
 
 

 

  داری تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخالق در عرصه مدیریت دولتی و حکومت
  *حامد محمدی

  
  چكيده 

نظـام  عنوان يك چـالش اصـلي فـراروي     در نوشتار حاضر موضوع و فلسفه اخالق كه امروزه به
گيـرد و   ، مورد تحليل، بررسي و مداقه قرار ميشود اداري، مديران و كارگزاران دولتي قلمداد مي

هـا در عرصـه مـديريت     يگـذار  سياسـت ها و  مشي ها، خط گردد كه تصميم مي تأكيدبر اين مهم 
بايست بر منافع ملي، خيرخـواهي و خواسـت مـردم اسـتوار باشـد، و       ي ميدار حكومتدولتي و 

كارگزاران دولتي همواره بايـد تـالش نماينـد تـا ادراك منفـي مـردم را نسـبت بـه عملكـرد و          
يـك اصـل اخالقـي بـراي تمـامي       عنـوان  بـه هاي خود، كاهش دهند و اين مهـم همـواره    تصميم

، چرايـي اخـالق در بخـش دولتـي و برخـي از      . در نوشـتار حاضـر  آيـد  به شمار ميها  حكومت
كس وهاي اخالقي كارگزاران دولتي مورد اشاره قرار خواهد گرفت و سپس موضوع پاراد ويژگي

ان اسـت،  مـدار  سياسـت فاصله كه بيانگر ادراك منفي عموم جامعه از اخالق مـديران دولتـي و   
تا موضوع اخالق در عرصـه   گيرد. نگارنده در نوشتار حاضر درصدد است مورد مطالعه قرار مي
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   مقدمه
 یولـ اسـت، شـده شـناخته تیرسـم بـه اخالق بحث همواره یعموم امور اداره ای یدولت بخش در

 ویژه بـه و یدولتـ یهـاسـازمان در مسـائل نیزتـریبرانگ چالش از یکی آن کاربرد و اخالق موضوع
 نیتـرمهـم از یکـی صـورت بـه یاخالقـ یهـاارزش حفظ و اخالق تیرعا .باشدیم هاحکومت

 در اخـالق. دشـو یم قـرار توجـه بـه آن یدولتـ یهـاسازمان شتریب در که است آمده در ییها دهیپد
کید جامعه با هاسازمان نیب روابط بر تیریمد  روابـط که است استوار یاساس فرض نیا بر و دارد تأ

دارد کـه  اظهـار مـی 1مر جامعه چگونه است و چگونه باید باشد. در همین راستا، هس با هاسازمان
امــروزه اخــالق در مــدیریت از مســائلی نظیــر ارتشــاء و تبــانی فراتــر رفتــه و مســائل بســیاری را 

هایی همچـون "صـحیح"،  گیرد. در این مسائل جهت تعیین اصول و مبانی اخالقی، از واژه می  دربر
رفتار با دیگران است  دربارۀها بیانگر نوعی قضاوت  شود. این واژه "مناسب" و "منصفانه" استفاده می

رفتارهای مناسب های صحیح و غلط،  که باید با عدالت همراه باشد. همواره در تعامل با دیگران راه
  های منصفانه و غیرمنصفانه وجود دارد.  و نامناسب و تصمیم

دارد، مدیریت اخالق یک بحث جدید نیست و یک موضـوع  ) اظهار می٣۵۵ص ،٢٠٠١( 2کوپر
 3واسـوباشـد "چگـونگی فکـر کـردن" در مـورد اخـالق اسـت.  قدیمی است، اما آنچه که جدیـد می

های  کاربرد اخالق در مدیریت یکی از چـالش برانگیزتـرین جنبـهدارد،  ) اذعان می٣٧٨، ص١٩٩٧(
االت متحده) منجر بـه نگرانـی مجـدد در یباشد. به زعم وی، دو عامل اصلی(در ا مدیریت خوب می

سسـات ؤگیر اعتمـاد بـه نفـس در م افت چشم .١کاربرد اخالق مدیریت در بخش دولتی شده است: 
کست رهبران بـه عمـل اخالقـی در دولـت اسـت و دومـی، ماجرای واترگیت. اولی، ش .٢اجتماعی؛ 

  های دموکراتیک است.  در حکومت احساسات آشکار به فساد و خیانت به مردم در اوج اعتماد
را  5دارند، کارگزاران دولتی باید یاد بگیرند و دوباره یاد بگیرند تا تقـوا اظهار می 4لینچ و کریوس

های دولتی و حکومتی پیاده نمایند و در این صـورت اگـر فسـاد و دیگـر رفتارهـای  متن سازمان در
یابـد و اغلـب موجـب  غیراخالقی در سطح پایینی نگه داشته شوند، اتحـاد و حمایـت افـزایش می

های افراد را در عمـل  کند. تقوا فعالیت شود. تقوا، عمل را تقویت می های دولتی می بهبودی سازمان
کند تا به سمت هدف نهـایی حرکـت نماینـد. رفتـار  کند و افراد را تشویق می قویت و حمایت میت

شـود،  های دولتی و حکومتی معموًال هنگامی که اصول اخالقی محـدود می غیراخالقی در سازمان
  .  )٢٠٠١(کویر،  نمایند بروز و ظهور می

                                                           
1. Hessmer   2. Cooper  
3. Vasu   4. Lynch & Cruise  
5. Piety 
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  : باشد یم ریز شرح به حاضر نوشتار در 1اخالق فلسفه از نگارنده مقصود
 گـرددیم محسوب یدولت تیریمد علم یاصل یهاشاخه و موضوعات از یکی اخالق امروزه −
   ؛پردازدیم یدولت اتیاخالق نیادیبن یهاپرسش و ییچرا و یستیچ درباره استدالل به که

 و فیـتعر یدرستبه یدار حکومت و یدولت تیریمد عرصه در آن یمبان و اصول و اخالق اگر −
  ؛گردد قلمداد گذارانیمشخط و یدولت کارگزاران یبرا یخوب یراهنما تواندیم گردد، نییتب

 قـرار یبررسـ و مداقـه مورد یدولت تیریمد حوزه در یاخالق مسائل نهیزم در یخاص دگاهید −
 یـیچرا رینظ یدولت تیریمد عرصه در یاخالق موضوعات از یبرخ راستا، نیهم در. گرفت خواهد
 انگریـب کـه فاصـله پـارادوکس و یدولتـ کارگزاران یاخالق یهایژگیو ،یمل منافع به توجه اخالق،
  . ردیگیم قرار بحث مورد است، یدولت اتیاخالق از مردم یمنف ادراک

 نیادیبن اصول از یا پاره استخراج و احصاء حاضر، مطالعه در اخالق یواکاو از هدف ن،یبنابرا
 در خصـوص بـه یدولت بخش رانیمد و کارگزاران از یاریبس رسدیم نظر به که است یدولت اخالق
 بـه فقـط و دهنـدیمـ نشـان یاندک توجه نیمواز و اصول نیا به توسعه حال در یکشورها از یبرخ

 نیـا و باشـندیمـ بنـدیپا اصـول نیا به خود گفتار در شهروندان نظر جلب و فشارها کاهش منظور
 یهـاچـالش و مسـائل حـل بـه و شـده شهروندان یسردرگم و ابهام موجب صرفاً  جامعه در گفتار
 نوشـتار نیـا در کـه یاخالق نیمواز و اصول ادراک ن،یبنابرا. دینماینم یکمک عمالً  یدولت ستمیس

 شیافـزا موجـب و بـوده کیـدموکرات جامعـه تحقـق سـاز نهیزم توانند یم اند،گرفته قرار مداقه مورد
  .  گردد حکومت به مردم اعتماد سطح بهبود و یاسیس نظام تیمشروع
  

   مسئله انیب
 یطـ ژهیـوبـه هـاجنبه و میمفاه نیزتریبرانگ چالش از یکی همواره یدولت بخش در اخالق موضوع
 در اخـالق مفهوم یواقع درک در کسوپاراد جادیا باعث تواندیم مهم نیا و باشدیم ریاخ یهاسال
. باشند داشته یدولت یهاسازمان در اخالق موضوع از یمختلف یهاقرائت افراد و شده یدولت بخش
 هیـانیبخطوط راهنمـا،  ؛یبهبود رفتار اخالق یدر راستا یدولت یهاسازمان م،یهست آن شاهد امروزه

 میهسـتاما در عمل شـاهد آن  ؛ندینمایم نییتب را یاخالق یکدها و یآموزش یهابرنامه ،تیمورأم
در بخـش  یاخالقـ تیریمـد اتیـادب گـرید یو از طرفـ شودیم یاخالق نیمواز به یاندک توجه که
 یاصـول اخالقـ یریشاهد بـه کـارگ یاست و عمًال در بخش دولت یبا بخش خصوص ریمغا یدولت

چـالش  توانـدیمـ کـه اسـت یقراتئ نیا و میباشیم −یگریتصد و سود کسب− یبخش خصوص
  . شود یدر بخش دولت یشدن رفتار اخالق نهینهاد یفرارو یاصل

                                                           
1. Ethics Philosophy 
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 به جامعه در خود اقدامات و هاتیفعال انجام در که کنند یم ادعا یدولت یهاسازمان از یاریبس
 توجـه یملـ منـافع و مـردم حقـوق بـه احترام و ییپاسخگو تقوا، ،یبرابر عدالت، رینظ یموضوعات

 یاخالقـ یهـایژگـیو نیا هرچند. میباشینوع م نیرفتار از ا نیاما در عمل شاهد کمتر ؛ندینما یم
عـدم وجـود  بـه دلیـل یدولتـ یهـاسـازمان در امـا ؛باشـد یاثربخش انگریب تواند یم یدولت بخش

 ،یسـاالرسـتهیبـه شانداشتن توجه  ر،یو مقررات دست و پاگ نیمناسب، قوان یسازمان یساختارها
 گـر،ید عبـارت بـه. میباشـیمـ یاخالقـ رفتـار از نشـانه نیکمتر شاهد ؛یسنت یندهایافرو  هاهیرو

 مـورد جامعـه، در یاثربخشـ یارتقـارا جهت  یاخالق یدارند تا رفتارها لیتما یدولت یهاسازمان
 یمبـاننیـافتن تحقـق موجب  ینظام ادار یاما وجود موانع در ارکان و عناصر اصل ؛دهند قرار توجه

حاکمـان و کـارگزاران  یهـاوعده و گفتارها اثبات عدم در توانندیموانع م نیاست و ا یرفتار اخالق
  باشند.   تیحائز اهم اریبس یدولت

 یاثربخشـ شیافـزا دنبال به یاخالق نیمواز به تعهد انیب با یدولت کارگزاران و حاکمان ن،یبنابرا
 نیـا بـه دیـبا حـال نیع در اما باشند،یم مردم نزد اعتماد شیافزا و خود تیمشروع بهبود قیطر از

 تـوانینمـ و شـد خواهـد حاصل چگونه یاخالق نیمواز کردیرو با یاثربخش که ندینما توجه نکته
و  رانیبود، بلکه مـد یعموم یهااستیس و هامیتصم هیتوجبه دنبال  یاخالق یادعاها انیصرفًا با ب
قـرار  ییمـورد شناسـا یرا در نظام ادار یاخالق یهاارزش تحقق یفرارو موانع دیبا انمدار سیاست

در حـال توسـعه  یکشـورها ویژه بهکشورها  ینظام ادار امروزهدرمان آن باشند.  یداده و سپس در پ
 یتمام و باشندیم یاز اموال دولت استفاده به نام فساد و سوء یراخالقیشاهد بسط و گسترش رفتار غ

بـه  فسـاد ،در عمـل یولـ ؛شـوم را دارنـد دهیپد نینمودن ا کنشهیمبارزه و ر یادعا زین مرداندولت
 کیـرد و تـاروپود یـگ یفرام را آن سـطوح ۀهم شود، یجامعه م کیت تمام، وارد یو با مطبوع یآرام

و  یکـه موانـع سـاختار ی). تا زمـان١۵−١ص، ١٣٨۶ پور، عی(رف ندکیم یرا متالش ینظام اجتماع
 دهیـپد کی عنوان بهعمًال بحث از مبارزه با فساد  ،کشورها برداشته نشود ینظام ادار یفرارو یرفتار

مبـارزه  یادعا یجابه انمدار سیاستو  ینخواهد شد و کارگزاران دولت کن شهیر گاهچیه یضداخالق
نظـام  یبتواننـد اثربخشـ قیطر نیباشند و از ا یرفع موانع نظام ادار درصدداست  ستهیبا فساد، شا

  دهند.  شیرا افزا یادار
 جهـت هـادولـت و نـدیبیم رو هروب یژرف یاخالق یهاچالش با را خود یدولت تیریمد امروزه

 نیا از تا دهند پاسخ یاخالق یهاچالش نیا به ستیبایم خود تیمشروع و اقتدار شیافزا و کسب
 نیـا از و شـده، دولـت دستگاه به نسبت شهروندان اعتماد و مشارکت شیافزا موجب بتوانند قیطر
  . ندینما نقش یفایا خوب، یحکمران یراستا در بتوانند هادولت قیطر

 صـورتبـه کار آن انجام جاآن در که ندینما عمل یاخالق ییجا در تنها دینبا آن یاعضا و سازمان
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. اسـت یاخالقـ کـار نیـا انجام که باشند کارآمد ییجاها در دیبا آنها بلکه رد،یپذیم صورت کارآمد
. است یضرور یمعنو و یاخالق رفتار با مأتو یاثربخش اما ؛ستین قبول قابل یانهیهز هر با یاثربخش
 سـازمان کـه است یکسان از سوی شده جادیا یاخالق یتعهدها و هاارزش انعکاس یسازمان ساختار

تیمسـئول صـداقت، عـدالت، انصـاف، ماننـد یاخالقـ یهاارزش از تنها نه آنها. کنندیم یطراح را
 یهـابیآسـ جـادیا قیـطر از اسـت ممکـن بلکـه کنند؛یم انتیص گرانید حقوق به احترام و یریپذ
 جینتـا کردن دنبال یبرا ییهازمیمکان عنوان به است ممکن هاروش و ساختارها. شوند آنها مانع ،یادار

 یعـدالتیبـ و ظلـم اسـتبداد، بـا مقابلـه یبرا راه کی عنوان به یا هیرو عدالت. شوند مشاهده یاخالق
 نیبـ برخـورد کیـ اسـت ممکـن یدولت تیریمد در. دیآ وجودبه یادار اریاخت اعمال در است ممکن
 از را جامعـه ک،یـبوروکرات فرهنـگ کـه کنندیم استدالل منتقدان. دهد رخ یسازمان فرهنگ و اخالق

  ).   ٣٠٩−٣٠٧ص، ٢٠٠٩، فرازمند( کندیم فاسد محور، انسان یهنجارها وجود عدم قیطر
مهـم از یکی عنوان به توسعه، حال در یکشورها در ویژه به و امروز یایدن در ،یادار فساد دهیپد

 سـرعت بـر را یریناپـذجبـران صـدمات دهیپد نیا. است شده مطرح جامعه، شرفتیپ موانع نیتر
 فساد. سازدیم محدود و مسدود را شرفتیپ و توسعه ریمس و کرده جادیا جامعه توسعه چرخ حرکت

 یهـایبـرداربهـره یبـرا یرسـم نیعنـاو ایـ تیـموقع از استفاده: از است عبارت یدولت بخش در
 را یعمـوم منـافع و باشد داشته یجمع ای یشخص اساس و هیپا کهنیا از اعم ،یخصوص و یشخص

 یاخالقـ مالحظـات گـرفتن دهیـناد ای و موضوعه نیقوان شدن گذاشته پا ریز موجب و انگارد دهیناد
 د،یایب وجودبه یعموم بخش مسئول چند ای کی میرمستقیغ ای میمستق مداخله قیطر نیا از و گردد،
). ٧٠−۶٩، ص٢٠٠۴ 1،هویش( یادار منصبانصاحب ای باشند یاسیس رجال از نمسئوال نیا خواه
 سطح ،یاقتصاد فیضع یهااستیس همچون یعوامل نشانه فساد که دینمایم مطرح یجهان بانک
 امـر نیـا اسـت؛ یدولتـ ینهادهـا فیضع ییپاسخگو و افته،ین توسعه یمدن جامعه آموزش، نییپا
 ادزیـریآرج). ۵، ص٢٠٠۴ ،یجهـان بانک( است توسعه حال در یکشورها طیشرا از گرفته تأنش

ــه را یادار فســاد) ١۵٧−١۵۶، ص٢٠٠۶( ــار محــل از اســتفاده ســوء" عنوان ب  اهــداف جهــت ک
 و تیشـفاف عـدم قـدرت، یانحصـارگر طیشـرا در" کـه داردیم اذعان و کندیم فیتعر" یقانونریغ

 و قـدرت عیـتوز جهـت ریـاخ یهـاتالش حال، نیا با. کندیم شرفتیپ و رشد فساد ،"ییپاسخگو
 خـدماتۀ عرضـ در یخصوص کار و کسب یکردهایروی القا و ،یدولت یانحصارها به دادن انیپا

 جادیا زین مشکل کشورها از یبرخ در است ممکن عکس، بر. است نداشته یادیز شرفتیپ یعموم
 ثرأمتـ را اخـالق و صداقت یسنت یدژها و یشغل یهانهیزم اکثر یادار فساد ،سفانهأمت. باشند کرده
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 از زیـن یگـذارقانون مجامع و یالمللنیب یهاسازمان ،یمذهب ینهادها ها،دانشگاه یحت. سازدیم
 نیبـ یهمـاهنگ عـدم عمـل، و یتئـور بـارز یهماهنگ عدم واقع، در. اندنبوده امان در فسادها نیا

 کمک مردم عموم انیم ینیبدب به یگرید زیچ هر از شیب تر؛لمس قابل تیواقع و یرسم یهایلفاظ
  . دهدیم کاهش را یعموم اعتماد و است کرده

 بـارز یهـاجنبـه از یکـی )٢٠١٠ ،و رنـی روزنبلـوم ؛٢٠٠٩ فرازمند،( نظرانصاحب از یبرخ
 کـه دارندیم انیب و دانندیم یعموم اعتماد جادیا یراستا در تالش را یدولت تیریمد بودن یا حرفه
 و کننـد نقض را یعموم اعتماد تا کند یم مجبور را یدولت رانیمد که دارند وجود عوامل از طبقه سه
  . یخرابکار و بیتخر و فساد، ،یعموم منافع دادن جلوه بد: از عبارتند عوامل سه نیا

 داخل در ازین مورد و مشروع تیفعال کی اعتماد جادیا دارد،یم اذعان) ٣۶١، ص٢٠٠١( کوپر
 سـازمان کیـ در را اعتمـاد تـوانیمـ چگونـه چطور؟ اما .باشدیم جامعه و سازمان نیب و سازمان

 و هسـتند مهـم ها پرسـش نیـا کـرد؟ جـادیا جامعه در را اعتماد توانیم چگونه کرد؟ جادیا یدولت
 مسـئوالن بـه اعتمـاد اهشک. اند هکرد عمل دیمف ت،سؤاال نیا به پاسخ در موجود اتیادب از یبرخ

 بـه منجر امر نیا. است نندهک تباه یول ؛باشد مشهود مترک است نکمم ،یدولت خدمات در منتخب
 ینـدهایفرا بـه خـدمات ارائه از را پول هک گردد یم یباالتر یها نهیهز و یخارج یها نترلک شیافزا
 در نـهیبه مشـاوره افـتیدر از را یرسـم مقامات است نکمم ن،یهمچن. ندینما یم منحرف یداخل

 و شـهروندان انیم در را یتینارضا امر نیا ت،ینها در. دینما محروم یمشخط ماتیتصم خصوص
 اعتماد، اهشک امدیپ نیتر متداول است، معتقد) ٢٠٠٧( بورگن. دهدیم شیافزا مردم خدمتگزاران

 و دولـت بـه مربـوط اعتمـاد اهشکـ اگـر وجـود، نیـا با. است دولت کیراتکدمو تیماه در رییتغ
در  و یاجتمـاع تعـارض بـه اسـت نکـمم فرد، کی ای واحد یاسیس حزب کی نه باشد، سساتؤم

 1ویگردد. روشمنجر  یا جنگ داخلی یتاتوریک، دیومت نظامکبازگشت به ح و دولت سقوطنهایت 
 کن ادرایـل ایبه دل ین است تا حدکاهش اعتماد ممکدارد که  ) اظهار می۴٧٧−۴۶١، ص١٩٩۶(
بـه جامعه،  یبرا کدگاه مشترید یکان یبه ب کمک یجا بهران منتخب یه مقامات و مدکنده باشد یفزا

  خود هستند.   یمنافع شخص یثرسازکحدا دنبال
دارند که مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان،  ) اظهار می١۴١٧−١۴٠۶، ص٢٠١١( 2فیلیزوز و فیسنی
ای اخالقی است جهت دستیابی به توسعه پایدار، نـه تنهـا در روابـط اقتصـادی،  تعهد سازمان به شیوه

بلکه در دایره فعالیت اجتماعی و محیطی که در دنیای کسب و کار امروزی به شکلی فزاینـده اهمیـت 
ها انتظـار داشـتند تـا کـاال و خـدمات فـراهم نماینـد،  مع از شرکتهای بسیار دور، جوا دارد. در سال
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های شرکت را بپردازند، سـرمایه سـهامداران را افـزایش دهنـد و از قـوانین  اشتغال ایجاد کنند، مالیات
رسد مفاهیم اجتمـاعی کالسـیک (سـنتی) بتوانـد نیازهـا و مسـائل  اساسی پیروی نمایند. به نظر نمی

باشـند. در نتیجـه،  وشاند. امروزه جوامع بـه شـکلی بنیـادی در حـال تغییـر میجامعه را جامه عمل بپ
ها فقـط  ها شـده اسـت. سـازمان های سـازمان تقاضاهای بیشتر و بیشتر، جـایگزین نقـش مسـئولیت

رود تا نیازهای درونـی و  کاال و خدمات باکیفیت را بر عهده ندارند و از آنها انتظار می تأمینمسئولیت 
منفی محیطی و اجتماعی  تأثیرفعان را ارضا نمایند و نیز اطمینان حاصل نمایند که هر نوع ن بیرونی ذی

جای توجـه بـه نتـایج  به حداقل ممکن کاهش یافته است. در بسـیاری از مـوارد، مـدیران امـروزی بـه
یـک از  های هـر و واکنش آثاراقتصادی تصمیماتشان، تنها نگران خودشان هستند. امروزه مدیران باید 

 . پـاپ وگیری نماینـد تصمیمات قانونی، اخالقی، احساسی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده و اندازه
ها در اولویـت قـرار  دارند که هنوز رشد اقتصادی برای بسیاری از سـازمان ) اظهار می٢٠١١( 1دیگران

دارد، اما آنچه که مهـم اسـت درک صـحیح از واژه "توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی متـوازن و پایـدار" 
انسـان  یرتأثآن،  براساسآموزد که  ای جدید از تفکر و مدیریت را به ما می باشد. توسعه پایدار، شیوه می

تواند نتایج مثبت طوالنی مدت به نفع جوامع بشری در پی داشته باشـد. هـدف  در جهان است که می
های آینده اسـت، بلکـه بـه مـا  کلی توسعه پایدار نه تنها حفاظت و صیانت از محیط زیست برای نسل

ردم جهـان، و بـدون آموزد که این مهم بدون رفع فقر، بدون اشتیاق به عدالت اجتماعی برای تمام م می
 عدالت، بر یمبتن که یاجتماع یهاستمیس به داریپا توسعهها ممکن نخواهد بود.  پاسخگویی سازمان

 در و داشـته تأکیـد کیـدموکرات یساختارها بر یاجتماع ستمیس نیا که دارد ازین باشد؛ انصاف و عدل
  . داشت خواهند خودشان ندهیآ در یاعمده سهم مردم ستم،یس نیا

 بـر را جامعـه امـور یاخالقـ تیهدا تیمسئول دیبا جامعه کل که، داشت اظهار دیبا تینها در
 خـاص یمنافع طلب در کنیل و اند،عارض یمال و یاخالق مفسدان به خود که ییآنها. ردیبگ عهده
 و رفـاه یپزشـک هرگـاه. باشـندیمـ یاصـل مفسدان واقع در باشند می ست،ین عموم دسترس در که

 هرگـاه د؛یـنما یتلقـ سـنگ هـم و ارز هم جامعه سالمت و بهداشت تیوضع با را شیخو یبهروز
 کنند؛یم مقاومت کنندگانمصرف و کارکنان رفاه قانون برابر در دکنندگانیتول و سازندگان از یجمع
 ارجـح شـهروندان کـل از محافظت بر را خود هیاتحاد ساختار یکارگر حزب کی رهبر که زمان هر
 نفع به قانون وضع یبرا وطن عرق از کار کهنه و کارآزموده افراد از ستمیس کی که یزمان تا داند؛یم

 کیـ چشـم به مجلس در خود ندهینما با دهنده یأر کی که یزمان تا و ند؛یجویم بهره یخاص طبقه
 هـدف بـه ،نگـرد یم خـاص یمنزلتـ و پـول به دنیرس ای ییسودجو یبرا یکانال ای و شاگرد ای پادو
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 ثـروت انـدوختن کـه بـار و بنـد یبـ جامعه کی. دیرس مینخواه ملت کی یاخالق نیفرام نیواالتر
 نیثروتمندتر از حفاظت فکر به دائماً  و د،یستایم گرید یهاارزش طرد یبها به را آورشرم یشخص

 کیـ ن،یهمچنـ .باشـد یخوب اسوه تواندینم است، هااتیمال نیترنیسنگ برابر در خود شهروندان
 س،یپلـ معلمـان، یعنـی− دارنـد خـود ذهـن ملکـه را مـردم بـه خـدمت که ییاعضا به اگر جامعه

 فتهیشـ آنهـا رایـز ؛اسـت یاخالقـ فقـر در دهـد،یمـ یکم یبها −یادار یهاسازمان دانشمندان،
  .    ستندین یاندوزمال و یاندوز ثروت
  
    یشناس روش
 یچالش اصـل کی عنوان بهموضوع اخالق که امروزه  رایز ؛باشدیم یحاضر از نوع انتقاد مطالعه فلسفه
 تـوان یمـ و دارد وجـود مشـخص و ینیع صورت به گردد،یقلمداد م یو کارگزاران دولت رانیمد یفرارو
گفتـار و رفتـار  نیکـه همـواره بـ گـرددیمـ تأکیـدمهم  نیبر ا و داد قرار ییشناسا مورد را آن یهایژگیو

 یاز سو یکه توجه اندک میشکاف وجود دارد و در عمل شاهد آن هست یو کارگزاران دولت انمدار سیاست
 منصـبانصاحب از یاریبس گر،ید یعبارت به. شودیم یاخالق نیمواز به یدولت رانیمد و انمدار سیاست

 بـه جامعـه قبـال در خـود اقـدامات انجـام و هـامیتصـم اتخـاذ در کـه ندینمایم ادعا یادار و یاسیس
 توجـه یملـ منـافع و مـردم حقـوق بـه احتـرام و ییپاسخگو ،یپاکدامن و تقوا عدالت، رینظ یموضوعات

 درصـددراسـتا، محققـان  نی. در همـمیباشـیمـ نوع نیا از رفتار نیکمتر شاهداما در عمل  ند،ینما یم
  قرار دهند.  لیتحل و یواکاو مورد یانتقاد ینگاه با را یدولت بخش در اخالق موضوع تا اند بوده

میتقسـ نیا در و کنندیم یبندمیتقس آنها انجام مکان ثیح از را هاپژوهش ،یبندطبقه کی در
 ثیـح از حاضـر مطالعـه. شـوندیم میتقس یشگاهیآزما و یاکتابخانه ،یدانیم به هاپژوهش یبند
 درصدد محققان و باشد،یم یاکتابخانه یها پژوهش جزء هاداده یگردآور وهیش نیهمچن و یمکان
 و یدولتـ تیریمـد عرصـه در اخـالق موضـوع بتواننـد یاخالقـ مقـاالت و متون مطالعه با اندبوده

  .  دهند قرار یواکاو و مطالعه مورد را یدار حکومت
 ممکن دارند، که یهدف براساس یاجتماع یهاپژوهش است، معتقد )٢٢، ص٢٠٠۶( 1ومنین
 کیـ فیتوصـ .٢ ؛)یاکتشاف پژوهش( دیجد موضوع کی کشف .١: رندیگ یجا گروه سه در است
 هـدف ن،یبنـابرا). ینـییتب پـژوهش( آن وقوع ییچرا نییتب .٣ ؛)یفیتوص پژوهش( یاجتماع دهیپد

 ارائـه موجـود وضـع از یمشـروح ریتصـو یفیتوص قیتحق در رایز است، یفیتوص حاضر، پژوهش
 تیریمـد عرصـه در اخـالق موضوع کیستماتیس حیتوض و حیتشر حاضر، مطالعه هدف. شود یم

  . باشدیم جامعه امور اداره و یدولت
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. همچنـین، منـزل مثبت بر عملکـرد اسـت تأثیربیانگر آن است که جو اخالقی یک سازمان دارای 
مـداری در محـیط کـاری بخـش دولتـی  در تحقیقی به پیامـد سـازمانی در مـورد اخالق )١٩٩۶(

شکلی از ناهماهنگی شناختی بین  عنوان بهپردازد. او عدم رعایت اخالق را ناشی از وجود تنش  می
   داند. اخالق فردی کارکنان و جو اخالقی موجود در محل کار کارکنان می

دولت اخالقی بسیار کارآمد و دموکراتیک و دارای نقش حیاتی اسـت. اخـالق ممکـن اسـت تنهـا 
تواننـد تصـور  گذاران نمی ای برای بهبود وضعیت باشد. به عبارت دیگر، مدیران دولتی و سیاسـت وسیله

خالئی به احتمال زیاد ناشـی است. در واقع، چنین اخالقی  های عمومی ناشی از خأل کنند که سیاست
  .  )٢٠١١(پوپ و دیگران،  های دولت است روز فعالیت  ها و بررسی روز به ها، سیاست از درک برنامه
بینی، زیستن و رشـد در  دارد، سرنوشت آدمیان در آینده قابل پیش ) اذعان می١٩٨٧( 1وینسنت
یان در جوامع پیشـرفته ضـروری هاست. داشتن دولت و زیستن در آن برای اکثریت آدم درون دولت
مند و سیاسی نیز هستند. دولت از دیدگاه هگـل صـرفًا  ها نه تنها اجتماعی بلکه دولت است. انسان

ها به حکم سرنوشـت خـود  ای از قوانین یا شخص حاکم و یا دستگاه اداری نیست. انسان مجموعه
گریزناپـذیر اسـت، بلکـه بـه ایـن  یابند، نه به این دلیل که دولت قـدرتی ها رشد می در درون دولت

عنوان موجـوداتی  جهت که دولت از درون طبع آدمیان و به عبـارت بهتـر از درون نهـاد آدمیـان بـه
  جوشد. دولت و افراد دارای جوهر و غایت مشترکی هستند.  عقالنی می

کنـد کـه  می تأکیـداستفاده مناسب از قدرت یکی از موضوعات اصلی در اخالق سازمانی است و 
با) −کند که مفهوم رایج (قدرت باشد. فالت پیشنهاد می مسئله قدرت، مشکل اصلی روابط اجتماعی می

دارد: "نه  گونه بیان می بر) مردم شود. او دیدگاه خود را در مورد حقوق این−مردم، جایگزین مفهوم (قدرت
تـوانیم بـر خودمـان، قـدرت داشـته  می دهد ما تنها دستمزد و نه کار، حق قدرت بر دیگران را اجازه نمی
یـک  عنوان بهشان آگاه باشند، نه تنها  های اجتماعی باشیم". فالت اصرار دارد که مدیران باید از مسئولیت

ای و دارای مسـئولیت  ای. مدیران باید درک کنند که افرادی حرفـه عنوان یک عضو حرفه بلکه به ؛شهروند
  ).     ٣−٢، ص٢٠٠۶ 2عملکرد جامعه دارند (مله،بزرگ هستند، و آنها سهم بزرگی در 

 
   دولتی کارگزاران اخالقی رفتار های ویژگی
 نظـر در دولتـی هـایبوروکراسـی کـارگزاران برای را ایویژه اخالقی های ویژگی نویسندگان، برخی
 سـایر و تواضـع صـداقت، وفـاداری،: همچـون اخالقـی هـایویژگی) ١٩٨۶( دنهارت. گیرند می

 نقل به) ١٩٨۶( دنهارت همچنین،. بردمی نام دولتی مدیران برای را رفتاری و شخصیتی های ویژگی
 نـام یدولتـ رانیمـد یاخالقـ رفتـار یژگـیو عنـوانبه یریپذتیمسئول نگرش از) ١٩۶۶( بایاپل از
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 و شـجاعت ،ینـیب خـوش: چونهم ییهایژگیو به دنبال) ١٩٨۶( دنهارت راستا، نیهم در. برد یم
 . است شده لیتعد یدوست نوع و محبت با که است یدولت یهاسازمان در عدالت

 یهـاسـازمان در یکـار ضدشرافت یرفتارها از یبنددسته کی )٢٠٠٧( اوف و دیگران کولت
  :  دینمایم ارائه ریز شرح به یدولت
 منـافع حفظ یبرا( یاسیس تیحما ،یبازرابطه ،یبازیپارت حساب، حق رشوه، شامل فساد، .١
 یدسـتکار جملـه از منـابع، از یدزد و یکالهبردار. ٢ ؛)خود حزب ای دوستان خانواده، ،یشخص

 تضـاد .۴ مشـکوک؛ فـاتیتخف ایـ ایهدا ،ها قول .٣ ها؛یکالهبردار بر گذاشتن پوشش اطالعات،
 بـه نسـبت خشـونت نادرسـت اعمـال .۵ سـازمان؛ از خارج یهاتیفعال و مشاغل قیطر از منافع

 ابـزار از اسـتفاده شـامل( یسـیپل قـاتیتحق نادرسـت یهـاروش ریسـا .۶ ن؛یمظنون و شهروندان
 رمجـازیغ و نادرست استفاده( اطالعات یدستکار و سوء استفاده .٧ ؛)یعال اهداف یبرا نادرست

 همکـاران زننده رفتار ؛یجنس آزار و ضیتبع .٨ ؛)محرمانه اطالعات انتشار با یسیپل یهاپرونده از
  ).  ٨، ص٢٠٠٧ 1،گرانید و اوفکولت( شهروندان ای

: ندینمایم ارائه دولت کارکنان یاخالق ییراهنما یبرا نکته چهار )٢٠٠٧( اوف و دیگران کولت
 و یدلسـوز بـا .٣ د؛یـکن عمـل یملـ منافع جهت در .٢ د؛یکن جستجو قانون یلوا در را عدالت. ١

 گـران،ید و اوف کولـت( دیـریبپذ یریگمیتصم یبرا را یفرد یهاتیمسئول .۴ د؛یکن رفتار یهمدل
  ).  ١۴، ص٢٠٠٧

معتقد است که اخالق دموکراتیک بر سه موضوع کلیدی استوار است که هر کدام  )١٩۶٩( 2ردفورد
  مشی دولتی مورد بررسی قرار گیرد:  های اداری بزرگ بر تدوین خط سازمان تأثیراز آنها باید در پرتو 

نخست؛ اخالق دموکراتیک بر این فرض استوار است که شـخص، معیـار اصـلی ارزش انسـانی 
    ؛نیروی بالقوه فرد، معیار قضاوت ما نسبت به سیستم سیاسی و اجتماعی است است. شکوفایی کامل

کند که همه اشخاص نسبت به سیستم مطالباتی دارند. تفاوت  یید میأدوم؛ اخالق دموکراتیک ت
امتیازات بـه یـک گـروه یـا گـروه دیگـر نیسـتند. همـه  یدر ثروت یا مقام دالیل معتبری برای اعطا

   ؛شوند اشخاص برابر خلق می
گیری  یند تصـمیماتواند به بهترین وجه از طریق مشارکت همه آنها در فر سوم؛ انتظارات افراد می

و عامل کمکی در نیل به اهـداف دیگـر  یطور مشارکت صرفًا نوعی ابزار ارزش برآورده شود و همین
  نیست، بلکه برای توسعه شهروندی دموکراتیک امری اساسی است. 

هایی همچون عدالت، برابـری، انصـاف، و شـهروندمداری از جملـه  رزشدر مدیریت دولتی ا
                                                           
1. Kolthoff & Huberts & Heuvel  2. Emmett S.Redford  
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توجـه بـه  بـر افـزون رود،  باشند. امروزه از کارکنان بخـش دولتـی انتظـار مـی های غالب می ارزش
ــی، عــدالت، انصــاف، وجهــه عمــومی، مســئولیت هــای ســنتی همچــون بی ارزش پذیری و  طرف
ی، کـارگروهی، نـوآوری، و کیفیـت نیـز توجـه نماینـد گرای ای هایی نظیر حرفه داری به ارزش امانت

  ). ۴٢، ص٢٠٠٩ 1(واکسین و بتمن،
شـرافت و راسـتی اسـتوار باشـد و  براسـاسدارد، خدمات دولتی بایـد  ) بیان می٢٠٠٣وایت (

 2طرفی سیاسی قسمت مهمی از یـک تصـویر مثبـت و اخالقـی از ایـن موضـوع اسـت (کـایر، بی
  ).  ٣۵٢، ص٢٠٠٧

های بـارز  ) در اتخاذ رویکرد قانونی به حوزه مدیریت دولتی، به نوعی بر جنبـه١٩٨٩روزنبلوم (
کیداخالقی در این حوزه  های اخالقی را در  بایست این جنبه دارد که کارگزاران و مدیران دولتی می تأ

ر قانونی های اخالقی از منظ ترین جنبه های خود لحاظ نمایند. برخی از مهم مشی تصمیمات و خط
 باشد:   به مدیریت دولتی به شرح زیر می

  غیرقانونی رفتار نشود؛ طور بهرعایت انصاف و حمایت از مردم برای اینکه با آنها . ١
   اساسی؛ قانون چارچوب در مردم حقوق رعایت .٢
  .قانون مقابل در مساوات رعایت .٣
  

   دولتی اخالق از عمومی ادراک: فاصله پارادوکس
) برای بیان ادراک منفی از اخالقیات در دولت، و به خصـوص ١٩٩۵( 3و فردریکسونفردریکسون 

کنند. در پارادوکس فاصله، عقیـده  استفاده می 4اخالق مدیران دولتی، از اصطالح پارادوکس فاصله
طور خاص اسـت. در  کلی و کارمندان دولتی به طور به عمومی تمایل به منفی بودن نسبت به دولت

طور خـاص  کلـی و مـدیران دولتـی بـه طور بـههای منفی از دولت  یدگاهپارادوکس فاصله، عموم، د
های دولتی که با آن تعامـل داشـته و  های خیلی مساعد از برنامه دارند؛ اما آنها عالقه دارند تا دیدگاه

هایی که با آنها برخورد دارنـد، داشـته باشـند. بیشـتر ادراک  های مطلوب نسبت به بوروکرات دیدگاه
 براساسمنصبان بخش دولتی،  ص اخالق مدیریت دولتی و همچنین اخالق صاحبمنفی در خصو

طور سیاسـی  مـردم برگزیـده شـده یـا بـه از سویهای عمومی از تخلفات کسانی است که  مشاهده
  اند.   منصوب شده

گرایی  ای انتقاد از بوروکراسی و چالش گسترده برای شایستگی خدمات کشوری، خبرگی و حرفه
تـرین شـکل انتقـاد معاصـر از  شروع و تا به امروز ادامه دارد. رایج م،١٩٧٠دولتی از دهه مدیریت 
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است. عبارتی با سودمندی خاص  1"سوء استفادهو  تقلب، اتالفهای اداری دولت مرتبط با " بخش
عمیقـی بـر ادراک عمـومی از  تأثیراداره گزینشی هستند. این شعار سیاسی  به دنبالبرای کسانی که 

  خاص دارد.   طور بهکلی، و درک آن از اخالق کارکنان دولتی  طور بهدولت 
 و کـرده اعتمـاد خود، کینزد یدولت کارکنان به مردم کهیحال در کند،یم انیب فاصله پارادوکس

 هسـتند؛ آنهـا از دور کـه دولـت یرسم کارکنان که معتقدند حال نیع در گذارند،یم احترام آنها به
 ریمـد کـه کنـد احسـاس یکسـ اسـت ممکن .هستند اعتماد رقابلیغبه احتمال  و ستیناشا تنبل،
 در امـا هسـتند، ییاسـتثنا کنـد،یمـ یزندگ آنها یحوال در که یسیپل افسر و آنها یگیهمسا مدرسه
. اسـت یبـد یلـیخ قـانون یاجـرا و پرتگـاه، در آمـوزش سـتمیس که کندیم احساس زمان همان

 بـه دنبـال که است سودمند یافراد یبرا و است یاسیس یشعارها تابع یحدود تا فاصله پارادوکس
 مسائل حل در و تمرکز یدولت مسائل بر تا دارند، عهده رب ای و باشندیم یاسیس منصب و تیمسئول

 مشـارکت عـدم تـابع نیهمچنـ فاصـله پـارادوکس. کننـد یهمکـار و مشـارکت دولـت کارکنان با
 یمـدن دانش فقدان در و انتخابات در نییپا مشارکت نرخ در که است یعموم یزندگ در شهروندان
 بـا شهروندان مجدد اتصال یبرا یتالش گرااجتماع مدرن جنبش جهات یاریبس از. ابدییم بازتاب
  . باشد یم شانیهادولت

 افـراد کـه لیـدل نیـا بـه تنها نه است، مقتدرانه یاسیس مناصب که است امر نیا بر دال شواهد
 یمـال منـابع بـه یابیدسـت قدرت و بوده شده شناخته تیرسم به شهرت و نام یدارا منصبصاحب

 یطرفـدار به لیتما افراد که است آن لیدل به بلکه هستند؛ دارا را یانتخابات مبارزات از تیحما یبرا
 یبـاز اسـتیس اما ،شوند یم تصور نامطلوب انمدار سیاست که یحال در. دارند را ندگانشانینما از

  .  است خوب آنان
 و یدولتـ بخـش کارکنـان یبـرا همـواره کـانینزد بـه ییپاسـخگو فاصله، پارادوکس به توجه با

 و ادراک از جیـرا احسـاس نیـا رایـز شـود،یمـ محسـوب خطر کی یدولت رانیمد یبرا مخصوصاً 
 یحتـ ایـ شود ییپاسخگو اندک یاثربخش موجب تواندیم امر نیا و است، جامعه یعموم نگرش
 مطمئنـاً . دارند قرار گرید یهامکان در و شتریب فاصله در که است یافراد به ییپاسخگو در شکست

 عنوان بـه و داشـته دوسـت را گانیهمسـا کـه اسـت یاخالق رخواه،یخ یدولت رانیمد یبرا مهم نیا
 اسـت ممکـن فاصله، پارادوکس به توجه با اما ؛ندینما عمل خدمت نمودن فراهم در آنها ندگانینما
 طور بـه زین هستند دورتر که ییآنها یبرا یدولت بخش منصبانصاحب که باشد تریاخالق یلیخ نیا

  . کنند ارائه را خدمات نیا منصفانه
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    تیواقع تا ادعا از: مردم خواست و یمل منافع به توجه
 ریـخ لهیوس را آن ارسطو که یحال در است، یمختلف ریتعاب یدارا دولت است،یس علم اصطالح در
 و اسپنسـر هربـرت اسـت، شده داستان هم یو با بارهنیا در زین یفاراب و داند یم یهمگان سعادت و

 مخـدوم بـه کـه است یخادم دولت د،یگویم مارکس و دانندیم ریناپذزیگر یشر را آن خلدون ابن
 را جامعـه باشـد، جامعه خدمت در کهنیا یجابه دولت) ١٣٨٠( وزیه زعم به و است؛ شده لیتبد
 اذعـان تـوانیمـ م،یباشـ داشـته دولـت به یجد ینگاه هیزاو نیا از اگر و ردیگیم خود خدمت در

 ف،یـل نیگـر ؛٢٠٠٠ دنهـارت، و دنهـارت ؛١٩٩٩ دنهـارت،( تیـخادم یجابه دولت که داشت
 و هـاارزش کننـدهتباه تواندیم تیواقع نیا و است حکومت اعمال و قدرت توسعه درصدد )١٩٧٧
 دولـت از لکش آن یراسکبورو دارد،یم اظهار یدورگون راستا، نیهم در. گردد جامعه در اتیاخالق
 نفـع هک رسدیم نظر به هکبل شوند،ینم منصوب عامه نفع تأمین یبرا دولت نانکارک آن در هک است
 گـر،ید انیـب بـه. باشـند داشـته وجـود بتواننـد ادارات هکـ است شده داده بیترت یاگونه به یعموم
   ).٧−۶ص، ١٣٧٧ پور، صادق( است شده لیتبد هدف کی به خود یخود به ومتکح

خـط را یدولتـ تیریمـد اداره، و استیس یدگیتن هم به اصل دادن قرار مبنا با )١٩۴٧( یبا اپل
 در. ستین یاسیس ندیافر گرانیباز ریسا از یجدا ای یانحصار مستقل، البته که داندیم یگذاریمش
 را خـود تیـحاکم مـردم ق،یـطر آن از که است یاسیس یندهایافر از یکی یدولت تیریمد نگاه نیا

 ایـ اقتـدار یینهـا منبـع عنوان به یاسیس جامعه کی در که است یمفهوم تیحاکم. کنندیم محقق
 کننـد،یمـ یندگینما اعمال حکومت، قیطر از که یکسان. است مطرح برتر و یعال یاسیس قدرت
 اعتمـاد جـهینت یدولتـ تیریمد که گفت توانیم گر،ید یعبارت به .شوندیم تیحاکم قدرت یدارا

 یتیموقع در هستند، تیحاکم ندگانینما که یافراد عنوانبه یعموم ای یدولت رانیمد و است یعموم
 مـردم). ١٩٨٩ روزنبلـوم،( سـازدیمـ زیمتمـا یخصوصـ بخـش رانیمد از را آنها که رندیگیم قرار

بـه تواندیم راستا نیا در که چهآن اما رساند،یم ظهور منصه به انتخابات قیطر از را خود تیحاکم
 کـه شـوند نمـئمط دیـبا چگونـه مـردم که است نیا رد،یگ قرار توجه مورد یاخالق اصل کی عنوان
 ؛١١٠−١١١، ص١٣٧۴ ،یالـوان( باشـندیمـ مـردم منـافع حـافظ مجلس ای پارلمان در آنان یوکال

 از یاریبسـ که است یامسئله نیا و خاص؛ یجناح و فرد ای خود منافع حافظ نه ،)١٩٩٩ دنهارت،
 زیـن یاسیس علوم یهاهینظر از یکی به توانیم نهیزم نیا در. کنندیم نرم پنجه و دسته آن با کشورها
 وکال همان لیوک و مردم همان لیاص ،یدولت تیریمد عرصه در لیوک−لیاص هینظر طبق. کرد اشاره

 آن در که گرددیم ییپاسخگو نظام کی یریگشکل به منجر رابطه نیا و باشندیم مردم ندگانینما و
 ،هرچنـد. )١٩٩٩ وز،یـه( باشـد پاسـخگو لیاصـ بـه خـود عملکـرد بـه نسـبت ستیبایم لیوک

کید مورد یمتفاوت یهاصورت به یامروز جوامع در ییپاسخگو  به عام یمفهوم در رد،یگیم قرار تأ
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. سـازندیمـ مسـئول عملکردشـان و رفتـار یبرا را حاکمان ،شهروندان که شودیم گفته ییها ندیافر
 بر همواره کارگزاران اقدامات و ماتیتصم که است فرض نیا بر یمبتن 1یدولت بخش در ییپاسخگو

همـین راسـتا،  در .دنگذار تأثیرطور شدیدی  به جوامع یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد امور
بایسـت در مقابـل مـردم  های دولتی و کارکنان آنها که برگزیـده مسـتقیم مـردم نیسـتند، می سازمان

پاسخگو باشند. پاسخگویی سه هدف عمده دارد: نخست، ابزاری است جهت نظارت بر قـدرت و 
لـی، دوم، تضمینی است بر کاربرد صحیح منـابع م ؛از اختیارات عمومی سوء استفادهپیشگیری از 

ثری بـرای ارتقـا و بهبـود ؤسـوم، ابـزار مـ ؛های خدمات عمومی تبعیت از قانون و صیانت از ارزش
ــی ــومی (فقیه ــدمات عم ــدیریت خ ــداری و م ــایی زمام ــوری  ).۵۴−۵٣، ص١٣٨۵، فرد و دان تئ

سـهامداران  عالیـقای که کارگزاران در جهت  گونه بههای انگیزشی،  ارائه طرح درصددوکیل −اصیل
  ).      ١٣، ص١٩٨٨ 2باشد (ویکرز و یاررو، (مردم) عمل کنند، می

افـزون ) معتقد است، مدیریت دولتی خوب، مدیریتی است که ٢٢٢−١٩٧، ص١٨٨٧ویلسون (
کنـد کـه اداره و سیاسـت از  ویلسون اشـاره می .به خواست مردم نیز توجه نماید ها مشی خط یاجرا بر

دارند، منـافع  اظهار می )٢٠٠۵گیرند و آن خواست مردم است. شفریتز و دیگران ( ت میأیک منبع نش
هایی کـه در  ها و برنامـه مشـی ملی یک برچسب متداول و جهانی است که بـازیگران سیاسـی بـه خط

هـای فشـار، مـدیر بخـش دولتـی،  یـک از گروه زننـد. آیـا تـاکنون هیچ ت، میحمایت از منافع آنهاس
ای پیشنهاد کردند که "در جهت منافع ملی" نباشد؟ تقریبًا هیچ! چون  گذار، یا مدیر اجرایی برنامه قانون

 ر جهـتداست، این عبـارت هـم پذیرفتنی همه برای شود که  منافع ملی عمومًا به کار خوبی تلقی می
و هم برای پنهان کـردن  پذیرای آن هستند  عموم مردمراستی  رود که به کار می هایی به مشی پیشبرد خط

ای از ادبیـات بـه ایـن عبـارت  هایی که شاید چندان هم مورد قبول همه نباشند. بخش عمده مشی خط
توانـد  درسـتی تعریـف شـود، میکند کـه اگـر بـه  اختصاص دارد، چون نکته فلسفی مهمی را بیان می

  نویسد:  می  3ان و همچنین مجریان دولت باشد. والتر لیپمنمدار سیاستراهنمای خوبی برای 
 بـود خواهـد یدرست انتخاب یصورت در کنند یم انتخاب یمل منافع عنوان به مردم که آنچه«
 و نـایب چشم کنند؛ عمل خواهانه کین و طرفانه یب و کنند فکر یمنطق نند،یبب درست آنها که

 خـواه ریخ و طـرف یب که است یرهبران افتنی همه از تر مشکل. هست جا همه یمنطق ذهن
  .»باشند مردم

 ،یعمـوم منـافع بـه نسـبت تیحساسـ کـه داردیمـ اظهار) ٢٩٧−٢٩۵ص، ٢٠٠٩( فرازمند
 کارانتازه انیم در اغلب که است یتعهد نیکمتر و است، دولت کارکنان یاخالق تعهد نیتر یادیبن

                                                           
1. Public Sector Accountability  2. Vickers & Yarrow  
3. Walter Lippmann   



                        ١٣٩۶بهار و تابستان / ١١ش/ ۶س/ اسالم و مدیریت   ٩٢

 منصـوب یدیـکل یهـاپسـت بـه یدوسـت روابط قیطر از که ییآنها خصوص به خواررشوه افراد و
 یافـراد اسـت، شـماریبـ زیـن تعدادشان البته که ،یدولت ستهیشا خدمتگزاران. دارد وجود اند، شده

  .  است همگان صالح و ریخ ،یعموم رفاه آنها تفکر یمبنا که هستند
 نـه ،ییکـارآ عـدم نـه قضـاوت، یخطاها نه ز،یچ چیه که است باور نیا بر )٢٠٠٢( دنهارت

 از را دولت جنگ، در شکست نه و حد، از شیب مقررات وجود نه ن،یسنگ یهااتیمال نه عات،یضا
 یجـابـه ،یدولتـ رانیمد و حاکمان کنند تصور مردم عامه که باور نیا وجود جز به لرزاند؛ینم هیپا

 ریفراگ مردم انیم در ییباورها نیچن اگر. شندیاندیم خود یشخص منفعت به عامه، منفعت به توجه
 خـود به هم و یدولت رانیمد و مرداندولت به هم مردم عامه ابند،ی تداوم یطوالن یمدت یبرا و شوند
  .     شد خواهد اعتمادیب دولت نهاد

 از یاصـل یهـاارزش از تیـحما یبـرا یدولتـ مقامـات یاخالق تعهد بر اصرار یاساس قانون در
 قیطر از یوربهره دگاه،ید نیا در. دارد وجود ...و عدالت منصفانه، رفتار ،یبرابر ار،یاخت ،یآزاد جمله
 یبـرا یکـانون یاساسـ قـانون. ردیـگیمـ قرار سنجش مورد ک،یدموکرات یاسیس و یاخالق یهاارزش
 و مطالعـه یبـرا روش نیتـرمهم یاساس قانون یهاارزش و اصول حفظ. است یعموم منافع موضوع

  ).  ٣٠٩−٣٠٧ص، ٢٠٠٩، فرازمند( است شده گرفته نظر در یدولت تیریمد در اخالق نیتمر
 در یکرسـ و قـدرت کسـب یبـرا مرداندولت که شودیم مشاهده کشورها از یبرخ در امروزه

فقـط  مردم مطالبات و یعموم منافع تحقق و توجه ادعا و انیب با صرفاً  یگذار سیاست و اجرا عرصه
 جـادیا شعار) ١٩٩٧( مارکوس جمهور سیرئ نیپیلیف در مثال، عنوان به. باشندیم آرا کسب درصدد
 یادار فساد گسترش شد، انینما او دولت انیپا در چهآن یول ؛نمود مطرح را فساد با مبارزه و اشتغال
کید با وجود ایکتوریو زمان انگلستان در دارد،یم اذعان )٢٠٠٣( اسکات. است بوده  تیـرعا بر تأ

 دهـه کیـ یطـ توسـعه حـال در یکشـورها از یبرخ در. افتی رواج یجنس فساد ،یاخالق مسائل
 و یاجتماع عدالت شعار با پارلمان ندگانینما از یبرخ و جمهور یساؤر که میبود آن شاهد گذشته
 یولـ نهادنـد، اجـرا و یگذار سیاسـت عرصه در پا جامعه نییپا یهادهک از تیحما و فقر کاهش

 پارلمان ندگانینما و یدولت مقامات نزد فساد گسترش نمود، بروز یراخالقیغ رفتار عنوان به که چهآن
  . است بوده خاص یاسیس جناح و حزب ای و خود نفع به المالتیب از استفاده و

  
   یمفهوم یالگو

 گونـه  در نظر گرفت. همان ٢توان الگوی مفهومی را طبق شکل  با بررسی و مطالعه مبانی نظری می
ای از  ها صرفًا بیـانگر پـاره د این الگو از چهار سازه تشکیل شده است و این سازهشو  که مالحظه می

باشند. به عبارتی دیگر، نگارنده با مطالعـه مبـانی نظـری نوشـتار  اصول بنیادین در بخش دولتی می
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ای از اصـول بنیـادین اخـالق در  بوده است تـا پـاره درصددحاضر در تبیین الگوی مفهومی، صرفًا 
مطالعه اخالق در بخـش به طبع تی و یا برشی از اخالق در بخش دولتی را ترسیم نماید. بخش دول

گیـرد. بنـابراین،  می  های بسـیاری را دربـر لفـهؤشـمول بـوده و ابعـاد و م دولتی بسیار وسیع و جهان
منظــور  اســت تــا بــه ه کــردنگارنــده در تبیــین و طراحــی الگــوی مفهــومی نوشــتار حاضــر تــالش 

های الگو، از مبانی علمی بهره جوید و با مراجعـه بـه بخـش مـرور ادبیـات  بر سازه  1گذاری صحه
های الگوی تبیین شده از یک پشتوانه نظری نیز برخوردارنـد. بـه عبـارتی  گردد که سازه مالحظه می

  سازند.  دیگر، مبانی نظری، الزامات الگوی مفهومی را مشخص می
اشت، جهت مطالعه، بررسـی، تحلیـل و واکـاوی اخـالق در بخـش توان اذعان د می ٢طبق شکل 

شامل: توجه به چرایی وجود مدیریت اخالقی در بخـش دولتـی (کـوپر،  2دولتی باید چهار سازه اصلی
؛ ١٩۶۶بـای،  رفتـار اخالقـی کـارگزاران دولتـی (اپلهـای  )، توجه بـه ویژگی١٩٨٧؛ وینسنت، ٢٠٠١

)، توجـه بـه ادراک عمـومی از ٢٠٠٩؛ واکسین و بتمن، ٢٠٠٧کولت اوف و دیگران، ؛ ١٩٨۶ دنهارت،
بـای،  )، و توجه به منافع ملـی و خواسـت مـردم (اپل١٩٩۵اخالق دولتی (فردریکسون و فردریکسون، 

مورد مداقه قـرار گیرنـد و در همـین راسـتا،  )١٩٩٩؛ دنهارت، ١٨٨٧؛ ویلسون، ١٣٧۴؛ الوانی، ١٩۴٧
ها و اقـدامات  ها و راهبردها و همچنین انجام فعالیت ان و کارگزاران دولتی در اتخاذ تصمیممدار سیاست

اسـت کـه  صـورت نیا در و ،کنندتوجه این چهار سازه بنیادین به خود در قبال جامعه و عموم مردم باید 
 منـافع به توجههمچون  ییها نهیزم در جامعه عرصه در یاخالق تیریمد تیوضع بهبود شاهد میتوان یم
  . میمشارکت شهروندان باش شیافزا و ،یاعتماد عموم شیافزا ،ییبهبود نظام پاسخگو ،یمل

 گرددیدر جامعه م یعموم اعتماد شیافزا موجب یدولت رانیمد از سوی یاخالق اصول تیرعا
 بـارز یهـاجنبـه از یکـی یعمـوم اعتماد جادیا و) ١٩٩۶ و،یروش ؛١٩٩٧واسو،  ؛٢٠٠٧(بورگن، 

 اگـر ن،یبنـابرا). ٢٠١٠ ،و رنـی روزنبلـوم ؛٢٠٠٩(فرازمنـد،  باشدیم یدولت رانیمد بودن یاحرفه
 و اعتمـاد کـاهش موجـب امـر نیـا ،شود داشته نگه ینییپا سطح در یدولت یهاسازمان در اخالق

 نیدر داخل سـازمان و بـ ازیمورد ن تیفعال کی یبهبود اعتماد عموم .شد خواهد یعموم مشارکت
  ). ٢٠٠١(کوپر،  سازمان و جامعه است

حافظ منافع مـردم  دیپارلمان با ندگانینما. است یدولت بخش در یاخالق الزام کی ییپاسخگو
 ؛١٣٧۴ ،یاسـت (الـوان یاصل اخالق کیمهم  نیخاص، و ا یاسیجناح س ایفرد و  کیباشند و نه 
در قبـال عملکـرد و  دیـبا یاسـیو مقامـات س یراستا، کارگزاران دولتـ نیو در هم )١٩٩٩ دنهارت،

                                                           
1. Validation 

 یمبـان یریگ شـکل در متـون نیـا نقـش سـپس و متون از برگرفته صرفاً  ،یاخالق سازه چهار نیا انیب در نگارنده یادعا. ٢
 .است بوده حاضر نوشتار ینظر
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 یارزش اخالقـ کیـ(مـردم)  لیدر قبال اص ییخود، پاسخگو باشند و همواره پاسخگو ماتیتصم
  ). ١٩٩٩ وز،ی(ه گرددیم قلمداد
 بـه ماتیتصم اتخاذ و هااستیس نییتب در دیبا یدولت رانیمد که است معتقد) ١٨٨٧( لسونیو

 کیـ عنـوانبـه یهنگـام یمل منافع که داردیاظهار م )٢٠٠۵( تزیشفر .ندینما توجه مردم خواست
 خواهانـهکیـن و طرفانـهیبـ یدولت رانیمد که ندینما درک مردم که شد خواهد قلمداد یاخالق اصل
 یهنگـام یاخالقـ تعهـد کی عنوانبه یمل منافع که داردیم اذعان) ٢٠٠٩( فرازمند. کنندیم عمل
رفـاه  یدر راسـتا انمدار سیاسـتکـارگزاران و  ران،یتفکـر مـد یمبنـا یکه منافع ملـ ابدییم تحقق
و دنهـارت و دنهـارت  )١٩٩٩( دنهـارت نظـر طبـق ن،یبنابراو صالح همگان باشد.  ریخ ،یعموم

جامعه را بـه خـدمت  کهنینه ا باشد، جامعه خدمت در دیبا دولت که داشت انیب توانی) م٢٠٠٠(
 در و ودبـاعمال قدرت و حکومت بر مردم خواهـد  درصدددولت  ،یتیوضع نیو در چن ردیخود بگ

  .  میدر جامعه باش یاخالق یهاارزش یتباه شاهد دیبا صورت نیا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الگوی مفهومی :٢شکل 

 یدار حکومت و یدولتتیریمدعرصهدراخالقیواکاو ولیتحلمطالعه،
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   جهینت
کارآمـد  اریبس یدولت اخالق که داشت اذعان توانیم حاضر نوشتار در مطروحه مطالب به توجه با

بـا  یدولتـ یهاسازمان نیب روابط بر اخالق ن،یدر اداره امور جامعه دارد. همچن یاتیبوده و نقش ح
کیدجامعه و مردم   دیـبا جامعـه بـا یدولتـ یهـامهم اصرار دارد که روابط سـازمان نیدارد و بر ا تأ

 در سـتیبا یمـ ،باشـند یم مردم منتخب یدولت کارگزاران و انمدار سیاستکه  جاآن از. باشد چگونه
 گـر،ید ی. بـه عبـارتنـدیو خواست مردم توجه نما یبه منافع مل هایگذار سیاستو  هایریگمیتصم
 هـایمشخط نییتب در انمدار سیاستو  ردیگ تأنشاز خواست و مطالبات مردم  دیو اداره با استیس
 مورد را یومو توقعات مردم و منفعت عم انتظارات دیبا هایمشخط آن یاجرا در یدولت کارگزاران و

 تیمشـروعشـده و  یاعتمـاد عمـوم شیموجـب افـزا توانـدیم یکردیرو نیچن و دهند قرار مداقه
 بـر هـاحکومـت در شـده نیـیتب یهااستیس و هامیتصم چههر عتاً یطب. دهد شیافزا را هاحکومت

 یعموم اعتماد شیافزا ارتشاء، و فساد با مبارزه ،ییپاسخگو نظام بهبود رینظ یاخالق بارز یهاجنبه
کـاهش  قیـفاصـله از طر کسوپـاراد کـاهش موجب تواندیم باشد، استوار عامه منفعت به توجه و

ــ ــ یادراک منف ــات دولت ــار مقام ــردد.  یشــهروندان از رفت ــ و انمدار سیاســتگ ــارگزاران دولت  ،یک
 کـه چهآن ن،یبنابرا. گردندینگهبان و حافظ منافع جامعه قلمداد م عنوان بهخدمتگزاران مردم بوده و 

 و مفاد به آنان یسأتگردد،  یدولت رانیو مد نمدار سیاست یرفتار اخالق یدهشکل موجب تواندیم
 ،یشـهروند حقـوقبـه  توجه رینظ( یمل یها ارزش به التزام و یبندیپا وکشور  یاساس قانون اصول
ــاه و عــدالت اجتمــاع شیافــزا ــود مشــارکت س ،یرف و  تیــخادم ،یمــدار مــردم، قانون یاســیبهب

 در یقـوم افتـراق و اشـتراک بـهتوجه  قیاز طر یمل انسجامپاسخگو بودن حکومت،  ،یخدمتگزار
به  یشجاعت، صداقت، توجه جد ،یشیاند تبعاق ،یشیاندآزاد ،ییبایشک رینظ( ینی...) و دو کشور

 طور بـه. باشدی...) مو مساوات تیرعا ،یدار امانتاز اسراف،  زیپره ،یاندوز از ثروت یآفات ناش
همچـون "جامعـه  ییهـاارزش جیخدمتگزاران مـردم در حفـظ و تـرو در نوشتار حاضر نقش ،یکل
  " برجسته است.    یمنافع عموم عنوان به
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