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چکیده
نامۀ امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر ،فرماندار مصر ،یکی از مهمترین مصادیق مؤلفههاا االا
حرفها مدیران و کارگزاران حکومتی در منابع اس می محسوب میشود که در آن ،ویژگیها اساسی
یک مدیر و کارگزار حکومتی بیان شده است .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی مؤلفهها اال حرفها
مدیران ازدیدگاه حضرت علی (ع) است .جامعۀ آمار پژوهش ،کلیۀ الطبهها ( 142مورد) ،نامهها (97
مورد) و حکمتها نهج الب غه ( 484مورد) را دربر میگیرد و ازطریق سرشمار  ،تمام این مؤلفهها
در آن بررسی شده است .برا جمعآور اط عات از چکلیست حاو مؤلفههاا االا حرفاها
استفاده کردهایم و واحد تحلیل با توجه به ماهیت نهج الب غه ،پاراگرافها کوتاه و بلند بوده است
که روایتها این کتاب را شامل میشود .برا انجامدادن پژوهش ،از روش تحلیل محتوا استفاده کرده
و براساس تکنیک آنتروپی شانون ،داده ها بهنجار ،بار اط عاتی و ضریب اهمیت هریک از  12مؤلفۀ
شناساییشده را محاسبه کردهایم .اط عات موردنیاز برا تحقیق را از الطبهها ،نامهها و حکماتهاا
نهج الب غه گرد آورده و فراوانی واحدها تحلیل جامعۀ آمار و ضریب اهمیت آنها را نیز مشخص
کردهایم .از  142الطبۀ نهج الب غه ،در دو الطبه ( 269و  ،)274از  97نامۀ این کتاب ،در هشت نامه (.2
 67 ،21 ،22 ،46 ،12 ،16و  )96و از  484حکماات آن ،در شااش حکماات ( 271 ،262 ،24 ،22 ،7و
حرفها پرداالته شده است .مؤلفاۀ بردباار باا 21/8
 )191بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اال
درصد ،بیشترین میزان بار اط عاتی و ضریب اهمیت را درمیان مؤلفهها دارد و پا از الاوشرفتاار ،
امانتدار  ،الدمت گزار  ،و توجه به حرمات و کرامات کارمنادان کاه در مراتاب دوم و ساوم ارار
میگیرند ،بقیۀ مؤلفه ها دارا کمترین بار اط عاتی و ضریب اهمیت هستند.
واژگان کلیدی :اال

حرفها  ،نهج الب غه ،تحلیل محتوا ،آنتروپی شانون.
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بیان مسئله

اال یات و اصول اال ی ازجمله مباحثی است که در اس م بر بهکارگیر آن در
جامعه تأکید شده است .پیامبر اکرم (ص) هدف از رسالت الویش را بهکمالرساندن
مکارم اال ی معرفی کردهاند؛ بنابراین ،اال یات بهعنوان مجموعها

از ارزشها و

بایدهاونبایدها نقشی مهم در مدیریت اثربخش سازمانها ایفا میکند و مباحث مرتبط
با اال در احادیث نقل شده از پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیشوایان معصوم (ع) اهمیت
فراوان دارد؛ چنانکه در حدیثی معروف از حضرت رسول (ص) میالوانیم« :اِنِِّما بُعِثتُ
لِاُتِمِمُ مَکارِمُ االَال

»؛ یعنی« :من تنها برا تکمیل فضایل اال ی مبعوث شدهام» (بور انی

فراهانی ،2172 ،ص .)24 .مبحث اال
اال

حرفها

است .اال

حرفها

 ،شاالهها
به شکلها

متعدد

دارد که یکی از آنها

متعدد

تعریف شده و در این

پژوهش عبارت است از شااله ا از دانش اال که در آن ،بررسی تکالیف اال ی در
یک حرفه و مسائل اال ی آن صورت میگیرد و شیوهها و دستورالعملهایی بهست
داده می شود که این تکالیف را برا افراد و گروهها حرفها تعیین میکنند (عاملی،
 ،2188ص .)222 .حرفه را نیز میتوان عبارت از فعالیتی معیّن دانست که موجب
هدایت فرد بهسو مو عیت تعیینشده همراه با اال الاص میشود.
الگوها رفتار درسطح نهادها و سازمانها اجتماعی ،وحدتبخش جامعۀ دینی
هستند و در تعریفی کلی مایتاوان الگوهاا اال ای و رفتاار ارتبااطی را عباارت از
مسئولیت پذیر دربرابر حقو افراد دانست .جامعۀ دینی ازحیث تعامال ساازمانهاا و
نهادها اجتماعی در آن و نیز ازنظر رفتار ارتباطی افراد ،متضمن مسائل متعدد اسات و
برا تعیین مؤلفهها کاربرد اال حرفها اسا می مایتاوان از اصاول راهبارد
اال حرفه ا در اس م بدین شرح استفاده کرد :احترامگزاردن اصیل و نامشارو باه
انسانها ،رعایت آزاد انسانها ،بر رار عدالت دربارۀ انسانها ،امانتدار در رفتار و
بینش شخصی (بور انی فراهانی ،2172 ،ص.)26 .
اال حرفه ا یکی از مسائل اساسی در همۀ جوامع بشر بهشمار میآید؛ از ایان
رو  ،در هر جامعه ا الزم است ویژگیها و اصول االا

حرفاها تعریاف و بارا

تحققیافتن آن فرهنگساز شود .یکی از مهامتارین دغدغاههاا مادیران کارآماد در
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سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترها مناسب برا افراد شاغل در تمام حرفههاست
تا آن ها با احساس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعاه و حرفاۀ الاود باردازناد و
اصول اال ی حاکم بر شغلشان را رعایت کنند (امیار  ،همتای و مبینای ،2187 ،ص.
 .) 219مدیریت اس می از دیرباز ،موردع ۀ کسانی بوده اسات کاه دل درگارو اسا م
داشته و بنابراین ،بسیار کوشیده اند تا درجهت شناالت و معرفای ایان موضاوع ،گاامی
فراپیش نهند (چاووشی ،2174 ،ص .)44 .برا رسیدن به حقیقت مدیریت اسا می یاا
مدیریت در اسا م از روشهاا مختلفای مایتاوان اساتفاده کارد؛ مانناد روشهاا
مورداستفادۀ محققان اس می که بدین صورت دستهبند مایشاود (چاووشای،2174 ،
ص:)21 .
الف) روشهایی که در آنها گروهی از محققان بهسبب ضاعف شناالتشاان درباارۀ
مدیریت غربی و با توجه صِرف به مدیریت در اس م ،مدیریت غربای را باهکلای نفای
کرده و وارد این حوزه نشدهاند؛
ب) روشهایی که در آن ها گروهی دیگر با الوب و صحیح دانستن مدیریت غربای
کوشیدهاند با توجیه مسلمانی مدیریت غربی ،آن را بهنوعی اس می جلوه دهند.
هدف نهایی از تربیت اال ی در اس م ،ارتقایافتن از درجات بلی درپرتو معرفات
الهی است تا شخص ،شایستگی الزم برا تقرب به الادا را باهدسات آورد (موساو ،
 .)2184فضایل و مکارم اال ی اهل بیات (ع) ،برتارین روش تربیتای بارا شایعیان و
محبانشان محسوب میشود و آنان بهحق ،واالترین نمونههاا کرامات و فضایلیت انساانی
بهشمار میآیند؛ بر همین اساس ،حضرت علی (ع) نیز اسوها کامل از سیرت پیاامبر (ص)
(روزنامۀ کیهان ،2181/6/7 ،ص )2 .و نمونۀ انسان کامل است؛ زیارا هماۀ ارزشهاا
انسانی درحد اع و بهصورتی هماهنگ در وجودش رشد کرده و آن حضرت ،مجتماع
تمام ارزشها اس می است (مطهر .)2166 ،
نهج الب غه ،کتابی برا تعلیموتربیت ما الفتگان در بستر منیت ،و حجااب الاود و
الودالااواهی اساات و ماایتااوان آن را همنااون معجااونی شاافابخش و مرهماای باارا
تسکین دادن دردها فرد و اجتماعی دانست .این گنجینۀ ارزشمند ،مجموعها اسات
با ابعاد به اندازۀ ابعاد انسان و جامعۀ انسانی از هنگام صدور آن تا هر زمانی که تاریخ
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پیش رود ،هرچه جامعهها بهوجود آیند و ملتهاا متحقاق شاوند ،و هر ادر متفکاران،
فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند (دلشاد تهرانی .)2197 ،اال

حرفاها ،

الاستگاه فرهنگی دارد و معرفتشناسی انسان در ساماندهی نوع رفتار ،مؤثر است .این
مفهوم به عنوان رکنی بنیادین در معاارف اسا می آماده اسات و مایتاوان از آن بارا
تعامل ها فرهنگی با دیگر ا وام و ملال اساتفاده کارد (فرامارز راملکای و همکااران،
.)2186
هدف از این تحقیق ،بررسی مؤلفهها اال
در بیشتر تحقیقها انجامشده در این حوزه ،اال

حرفها ازنظر نهج الب غه است؛ ولی
حرفها و تعهاد ساازمانی ازنظار

اندیشمندان حوزۀ مدیریت و علوم تربیتی و بهصورت ترکیبای باا آماوزههاا اسا می
بررسی شده است .این پژوهش با اساتفاده از روش تحلیال محتاوا و تکنیاک آنتروپای
شانون انجام شده است؛ ولی در بیشتر تحقیقها دیگر از روش پیمایشی و اسناد  ،و
در برالی موارد ،از تکنیک دلفی استفاده شده است .وجه اشتراک این تحقیاق باا دیگار
تحقیقها صورتگرفته در این حوزه ،این است که در آنها نیز به برالای مؤلفاههاا
اال

حرفها در نهج الب غه پرداالتاه شاده؛ ولای بررسای ازدیادگاه دانشاجویان و

استادان صورت گرفته است.
براساس رویکرد مکتب الهامبخش اس م ،هدف از علم اال  ،پاککاردن نفا از
صفات ناپسند و آراستن آن به ملکات جمیله است و از این عمال باه تهاذیب االا
تعبیر میشود (حسینی ،2174 ،ص .)82 .رایجترین معناا اصاط حی االا درمیاان
اندیشمندان اس م ،عبارت است از :صافات و ویژگایهاا پایادار نفا کاه موجاب
میشوند کارهایی متناسب با آن صفات ،بهصورت الودجوش و بدون نیااز باه تفکار و
تأمل از انسان صادر شود (با ر  ،صاالحی و حااجیزاده ،2187 ،ص .)21 .در اندیشاۀ
توحید امیر مؤمنان (ع) ،ایمانداشتن به حقیقت هساتی و باورهاا دینای در اصا ح
اال حرفها  ،نقش اساسی دارد (حسینی ،2174 ،ص .)74 .مرور بر تااریخ اسا م
نشان می دهد بهترین الگو برا جامعۀ ما درزمینۀ اال حرفها مدیران ،شیوۀ مدیریتی
پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) است .درپی مطالعۀ نهج الب غه و نامههاایی کاه امیار
مؤمنان (ع) به فرمانداران الود نوشتهاند ،مشاهده میکنیم آن حضرت با مدیران الود ،با
جدیت و حساسیت فراوان رفتار میکردهاند (فرامرز راملکی ،2182 ،ص 64 .و .)62
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مهمترین اصول اال ی ذکرشده در منابع اس می و نهج الب غه درالصوص اال
حرفها مدیران بدین شرحاند:
الف) شایستهساالر و اهلیتگرایی :یکی از مهمترین تمهیادات االا

حرفاها ،

شایسته ساالر است و رارگرفتن افراد در مو عیتها شغلیا کاه شایساتگی آن را
ندارند ،بزرگترین ظلم به اال

حرفاها محساوب مایشاود .باا توجاه باه اهمیات

شایستهساالر و اهلیتگرایی ،و نقش آن در اال حرفها  ،هرکسای بایاد براسااس
ص حیتها و توانمند هایش در جایگاه مناسب الویش رار گیرد؛ بهنحو که بتواناد
به بهترین صورت ،کار و مسئولیت الود را انجام دهد؛ در این صاورت ،زمیناۀ مناساب
برا اال ادار فراهم میشود (حسینی ،2174 ،ص .)81 .منظور از شایستهسااالر ،
فرایند است که در آن ،انتخاب شایستهترین افراد در بهترین ترکیب باا مناسابتارین
شرایط و بیشترین بهرۀ کار معنا مییابد .حضرت علی (ع) در نامۀ  21به مالک اشاتر،
اینگونه متذکر شدهاند« :برسر هریک از کارهایت مسئولی از آنان بگمار که نه بزرگیِ کار ،او

را ناتوان سازد و نه بسیار ِ آن و را پریشان کند» .همانگونه که مشاهده میکنیم ،حضرت
امیر نیز در اینجا بر انتخاب افراد متناسب با شغل تأکید کردهاند و در ک م ایشان ،ماراد
از بزرگی و بسیار ِ کار ،تمام جوانب آن کار است که باید درنظر گرفته شود و فارد
که برا انجامدادن کار انتخاب میشود ،باید از تمام جواناب آن مسائولیت ،آگااه و در
انجامدادن آن ،توانا باشد (حسینی ،2174 ،ص.)81 .
ب) ع همند ِ شخصی :رارگرفتن انسان در جایگاه حرفها ِ متناسب با روحیاات
و ع یقش ،و انجام دادن کار و مسئولیت با عشق و ع اه ،بساتر بسایار نیکاو بارا
تحققیافتن اال حرفه ا است .حضرت علای (ع) در حکمات  271از نهاج الب غاه
دربارۀ این مسئله میفرمایند« :دلها را مِیلی است و رو آوردنی و پشتکردنی؛ پ

دلها را

آنگاه بهکار گیرید که الواهان است و رو در کار؛ چه اگر دل بهناالواه به کاار وادار شاود،

کور گردد» .ع همند شخصی سبب میشود سختیها کار برا انسان ،آسان شوند و
انسان با د ت و توجه بیشتر مسئولیت الود را انجام دهد .در جاایی دیگار ،حضارت
علی (ع) میفرمایند« :مرا نرسد که شما را به کار وادارم که ناالوش میانگارید» .چنانکاه
از این جمله برمیآید ،آن حضرت از ایجاد فضا نوأم با زور ،اکراه و استبداد در محیط
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کار بهشدت پرهیز میکردند و همواره میکوشیدند زمینهها کارکردن توأم با انگیازه
و ع ه را فراهم کنند؛ بنابراین ،اگر بتوانیم با استفاده از راهکارهایی افراد را باه کاار و
مسئولیتشان ع همند کنیم ،فضا الزم برا ظهور االا

حرفاها فاراهم مایشاود

(دلشاد تهرانی ،2197 ،ص.)224 .
ج) تأمین مالی و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان :یکای از مهامتارین تمهیادات
اال حرفه ا  ،تأمین مالی کارکنان است؛ زیرا دغدغاۀ معااش و نگرانای ماالی بارا
گذران زندگی آبرومند ،زمینهها تحقاقیاافتن االا حرفاها را ازباین مایبارد یاا
دستکم ،تحققیافتن آن را بسیار دشوار میکند؛ بنابراین ،حضرت علی (ع) در فرمانها
و دستورالعمل ها حکومتی و ادار الود بر تأمین کامل و وافی کارگزاران و کارکناان
تأکید فراوان کرده و آن را زمینهساز اال حرفاها دانساته اسات .در ناماۀ  ،21امیار
مؤمنان به مالک اشتر میفرماید« :روز ِ ایشان را فراخ دار که فراالیِ روز  ،نیرویشان دهاد

تا درپی اص ح الود برآیند و بینیازشان سازد تا به مالی که دراالتیار دارند ،دسات نگشاایند»؛
بدین ترتیب ،ازمیانبردن مشک ت مالی و معیشاتی ،و دغدغاههاا معااش کارمنادان،
عاملی مهم در ارتقا اال

حرفها بهشمار میآید (حسینی ،2174 ،ص.)84 .

د) انونگرایی :این اصل عبارت است از عملکردن باه اوانین رسامی و کوشاش
برا تطبیقدادن آن و فراهمآوردن زمینۀ آزاد بیان و بدون ترس از انتقاامگیار مقاام
باالتر ،و نافذبودن سلطۀ انون نسبتبه سلطۀ انسانی .هر در در فضا کار و مسئولیت،
انون گرایی بیشتر حاکم باشد ،زمینۀ الزم برا تحققیاافتن االا

حرفاها  ،بیشاتر

فراهم میشود .روحیۀ انونگرایی ،بهترین بستر برا شکوفایی اال حرفها اسات.
حضرت علی (ع) در نامۀ پنجم نهج الب غه به اشاعث بان ای  ،اساتاندار آذربایجاان
میفرمایند« :این حق برا تو نیست که درمیان مردمان به استبداد و الودرأیی عمل کنی و باه
کار دشوار جز با دستاویز محکم درآیی .و در دست تو مالی از مالها الدا  -عزِّ و جالِّ-

است و تو آن را الزانهدار ».
کلماتی که حضرت در این نامه بهکار بردهاند ،حاو همۀ وانین حکومت اسا می
است .ایشان کارگزاران الود را به رعایتکردن این وانین که در الب نامه برایشان تبیین
میکردند ،ترغیب و تشویق میفرمودند .ایجاد اال

حرفها جز درپرتو اِعمال انون،
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امکانپذیر نیست و اال

حرفها باا امتیازبخشای ،مرزشاکنی و اانونشاکنی جماع

نمیشود (دلشاد تهرانی ،2197 ،ص.)21 .
ه) حفظ امنیت شغلی کارکنان :یکی از عوامل زمینهساز و برپادارندۀ اال

حرفها ،

امنیت شغلی است؛ بدان معنا که کارکنان نظام ادار بهراحتی و بدون های دغدغاها
بتوانند تمام مراتب ادار را نقد کنند .حضرت علی (ع) دربارۀ این مسائله فرماودهاناد:
«کسی تو را بهدرستی دوست میدارد کاه تملاق تاو را نگویاد» (آماد  ،2169 ،ج ،1 .ص.
 .)222این سخن امیر مؤمنان نشان می دهد که اگر در نظام ادار  ،امنیت شاغلی وجاود
داشته باشد ،افراد الیراندیش جرئت پیدا میکنند با انتقادها سازندۀ الویش ،ضعفهاا
و کاستیها نظام ادار را گوشزد کنند؛ همننین از طرف دیگر ،جایی بارا مساائلی
همنون تملقگویی با ی نمیماند و بدین سان ،اال حرفها برپایۀ امنیت شاغلی بناا
نهاده میشود (حسینی ،2174 ،ص.)82-84 .
و) نظارت ،بازرسی و پیگیر  :منظاور از ایان اصال ،سانجش و اصا ح عملکارد
سازمان یا فرد است .حضرت علی (ع) در نامۀ  21نهج الب غه به مالک اشتر فرمودهاند:
«پ

در کارها کارگزارانت وارسی کن و ارباب راستی و وفاا را بار آناان مرا اب سااز کاه

بازرسی نهانی در کارشان آنها را به امانتدار و نرمی با مردمان وادار مایساازد» .در اینجاا
حضرت تصریح میکنند بازرسی و پیگیر عملکرد کارمندان باعث مایشاود آناان باا
د ت بیشتر کارهایشان را انجام دهند .از سو دیگر ،بدون صورتگرفتن بازرسای و
پیگیر  ،افراد که کارهایشان را بهالوبی انجام میدهناد ،باه تشاویق و تقادیر امیاد
ندارند و بنابراین ،اهمیت بازرسی و پیگیر ازمنظر اال
(حسینی ،2174 ،ص.)82 .

حرفها  ،بسیار روشن است

ز) ارزشیابی عملکرد کارکنان و دردانی از آنان :ارزشیابی عبارت از تعیین ارزش و
اهمیت یک چیز یا عمل است و احساس الرسند و سااس با ابراز محبت و پیام مثبت
صورت می گیرد .ارزشیابی عملکرد کارگزاران و کارکنان ،و متمایزکردن نیککرداران از
بدکرداران و الدمتگزاران از سهلانگاران در نظام ادار  ،مسئلها مهم در شکلگیار

حرفها محسوب میشود؛ چنانکه حضرت علی (ع) در نامۀ  21نهج

و پایدار اال
الب غه به مالک اشتر فرمودهاند« :مبادا که نکوکار و بدکار درنازدت یکساان باشاند کاه آن،
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رغبت نکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را باه باد وادار نمایاد! و درباارۀ هریاک از آناان

عهدهدار باش که او برعهدۀ الود گرفت» .نظام تشویق ع وهبر ایجاد پایها مستحکم برا
اال

حرفها  ،موجب دلبستگی به کار و رضایت شغلی نیز میشود (حسینی،2174 ،

ص .)82 .امیر مؤمنان در نامۀ  21درباارۀ ارزشایابی صاحیح کارکناان باه مالاک اشاتر
فرمودهاند:
رنج و زحمت هریک از آنان را شناسایی کن و هرگز تا ش و رناج کسای را باه
حساب دیگر نگذاشته و ارزش الدمت او را ناچیز مشمار تا شارافت و بزرگای
کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمار یا گمنامی کسی باعث شود
که کار بزرگ او را ناچیز بدانی.

ح) امانتدار  :منظور از این اصل ،حفظ و نگهدار هر چیز بدون داللوتصرف
در آن است .تلقای اماناتداراناه از کاار و مسائولیت ،و انجاامدادن اماور باا رویکارد
امانتدار  ،مسئلها مهم درحوزۀ اال بهشمار میآید .الطبۀ  274نهج الب غه دارا
سه بخش است :فراز اول ،نماز؛ فراز دوم ،زکات؛ فراز سوم ،امانتدار  .در این الطبه،
حضرت علی (ع) به ما میآموزد که دنیا و مافیها که انسان نیز یکی از آنهاست ،امانات
محسوب میشود (فرامرز راملکی ،2182 ،ص.)98 .
امیر مؤمنان در نامۀ پنجم نهج الب غه به اشعث بن یث ،استاندار آذربایجاان نوشاته
است« :همانا کار که برعهدۀ توست ،طعمها برا تو نیست؛ بلکه امانتی است بر گردنات».
ازنظر آن حضرت ،بزرگ ترین الیانت ،عبارت از الیانت باه امات و تعاد باه امانات
است .در آموزش ها ایشان ،امانت ،واالترین چیز و اماناتدار برتارین کاار معرفای
شده؛ از این رو  ،نخستین شر اتصاف به االا حرفاها  ،اماناتدار اسات و در
سخنان گران در ایشان نیز میالوانیم« :رأس مسلمانی ،امانتدار اسات» (آماد ،2169 ،
ج ،4 .ص )49 .و «برترین ایمان ،امانتدار است» (آمد  ،2169 ،ج ،4 .ص.)18 .
) الدمتگزار  :حضرت علی (ع) در حکمت  191نهج الب غه الطاب به جابر بن
عبداهلل انصار میفرمایند:
ا جابر! آن که نعمت الدا بر او بسیار بُوَد ،نیاز مردمان به او بسیار بُوَد؛ پ

هرکه

در آن نعمتها برا الداوند کار کند ،الداوند نعمتها را برا او پایدار کند و آن
که آن را چنانکه واجب است ،بهمصرف نرساند ،نعمت او را ببَرَد و نیست گرداند.
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همانگونه که از این ک م حضرت امیر درمییابیم ،هدف الدا از اعطا نعمات باه
هر فرد ،برآوردن نیاز مخلو ات دیگر است و فرد صاحب نعمت باید با الدمتگزار به
اللق ،شکر آن نعمت را به جا آورد؛ مث ً کار و مسئولیت اجتمااعی ،نعمتای ازطارف
الداست و انسان برا حفاظ بقاا آن بایاد الادمتگزار اللاق باشاد .گذشات ،ایثاار،
فداکار  ،تحمل سختیها و احساس همبستگی با همنوعان ،مصدا هاا الادمتگزار
هستند .حضرت امیر در نامۀ  21به مالک اشتر فرمودهاند« :آننه میبخشی ،چنان بخش که

بر تو گوارا آید و آننه بازمیدار  ،با مهربانی و پوزش الواهد بود» .منظور از این جمله ،آن
است که در الدمتگزار به اللق الداوند اگر کار برایشان انجام میدهیم ،باید آن کار
با میل ،رغبت و الضوع همراه باشد؛ نه با منت و اذیت ،و اگر مایل به انجامدادن کار
نبودیم ،پاسخ منفی ما توأم با احترام ،پوزشالواهی و مهرباانی باشاد (حساینی،2174 ،
ص.)89 .
) مسئولیتپذیر  :ایان اصال بنیاادین در االا

حرفاها اهمیات بسایار دارد؛

به گونها که هرگونه بیمسئولیتی بهمعنا بیرونرفتن از مسیر درست و گاامنهاادن در
راه ناراستیهاست .مسئولیت پذیر  ،تعهد در وجود فرد برا انجامدادن مطلوب تمام
فعالیتهایی است که به و واگذار شدهاند.
حضرت علی (ع) بر مسئولیتپذیر تأکید فراوان کرده و آن را دارا دامنها بسیار
گسترده برا کارگزاران الود دانستهاند .همانگونه که از این سخن ایشان در الطبۀ 269
نهج الب غه که فرمودهاند« :از الدا بترسید در حق بندگانش و شهرهایش؛ زیرا شاما دربرابار

سرزمینها و چارپایان ،مسئول هستید» ،برمیآید ،حیطاۀ مسائولیت کاارگزاران و مادیران،
نهتنها مردم ،بلکه شهرها و حیوانات را نیز دربر میگیرد و امیر مؤمنان باا ایان بیاان از
کارگزاران الود الواستهاند در تمام اماور و مناسابات ،مسائولیتپاذیر باشاند (دلشااد
تهرانی ،2197 ،ص.)286 .
ک) انضبا کار و اولویتبند امور :انضبا کار عبارت است از سامانپذیر ،
آراستگی ،رعایت نظم و ترتیب ،و پرهیز از هرگونه سستی و بیسامانی در کارهاا .ایان
موارد از مهمترین آداب اال حرفه ا هستند و هی سازمان و نظامی بادون رعایات
آن ها راه به جایی نخواهد برد .حضرت علی (ع) در شیوۀ حکاومتیِ الاود بار انضابا
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کار

تأکید فراوان کارده و فرماودهاناد« :کارهاا مانظم و منضابط باهسابب مخالفات و

ال فکار تباه میشاود» (آماد  ،2169 ،ج ،1 .ص)112 .؛ همنناین در ناماۀ  21نهاج
الب غه به مالک اشتر میفرمایند« :کار هر روز را همان روز انجام بده؛ زیرا هار روز ،کاار
مخصوص به الود دارد» .سخنان ارزشمند حضرت امیر دربارۀ انجامدادن کارها در موعاد
مقررشده برا آنها و الوددار از مؤکولکردنشان باه و ات دیگار ،تأکیاد ایشاان بار
انضبا و برنامهریز برا انجامدادن کارها را نشان میدهد (حسینی ،2174 ،ص-89 .
 .)88الزمۀ انضبا کار  ،پرهیز از شتابزدگی و سستی در اماور اسات؛ چناانکاه آن
حضرت در نامۀ  21نهج الب غه دربارۀ ضارورت پرهیاز از شاتابزدگای و سساتی در
انجامدادن کارها به مالک اشتر میفرمایند:
مبادا هرگز در کار که و ت آن فرانرسیده ،شاتاب کنای یاا کاار کاه و ات آن
رسیده ،سستی ورز و یا در چیز که [حقیقت آن ]،روشن نیست ،ساتیزهجاویی
نمایی و یا در کارها واضح و آشکار کوتاهی کنی! ت ش کن تا هار کاار را در
جا الود و در زمان مخصوص به الود انجام دهی.

ل) پیگیر امور :امیر مؤمنان در فرمانها و دستورالعملها حکومتی و ادار الود،
مدیران و کارگزارانشان را به پیگیار اماور سافارش کارده و از آناان الواساتهاناد در
الدمتگزار مردمان ،پیگیرانه عمل کنند .آن حضرت دربارۀ این مسئله فرمودهاند« :تماام
شدن کارها در کاملکردن آنها است» (آمد  ،2169 ،ج ،2 .ص .)12 .حضرت علای (ع)،
الود در تمام موارد ،کارها را بهدرستی پیگیر مایکارد و از کاارگزارانش نیاز چناین
میالواست؛ زیرا معتقد بود ارزش کارها به پیگیر آنها تا زمان رساندنشان باه نتیجاه
است .آن حضرت در نامۀ  22نهج الب غه الطاب به مالک اشتر میفرمایاد« :کسای را از
درالواستش به الشم نیاورید و حاجت کسی را رواناکرده مگذارید و کسی را از آننه مطلاوب

اوست ،بازمدارید» .درصورت وجودداشتن روحیۀ اال

حرفها در سازمان ،مدیران آن

سازمان در پیگیر کارها اهتمام الزم را الواهند داشت (حسینی ،2174 ،ص.)88 .
م) رفق و مدارا :این اصل عبارت است از نرمالویی ،رأفت ،و ترک زور و الشونت
در سخن و عمل دربرابر مردم در تمام حاالت .ازدیدگاه حضرت علی (ع) ،رفاقورز
بهترین وسیله برا توفیقیافتن در امور است و بایگماان در االا

حرفاها  ،نقاش

اساسی دارد؛ چنان که آن حضرت به کارکنان و مدیران الود فرمان داده است با مردم ،با
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مدارا رفتار کنند و کارها را با گذشت و فداکار

پیش ببرند« :هرکه با رفق و مدارا عمال

کند ،موفق میگردد» (آمد  ،2169 ،ج ،1 .ص .)228 .در مناسبات حرفها  ،اصل بر رفق
و مداراست و تنها در موارد که چاره ا نیست ،شدت ،آن هم درچهارچوب حقو و
حدود مشخص اِعمال میشود (دلشاد تهرانی ،2197 ،ص .)274 .امیر مؤمناان در ناماۀ
 46نهج الب غه ،دربارۀ این مسئله به یکی از فرمانداران الود فرماودهاناد« :در آنجاا کاه

مداراکردن بهتر است ،مدارا کن و در جایی که جز با درشتی ،کار انجام نگیرد ،درشتی کن».
ن) تواضع :این ویژگی ،یکی از فضیلتها اال ی انسان است که نهتنها در اس م،
بلکه در تمام مذاهب به آن سفارش شده است .شکستهنفسیا که نگذارد آدمی الود را
باالتر از دیگران ببیند ،مصدا تواضاع اسات .حضارت علای (ع) درباارۀ ایان مسائله
میفرمایند« :تواضع باعث باالرفتن مقام میشود» و «تکبر باه الاوار مایانجاماد» (باا ر ،
صالحی و حاجیزاده ،2187 ،ص .)12 .آن حضرت در مواضع متعادد ،انساانهاا را از
فخرفروشی و برتر جویی برحذر داشته و این الصلتهاا را را ماانع رشاد و فزونای،
عامل بروز سرکشی ،و فرصتی برا وسوسه و هجوم شیطان معرفی کردهاند (حساینی،
 ،2174ص .)88 .ایشان در نامۀ  46نهج الب غه به یکی از فرمانداران الود فرماودهاناد:
«پَروبالت را برابر رعیت بگستران! با مردم گشادهرو و فروتن باش! در نگاه و اشارۀ چشم ،در
س مکردن و اشارهکردن با همگان یکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از
عدالتت مأیوس نگردند»؛ همننین در نامۀ  46به محمد بن ابایبکار فرماان دادهاناد« :باا

مردمان فروتن باش و آنان را با گشادهرویی و نرمالویی باذیر».
س) الوشرفتار و الوشالُلقی :این اصل ،عبارت است از الوشک می ،تواضع،
داشتن رفتار م یم ،چهرۀ بشاش و گشاده ،انعطافپذیر

و الفتگرفتن با دیگران،

الیررساندن به همگان و بازداشتن آزار از آنان .نوع رفتار مدیران و کارکنان نظام ادار
بهویژه با مردمان و زیردستان از م کها
محسوب میشود و از این رو  ،الوشرفتار

اساسی برا

تعیین ماهیت نظام ادار

برالاسته از دیدگاهی انساندوستانه و

الدمتگزارانه ،از اصول اساسی در اال حرفها است؛ به این شر که در تمام روابط
و مناسبات ظهور یابد و ازنوع موسمی ،مقطعی و تکلفی نباشد (حسینی ،2174 ،ص.
 .)87حضرت علی (ع) دربارۀ این مسئله میفرمایند« :دلها مردم گریزان است .به کسی
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رو آورند که الوشرویی کند» (نهج الب غه ،حکمت )24؛ همننین در نامۀ  96نهج
الب غه به عبداهلل بن عباس درالصوص فرمانروایی بصره میفرمایند« :با مردم بههنگام
دیدار و در مجال

رسمی و درمقام داور  ،گشادهرو باش! از الشم بارهیز که سبکمغز

بهتحریک شیطان است» .حضرت امیر در نامۀ  21به مالک اشتر با موضوع فرمانروایی
مصر ،دربارۀ اهمیت الوشاللقی با مردم میفرمایند« :مهربانی با مردم را پوشش الود رار
بده و با همه ،دوست و مهربان باش! مبادا هرگز چون حیوان شکار ا باشی که الوردن آنان

را غنیمت دانی!».
ع) بردبار  :هرک

در هر مرتبها از نظام ادار

رار میگیارد ،بایاد باا بردباار

تمام ،امور را پیش ببرد ،دربرابر الواستهها و نیازها مردم ،کمحوصله نباشد و با صابر
و تحمل فراوان الدمتگزار کند .تاب و تحمل ،حلم و حوصله ،و طا ات و شاکیبایی
در امور از مصدا ها بردبار هستند .دربارۀ این مسئله ،حضرت علی (ع) در نامۀ 22
نهج الب غه به کارگزاران بیتالمال فرمودهاند« :در برآوردن حاجاتهاا ماردم شاکیبایی
ورزید»؛ همننین در نامۀ  67نهج الب غه به حارث بن همدانی سفارش کردهاند« :الشام
الود را فروالور و بهو ت توانایی درگذر و هنگام الشم در بردبار بکوش و هنگام درت از

گناه چشم پوش تا عا بت ،تاو را باشاد» .ایشاان واکانش هیجاانی را کارآماد و اثاربخش
ندانسته و در الطبۀ نهم نهج الب غه ،در توصیف طلحه و زبیر فرماودهاناد« :چاون رعاد

الروشیدند و چون بر درالشیدند؛ اما کار ازپیش نبردند» .این ک م نشان مایدهاد امیار
مؤمنان فرد را در حالت برانگیختگای هیجاانی ،دارا

ابلیات بارا بر ارار ارتباا

سازنده نمیدانند .روابط انسان جز با بردبار زیبا نمیشود و امور حرفها جز ازطریق
بردبار وام نمییابند (حسینی ،2174 ،ص .)87 .حضرت امیر در نامۀ  12نهج الب غاه
به فرزناد ارجمندشاان ،اماام حسان (ع) درباارۀ ارزش اساتقامت و بردباار دربرابار
مشک ت میفرمایند« :الود را برا استقامت دربرابر مشک ت عادت دِه که شاکیبایی در راه

حق ،عادتی پسندیده است».
ف) رعایت عدالت :منظور از عادالت ،عباارت اسات از رفتاار تاوأم باا مسااوات،
انصافداشتن ،و رعایت کردن برابر در تعیین پاداش و کیفر .حضرت علی (ع) در نامۀ
 22نهج الب غه درالصوص رعایت عدل و انصاف میفرمایند« :ازجانب الود باا مردماان
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انصاف بورزید تا به شما اعتماد کنند» .ظهور بیانصاافی و بایعادالتی ،موجاب گسساتن
پیوندها فرد و ایجاد اللل در مناسبات انسانی می شاود و باا اساتفاده از انصااف و
عدل ،دوستیها محکمتر الواهند شد (حساینی ،2174 ،ص .)87 .امیار مؤمناان (ع) در
نامۀ  21نهج الب غه میفرمایند:
با الدا و مردم ،و با الویشاوندان نزدیک ،و با افراد از رعیات الاود کاه آناان را
دوست دار  ،انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنی ،ستم روا داشتی و کسی که
به بندگان الدا ستم روا دارد ،الدا بهجا بندگانش دشمن او الواهاد باود و آن را
که الدا دشمن شود ،دلیل او را ناذیرد که باا الادا سارِ جناگ دارد تاا آنگااه کاه
بازگردد.

ص) پرهیز از الودکامگی :اال

حرفها با هرگونه الودکامگیا منافاات دارد و

در رفتارهااا و مناساابات ادار  ،هاار صااورتی از الااودرأیی ،الودساار  ،دیکتاااتور ،
الودمدار و سلطهگر  ،تباهکنندۀ فارد و نظاام ادار محساوب مایشاود؛ چناانکاه
حضرت علی (ع) در نامۀ  21از نهج الب غه به مالک اشتر میفرمایند« :همنون جاانور

درنده مباش که الوردن مردمان را غنیمت بشمار » .ایشان بارهاا باه کارگزارانشاان تأکیاد
میکردند از امتیازدهی به الود به واسطۀ شغلشان بارهیزند ،در آننه بهرۀ همگان ،یکسان
است ،بهاندازۀ دیگران بهره برند و برتر ا نسبتبه دیگران برا الود درنظار نگیرناد
(حسینی ،2174 ،ص.)74-87 .
) مشورت :این اصل عبارت است از مراجعه به دیگران ،اساتفادهکاردن از عقال و
تجارب آنان ،و درنهایت ،استخراج رأ صحیح .اگر مدیر ،نقش کارکناان در مشاارکت
در تصمیمگیر ها را افزایش دهد ،درت ال یت آنها افزایش مییابد و بدین ترتیب،
سازمان ،کارمندانی الواهد داشت که دارا دانش ،مهارت ،االتیار و ع ۀ کاافی بارا
تصمیمگیر و ا دام در حیطهها مختلف سازمانی هستند (شالباف و سرمد ،2186 ،
ص .)241 .آیۀ شریفۀ «وامرهم شور بینهم» (شور  )18 ،و این فرماایش امیار مؤمناان:
«من شاور الرجال شاور فی عقولهم» (نهج الب غه ،حکمت  )262دربارۀ مشورت و اثارات
آن ،بیانگر اهمیت این موضوع در دین مبین اس م است (شالبااف و سارمد ،2186 ،
ص.)241 .
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ر) وفاکردن به عهد :یکی از دیگر ویژگیهاا اال ای مهام مسائوالن و کارکناان
سازمان ،وفاکردن به عهد ،ول و عمال یکساان داشاتن ،و پایبنادبودن باه پیماانهاا و

رارهایشان با دیگران است .دربارۀ ایان مسائله ،حضارت علای (ع) در ناماۀ  21نهاج
الب غه به مالک اشتر میفرمایند:
اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا در پناه الود ،او را امان داد  ،باه عهاد
الویش وفادار باش و بر آننه برعهده گرفتی ،امانت دار باش و جان الاود را ساار
الود گردان؛ زیرا هی یک از واجبات الهی همانند وفا به عهاد نیسات (بور اانی
فراهانی ،2172 ،ص.)22 .

ش) توجه به حرمت و کرامت کارکناان :اماروزه ،حفاظ حرمات انساانهاا ،رفتاار
محترمانه با دیگران و گرامیداشاتن ماردم ،مهامتارین اصال اال ای و هادف عمادۀ
اال

ورز بهشمار میآید و انسان در هر لباسی ،اعماز کارگر ،کارمند ،مدیر ،شهروند

و ...محترم است (فرامرز راملکی ،2182 ،ص .)96 .در شرع مقدس اسا م ،کرامات از
الصوصیات ذاتی انسان محسوب میشود و م ک برتر انساانهاا ناه ومیات ،زباان،
شغل و فرهنگشان ،بلکه میزان تقوا آنان است .پرهیز از استخاف ،توهین ،اساتهزا و...
از مقوّمات انسانیت است و هرگوناه رفتاار الا ف آن ،غیراال ای لماداد مایشاود
(شالباف و سرمد  ،2186 ،ص .)242 .نگاه برابر به زیردستان و احترامگزاردن به آنها
از فضایل واال اال یا است که به ویژه باید در محل کاار ،موردتوجاه ارار گیارد
(بور انی فراهانی ،2172 ،ص.)21 .
حضرت علی (ع) در نامۀ  21از نهج الب غه به مالک اشتر میفرمایند« :نظیر لک فای
الخلق»؛ یعنی« :مردم در آفرینش ،همانند تو هستند»؛ همننین در نامۀ  16به برالی مأموران
مالیات که در سال  16ه . .برا فرمانادار اصافهان ،مخناف بان سالیم فرساتاده شاد،
فرمودهاند« :با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد ،بیاعتنایی نکناد؛ چاه اینکاه ماردم،
برادران دینی و یار دهندگان در استخراج حقو الهی میباشند».
ت) صیانت از بیتالمال :استفادۀ درست از اموال عمومی مسالمانان و نگهادار از
آن ها یکی از وظایف مهم و سنگین هر مسئول است .این مسئله به ادر اهمیات دارد
که حضرت علای (ع) در روز دوم ال فات الاود بادان پرداالات و ناهتنهاا در حفاظ
بیتالمال ،همۀ توان الویش را بهکار بست؛ بلکه تصمیم گرفت بیتالمال تاراجشده در
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زمان اللفا

بلی را نیز بازگرداند .در الطبۀ پانزدهم نهج الب غه ،آن حضرت در آغااز

ال فت الود فرمود« :به الدا سم اگر بیتالمال را در دست غیر اهلش پیدا کنم ،هرچناد آن
را مِهر زنانشان کرده باشند یا با آنان کنیزانی الریده باشند ،پ

گرفته و باه جاا حاق الاود

برمیگردانم» (با ر  ،صاالحی و حااجیزاده ،2187 ،ص)11-12 .؛ همنناین در الطباۀ
 ،111در جواب عبداهلل بن زمعه که از یارانش بود و درالواست ماالی داشات ،فرماود:
«این اموال که میبینی ،نه مال من و نه ازآنِ توست؛ غنیمتی گردآمده از مسلمانان است کاه باا
شمشیرها الود بهدست آوردند .اگر تو در جهاد ،همراهشان بود  ،سهمی چون آنان داشاتی؛

وگرنه دسترنج آنان الوراک دیگران نخواهد بود».
ث) حسنظن :منظور از این اصل ،الوش بینی و گمان نیک داشاتن درباارۀ دیگاران
است .مدیر شایسته هی گاه افراد زیرمجموعۀ الود را ازنظار دور نمایدارد و باه آنهاا
توجه الاص میکند .این توجه ،شرایطی دارد و نباید همواره الوشگمانی یاا بادگمانی
باشد .در اس م ،مؤمنان به حسنظن سفارش شدهاند؛ مگر اینکه فساد طرف مقابل ثابت
شود؛ چنانکه الداوند متعال در رآن کریم میفرماید« :ا کسانی کاه ایماان آوردهایاد! از

بیشتر گمانها الوددار کنید؛ زیرا بعضی از گمانها گناه است» (حجرات .)21 ،در روایاات
نیز بر داشتن حسنظن و دور از سوءظن تأکید شده است؛ چنانکه حضرت علی (ع)
میفرماید« :حُسنُ الظَّنِّ راحَۀُ القلبِ وَ سَ مۀُ الادّینِ» (با ر  ،صالحی و حاجیزاده،2187 ،
ص)11 .؛ همننین در حکمت  164درباارۀ ضارورت پرهیاز از بادگمانی فرماودهاناد:
«شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی الارج شد ،گمان بد ببر ؛ چراکه برا آن ،برداشت

نیکویی میتوان داشت».
خ) الدامحور  :مهمترین ویژگیا که از فرمان ها حضرت علای (ع) در ارتباا
با امور ادار و سیاسی بهدست میآید و جنبۀ تربیتی نیز دارد ،الدامحور است .کسی
که در عرصۀ ادارهکردن جامعه و مسائل سیاسی گام مینهد و میالواهد به مردم الدمت
کند ،باید در هر وضعیتی الداباور و الدامحور باشاد؛ یعنای حادود مرزهاا الهای را
رعایت کند و جهت گیر کلیۀ اعمال و رفتارهایش معیار الهی داشته باشاد؛ باه هماین
سبب ،در نامۀ  21نهج الب غه ،امیر مؤمنان به مالک اشتر فرمان دادهاند« :الداوند سابحان
را با لب و دست و زبان یار نما؛ زیرا الدا بزرگ یار و عزت کسی را که یار اش کناد
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و عزیزش بدارد ،تضمین کرده اسات» .کسانی که با لب ،زبان ،دست و در یک کا م ،باا
تمام و جودشان از دین الدا حمایت کنند و در تماام کارهایشاان الادامحور باشاند ،از
نصرت الهی بهرهمند میشوند؛ چنانکه الداوند متعال در آیۀ هفتم از ساورۀ محماد باه
مؤمنان فرموده است« :اگر شما دین الدا را یار کنید ،الدا یار تاان مایکناد» (احساانی،
 ،2197ص.)12 .
ذ) حقمدار  :یکی ا ز دیگر مسائلی که باید در تربیت سیاسی زماماداران و مادیران
بدان توجه کرد ،حق مدار اسات .رعایات حقاو دیگاران ،محاور اراردادن حاق و
راستگویی ،و دور از الودمحور  ،مصدا ها حقمدار هستند .حضرت علی (ع)
دربارۀ این مسئله به مالک اشتر ،هنگام انتخاب همکاران نزدیکش دستور میدهند« :افراد
حقگو را به الود نزدیک کن! ازمیان الواص الود ،کسای را باه الاود نزدیاکتار کان کاه در

حقگویی ،گرچه گفتار حق تلخ است ،صراحت لهجه داشته باشد»؛ همننین دربارۀ حق والی
و رعیت میفرمایند« :هرگاه رعیت ،حق والی و والی ،حق رعیت را ادا کند ،حق دربین آنهاا

عزیز و واعد دین ،استوار و روزگار اص ح میشود» .امام درباارۀ اجارا حاق باه مالاک
میفرمایند« :حق را برا هرکه باشد از نزدیکان و بیگانگان ،اجارا کان و در انجاام تکلیاف،

بردبار و شکیبا باش؛ گرچه اجرا حق دربارۀ الویشاان و الاواص ،طباق میال ارار نگیارد»
(احسانی ،2197 ،ص)16-12 .؛ بنابراین ،یکی از صفات برازندۀ زمامدار ،حاقگاویی و
حقمدار

است و طبق ک م رسول الدا (ص)« :حق را باید گفت؛ هرچناد کاه در ذائقاۀ

بعضی تلخ آید» .یاران راستین امیرالمؤمنین همانند مالک اشتر دراثر تربیتهاا درسات
آن حضرت ،از صفت حقگویی و حقمعیار برالوردار بودند و تاا آالارین روزهاا
زندگیشان بر آن ،ثابت دم ماندند (احسانی ،2197 ،ص.)16 .
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شکل  .0مؤلفههای اخالق حرفهای ازدیدگاه حضرت علی (ع)

پیشینۀ پژوهشها صورت گرفته دربارۀ موضوع موردبحث ماا در داالال و الاارج
کشور به شرح ذیل است :صالحی امیر  ،رحمانی و با ی نصرآباد ( )2172مقالها با
عنوان «ضرورت اال

حرفاها در ساازمانهاا» را در ایان زمیناه نگاشاتهاناد کاه از

یافته ها مهم آن ،ضرورت توجه مدیران فرهنگی باه ایجااد اصاول انساانی و االا
حرفها در سازمانها را میتوان نام برد .بور اانی فراهاانی و رضاایی ( )2174نیاز در
پژوهشی با عنوان «اال

حرفها در سازمانها رسانها » دریافتهاند رعایت االا
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حرفها در سازمان ضرورت دارد و سبب میشود سازمان از یک سو ،جامعه را دچاار
تعارض نکند و از سو دیگر ،با اتخاذ تصمیمها منطقی و الردمندانه ،منافع بلندمدت
الود را تضمین کند.
نیازآذر  ،عنایتی ،بهنامفر و کهرود ( )2171در مقالها با عناوان «رابطاۀ االا
حرفها و تعهد سازمانی» نتیجه گرفتهاند اال

حرفاها باا تعهاد ساازمانی و ابعااد

سهگانۀ آن (عاطفی ،مستمر و هنجار ) همبستگیا معنادار و مثبت دارد؛ همنناین باا
استفاده از اال
حرفها میتوان تعهد سازمانی کارکنان را پیشبینی کارد ()P<0.001؛
بهگونها که درنتیجۀ افزایش یک نمره در اال

حرفها  ،میانگین نمرۀ تعهد سازمانی

کارکنان 4/184 ،نمره افزایش مییاباد .مصاباحی و عبااسزاده ( )2171درپای نگاارش
مقالها با عنوان «الگو سیستمی اال حرفها در آماوزش عاالی» باه وجاود پانج
درونمایۀ سایهبانی و هفده درونمایۀ فرعی به شرح ذیل دست یافتاهاناد :الاف) عوامال
اال

فرد (استانداردها اال

فرد  ،اعتقااد لبای ،الاودکنترلی و وجادان)؛ ب)

عوامل مدیریتی (نقش الگویی مدیران ،رفتار الیرالواهانه و مشارکت در تصمیمگیار )؛
ج) عوامل سازمانی (گزینش و باهکاارگیر  ،برناماههاا راهبارد االا
ساازمانی)؛ د) عوامال االا

شاغلی (االا

آموزشای ،االا

و فرهناگ

پژوهشای و االا

ارتباطی)؛ ه) عوامل فراسازمانی (فرهنگ ،وضعیت سیاسی ،اعتماد عماومی و وضاعیت
ا تصاد ) .درنهایت ،آنان روابط بین متغیرها را ازطریق مدل سیستمی نشان دادهاند کاه
بر فرایند اال

حرفها اثر میگذارد و نتایج پژوهش آنهاا عوامال ماؤثر بار االا

حرفها در آموزش عالی را مشخص میکند .شاهعلی ،رشیدپور ،کاووسای و اعتباریاان
( )2174در مقالها با عنوان «الگو پیادهساز اال حرفها در سازمانها ایاران»،
نخست ،عوامل مؤثر بر اال

حرفها را براساس روش اسناد از منابع معتبر موجود

استخراج و سا مهمترین عوامل اثرگذار ازنظار متخصصاان را برپایاۀ تکنیاک دلفای
پاالیش کردهاند؛ آنگاه میزان تأثیر ،اهمیت و اولویت هریک از عوامل شناسااییشاده را
تعیین و الگو مبتنیبر رویکرد سیستمی را طراحی کردهاند .یافتهها این پژوهشاگران
نشان میدهد عوامل مؤثر بر پیادهساز اال حرفها در ساازمانهاا را در ساه بُعاد
فرد  ،سازمانی و محیطی میتوان بررسی کرد .س جقه و صفر ( )2174در مقالها با
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عنوان «رابطۀ اال
مؤلفهها اال

حرفها با عملکرد استادان دانشگاه» نتیجاه گرفتاهاناد باین تماام
آموزشی جز پرداالتن به موضوعها حساس ،داشتن روابط دوگانه با

دانشجویان و احترامگزاردن به محل آموزش با عملکرد استادان ،رابطها معنادار بر رار
است .استادان به اغلب مؤلفهها اال ی در تدری

و آموزش توجه مایکنناد و ایان

مسئله ،سبب افزایشیافتن اثربخشی آموزش و کارایی ک س و همننین یادگیر بهتر و
مؤثرتر دانشجویان میشود .لی حسینی ( )2174در مقالها با عنوان «االا

حرفاها

در آموزهها اس می» دریافته است در منابع اس می و بهویژه رآن و نهج الب غاه ،باه
همۀ بایدهاونبایدها و الزام ها زندگی فرد و اجتماعی انسان پرداالتاه شاده اسات و
باورها دینی بر ارتقا اال حرفها اثر میگذارند.
بدین ترتیب ،براساس الأل پژوهشی شناسااییشاده ،در پاژوهش حاضار ،درصادد
پاسخگویی به این پرسشها هستیم:
الف) مؤلفهها اال

حرفها مدیران ازدیدگاه حضرت علی (ع) کداماند؟

ب) رتبهبند مؤلفهها اال

حرفه ا مدیران ازدیدگاه حضرت علی (ع) چگوناه

است؟
اهمیت این تحقیق از آن جهت است که در آموزهها دینی ،نصوص فراوانی دربارۀ
اال حرفه ا وجود دارد و در دعوت انبیا نیز دربارۀ این مقوله ،سخنان بسایار گفتاه
شده است .آموزه ها دینی و حرکت اص حی انبیا در همۀ ابعاد و ازجمله بُعد اال ی
انسان ،مبتنیبر توحید است؛ به همین سبب ،توحید که اصلاالصول و سرسلسالۀ هماۀ
باورها در نظام ادیان آسمانی بهشمار میآید ،با تاروپود مکتب اال یشان پیوند الورده
و به آن ،مبنا و اع تبار بخشیده است .م ک نهایی اال در حرفه را براساس الداباور
می توان تبیین کرد .هر رفتار که انسان را به الدا نزدیک کند ،شاالصی بارا ارزیاابی
فضیلت است و برعک  ،هر روشی کاه انساان را از الادا دور کناد ،شاالصای بارا
سنجش رذیلت بهشمار میآید؛ بر همین اساس ،افعال اال ی در حرفاه ارزشگاذار
میشوند (نجارزادگان ،2188 ،ص .)14 .از طرفی اال

بهعناوان تنظایمکننادۀ رواباط

انسان ها همواره اهمیت بسیار داشته است و درحوزۀ مدیریت نیز این ساازوکار درونای
بدون نیاز به اهرمها بیرونی میتواند عملکردهاا اال ای را باهوجاود آورد .نقاش
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اال

در عملکردها و رفتارها ،تصمیمگیر ها و انتخابها ،و رفتارها و ارتباطات ،مهم

و تعیینکننده است (بیکزاد ،حسینپور سنبلی و صاد ی ،2187 ،ص.)2 .
اال ی بودن یا نبودن رفتارها و عملکردها پیامدهایی مثبت یاا منفای در ساازمان را
بهدنبال دارد .ازجمله پیامدها مثبت این مسائله ،سا مت ادار و ازجملاه پیامادها
منفی آن ،فساد ادار را میتوان ذکر کرد (بور اانی فراهاانی ،2172 ،ص)47 .؛ از ایان
حرفاها را براسااس آماوزههاا اسا م و روش

رو  ،در مقالۀ حاضر ،اصول اال
مدیریت امام علی(ع) در نهج الب غه بررسی میکنیم.
روش پژوهش

این پژوهش ازنوع توصیفی است و برا انجامدادن آن از روش تحلیل محتاوا اساتفاده
کردهایم .جامعۀ آماار تحقیاق ،کلیاۀ الطباههاا ( 142ماورد) ،ناماههاا ( 97ماورد) و
حکمتها نهج الب غه ( 484مورد) را شامل می شود و تمام موارد ازطریق سرشمار
بررسی شدهاند .برا جمعآور اط عات از چاکلیسات حااو مؤلفاههاا االا
حرفها استفاده کردهایم .با توجه به ماهیت نهج الب غه ،واحد تحلیل در این پاژوهش،
پاراگرافها کوتاه و بلند بوده است که روایتها این کتاب را دربر میگیرند .برا
انجامدادن تحقیق ،ابتدا الطبهها ،نامهها و حکمتها مربو به هر مؤلفاه را شامارش
کردیم و فراوانی پیامها هر مؤلفه را به دست آوردیم؛ سا باارِ اط عااتی و ضاریب
اهمیت آنها را براساس فراوانی مؤلفهها محاسبه کردیم .بار اط عاتی و ضریب اهمیت
با یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند و به عبارت دیگر ،هر در بار اط عاتی یک مقوله بیشاتر
باشد ،ضریب اهمیت آن نیز بیشتر الواهد بود.
بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون صورت گرفته است کاه
در بحث تحلیل محتوا نگاهی جدید به پردازش دادههاا دارد .براسااس ایان روش کاه
برگرفته از نظریۀ سیستمهاست ،تحلیل دادهها بهصورتی بسیار د یقتر و معتبرتار انجاام
الواهد شد و تکنیک موردبحث ،یکی از روشها تصامیمگیار چندشاالصاه بارا
محاسبۀ وزن معیارهاست.
اط عات موردنیاز در این پژوهش را از الطبهها ،نامهها و حکمتها نهج الب غاه
گرد آورده و در تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی مانند دستهبند دادههاا برحساب

روایت نهج البالغه از اخالق حرفهای مدیران /آیت محمدی و دیگران 539

فراوانی ،درصد فراوانی و ترسیم جدولها استفاده کردهایم .برا تعیین روایی پاژوهش
به شاالصها و مؤلفهها تحلیل محتوا به نهاج الب غاه و تماام الطباههاا ،ناماههاا و
حکمتها آن مراجعه کردیم و پ از بهنجارکردن دادههاا ازطریاق تکنیاک آنتروپای
شانون ،بارِ اط عاتی در جدول  ،2ضریب اهمیت هر مؤلفه در جادول  ،1و فراوانای و
ضریب اهمیت هریک از واحدها تحلیل جامعۀ آمار در جدولها  1و  4مشخص
شد.
یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،براساس الطبهها ،نامهها و حکمتها نهج الب غه ،مؤلفهها االا
حرفها به شرح مندرج در جدول  2تحلیل شدند .برا انجامدادن ایان کاار ،نخسات،
مجموع فراوانیها و بار اط عاتی آنها برحسب هر مؤلفاه در نهاج الب غاه تهیاه شاد
(جدول )2؛ سا دادهها این جدول براساس روش آنتروپی شانون بهشکل دادههاا
بهنجارشده درآمد و ضریب اهمیت آنها محاسبه شد تا مشاخص شاود باهطاور کلای،
بیشترین میزان توجه و اهمیت به کادام مؤلفاه االتصااص دارد( .جادول )1؛ همنناین
فراوانی واحدها تحلیل در جدول  1و ضریب اهمیت واحدها تحلیل جامعۀ آمار
در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .0توزیع فراوانی و بار اطالعاتی مؤلفههای اخالق حرفهای در نهج البالغه
فراوانی
مؤلفه
ردیف
2
1
1
4

بردبار
الوشرفتار و الوشاللقی
امانتدار
الدمتگزار

4
1
1
1

2

توجه به حرمت و کرامت کارمندان

1

6
9

شایستهساالر و اهلیتگرایی
ع همند شخصی

2
2

8
7

تأمین مالی و توجه به وضعیت معیشت کارکنان
حفظ امنیت شغلی کارکنان

2
2

24
22

نظارت ،بازرسی و پیگیر
ارزشیابی کارکنان و و دردانی از آنان

2
2
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ردیف
21

فراوانی

مؤلفه

2

مسئولیتپذیر

21

انضبا کار و اولویتبند امور

2

24
22

رفق و مدارا
تواضع

2
2

26

رعایت عدالت

2

29

پرهیز از الودکامگی

2

28
27

مشورت
وفاکردن به عهد

2
2

14
12

صیانت از بیتالمال
حسنظن

2
2

11
11
14

الدامحور
حقمدار
انونگرایی

2
2
2

12

پیگیر امور

2

در این جدول ،ازمیان  12مؤلفۀ اال

حرفها

فراوانی و بار اط عاتی بیشترین ،الوشرفتار

در نهج الب غه ،بردبار با چهار

و الوشاللقی با سه فراوانی و بار

اط عاتی در مرتبۀ دوم ،مؤلفهها امانتدار و الدمتگزار و توجه به حرمت و
کرامت کارکنان با دو فراوانی و بار اط عاتی در مرتبۀ سوم ،و بقیۀ مؤلفهها بهصورت
مساو  ،با یک فراوانی و بار اط عاتی در مرتبهها بعد

رار دارند.

حرفها مدیران از نهج الب غه بیان
* فراوانی مؤلفهها ذکرشده فقط درالصوص اال
شده و مؤلفهها موردبحث در موضوعها دیگر در نهج الب غه ذکر شده است.
جدول  .3دادههای بهنجارشدۀ جدول  0و ضریب اهمیت مؤلفهها در نهج البالغه
درصد
مؤلفه
ردیف
2
1

بردبار
الوشرفتار و الوشاللقی

21/8
7/6

1

امانتدار

6/4

4

الدمتگزار

6/4

2

توجه به حرمت و کرامت کارمندان

6/4
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ردیف

مؤلفه

درصد

6

شایستهساالر و اهلیتگرایی

1/1

9

ع همند شخصی

1/1

8

تأمین مالی و توجه به وضعیت معیشت کارکنان

1/1

7

حفظ امنیت شغلی کارکنان

1/1

24

نظارت ،بازرسی و پیگیر

1/1

22
21

ارزشیابی کارکنان و دردانی از آنان
مسئولیتپذیر

1/1
1/1

21

انضبا کار و اولویتبند امور

1/1

24

رفق و مدارا

1/1

22

تواضع

1/1

26

رعایت عدالت

1/1

29

پرهیز از الودکامگی

1/1

28

مشورت

1/1

27

وفاکردن به عهد

1/1

14

صیانت از بیتالمال

1/1

12

حسنظن

1/1

11

الدامحور

1/1

11

حقمدار

1/1

14

انونگرایی

1/1

12

پیگیر امور

1/1

این جدول نشان می دهد بیشترین ضریب اهمیت ،متعلق به مؤلفۀ بردبار با 21/8
درصد است .الوشرفتار و الوشاللقی با  7/6درصد در مرتبۀ دوم ،امانتدار و
الدمتگزار و توجه به حرمت و کرامت کارمندان با  6/4درصد در مرتبۀ سوم ،و بقیۀ
مؤلفهها با  1/1درصد در مرتبۀ بعد

رار دارند.
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جدول  .5فراوانی واحدهای تحلیل جامعۀ آماری پژوهش

ردیف

واحد تحلیل

فراوانی

درصد

2

نامه

8

24

1

حکمت

6

19/2

1

الطبه

1

21/2

حرفها در نامهها نهج الب غه

این جدول نشان میدهد بیشترین مؤلفهها اال
با پنجاه درصد و کمترین آنها در الطبهها

این کتاب با  21/2درصد مشاهده شده

است .از  142الطبۀ نهج الب غه ،در دو الطبه ( 269و  ،)274از  97نامۀ این کتاب ،در
هشت نامه ( 67 ،21 ،22 ،46 ،12 ،16 ،2و  ) 96و از  484حکمت این اثر ،در شش
حکمت ( 271 ،262 ،24 ،22 ،7و  )191بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اال
حرفها پرداالته شده است.
ردیف

جدول  .0واحدهای تحلیل جامعۀ آماری و ضریب اهمیت آنها
درصد
فراوانی مؤلفهها
واحد تحلیل

2

نامۀ 21

21

41

1

نامۀ 2

1

6/4

1

نامۀ 22

1

6/4

4

نامۀ 46

1

6/4

2

نامۀ 96

2

1/1

6

نامۀ 67

2

1/1

9

نامۀ 12

2

1/1

8

نامۀ 16

2

1/1

7

حکمت 7

2

1/1

24

حکمت 22

2

1/1

22

حکمت 24

2

1/1

21

حکمت 262

2

1/1

21

حکمت 271

2

1/1

24

حکمت 191

2

1/1

22

الطبۀ 269

2

1/1

26

الطبۀ 274

2

1/1
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سیزده مؤلفۀ ذیل با  41درصد در نامۀ  21نهج الب غه آمده که بیشترین مؤلفۀ اال
حرفها در آن ذکر شده است :شایستهساالر و اهلیتگرایی؛ تأمین مالی و توجه به
وضعیت معیشت کارکنان؛ نظارت ،بازرسی و پیگیر ؛ ارزشیابی کارکنان و دردانی از
آنان؛ الدمتگزار ؛ انضبا کار ؛ الوشرفتار و الوشاللقی؛ رعایت عدالت؛ پرهیز
از الودکامگی؛ وفاکردن به عهد؛ توجه به حرمت و کرامت کارمندان؛ الدامحور

و

حقمدار  .در مرتبۀ بعد  ،مؤلفهها انونگرایی و امانتدار با  6/4درصد در نامۀ
پنجم ،پیگیر امور و بردبار با  6/4در نامۀ  22و مؤلفهها رفق و مدارا ،و تواضع با
 6/4درصد در نامۀ  46آمدهاند.
بحث و نتیجهگیری

هنجار ،ارزش و اال از دیرینهترین چالشها حوزۀ ارتبا جمعی محسوب میشوند
و در اس م نیز اال  ،ارزشها و آرمانها همواره حاکم بر تمام جنبهها حیات بشر
و همۀ روابط فرد و اجتماعی معرفی شدهاند .یکی از راهکارها سالمسااز محایط
سازمانی ،احیاا اال یاات در آن اسات .االا در ساازمان ،ارتباطاات اثاربخش را
بهوجود می آورد و موجب ایجاد بهره ور ساازمانی و رضاایت شاغلی در کارکناان ،و
درنهایت ،تعالی و پیشرفت سازمان می شود .یکی از مشک ت جامعۀ امروز این است
که در آن ،هی گاه اال درحوزۀ حرفه و شاغل مطارح نباوده اسات؛ حاال آنکاه در
آموزه ها دینی ،به مقولۀ اال  ،هم درحوزۀ فرد و هم درحوزۀ حرفها توجه شاده
است .اال

حرفها را میتوان به شمشیر دولبه ا تشبیه کرد که یک لبۀ آن ،تهدید و

لبۀ دیگرش فرصت است .ضعف در نظام اال ی ،تهدید ،و تقویت این نظام ،فرصت را
برا سازمان بهوجود میآورد .اال حرفها بهمیزانی چشمگیر بر فعالیتها و نتاایج
سازمان اثر میگذارد .تقویت نظام اال یات ،اعتماد و انگیازش را افازایش مایدهاد و
معض ت اال ی را مهار میکند و بدین ترتیب ،تهدیاد باه فرصات تبادیل مایشاود.
اال حرفه ا  ،بهره ور را افزایش میدهد ،ارتباطات را بهبود میبخشد و ریساک را
کم میکند؛ زیرا درصورت حاکمیت اال

حرفه ا بار ساازمان ،اط عاات باهآساانی

منتقل میشود و با آگاهی مدیر و جلوگیر او از بروز حادثه درنهایت ،موفقیت سازمان
تحقق مییابد.
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در عصر کنونی ،فرمانها شرعی و ارزشها دینی بهعنوان مهمترین منابع هویتساز،
امنیت و آرامش را به انسان ارزانی میکنند و تربیت اس می ،مطلوبترین بستر را برا رشد
و شکوفایی کمال انسان فراهم آورده است (افروز .)2184 ،رکن اساسی در گسترش و تعمیق
یکی از تدابیر الگو پیشرفت ایرانی -اس می و رسیدن به آرمانها و هادفهاا مطلاوب،
تربیت دینی و مشخصاً اس می ازطریق ترویج آموزهها اال

اس می و هنجارها مدنی

است که با اهتمام روزافزون مسئوالن این حوزه تحقق مییابد.
در اندیشۀ توحید امیر مؤمنان (ع) ،ایمان به حقیقت هساتی و باورهاا دینای در
اص ح اال

حرفه ا  ،نقش اساسای دارد؛ از ایان رو  ،آن حضارت در فرماانهاا

حکومتی دستورالعملها ادا ر الود ،بر یااد حاق و معااد تأکیاد کارده و کاارگزاران
دستگاه ادار الود را با توجهدادن باه ساو حاضار و نااظر حقیقای و نیاز یاادآوردن
حسابرسی د یق الهی ،به پایبند به اصول اال
علی (ع) صراحتاً رفتار و کردار مبتنیبر اال

حرفها فراالواناده اسات .حضارت
حرفها را بر یاد معاد بنیان نهااده و باه

مالک اشتر سفارش کرده است بازگشت بهسو پروردگار را بسیار بهیاد آورد تا بتواناد
بهدرستی عمل کند و الود را از بی انصافی ،ستمگر  ،تند و سرکشی ،دور نگااه دارد
(دلشاد تهرانی ،2197 ،ص .)44 .باورها دینی از دو جهت بر ارتقا اال

حرفها

اثر می گذارند :از یک سو ،و تی انسان به معاد و عالم با ی ایماان داشاته باشاد ،نیااز
نمی بیند که در این دنیا فانی با توسل به فریب ،الیانت ،ستمگر  ،تکبر و ...مو عیات
و مقامی بهدست آورد و پ از چند صباح ،آن را رها کند و به دیار دگر رود؛ از ساو
دیگر ،افراد که به الد ا ایمان دارند و او را همواره حاضر و نااظر بار اعماال و رفتاار
الااود ماایداننااد ،در محضاار الهاای ،گناااهی مرتکااب نماایشااوند و در انجااامدادن
مسئولیتهایشان امانتدار ،متواضع ،صابور و الاوشاللاق هساتند و ایان ویژگایهاا
پایهها ایجاد اال حرفها بهشمار میآیند (حسینی ،2174 ،ص.)22 .
یکی از شاالهها دانش اال که بهتازگی مطرح شده ،اال حرفها اسات کاه
باید ازلحاظ مبانی معرفتی به آن توجه شاود .از آنجاا کاه آماوزههاا اسا م ،یکای از
حرفاه ا اسات ،در پاژوهش حاضار ،اصاول االا
مهمترین منابع شناالت االا
حرفها را در الطبهها ،نامهها و حکمتها نهج الب غه بررسی کردهایم.
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یافتهها تحقیق نشان میدهد امام علی (ع) در نهج الب غه به اصول اال حرفها
و مؤلفه ها آن توجه کرده و در موارد متعدد ،اصحاب و کاارگزاران الاود و همنناین
تمام بشریت را به رعایت اصول اال ی فراالواندهاند .کشف  12مؤلفۀ اال حرفها
در الطبهها ،نامهها و حکمتها نهج الب غه ،توجه بسیار زیاد امیر مؤمناان باه مسائلۀ
اال در جامعه و درمیان کارگزاران و مردم را تأیید میکند.
طبق یافتهها پژوهش ،ازمیان کلیۀ مؤلفهها و اصول اال حرفها در نهج الب غه،
اصل بردبار بیشاترین اهمیات را دارد و بعاداز آن ،الاوشرفتاار و الاوشاللقای،
امانت دار  ،الدمتگزار  ،و توجه به حرمت و کرامت کارمندان ،مؤلفههاا موردتأکیاد
امام هستند.
این یافته با نتایج پژوهشهایی همنون صالحی امیر  ،رحمانی و باا ی نصارآباد
( ،)2172بور انی فراهانی و رضایی ( ،)2174نیاازآذر  ،عناایتی ،بهناامفار و کهارود
( ،)2171شاهعلی ،رشیدپور ،کاووسی و اعتباریان ( ،)2174و س جقه و صفر ()2174
همخوانی دارد .در همۀ این پژوهشها بر ضرورت توجه مدیران باه اصاول اال ای و
رعایت آن ،و ایجاد تعهد سازمانی و رابطۀ متقابل مدیران و کارکنان بهمنظور اثربخشای
سازمانها تأکید شده است .نتایج تحقیق صاالحی امیار  ،رحماانی و باا ی نصارآباد
( )2172و بور انی فراهانی و رضایی ( )2174که همسو با پژوهش حاضار هساتند ،بار
ضرورت توجه به اصول اال ی و رعایت آنها در سازمانها تأکید میکنند و سا جقه
و صفر ( )2174در تحقیق الود ،به رابطۀ معنادار و متقابل استادان با دانشجویان اشاره
کردهاند که هم راستا با پژوهش حاضر درالصوص رابطۀ احترامآمیز مدیران و کارکنان با
یکدیگر جهت اثربخشی در کارآیی سازمانهاست.
مهمترین و بیشترین بحث (شامل سیزده مؤلفه) درالصوص اال حرفها در نامۀ
( 21نامۀ امیرالمؤمنین به مالک اشتر در ساال  18هجار مار  ،هنگاامیکاه او را باه
فرماندار مصر برگزید) آمده است که اهمیت اال حرفها و تأثیر آن بر بشاریت و
روند توسعه و بهبود سازمانها ،مدیران و کارگزاران را نشان میدهد .با توجاه باه نیااز
شدید جامعۀ امروز به استفاده از اصول اال حرفها پیشنهاد میشود در دانشگاهها
و سازمانها به نهج الب غه و بهویژه مسائل و مؤلفهها اال حرفاها  ،بیشاتر توجاه
شود و ا دامات الزم در این حوزه صورت گیرد تا شاهد شاکلگیار االا شاغلی،
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فرد  ،اجتماعی و حرفه ا متناسب با جامعۀ علو باشیم؛ همننین مدیران باید بر ابعاد
عمومی اال حرفه ا و نیز ابعاد االتصاصی آن براساس مشاغل مختلاف ،حاین کاار
تأکید کنند ،به عنوان الگو دیگران ،در رعایت عملی اصول اال ی ،پیشقدم باشند و با
تشویق و ترغیب متناسب با اال یات و وانین سازمان ،و ایجاد محیطی دور از تنش و
استرس ،سبب افزایشیافتن بهرهور و اعتمادبهنف و انگیزۀ مضاعف کارکناان و نیاز
تحققیافتن هدفها سازمان شوند.
یافته ها پژوهش نشان میدهد نقش مدیران در پایبند به رعایت اال و اانون
در سازمان ،و حمایت آنها از استقرار نظام اال ی ،مهم و ضرور است .رفتار مدیران
بهمیزانی چشمگیر بر فرهنگ سازمانی اثر میگذارد و چنانناه مادیران ارشاد ساازمان،
رفتارهایی اال محور داشته باشند ،فرهنگ اال ی در سازمان ارتقاا ماییاباد .درپای
بهکارگیر نیرو انسانی مقید به رعایت اال یات و وانین در سازمانها ،آموزشدهی
عملی اال ازسو کارکنان پایبند به رعایت اال یات و وانین ،و درنهایت ،تادوین
منشور اال یا که سند بارا معیارهاا اال ای -ارزشای و هادایتگر مادیران و
کارکنان بهسو آرمانها ارزشی نظام است و ازجمله راهکارها نهادینهکردن اال
حرفه ا در سازمانها ممحسوب میشود ،حاکمیت اال حرفها اادر الواهاد باود
بهمیزانی بسیار چشمگیر ،سازمان را در کاهشدادن تنشها و تحققبخشایدن هادفهاا
یار دهد و فرایند پاسخگویی سازمانی را تسهیل کند.
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شگگا علر کرهیزاد؛کیشگگیرپوی کعلر؛کراووسگگر کاسگگماعیل؛کوکاعمبایمان کعلراربیک .)1394کالنو،ک
پیاد سگاز،کاخالقکحیفها،کدیکسگازرانها،کامیان.کفصگلداردکررمیمسکشگهی ،ک )39 14ک-393ک
 .405ک
صالحرکاریی ،کسیرکیضا؛کیحمانر کجعفی؛کوکباررکنصیآباد ،کعلرک .)1391کضیویتکاخالقک
حیفها،کدیکسازرانها.کفصلداردکپژوهشها،کاخالرر ک 9کوک )10ک .172-155ک
عارلر کردیژ ک .)1388کیومکیدکنظی،کبهکدانشکاخالقکحیفها.،کپژوهشگگداردکاخالق ک  )4ک-113
 .148ک
غفوی،نژاد کرحمرک .)1383کازکحکمسکعملرکتاکاخالقکحیفها.،کراهداردکآمددکپژوهش ک )87 15ک
 .56-61ک

فیاریزکریارلکر کاحگرک .)1381کاخالقکحیفگها،کدیکرگرمیمگسکعلو .،کپژوهشهگا،کاجممگاعرک
اسالرر ک 32کوک )33ک .78-63ک
فیاریزکریارلکر کاحرکوکهمکگایانک .)1385کسگگگازرانها،کاخالررکدیکر گگگ کورای.کتهیان:کریرزک
رطالعاتکجهانرشرن .ک
فیاریزکریارلکر کاحگرکوکهمکگایانک  .)1386کربگانر کوکالن کو ،کاخالق کحیفگها ،کدی کنهج کالبالغگه.ک
تهیان:کپژوهشکرۀکرطالعاتکفیهدنرکوکاجمماعر .ک
ریم زاد کعلرک .)1393کشگداسگامرکر لفهها،کاخالقکحیفها،کررمیانکازدمرگا کاسگالمکوکبییسکگرکک
آنکدیبی؛کررمیانکسگگازرانکتأری؛کاجمماعرکتبیمز.ک پامانناردکرایشگگداسگگر).کدانشگگنا کپیامکنویک
اسکو کامیان .ک
راهیدر کسلمانک .)1383کاخالقکحیفها.،کرمابکنقر ک .30ک
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رصگگباحر کریم ؛کوکعبا زاد کعبا ک .)1392کالنو،کسگگی گگممرکاخالقکحیفها،کدیکآروزشک
عالر.کفصلداردکاخالقکزم مر ک )10 3ک .33-11ک
رطهی ،کریتضرک .)1366کسِیی،کدیکسییۀکنب کو.،کتهیان:کصریا .ک
سکاخالررکازدمرگا کارامکصگادقک )).ک
روسگو ،کصگاح ک .)1384کربانر کاصگولکوکیوشها،کتیبی ک
تهیان:کدانشنا کشاهر .ک
نجایزادگان کفمحاهللک .)1388کتوحیرگیامرکوکاخالقکحیفها.،کپژوهشداردکاخالق ک  )4ک .25-9ک
نوشی؛ کنومرک .)1388کضیویتکاصالحکر ییکوکیعامسکاخالقکحیفها.،کراهداردکتربیی ک .211ک
نیگازآری ،کریوریث؛ کعدگاممر کتیانگه؛ کبهدگامفی کیضگگگا؛کو کرهیود ،کزهیا ک  .)1393کیابطکگد کاخالقک
حیفها،کوکتعهرکسازرانر.کنشیمدکپیسمای،کامیان ک )87 27ک .42-34ک
موسفرکرحله کابیاهی ک .)1387کپییارونکاخالقکحیفها.،کرانونکورال ک 202کوک )203ک .64-57ک

