آلوده

.صدد است تمام امور را در خود منحصر سازد و مرکز همه قدرتها و فعالیتها قرار گیرد

 : فرد ریاست طلب جهت گسترش ریاست طلبی خود اقدامات زیر را انجام می دهد

oیت ها را از بین می برداستعداد ها و خالق

o انتقاد پذیر نیست و تاب و تحمل اعتراض را ندارد

o هر گونه اعتراض را رد و آن را نمی پذیرد
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o افراد دلسوز و صالح را از خود می راند

o اگر کسی را مانع جاه طلبی خود ببیند به هر وسیله اي او را از پاي در می آورد و حتی به

نزدیکان خود رحم نمی کند 

oبر خود جمع می کند که ثناي گوي ایشان باشند  وافرادي را دور

oو اقدام مودهبه انواع حیله ها و سوژه هاي تبلغاتی متوسل شده تا افکار عمومی را تحریف ن

به خرید راي می نمایند.

o نچنان به مقام خود حریص است که حتی در مقابل آن خدا را فراموش آفرد ریاست طلب

می کند

o زیرا گویی خدایی جز مقام تشنکی به مقام و ریاست است .،نوع خود فراموشیبدترین)

وجود ندارد)

تملق و چابلوسی

 .افرادي در جامعه پیدا می شوند که معاش خود را تنها از راه چابلوسی تامین می کنند

دارند :زیر راافراد چابلوس ویژگی هاي

o دور کسانی جمع می شوند که عقده خود برتر بینی و جاه طلبی دارند

o با تمجید و ستایش بی حد خود به افراد جاه طلب نزدیک می شوند

o دروغ پردازي و تعاریف کاذب را سر لوحه امور خود کرده تا بتواند در افراد ساده لوح و

و مقام و موقعیت بهتر و باالتر نه را براي دستیابی خود پرستان میخوش باور نفوذ کرده و ز

آماده سازند. 

oچابلوسی را درحق چابلوسان و خود خواهان به جایی می رسانند که نه تنها ،افراد چابلوس

انتقاد و اعتراض علیه آنان را جایز نمی دانند بلکه سکوت را نیز در حق آنان خیانتی آشکار 

از همگان انتظار می کشند. تلقی می نمایند و فقط ستایش و ثنا گویی آنان را 
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 . ریاست طلبی و چابلوسی مکمل یکدیگر ند

o یعنی هم ریاست طلبان چابلوسان را دوست دارند و هم اینکه چابلوسان ریاست طلبان و

از شر چابلوسان وجود ندارد. جهت خالصیراهی

 کنند بلکه دیگران را اگر حب جاه و مقام در دلشان باشد نه تنها چابلوسان را به دور خود جمع می

هم به این صفت زشت و ناپسند مبتال می سازند .

oحس جاه طلبی را در خود بکشند و از بین ببرند.بایدی از چابلوسان مسئوالنایبراي ره

دالیل و انگیزه هاي چابلوسی افراد 

o برخی براي رسیدن به نان و آب در مقابل پول داران و زور مندان به سجده می افتند

o بعضی براي در امان ماندن در مقابل افراد شرور از خود خضوع نشان می دهند

oعده اي هم در مقابل صاحبان مقام به خاك می افتند

oریف اصلی خود عده اي هم براي رسیدن به اهداف سیاسی و براي از میدان بدر کردن ح

چابلوسی می کنند . ( چاق کردن افراد ي که چهر ه مردمی دارند و سپس بعداز رسیدن به 

اهداف خود آنان را قربانی می نمایند)

تبعیض

 عدالت اداري یعنی یکسان و برابر دیدن همه افراد در مقابل قانون ؛ و هر مدیري یا مسئولی تحت

چرا تبعیض را روا داشته است .وبی چونهر عنوانی اگر از این حد عبور کند 

.تبعیض اداري از نابرابري و تبعیضات اجتماعی نشات می گیرد

o گدا و شخص با نفوذ و بی نفوذ فرق گذاشته وارباب،در فرهنگ عامه بین فقیر و غنی

تبعیض در ادارات که جزئی از “ می شود تبعابه مسائل طبقاتی دامن زده“ شود و عمال

اجتماع هستند با شدت بیشتري گسترش می بابد. مجموعه 
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 .تبعیض عالوه بر ریشه اجتماعی علت روانی نیز دارد

o یعنی تا وقتی انسان در ذهن خود اقشار مردم را طبقه بندي نماید در مقام عمل نیز چنین

خواهد کرد. 

: براي کاهش و از بین بردن تبعیض در ادارات باید

o تبعیض پسندي را از اذهان همه مردم زدود و پس از آن به اصالح باید روح تبعیض گرائی و

رات و سازمانها پرداخت . ااد

o .ریشه تبعیض و بی عدالتی را در فکر و فرهنگ  خود باید  بخشکانند

در این جایگاه شغلی که قرار گرفته ایم به واقع بایستی تالش کنیم که عالوه بر کسب در آمد و ما

فضایل انسانی خود بیافزاییم و تنها راه آن ، جهاد با نفس ( خود سازي) است. معاش ، بر کرامت و

اجتناب از رذائل نوعی خود سازي است . ولذا اکتساب فضائل

: شامل موارد ذیل است که فقط بصورت مختصر فقط نام برده میشودمراحل خود سازي

تفکر 
عزم 

مشارطه 
مراقبه 

محاسبه 
تذکر 
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:منشور اخالقی سازمان ها و چگونگی تهیه آن 

( یا مرامنامه ) اخالقی سندي است رسمی که معتقد است که منشوردافن در تعریف منشور اخالقی , 

در این سند انتظاراتی نوشته اصول اخالقی و شئون معنوي و ارزشی سازمان در آن قید شده است .

دارد .خود انتظاری از افرادمیشود که سازمان از نظر رفتار هاي اخالق

) منشور اخالقیات را حول محور برابري و عدالت اجتماعی و مصلحت عامه بیان 1990فرید ریکسون (

و آنها را از ارکان منشور میداند .کرده

بر سازمانهاي دولتی را تابع ارزش هاي موجود در جامعه و جهان بینی ) اخالقیات حاکم 1989روهر (

میداند . بدین ترتیب  منشور اخالقی بازتاب و انعکاسی از ارزش هاي غالب در محدوده حکومت ها 

فعالیت ها و وظایف سازمانی خواهد بود .

و بر این باورند که مدیران باید ضمن هبر فردگرایی و جمع گرایی تاکید کرد) 1994پونز و اشمیت (

و منشور دانستهتماعی را نیز محترم حفظ آزادي و ارزش هاي فردي , منافع جمعی و مصالح اج

اخالقیات سازمانی نیز باید بر همین دو رکن استوار شود .

ولیت در برابر حکومت یا مسئولیت ئ) از سه دسته معیار اخالقی نام میبرد : احساس مس1990دوبل (

فردي , دوراندیشی و خیر خواهی .

اخالقی به تصمیم گیري –مان از نظر ارزشی فرد را در سازتوجه کردن به این سه معیار مجموعاً

قادر می سازد ..صحیح

و براي منشور اخالقیات سه کردهنویسنده دیگري است که از بنیاد هاي اخالقی یاد ) 1991(دنهارت

:رکن قائل است

بروآعزت و -

نیکخواهی-

عدالت-
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مات و اقدامات خود به گونه اي عمل کنند , به زعم او , مدیران و کارگزاران بخش عمومی باید در تصمی

که عزت و ابروي هیچ فردي خدشه دار نشود , همواره نیکخواهانه عمل کنند و عدالت و انصاف را در 

.اعمال خود لحظه اي از نظر دور ندارند

او منشور اخالقی سازمانی باید در برگیرنده راز نظمیکند.) تعریف جامعی بیان 1981وارویک (

:چهارگونه مصلحت باشد

اول ) مصلحت عمومی

دوم ) مصلحت حکومتی و قانونی

سوم ) مصلحت سازمانی و حرفه اي

چهارم ) مصلحت فردي

الف ) مصلحت عمومی

در امور تقوي و خدا ترسی پیشه کنید .-

د نبرید .در کارهایتان عدالت و انصاف را از یا-

معتدل باشید و از زیاده روي بپرهیزید .ومیانه رو-

ب) مصلحت حکومتی و قانونی

از احکام الهی به عنوان قوانین ازلی و ابدي بی چون و چرا اطاعت کنید .-

در اجراي قوانین انعطاف پذیري داشته باشید .-

بدون دستور و قانون به کاري دست نزنید .-

پ) مصلحت سازمانی و حرفه اي 

بهره وري -

تخصص گرایی -
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توجه به دانش و علم در رشته کاري -

ایجاد وحدت -

حافظ بیت المال و موال سازمان باشید -

مراقب و نظارت را از یاد نبرید -

مشورت با علما و دانشمندان را فراموش نکنید -

امانتی است نزد شما , نه ،این شغل سازمانی.ار مردم هستیدبه خاطر داشته باشید که شما امانت د-

فقط وسیله امرار معاش .

ت ) مصلحت شخصی 

انسجام میان افراد و اعضاي جامعه و پیوند آنها با دولت , به حکومت نیرو و توان میبخشد -

در انجام دادن امور , خود پسندي پیشه نکنید -

خویشتن دار و شکیبا باشید -

پرهیزکاري  را در همه امور از یاد نبرید -

راستگو و درستکار باشید و کردارتان را نیکو گردانید -

را طی کرده باشد.ساختار و مراحل تدوین و تصویب منشور اخالقی-

شــهروند  مـداري

فاده از منابع , عملکرد بر اساس رویکرد هاي استراتژیک , برون سپاري فعالیت ها و استکارایی عملیاتی

بیرون سازمان , حرفه گرایی , رقابت پذیري , سازمان دهی مجدد فرایندهاي کار بر اساس نیاز مراجعان 

مشتریان , و نظایر آن .–
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به طور کلی سازمانهاي دولتی براي اصالح نظام اداري و تبدیل شدن به مجموعه اي مشتري مدار سه 

:یا باید بدهنده و هدف زیر را سر لوحه کار خود قرار داد

بهبود اثر بخشی ارائه خدمات دولتی -الف

کارایی داخلی سازمان -ب

اقتصادي اندیشیدن و عمل کردن ( ارزش قائل شدن براي پولی که هزینه میشود )-ج

هدف هاي دولت هاي مشتري مدار : 

الف ) تدوین استاندارد خدمات براي خدمت گیرندگان 

کلیه واحد هاي دولتی را مکلف کرده است تا اطالعات و مدیریت عملکردسازمان در استرالیا 

استاندارهایی در جهت نظارت بر کیفیت خدمات به شکل منظم و انتشار نتایج ارزشیابی ها تدوین کنند 

را ی به خدمات مناسب براي هزاره سومدستیابکانادا که هدف2000ون بودجه سال بر اساس قان

رار داده است .سرلوحه کار خود ق

منشور شهروندي سندي است که سازمان هاي خدمات دهنده با هدف پاسخگویی و اثر بخشی بیشتر 

طراحی و تنظیم میکنند .

فرهنگ لغات کالینز انگلیسی منشور شهروندي را یک سند دولتی میداند که در آن استاندارد و خدمات 

ان , راه و ترابري و مانند آنها تشریح میشود .براي بخش خصوصی و دولتی از قبیل مدرسه , بیمارست

محدودیت هاي شهروند مداري در بخش دولتی-ب

مشتریان بخش دولتی در اکثر مواقع براي رفتن به جاي دیگر به منظور دریافت خدمات حق انتخاب 

ندارند . با چنین وضعیتی , تشبیه مشتري به ارباب رجوع صحیح نیست 

دولتی وقتی اطالعاتی را از مشتریان میگیرند نمیتوانند بر آن اساس عمل کنند , بسیاري از سازمانهاي

زیرا قدرت حل مشکالت شهروندان در اختیار کارگزاران دولتی نیست و به مقامات باالتر بستگی دارد 
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.مشتریان نقش و مسئولیت کمتري نسبت به شهروندان دارند

:روش هاي امکان تحقق شهروند مداري

تدوین استاندارد خدمات براي خدمت گیرندگان 

رویکرد درون مدار 

بهبود امکان دسترسی به خدمات 

اندازه گیري رضایت شهروندان 

استفاده از تکنولوژي هاي مدرن 

شهروند گرایی نیازمند استراتژي هاي جدید 

تکریم ارباب رجوع

)TQMمدیریت کفیت  (-ج

است که در آن کلیه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود فرایندهاي ، آنروش مدیریت مشتري مدار

کاري خود تالش می کنند تا خدمات وکاالهایی با کیفیت بهتر براي همه ي مشتریان خود فراهم 

.سازند

مدیریت کیفیت جامع متشکل از سه مفهوم به شرح زیر است :

̨میشود که به جاي واکنشی و دستوري بودنیعنی سبکی تاکید ̨بر سبک مدیریتی خاصمدیریت :

آینده نگر و هدایت کننده است.

بر ضرورت تولید کاالها وخدمات با کیفیت به شکلی مستمر و با تاکید بر خواسته مشتري کیفیت :

اشاره دارد.
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شامل مدیریت و ،نشان دهنده آن است که فلسفه این نوع مدیریت به جنبه هاي کسب و کارجامع :

افراد ذي ربط مربوط میشود.

تعریف مشتري
کاالها و خدمات تولیدي ما را مصرف میکند و،مشتري کسی است که نیازش را خود تعریف میکند

.حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد

تعریف ارباب رجوع

تعاملی و طرفینی داشته باشد بلکه خدمات یک جانبه را تارباب رجوع مثل مشتري نیست که حال

ولی خریدار شتهشامل میشود که در آن فروشنده ها اطالعات بیشتري نسبت به موضوع معامله دا

در حالی که سخت به این اطالعات نیازمند اطالعات را به دست آورد،نمیتواند به سادگی فروشنده ها

.آموزشی و غیره،علمی،است . مثل خدمات درمانی

:رضایت مشتري

نیز رضایت مشتري در زمانی که خصوصیات محصول یا خدمات به نیازهاي مشتري پاسخ میدهد و

تعریف میشود . ند،زمانی که سازمان انتظارات مشتریان در طول عمر محصول یا خدمات را تامین میک

بنابر این کلیه پروژه هاي بهبود رضایت باید با ،به دلیل آنکه رضایت از دیدگاه مشتري تعریف میشود

.تعریفی شروع شود که مشتري میخواهد و از سازمان انتظار دارد

:رضایت مشتري را میتوان به حیطه هاي مختلف رابطه با مشتریان نسبت داد از جمله

رضایت از کیفیت محصول یا خدمات-

رضایت از یک رابطه تجاري مستمر-

قیمترضایت از-



20

عملکرد محصول یا خدمات-

و رضایت ناشی از تامین انتظارات مشتري از محصول یا خدمات

هفت دستور طالیی براي دستیابی به رضایت مشتري

در راستاي منافع و خواسته هاي مشتريسازمانتعیین و تبیین ماموریت -1

مدیریت ارشد در پیشبرد کارهادرگیر ساختن و متعهد کردن دائمی -2

گزینش کارکنان مناسب-3

آموزش و باز آزموي کارکنان-4

رایج ساختن استاندارد هاي کیفیت و ارزیابی دائمی میزان رعایت آنها-5

استفاده از تکنولوژي براي دستیابی به رضایت مشتري-6

خالقیت براي حرکت به فراسوي انتظارات مشتري-7

موثر بر رضایت مشتريعوامل 

مطابق با نیازهاخدمات دریافت -1

ارائه قیمتهاي رقابتی-2

کیفیت قابل اطمینان-3

خدماتتحویل به موقع-4

مستمر و دائمیخدمات -5
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ویژگی هاي عمومی مدیریت از دیدگاه اسالم

فنون خاص تربیتی خود را به ها و گیرد و روشاصول تربیتی هر دیدگاهی از مبانی تربیتی آن نشئت می

زندگی سالم جهت رشد و «و » اخالق الهی«دنبال خواهد داشت. نیل به سعادت حقیقی، بدون داشتن 

ریزي گذاري و برنامهپذیر نیست. آنچه امروز به آن نیازمندیم، دانستن اهمیت سرمایهامکان» تکامل انسانی

صحیح آداب اسالمی و حل مشکالت اخالقی جامعه، دقیق فرهنگی براي رسیدن به این هدف است. ترویج 

هاي اخالقی مطرح شده از سوي خداوند است و قرآن کریم بهترین مرجع در نیازمند شناخت مبانی و شیوه

تواند اي در قرآن کریم مطرح شده است که میهاي تربیت اخالقی، به گونهباشد. اصول و روشاین زمینه می

گشاي تمامی این مسائل باشد. پرسش اساسی و اجتماعی را سامان بخشد و راههاي فردي، خانوادگی عرصه

توان روش واحدي براي اینجاست که آیا قرآن مبنا و روش خاصی در تربیت اخالقی انسان دارد؟ آیا می

ها برگزید؟تمامی سنین و در تمامی عرصه

ر اصطالح دانشمندان تربیتی، به یک چیز آمده است و د» شالوده و اساس«در لغت به معناي » مبانی«

هاي حیات انسانی است. مبانی ها و ضرورتشود که بیانگر موقعیت، امکانات، محدودیتهایی گفته میگزاره

کند.هر مکتب، نوع اصول ارزشی و تربیتی آن مکتب را مشخص می

بیشتر ناظر به پرورش » ورب«اشتقاق یافته است؛ از ریشۀ » ربب«و » ربو«نیز در لغت از دو ریشۀ » تربیت«

بیشتر ناظر به پرورش روحی و معنوي و به » رب«، و از ریشۀ »پروراندن«و » افزودن«جسمی و به معناي 

است. تربیت از نظر دانشمندان تربیتی، » به اعتدال رساندن«و » رهبري کردن«، »سرپرستی کردن«معناي 

ه به فعلیت رساندن آنهاست. فعالیتی منظم و تدریجی براي کشف استعدادها و از قو

شود و به صفاتی اطالق میبه معناي سجیه و طبیعت باطنی است» خُلق«یا » خُلُق«اخالق در لغت جمع 

که بر اثر تکرار، در نفس انسان به صورت ملکه در آمده و رفتار متناسب با آن بدون تأمل از انسان صادر 

چگونگی به کارگیري و پرورش استعدادهاي درونی انسان به معناي» تربیت اخالقی«شود. بنابراین، می

هاي اخالقی) به منظور انجام رفتارهاي جهت رشد و تثبیت صفات پسندیدة اخالقی (شکوفا کردن ظرفیت
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ها براي انسان به صورت ملکه پسندیده اخالقی و دوري از رذایل اخالقی است؛ به طوري که این ویژگی

درآید. 

شود. هدف تربیت ی، نفس انسان است که افعال زیبا و زشت به طور ارادي از او صادر میموضوع تربیت اخالق

اخالقی، پرورش استعدادهاي درونی انسان براي ایجاد و رشد صفات و رفتارهاي پسندیدة اخالقی است. از 

نابراین، دیدگاه عالمه طباطبائی، هدف تربیت اخالقی، رسیدن به توحید در زمینۀ اعتقاد و عمل است. ب

تربیت اخالقی باید به عبودیت الهی بینجامد. عالمه معتقد است این هدف و این روش، مخصوص قرآن است 

دانند یا پیروان ادیان الهی که هدف (در مقابل گروهی که هدف را تأمین قوانین اجتماعی یا عرف جامعه می

روي، براي شناسایی مبانی تربیت اخالقی ندانند). از ایهاي اخروي و دوري از عذاب میرا رسیدن به نعمت

شناسی از نظر قرآن بررسی شود. باید رابطه انسان با خداوند، جهان هاي گوناگون انسانقرآن، باید ساحت

ها، استعدادها و ضرورتهاي حیات هستی، خود و دیگران در نظر گرفته شود و در این راستا، به محدودیت

انسانی توجه شود.

داند:ترین مبانی تربیت اخالقی در قرآن کریم میطباطبایی موارد زیر را از مهممرحوم عالمه

الف) توحید

ها مورد توجه است. اعتقاد انسان به اهمیت خداشناسی به دلیل آثار آن در حیات فردي و اجتماعی انسان

ها و اعمال او ها، داورينیتها، خدا و برداشتی که از اوصاف الهی دارد، در شئون مختلف زندگی او، انگیزه

دهد.سازد و روش او را تغییر میاي براي فرد میمؤثر است و شخصیت ویژه

هاي حیات آدمی، شناخت نوع ارتباط او با خداوند است. عالمه معتقد است بنابراین، یکی از ضرورت

ترین مبناي تربیت اخالقی روي، مهمهاي قرآن است. از این، ریشه درخت اسالم و روح همۀ آموزه»توحید«

برد که اصل آن ثابت و فرع آن اي که قرآن از آن نام میکند شجره طیبهداند. ایشان بیان میمی» توحید«را 

باشد. بنابراین، از نظر ایشان در آسمان است، همان توحید است که فروع آن، اخالق، اعتقادات و احکام می

ی توحید است.ترین مبناي قرآن در تربیت اخالقمهم
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توحید در اسالم آن است که معتقد باشیم خداوند «کند: را این گونه معرفی می» توحید«عالمه طباطبایی 

رب همه اشیاء است و هیچ ربی جز او نیست، در همه جهات تسلیم او بوده و حقّ ربوبیت او را ادا کنیم. 

لمان را جز براي او انجام ندهیم و دستورات او را بدین شکل که خشوع قلبی جز براي او نداشته باشیم و اعما

».بزرگ و عظیم بدانیم

هاي او، تنها با تدبیر خداوند، سر انسانی که معتقد است کارگردان اصلی جهان تنها خداوند است و نیازمندي

صبري تابی و کمو سامان خواهد گرفت، دست نیاز به سوي دیگران دراز نخواهد کرد؛ در مقابل مشکالت بی

داند که خداوند تنها رب او نیست، رب همه جهان است و امور را به بهترین شیوه نخواهد داشت؛ زیرا او می

فرماید:هدایت خواهد کرد. عالمه طباطبایی در این زمینه می

باشد؛ چرا که انسان هرچه دارد خدا خداوند سبحان، مالک حقیقی انسان و هر آنچه به او تملیک کرده می«

ه او داده و مالک او، قلب او، تمام اموال اوست. لذا خدا به او، به نفع و ضررش، مرگ و حیاتش، کمال و ب

ها به دست اوست و هر که را سعادت یا شقاوتش، اسباب مورد نیاز سعادتش، از خود او آگاهتر است. دل

نسان را به بهترین حالت برگرداند. تواند در هر حال، قلب اگرداند. تنها اوست که میبخواهد به طرف آن برمی

تواند مخفی کند؛ چون خدا از انسان به قلبش نزدیکتر است. وقتی انسان بداند انسان هیچ مطلبی را از او نمی

ترسد از آنکه ضرري ببیند خورد و نه میخود و سایر موجودات، ملک خداوند هستند، بنابراین نه اندوه می

است یعنی عوالم گوناگون هستی تحت تدبیر » رب العالمین«آري خداوند »شود.بلکه تسلیم محض خدا می

و پرورش او قرار دارد. 

مسلّماً چنین نگرشی دربارة توحید، اساس تفکر انسان را دگرگون ساخته و ریشۀ رذایل اخالقی را در او 

خیرات در انسان زنده ترین انگیزة رعایت اخالق را براي رسیدن به همه گونه که مهمخشکاند. همانمی

کند. احتجاج قرآن کریم بر توحید عبودي آن است که تنها کسی سزاوار پرستش و خضوع و اطاعت است می

و جز خدا کسی را « که خالق انسان و پرورش دهندة استعدادها، مالک مرگ و حیات، و نفع و ضرر او باشد. 

».مخوان، که اگر چنین کنی، از ستمکاران خواهی بودکند که نه سودي به تو میرساند و نه زیانی را دفع می
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روي، دچار داند، مدح و ذم مردم برایش مهم نیست، از اینفرد موحد چون خدا را ناظر بر کارهاي خود می

گیرد؛ ها میرسد. همچنین این تفکر، جلوي تکبر او را در هنگام موفقیتشود و به آرامش میاضطراب نمی

داند. را خدا میزیرا مؤثر حقیقی

منتهاست؛ ولی نعمت و محبت اصیل، تنها زیبندة ذات نامحدود خداوند است؛ زیرا او جامع تمام کماالت بی

رازق ماست و ما همواره به او محتاج هستیم. قرآن کریم با بیان توحیدي خاص خود، در صدد جذب قلوب 

و زمانی که بندگانم از تو دربارة « ت اخالقی است: ترین اساس در تربیمردم به سمت خداوند است و این مهم

»من سؤال کردند همانا من نزدیکم.

کند: آیا کسی که آفریدگار است علم ندارد در همچنین توحید در علم، قدرت، عزّت و حیات را مطرح می

بین و آگاه است.حالی که خود باریک

راه دارد و آن این است که باید آیینه خداي خواهد عزیز شود یککند هر کس میمرحوم عالمه بیان می

عزیز شود تا عزّت در او ظهور یابد. یعنی خود را به اخالق الهی آراسته کند؛ خداوند کریم است او هم کریم 

باشد؛ خداوند صبور است او هم صبور باشد؛ خداوند ستارالعیوب است او هم چنین باشد و... .

ترین اثر تربیتی را در اخالق بر جاي خواهد کند، مهمقرآن کریم بیان میمسلّماً چنین نگرشی از توحید که 

ها را با علوم و معارف گذاشت. عالمه معتقد است این روش مخصوص قرآن کریم است. قرآن چنان دل

ماند. بنابراین، نگرش توحیدي یعنی ایجاد کند که دیگر جایی براي رذایل باقی نمیتوحیدي خود پر می

دهد، یا راي انجام فضایل و پیشگیري از رذایل؛ نه دفع و درمان آنها؛ زیرا هر عملی که انسان انجام میانگیزه ب

باشد و قرآن کریم قدرت، عزت دست آوردن عزت یا قدرت یاسعادت و یا براي دفع شر و مکروهی میبراي به

ماند تا به آن انگیزه خدا باقی نمیو... را منحصربه خدا کرده است. بنابراین، در قلب موحد، جایی براي غیر

ترین روش تربیت اخالقی قرآن، اجراي عبودیت است؛ یعنی انجام دچار انحراف شود. بر مبناي توحید، مهم

دستورات الهی و آنچه خداوند از انسان خواسته است و ترك محرّمات و آنچه انسان را از آن نهی کرده است. 

آید.رضایت محبوب و معبود برمیآري، موحد حقیقی همواره درصدد 
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ب) فطرت

در لغت به معنی » فطرت«در انسان است. » فطریات«دومین مبناي قرآن در تربیت اخالقی، پذیرش 

اي خاص از آفرینش اطالق گونهآمده است. فطرت در اصطالح، به» سرشت و طبیعت«و » ایجاد«، »خلق«

ن صورت که نیازمند تمرین، و استاد نبوده، در همه شود که مخصوص انسان و غیر تقلیدي است. بدیمی

باشد؛ قابل شدت و ضعف است و مبدأ همۀ فضایل انسانی است. ها و براي همه ثابت میها، مکانزمان

ها به هاي معنوي در انسان وجود دارد که در سایر موجودات نیست. این جاذبهها و جاذبهیک سلسله میل

هایش را از مادیات توسعه دهد و تا افق عالی معنویات بکشاند. برخی از فعالیتدهد دایرةانسان امکان می

یابی، میل به کرامت نفس و احترام، جویی و کمالهاي فطري انسان عبارت است از: میل به حقیقتگرایش

میل به آرامش، زیبایی دوستی، حب ذات و صیانت از نفس (جلب منفعت و دفع ضرر)، میل به خیر و 

شود. ضیلت، تقدیس و پرستش موجود برتر، شکر و سپاس منعم که نوعی منفعت از او شامل انسان میف

اي به نام فطرت است؟ و آیا قبول فطرت تأثیري بر پرسش مهم در اینجا آن است که آیا انسان داراي ویژگی

تربیت اخالقی انسان دارد؟

دمی وآنکه آن را منظم ساخت. سپس خیر و شر را به او سوگند به نفس آ«فرماید: قرآن کریم در این باره می

اگر انسان داراي یک سلسله فطریات باشد، قطعاً «گوید: استاد مرتضی مطهري در این زمینه می» الهام کرد.

».تربیت او باید با در نظر گرفتن همان فطریات صورت گیرد

تربیتی شایستۀ انسان است که در همۀ مراحل استادان تعلیم و تربیت به این نکته اذعان دارند که تعلیم و

نوعی و فردي، با شناخت صحیح انسان و وضعیت او، همراه باشد. 

هاي تربیتی متناسب بنابراین، شناخت فطریات انسان، به یقین در تربیت اخالقی او الزم است تا بتوان شیوه

ه رفتارهاي اخالقی است، مقدمات احکام با آن اتخاذ کرد.عالمه طباطبایی معتقد است عقل عملی که خاستگا

گیرد. ایشان ضمن پذیرش مبناي فطرت در تربیت اخالقی، آن را نیازمند خود را از فطرت وغریزة انسانی می

داند:شکوفایی می
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ها فطرتاً خواهان علم، قدرت و صیانت از نفس هستند و به بقا و جاودانگی نکته مهم آن است که انسان

دوستی دارند و در مقابل جویی و زیبایید. میل به کسب اعتبار و احترام دارند؛ میل به لذتاندیشنخویش می

اند. براي مثال، احترام به پدر و مادر به مثابه یک ولی نعمت در همۀ جوامع دیده ولی نعمت خود خاضع

ان، جهت امیال شود. روشن است که نوع دید افراد به زندگی و شناخت آنان از خویش، خداوند و جهمی

فطري را مشخص کرده و در شدت یا ضعف آن مؤثر است. براي نمونه، اگر انسانی باور داشته باشد دنیا تمام 

شود یا اینکه همواره در دنیا جاودانه خواهد بود، در این صورت او زندگی اوست و با مرگ، نابود می

ر مقابل، انسانی که به شناخت عمیق از جویی است؛ دترین افراد به کسب قدرت و منفعت و لذتحریص

هاي دهد، با همان انگیزهخداوند و هستی رسیده باشد و بداند که حیات آخرت، اصل زندگی او را تشکیل می

فطري یعنی میل به کمال، قدرت، عزّت، صیانت نفس و... در صدد رسیدن به سعادت ابدي و اخروي است و 

هاي خود اند؛ زیرا موحد حقیقی، خداوند را جوابگوي همۀ امیال و خواهشدالبته راه آن را بندگی خداوند می

کند؛ قرآن کریم در این باره روي، تمام هم و غم خود را صرف جلب رضایت او میشناسد. از اینمی

)؛ پس روي خود را متوجه 30(روم: فَأَقم وجهک للدینِ حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها«فرماید: می

ها را بر آن آفریده است.آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند، انسان

اي که باید به آن توجه کرد این است که براي شکوفایی استعدادهاي فطري، نیازمند برطرف کردن نکته

هاي تذکّر، موعظه، مبناي فطرت، روششان براي رسیدن به کمال هستیم. برموانع آنها و هدایت صحیح

شود.پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهی از منکر، براي تربیت اخالقی اتخاذ می

ج) هدفدار بودن انسان

یکی دیگر از مبانی تربیت اخالقی در قرآن، هدفدار بودن انسان یا داشتن مطلوب نهایی است و آن عبارت 

ل یعنی شکوفایی استعدادهاي درونی انسان، و سعادت به لذت است از رسیدن به سعادت و کمال.کما

هاست. قرآن، هدف شود که از جهت کمی و کیفی داراي برتري و دوام نسبت به سایر لذتپایداري گفته می

داند که همان قرب حقیقی وکمال انسان را در آگاهی کامل و علم شهودي و حضوري او به خداي متعال می
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آید.از نظر قرآن، سعادت انسان که موجودي است و با تالش و تهذیب نفس به دست مینسبت به پروردگار

باشد، عبارت است از رسیدن به خیرات جسمانی و روحانی و متنعم شدن به آن. مرکب از روح و بدن می

».اي انسان قطعاً تو به سوي پروردگارت در حرکت هستی پس او را مالقات خواهی کرد«فرماید: می

تواند به همه آنها پاسخ دهد. در هاي گوناگونی است که نمییهی است که انسان داراي امیال و گرایشبد

شود و ها و امیال فرد به سمت یک هدف ارزشمند جمع میتربیت اخالقی حول محور توحید، همه خواسته

کند آن مطرح میاي که عالمه طباطبایی در بحث کمالآن، رسیدن به رضایت و قرب خداوند است. نکته

شود مگر در پرتو پیوندد و اجتماع استوار نمیاست که کمال انسان، در متن زندگی اجتماعی او به وقوع می

بندد؛ مگر اینکه فضایل اخالقی در آن قوانین. قوانین نیز هر چقدر عادالنه تنظیم شده باشد، راه تخلّف را نمی

ی انسان و جامعه را به انجام اعمال صالح و سعادت سوق جامعه حکمفرما باشد. فضایل اخالقی نیز وقت

دهد که بر اساس توحید باشد؛ یعنی مردم معتقد باشند جهان پروردگاري ازلی و سرمدي دارد که هیچ می

چیز از علم و احاطه او بیرون نیست و هیچ قدرتی فوق آن وجود ندارد؛ او همه را آفریده و به زودي به 

هد کرد. در این صورت هم و غم آدمیان، مراقبت از اعمالشان جهت رضایت حق حساب همه رسیدگی خوا

اي براي تربیت انسان خواهد بود. برخی از دانشمندان تربیتی، اجتماعی بودن انسان را مبناي جداگانه

دانند.می

د) اختیار

است؛ در اصطالح نیز به معناي آزادي در انجام » توانایی انتخاب درست از نادرست«اختیار در لغت به معناي 

باشد. براي انجام یک فعل، اراده انجام دادن آن الزم است و افعال، به همراه آگاهی و توانایی بر انجام آن می

عی فایده در آن پرداخت و اعتقاد به قدرت بر براي اراده کردن باید ابتدا به تصور فعل، سپس تصدیق به نو

انجام آن فعل داشت تا شوق و میل به انجام آن در ما ایجاد شود. ارزش تمام کارهاي اخالقی انسان به وجود 

اختیار اوست؛ زیرا هرگز موجودي را بر آنچه استعداد و توانایی انجام آن را ندارد بازخواست نخواهند کرد. 

خواهند خود را به زحمت بیندازند و به تزکیه نفس بپردازند، ی که تنبل هستند و نمیهایمعموالً انسان
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کوشند رفتارهاي نادرست خود را به عوامل قهري نظیر خواست خداوند، جبر محیط یا ارثی بودن صفتی می

ط، مرتب نسبت دهند تا از زیر بار سنگین مسئولیت شانه خالی کنند. قرآن براي مبارزه با این تصور غل

و أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما «کند که انسان موجودي مختار و در قبال کارهاي خود مسئول است: گوشزد می

اي جز سعی و )؛ و براي انسان بهره41تا 39نجم: »(ثُم یجزاه الْجزاء الْأَوفی» «و أَنَّ سعیه سوف یري» «سعی

بیند.جزاي کافی سعیش را میکوشش او نیست، به زودي

هاي بشارت و انذار (وعدة بهشت و جهنم)، عفو و صفح از خطا و روش ابتال براي بر مبناي اختیار، روش

شود.تربیت اخالقی اتخاذ می

پذیري انسان) معرفته

ی از مسائل مهم آید. یکپذیري یکی از استعدادهاي ویژة انسانی و از مبانی تربیت اخالقی به شمار میمعرفت

در تربیت اخالقی، وجود محرّك اصلی، به منظور حرکت براي خودسازي یا دیگرسازي اخالقی است. آنچه 

استعدادهاي اخالقی محرك باشد، شناخت نیاز انسان و میل به رفع آن وتواند براي شناسایی شکوفاییمی

انه انسان در اثر توجه و پرداختن بیش از است. بنابراین، انسان نیازمند معرفت به نفس خویش است. متأسف

رود.اندازه به امور مادي، خود را فراموش کرده به سمت هالکت می

ها، اهداف و راه تکامل؛ همه اینها انسان را به سوي هاي انسان، ضعفمعرفت نفس یعنی شناخت ویژگی

ها، و ضعفهاي انسان را با ا، ظرفیتهتواند همۀ میلکشاند؛ زیرا تنها خداوند است که میمعرفت خداوند می

تواند حصولی (با استفاده از برهان و استدالل) یا حضوري کماالت نامحدود خود ارضاء کند. کسب معرفت می

سراسر نیاز است و تنها خداوند رفع کنندة ،و شهودي باشد. بدین شکل که وقتی انسان با برهان دریافت

گردد؛ به طوري تر شده و شایسته دریافت فیض الهی مینیازهاي اوست، هر لحظه در عبودیت خویش کامل

.که راه را به او نشان بدهد

پذیري و تعقل انسان و... قوة معرفت» اولُوا الْأَلْبابِ«، »یتَفَکَّرُون«، »یتَدبرُونَ«هایی نظیر قرآن کریم با خطاب

را به رسمیت شناخته است.
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اي دستور نداده است که مردم کورکورانه ایمان بیاروند. خداوند کریم در هیچ آیه«فرماید: مرحوم عالمه می

کند. به عبارتی، قرآن، مبناي دعوت خود را بر حتی گاهی در میان آیات، علت احکام و شرایع را نیز بیان می

کند تا با شناخت نیازهاي خود و قدم در وادي ان نهاده و او را به کسب بینش دعوت میادراك عقلی انس

داراي بزرگترین وقرآن کریم همچنین انسان را خلیفه خداوند، امانتدار او». تهذیب نفس به سعادت برسد

ده ظرفیت علمی،معرفی کرده است و در مقابل، ضعف جسمی،عجول بودن و جهل اضطراري نسبت به آین

تر شدن به داند که او را به کسب کماالت و فضایل براي نزدیکهایی می(نظیر مرگ) را از جمله ویژگی

پردازیم:گیرد؛ میهاي تربیت اخالقی که از این مبانی نشئت میدهد. در ادامه، به روشخداوند سوق می

هاي تربیت اخالقی در قرآنشیوه

هاي مشترك قابل تقسیم است و ما ودسازي، دیگرسازي و روشهاي تربیت اخالقی به سه دسته خروش

هاي مشترك را بررسی خواهیم کرد.روش

الف)روش حب عبودي

ترین روش تربیت اخالقی مبتنی بر توحید، روش حب عبودي است. عالمه معتقد است مهم

به خداوند است؛ حب عبودي یعنی محبتی که از روي عبودیت فرد و ناشی از شناخت توحیدي نسبت

ترین شیوة فرماید: مهممیالمیزاندهد. عالمه در محبتی که همۀ نقایص و تمایالت انسان را پاسخ می

تربیتی اخالقی در نظر قرآن، شیوة حب عبودي است. چون بناي اسالم بر محبت عبودي است. یعنی ترجیح 

ح دادن؛ از حق خود به خاطر حق خدا دادن جانب خدا بر جانب بنده؛ رضاي خدا را بر رضاي خود ترجی

دارد که گذشتن و از خشم خود به خاطر خشم خدا صرف نظر کردن؛ این محبت انسان را به کارهایی وا می

پسندد. چون مالك اخالق اجتماعی، همین عقل اجتماعی است. محبت انسان را به عقل اجتماعی نمی

فهمد. عمومی و دینی است، آن را نمیدارد که فهم عادي که اساس تکالیفکارهایی وا می

هرگاه اشتغال به من بر جان بنده غالب آید، خواهش و لذت او را در یاد خود «در حدیث قدسی آمده است: 

».گردد و من نیز عاشق اوقرار دهم و چون خواهش و لذّتش را در یاد خود قرار دهم، عاشق من می
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و همت در راه کسب فضایل و ترك رذایل.روشی است براي تقویت اراده» حب عبودي«

فرماید:عالمه طباطبایی می

اول عبادت از روي ترس و بیم از خشم الهی و عذاب آخرت، که انسان را :عبادت به سه طریق ممکن است 

کند تا به نجات اخروي برسد. دوم، عبادت به طمع پوشی میدارد. یعنی فرد از لذایذ دنیا چشمبه زهد وا می

» محبت«کند. اما طریق سوم عبادت، طریقه هاي اخروي که فرد را وادار به فعل نیک میشت و نعمتبه

ها و زخارف دنیا گذشتن، از است؛ یعنی قلب را از تعلق به هر چه غیر خداست پاك کردن، از تمام زینت

دن، یعنی محبت به خدا فرزند، همسر، مال، مقام، حتی از آرزوهاي خود. قلب را منحصراً براي خدا فارغ کر

کند که خداوند دوست دارد کند تا جایی که این فرد تنها کاري را میقلب فرد را مرحله به مرحله تسخیر می

شود. پسندد. به رضاي خدا راضی و به خشم او خشمگین میکند که او نمیوآن چیزي را ترك می

گوید:شهید مطهري در این رابطه می

پا بیرون نهاد، روح او » خود«شکستن حصار خودپرستی است. همین که عاشق از عشق و محبت، محرّك 

کند، حتی از کودن عشق و محبت، تنبل را چاالك می. نهدیابد و صفات زشت اخالقی را کنار میتوسعه می

.طاقت، شکیبا سازد، از بخیل بخشنده و از کمتیزهوش می

شناخت خداوند است؛ یعنی پس از آنکه فرد خداوند را آنچه در عبودیت هدف است، حفظ و یادآوري 

افتد تا دچار غفلت نگردد.شناخت، با عبادات، به یاد او می

کند: اول توکّل که اعتماد به خداوند و راضی شدن به عالمه طباطبایی سه مرحله براي عبودیت معرفی می

حله فرد با تضرع و التماس، درخواست مصلحت او است؛ دوم، تفویض و سپردن امور به خداوند؛ در این مر

یاري دارد. مرحلۀ سوم، مقام تسلیم است که بنده مطیع محض بوده و حتی التماس و درخواست را رها 

کند؛ مانند آنچه حضرت کند و باور دارد که خداوند با حکمت خویش، امور را به بهترین شکل هدایت میمی

نیاز از درخواست نموده است.به احوال من، مرا بیالسالم فرمود: علم خداوند علیهابراهیم

: تفکر و شناخت خداوند، ذکر از اندهاي کسب حب خداوند در قرآن بیان شده است؛ برخی از آنها عبارتراه

عمل کردن مطابق ها و مسئولیت انسان در برابر خداوند، اخراج محبت غیر خدا ،دائم و یادآوري نعمت
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کند که عالمه همچنین بیان می. ت اولیاي خدا که خداوند به آن سفارش کرده استرضایت الهی و محب

اند؛ زیرا خداوند به وسیله آنها السالم ایشان مصادیق ذکر الهیعلیهمبیت معصوموآله و اهلعلیهاهللاصلیپیامبر

آید. به یاد می

ب)روش موعظه و نصیحت

اي تذکر داده شود که قلب موعظه یعنی کارهاي نیک به گونهشود؛ این روش با توجه به فطرت اجرا می

شنونده از شنیدن بیان آن رقت پیدا کند و در نتیجه تسلیم شود. قرآن کریم نصایح لقمان به پسرش را بیان 

کند که عالمه بیان می.کندآموزد و سپس او را دعوت به عمل میکند که حقیقت توحید را به او میمی

یعنی » یا بنی!«نصحیت فرزندش، بیان توحید و معاد همراه با محبت است. خطاب عاطفی روش لقمان در

براي برانگیختن احساسات و ترغیب به پذیرش است. » پسرکم!«

هاي ارشادي، روش عاطفی مؤثرتر است. بنابراین، درگیر کردن احساسات فرد براي رجوع به از میان روش

اي مهم براي کسب فضایل و حت جهت اصالح، مؤثر واقع شود و این انگیزهتواند در پذیرش نصیخویشتن، می

ترك رذایل است.

پس در این روش، محور قرار دادن توحید و تذکّر به این حقیقت، مهم است و باید با محبت و برانگیختن 

احساسات همراه باشد.

ج)روش الگوسازي با بیان داستان و مثال

کند ریم مثل معلّمی است که کلیات درس را در مختصرترین جمالت بیان میقرآن ک«فرماید: عالمه می

کند؛ بیند؛ صحیح و فاسد آن را اصالح میکند. بعد اعمال آنها را میسپس شاگردان را به عمل به آن امر می

کند که عالمه بیان می». کندها و کمبودها را با موعظه، مثال، داستان، وعده به پاداش و جزا رفع مینقص

ها و کند. ایشان ویژگی داستانهاي قرآن، حول محور توحید، افراد را تربیت میها و مثالتمامی داستان

هاي انبیا را اینکه خداوند داستان«کند: گونه معرفی میها را اینهاي قرآن براي تربیت اخالقی انسانمثال
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زند، در واقع خود نوعی تربیت عملی مردم مثال میشان را باها، دعاها و طرز معاشرتکند، عبادتبیان می

است با ذکر جزئیات. آنچه در تمام آنها محور اصلی بحث قرآن است، هدایت توحیدي انبیاست و این اعتقاد 

» درونی آنها به توحید است که در اعمال آنها بروز کرده است.

است به آن دلیل » احسن القصص«السالم از نظر قرآن علیهگوید این که داستان حضرت یوسفعالمه می

سازد اش را مجسم میکند و والیت خداوند سبحان نسبت به بندهباشد که اخالص توحید او را بیان میمی

زت رسانده است. همچنین که چگونه او را در راه محبت و سلوك راهش تربیت کرده و از چاه ذلت به اوج ع

دار امور بندگان مخلص خویش است تا به عرش عزّت بلندشان کند. نشانگر آن است که خداوند عهده

هاي قرآنی نیز آن است که با بیان نکات اخالقی، میان دستورهاي مختلف عبادي، سیاسی، ویژگی مثال

براي یاد خدا باشند و بذر غفلت و رذایل را در هر اند تا هر لحظه، تمرین و تذکّري اجتماعی و... پراکنده شده

موقعیتی بخشکانند بنابراین، روش داستان و مثال براي الگوسازي علمی در تربیت اخالقی، در صورتی که 

حول محور توحید باشد، بسیار مؤثر واقع خواهد شد.

د) وعدة بهشت و جهنم

هاي بهشتی و مقایسۀ آن دو پرداخته است. در نعمتهاي جهنم وقرآن کریم در موارد بسیار به بیان عذاب

طور که آگاه کند؛ هماناین روش، آگاهی دادن از نتایج کار نیک، انگیزة کافی براي انجام دادن آن ایجاد می

شدن از نتایج سوء، بهترین عامل بازدارنده از ارتکاب آن عمل است. به عبارتی، تشویق و شرم تنبیه باید 

د و این یعنی بها دادن به عزت و کرامت انسانی.مربی فرد باش

) پرسش و پاسخه

هاي پرورش استعدادها، مطرح کردن موضوع مورد نظر در قالب پرسش است. با اجراي ماهرانۀ یکی از شیوه

اند. قرآن شوند که اهل معرفتنظرانی متفکر تربیت میاین روش، به جاي تعدادي باسوادهاي سطحی، صاحب

ر راه پرورش نیروي معرفت و تفکّر، براي کامل شدن شناخت افراد و رسیدن به عبودیت از این روش کریم د
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استفاده کرده است. در روش پرسش و پاسخ، القاي اطالعات، همراه با تفکر حول محور مورد نظر صورت 

.گیرد. از این روي، ماندگاري اثر آن بیشتر خواهد بودمی

ز منکرو) امر به معروف و نهی ا

گیرد که اهللا باشد و منکر وقتی صورت میها متوجه قرب الیشود که همۀ هدفانجام معروف وقتی آسان می

انسان از این هدف به انحراف کشیده شده و عقب بیفتد. امر به معروف و نهی از منکر، وقتی اثر گذار است 

القا کند. نکتۀ مهم در این روش آن است که شونده که آمر یا ناهی، این حقیقت را به فرد امرشونده یا نهی

کند شما بهترین امت هاي خود عمل کند تا نشانۀ صدق دعوي او باشد. قرآن کریم بیان میفرد باید به گفته

کنید، در حالی که به خداوند ایمان دارید. یعنی امر و نهی ها نهی میهستید؛ زیرا به نیکی امر و از زشتی

ست.شما حول محور توحید ا

ز) ابتالء

هاي تربیت اخالقی، مواجه شدن فرد با نتایج اعمال پذیري، یکی از روشبنابر مبناي اختیار و مسئولیت

است تا با آگاهی از نتایج مثبت یا منفی آن، براي انجام دادن دوباره عمل، دلسرد یا تشویق شود. در خویش

اي عمل کند که زیانی متوجه او نشود. ونهکوشد به گمی» حب ذات«این روش، فرد بر اساس مبناي 

گردد و دنیا هر لحظه صحنه آزمایش اوست، بنابراین، فرد وقتی دانست نتیجۀ عمل او به خودش باز می

شود.پردازد؛ به عبارت دیگر، به تربیت اخالقی خود مشغول میمتوجه امر آخرت شده و به اصالح نفس می

دانند که برخی از آنها عبارتند از: مدارا با متخلف، یز در تربیت مهم میدانشمندان تربیتی اصول دیگري را ن

تدریج در آموزش رفتار پسندیده، تکرار و مداومت بر کسب فضایل وترك رذایل، رعایت اعتدال و پرهیز از 

افراط وتفریط نابجا.
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زمان و استفاده از توجه به مدیریت̨داشتن دیدگاه استراتژیک̨اضافه بر اینکه تخصص̨در ویژگی هاي فوق

بر ویژگی هاي اخالقی مدیران نیز تاکید خاصی ،روشهاي  مدیریتی مبتنی بر مشارکت تاکید شده است

که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :شده است 

  ایمان به ارزش کار

امانت و تعهد

وتواناییدانایی

دستانزیرمیاندردادگري

دیگرانافکاربهاحترام

تصمیمبرندگیوقاطعیت

بودنمردمییافروتنیوتواضع

سابقهحسن

درشتیونرمیازايآمیزهداشتن

مخالفانبرابردربزرگواريومنشیبزرگ

پذیريانتقاد

زمانبهآشنایی

یاندیشدور

رعایت اصول ده گانه (اخالق حرفه اي در جوامع غربی)

انسانی را مد نظر داشته باشند  .همیشه مقام عالی -1

در مورد منافع عمومی بر اساس وجدان و بی نظري اقدام کنند .-2

شایسته به نحو̨وظایف و مسئولیتهاي خود را بدون اینکه بخواهند براي خود کسب موقعیت کنند-3

انجام دهند.
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.تالش کنند که اصل شایستگی را تعمیم دهند و از تبعیض دوري جویند-4

رابطه حساس بین شغل , کارکنان  و جامعه را تشخیص دهند .-5

روشی را انتخاب کنند که باعث تقویت و ابراز استعدادهاي بالقوه کارکنان شوند .-6

برنامه هایی را تقویت کنند که به مشارکت و تالش هر چه بیشتر کارکنان منجر شود .-7

باال احساس مسئولیت میکنند , نسبت به همه کارکنان به همان میزان که نسبت به مدیران رده-8

احساس مسئولیت داشته باشند و در احقاق حق کارکنان بکوشند .

براي مسایل مربوط به مدیریت و کارکنان راه حل هاي عادالنه و سازنده پیدا کنند .-9

ت را او این اطالعودهبنسبت به اطالعاتی که از زندگی خصوصی کارکنان در اختیار دارند , محرم -10

.در اختیار همه قرار ندهند , مگر آنکه صالح کارکنان باشد

گیرينتیجه

ها و موقعیت حیات انسانی در تربیت پیش از این بیان شد که مبانی تربیت اخالقی به معنی امکانات، ضرورت

به مبانی، براي رسیدن به اهداف هایی است که با توجه فرضکارهاو پیشها به معناي راهاخالقی است و شیوه

تواند به انگیزة قوانین اجتماعی یا مورد پسند هاي تربیت اخالقی میکند هدفشوند. عالمه بیان میاتخاذ می

طور که دانشمندان غربی عموماً همین اهداف را در تشویق به اخالق در نظر مردم واقع شدن باشد ـ همان

گونه که ادیان گذشته هاي بهشتی باشد ـ هماناب اخروي و رسیدن به نعمتدارندـ یا به انگیزة رهایی از عذ

هاي خود را حول محور به آن تأکید دارند. ـ اما روش قرآن با این دو گروه تفاوت دارد. قرآن کریم همۀ آموزه

کند.یان میکند و انگیزه تربیت اخالقی را، حب معبود و رسیدن به قرب و نزدیکی به او ببیان می» توحید«

پذیري انسان عالمه، مبانی تربیت اخالقی در قرآن را توحید، فطرت، هدفدار بودن انسان، اختیار و قوة معرفت

چرخد. شناخت معرفی کرده است که سایر مبانی حول آن می» توحید«ترین مبنا را داند. البته مهممی

را یادآور شده و تنها رافع هاي اودهد؛ نقصتوحید، نگرش موحد را نسبت به خود و خداوند تغییر می

هاي فطري او نظیر میل به قدرت، علم، عزّت و احترام، کمال و داند. میلکمبودها و نیازها را خداوند می
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کنندة حقیقت، حب ذات، پرستش موجود برتر و... اگر در کنار شناخت توحیدي قرار بگیرد، بهترین کمک

شود.فرد در تربیت صحیح اخالقی می

شناسد گیرد مییا محبتی که از عبودیت فرد سرچشمه می» حب عبودي«ترین روش قرآن را همعالمه م

تواند به تربیت اخالقی صحیح و کامل ایشان معتقد است کسی که خود را بنده خداوند نداند، هرگز نمی

شود؛ مگر اجرا نمیطور کاملدست یابد. البته این اعتقاد باید در عمل نشان داده شود. عبودیت نیز هرگز به

آنکه انگیزة آن، محبت به خداوند باشد؛ محبت به کماالت او و اینکه ولی نعمت و رافع نیازهاي انسان است. 

هاي قرآن نظیر نصیحت و موعظه، الگوسازي با بیان مثال و داستان، وعده بهشت و جهنم، پرسش سایر روش

بوده و یادآور همین مسئله است.» توحید«ل محور و پاسخ، امر به معروف و نهی از منکر، همگی حو

امیدواریم این شیوة قرآن براي تربیت اخالقی، مورد توجه عموم، به ویژه مربیان اخالق قرار گیرد؛ زیرا به هر 

میزان که خود را از نظر توحیدي تکامل بخشیم، به همان مقدار در مراتب کمال اخالقی پیشرفت خواهیم 

مراتب توحید، گرفتار شدن به فسادها و رذایل اخالقی را به دنبال خواهد داشتکرد. خارج شدن از

اخالق اسالمی در نظام اداري از دیدگاه امام علی (ع)

ضرورت اخالق اداري 

اگر اخالق اداري در زندگی کاري انسان وجود و حضور داشته باشد، کار کردن شیرین و توام با رضایت شغلی 

و احساس رضایتمندي و خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سو 

هاي او می شود.و در نتیجه موجب رضایت خالق و بارش رحمتها و برکتشده 

خطرناکترین رویداد انسانی انحطاط اخالقی و شکسته شدن مرزهاي اخالقی است که در این صورت هیچ 

چیز به سالمت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد، و این امر در امور اداري از جایگاهی خطیر و ویژه 

ند با دیگر انسانها قرار می گیرد و برخوردار است. زیرا وقتی انسان از محدوده فردي خارج می شود و در پیو
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این پیوند صورتی اداري می یابد، اگر اخالق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، فاجعه چندین برابر می شود. 

به همین دلیل است که واالترین مالك در هر سازمان اداري متخلق بودن افراد به اخالق انسانی است. 

لسالم) آنچه مایه برتري آدمیان و سبب واالیی شان ایشان است، کرامتهاي از منظر امیر مومنان علی (علیه ا

اخالقی است و این کرامتها در اداره امور نقشی اساسی دارد. 

روایت شده که آن حضرت فرمود: بر شما باد به مکارم اخالق که آن سبب واالیی است. 

ت و کسانی که در جایگاه اداره امور قرار می گیرند، واالیی مردمان و اعتبار آنان به مکارم اخالق در ایشان اس

بیش از هر چیز به مکارم اخالق و بزرگواریهاي انسانی نیازمندند که روابط انسانها بدون کرامتهاي اخالقی، 

روابطی خشک و نادرست خواهد شد. 

اهمیت نوع نگرش اداري 

مهمترین مبنا در سامان یافتن اخالق اداري، تصحیح بینش کارکنان و بسامان آوردن نوع نگاه آنان به 

خودشان و مردمان و مسئوالن و وظایفشان است. زمانی که نگاه انسان به خود و مردم و مافوق خود و کار 

عمل نماید، کار کردن عین اصالح شود و با نگاهی توحیدي و پاك به این امور بنگرد و براساس این نگاه 

خدمت کردن و عبادت نمودن همپاي لذت و شیرینی و همتاي رشد و شکوفایی است. 

اینکه انسان خود را چگونه ببیند و چگونه بیابد و چه جایگاهی در هستی براي خود قائل باشد، به شدت در 

عزت «و » کرامت انسانی«خویش می یابد و براي» عبد«اخالق و رفتار او تاثیرگذار است. آن که خود را 

بودن خود را از یاد می برد و براي خویش » عبد«قایل است به گونه اي رفتار می کند، و آن که » ایمانی

قائل نیست به گونه اي دیگر و متضاد با گونه نخست رفتار می نماید. » عزت«و » کرامت«

رشد کرامت کارکنان نظام اداري، و ترمیم و بنابراین از مهمترین اموري که باید به آن پرداخت، حفظ و 

تقویت کرامت ایشان است که اگر کارکنان نظام اداري خود را کریم ببینند، کریمانه رفتار می کنند و کرامت 

خود را با هیچ چیز معاوضه نمی نمایند. امیرمؤمنان علی(علیه السالم) در سفارشی گرانقدر به فرزندش 

رموده است: حسن(علیه السالم) چنین ف
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»اکرم نفسک عن کل دنیه، و این ساقتک الی الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضاً«

نفس خود را از هر پستی گرامی دار، هرچند تو را به آنچه خواهانی برساند، چه آنچه را از خود بر سر این کار 

می نهی، هرگز به تو برنگرداند. 

و خود را بنده خدا دیدن، انسان را به کرامت حقیقی می رساند و از پستی بیرون شدن از بندگی غیر خدا

دور می سازد، چنانچه در آیات قرآن کریم داریم که: 

که خدا به او کتاب و حکم و پیامبري بدهد، سپس او به مردم بگوید که به جاي سزا نباشدهیچ بشري را 

اس و خداپرست باشید بدان سبب که کتاب خدا را به خدا، بندگان من باشید، بلکه باید بگوید که خداشن

دیگران می آموختید و خود به خواندن آن می پرداختید. 

نگاه به کار و مسئولیت

نوع نگاه انسان به کار و مسئولیت از امور مهم اخالق مطلوب اداري است. کسی که کار و مسئولیت را امانت 

وفایی خویش بداند، از کار کردن احساس رضایت و خشنودي و ببیند و آن را وسیله عزتمندي و سرمایه شک

خود شکوفائی می کند و همین امر باعث بهبود اخالق اداري او می شود. امیرمؤمنان در آموزشهاي اخالق 

اداري کارگزاران و کارکنان دستگاه اداري را در این جهت آموزش می داد، چنانچه در نامه اي به اشعث بن 

چنین فرموده است: » آذربایجان«قیس، استاندار 

همانا کاري که به عهده توست، طعمه اي برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت، و آن که تو را بدان کار 

گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده، و تو پاسخگوي آنی نسبت به آن که فردا دست توست. این 

ه استبداد و خودرأیی عمل نمایی و به کاري دشوار جز با دستاویز حق براي تو نیست که در میان مردمان ب

محکم درآیی. 

نیکو و زیبا دیدن کار و تلقی مثبت از مسئولیت، حال و هواي زندگی انسان را مثبت و نیکو و زیبا می سازد 

لسالم) در و اساساً ارزش آدمی به آن چیزي است که آن را نیکو و زیبا می بیند. امیرمؤمنان علی(علیه ا
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انسان را آن بهاست که در دیده اش یعنی»قیمه کل امري ما یحسنه«سخنی بسیار واال فرموده است: 

زیباست. 

توجه به درستی عمل و دقت در کار خوب انجام دادن امور، حقی است براي نفس کار و مسئولیت و هر که 

آن در روح و روان خویش، گذشته از جوانب در اداي چنین حقی کوتاهی روا دارد، باید پذیراي تبعات منفی

و نتایج دیگر، باشد. 

علی(علیه السالم) چنین درباره کوتاهی در کار فرموده است: در هر کار و مسئولیتی آنچه اساس است توجه 

به کیفیت و دقت و درست و خوب انجام شدن آن است و این حق کار و مسئولیت است که باید ادا شود و 

آدمی میزان سنجش الهی است. نوع عملکرد

پیشگی نموده، چنین فرموده است: امیرمؤمنان علی(علیه السالم) در ضمن خطبه اي که سفارش به پروا

او خواسته است شما را بیازماید تا کار کدامیک از شما بهتر انجام شود. پس با کردارهاي خود پیشی گیرید 

تا در خانه خدا با همسایگان خدا باشید. 

از این رو آنچه در انجام دادن کار و مسئولیت به عنوان حق آن باید سخت مورد توجه قرار گیرد، کیفیت کار 

و خوب انجام دادن مسئولیت است، نه گذراندن امور به هر صورت که شد و این چیزي است که در اخالق 

اداري باید در درجه نخست اهمیت قرار گیرد. 

لیه السالم): بی گمان شما به اعراب عملها محتاج ترید تا به اعراب سخنها. به بیان امیرالمؤمنین علی(ع

عمل اعراب گذاري شده، عملی است کیفی و عملی که خوب و درست و دقیق انجام می گیرد و بی گمان 

چنین عملی اندك شمرده نمی شود. بالندگی کار و مسئولیت در صحت و سالمت و قوت آن است و ترفیع 

ین میزان صورت می پذیرد. همچنین تالش مداوم و پیوسته و دوري از هرگونه سستی و کوتاهی آدمی با ا

حقی اساسی در حقوق کار و مسئولیت است. 
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نگاه به مردم

اخالق اداري مطلوب زمانی سازمان می یابد که کارکنان نظام اداري به مردم از منظري درست بنگرند و خود 

کیل و خدمتگزار مردمان ببینند. در این صورت است که اخالق سازمانی مطلوب را کارگزار، خزانه دار، و

ظهور می نماید.

امیر مؤمنان علی(علیه السالم) در این باره به کارگزاران خود چنین آموزش داده است: 

پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهاي آنان شکیبایی ورزید، که شما خزانه دار رعیت

هستید و امت را وکال و امامان را سفیران. حاجت کسی را را ناکرده مگذارید و او را از آنچه مطلوب اوست 

بازمدارید. 

کارکنان اداري زمانی به درستی می توانند انصاف را پاس بدارند که داد مردمان را از خویش بدهند و در 

انه برخورد ننمایند و خود را وکیل و خزانه دار آنان رفتار با آنان شکیبایی داشته باشند و با ایشان طلبکار

ببینند و احساس کنند که به موکالن خود پاسخگویند و فلسفه وجودي ایشان در نظام اداري خدمتگزاري به 

مردم است. 

خطرناکترین آفت اخالق سازمانی و تباه کننده ترین عامل رفتار انسانی این است که کارگزاران و کارکنان 

اداري از باال به پایین به مردم بنگرند و خود را بر آنان مسلط ببینند و در اداره امور خود را فرمانروا نظام 

تصور نمایند و اراده فرمانروایی کنند. در نگاه امیرمؤمنان علی(علیه السالم) حقوق مردم باالترین و واالترین 

و حرمت مردم را برخاسته از اصل توحید و پیوند حقوق شمرده می شود تا آنجا که امام(علیه السالم) حقوق 

یافته با آن می بیند، چنانکه می فرماید: 

الفرائض الفرائض، ادوها الی اهللا تودکم الی الجنه. ان اهللا حرم حراما غیر مجهول، واحل حالال غیر مدخول، و «

»فی معاقدها.فضل حرمه المسلم علی الحرم کلها، و شد باالخالص و التوحید حقوق المسلمین

واجبها! واجبها! آن را براي خدا به جا آورید که شما را به بهشت می رساند. خدا حرامی را حرام کرده که 

و حرمت مسلمانان را از دیگر حرمتها ولی حاللی را حالل کرده که از عیب خالی استناشناخته نیست

پیوند داده است. برتر نهاده و حقوق مسلمانان را با اخالص و یگانه پرستی
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در نظام اداري آنچه باید در رأس مناسبات و روابط و رفتارها حاکم باشد، حرمت نگهداشتن مردم و پاسداري 

از حقوق ایشان است. این دریافت که هر کس در هر مرتبه اي از نظام اداري در جایگاهی قرار گرفته است 

باشد، تلقی اشخاص را در رویارویی با نعمت مسئولیت و که بتواند پاسدار حقوق مردم و حافظ حرمتهایشان 

در این صورت است که یک نظام اداري مبتنی .به کارگیري آن در جهت خدمت به انسانها تصحیح می نماید

بر اخالق انسانی ظهور می کند و در این مسیر پایدار می ماند.

به بیان امام علی(علیه السالم): 

براي سودهاي بندگان. پس آن نعمتها وعده دهدمخصوص يست که آنان را به نعمتهاهمانا خدا را بندگانی ا

نعمتها را از ایشان بستاند و .را در دست آنان وامی نهد چندان که آن را ببخشد و چون از بخشش بازایستند

دیگران را بدان مخصوص گرداند. 

اصول اخالق اداري

امانتداري-الف

ر و مسئولیت و انجام دادن امور با رویکرد امانتداري، اصلی اساسی در اخالق است. اگر تلقی امانتدارانه از کا

و تالش می کند که به خوبی آن را داشتهانسان کار و مسئولیت را امانت بداند، بی گمان حرمت آن را پاس 

خود می خواست که کار پیش ببرد و بالنده سازد. امام علی(علیه السالم) از کارگزاران و کارکنان نظام اداري

و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتداري نمایند، چنانکه خطاب به اشعث بن قیس، 

استاندار آذربایجان، نوشت: 

همانا کاري که به عهده توست، طعمه اي برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت. 

امانتدار مردم است و باید از اموال و امکانات و حقوق و حدود و بر این مبنا هر کس در هر مرتبه اداري 

حیثیت و شرافت آنان پاسداري کند.

در منظر امیرمؤمنان علی(علیه السالم) بزرگترین خیانت، خیانت به امت و تعدي به امانت است. 
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امانت واالترین چیز و امانتداري برترین کار معرفی شده است. از این رو در آموزشهاي امام علی(علیه السالم)

به اخالق اداري، امانتداري است. اتصالنخستین شرط 

خدمتگزاري-ب

فلسفه وجودي نظام اداري، خدمتگزاري به مردم است و همه کارگزاران و کارکنان در تمام مراتب، خادمان 

در نظام اداري مطرح است و مادام که چنین احساسی وجود داشته باشد، مردمند. این امر به عنوان یک اصل

کارگزاران و کارکنان نظام اداري با مردم رفتار مالکانه و فرمانفرمایانه نخواهند داشت، بلکه جایگاه و موقعیت 

خود را نعمتی می دانند که وسیله خدمت به مردم است. 

ه جابرابن عبداهللا انصاري چنین فرموده است: امام علی(علیه السالم) در حکمتی خطاب ب

اي جابر! آن که نعمت خدا بر او بسیار بود، نیاز مردم به او بسیار باشد. پس هر که در آن نعمت ها براي خدا 

و آن که آن را چنان که واجب است به مصرف نرساند نعمت نعمت ها را براي وي پایدار کندکار کند، خدا 

ت گرداند. او را ببرد و نیس

هرچه در انجام دادن امور، روحیه خدمتگزاري کامل تر باشد، ارزش کار و کارگزار بیشتر است و 

امیرمؤمنان(علیه السالم) سفارش می کند که باید در این جهت حرکت کرد.

مسئولیت پذیري-پ

مسئولیت پذیري در اخالق اداري، اصلی مبنایی است به گونه اي که هر نوع بی مسئولیتی به مفهوم بیرون 

شدن از مسیر درست و گام نهادن در کجی ها و ناراستی هاست. 

به بیان امیرمومنان علی(علیه السالم): دشمن ترین مردم در نزد خدا، بنده اي است که خدا او را به خود 

او پاي از راه درست بیرون نهد و بی راهنما گام بردارد، اگر به کار دنیایی اش خوانند، به کار پردازد واگذارد و

و اگر به کار آخرتی اش خوانند، سستی و کاهلی نماید، گویی آنچه براي آن کار کند بر او بایسته است و 

آنچه در آن سستی و کاهلی ورزد، از او ناخواسته. 
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ل مسئولیت پذیري اوست. هر چه کسی در مسئولیت پذیري سستی ورزد، تباهی در کمال آدمی، به کما

کارش بیشتر خواهد بود و هر چه کسی مسئولیت پذیري بیشتري داشته باشد، به کمال بیشتري از نظر 

اخالق فردي و اخالق اداري دست می یابد. امام علی(علیه السالم) حیطه مسئولیت پذیري را بسیار گسترده 

ین نموده و از کارگزاران و کارکنان خود خواسته است که نسبت به کلیه کارها و اقدامات و نیز روابط و تعی

ایشان در این زمینه می فرمایند:مناسبات خود مسئولیت پذیر باشند. 

از خدا بترسید در حق بندگانش و شهرهایش، زیرا شما مسئولید حتی در برابر سرزمین ها و چارپایان. 

ئولیت پذیري می آموزد که هر کس در هر مرتبه اي که باشد، نسبت به تمام امور و کارهاي خود اصل مس

مسئول و پاسخگوست. هیچ کارگزاري نمی تواند هرگونه که خواست با مردم رفتار نماید و خود را نیز 

فراد حتی نسبت به پاسخگو نداند. بر این مبنا کسی حق کمترین اهانت و بی احترامی به مردم را ندارد. که ا

نوع نگاه و بیان و رفتار خود مسئولند. 

انضباط کاري-ت

انضباط کاري یعنی سامان پذیري، آراستگی، نظم و ترتیب و پرهیز از هرگونه سستی و بی سامانی در کار. 

جایی این امور از عمده ترین آداب اخالق اداري است و هیچ سازمان و نظامی بدون رعایت این امور راه به 

نخواهد برد. بهترین سازمان ها و نظام ها با زیرپا گذاشته شدن اصل انضباط کاري، به تباهی کشیده می 

شوند و وجوه مثبت آنها نیز بی ارزش می گردد. تواناترین مدیران و کارگزاران و کارکنان در یک مجموعه 

و جز اتالف نیرو بهره اي نخواهند اداري که اصل انضباط کاري بر آن حاکم نیست توفیقی کسب نخواهد کرد

برد. امام علی(علیه السالم) فرموده است: 

کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روز کاري مخصوص به خود دارد. 



44

پیگیري-د

امور اداري و پیشبردن اهداف سازمانی جز با پیگیري جدي کارها تحقق نمی یابد و هرکاري نیازمند پیگیري 

جدي و تالش اساسی است تا به نتیجه مطلوب برسد و بدون وجود روحیه پیگیري در کارها هیچ کاري به 

درستی صورت نمی پذیرد. امیرمؤمنان علی(علیه السالم) در فرمانها و دستورالعملهاي حکومتی و اداري خود، 

است که در خدمتگزاري مردمان کارگزاران و کارکنانش را به پیگیري امور سفارش نموده و از آنان خواسته 

پیگیرانه عمل کنند.

آن حضرت در دستورالعملی چنین فرموده است: کسی را از درخواستش به خشم نیاورید و حاجت کسی را 

روا ناکرده نگذارید و کسی را از آنچه مطلوب اوست باز ندارید. 

معطل گردد و به سرگردانی گرفتار نظام اداري نباید به گونه اي باشد که مردم سردرگم شوند و کارشان

آیند. حبس کردن امور و متوقف ساختن کارها از بزرگترین آفات نظام اداري است که جز با روحیه پیگیري 

جدي رفع نمی گردد. 

مهرورزي-ذ

انجام دادن کارها و خدمتگزاري از سر مهرورزي واالترین هنر در اخالق است. چنانچه اگر انجام دادن امور با

و در انسانی می یابد و موجب پیوند جانها و الفت قلبها می گرددمهرورزي توأم شود، صورتی زیبا و کامالً

رفتار و مناسبات اداري، انقالبی معنوي به وجود می آورد. 

امیرمؤمنان علی(علیه السالم) در حکمتی واال فرموده است: دلهاي آدمیان رمنده است، پس هرکه با آن الفت 

ار سازد، روي بدو نهد. برقر

نیروي محبت از نظر اجتماعی، نیروي عظیم و مؤثري است و بهترین اجتماع آن اجتماعی است که با نیروي 

.محبت اداره شود. محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار

عالقه و محبت زمامدار عامل بزرگی براي ثبات و ادامه حیات حکومت است. تا عامل محبت نباشد، رهبر 

نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبري کند و مردم را افرادي منضبط و قانونی تربیت کند 
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نی خواهند بود که از زمامدارشان ولو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند. مردم آنگاه قانو

و آن عالقه هاست که مردم را به پیروي و اطاعت می کشاند.عالقه ببینند

وبه موجب لطف و رحمت الهی، برایشان نرم دل شدي که اگر تندخويقرآن به پیغمبر خطاب می کند: 

ن آمرزش بخواه و در کار با سخت دل بودي از پیرامونت پراکنده می گشتند. پس، از آنان درگذر و برایشا

آنان مشورت کن. 

در اینجا علت گرایش مردم به پیامبراکرم(ص) را عالقه و مهري دانسته که نبی اکرم(ص) نسبت به آنان 

مبذول می داشت. باز دستور می دهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و با آنان مشورت کن. اینها همه 

چنان که رفق و حلم و تحمل همه از شئون محبت و احسانند. از آثار محبت و دوستی است، هم

بردباري-س

هرکس که در هر مرتبه اي از مراتب نظام اداري قرار می گیرد باید با بردباري تمام امور را پیش ببرد و در 

ام برابر خواست مردم و احتیاجات آنان کم حوصلگی نداشته باشد و با تحمل فراوان خدمتگزاري نماید. ام

علی(علیه السالم) در دستورالعملهاي حکومتی و اداري خود، کارگزاران و کارکنان را به چنین بردباري اي 

فراخوانده است: در برآوردن حاجتهاي مردم شکیبایی ورزید. 

امیرمؤمنان بردباري را در کنار دانش در رأس ارزشها معرفی کرده است، چنانکه وقتی او را از خیر پرسیدند، 

مود: خیر آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانشت فراوان گردد و بردباریت فر

مقدار شود. بزرگ

بنابراین یک نظام اداري ارزشمند، نظامی است که بر اعمال و رفتار کارگزاران و کارکنانش بردباري حاکم 

باشد. 
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دادورزي-ش

اصلی است که بدون آن، نظام ،ناسبات اداري و در خدمتگزاري مردمرعایت عدل و انصاف در روابط و م

اداري از صورت انسانی بیرون می رود و هر فساد و تباهی گریبانگیر آن می شود. حاکمیت عدالت در نظام 

اداري و پاس داشتن داد و حفظ حقوق دیگران همانند حقوق خود و در مقام داوري حقوق طرفین را یکسان 

ایت کردن و براي دیگران حقوقی برابر خود قائل شدن مهمترین قاعده اي است که حافظ سالمت و برابر رع

و قوت نظام اداري و مایه پیوند دلهاست. اگر همین قاعده در نظام اداري رعایت شود، رابطه کارگزاران و 

کارکنان با مردم درست سامان می یابد و عدل و احسان جلوه پیدا می کند. 

نیکویی کردن و انصاف فرمان داده است و این فرمان شمول دارد و نظام اداري، نظامی اخالقی خداوند به

است که تمام روابط و مناسبات آن بر اساس دادورزي باشد. بر این مبناست که امام علی(علیه السالم) 

کارگزاران دستگاه اداري خود را پیوسته به دادورزي فراخوانده است.

نبایدهاي اداريبایدها و 

اخالق اداري به چگونه کار کردن در اداره می پردازد. یک کارمند مسلمان باید متخلق به اخالق اسالمی و 

انسانی باشد. به عبارت ساده و مختصر اخالق شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و درست 

توان بایدها و نبایدهاي اداري و چگونه کار و ترك ناصحیح و نادرست است. بنابرین اخالق اداري را می

کردن در اداره تبیین نمود. اخالق اداري مطلوب زمانی بوجود می آید که کارکنان نظام اداري یک کشور به 

مردم از منظر درست بنگرند و خود را خدمتگزار و وکیل مردمان بدانند. مهمترین مبنا در پیشرفت اخالق 

نسبت به خودشان، مردمان، مسؤالن و وظایف شان است، زمانی که دید انسان اداري تصحیح بینش کارکنان

نسبت به مردم، مافوق و کارش اصالح شود کار کردن به مثل خدمت نمودن و عبادت کردن است و این خود 

سبب رشد در اداره و توسعه اخالق در اداره می شود. در نظام اداري آن چه در راس مناسباب و رفتار اداري 

هر یک از کارکنان دولت در هر مرتبه و جایگاهی .حاکم است حرمت نگهداشتن و حفظ حقوق مردمان است

که قرار دارند اگر حافظ حقوق و حرمت ارباب رجوع باشند یک نظام اداري مبتنی بر اخالق ظهور خواهد 
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ط به انجام وظیفه بسنده رسانی وظیفه است، اما نباید فقکرد. اگرچه ارائه کار خوب براي نظام هاي خدمات

، الزم است خدمت را از مرز وظیفه در پیشگاه حق تعالی» خدمت به خلق«کرد بلکه با توجه به جایگاه رفیع 

گذرانده و آن را به حد لذت رساند. اخالق اداري همان مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در  آموزه هاي 

بایست براي احیاء اي دارد و مدیران میی و دینی جایگاه ویژهدینی ماست. امر به معروف در اندیشه اسالم

امر به معروف همت بیشتري از خود نشان دهند، امر به معروف نظارت همگانی و احساس مسئولیت افراد 

نسبت به یکدیگر است و بی اعتنایی نسبت به تذکر و ارشاد دیگران آغاز نقطه انحرافی انسانهاست. گاهی 

ت معروف و منکر موجب می شود در اذهان عمومی، معروف منکر و منکر معروف تلقی شود اوقات عدم شناخ

و در نهایت به کم رنگ شدن این فرهنگ مقدس ختم می شود. ترك امر به معروف و نهی از منکر خود یکی 

ظ کلمه از مصادیق منکر است که بایستی امر به معروف آنقدر تکرار گردد تا اذهان عموم در گام اول با لف

مأنوس و در گام بعدي با حقیقت مطلب آشنا شود چرا که امر به معروف و نهی از منکر همان دعوت به نیکی 

ها و پرهیز از زشتی هاست که فطرت آدمی پذیراي آن است. مصادیق معروف و منکر در ادارات را با عنوان 

مورد عنایت و استفاده براي کارکنان و امید است شده کهبایدها و نبایدهاي اداري در پنج حوزه شناسایی 

مدیران محترم باشد.

الف. در ارتباط با ارباب رجوع:

بایدها:

. تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصیت آنان1

. خوشرویی و خوش برخوردي در مواجه با ارباب رجوع2

. پاسخگویی و مسئولیت پذیري در قبال کار ارباب رجوع3

لی و منطقی عدم انجام خواسته هاي نامربوط  ارباب رجوع. توجیه قانونی، عق4

. توجه به کسب رضایت مردم و در نهایت رضایت الهی5

. رعایت عدالت و انصاف در برخورد با مراجعین6
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. رعایت اخالق اداري و تواضع در برابر مردم7

. رعایت اخالق اسالمی در برخورد با مراجعین8

و تعیین جایگزین براي انجام امور مراجعین در اوقات عدم حضور در محل کار . حضور به موقع در محل کار9

. تسریع و تسهیل در انجام امور مردم10

. پیگیري و رسیدگی به امورات، مشکالت و شکایات ارباب رجوع11

. درست و به موقع انجام دادن کارهاي مردم12

ارباب رجوع. داشتن سعه صدر و تمایل مثبت در برخورد با 13

. گوش دادن اثر بخش به خواسته ها و ارائه اطالعات و راهنمایی الزم و کافی ارباب رجوع14

نبایدها:

. تبعیض نژادي، قومی، خویشاوندي، مذهبی و جنسی در ارائه خدمت به ارباب رجوع1

. تجسس در امورات شخصی ارباب رجوع2

هاي مقرر در قانون . اخاذي، رشوه خواري و اخذ وجه بیش از تعرفه3

. تاثیر و قبول توصیه و سفارش در ارائه خدمات ارباب رجوع4

. منت گذاشتن و چشم داشت از بابت انجام امورات مراجعین5

. ترك محل کار در اوقات موظفی اداري بدون دلیل و اجازه6

. افشاي اسرار و اطالعات محرمانه ارباب رجوع7

برخورد با ارباب رجوع. داشتن کبر و غرور در 8

. کاغذ بازي هاي آزار دهنده و امروز و فردا کردن کار ارباب رجوع9
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ب. در ارتباط با همکار:

بایدها:

. احترام به همکاران و رفتار توأم با ادب و نزاکت1

. رعایت و داشتن رفتار مناسب همکاران خانم و آقا با یکدیگر در فضاي اداره2

سازنده و مؤثر در صورت نیاز جهت اصالح و بهبودي. ارائه انتقاد 3

. داشتن وحدت ، صمیمیت و همدلی با همکاران4

. همکاري، مشورت و مشارکت در انجام بهینه وظایف شغلی و سازمانی5

. توسعه و توانمندي همکاران از طریق انتقال تجارب و تسهیم اطالعات6

. امانتداري و حفظ اسرار همکاران7

ه معروف و نهی از منکر. امر ب8

. محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همکاران9

. کمک به انجام وظایف شغلی همکار در صورت نبودن ایشان در محل کار و یا در زمان مشغله زیاد ایشان10

نبایدها:

. تجسس در امور شخصی همکاران1

. انتقام جویی از همکاران و مراجعه کنندگان2

استهزاء و تخریب همکاران. 3

. دخالت بی مورد در امور غیر مرتبط با وظایف محوله4

. عدم توجه به نظرات همکاران و عدم استفاده از مشارکت مردم در کارها5

. سوء ظن، بخل و حسادت به همکاران6
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ج. در ارتباط و رفتار مدیر با کارمند:

بایدها:

متخصص و شایسته در بخش هاي مختلف اداره جهت پیشبرد سریع امور. بکار گیري نیروهاي متعهد، 1

. عدالت و انصاف در برخورد با زیر دستان2

. تفویض اختیارات و استقالل در انجام وظایف شغلی و سازمانی3

. افزایش توانمندیهاي کارکنان از طریق انتقال تجارب و آموزش4

براي انجام وظایف شغلی و سازمانی. ایجاد انگیزه، میل و عالقه در کارکنان 5

. تشویق و تنبیه به موقع کارکنان6

. حس مسئولیت پذیري و مشارکت کارکنان در امور7

. حضور مدیر دستگاه در بین همکاران به منظور رسیدگی به امور آنها8

. تقویت حس همکاري، تعاون و مشارکت در بین کارکنان9

ابتکار ، خالقیت و نوآوري کارکنان. برنامه ریزي براي گسترش روحیه10

. تقدیر از نیروهاي مبتکر، خالق، فعال و وظیفه شناس دستگاه و حمایت جدي از آنان11

. ترویج روحیه مردم داري و نهادینه نمودن اخالق اسالمی در بین کارکنان12

د. کنترل و ارزشیابی دقیق کارکنان و ارائه بازخورد مناسب براي اصالح و بهبو13

. فراهم نمودن شرایط رشد و تعالی کارکنان در ابعاد مختف14

. حمایت و پشتیبانی جدي از همکاران براي رفع مشکالتشان 15

نبایدها:

.  تجسس در امور شخصی کارکنان1

.  پیش داوري و قضاوت یکطرفه نسبت به پرسنل 2

.  استبداد، تکبر، تحقیر و استهزا تبعیض، بی احترامی و خشونت در برخورد با زیر دستان 3
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.  انتصاب ناشایسته اقوام، نزدیکان و دوستان فاقد صالحیت4

.  عدم نظارت مسئولین بر واحد هاي تحت نظر خود5

.  وعده هاي پوچ و غیر قابل انجام به کارکنان6

از شغلی کارکنان.  کتمان اطالعات مورد نی7

.  نتیجه تالش و کار زیر دستان را به خود نسبت دادن8

.  به کار گیري کارکنان مجموعه تحت مدیریت جهت انجام امور شخصی و غیر اداري9

د. در ارتباط و رفتار کارمند با مدیر:

بایدها:

.  اطاعت پذیري و انجام به موقع دستورات مافوق1

سازمانی.  رعایت سلسله مراتب 2

.  حفظ حرمت و منزلت مدیران در محیط اداري و غیر اداري3

.  ارائه نظرات کارشناسی در رابطه با وظایف شغلی و سازمانی4

.  صداقت، امانتداري و برخورد مؤدبانه با مافوق5

.  مشارکت جدي در کارهاي تیمی و انجام وظایف شغلی6

شده .  استفاده درست در مقابل اختیارات تفویض7

نبایدها:

. عدم رعایت سلسه مراتب اداري1

. تمرد و سرپیچی از دستورات مافوق2

. دروغ، تهمت، افتراء، غیبت کردن و بدگویی پشت سر مدیران3

. ارائه گزارشات خالف واقع4
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. تملق و چاپلوسی در رفتار و ارتباط با مافوق5

قرار دادن. فقط خود را مقرب درگاه مدیر و سرپرست مافوق 6

. از زیرکارها ، شانه خالی نکردن و امور محول شده را به گردن دیگران نیانداختن7

ه. در ارتباط با سازمان و شغل:

بایدها:

. انجام به موقع و دقیق وظایف محوله1

. حضور منظم و به موقع در محل کار و فعالیت تا پایان وقت اداري2

شغلی و سازمانی. ارتقاي دانش و مهارت مورد نیاز3

. سخت کوشی و تالش در کار 4

. دقت و احتیاط در مصرف بیت المال و جلوگیري از ریخت و پاش و دوري از اسراف5

. افزایش بهره وري، اصالح الگوي مصرف، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان6

شغلی و سازمانی. ارتقاي خالقیت و نوآوري در روشهاي انجام وظایف 7

. رعایت پوشش اداري8

. توجه به ساده پوشی و عدم آرایش زننده در ادارات و مراکز آموزشی و عمومی9

. رعایت قوانین، مقررات، ضوابط اداري و آراستگی محیط کار10

. رعایت شئون و شعائر و اخالق اسالمی (در گفتار، رفتار و پوشش و برخورد با دیگران)11

رار شغلی و افزایش تعلق و شهرت سازمانی . حفظ اس12

. برگزاري و شرکت فعال و به موقع در نماز جماعت و تشویق همکاران براي شرکت در نماز13

. آشنایی با قوانین، دستورالعملها و علوم وفنون و تکنولوژیهاي نوین مرتبط با وظایف شغلی و سازمانی14

خدمات و اسناد و مدارك مرتبط. شفاف سازي و مستند سازي نحوه ارائه 15
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نبایدها:

. سوء استفاده از موقعیت شغلی و استفاده شخصی از امکانات دولتی و مردمی1

. اعمال نفوذ براي نیل به منافع شخصی و گروهی و پذیرایی هاي پر خرج براي حفظ موقعییت شخصی2

داخلی و خارجی. برگزاري جلسات زاید و بی فایده و سفرهاي پرهزینه و بی مورد 3

. سهل انگاري در وظایف اداري و کم فروشی و کم کاري4

. دیر سرکار آمدن و زود رفتن از محل کار5

. انجام کارهاي شخصی در اوقات و ساعات اداري 6

. ماندن در اداره در غیر ساعات اداري و انجام ندادن کار و گرفتن اضافه کاري7

گیري اموال حتی در جهت مصارف اداره. اسراف و افراط و تفریط در بکار 8

. سهل انگاري در حفظ امکانات دولتی، بدبین کردن مردم به نظام و انقالب اسالمی9

. اسراف در برگزاري جشنواره ها و هزینه هاي جانبی سنگین(انواع پذیرایی ها)10

. اختالس، جعل، خیانت در امانت و عدم وفاي به عهد11

نی و بی مورد با تلفن اداره. مکالمه زیاد و طوال12

. افشاي اطالعات موجود در دستگاه13

. استعمال دخانیات و داشتن اعتیاد14


