
مقدمه ناشر

هاي اصلي اجتماع بوده و به عنوان يك سيستم اجتماعي به ي امروزي از شالودههاانسازم

تر نظام منظور دستيابي به اهداف نسبتاً مشخص و در راستاي عملكرد اصلي يك سيستم جامع

در سازمان بوده و مشكالت افراد نيروي انساني، مؤثرترين و مهمترين ركن هر . انديافته

 شرايط و هاست كه ممكن است باها، اطالعات و توانايياي نگرش معطوف به پارههاانسازم

زيرا رفتارهاي شغلي افراد برخاسته از بينش، دانش و . نيازهاي سازمان تناسب نداشته باشد

هاي موجود، توانند با اطالعات و مهارتمدت نميهاي آنان است و افراد در طوالنيمهارت

از طرف ديگر تغييراتي كه هر لحظه در علوم و فناوري، ارتباطات، .  و اثربخش باشندكارآمد

هااناي كارمندان سازمهاي حرفهآيد، ضرورت تغيير در توانايي پديد مي…اقتصاد، سياست و 

.سازدرا دوچندان مي

ش مداوم هاي كارمندان را ارتقا دهد، آموزتواند توانايييكي از اقدامات راهبردي كه مي

 موجب توسعه سازمان و ، سبب پويايي افراد و در سطح كالن،كه در سطح خردآنان است 

ي كه اشدهطراحيهاي از پيشها و برنامهها به فعاليتاين آموزش.شودوري ميافزايش بهره

اي است  تجربه،به تعبيري ديگر.شود اطالق مي،هدف از آن ايجاد يادگيري در فراگيران باشد

اي و سازماني به منظور ايجاد  براي حل مسائل حرفهزيمبتني بر يادگيري در جهت توانمندسا

.تغييرات در افراد تا بتوانند توانايي خود را براي انجام دادن كار بهبود بخشند

مرتبط با سامانه ارتباط هاي دوره«آموزشي رو داريد، از مجموعه منابع اي كه پيشدرسنامه

نت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني وموضوع بخشنامه ابالغي معا»)سامد(مردم و دولت 

هاي دوره و  كه براساس سرفصل است5/8/1389 مورخ 40573/200رئيس جمهور به شماره 



ي در اسالمي در اسالمي در اسالمي در اسالم     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگوي     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگوي     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگوي     ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويحححح

ريزي و توسعه آموزش معاونت آموزشي مركز برداري فراگيران، به همت دفتر برنامهبراي بهره

.تدوين شده است

 و آقايان  ايران رادمنش الزم است مراتب سپاس و امتنان را از سركار خانم در اين راستا

 در فرآيند ساماندهي، راهنمايي و نظارت در تدوين، و آقايان مصطفي روزبهعلي و احمد ذاقلي

 وريحانه قوسي، نژادمهتاب حبيب، زهرا اميرخانيها فرزاد سوري و سيدمجتبي معرفتي و خانم

آرايي  در صفحهپورنوشين ايمانر گردآوري، اصالح و ويرايش نهايي و خانم ، د ليال مهرباني

.مجموعه، اعالم نماييم

، ضرورت …هاي مختلف دانشي، علمي و بديهي است بروز تغييرات سريع در حوزه

بازنگري و انجام اصالحات به منظور رفع اشكاالت و رسيدن به مرحلة كمال مطلوب را بيش از 

شود اندركاران محترم تقاضا مينظران و دستاز همه استادان، صاحب. سازدپيش آشكار مي

هاي اصالحي، اين مركز را در امر اصالح با همكاري، راهنمايي و ارائه پيشنهادها و ديدگاه

.درسنامه حاضر و تدوين ساير آثار مورد نياز كارمندان دولت ياري نمايند

مركز آموزش مديريت دولتي



مقدمه

 زيرا، طبيعت اجتماع وجود حكومت را ؛در اصل نهادي اجتماعي استحكمراني  وحكومت

 براي ؛اما اين نهاد در اسالم عالوه بر صبغه اجتماعي، طبيعت ديني هم دارد.كندايجاب مي

 كه در تنظيم امور ييأاي ديني است، يعني مبداينكه جامعه اسالمي در درجه اول جامعه

.شود، تنها شريعت الهي استسي و نظامي از آن الهام گرفته مياقتصادي، سيا

از ضروريات اوليه يك حكومت مردمي و صالح، پيوند معنوي مابين رئيس حكومت و 

تواند به اين توفيق دست يابد كه آمال و آالم مردم را درك حاكم آنگاه مي. توده مردم است

شان همت  مصلحتتأمينبا توجه به اين آگاهي در شان را بشناسد و كند، نيازها و زمينه نگراني

گمارد، و هر كاري را در راه اصالح مردم جهت بخشد، و سرانجام به توده مردم اطمينان دهد 

شان كه نگهبان مصالح و مراتب خير آنهاست، بر تمامي امور احاطه دارد و در مصلحت

يرند و در هر جايي و هر كاري با كوشد تا حكومت او را به جان و دل و محبت و ايثار بپذمي

.آن همكاري كنند

براي اينكه رابطه دو جانبه بين مردم و حكومت برقرار گردد و قابل دوام باشد، بر حاكم 

هاي آنان آگاه شود، چه دوري و  از خواستهاست كه با توده مردم درآميزد تا مستقيماً

بر نگاه خواهد داشت و اين كار خش از مردم، او را از واقعيت احوال آنان بياييجدا

.خود به خود مايه انصراف قلوب و سبب بيزاري مردم را فراهم خواهد ساخت

 به خصوص در كالم ،شدهدر اسالمبراي حكومت و حاكم اما اين همه سفارشي كه 

براي اين است كه حكومت فقط براي مردم و مصالح مردم ،)ع(موالي متقيان حضرت علي 

همين جهت است كه حاكم بايد مصلحت توده مردم را وجهه نظر خود سازد و كار كند و به 

.ريزي كنداقدامات گوناگون خويش را براساس نيازهاي جامعه پايه
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داري از نگاه دين مبين اسالم و جايگاه آن در سيره با توجه به اهميت موضوع حكومت

ابعادحاضر سعي شده است در مجموعه ، )ع( علي و امير مؤمنان حضرت) ص(پيامبر اكرم 

ساالري ديني و عناصر و اصول مردم، حقوق متقابل مردم و حكومتگوناگون بحث از قبيل 

.مورد بررسي قرار گيردو مديريت اخالقي در خدمات عمومي مشروعيت نظام سياسي، آن


