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چكیده
آموزههای دین اسالالال سالالرشالالار از راهكارها و راهحلهای در جهت ایجاد سالالازمان
سالم و پیشگیری از بروز فساد و مبارزه با آن در جامعه میباشد ،چنانکه پیامبر و
پیشالالوایان دین در عمل نیز اهتما جدی به این امر داشالالتهاند .در فقه شالالیعه،
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داللتهایی اسالت که بر نحوه اداره صالحیح سیستمهای اجتماعی وجود دارد .از
طرفی راهحلهایی که برای اصالح جوامع ارائه میگردد ،باید براساس ارزشهای
پذیرفته شالده همان جامعه باشالد .بر این اساس در جامعه اسالمی نیز میبایست
راه حلهای اصالالالحی ،متناس ال با الگوها و آموزههای اسالالالمی ارائه گردد ،زیرا
راهبردهای غربی در بسالالالیاری از موارد لزوما از سالالالوی ایدههای اسالالالالمی مورد
حمایت واقع نمیشوند .از اینرو ،هدف این پژوهش آن است تا با استعانت از نهج
البالغه ،به الگویی اسالالالمی در جهت ایجاد سالالالمت سالالازمانی و کاهش فسالالاد
اداری دسالالت یابد .به همین منظور با اسالالتفاده از اسالالتراتژی پژوهشالالی نظریه
دادهبنیاد ،مضالالامین کتاب ارزشالالمند نهج البالغه بررسالالی ،و پس از سالاله مرحله
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کالالدگالالذاری بالالاز ،محوری و انتخالالابی ،در مجموع  78گزاره مفهومی در مرحلالاله
کدگذاری باز شالناسایی و در مرحله کدگذاری محوری به  78مقوله تبدیل گردید.
در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی الگوی سالالازمان سالالالم در مبارزه با فسالالاد
اداری از منظر نهج البالغه ،طراحی گردید.
واژگان کلیدی
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سازمان سالم ،فساد اداری ،نهجالبالغه
طر ح مسئله

سالات رم ا توم در هفخت اممفخه سخخخالاخت فرزیک  ،شخخخغی  ،اعاو  ،مجتؤخنل  ،احرط زندگ ،
لن ف و وها

بقههاد کاد (گایاباگ .)2016،1در جان اعنصخخا هسخخرنر مز فعنمرتهن مسخخنس خ و

لؤد اورد نرنز جوماع رم سخخخنزان هن گوننگو منجن ا دهاد ،هانهامی ا توم گفت رشخخخد و پرشخخخافت
جوماع ،تنهع مز پرشخافت سخنزان هنسخت .هدی تاتر سخالات ها سخنزان نرز هطور اسختقرم ها سالات
جناعه تنثرا هسخزمی دمرد (پورکرنن  .)1361 ،مندیشخه سخالات کنال در یک سنزان توجه رم هه لومای که
رشخد و شکوفنی آ رم تسارل و نرز هه شامیط که مز پوینی کنال آ جیوگرا ا کاد ،جی ا نؤنید .در
سخخخنزاخن هن سخخخنمم روحره و لؤیکاد کنرکان هنالسخخخت و هه کنرشخخخن تعاد دمرند و هه کنر کاد در می
سخخنزان مفتننر ا کااد .هؤچار سخخنزان سخخنمم و پوین دمرم جو اطیوب و سخخنمم هود و اوجبنت
ایق مثاهنشخخ سخخنزان رم

12

منگرزا و لالقهااد هه کنر رم در کنرکان سخخنزان فامهم کاد و مز می
ً
مفزمیش ا دهد .اعؤوال هام تبرر هاتا سخخالات مدمر  ،اوضخخوش فسخخند مدمر تشخخاید و توضخخرد دمد
ا شخود ،زیام فسخند مدمر  ،نقطه اقنهل سخالات مدمر در نظا گافته ا شخود .ها چاد یک مز شا هن
اام هام توسخعه و پرشخافت ،سخالات مدمر مستم مان در نقطه اقنهل ،فسند مدمر ها مثاهنش و کنرمی

و هاا ور نقشخخخ کنهاد دمرد (تق زمد  .)1394 ،رم حلهنی که هام جیوگرا مز فسخخخند در جوماع مرم ه
ا گادد هنید هامسخخخنا مرزاهن پمیافته شخخخد در آ جناعه هنشخخخد .در جناعه مسخخخالا نرز ا هنیسخخخت
رم حخلهخن مصخخخالح  ،اتاخنسخخخ هخن ممگوهخن و آاوز هن مسخخخالا مرم ه گادد .ه تادید ،مااوز یک مز
اعضالت جناعه مسالا ان فسند مدمر ا هنشد که گایبن گرا سنزان هن و مدمرمت شد مست .مز آ جنی
که هاتای دران در جیوگرا مز فسخخند ،مقدمانت پرشخخگرامنه هام هاو رفت مز می اشخخکل ا هنشخخد ،هنید
رم حلهن مسخخخالا رم که هنزدمرند مز فسخخخند مدمر هسخخختاد ،شخخخانسخخخنی و اعاف شخخخوند (رضخخخنیرن و
1 -Greenberg
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مسخدممیهزمد  .)1393 ،در کشخور ان درهنر

سالات نظن مدمر تالاهن فامومن صورت پمیافته ،مان هه

ابنن و اانهع مسخالا و رم کنرهنی که مسخال هام سالات نظن مدمر مرم ه دمد کؤتا توجه شد مست.
مهؤرت هسخخرنر دمردم مان در کؤتا پهوهش خ  ،مرمیه ممگو سخخالات سخخنزانن ها مسخخنا سخخرا لیو اورد
توجه قامر گافته مسخخخت .مز می رو ،می پهوهش هن اامجعه هه سخخخرا قوم و رفتنر ماراممؤماار لی 
درصخخدد مرم ه ممگوی سخخنزان سخخنمم هن توجه هه سخخرا لیو هام ابنرز هن فسخخند مدمر در دسخختگن هن
مجامی کشور ا هنشد.
پیشینه پژوهش
سالمت سازمانی

مز دیدگن انترو انییز سخخالات سخخنزانن هه دوم و هقن سخخنزان در احرط ،سخخنزگنر هن آ  ،مرتقن و
گسختاا تومننی خود هام سنزا هرشتا مشنر ا کاد ،هؤچار مز دیدگن مو سالات سنزانن هه وضع
ً
فامتا مز مثاهنشخ سخنزان در کوتن ادت دالمت دمرد و هه اجؤولهم مز خصخنیص سنزانن نسبتن پادوم
مشخنر ا کاد (لالقههاد .)11 1331 ،سخالات سخنزانن تاان شنال تومننی سنزان هام منجن وظنیف
هه ور اوثا نرسخت ،هیکه شخنال تومننی سخنزان هام رشد و هابود ادمو مست .مز اف در سنزان هن
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هن می شخخامیط ،ضخخاورت توجه هه سخخالات سخخنزانن و کنهش فسخخند مدمر در دسخختگن هن مجامی کشخخور

سخخخنمم کنرکانن اتعاد و وظرفهشخخخانا هن روحره و لؤیکاد هنال در جسخخختجو اوفقرت خود و سخخخنزان
هسختاد .یك سخنزان سنمم اکنن مست که مفامد ا خومهاد در آنجن هؤنناد ،کنر کااد و هه آ مفتننر کااد،
می مفامد خود مفامد سودااد و اوثا هستاد (الید و کیراگل.)2000 ،
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سخالات سخنزانن دمرم مهعند انتیف مسخت .مز دیدگن هو و ارسخکل )2008(1سالات سنزانن
دمرم مهعند هفتگننه یگننگ ناند  ،2نفوو ادیا ،3االحظهگا  ،4سخخخنختده  ،5پشخخختربنن اانهع،6

1 -Hoy and Mescle
2-Institutional Integration
3- Principal influence
4- Consideration
5 -Initiating Structure
6 -Resource Support
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روحره ،1تأکرد لیؤ  2ا هنشخخد (هو  .)35 5331 ،3کایسخختر شخخنوف در خصخخو

مهعند سخخالات

سخنزانن  ،پاج شخخنخص مصخخی هرن ا کاد که ها یك مز می شخخنخصهن دمرم اممفههن زیا ا هنشخخاد
.1هدف تحقق سخخخالات سخخخنزانن  .2چنرچوب لؤیکاد سخخخنزان (هابود قنهیرت سخخخنزانن ) و رفن
کنرکان  .3اقرناهن شخخنال تعرر شخخنیسخختگ هن و مرتبن نت هر فاد  ،رضخخنیت و سخخالات کنرکان .4
سخطوح مرزینه

ممف :اقرنا شخنیستگ هن ،شنال سه سطد سنزان  ،مهدمف و نقش ب قرنا رضنیت
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کنرکان  ،شخخنال سخخه سخخطد سخخنزانن  ،ترؤ و فاد ج :اقرنا سخخالات کنرکان  ،شخخنال سخخه سخخطد
مجتؤنل  ،وها و فرزیک مسخخت  .5رواهن مرزینه

شخخنال اصخخنحبه ،کنرگن  ،آزاو هن و اعرنرهن

ادیایت ریسك ،مستاا و سالات ا هنشد (شنوف و هؤکنرم )2010 ،
الید و کیراگل نرز هام سخخخالات سخخخنزانن  11اممفه شخخخنال مرتبن  ،اشخخخنرکت و درگرا هود در
سنزان  ،وفندمر و تعاد ،ملتبنر ین شاات ،روحرخخخخخخخخخه ،مخالقرنت ،شانسنی ین هنزشانس لؤیکاد ،اسرا
هدف ،رهبخخخا  ،کنرهاد اانهع رم اعاف کاد مست .هؤچار مهعند سالات سنزانن مز نظا انییز در تنار
سخخه نرنز مصخخی یعا نرنزهن وظرفهم سخخنزان  ،نرنزهن رشخخد و توسخخعه سخخنزان ا دمند( .الید و
کیراگل.)2000 ،
سخالات مدمر  ،وضخعرت مسخت که کیره لومال یك سخنزان قنهیرت تأار مهدمف سنزان رم هه ور
اطیوب دمشخته و ا تومناد منحامف مز هاجنرهن مدمر و قننون و اومنع مهدمف سخنزانن رم در مساش وقت
شانسنی و تدمهرا الز و هه هاگن رم هام رفع آنان محنظ نؤنیاد .مجام سالات مدمر در سنزان هن ااجا

14

هه تصخؤرؤنت درسخت و متننو سرنستهن اانس ا شود و مرم ه کنرآاد و مثاهنش خدانت لؤوا رم هه
دنبنل دمرد .مرم ه هاراه خدانت لؤوا اسخختیز وجود سخخنزان هنی مسخخت که اجاز هه نظن مدمر سخخنمم
هنشاد (تق زمد .)1394 ،
فساد اداری

کیؤه فسخخند هه اعان شخخکسخخت ین نق

مسخخت .آ چه که شخخکسخخته ین نق

ا شخخود ا تومند یک

«شخرو رفتنر مخالق ین مجتؤنل و ین اقارمت مدمر » هنشخد .فسخند مدمر اجؤوله رفتنرهنی مست که فاد
1 -Morale
2 -Academic Emphasis
3 -Hoy
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مز وظنیف رسؤ هه خن ا کس اانفع شنص و ین کس اوقعرت خن  ،دچنر تنط و منحامف ا گادد
(چااچ  1و هؤکنرم  )113 5311،بق تعایف هننک جانن و سخنزان شخفنفرت هر ممؤیل ،فسند سوء
 .)1666می تعایف اورد تومفق لؤوا در جان مسخت و هطور ضؤا فاض شد مست که اجؤولهم مز
قومنر و ضومهط ادو مدمر وجود دمرد که چانرچوب فعنمرتهن اجنز مدمر رم تعرر ا کااد .هاگونه
رفتنر مدمر که اغنیا هن می قومنر هنشخد و در آ منتفنش شخنصخ اطاح هنشخد فسخند مدمر تیق ا شود.
انهرت فامگرا فسخخند و تنثرا آ ها مقتصخخند جانن  ،میجند اعنهد جانن سخخنزان ایل رم ضخخاور سخخنخت
(انمو  .)5315 ،3اطنهق مصخخخل دهم اعنهد جانن سخخخنزان ایل4الز مسخخخت تؤن کشخخخورهن نه تاان مز
فسخخندهنی انناد رشخخو  ،مخنو و سخخنیا مشخخکنل فسخخند جیوگرا کااد ،هیکه هنید سخخرنسخختهن و هانناههن
احکؤ هام رسردگ هه می فسندهن تدوی کااد (اعنهد جانن سنزان ایل.)5316 ،
مااوز هرچ کشخخور مز توسخخعه ینفتهتای تن لق انند تای کشخخورهن ،نظن مدمر کشخخورشخخن رم مز
تؤنا جانت دمرم سخالات مدمر کنال نؤ دمنادم یعا تؤنا سخرستمهن مدمر دنرن دمرم درجنت،
سخطوح و الیههنی مز فسخند هستاد .فسند مدمر هن وجود میاکه در مکالا جوماع وجود دمرد ،مان ا توم آ
رم احصخخول و نترجۀ شخخامیط خن

فاهاگ و مجتؤنل دمنسخخت (خومردم 5و هؤکنرم  .) 2015 ،هاخ مز
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مسختفند مز مخترنرمت دومت (قدرت لؤوا ) هام کس اانفع شنص (خصوص ) مست (هننک جانن ،2

اظخنها و شخخخکخلهن فسخخخند مدمر لؤوا و جانن مند و هاخ نرز هاخنسخخخته مز ویهگ هن مجتؤنل و
فاهاگ جوماعمنخخد و مز جخخناعخخهم هخخه جخخناعخخه دیگا تفخخنوت ا کاخخد .مز جؤیخخه رشخخخو  ،6مختالا،2
کالهبادمر  ،8مخنو و پنرت هنز (آاادس .)1999 ،9
فسخخند در جوماع انتیف در دو سخخطد لؤد صخخورت ا گرادم سخخطد کال و سخخطد خادم در سخخطد
کال  ،فسخند هرشختا هه ننبگن سخرنسخ  ،ادیام لنم رتبه و اقنانت مرشد دومتهن ااهو ا شودم تعبرا
1 - Charmchi
2 - World Bank
3 - Malgwi
)4 -United Nations Global Compact (UNGC
5 -Khulida
6 - Bribery
7 - Embezzlement
8 - Fraud
9 - Amundsen
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دیگا مز می سخخطد فسخخند ،فسخخند «یقهسخخفردم » مسخخت .هههؤر تاتر  ،سخخطد خاد فسخخند که هه فسخخند
«یقهآه هن» اعاوف مسخخت ،لبنرت مسخخت مز ابندالت ،اعناالت و هد هسخختن هن فنسخخد که در سخخطد
کنراادم رد پنیر و در مرتبن اسخختقرم هن مرهنب رجوش صخخورت ا گراد .فسخخند مدمر در رد هن ارنن و
پخنیر نظخن مدمر  ،تخن حد زیند هه ارزم فسخخخند در هر رد هن هنال نظن  ،یعا سخخخرنسخخختگممرم و
کنراادم لنم رتبه هسخختگ دمرد .هدیا مسخخت هدو کاتال فسخخند کال  ،ماکن کاتال فسخخند خاد وجود
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

ندمرد (رهرع  .)30 1383 ،ریشخخه فقدم سخخالات مدمر و وجود فسخخند در سخخنزان هن رم ا توم در دو
دسخته مز لومال مسنس جن دمدم یك قسؤت مز لومال درو سنزانن چو اقارمت ،قومنر  ،نراو منسنن ،
سخنختنر تشخکرالت و دسختهم مز لومال هاو سخنزانن  ،که شامیط نناانسب رم هام نظن مدمر و آسر
نظن مدمر فامهم ا آورد (خیفخنن .)39 1388 ،
اامتای اسخخن ی که ا تومند زاراهسخخنز کنهش سخخالات و میجند رفتنرهن آارنته هن فسخخند تیق
شخخخود ،لبنرتاد مز تاگانهن مقتصخخخند  ،کؤانگ شخخخد مرزاهن منسخخخنن  ،تشخخخدید قومنر و اقارمت
غراضاور و گستاا روحره زیند خومه منسن هن که هنلث ا شود دیگام رم نرز هه هنز دمخل کاد.
در ومقع فسخخند ،پدید م وسخخرع و گسخختاد مسخخت که اعیول اجؤولهم مز شخخامیط مجتؤنل  ،سخخرنسخخ ،
مقتصخخند و فاهاگ در ها کشخخور هود و احدودکاد آ هه یک حرطه و حوز خن  ،هاخورد اوثا هن آ
رم غرا اؤک ا سخنزد(ممومن و هؤکنرم  .)1316،فسخند مدمر  ،ها منگرز پرشافت تنثرا ا گممرد و تؤنیل
هه تالا و فعنمرت سخخنزند رم کنهش ا دهدم زیام پرشخخافت ها جناعه تحت تنثرا رقنهت سخخنمم و هن نشخخن
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ملضن آ مست .در غرا میاصورت رکود و سست و رخوت ها جناعه استوم شد و فسند و رقنهت اناب،
مناژ جناعه رم هدر خومهاد دمد (پورلزت.)16 1363 ،
سیره علوی

ابنرز هن فسخند و منحامفنت مجتؤنل  ،یک مز مصخول و مهدمف مسخنس دی ابر مسال مست .ها می
مسخنا ،آاوز هن دیا سخاشخنر مز رمهکنرهن و رم حلهن پرشگرا مز هاوز فسند در جناعه و ابنرز هن آ
ا هنشخدم چان که پرنابا و پرشومین دی در لؤل نرز مهتؤن جد هه می ماا دمشتهمند (حسا و شؤس،
 .)1391در آاوز هن دیا اعرنر سخالات ،حاکت در اسرا تکنال مست و ابان مرزینه سنزان  ،رضنیت
خدموند رحؤن مسخت .سنزان سنمم مز دیدگن آاوز هن دیا گاو مجتؤنل هن آران اشتاك خدم و تقاب
هه موسخخت که هن تقسخخرم وظنیف نسخخبت هه هدفهن اشخختاك و تأار امثا نرنزهن گاو هن و حق هه
توسخخعه و کؤنل آنن هه سخخؤت می آران کؤك ا کاد .در فقه شخخرعه ،ناج ممبالغه(سخخرا لیو ) هعد مز

16

قاآ کایم در زاا

هاجسخخختهتای اانهع تنریخ مسخخخال و ااؤتای کتنب دیا شخخخرعرن ا هنشخخخد .در

ناج ممبالغه مصخول حکوات و زانادمر هن رویکاد مسخالا هه تفصخرل شاح دمد شد مست ،هؤچار
مصخالح سخرسختمهن مجتؤنل مست .یک مز جممبتای فامزهن می کتنب شایف دالمتهنی مست که
ها نحو مدمر صخحرد سخرسختم هن مجتؤنل وجود دمرد .مز دیدگن ناج ممبالغه ،یک سرستم زانن سنمم
تیق ا شخخود که ویهگ هن مز قبرل شخخنیسخختهسخخنالر در مدمر ماور ،حسخخنبپسده دقرق ،حامسخخت مز
هرتممؤنل ،توجه هه تعنم منسخخخنن  ،حنکؤرت قننو و رلنیت پرؤن هن ،مرتبن هن لناه ااد  ،خودسخخخنز و
نقد خویشخخت رم دمشخخته هنشخخد (پورلزت .)3 1363 ،تنکاو پهوهشهنی در زاراه سخخالات سخخنزانن و
ابنرز هن فسند در سنزان هن منجن شد مست ،در زیا هه هاخ مز آ هن مشنر ا شود
 .1ممومن و مسخال پان در پهوهشخ تحت لاوم

امح ادل هنزدمرند

فسخند مدمر هن متکن هه آاوز هن

ناجممبالغه نشخخن دمدند تأثرا لومال گوننگو در شخخکلگرا فسخخند ،هه آ انهرت پرچرد م دمد که در
نترجه آ  ،هسخخرنر مز هانناههن

امح شخخد

دومتهن هام ابنرز هن فسخخند هه شخخکسخخت منجنارد

مسخت .هام حمف ین کنهش می پدید شو در نظن مدمر کشور ،نرنزااد هانناههنی هسترم که هن تأثرا ها
فاهاگ لؤوا جناعه و مهعند آ  ،هؤچو آاوز هن مسخخالا پرشخخگرا مز هاوز فسخخند مدمر رم هدف

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

ناجممبالغه هه لاوم یک مز آثنر ه نظرا جان خنسخختگن و احاک هسخخرنر مز سخخنز هن تفکا دمل ها

قامر دهد .ا توم گفت آاوز هن ناجممبالغه می قنهیرت رم دمرند که اننع مز هاوز هسخخرنر مز جاینننت توأ
هن فسند مدمر شوند (ممومن ومسال پان .)1392 ،
 .2در اطنمعهم که توسخخخط حسخخخرا نهمد تحت لاوم "ادلسخخخنز رمهطه ملتقندمت امهب  ،سخخخالات
سخخنزانن و سخخالات روم " صخخورت پمیافت نشخخن دمد شخخد که ملتقندمت امهب ها سخخالات سخخنزان ،
ملتقندمت امهب ها سخخالات روم و سخخالات روم ها سخخالات سخخنزانن رمهطه دمرند که هرشخختای ارزم
رمهطه هر سالات روم و سالات سنزانن هود مست (حسرا نهمد.)1392 ،
 .3شخخفرع و هؤکنرم در پهوهشخخ هن لاوم "لومال و اصخخندیق فسخخخند مدمر و نقش آ در لد تحقق
ممگو مسخالا  -میامن پرشخافت هن تؤاکز ها سرا مان لی " سع کاد مند تن هنرزتای اصندیق فسند
مدمر و لومال هوجودآورند آ شخانسخنی و هن نگنه هه سخرا مان لی  ،نحو هاخورد هن فسند مدمر
تشخاید شخود .ممگوی که آنان مرمیه کاد مند شنال دو هنش ،لومال درو سنزانن و لومال هاو سنزانن
ا هنشخد .لومال درو سخنزانن در هاگراند لومای هؤچو فرزیک  ،مقتصخند  ،و سرنس و نرز لومال
هاو سخنزانن که شخنال لومال فاد و سخنختنر ا هنشد .تنثرامت می لومال اوج شکلگرا فسند
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مدمر در سخخخنزان هن ا شخخخود که مز جؤیه اصخخخندیق فسخخخند شخخخنال رشخخخو  ،رمنتخومر  ،کال هادمر ،
پخنرت هنز و مختالا ا هنشخخخد .مز آ جنی که رفع می اومنع ماا هیاد ادت و زان ها مسخخخت ،تالا در
جات رفع می اومنع ا تومند اسخرا پرشخافت رم هؤومرتا نؤنید و هسرنر مز پرنادهن که فسند مدمر ااجا
هه آ ا شود رم جیوگرا نؤنید (شفرع و هؤکنرم .)1395 ،
 .4رضخخنیرن و مسخخدممیهزمد در پهوهشخخ تحت لاوم "لومال هنزدمرند فسخخند مدمر مز نگن ماراممؤماار
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

لی " هه می نترجه دسخت ینفتهمند که آ حضخات هام جیوگرا مز فسند در سنزان حکوات و نظن
مدمر  ،رم کنرهنی مز جؤیه رم کنر تقویت میؤن و هنورهن دیا م حق احور  ،گزیاش کنرگزمرم صخخنمد و
تومنخنم هاکاخنر کنرگزمرم فنسخخخدم قن عرت توأ هن ادمرمم منضخخخبن مدمر و میجند تشخخخکرالت هام نظنرت
لؤیکاد کنرگزمرم  ،تغررا نگاا کنرگزمرم نسخخبت هه اسخخالومرت و وجدم کنر م کاتال و نظنرت مجتؤنل ،
قخننو گامی و لخد تبعر

در هاخورد هخن فنسخخخدم شخخخفنفرتگامی  ،مصخخخالح نظن مدمر و انمرنت م تأار

نرنزهن مقتصخند کنرگزمرم صنمدم پاهرز مز دمد ماترنزمت ویه و رمنتم اؤاولرت هدیه و رشو م ابنرز هن
منحصنرگامی و منحصنر یب رم مرم ه دمد مند .ا توم گفت هن رلنیت مصول یند شد در نگن ماراممؤماار
 ،لومال هنزدمرندگ نسخبت هه هنش زیند مز فسخندهن مدمر و هؤچار ریشهک شد آنان فامهم
خومهد شد(رضنیرن و مسدممیهزمد .)1393 ،
 .5قشخخقنی زمد  ،احؤد و اسخخعودین در پهوهششخخن هن لاوم "مرم ه ممگو نظا سخخالات سخخنزانن
دمنشخگن ها ابان آاوز هن دی مسخال " هه هارس  13اممفه شنال شفنفرت ،اشنصهود منتظنرمت،
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نظن پندما لندالنه ،حل اشخخکل ،مرتبن سخخنزند  ،االحظهگا  ،هدفؤاد  ،لدممت سخخنزانن  ،ملتؤند
سخخنزانن  ،منسخخجن  ،نوآور  ،هاا ور مز اانهع ،نشخخن در کنر و توجه هه روحره مفامدم هعاوم اممفههن
ممگو سخخالات سخخنزانن پادمختاد .در نانیت آنان هه می نترجه دسخخت ینفتهمند که در تؤنا اممفههن
خاوج ممگو سخالات سخنزانن ها مسنا آاوز هن دی مسال  ،که مز نظا صنح نظام امثا شانخته
شخد مسخت ،اصندیق مسالا و دیا وجود دمرد .ممم ادیام مجامی دمنشگن هن و امسسنت آاوزا لنم
ا هنیسخخخت هن ممان مز ابنن لظرم دی مسخخخال  ،مز آنان هاا گرا نؤود  ،در جات مرتقن سخخخالات
سنزانن آ اامکز تالا کااد (قشقنی زمد و هؤکنرم .)1392 ،
روششناسی

پهوهش حنضخخا مز دید انهرت ،هارند (مکتشخخنف ) مسخخت که هه روا کرف صخخورت پمیافته مسخخت.
هؤچار مز نظایه دمد هارند ،هه لاوم یک مز رواهن اطاح در پهوهشهن کرف  ،هن هدف شخخخانخت

11

و درک هاتا مفکنر و رویدمدهن و وقنیع آیاد در هسخختا مز ومقعگامی خن

مسخختفند شخخد مسخخت (کورهر و

مسخخختامووا )15 2008 ،1منجن شخخخد .در فامیاد تحیرل و کدگممر دمد هن ،هن اطنمعه سخخخطا هه سخخخطا
افاو سخنز و مسختنامج اقومههن مز روا سخرستؤنترک 2مستفند شد مست .اح تحقرق سرستؤنترک
در نظایه هاخومسخخخته مز دمد هن ،ها مسخخختفند مزاامحل تحیرل دمد هن مز ایق کدگممر هنز ،3کدگممر
احور  4و کخدگخممر گزیاشخخخ  5تخنکرخد دمرد تن در نانیت ،پنرمدمیؤ ااطق ین تصخخخویا لرا مز نظایه
خیقشد مرم ه گادد (هنزرگن .)162 1389 ،
الف) کدگذاری باز :در پهوهش حنضخخخا ،احتوم نناههن و خطبههن ،هن مسخخختفند مز روا تحیرل احتوم هه
صخورت سخطا هه سخطا هارسخ  ،افاو پادمز و اقومههاد و سخپس هامسنا اشنهات ،مرتبن افاوا و
خصوصرنت اشتاک هر کدهن هنز ،افنهرم و اقوالت ( بقهم مز افنهرم) اشنص شدند.
ب) ک دگ ذاری محوری :درمی ااحیخه نرز در پ یخنفت رمهطه اوجود ارن

بقههن ،اقومه تعرر احتوم

هامسخخخنا ویهگ هن مرتبن هن سخخخنیا اقوالت ،احور هود در پهوهش ،تکامر در دمد هن و منتزمل هود هه
لاوم اقومه احور پهوهش حنضا ،منتننب و اطنمعه شد و سنیا افنهرم نرز در قنم شامیط لی  ،اقومه

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

ناجممبالغه و غاوممحکم ات هن اورد تجزیه و تحیرل قامر گافت .هام هارسخ احتوم نناههن وخطبههن،

احور  ،رمهبادهخن ،زاراخه ،شخخخامیط اخدمخیخهگا و پرنادهن ،بقههاد و هه صخخخورت نظا در قنم ادل
پنرمدمیؤ هه هم ااتبط شدند.
ج) ک دگ ذاری انتخ ابی حمرنل ه نظری هپردازی) :درمی ااحیخه نرز هخن توجخه هخه افاو هن و کدهن
شخانسنی شد  ،گزیاش نانی منجن شد و پهوهشگا در پ یکپنرچهسنز و خنمصکاد تحیرلهن خود
هه ااظور پدیدمر اقومه مصخی هاآاد .در می ااحیه سخع ها آ مست که اقومههن هه گونهم منتننب شود
که اقومه مصی مستنامج شد  ،لؤد افنهرم پدید آاد در اامحل قبل رم پوشش دهد .در پهوهش حنضا

1 -Corbin & Strauss
2- systematic
3 -open coding
4- axial coding
5- selective coding
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هن توجه هه دیدگن گل مفشخنن ( )2003مز سه روا کالاتگامی شنال کالاتگامی در شرو  ،کالاتگامی
در پهوهشگا و کالاتگامی اشنرکت کااد هام تنار رومی و پنینی هاا گافته شد مست.
کثرتگرایی مش ارکت کننده  :چاننچه فامیاد پهوهشخخ و پاوتکل منجن تحقرق هه صخخورت کنال هن
تاجؤه جدید و هن ویهگ هن اشخخخنهه تکامر شخخخود هنیسخخخت نتنیج اشخخخنها هه دسخخخت آید .در پهوهش
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

حنضخخاپاوتکل کدگممر و تجزیه و تحیرل دمد هن هه صخخورت کنال هام شخخش خطبه و نناه و حکؤت هن
تاجؤهم اتفنوت (سخرد جعفا شخارد ) نسخبت هه تاجؤه قبی (احؤد دشخت ) اورد مستفند قامر گافته
که در جدول شؤنر  1نشن دمد شد مست.
جدول  .1محاسبه پایایی بازآزمون پژوهش
تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی باز آزمون (درصد)

141

52

34

 28درصد

کثرتگرایی در ش یوه :مز هر خطبههن ،نناههن و حکؤتهن 3 ،نؤونه هصورت تصندف منتننب شد و ها
ُ
ُ
کدم مز آنان در یک فنصخخیه زانن  10روز توسخخط پهوهشخخگا اجددم کدگممر شخخد .سخخپس کدهن هن هم
ُ
اقنیسه شد و نتنیج حنصل مز می کدگممر هن هشاح زیا در جدول شؤنر  2نشن دمد شد مست.
جدول  .2محاسبه پایایی بازآزمون

27

تــــعــــداد عــــدم

پــایــایی بــاز آزمون

ردیف

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

توافقات

(درصد)

 80درصد

1

25

10

6

2

28

12

4

 86درصد

3

36

14

2

 28درصد

جمع

29

36

12

 91درصد

کثرتگرایی در پژوهش گر :هام احنسخخبه پنینی اصخخنحبه هن روا تومفق درو اوضخخوش ،مز یک کدگممر
(مرزینب)( ،دمنشخخجو اقطع دکتا ادیایت) درخومسخخت شخخد تن هه لاوم هؤکنر پهوهش (کدگممر) ،در

27

پهوهش اشخنرکت کادم آاوزاهن و تکارکهن الز جات کدگممر هن هه میشن منتقنل دمد شد .سپس

دمد شد مست.
جدول  .3محاسبه پایایی بین دوکدگذار
تــــعــــداد عــــدم

پــایــایی بــاز آزمون

ردیف

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

توافقات

(درصد)

 85درصد

1

40

12

8

2

43

16

11

 24درصد

جمع

83

33

19

 80درصد

یافتهها

پس مز جؤعآور ینفتههن حنصخخخل مز اطنمعه سخخخطا هه سخخخطا ناجممبالغه و غاوممحکمم ینفتههن
حنصخخیه در فاآیاد کدگممر اورد هارسخخخ و تجزیه و تحیرل قامر گافت .در مجام فامیاد کدگممر هنز رو
دمد هن کرف گادآور شخخد  ،مهتدم  82گزمر افاوا مسخختنامج که هن هارسخ هن اجدد و هنزنگا هن و

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

احقق هخه هؤام می هؤکخنر پهوهش ،تعخدمد دو خطبخه و نخناه رمکدگممر کاد و درصخخخد تومفق هر
ُ
کدگممرم که هه لاوم سخوار شخنخص ملتبنرسخاج تحیرل مسختفند شخد که در جدول شخؤنر  3نشن

هامسخخنا اشخخنهاتهن و مشخختامکنت افاوا  ،می افنهرم و ویهگ هن تقیرل ینفته و دسخختههاد ش خدند .در
مدماه مز می افنهرم  22اقومه مصخخی هدسخخت آاد که در قنم  6هنش شخخامیط لی  ،اقومه مصخخی  ،لومال
زاراهم  ،لومال ادمخیهم  ،رمهبادهن و پرنادهن تقسخرم هاد شدند .دالیل منتننب ها یک مز مهعند مصی
ممگو سنزان سنمم در ابنرز هن فسند مدمر مز ااظا ناج ممبالغه در مدماه تشاید ا گادد.
شرایط علی 1شامیط لی هه لاوم لنال مصی ههوجودآورند پدید مصی اطنمعه شد م زیام شامیط لی
مز نظا زانن اقد ها پدید مصخی هسختاد .شخامیط لی  ،اقومههن هسختاد که اقومه مصی رم تحت تنثرا
قامر ا دهاد (هنزرگن  .)133 1366 ،شامیط لی پهوهش حنضا در جدول شؤنر  3هرن شد مست.

1 - Causal Conditions
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جدول  .7شرایط علی
مقوالت
وجود فساد سازمانی

مفاهیم

پرشگرا مز هاوز فسندم تالا در جات مفشنگا و شفنفرتگامی م نا مز ااکام ابنرز
هن ظیم و فسند سنزانن
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حراست از بیتالمال
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حفنظت مز هرتممؤنلم لد مسامف در هرتممؤنل و صافهجوی

مقوله محوری :هه لاوم حندثه ین متفن مصخخخی که یک سخخخیسخخخیه کاشهن اتقنهل هام کاتال ین مدمر
کاد آ وجود دمرد و هه آ ااهو ا شخخودم پدید مصخخی هاچسخخ افاوا مسخخت که هام
شخخخد در نظا گافتخه ا شخخخود (روشخخخاخدل و هؤکنرم

اح میجند

 .)1390در می پهوهش هعد مز تحیرل دمد هن

گادآور شخخد  ،سخخنزان سخخنممم ابتا ها سخخرا لیو هه لاوم اقومه مصخخی منتننب گادید که در جدول
شؤنر  5نشن دمد شد مست.
جدول  .0مفاهیم و مقوالت محوری
مقوالت

مفاهیم

سازمان سالم؛ مبتنی بر سیره علوی رومهط سنمم سنزان م ابنرز هن فسند

راهبردها :1هه لاوم کاشهن خنص خ که مز پدید احور ااتج ا شخخوند و رواهنی هام اومجاه هن
پدید اورد اطنمعه مرم ه ا کادم هرن ا شخخخوند در ومقع رمهبادهن و ادمخالت هؤنناد کاشخخخگام فاد و
گاوه هه لاوم ارننج هن تغررا لؤل ا کااد .چه هسخخن مگا سخخنختنرهن احرط و زاراهم هه حنل
خود رهن شخوند ،هه ویه در کشخورهن در حنل توسعهم هاگز مجنز فامهم آاد اوجبنت و شامیط لی الز
هام توسخخخعخه پدید مصخخخی رو نؤ دهد (محؤدین و هؤکنرم  .)1392 ،در جدول شخخخؤنر  5افنهرم و
اقوالت ااتبط هن شامیط لی مرم ه شد مست.

1 - Strategies
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جدول  .3راهبردها
مفاهیم

مقوالت
ارتباط با ذینفعان

لدممت گسخخختا هن ویافعن م نا خوی م مرتبن اسخخختؤام رسخخخردگ هه ماور
ویافعن م ااد دمر
خودسنز دیا  -منتقندپمیا

خود سازی و نقد پذیری
آینده نگاری و آینده پژوهی

تجاهخه پخمیا م دور منخدیشخخخ و هصخخخرات در لؤلم پادپمیا سخخخنزان م
آیاد نگا در هدف

معنویات محوری

پاهرزکنر در لؤلم رلنیت منصنفم رلنیت حقممانا

مشارکت پذیری

لد مسخخختبدمد در رم م اشخخخنرکت پمیا در سخخخنزان م اشخخخورتپمیا در
سنزان

تعالی مدیریت

رومهط اانسخخ ادیا هن م امفرن م ملتدمل در ادیایتم سخخند زیسخخت ادیام
لخدممخت در رهبا م پاهرز مز غفیختم پاهرز مز خود کناگ م توجه هه تقوم در

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

عهد پیشگی

توجه هه لادو پرؤن م وفن دمر هه لاد وپرؤن

لؤلم اااورز هه زیادستن م ملتؤند سنز ادیام کنردمن ادیام شنیستگ
مخالق ادیام تاک هوم پاست ادیام اشورت پمیا ادیا
ارزیابی درونی سازمان

قدردمن و تشویقم سرستم اانس تابره

معاد گرایی

آخاتگامی م دی گامی

حاکمیت قانون

سخخیسخخیه اامت مدمر م هاوکامس خ زدمی م ارننه رو در فعنمرتهنم سخخیسخخیه

23

اامت دستورده م ادیایت زان

ش رایط زمینهای 1هه لاوم یک سخخا خصخخوصخخرنت ویه که در آ کاش اتقنهل هام کاتال ،مدمر و
پنسخخخخ هه پدید منجن ا شخخخودم و نرز شخخخامیط که رمهبادهن رم تحت تنثرا قامر ا دهد (هنزرگن 1366 ،
 .)133در جدول شؤنر  3افنهرم و اقوالت ااتبط هن شامیط زاراهم مرم ه شد مست.

1 - Cibtext
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جدول .4شرایط زمینهای
مقوالت
عوامل اجتماعی

مفاهیم

رلنیت حقو مجتؤنل م جیوگرا مز منحامفنت مخالق م کاتال و نظنرت مجتؤنل
در هاخورد هن فسندم شفنفرت در فعنمرتان

عوامل سیاسی

لد تبعر

عوامل اقتصادی

اؤاولرت رشخخو م اؤاولرت رمنتم تنار نرنزهن مقتصخخند م ابنرز هن منحصخخنر یب م
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میجند لدممت مقتصند م میجند رفن مقتصند

ش رایط مداخلهگر 1هه لاوم شخامیط زاراهم لؤوا که ها رمهبادهن تنثرا ا گممرندم شامیط ادمخیهگا
لبنرتاد مز شخخخامیط لنا که اجؤولهم مز اتغراهن ارننج و ومسخخخط رم تشخخخکرل دمد و رمهبادهن رم نرز
تحت تنثرا قامر ا دهاد (محؤدین و هؤکنرم  .)1392 ،در جدول شخخؤنر  8شخخامیط ادمخیهگا نشخخن دمد
شد مست.
جدول  -2مفاهیم ومقوالت مداخلهگر
مقوالت
عوامل ساختاری

مفاهیم

گزیاش کنرکان صخنمدم هاکانر کنرکان فنسخدم قن عرت هن مفامد توم هن ادرم م شخخنیسته
گزیا

عوامل فردی

اسالومرت پمیا کنرگزمرم م لزت نفس کنرگزمرم م اطرع هود کنرگزمرم م
سند زیست کنرگزمرم
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عوامل رفتاری

تقویت میؤن وملتقندمتم حق احور

عوامل سازمانی

تعرر حدود و مخترنرمت کنرکان م سرستم نظنرت و مرزینه کنر آادم لد وجود تبعر

پی امدها 2حنتابج ناص ل از راهبرد) :هه لاوم خاوج حنصخخخل مز مسخخختندم رمهبادهن ،پرناد نتنیج
هسخختاد که در مثا رمهباد پدیدمر ا شخخوند .هؤچار پرنادهن ،هاو دمدهن ین نتنیج کاش و ومکاش هسخختاد
(خنک  .)233 1392 ،پرنادهن حنصخل مز ادل سنزان سنمم ابتا ها سرا لیو در جدول شؤنر 9
نشن دمد شد مست.

1 -Intervening Conditions
2 -Consequences
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جدول  .9پیامدها
مقوالت

مفاهیم

دستیابی به هدف

هدفدرم هود سنزان و فعنمرتان آ م آیاد نگا در هدف

همبستگی سازمانی

لد وجود مختالف در سنزان م اشنرکت در فعنمرتان

شفافیت سازمانی

هن هانناه شد سنزان م سرستم نظنرت و مرزینه

شایسته ساالری

وجود رهبا هاتا و تومننم فااننبادمر مز رهبا در سنزان

دســـتیابی به اخالق وجود مخال مسالا در فعنمرتان سنزان م دور مز مخالقرنت زشت مجتؤنل
حرفهای
تعالی سازمانی

مجام درست وظنیف سنزانن م هانناه ریز اانس در سنزان

هدف نظایهپادمز دمد هارن  ،تومرد نظایه مسخخخت و نه توصخخخرف پدید هن .مز می جات ،هام تبدیل
تحیرخلهخن هخه نظایه در ادل پنرمدمیؤ  ،بقههن هنید هه ور ااظم هه یکدیگا ااهو شخخخوند .در کدگممر
منتننه که ااحیه مصخخخی نظایهپادمز مسخخخت ،بقه احور رم هه شخخخکل نظن ااد هه دیگا پدید هن رهط
دمد و آ رومهط رم در چخنرچوب یخک رومیخت مرم ه ا کااد (دمننی فا .)1384 ،پس مز اطنمعه ناجممبالغه و

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

عدالت گستری

پاهرز مز ستم کنر م هاقامر لدممت م حق سترز

غاوممحکم و منجخن کخدگخممر هخن هخنز ،در ااحیه کدگممر احور  ،در رمسخخختن دسخخختینه هه ممگو
سخنزان سخنممم تحیری مز سرا لیو هام ابنرز هن فسند مدمر در دستگن هن مجامی  ،هن مجام رمهباد
پهوهشخ دمد هارن  ،ادم تاسخرم شد (شکل شؤنر  )2که در آ رومهط هر شامیط لی  ،پدید احور ،
شامیط زاراهم  ،شامیط ادمخیهگا ،رمهبادهن و پرنادهن اشاود مست.
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شکل  -2مدل پارایمی الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهجالبالغه
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هؤچار در شخخکل شخخؤنر  ،3ادل افاوا سخخنزان سخخنمم در ابنرز هن فسخخند مدمر مز ااظا ناجممبالغه
قنهل اشنهد ا هنشد.
ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

25

شکل  -3مدل مفهومی الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهجالبالغه

25

بحث و نتیجه گیری

در می پهوهش سخخع شخخد تن ممگو سخخنزان سخخنمم در ابنرز هن فسخخند مدمر مز ااظا ناجممبالغه هن
مسختفند مز نظایه دمد هارند اورد ممگوسخنز افاوا قامر گراد .در می رمستن ،تحیرلینفتههن هرن کااد آ
مسخت که سالات سنزانن ها ابان لد وجود فسند سنزانن  ،حامست مز هرتممؤنل ،لادپرشگ  ،مرتبن
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هخن ویافعخن  ،نقخدپخمیا  ،آیاخد نگخنر و آیاخد پهوه  ،اعاویخنت احور  ،تعخنم اخدیایت ،مرزینه درون ،
اعخندگامی  ،حنکؤرت قننو  ،لومال سخخخنختنر  ،لومال فاد  ،لومال رفتنر  ،لومال سخخخنزانن  ،لومال
مجتؤنل  ،لومال سخرنسخ  ،لومال مقتصخند  ،لدممتگسختا  ،دسخترنه هه هدف ،هؤبستگ سنزانن ،
شخفنفرت سخنزانن  ،شخنیستهسنالر  ،دسترنه هه مخال حافهم و تعنم سنزانن شکل ا گراد .در می
مرتبن و ها ابان ادل افاوا مرم ه شد در هنش ینفتههن پهوهش ،رهنی مز فسند سنزانن و حامست
مز هرتممؤنل هه لاوم لنال مصخخی حاکت هه سخخؤت میجند سخخنزان سخخنمم ابتا ها سخخرا لیو هود که
رمهبادهخنی مز قبرخل لاخدپرشخخخگ  ،مرتبخن هخن ویافعن  ،نقدپمیا  ،آیاد نگنر  ،اعاوینت احور  ،تعنم
اخدیایخت ،مرزینه درون  ،اعندگامی و حنکؤرت قننو رم هه هؤام دمشخخخته مسخخخت .هؤچار می رمهبادهن
تحت تنثرا لومال زاراهم شخخنال لومال سخخنختنر  ،لومال فاد  ،لومال رفتنر و لومال سخخنزانن و
نرز لومال ادمخیهگا شخخنال لومال مجتؤنل  ،لومال مقتصخخند و لومال سخخرنسخخ هسخختاد .در نانیت
رمهبادهن امکور پرنادهن و نتنیج نظرا لدممتگسخخختا  ،دسخخخترنه هه هدف ،هؤبسخخختگ سخخخنزانن ،
هانناهریز سخنزانن  ،شخنیسته سنالر  ،دسترنه هه مخال حافهم و تعنم سنزانن رم هه هؤام دمرند که
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هنلث میجند حکؤامن آرانن در سنزان ا شود.
مز دیدگن مسال  ،سالات سنزانن هه اعان رلنیت قومنر و اقاّرمت و مرزاهن مسالا  ،در مدم
وظنیف و فعنمرتهخخن مدمر  ،هؤچار رلنیت اومزی مرزش و مخالق مسال در رومهط هر کنرکان و
ادیام و مرهنب رجوش مست(شخخخرن  .)66 1363 ،هن توجه هه نقش فاموم نراو منسنن ها سالات
سنزانن و نگاا دو هعد مسال هه منسن  ،ضاور مست نرنزهن اند و اعرشت کنرکان ها اف
شخخخد و نرز هن هانناههن آاوزش و تاهرت زاراههن تحول درون و پرشافت اعاو کنرکان رم فامهم
آید .هؤچار هام مصالح رفتنرهن کنرگزمرم و ادیام و سالات نظن مدمر  ،در گن مول هنید نگااهن
و هنورهن دیا  ،مز جؤیه اعاوینت احور  ،تعنم ادیایت  ،مرتبن نت هن ویافعن  ،صدمقت ،لادپرشخخگ و
ماننتدمر رم در آنان تقویت گادد .فاانیشخخخنت حضخخخات لی  مز کنرکادهن گوننگون هاخوردمرند و
ا توم هن اعاف ممگو رفتنر اطیوب هه کنرکان  ،رفتنر آنن رم کاتال کاد  ،مز ایق تالبرت شرو هن
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اطیوب منگرزا رم هابود هنشخخخد  ،هه رفتنر کنرکان جات دمد و نرز می قنهیرت رم دمرند که اننع مز هاوز
هسرنر مز جاینننت توأ هن فسند مدمر شود .مان لی  ها سند زیست اسالوال و خننومد

آنن تأکرد

جناعه مست .هخخؤخخچخخاخخر خ در منتننب مفامد اتنصص و اتعاد ،هه ااظور پرشگرا و حفظ سالات
دستگن هخن مدمر  ،مز سنزوکنرهن نظنرت چادگننه ،شنال نظنرت ادیام ها لؤیکاد کنرکان  ،نظنرت
کنرکان ها ادیام  ،نظنرت ادیام لنم ها ادیام سطوح پنیر تا و نظنرت هؤگنن مفامد و محزمب و
گاو هن ها لؤیکاد دستگن هن تنکرد دمشتاد.
می پهوهش هه هدف مصی خود که مرم ه ممگو سنزان سنمم در ابنرز هن فسند مدمر مز ااظا ناجممبالغه
هود ،دسخخت ینفت .ازیت می پهوهش در اقنیسخخه هن سخخنیا پهوهشهن در می زاراه ،مرم ه ممگوی جناع و ها
پنیه لؤلگامی هود که هؤزان کوشخخرد هه تؤنا اممفههن ااتبط نرز توجه نؤنید .مز آ جنی که پهوهش
حنضخخخا یک پهوهش کنرهاد هود و تحقرقنت اشخخخنهه ینفت نگادید  ،ماکن اقنیسخخخه کیرت ادل وجود
ندمرد .نتنیج پهوهش حسرا نهمد ( )1392هؤسو هن می تحقرق نشن دمد که ملتقندمت امهب ها سالات
سخخنزان  ،ملتقندمت امهب ها سخخالات روم و سخخالات روم ها سخخالات سخخنزانن تنثراگممر مسخخت .هدی
اعا که هاچقدر ملتقندمت امهب در سخنزان مفزمیش ینهد هنلث هابود سخالات سنزانن خومهد شد .در

ارائه الگوی سازمان سالم در مبارزه با فساد اداری از منظر نهج البالغه

ا ورزند ،زیام یک مز لومال امثا ها مصالح رفتنر کنرکان  ،روا زندگ ادیام لنم سنزان هن و رهبام

می مرتبن ینفتههن تجاه ممومن و مسخال پان ( )1392نرز نشخن ا دهد آاوز هن مسالا پرشگرا
مز هاوز فسخخند مدمر رم هدف قامر دمد مسخخت .هه لبنرت ا توم گفت آاوز هن ناجممبالغه می قنهیرت رم
دمرند که اننع مز هاوز هسخرنر مز جاینننت توأ هن فسخند مدمر شخوند که هن پهوهش حنضخا هؤسخو ا هنشد.
مرم ه ممگوی مسخخالا و میامن نرز در جات اقنهیه هن فسخخند ماا مجتانب ننپمیا مسخخت که هؤسخخو هن می ماا
شخخفرع و هؤکنرم ( )1395سخخع کاد مند تن هنرزتای اصخخندیق فسخخند مدمر و لومال هوجود آورند آ
شخخانسخخنی و هن نگنه هه سخخرا مان لی  ،نحو هاخورد هن فسخخند مدمر تشخخاید نؤنیاد .ممگوی که آنان
مرمیخه کاد منخد شخخخناخل دو هنش ،لوماخل درو سخخخنزانن (فرزیک  ،مقتصخخخند  ،و سخخخرنسخخخ ) و لومال
هاو سخخخنزانن (فاد و سخخخنختنر ) ا هنشخخخد .تأثرامت می لومال اوج شخخخکلگرا فسخخخند مدمر در
سخخنزان هن ا شخخود که مز جؤیه اصخخندیق فسخخند رشخخو  ،رمنتخومر  ،کال هادمر  ،پنرت هنز و مختالا
ا هنشخخد که هن ادل می پهوهش هؤنومن دمرد .هؤچار رضخخنیرن و مسخخدممیهزمد ( )1393در پهوهش خ
خود لاوم دمشخختهمند که حضخخات لی  هام جیوگرا مز فسخخند در سخخنزان حکوات و نظن مدمر ،
رم کخنرهنی مز جؤیه رم کنر تقویت میؤن و هنورهن دیا م حقاحور  ،گزیاش کنرگزمرم صخخخنمد و تومننم
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هاکانر کنرگزمرم فنسخخخدم قن عرت توأ هن ادمرمم منضخخخبن مدمر و میجند تشخخخکرالت هام نظنرت لؤیکاد
کخنرگزمرم  ،تغررا نگاا کخنرگزمرم نسخخخبخت هخه اسخخخالومرخت و وجخدم کخنر م کاتال و نظنرت مجتؤنل ،
قخننو گامی و لخد تبعر

در هاخورد هخن فنسخخخدم شخخخفنفرتگامی  ،مصخخخالح نظن مدمر و انمرنت م تأار

نرنزهن مقتصخند کنرگزمرم صنمدم پاهرز مز دمد ماترنزمت ویه و رمنتم اؤاولرت هدیه و رشو م ابنرز هن
منحصخخنرگامی و منحصخخنر یب رم مرم ه دمد مند که ا توم گفت هن ممگوی

امح شخخد تحقرق پهوهشخخگا

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

هؤسخخوی دمرد .قشخخقنی زمد ( )1392نرز شخخفنفرت ،اشخخنصهود منتظنرمت ،نظن پندما لندالنه ،حل
اشخکل ،مرتبن سخنزند  ،االحظهگا  ،هدفؤاد  ،لدممت سخنزانن  ،ملتؤند سنزانن  ،منسجن  ،نوآور ،
هاا ور مز اانهع ،نشخخن در کنر و توجه هه روحره مفامدم هعاوم اممفههن ممگو سخخالات سخخنزانن
اعاف کاد که هن اممفههن تحقرق حنضخخا هؤنومن دمرد .سخخنزان هن ابتا ها سخخرا لیو هن توج هه
تعاد و اسالومﻴتشخخن در هامها مجام محﻜن و تعیﻴؤنت مماﻲ ،در پﻲ سعندت مفامد جناعه هسخخختاد .رلنیت
لدممت هاتاﻳ هستا و اانس تاﻳ زاﻴاه هام تعنمﻲ منسن هن و اامتاﻳ هدف می سخخنزان هنسخخت .آنان
نؤنﻳاد ااد و در نتﻴجه خداتگممر آنان هود هاچاد رومهط هامسنا حقو اتقنهل مست.
نوآور پهوهش حنضخا مز آ جات اام تیق ا شخود که دریچهم جدید پرش رو سرنستگممرم
و سخرنسختپهوهن لاصخه هدمیت سخنزانن قامر ا دهد تن هن توجه هه قنهیرتهن ممگو مسالا مقدم هه
سخخرنسخختگممر در حوز مدمر سخخنزان نؤنیاد .شخخنید یک مز دالیل لد توفرق سخخرنسخختگممر در زاراه
میجند سخخنزان سخخنمم و ابنرز هن فسخخند مدمر لد توجه هه ممگوهن مسخخالا و میامن اطنهق هن فاهاگ و
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قومنر کشخخور هنشخخد .ضخخاورت میجند سخخنزانن سخخنمم هام هابود فامیاد منجن فعنمرت و دسخخترنه هه تعنم
سخنزانن ماا روشخ و هدیا مست .در حنل حنضا در سطد سنزانن کؤتا هه سالات سنزانن پادمخته
ا شخود .لالو ها آ در مکالا پهوهشهن نرز سالات سنزانن مز دیگن غاب اد نظا قامر دمد شد مست،
کخه در جخناعخه اخن هن توجه هه وجود فاهاگ مسخخخالا کؤتا اورد توجه و کنرهاد ومقع ا شخخخود .مز آنجن که
افاو سالات در سنزان  ،در جناعه مسالا هن تعنریف رمیج ،تفنوتهن انهرت دمرد اورد نکوهش ومقع
شخد  ،هدی جات الز مسخت هن نگنه مسخالا سخالات سنزانن رم در سنزان هن کشور گستاا دمد
شخود .هن توجه هه رمهبادهن اشخنص شخد مز ممگوی تحقرق ،مز دیدگن ناجممبالغه ،یک سخخرستم زانن
سخخخنمم تیق ا شخخخود کخه رمهکخنرهخنی مز جؤیه مرتبن اسخخختؤا هن خدم ،لؤل کاد هه دسخخختورمت مما ،
هکخنرگرا تقوم و پاهرزکخنر در لؤخل ،منصخخخنف در حکواختدمر و فااخنناومی و نرز رلنیت حق ممانا رم
هابود هنشخد .هام دسخترنه هدی ااظور الز مسخت سخخبک رهبا خداتگممر و اعاو رم اورد توجه قامر
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دمد  ،هؤچار توجخه هخه لاخد و پرؤخن  ،لدممتگسخخختا هن ویافعن  ،دور مندیشخخخ و هصخخخرات در لؤل،
آیاد نگا در هدف ،رلنیت حقممانا ،اشخنرکتپمیا و اشخورتپمیا در سنزان  ،ملتدمل در ادیایت،
اانس خ تابره و پندما ،آخاتگامی و دی گامی  ،هاوکامس خ زدمی  ،سخخیسخخیه اامت دسخختورده  ،ادیایت
زان  ،شخنیستهسنالر در مدمر ماور ،حسنبپسده دقرق ،حامست مز هرتممؤنل ،توجه هه تعنم منسنن ،
حنکؤرت قننو  ،مرتبن هن لناه ااد و خودسخخنز و نقد خویشخخت رم اورد توجه قامر دمد .زیام توجه و هابود
هاکدم مز لومال نن هاد شخخد ا تومند اوج هابود سخخطد سخخالات در سخخنزان گادد .مز اف مجام
سخالات در سخنزان هن ااجا هه تصخؤرؤنت درسخت و متننو سخرنستهن اانس ا شود و مرم ه کنرآاد و
مثاهنش خدانت لؤوا رم هه دنبنل خومهد دمشت.
هام تأسخخرس ،تاسخخرم و تقویت سخخخنزان سخخنمم در ابنرز هن فسخخخند مدمر مز ااظا ناج ممبالغه چاد
االحظه تعرر کااد هام مهتؤن رهبام  ،سرنستگممرم  ،هانناهریزم  ،پرشااند ا شود


محرن و ناندیاهکاد مرزاهن مخالق و مسالا در جناعه مز ایق آاوزا استؤا و

هؤگنن و تبیرغنت رسننهم .


ههکنرگرا ادیام مخالق در رأا ها سنزان هن که هه مرزاهن مخالق هان ا دهاد.



اشو هن اند و اعاو هام ادیام و کنرکانن که مرزاهن مخالق رم مرج ا نااد.



اجنزمتهن اند و اعاو هام ادیام و کنرکانن که هه مرزاهن مخالق ه توجااد.



تاویج مرزاهن دیا  ،مخالق و مصوم رفتنر فاد  ،سنزانن و مجتؤنل هن توجه هه

مصول مخال در ناجممبالغه.


اشاولرتهنشرد  ،ناندیاهکاد و توسع

نظنرت لؤوا ها لؤیکاد سنزان هن مز ایق

وضع قومنر ااهو ه.


آگن سنز اامجعهکاادگن هه سنزان نسبت هه حقو خود ،قومنر و اقارمت سنزان و

نظنرت ها لؤیکاد کنرکان .
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سخخند زیسخخت ادیا ،توجه هه تقوم در لؤل ،اااورز هه زیادسخختن  ،شخخنیسخختگ مخالق ادیا ،سخخرس ختم
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