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طراحی الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی
در سازمانهای دولتی جمهوری اسالمی ایران
(تاریخ دریافت ،6376/66/63 :تاریخ پذیرش)6379/87/94 :
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چکیده
از آنجا که سازمانها شامل مجموعهای از انسانها هستن د ،نیاز به توجه به مفاهیمی چون معنویت و دیگر مفاهیم وابسته به
آن ،در سازمانها نیز رو به افزایش است .از جمله ی این مفاهیم ،عدالت و به طور خاص ،عدالت سازمانی ،است که الزم است تا
درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد .در این مقاله ،با تاکید بر محور قرار دادن عدالت سازمانی ،بهعنوان یكی از ارکان
پویایی ،رشد ،نفوذ و هوشمندیِ سازمان های دولتی در جامعه و همچنین با نگاهی دقیق به مقولة ارتقای شغلی مدیران در
سازمان های دولتی کشور ،الگویی دوسطحی و نهادی و مبتنی بر فرهنگ و عدالت اسالمی برای اینگونه سازمانها ،ارایه شده
است.
بهمنظور طراحی الگوی مفهومی تحقیق ،ابتدا به مفهومی واحد از چترگستری عدالت ،بهعنوان گفتمانی اثباتی اشاره شده است و
سپس با مبنا قرار دادن این گفتمان و تشخیص شاخصهای عدالت سازمانی ،عوامل مؤثر در فضای ارتقای شغلی مدیران در
سازمانهای دولتی کشور ،مورد بررسی قرار گرفته است .بهکارگیری این عوامل نیز در دو سطح حقیقی و واقعی است؛ به این
صورت که عوامل بهکارگرفته شده در فضای واقعی (آنچه هست) ،همان عوامل موجود در سازمانها است و عوامل بهکار گرفته
شده در فضای حقیقی (آنچه باید باشد) ،شاخصهای اصلیِ سازة الگو را تشكیل میدهند.
روش تحقیق در این مطالعه ،کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی است که به بررسی شاخصهای مبنایی ،با محور قرار دادن عدالت در
فلسفة مدیریت اسالمی ،پرداخته است که بر اساس آن ،الگویی دو سطحی بهمنظور ارتقای شغلی مدیران در سازمانهای دولتی ،با
الزامات جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای دولتی همتراز آن ،طراحی و ارایه شده است .این تحقیق ،نگاهی هدفمند بر مقولة
ارتقای شغلی دارد که مبتنی بر عدالت سازمانی با توجه به ترکیبی نهادی از دو سطح واقعی و حقیقی در ارتقای شغلی است .بر این
اساس ،یافتههای آن برای رشد و گسترش اثربخشی و هوشمندی در سازمانهای دولتی ،مفید خواهد بود .همچنین ،نتایج آماری این
تحقیق نشاندهندهی اهمیت مضاعف مؤلفههای ارتقای شغلی در سطح حقیقی عدالت سازمانی (مبتنی بر عدالت متوازن حداکثری) از
دیدگاه مدیران و صاحبنظران ،با فراوانی  00درصد نسبت به  71درصد سطح واقعی است که نشان دهندهی تفاوت درصدی معناداری
است.
واژههای کلیدی  :عدالت ،عدالت سازمانی ،عدالت متوازن حداکثری ،ارتقای شغلی مدیران ،الگوی دوسطحی ،سازمانهای دولتی.

 -6کارشناس ارشد ( EMBAنویسنده مسؤول)shetabadra64@gmail.com :

 -9کارشناس ارشد فلسفه اخالق:

aak.qbs@gmail.com
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 )1مقدمه

کمال جویی ،از صفات ذاتی انسان است .انسان همواره و در هر موقعیتی که قر ار داشته باشد ،به دنبال آن
است که از وضع فعلی خود به وضع مطلوب تری ،ارتقا پیدا کند .از طرفی دیگر ،عدالت و اجرای آن یكی
از نیازهای اساسی و فطری انسان است که در طول تاریخ ،وجود آن بستری مناسب را برای توسعة جوامع
انسانی پدید آورده است .پس از انقالب صنعتی و تسلط یافتن سازمان ها بر جوامع بشری نیز ،به وضوح
مشاهده شده است که زندگی انسان ها ،وابسته به حیات آنهاست و سازمان ها ،کارکردی شبیه به زندگی
انسانها پیدا کردهاند ،به گونهای که میتوان هر یک از جنبههای زندگی انسانرا ،برای آنها نیز ،متصوّر
شد.
معنویت ،یكی از مقولههای جدید است که در طول حیات یک سازمان مورد توجه قرار گرفته است [ .]97با
پیگیری ریشة موضوع معنویت ،عدالت همتراز با محتوای معنویت (نه صرفاً عدالت موجود در مكاتب مادی)،
به صورت خاص موضوعیت مییابد تا بتوان با نگاهی دقیق در زوایای مختلف آن و بهخصوص از منظر
اسالم ناب ،زمینة رشد و تعالی هر چه بیشتر جز و کل سازمان را بهصورت جامع مهیّا کرد.
از سوی دیگر ،رضایت شغلی با تایید اهل نظر ،یكی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایة بسیاری از
سیاستها و خطمشیهای مدیریت سازمانی بهمنظور افزایش بهرهوری و کارآیی سازمان است [ .]99بر این
مبنا ،باال بردن کیفیت عملكرد نیروی انسانی سازمان و در سطحی کالنتر ،ارتقای شغلی مدیران که بحثی
کیفی است ،بر اساس چارچوبهای عدالت سازمانی و ارایة الگویی مفهومی برای آن ،امری ضروری برای
سازمانهای دولتی به شمار میرود.
امروزه همة سازمانهای دولتی برای توسعه و پایداری در عرصة رقابتی و خدمترسانی  ،به نوعی سیستم
ارزیابی عملكرد نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامههای سازمانی ،فرآیند و منابع
انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند [ ]93که از آن بهعنوان ابزاری برای تحقّق اهداف و راهبردهای هر
سازمان یاد می شود ،به طوری که فقدان نظام ارزیابی برای ارتقای شغلی در ابعاد مختلف سازمانی ،یكی از
عالیم بیماری سازمانها تلقی میشود [.]97
در این مسیر نیروی انسانی متخصص شروع کار خود را با امید و انتظاراتی ویژه برای رسیدن به باالترین
سطوح در سازمان شروع میکنند و بیشتر آنان به پیشرفت خود و کسب عمیقترین مسئولیتها و پاداش
اهمیت میدهند [ .]94اما از طرفی عدالت اقتضا میکند که یک رشد همهجانبه و همگانی برای افراد سازمان
لحاظ شود ،هیچکس در یک حد نماند و زمینة شكوفایی استعدادها فراهم شود [ .]68به عبارت دیگر ،ارتقای
شغلی در سطح مدیران نیازمند درک عدالت و همخوانی آن با واقعیتهای سازمانی است.
بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت ،احساس عدالت در کارکنان و مدیران است .در فراگرد توسعة
رفتارهای عادالنه و مهمتر از آن شكل دادن احساس عدالت در کارکنان و مدیران ،شناخت چگونگی
تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد انگیزش حائز اهمیت است .]61[ .پس یک طرح
ارتقای شغلی عادالنه می تواند موجب انگیزش نیروی انسانی و ایجاد فرصتی برای مهارت و دانش و ارتقای
شغلی بیشتر گردد [ .]91نبودن این الگو نیز برای فرد و سازمان ،نتایج منفی به دنبال خواهد داشت [ .]36به
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نحوی که ممكن است فرد را به نگرشها و رفتارهایی برساند که دیگر کارایی ندارد و همین امر بهصورت
کاهش مسئولیت سازمانی و کاهش عملكرد بروز میکند [.]90
در این تحقیق ،پس از بررسی مؤلفههای عدالت سازمانی و ارتقای شغلی در دو سطح واقعی (آنچه هست) و
حقیقی (آن چه باید باشد) و با محور قرار دادن عدالت در فلسفة مدیریت اسالمی ،به طراحی الگویی بهمنظور
ارتقای شغلی مدیران در سازمانهای دولتی ،با در نظر گرفتن الزامات جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای
همتراز آن ،پرداخته شده است.
 )2ادبیات تحقیق
 - 1-2مبانی نظری

عدالت ،یک مفهوم چندوجهی و گسترده است و در رشتهها و شاخههای مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به
معنای نبودن تبعیض و رعایت منصفانة تفاوتهاست [ .]98واژة عدالت ،در لغت به معنای الف)تناسب در برابر
نبودن تناسب از نظر کل و مجموع نظام عالم [ ]60ب) مساوات دربرابر تبعیض [ ،]63ج) اعطای حقّ ذیحق
در برابر جور [ ،]4د) رعایت استحقاق افراد در افاضة وجود در برابر امتناع از افاضة وجود به آنچه امكان وجود
بهکار رفته است [ .]67بنابراین ،هر جنبهای از عدالت ،معانی متع ّددی دارد که شاید مهمترین آنها قسط ،قصد،
استقامت ،نصیب ،حصه ،میزان ،انصاف و غیره باشد [.]1
عدالت در شریعت به معنی راستی در راه حق و برتری دادن عقل بر نفس ،است و در اصطالح ،عدالت عبارت
است از پرهیز از گناهان بزرگ و اصرار نكردن بر گناهان کوچک و رعایت تقوا و دوری از افعال پست ،که از
همة اینها به عنوان «ملكه عدالت» تعبیر میشود [ .]6عدالت خاص نیز ،یعنی اینکه حقّ هر کسی را
بدهند که این مفهوم در فرهنگ اسالمی آورده شده است [.]67
در میان اندیشمندان اسالمی نیز ،مرحوم شیخ انصاری ،عدالت را استواری و استقامت میداند و مرحوم عالمه
طباطبایی ،عدالت را برپاداشتن مساوات و برقراری موازنة بین امور میداند ،بهطوری که هر چیزی سهم مورد
استحقاق خویش را داشته باشد [ .]69در این میان شهید مطهری ،به تعریفی جامع و مانع اشاره میکند:
«عدل در برابر ظلم (پایمال کردن حق دیگران) قرار گرفته و آنچه همواره باید در قوانین بشری به معنای
عدالت اجتماعی رعایت شده و همگان آنرا محترم بشمارند ،همین معناست .بر این اساس ،ظلم به معنای
تجاوز به حریم و حق دیگری نسبت به خداوند محال میباشد ،چون او مالک علیاالطالق بوده و هیچچیز در
مقایسه با او ،اولویت ندارد .این تعریف از عدالت متكی بر دو چیز است که یكی حقوق و اولویتهایی است
که نیمی از افراد بشر نسبت به یكدیگر و در مقایسه با یكدیگر نوعی حقوق و اولویت پیدا کرده و دیگر
اینکه خصوصیت ذاتی بشر بهگونهای است که با استفاده از اندیشههای اعتباری ،در دستیابی به مقاصد و
سعادت خود از آنها بهعنوان وسیلهی انجام کار ،بهره میبرد .در نتیجه ،باید برای رسیدن افراد جامعه به
سعادت ،یکسری حقوق و اولویت رعایت شود [ .]60به طور کلی ،آنچه که در تعاریف واژة عدالت به مقاصد
ما نزدیک است ،مفهوم عدالت بهمعنای برابری مبتنی بر شایستگی و اهلیت و مفاهیم دیگری از این قبیل
است.
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واژه عدالت سازمانی ،در زبان ادبیات مدرن ،توسط گرینبرگ 6در دهة  ،6778بیان شد .فرناندس و وامله،9
به نقل از گرینبرگ ،بیان کردهاند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادالنة سازمانها با
کارکنانشان اشاره دارد [ .]0عدالت سازمانی متغیری است که برای توصیف عدالتی که بهطور مستقیم با
موقعیتهای شغلی ارتباط دارد ،بهکار میرود .به خصوص ،در عدالت سازمانی مطرح میشود که باید به
چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بهصورت عادالنه ای با آنها رفتار شده است
[.]96مفهوم عدالت سازمانی در چند دهة اخیر توسعه یافته است که شامل تئوریهای توزیعی ،رویهای و
تعاملی است .محققان از این تئوریها ،الگویی چهار عاملی از عدالت سازمانی را پذیرفتهاند که عدالت
توزیعی ،عدالت رویهای و دو دستة عدالت تعاملی بهویژه عدالت اطالعاتی و بین فردی را در بر میگیرد
[.]33
بیشتر افراد ،بهطور حدودی در مدت سه سال در یک شغل ماهر میشوند و پس از این مدت کار برای آنها،
معمول و یكنواخت شده و دیگر چیز جدیدی برای آموختن وجود ندارد .در این حالت فرد احساس درماندگی
میکند و کار خود را کم ارزش و ناخوشایندتر از قبل میداند .ممكن است فرد به نگرشها و رفتارهایی برسد
که دیگر کارآیی ندارند و سالمت جسمی و روانیاش نیز دچار تزلزل میگردد .بنابر نظریة الوسن و شن3
( ،)6770برخی از نظریهها بر پیشراندن افراد در زمینهها و موقعیتهای سازمانی تأکید دارند ،در حالی که
تعداد دیگری از نظریهها بر فرآیندهای شناختی تأکید دارند ،فرآیندهایی که سبب کارکردن و باقی ماندن
کارکنان در یک سازمان خاص می شوند [.]97
4
از جملهی این نظریهها ،نظریة برابری است که مهمترین آنها توسط آدامز ارایه شده است و اساساً بر دو
مؤلفه دروندادها (شامل آنچه که افراد با خود به محیط کار میآوردند؛ مانند مهارتهای اختصاصی،
استعدادها یا تالشهای کاری) و بروندادها (آنچه کارکنان از شغل خود به دست میآورند مانند دستمزد،
فرصت پیشرفت و مزایای جانبی) تأکید دارد [ .]38بیشتر ارزش نظریة برابری برای مدیران در آن است که
این نظریه اهمیت «فراگردهای مقایسة اجتماعی» را برجسته میسازد و تأکید میکند که افراد همواره خود را
در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ،ارزیابی میکنند .از این رو ،مدیرانی که برای برخورد با مسأله
«احساس بیعدالتی» از راه حلهای موقت استفاده میکنند ،با مشكالت جدّی مواجه میشوند [.]64
بنابراین در نگاهی وسیع ،ارتقای شغلی پیش از تحقّق ،نیازمند بسترهای الزمی است که در مراحل قبلی باید
فراهم شده باشد .به عبارت دیگر ،چنانچه فضای رشد و پیشرفت مبتنی بر فضایی عادالنه باشد ،آرامش و
انگیزه برای ارتقا ،چند برابر خواهد شد و همچنین  ،معیارهای عدالتمحور ،زمینهساز ارتقای شغلی مدیران
خواهد شد .بر این اساس ،ارتقای شغلی اشاره به فرآیندی نظاممند دارد که با رعایت جنبههای پیشینی،
زمینههای ارتقا و بسط ماهوی پسینی را فراهم میآورد .چنانچه این گزاره به درستی تبیین شده و رسم
شود ،مدیرانی که با این مفهوم هماهنگ باشند ،به ارتقای شغلی خواهند رسید.
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Fernandes and Vamlh
3. Lavsn and Shen
4. Adams
2.

نشریه بهبود مدیریت

29

در سازمانهای دولتی که با کارکردهای متنوعی تشكیل شدهاند ،چنین مدیرانی ،ارزشمند خواهند بود.
سازمانهای دولتی ،در لغت مدیریتی به معنای سازمانهایی هستند که بهمنظور خدمت به مردم ،با هدف
سود رسانی بهینه به مردم و با فلسفة اثربخشی کیفی و خدمترسانی و استفادة بهینه و مسئوالنه از منابع و
امكانات کشور و جهتدهی صحیح به بیتالمال ،تشكیل میشوند .بنابراین چنین سازمانی ،دارای وظایف
تعریف شدهای است که تمام امكانات و صالحیت آن در اختیار دولت است و ماهیتی غیرانتفاعی دارد [.]7
اگر چنین تعریف عمیقی برای دولت در نظر گرفته شود ،بیتردید ارتقای شغلی مدیرانِ چنین سازمانهایی،
جز از مسیر عدالت سازمانی و بر مدار فلسفة عدالت اسالمی،؛ امكانپذیر نخواهد بود .قرینة این گفته ،در
تحلیل مدیریت انبیا و اولیای الهی و تجربیّات عملی حاصل از این الگو ،قابل ارایه است که نمونهی این
موضوع را در ارتقای مناصب دوران دفاع مقدس و پیشتر ،تجربة انقالب کبیر اسالمی میتوان مشاهده کرد.
سابقهی موضوع را میتوان در قرآن کریم (سور :آل عمران ،نساء ،مائده ،انبیاء و بسیاری از سورههای مدنی)
و در سطحی نازلتر ،در دوران تحقّق انقالب و دفاع مقدس مشاهده کرد؛ جایی که جوانان انقالبی،
مسئولیتهای سنگینی را عهدهدار شدند و سازمانهای موجود در آن دوره را با گسترش چتر عدالت
اسالمی ،مدیریت کردند و این همان الگوی مدیریتی بود که کشوری را با دست خالی در مقابل ابرقدرتان
دنیا با صالبت و موفقیت نشان داد و تثبیت نمود.
 )3روششناسی تحقیق

این تحقیق از نوع کیفی و با روش توصیفی -تحلیلی است که به دلیل دو سطحی بودن (در نظر
گرفتن فضای واقعی و حقیقی) الگوی تحقیق ،به صورت تطبیقی است .الگوی تحقیق ،در پنج مرحله
انجام شده است .در مرحلة اول ،مطالعة کتابخانهای و اسنادی ،شامل بررسی کتب ،نشریات علمی،
مستندات ،انتشارات ،گزارشهای رسمی و مكتوب و منابع و اطالعات داخلی و خارجی که خروجی آن
مبانی نظری تحقیق را تشكیل داده است .در مرحلة دوم ،در راستای مرحلة ا ول و با نگاه اجمالی به گزاره-
های گسترده و بكر دین مبین اسالم ،به کسب مؤلفههای مربوط به واژه های کلیدی تحقیق حاضر
پرداخته شده است و از میان مؤلفه های گوناگون ،سازة محتوایی الگوی تحقیق شكل گرفت و سپس با
نگاه مبتنی بر اولویت بندی ،در الگو به صورت دو سطحی نما یش داده شد .معیار انتخاب ،تفكیک و
اولویتبندی مؤلفهها نیز ،نزدیكی مؤلفه ها به تجمیع بارِ معنایی «عدالت سازمانی» و «ارتقای شغلی» بر
محور عدالت اسالمی بوده است .در این میان ،به نظریه های رفتاری و فراگردی و همچنین الگوی
مدیریتی مدیران آمریكایی ،ژاپنی ،ترکیبی و نیز الگوی مدیریتی مدیران اسالمی توجه شده است.
الزم به ذکر است که الگوهای مدیریتی نام برده شده با الگوی مدیریت اسالمی ،تفاوت مبنایی و اختالف
رویكردی دارند .این که نگاه به این الگوها داشته ایم به معنای ترکیب تضادها نیست ،بلكه تالش شده
است از ویژگیهای مثب ت الگوهای دیگر نیز استفاده شود .در عین حال مبنای کار ،الگوی مدیریت
اسالمی بوده است که دین مبین ،جامعیت و مقتضای فطریت ،شرط آن است .بر این اساس الگوی
مدیریت اسالمی از دل قرآن کریم و روایات شریف حاصل می شود و در نتیجه حاصل عقل و اجماع و
حتی دانش بشری نیست.
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اسالم داراى فرهنگ و تمدن اصیل ،حیات ،بالندگى و انعطاف است .داراى دستگاهى فعال ،تغذیه کننده،
با نظام جذب ،گوارش و پاالیش است .این فرهنگ و تمدن ،از اصولى ارزشى تشكیل مىشود که ثابت و
بی تغییر بوده و ریشه در نیازهاى ثابت و جاوید انسانها دارند ،مبتنى بر فطرت و خلقت هستند و توسط
وحى و کتاب و سنت تنظیم شدهاند و یک رژیم و دستگاه ارزشى هستند .این منظومه ارزشى و آرمانى و
جاویدان ،مىتواند با علم مدیریت نیز چنین تعاملى داشته باشد و مكتب مدیریتى اسالم یا پارادایم مدیریت
در اسالم را عرضه کند .بنابراین ،فرآیند نظامسازى یا مكتبآفرینى یا پارادایم مدیریت ،عبارت است از
نظام ارزشى ثابت ،که از آن ،مكتبى مدیریتى بهدست مىآید که مجموعهاى از ارزشهاى مدیریتى است.
این مكتب یا نظام مدیریتى ،یک خطمشى و رهنمود مدیریتى و یک نقشهی عمومى است که اسالم براى
اداره ،ارایه مىدهد که مجموعهاى از قوانین ،کلیات و اصول است [.]61
از طرف دیگر به عدالت اسالمی اشاره شده که عبارت است از عدالت هم تراز با محتوا و مبانی اسالم ناب.
عدالت در مقام فینفسه مقوله ای عام است که در مبانی اسالمی ،به اقتضای آن مبانی شكل میگیرد .لذا
« العدالة عبارة من االستقامة علی شرع االسالم وطریقة» [ .] 66عدالت عبارت است از پایداری بر شرع و
طریقت اسالم .بنابراین ،عدل در اسالم ریشه در قرآن دارد و قرآن است که بذر عدل را در دل جامعه
اسالمی پراکنده است و این مساله به اندازهای برای دینِ حق دارای اهمیت است که گاهی خدا از مقام
فاعلیت و تدبیر الهی به مقام اقامة عدل یاد میکند [.]60
در مرحلة سوم ،به طراحی جامع الگو پرداخته شد .این الگو با در نظر گرفتن قابلیت تعریف برای ساختار
سازمانهای دولتی ،قابلیت الگوبرداری و قابلیت اجرای آن در فضای واقعی ،در نظر گرفته شده است .برای
این منظ ور ،مطالعات تطبیقی میان دو سطح از فضای واقعی و فضای حقیقی در نظر گرفته شد و بهصورت
بنیانی ،در شرایط الگویی دیگر مورد تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در مرحله چهارم ،بهمنظور انجام
اعتبارسنجیِ الگو ،از تكنیک «دلفی» استفاده شده است .به این معنی که الگوی طراحی شده به  48نفر از
مدیران ،استادان ،صاحبنظران و مسئوالن مرتبط ،در  3نوبت ارایه شد .در مرحلة پنجم نیز الگوی نهایی
طراحی شده است.
 )4ترسیم مؤلفهها و الگوی تحقیق (یافتهها)

عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانة سازمان است [ .]31مطالعه و بررسی عدالت در
سازمان ،به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت
مراودهای منجر شد که در ادامه درباره آنها توضیح داده شده است:
الف) عدالت توزیعی :عدالت توزیعی به عادالنه بودن پیامدها و نتایجی که برای کارکنان در پی دارد اشاره
میکند .این نوع عدالت سازمانی ،ریشه در نظریة برابری آدامز دارد .در این نظریه ،به روش پاسخدهی افراد
نسبت به مداخلهها و رفتارهای ناعادالنة مدیران در توزیع امكانات و پاداش توجه میشود [.]39
ب) عدالت رویهای :عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرآیندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده
میشود .در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا ممكن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری
دریافت کرده است ،به هیچ وجه احساس بیعدالتی نكند؟ با توجه به عدالت رویهای ،این پاسخ مثبت است.
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با افزایش درک عدالت رویهای ،کارکنان با دید مثبت به سازمان مینگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختها،
ترفیعات و دیگر پیامدهای شخصی ،اظهار نارضایتی کنند [.]34
ج) عدالت تعاملی (مراودهای) :نوع سوم عدالت در سازمانها شامل روشی است که در آن عدالت سازمانی
توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود .این نوع عدالت ،مرتبط با جنبههای فرآیند ارتباطات (همچون
ادب ،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرندة عدالت است .رفتار بین فردی تعهد بین فردی ،صداقت،
احترام ،توجیه و درستکاری ،تواضع ،بازخور بهموقع و احترام به حقوق را شامل میشود[ .]33به دلیل اینکه
عدالت تعاملی ،با توجه به رفتار مدیریت تعیین میشود ،این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی،
احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت است.
در این میان و با توجه به تعریف عدالت سازمانی که از منشأ « اعطاء کل ذی حق حقه» [ ]3ناشی می-
شود ،از نوع دیگری از عدالت نام برده میشو د ،که عالوه بر این که در طول موارد سه گانة قبلی است ،
به نظر می رسد که رویكردی جامع تر باشد .این نوعاز عدالت " ،عدالت متوازن حدأکثری" نامیده شده
است .متوازن به معنای برابری به فراخور شایستگی و اهلیت و حداکثری از این نظر که در عالم ماده،
تطابق کامل عمل و عكس العمل وجود ندارد که در فلسفة عدل الهی ،تعبیر به عدم تطابق جرم و
مكافات و عمل صالح و پاداش مطرح میشود.
بهعنوان مثال جنایتکار جنگی را در نظر بگیرید که هزاران نفر انسان بیگناه را کشته است ،بیشک در این
دنیا کیفری متناسب با عمل او وجود ندارد ،در مقابل نیز ،همینگونه است .برای مثال از عالِمی که عالِمی را
هدایت میکند ،هیچگاه و با هیچ پاداشی در این دنیا ،نمیتوان قدردانی الزم را بهعمل آورد .بنابراین ،در
عدالت سازمانی که از انواع عدالتهای مضاف بهشمار میرود ،نمیتوان به طور مطلق قائل به عدالت بود که
این بسته به کیفیت عالم ماده است ،اما در عین حال عدالت متوازن حداکثری قابل تحقّق است ،هرچند این
نكته نیازی به توضیح ندارد که عالَم تحت ارادة الهی است و هیچیک از نیّات و اعمال انسانی از توجه خدای
متعال دور نمیماند .اینجا بحث ما از نظر تحقّق مصداقی موضوع است و نه از جنبة ماهوی آن.
بنابراین عدالت متوازن حداکثری ،در مرحلة اول نیازمند اندیشة توحیدی است تا بشریت عامل به آن شود و
بدون توجه به این که کسی متوجه عمل او خواهد شد یا خیر ،به وظایف خود به عنوان تكلیف نگاه کند و با
تمام تالش ،بر اساس توانایی و استعداد خود ،بهدنبال تحقّق آن باشد .این معنا از عدالت سازمانی ،ارتقای
شغلی مدیران را هموارتر و منطقیتر و کارآمدتر خواهد کرد ،چراکه هر مدیری که از این رهگذر رشد کند،
بیشک دارای ملكة «خود کنترلی» و تحت سیطرة «وجدان خودآگاه» خواهد بود .این نوع از عدالت
سازمانی ،در سطح حقیقی از عدالت ،قابل ارزیابی خواهد بود.
از طرف دیگر ،مقولة ارتقای شغلی مدیران امری دو وجهی است ،چراکه قرار است انسانی در مسیر پیشرفت
شغلی ،ارتقا پیدا کند .بدیهی است این ارتقا بسته به نوع عواطف ،نگرش ،بینش و اندیشة انسانها میتواند
متفاوت باشد .به عنوان مثال مدیر اسالمی که برآیند مدیریت اسالمی است ،میخواهد برای نزدیكی به
حقیقت ،ارتقا پیدا کند  .به عبارت دیگر ،از ویژگیهای مدیر اسالمی« ،شهادت طلبی» است؛ یعنی بهترین
پاداش از ارتقای شغلی و منصبی خود را «نزدیكی به خدا» میداند ،حال آنکه ممكن است مدیر دیگری،
پاداش مادی یا امكان تحصیالت برتر و وجهة اجتماعی و مواردی از این دست را آرزومند باشد .هدف ،بیان
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این نكته است که می تواند میان سطح واقعی و سطح حقیقی ،تفاوت وجود داشته باشد و هرچه مدیری به
معیار اندیشة توحیدی که همان ندای فطرت اوست ،بیشتر توجه کند ،به همان میزان و البته بیشتر ،امكان
تعالی و ارتقا ،خواهد یافت ،چراکه در ارتقای شغلی صرفاً با ارتقای مادی مواجه نیستیم .بسته به چند بعدی
بودن مقولة ارتقا ،میتوان مدعی ارتقای شغلی از حیث مادی و معنوی بود.
پورتر 6،سلسله مراتب نیازهای مازلو 9را به سه سطح تقسیم میکند:
سطح اول :نیازهای حیاتی و زیستی (غذا ،امنیت ،بهداشت)؛
سطح دوم :نیازهای ارتباطی (ارتباط با دیگران ،تعلّق به گروه و پیوندهای عاطفی)؛
سطح سوم :نیاز به رشد و شكوفا شدن (استعدادهای فكری و نیروهای بالقوه در فرد) [.]1
سازمانهای تولیدی و خدماتی تا آنجا میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند نیازهای افراد را برآورده
سازند .هرچند این سازمانها تاکنون در ارضای نیازهای سطح اول موفّق بودهاند ،اما در ارضای نیازهای
سطح دوم ،کمتر توفیق یافتهاند و برای سطح سوم نیز در عصر ما کار مهمی نكردهاند [ .]7بنابراین ،حتی با
درنظر گرفتن الگوهای دیگر ،بهنظر میرسد که به منظور ارتقای شغلی ،تنهامسایل مادی ،مقوله مورد توجه
نیست و چنانچه مقولهای اینچنین باشد با انتقاداتی مواجه خواهد شد ،در نتیجه ،امروزه مباحثی همچون
مسئولیت اجتماعی ،منشور اخالقی ،تعهد اجتماعی ،تكریم ارباب رجوع و مواردی از این قبیل مطرح میشوند.
با استخراج و طبقهبندی مؤلفههای مؤثر مبتنی بر عدالت سازمانی در ارتقای شغلی مدیران 39 ،مورد
شناسایی و فراوانی آنها استخراج شد که در سطح واقعی (جدول شمارة  )6و سطح حقیقی (جدول شمارة ،)9
تبیین شد .در مرحله بعد نیز ،مؤلفهها از نظر موضوعی ،براساس منطق ارتقای شغلی در الگوی تحقیق ارایه
شدهاند.
درجدول شمارة  ،6شاخصهای سنجش و مؤلفههای ارتقای شغلی را در سطح اول (سطح واقعی) ،نمایش
میدهد .یافتههای تحقیق نشان دهندة این است که در این مؤلفهها ،وجه غالب از نظر آیندهنگری ،شخصی
و در مواردی اجتماعی است ،که این نشاندهندة امكانپذیر نبودن ارایة این مفاهیم در سطح مدیران
جهانوطنی است .به عبارت دیگر ،مدیران قائل به چنین سازههای مفهومی ،نتوانستهاند میان فرد و جامعه
همگونی کامل ایجاد کنند .هرچند این نوع نگاه از نظر مبانی روانی و اجتماعی ،چنانچه گرایشهای افراطی
نداشته باشد ،مشكلی برای جامعه ایجاد نخواهد کرد.

Porter
Maslow
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2.
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جدول شمارة  )1مؤلفههای ارتقای شغلی مدیران مبتنی بر عدالت سازمانی (سطح واقعی)
مؤلفهها

شاخصهای ارزیابی

فراوانی
(درصد)

آینده نگری مبتنی بر ایدهآلهای فردی و جمعی

ترسیم آیندة خود و جامعه در سطحی عالی ،محاسبهگرایی در برخورد با
مقولههای کاری

688

مشورت گروهی
هستههای پروژهمحور
موازنه در کار ،عبادت و زندگی شخصی

بهرهگیری از مشاوران امین ،عدم تكیه و تأکید بر اندیشة خود و دوری از
خودمحوری
نگاه قالببندی شده به مسایل به عنوان فعالیتهای فرآیندی ،رویكرد
پروژهمحوری
داشتن برنامه برای رسیدگی به مسایل کاری ،عبادت و زندگی ،اهل تعادل
در رفتار

688
71
78

انجام وظیفة محوله به نحو احسن

انجام امور بهصورت دقیق ،جامع و زمان بندی شده ،فرآیندمحوری در
انجام کار

78

نوگرایی در روشها

بسنده نكردن به وضع موجود ،تالش برای اصالح روشها و رشد مداوم

01

نگاه غیرِدولتی (کارآفرینی و درآمدزایی)

بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان برای بهرهمندی از سرمایهگذاری
بیرونی ،تالش برای توانمندسازی کارکنان با تزریق اعتماد به نفس و
جذب سرمایه

08

حرکت در مسیر چشمانداز مشخص

برنامهریزی بهمنظور رسیدن به اهداف معین شده بر اساس خطمشی
مشخص ،تجنّب از دور شدن از اهداف مصرّح چشم انداز

08

وقت معین برای هر کار
تخصص و عملگرایی

برنامهریزی مشخص برای انجام هر یک از کارها ،تعریف زمان و انرژی
در اجرای امور
استفاده از توان تخصصی و رهایی از فضای نظری محض ،تقدّم تخصص
بر تعهد

08
78

محافظهکاری

قدرت خطر پذیری ضعیف در برخورد با مسایل جدید ،برخورد منفعالنه با
قضایای کاری

11

مقایسه داده با ستاده

برآیندگیری ورودی و خروجی فعالیتها ،تطبیق نتایج بررسی در عملكرد

11

اتاق فوالدی
زندگی عرفی

محصور شدن در محیط کاری به دور از هیاهوی بیرونی ،سخت شدن
ارتباط مردمی
حدّ تعادل در زندگی فردی و کاری ،بهرهگیری حداکثری از امكانات و
مواهب

11
18

تالشِ احسن تا بازنشستگی

استفاده از تمام توان در جهت کار در طول دوران کاری ،در انتظار دوران
بازنشستگی

18

تحصیل همراه با کار

کسب علم مدرن همزمان با انجام امور محوله ،متمرکز شدن بر مقتضیات
دانشجویی

18
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بر اساس یافتههای حاصل از مؤلفه های ارتقای شغلی ،مدیرانی که به دنبال تحقّق عدالت سازمانی رشد
می کنند( ،در سطح واقعی) مدیرانی هستند که به ترتیب اولویت ،از آینده نگری غافل نیستند ،اهل مشورت
هستند ،پروژه محور هستند ،اهل توازن هستند ،وظیفة محوله را به درستی انجام میدهند ،روحیة نوگرایی
دارند ،درآمدزا و کارآفرین هستند ،در مسیر چشمانداز حرکت میکنند ،هر کار را در وقت خود انجام می-
دهند ،روحیة عملگرا مبتنی بر ت خصص خود دارند ،خیلی اهل خطرپذیری و مواجهه شدن با صحنههای
جدید نیستند ،آوردههای خود را با ستادهها مقایسه می کنند و این مقایسه را در نوع عملكرد و دغدغهها اثر
می دهند ،برای دیدار ایشان سلسله مراتب اداری باید طی شود ،اهل تعادل در زندگی شخصی و کاری
هستند ،تالش گری در وقت اداری هستند و در کنار کار به تحصیالت خود نیز میپردازند.
بنابراین مدیرانی به ارتقای شغلی میرسند که چنین شاخصهایی را با خود داشته باشند .البته مطمئناً مؤلفه-
های دیگری نیز میتواند در کنار این مؤلفهها قرار بگیرد ،آنچه مهم است درک مبنایی این مؤلفهها در طول
عدالت سازمانی است .به عبارت دیگر ،این شرایط انگیزشی عادالنه است که انگیختههایی برای ارتقای
شغلی و منصبی مهیّا مینماید.
جدول شمارة  ،9شاخصهای سنجش و مؤلفههای ارتقای شغلی را در سطح دوم (سطح حقیقی) ،نمایش
میدهد .یافتههای تحقیق نشان میدهد این نوع ارتقای شغلی ،سطح ایدهآل عدالت سازمانی و نزدیکترین
مفهوم به فلسفة عدالت اسالمی است که در الگوی مدیریت اسالمی نمود مییابد .این نوع ارتقای شغلی با
توجه به تعامل حداکثری دنیا و آخرت ،موجب نگاه تكلیفمدارانه به مسئولیت میشود ،به نحوی که ادای
مسئولیت صرفاً در ساعات اداری محدود نمیشود ،بلكه مسئولیت عین زندگی خواهد بود و چنین مدیری
نگاهش به مسئولیت به مثابه طعمه و منشأ ارتقای مادی نخواهد بود.
جدول شمارة  )2مؤلفههای ارتقای شغلی مدیران مبتنی بر عدالت سازمانی (سطح حقیقی)
مؤلفهها

شاخصهای ارزیابی

فراوانی
(درصد)

سادهزیستی

استفاده از امكانات در حدّ رفع نیازها و عدم تجملگرایی،
قناعت در زندگی شخصی و کاری

688

آیندهنگری مبتنی بر ایدهآلهای انسانی
عقبة نظری منسجم
خطرپذیری

ترسیم جامعة مطلوب بشری ،نگاه به آینده به منظور پیشرفت و تعالی
نوع انسان و بشریت
داشتن مطالعات تخصصی مرتبط با امور محوله،
درونیسازی نگاه ساختاری از باال
توان تصمیم گیری قاطع با احتساب شرایط پیش بینی نشده،
اهل مواجهه با صحنههای نو

688
688
688

شهادت طلبی

داشتن روحیه از خودگذشتگی تا حدّ بذل جان ،در آرزوی لقاءاهلل

688

عدم تحصیل همزمان با کار

دوری گزینی از مواردی که انرژی را درگیر امور خارج از سازمان
میکند ،متمرکز شدن با تمام قوا بر شرایط و مقتضیات کاری

71
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35

نوگرایی در روشها و اجتهاد عالمانه

بهکارگیری شیوههای علمی جدید در حل مسائل ،برخورد اجتهادی با
مقولههای جدید

78

تدوین چشم انداز نقش خود در
معادالت

مشخص کردن نقش آفرینی موثر در امور مختلف سازمان،
یافتن نقش خود در چشم انداز تاریخی پیشرفت کشور

78

موازنة تخصص ،تعهد و هنر
تحلیل

رعایت مراتب توان تخصصی در عین متعهد بودن به اهداف سازمان،
تمرکز بر تخصص متهدانه مبتنی بر رویكردی تحلیلی

78

چندشغله نبودن

عدم اشتغال به کار در چند محل و تمرکز بر امور محوله در سازمان،
نگاه حرفهای به شغل

78

اتاق شیشهای

شفاف بودن فرآیندهای موجود در عین امكان تعامالت درون سازمانی،
تعامل مردمی مبتنی بر زندگی مردمی

01

هستههای معرفت و آگاهی

استفاده از جمع متخصصان و توان گروهی آنان در حل مسایل ،تبدیل
مجموعة تحت مدیریت خود به سازمان دانشبنیان در سایة معنویت و
عقالنیت

08

پیوست مدیریتی

انجام کار با رعایت شاخصهای بنیانی فطرت انسانی ،نگاه آمایشی به
مجموعة تحت نظر

71

نگاه غیرِدولتی (کاریابی مبتنی بر تبلیغ
مفاهیم)

درآمدزایی مشروع ،درگیر کردن حداکثری کارکنان با درونیسازی
مبانی معرفتی و انسانی

71

مراقبه ،مشارطه ،محاسبه
مقایسة ستاده با مبانی فكری

محاسبه و اصالح رویكردها و روشها به صورت مستمر ،غافل نشدن
از ممشای رفتاری
تطبیق خروجی کار سازمان با اهداف اولیه مورد نظر ،تأثیر دادن نتایج
تطبیق در عملكرد

78
78

یافتههای تحقیق نشان میدهد که عدالت سازمانی برای مدیرانی که ارتقای شغلی را در فضای حقیقی
تجربه میکنند ،مقولهای با قابلیت تحقّق سختتر و در عین حال پایندهتر است ،چراکه نظام پایش سخت-
گیرانهتری دارد ،بهطوری که مرکز ثقل این پایش نیز ،بر مدار خودکنترلی و وجدان فطری آنها استوار است.
مدیرانی که در چنین فضایی ارتقای شغلی مییابند ،خصوصیات متنوعی دارند از جمله اینکه (به ترتیب اولویت)
 :سادهزیست هستند ،آینده نگری را در محدودة نگاهی جامع به بشریت جستجو میکنند ،از عقبة نظری چند
بعدی استفاده میکنند ،اهل خطرپذیری هستند ،سرانجام خوش عاقبت را شهادت میدانند ،کار و مسئولیت خود
را آنقدر مهم و عمیق میدانند که فضایی برای تحصیل همزمان درنظر نمیگیرند ،نوگرایی را با اجتهاد عالمانه
ترکیب میکنند ،عالوه بر اجرای دقیق چشمانداز ،نقش خود را در چشمانداز طراحی و ترسیم میکنند ،میان
مقولههای نیازمند یک مدیر ،توازن برقرار میکنند ،از چند شغلی بودن ،پرهیز میکنند ،برای رسیدگی به اموری
که بر عهده دارند ،هیچ فاصلهای میان خود و مردم (ارباب رجوع) ایجاد نمیکنند ،هستههای معرفتی مبتنی بر
دانشبنیانی را دنبال میکنند ،پیوست مدیریتی را فرهنگی غالب میدانند ،در کاریابی نیز از تبیین و تبلیغ
ارزشها و مفاهیم توحیدی دریغ نمیورزند ،همواره خود را به صورت عالِمانه در محضر خدای متعال میبینند و

36
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در نهایت محصول و خروجی کار خود را با اهداف و آرمانهای کشور و جامعة بشری مقایسه میکنند ،در
نتیجه ،همواره خود را بدهكار میدانند تا طلبکار.
در این جدول نیز مؤلفههای دیگری میتواند اضافه شود که در یافتههای تحقیق ،به همین موارد رسیدیم .در
شكل زیر با ارایة الگوی تحقیق ،میتوان سازههای مفهومی را بهطور کامل،مشاهده کرد.

نشریه بهبود مدیریت
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شکل شمارة  )1الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی

عدالت اسالمی به عنوان شاکلة قوامبخش مدیریت اسالمی

توزیعی

عدالت سازمانی
رویهای

مراودهای

متوازن حدأکثری

75
%

88
%

سطح واقعی

زندگی عرفی

18

688

688

آینده نگری مبتنی بر ایدهآلهای فردی و
جمعی
مشورت گروهی

01

نوگرایی در روشها
78

انجام وظیفة محوله به نحو احسن

08

کارآفرینی و درآمدزایی
18

تالشِ احسن تا بازنشستگی
71

هستههای پروژهمحور
78

موازنه در کار ،عبادت و زندگی شخصی

سطح حقیقی

ساده زیستی
آیندنگری مبتنی بر ایدهآلهای انسانی
عقبة تئوریک منسجم
نوگرایی در روشها و اجتهاد عالمانه
پیوست مدیریتی

71

کاریابی مبتنی بر تبلیغ مفاهیم

71

شهادت طلبی
هسته های معرفت و آگاهی
مراقبه ،مشارطه ،محاسبه

11

11

688

08

78

خطرپذیری

08

18

688

78

11

08

688

688

محافظهکاری

78

688

حرکت در مسیر چشمانداز مشخص
تخصص و عملگرایی

تدوین چشم انداز نقش خود در معادالت

78

78

موازنة تخصص ،تعهد و هنر تحلیل
78

وقت معین برای هر کار
تحصیل همراه با کار
اتاق فوالدی
مقایسه داده با ستاده

چندشغله نبودن
71

عدم تحصیل همزمان با کار
اتاق شیشهای

01

78

مقایسة ستاده با مبانی فكری
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در این الگو ،مبنای طراحی عدالت اسالمی است که زیرمبنای قوام بخش مدیریت اسالمی است .عدالت
سازمانی یكی از انواع مضاف عدالت است که در مقالة حاضر ارتقای شغلی مدیران بر اساس آن بررسی شده
است .ارتقای شغلی مدیران از بایستههای هر سازمان و نهادی است که نیازمند سازوکار منطقی و مناسبی
است .هرچه این سازوکار مناسبتر باشد ،ارتقای شغلی بهتری صورت میگیرد و این بهمعنای سازمان بهره-
ورتر و اثربخشتر خواهد بود.
عدالت سازمانی بر سه نوع است که در این تحقیق نوع چهارمی ارایه شد و آن عدالت متوازن حداکثری است
که ارتقای شغلی حول آن مورد بحث قرار گرفته است .از طرف دیگر در دو سطح واقعی و حقیقی موضوع
ارتقای شغلی پردازش شد .مؤلفههایی درنظر گرفته شد و متناسب با فراوانی باالی  18درصد ،طبقهبندی و
اولویتبندی شد .بنابراین مطابق با الگوی ارایه شده ،میتوان ارتقای شغلی مدیران را با شاخصهای ارایه
شده ،مورد ارزیابی و پایش قرار داد و با بهرهگیری از نتایج آن ،ارتقای شغلی را از چنین سازوکاری بهرهمند
ساخت .بهنظر میرسد عملیاتیسازی و اجرای الگوی حاضر ،بتواند فضایی منطقی برای تحقّق سازمانهای
دولتی هدفمند ،هوشمند و اثربخش فراهم سازد.
تحقّق چنین سازوکاری از آن دسته برنامههایی است که اجرای آن با توجه به اثرات پایا و مانا ،میتواند اثرات
عمیقی در رشد و پیشرفت کشور داشته باشد و تحقّق اهداف و آرمانهای نظام اسالمی را در مسیر سند
چشمانداز پیشرفت و تعالی فراهم نماید .از طرف دیگر ،اثر «قانون پارتو »6نیز عملی میشود .اصل بهینگی
پارتو میگوید 08 :درصد نتایج از  98درصد فعالیتها حاصل میشود که به قانون  08/98معروف است [.]64
بنابراین اجرای الگوی معرفی شده و دیگر الگوهای این حوزه ،میتواند به سازوکار ارتقای شغلی مدیران
مبتنی بر عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی کشور کمک کند ،بهخصوص اینکه سازمانهای دولتی در
کشور ،از تفصیل و ترکیب بسیطی برخوردار است .بدیهی است که این امر مشارکت همگانی دستگاههای
ذیربط و مسوول را میطلبد.
تحلیل آمار توصیفی الگوی تحقیق ،نشان دهندهی اهمیت مضاعف و تفوّق مؤلفههای تجمیعی ارتقای شغلی
مبتنی بر عدالت متوازن حداکثری از انواع عدالت سازمانی است .همانطور که از نتایج تحقیق استنباط
میشود اهمیت تجمیعی مؤلفههای ارتقای شغلی در برساخت عدالت متوازن حداکثری در سطح حقیقی ،تا
بیش از  00درصد محاسبه شده است و این نشان از ارزشگذاری ماهوی عدالت به معنی عام آن و عدالت
سازمانی به معنی خاص آن در درجة اول است و در مرحلة بعد ،نشانة قوامبخشی نوعی از عدالت سازمانی
(عدا لت متوازن حداکثری) است که در ارتقای شغلی مدیران از اهمیت واالیی برخوردار است .بنابراین حرکت
خطی الگو ،از سطح واقعی به سطح حقیقی خواهد بود.

Pareto’s Law

1.
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 )5بحث و نتیجهگیری

از میان سه نوع عدالت سازمانی (عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای) که در گفتمان علمی
امروزی مطرح است میتوان به نوع چهارمی از عدالت قائل شد که ضمن در طول موارد سهگانة فوق بودن،
رویكرد جامعتری به نظر میرسد و آن «عدالت متوازن حداکثری» است.
از طرف دیگر مقولة ارتقای شغلی مدیران امری دو سویه است ،چراکه قرار است انسانی در مسیر پیشرفت
شغلی ،ارتقا یابد .بدیهی است این ارتقا بسته به نوع عواطف ،نگرش ،بینش و اندیشة انسانها میتواند
متفاوت باشد .با استخراج و طبقهبندی مؤلفههای مؤثر در ارتقای شغلی مدیران مبتنی بر عدالت سازمانی39 ،
سنجه شناسایی و فراوانی آنها استخراج شد که در دو سطح واقعی و سطح حقیقی تبیین شد.
نتیجة تحقیق نشان داد مدیرانی که در فضای عدالت سازمانی ،ارتقای شغلی پیدا میکنند ،خصوصیات
متنوعی دارند که مهمترین آنها عبارتاند از :ساده زیستی و همچون عامة مردم زندگی کردن را در عمل
نشان میدهند ،آیندهنگری را در محدودة نگاهی جامع به بشریت جستجو میکنند ،از عقبة نظری
چندبُعدی استفاده میکنند ،نوگرایی را با اجتهاد عالمانه ترکیب میکنند ،پیوست مدیریتی را فرهنگی غالب
میدانند ،هستههای معرفتی مبتنی بر دانشبنیانی را دنبال میکنند ،همواره خود را به صورت عالِمانه در
محضر خدای متعال میبینند ،برای رسیدگی به اموری که بر عهده آنها قرار میگیرد  ،هیچ فاصلهای میان
خود و مردم (ارباب رجوع) ایجاد نمیکنند ،محصول و خروجی کار خود را با اهداف و آرمانهای اعتقادی
کشور و جامعة بشری مقایسه میکنند و از همه مهم تر چون با خدا معامله می کنند شهادت در راه او و در
حال خدمت به مردم و جامعة بشری را بهترین پاداشهای الهی میدانند .بدیهی است تحقّق چنین الگویی
با توجه به اثرات پایا و مانا ،میتواند اثرات عمیقی در رشد و پیشرفت کشور داشته باشد و تحقّق اهداف و
آرمانهای نظام اسالمی را در مسیر سند چشمانداز پیشرفت و تعالی فراهم نماید.
از طرف دیگر ،الگوی ابتكاری ارتقای شغلی مدیران در دو سطح مبتنی بر نظریة عدالت متوازن حداکثری،
ایجاب میکند که به منظور تحقّق غایی عدالت سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسالمی ایران،
برنامهریزی منسجمی در خوشه های علمی مترتّب بر این مفاهیم شكل گیرد .خوشههای علمی که
مستقیماً بهدنبال عملیاتی سازی مفاهیم برآمده از الگوی جامع مدیریت اسالمی (در ذیل الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت) است که به گوشهای از برخی سازه های مفهومی این الگوی راهبردی اشاره شد.
بنابراین شكلگیری خوشههای نهادی به منظور دستیابی به سازههای مفهومی با هدف عملیاتیسازی و
بهخصوص فرهنگسازی ارزشهای الهی -انسانی این مؤلفهها به بافت جامعه ،که مبتنی بر آموزش و
پرورشی است که اولین گام در مسیر تربیت مدیران اسالمی و کارآمد است ،پیشنهادی جدّی است و بر این
اساس ،در این تحقیق تالش شد به گوشههایی از این مفاهیم با رویكردی قابل سنجش اشاره شود.
بهنظر میرسد فراوانی بیش از  00درصدی ارتقای شغلی مدیران در سطح حقیقی مبتنی بر نظریة عدالت متوازن
حداکثری ،نشاندهندة ارزش و اهمیت مضاعف سازههای مفهومی آن در سطح خرد و کالن کشور است و این
نشان از مانایی این مفاهیم در سرزمین فطرت انسانی ،دارد .بهگونهای که این مفاهیم تشكیكی ،به معنای
تحقّق سریعتر نظام شایستگی بر مبنای حكمت و اخالق اسالمی با دو معیار معنویت و عقالنیت خواهد بود.
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چنانکه در سیاستهای کلی نظام اداری کشور نیز ،این مهم بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه جدّی قرار
گرفته است« :دانشگرایی و شایستهساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران» [.]9
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