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مدیریت هاي پارادایممروري تفسیري بر جایگاه اخالق در 

  رود؟دولتی؛ آینده اخالق در مدیریت دولتی به کدام سو می

  ع زادهین رفیعالءالددکتر 

  دهیچک

بخش دولتی و خدمات ها در بی گمان تقویت اخالقیات و توجه به ارزش

در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از  را تواند نقش مهمیعمومی می

ها یش مشروعیت این سازمانعمومی و به تبع آن افزا هايسوي سازمان

پردازیم، آنچه که ما در این مقاله به آن می .در انظار عمومی ایفا کند

ي که ابتدا در به نحو ،نگاهی تفسیري به اخالق و مدیریت دولتی است

ها قالب نگرشی مفهومی به تحلیل؛ مدیریت دولتی؛ اخالق و ارزش

بندي رویکردهاي مدیریت دولتی و و سپس ضمن تحلیل تقسیمپرداخته 

هاي مطرح در این زمینه؛ جایگاه اخالق را در سه پارادایم سردرگمی

و رویکرد خدمات  2، مدیریت دولتی نوین1اصلی؛ رویکرد سنتی اداره

کنیم و در نهایت رویکردهاي آینده مدیریت تحلیل می 3لتی نویندو

  کنیم. دولتی و اخالق را مطرح می

  يدیواژگان کل

، خدمات دولتی ها، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوینارزش ،اخالق

  نوین

  مقدمه

ایی با عنوان از مدیریت دولتی، در مقاله )2007( 4دنهارتتعریف  شاید

که؛ مبنی بر این "هاي سازمان دولتیدر تئوريپنج موضوع مهم "

با  است، "هاي اجتماعیمدیریت تغییر در تعقیب ارزش" ؛مدیریت دولتی

در نظر گرفتن تغیرات اتفاق افتاده در مدیریت دولتی بوده است. چرا که 

دنهارت در این مقاله نقش جدیدي براي کارگزاران در تئوري مدیریت 

پردازان مدیریت دولتی در که، نظریهبر اینکند مبنی دولتی مطرح می

-تعهد اخالقی مدیران سهیم هستند. چرا که در گذشته مسئولیت نظریه

ها پناهگاه او بود اما اکنون با تاکید بر پرداز حداقل بود و برج عاج نظریه

ماهیت اخالقی و سیاسی خدمات دولتی راه گریزي براي او نیست و این 

هاي سازمان دولتی اهمیت بسیاري تدوین تئوري امر به موضوع ایجاد و

امري  ،بودن و با اخالق پرهیزگار ،خوب؛  5به عقیده مارك توایندهد. می

تر و ولی آموختن آن به دیگران بسی شریف ،است بسیار شریف و بزرگ
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درخصوص فضایل » تواین«کلمات  1990در دهه  شایدبزرگتر است. 

اخالقی در بخش دولتی را براي اخالقی و نیز آموزش این فضایل 

دانستند، حتی دیدند کمتر به واقعیت نزدیک میمدیرانی که آموزش می

نیز معتقد بودند که دانشجویان در این رشته (بخش دولتی) با  یایعده

 ،دهدها اجازه مییک نوع خاص از گفتمان فلسفی درگیرند که به آن

براي رفتارشان سفسطه کنند و احساس مسئولیتی در این میان نداشته 

میلی بر روي مشارکت در بحث اگرچه این بی )1383،مجیبی (باشند.

رسد به خاطر تاکید بیش از حد بر روي مفهوم به نظر می ،اخالقی

مدرنیسم از استدالل و عقل (اعتقاد به جدایی عقل از ارزش) باشد ولی 

هاي پست مدرن از نین مفاهیمی حتی با پیدایش روشچ 1990دردهه 

شد اند (عقل اخالقی مطرح میتر شدهپیچیده» گرایی اخالقیدلیل«

هاي و این درحالی است که نتایج روش یعنی عدم جدایی عقل از ارزش)

هاي اخالقی باعث شد تا مدیران مدرنیسم و پست مدرنیسم در استدالل

ها را حتی در توانست اعمال آنتی که میهاي سنبخش دولتی از هدایت

تر هدایت کند، محروم شوند. امروزه افزایش و رشد شرایط بسیار پیچیده

هاي هاي مجازي و نیز افزایش پذیرش تکنیکاطالعات، اینترنت، سازمان

گیري و تاسیس دوباره مدیریت دولتی نوین، همه و همه درضرورت شکل

هاي دولتی اند. بنابراین، سازمانیل شدهها و دستورات اخالقی دخهدایت

ها داراي ساختارهاي جهانی هستند جانشین نوین که بعضی از آن

یک روابط  و اندهاي دستوري با ساختار سلسله مراتبی شدهسازمان

همچنین مسائل بالقوه  .اي در داخل و خارج سازمان وجود داردشبکه

اخالقی و عملی براي مدیران بخش عمومی از قبیل پاسخگویی به 

مدیران دولتی قرن لذا بیشتر شده است.  ،رهبران و نیز اقدامات مسئوالنه

انی و جدید مواجه هستند. لذا به کارگیري هبیست و یکم با یک شبکه ج

ها و راه ین،یا حتی رویکرد خدمات دولتی نو و 6مدیریت دولتی نوین

ها در یک شبکه جهانی هاي اخالقی قرن گذشته در تصمیم گیريشیوه

اي دیگر ناکافی بوده و حتی ممکن هایی با ساختارهاي شبکهو سازمان

به بیان دیگر واقعیت امر آن  .است به طور بالقوه مشکل ساز نیز باشد

عیت است که مدیریت دولتی با شرایط پیچیده اخالقی مواجه است. وض

هاي چستر در گفته شوندایی که مدیران دولتی با آن مواجه میپیچیده

به خوبی نمایان است. به زعم وي ابعاد مختلف حقوقی، فنی،  7بارنارد

ایی، سازمانی و فردي مسائل اخالقی، مدیران را با چالش مهمی حرفه

 د و آشتی میان ابعاد متعارض اخالقینسازد و آن ایجاد پیومی  روبرو

). در صورتی که مدیریت توانایی پاسخ به این Stillman,1996است(

توان امیدوار بود که حد معقولی از مساله مهم را داشته باشد می

ها و حاد هاي ذینفعان مختلف برآورده شود و از برخورد میان آنخواسته

   )1382(الوانی، مسائل اخالقی جلوگیري به عمل آید. نشد

بایستی مورد توجه ویژه قرار  أره شد، آنچه مسلمبا توضیحاتی که اشا

گیرد، رعایت اخالق در مدیریت دولتی و به طور کلی در ارائه خدمات 

باشد. اما اینکه در حال حاضر در می - به ویژه در عصر حاضر-دولتی 
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شود یا نه، مورد بحث این مقاله نیست. شاید بخش دولتی رعایت می

ایی دیگر راجع به این در مقاله ،ین مقالهبتوان با استعانت از مطالب ا

 ،پردازیمصحبت کرد ولی آنچه که ما در این مقاله به آن می عموضو

و بازشناسی این مفهوم در ادبیات علمی  مرور ادبیات نظريصرفا 

به نحوي که ابتدا در قالب نگرشی مفهومی به  باشد.مدیریت دولتی می

ها پرداخته و سپس ضمن تحلیل تحلیل؛ مدیریت دولتی؛ اخالق و ارزش

هاي مطرح در این بندي رویکردهاي مدیریت دولتی و سردرگمیتقسیم

زمینه؛ جایگاه اخالق را در سه پارادایم اصلی؛ رویکرد سنتی اداره، 

کنیم و در مدیریت دولتی نوین و رویکرد خدمات دولتی نوین تحلیل می

  کنیم. را مطرح مینهایت رویکردهاي آینده مدیریت دولتی و اخالق 

  هاچرایی اخالق و ارزش

ها، اعم از دولتی و خصوصی، به دلیل آیا اخالق مهم است؟ آیا سازمان

انجام   1توسط ریچارد و برمنکه تحقیقاتی  ترند؟اخالقی بودن اثربخش

شد نکات قابل توجهی را به تفکیک در دو بخش خصوصی و دولتی 

دهد از بخش خصوصی نشان می هاي بدست آمدهدادهنماید؛ مطرح می

گران با که اخالقیات بهتر به معناي کسب و کار بهتر است. پژوهش

، به این نتیجه رسیدند که اواحد خرده فروشی در امریک 20بررسی دقیق 

هاي به اصطالح نرم جو سازمانی را در زمینه ،وقتی کارکنان غیر مدیر

دانند، و عدالت) نارسا می(رفتار اخالقی، اعتماد، راستگویی، درستکاري 

هایش در زمینه بیماري کارکنان شرکت باید انتظار داشته باشد که هزینه

ها کامال شفاف و و پرداخت خسارت ناشی از حوادث، افزایش یابد. داده

هاي ، و نه فقط در آزمایشگرند: عدالت در دنیاي واقعیروشن

هاي داده ر گذار دارد.دانشجویان تازه وارد روانشناسی، نقش مهم و تاثی

کند که اعمال رفتار حاصل از بخش دولتی نیز این نتیجه را تایید می

ایی در مورد سازد. در بررسی گستردهتر میها را اثربخشاخالقی، سازمان

نفر  50000شهر با  543مدیران شهر و مدیران ارشد اداري در کلیه 

خطرپذیري "آمد که  در امریکا، این نتیجه به دست -یا بیشتر-جمعیت

از سوي این مدیران به شکل مثبت با حس اخالقی قوي و  "مسئوالنه

همچنین مدیریت بهتر شهرها ارتباط دارد. این بدان معناست که 

اند (شامل یک سوم نمونه مورد شهرهایی که خطرپذیري مسئوالنه داشته

 هاي کمتر و نیز مراجعات قضایی کمتري در زمینهبررسی) دادخواهی

وري آنها در هاي مرتبط با بهبود بهرهها دارند و فعالیتالضمانوجه

مقایسه با کار آفرینان کمتر خطرجو، بیشتر بوده است. همچنین 

تر از دید پژوهشگران در کارآفرینان با خطرپذیري کمتر یا غیر مسئوالنه

-ایی اخالقی در سطح پایینقیاس با خطر جویان مسئول، از نظر مقایسه

ر مسئول) به دنبال نوآوري یقرار دارند. آنها (گروه خطر جوي غتر 

ولی پاسخگویی و مسئولیت خواهی را قبول ندارند. همچنین این هستند 

گرایی کمتري گروه در مقایسه با خطر جویان مسئول، آموزش و حرفه
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گیري این است که اخالقیات در کسب و کار نیز دارند. در هرحال نتیجه

تحقیق مشابهی  )1386 خوب تاثیر دارد.(نیکوالس هنري،بهتر و دولت 

هاي حاکم در بخش دولتی ) در خصوص ارزش2008( 2دروالتوسط ون

هاي مطرح دهد، ارزشو خصوصی و اهمیت آن انجام شده که نشان می

در عین حال که متفاوت هستند در برخی  در بخش دولتی و خصوصی

آوري شده در این تحقیق هاي جمعموارد مشابه هم هستند. تحلیل داده

ترین نشان داد که؛ طبق نظر مدیران بخش دولتی، پاسخگویی، مهم

هاي؛ پایبندي باشد. بعد از آن به ترتیب ارزشارزش در بخش دولتی می

به قانون، توانمندي مبارزه با فساد، توان کارشناسی و تخصص، اعتبار، 

ایی ارائه خدمات، از جمله طرفی، کارایی، شفافیت و تواناثربخشی، بی

هاي داراي رتبه برتر در بخش دولتی بوده و خود شکوفایی و ارزش

باشد. در مقابل، ترین فاکتورها در بخش دولتی میسودآوري کم ارزش

ترین ارزش در بخش خصوصی اولین رتبه را به سودآوري به عنوان مهم

اثر بخشی،  هاي؛ پاسخگویی، اعتبار،خود اختصاص داده است و ارزش

هاي بعدي قرار توان کارشناسی و تخصص، مهربانی، خالقیت در رتبه

ترین رتبه هاي عدالت اجتماعی و خودشکوفایی داراي پاییندارند. ارزش

باشد. نتایج این مطالعه نشان داد عالوه بر این که در بخش خصوصی می

ایی هاي جداگانههاي دولتی و خصوصی داراي ارزشهر کدام از بخش

ارزش با عناوین؛ پاسخگویی، تخصص کارشناسی، اعتبار و  4هستند، 

هاي مشترك در بخش دولتی و ترین ارزشاثربخشی به عنوان پر اهمیت

مطالعات انجام شده توسط نظریه پردازان حوزه  باشد.خصوصی می

، 6، اشمیت5، روهر4، فردریکسون3مدیریت دولتی از قبیل؛ استیفن بیلی

اخالق در حوزه  باالي نشان از اهمیتنیز   9و وارویک 8، کوپر7دوبل

  )1382(الوانی،  مدیریت دولتی است.

  هاو ارزش اخالق مدیریت دولتی، ازمفهومی  تفسیري

هاي با پیشینه و استقالل رشته مدیریت دولتی از رشته پیدایشاز زمان 

در خصوص تعریف و مفهوم آن  تري چون حقوق و علوم سیاسی،طوالنی

همچنان توافق  رسدهاي زیادي صورت گرفته است. ولی به نظر میبحث

وجود ندارد. در واقع هر یک از نظریه پردازان مورد این مفهوم جمعی در 

در در جاي و تعریفی ارائه داده است  ،به فراخور تحلیل خود از موضوع

درست و منطقی است. اما اینجا قصد داریم تحلیلی را ارائه  نیز خود

) است و نشان دهنده 1955( 10دهیم که برگرفته از نظر داویت والدو
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هاست. ایشان در این رابطه بحث خود را با توجه ویژه به اخالق و ارزش

ایی که با طرح مفهوم عمل کند. نکتهشروع می 1مفهوم عمل عقالیی

واهد شد، آن است که عمل عقالیی یعنی عملی که تر خعقالیی روشن

شود ضمن آنکه به تحقق سایر اهداف، منجر به تحقق اهداف معینی می

در این ارتباط  )1388سازد (الوانی، زیان یا ضرر حداقلی وارد می

داند که ما بر آن اساس در مورد اخالقیات را فرایندي می  2دنهارت

اصی قضاوت کنیم و سپس برمبناي درست بودن یا غلط بودن رفتار خ

) لذا denhardt,1991دانیم رفتار کنیم (آنچه که آن را درست می

زمانی می توانیم اقدام یک کارگزار دولتی یا به مفهوم عام یک خدمت 

را عمل عقالیی فرض کنیم که با  ارائه شده توسط یک سازمان عمومی

که رضایت خدمت این است  البته فرض ما بر .همراه باشد  عقالنیت

جزء اهدافی تلقی شود که با  -به ویژه در حوزه کاالهاي عمومی–گیرنده 

کند. از طرف دیگر اقدام بر اساس عمل یا اقدام عقالیی تحقق پیدا می

ها و هنجارها نیز بایستی در قالب اقدام عقالیی در نظر گرفته شود. ارزش

توان القیات، میچرا که عالرغم عدم توافق مشترك بر روي ماهیت اخ

گفت که در میان صاحب نظران نوعی توافق کلی در ارتباط با اخالقیات 

-بر این باور است که اخالقیات همان ارزش 3وجود دارد. براي مثال، کوپر

ها، هنجارها، سنن و فرهنگ یک جامعه و یا توافق مشترك میان اعضاي 

   )kalantari,2001یک جامعه در شرایط مشخص است. (

توان این گونه بیان کرد که مدیریت دولتی بخشی از نگاهی دیگر میاز 

ایی است که ممکن رشته مدیریت است، که این رشته متعلق به مجموعه

بنامیم.  "عمل انسانی همکاري گونه") آن را 1955است به قول والدو (

شود. فعالیت کلمه همکاري گونه در اینجا در قالب نتایج تعریف می

شود که منشأ اثراتی باشد صورتی همکاري گونه محسوب میانسانی در 

بنابراین  و در صورت عدم تحقق آن چنین اثراتی وجود نداشته باشد.

به تنهایی سنگی را جابجا نمایند و با  توانندموقعی که دو انسان نمی

اند. نمایند، به نو عی با هم همکاري کردهکمک یکدیگر آن را جابجا می

ز آن دو بدون رضایت اقدام به این کار کرده باشند (مثال به اما اگر یکی ا

علت تهدید به صدمه بدنی از جانب فرد دوم) تکلیف چیست؟ آیا این کار 

شود. به طور معمول همکاري، داللت بر باز هم همکاري محسوب می

گاهی اوقات از عبارت همکاري ، حتی شاید اشتیاق. رضایت دارد

 4آمیزتماعی براي مجزا ساختن همکاري مخالفتآمیز در علوم اجمخالفت

شود. بنابراین می توان این گونه مندانه استفاده میو همکاري رضایت

بیان کرد که مدیریت نوعی از تالش انسانی همکاري گونه است که از 

لذا به استناد  )1388(الوانی،   .میزان باالیی عقالنیت برخوردار است
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٣
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٤ Cooperative Rational Action 

گونه بیان کرد که اخالق در دل مفهوم اینتوان استدالل والدو می

  مدیریت نهفته است.

ایی در اخالق دارند البته در بسیاري از متون ویژه ها نیز جایگاهارزش

ضمن ) 2003( 5شود. اما کرناگانادبی این دو مفهوم یکسان تلقی می

ها معنی کند که اخالق و ارزشاشاره به این موضوع، استدالل می

ها در قالب تدوام اعتقاداتی که روي ند. در واقع ارزشیکسانی ندار

به طوري که  ،شودگذارد؛ تعریف میهاي قابل دسترس اثر میانتخاب

تواند اخالقی و غیر هاي اخالقی نیستند بلکه میها، ارزشهمه ارزش

کند که عبارتند ها را به چهار دسته تقسیم میاخالقی باشد. ایشان ارزش

مداري، خالقی مثل؛ درستی، عدالت، وفاداري، قانونهاي ااز؛ ارزش

هاي مردمی مثل؛ هاي تخصصی مثل؛ کارایی نوآوري، ارزشارزش

هاي دمکراتیک مثل؛ پاسخگویی، شایستگی، دلسوزي و توجه و ارزش

 6کالیتن ) نیز به نقل از1388الوانی ( پذیري تقسیم شده است.مسئولیت

هاي هرمدیر دولتی باید از نقشی که ارزش ،که کندتحلیل می )1969(

کند و اثراتی که تکنولوژي روي شخصی در رفتارهاي اداري او ایفا می

گذارد را درك کند. ایشان گذاري، برجاي میها و فرایندهاي ارزشارزش

نماید. نخست این که سه استدالل اساسی را در این زمینه مطرح می

گیري ارزشی و دیدگاه ش باشند. جهتتوانند عاري از ارزمدیران نمی

گیري آنها را و همینطور واقعیات هاي تصمیمها، فعالیتهنجاري آن

که مدیران به موازاتی دهند. دوم آناجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار می

ها را خلق کرده و تغییر ، ارزشدکننکه کار و کسب دولتی را هدایت می

وژي نقش بسیار مهم و روزافزونی در . نهایتا این که تکنولدهندمی

کنند. با هایی که مدیران باید در آنجا فعالیت نمایند، ایفا میموقعیت

ها براي عمل مدیران دولتی ها، استنباط از آنفرض صحت این استدالل

توانند عاري از ارزش باشند، پس چیست؟ نخست اینکه اگر مدیران نمی

هایی که هاي دولتی نسبت به ارزشباید به هنگام فعالیت در سازمان

رفتار آنها را شکل خواهد داد بیشتر بیندیشند و به آنها اهمیت دهند. در 

آیا چنین  شان را بررسی کنند.يثانی مدیران باید فرایندهاي ارزش گذار

هاي تکنولوژیک دائما در حال تغییر، کفایت فرایندهایی براي وضعیت

-هاي جهتبسیاري را بر آن داشت تا کفایت،  7قضیه واترگیت کنند؟می

ها به گیري ارزش مدیران دولتی را زیر سوال ببرد. چرا که بسیاري از آن

گرفتند. هایشان تحت تاثیر قرار میآسانی به وسیله وفاداري به مافوق

هایی تالش کنند؟ موقعی که مدیران دولتی باید براي پرورش چه ارزش

ها باید مطمع نظر قرار گیرد، ، کدام ارزشها با هم در تعارضندارزش

که مدیران دولتی هایی دشوار است. در مورد اینپاسخ به چنین پرسش

هاي اداري و سیاسی هاي خود نسبت به مافوقچگونه باید بین مسئولیت

هاشان نسبت به دریافت کنندگان کاالها و خدمات عمومی و مسئولیت
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کند که مسئولیت م قویا بحث مینوعی تعادل برقرار نمایند، استرو

نخست باید در قبال دریافت کنندگان خدمات و کاالهاي عمومی باشد. 

ه شاهدان واترگیت که مدعی بودند یدر واقع نظریه استروم دقیقا از نظر

فقط از دستورات تبعیت کردند و از این طریق رفتارشان را توجیه کردند، 

هاي آنها باهم در ه ارزشمتفاوت است. کارگزاران باید هنگامی ک

یت دارند را، در نظر ها مسئولتعارضند جاهایی که نسبت به آن

می توان نتیجه با توجه به مباحث مطرح شد،  )1388نی،بگیرند.(الوا

از نظر تئوریهاي علمی مرتبط با مدیریت  گرفت که کارگزاران دولتی

قالنی بایستی خواست و نظر گیرندگان خدمات را در اهداف ع دولتی

  خود در نظر گرفته و مبناي عمل خور قرار دهند.

اما عالوه بر مباحثی که مطرح شد که در جاي خود بسیار قابل تامل 

است، بحثی که در کشورهاي اسالمی به ویژه کشور ما مطرح است، این 

شود مبنایی هاي علمی که بحث میاست که؛ ما قبل از مبانی و تئوري

ها در ریم که در کشورهاي غربی که این تئورياساسی براي اخالقیات دا

ها مطرح شده است، مورد توجه نیست و این مبانی اساسی همان آن

هایی است که در علوم اسالمی و دینی از جمله قرآن کریم، چارچوب

ترین اخالق از مهمدر واقع  آیات و روایات و ... به آن تاکید شده است.

ترین هدف انبیاي الهی را تشکیل مهممباحث دینی است و از یک نظر 

دهد، زیرا بدون اخالق نه دین براي مردم مفهومی دارد، و نه دنیاي می

شایسته نام انسان است که داراي  ،یابد. اصوال زمانی انسانآنها سامان می

اخالق انسانی باشد و در غیر این صورت حیوان خطرناکی است که با 

کند، و به آتش همه چیز را ویران میاستفاده از هوش سرشار انسانی 

کند، و کشد، براي رسیدن به منافع نامشروع مادي جنگ به پا میمی

پاشد، و بی براي فروش جنگ افزارهاي ویرانگر تخم تفرقه و نفاق می

این بحث در واقع  )1387(توالیی،  گناهان را به خاك و خون می کشد.

ها در عایت اخالقیات و ارزشبندي کرد که رجمعگونه توان اینمیرا 

مرحله اول در مبانی دینی و اسالمی ما و در مرحله دوم نیز در مبانی 

علمی و تئوریک مورد تاکید قرارگرفته است. لذا کارگزاران دولتی با علم 

کند) خلق اند (همانطور که کالیتن اشاره میتوو آگاهی به این مبانی می

هاي عمومی و در نهایت مدیریت انهاي انسانی در سازمکنندگان ارزش

  دولتی باشند.

  و ارزشمدیریت دولتی، اخالق رویکردهاي 

در که » روح مدیریت دولتی«در کتاب خود به نام  1جورج فردریکسون

پردازد که ناتوانی ما در به چاپ رسید به این موضوع می 1997سال 

که بتوانیم به طور دولتی فکر کنیم و دولتی باشیم به افزایش این

هاي اخالقی براي مدیران بخش برانگیز و لغزش مشکالت و مسائل فساد

هاي مبتنی بر یک سلسله دولتی منجر شده است. او حرکت سازمان

                                                             
١George Frederickson  

اي متهور و جسور را دلیلی براي این مراتب سنتی به یک سازمان شبکه

و ویال  2سوي دیگر، در این زمینه توماس دي لینچداند. ازوضعیت می

معتقدند که به یک اجماع همگانی نیاز است که در آنجا راجع به  3بروس

اخالقیات و استدالل اخالقی در بخش دولتی به بحث پرداخته شود. 

معتقد است ما بر این باوریم که در حرفه خود نیاز به ادبیاتی » لینچ«

سائل اخالقی و بخصوص فضایل اخالقی در داریم که ما را در فهم م

زمینه جامعه جهانی کمک کند. همان طور که قرن بیستم را پشت سر 

 گذاشتیم، سراسر دنیا نیز بیشتر و بیشتر درحال یکپارچگی و متحد

شدن است. و ما باید به فکر اصول اخالقی در زمینه جهانی باشیم. همان 

کند، به سوي خیر هدایت می طور که اصول اخالقی به طور فردي ما را

ها نیز نیازمند اصولی هستیم که هاي دولتها و خط مشیبراي سازمان

هاي مشترك را با توجه به بتوانیم بر آن اساس قوانین و سیاست

توان هر اخالقیات وضع کنیم. با نگاهی به مذاهب و ادبیات فلسفی می

ت رسیدن به اصول ها را پایه و اساسی براي روشی مشترك جهیک از آن

اخالقی که تقریباً براي همه ادیان این دنیا قابل قبول است پیدا کنیم. 

ولی به هرحال این راه تنها زمانی امکان پذیر است که ما در جستجوي 

آن باشیم و فعاالنه در بین خودمان به بحث و گفتگو بپردازیم، تا ببینیم 

ود (یعنی از بین رفتن که آن راه مشترك کدام است. اگر اخالق نسبی ش

توان به اخالق) لذا اگر مفاهیمی را از ادیان مناسب استخراج کنیم می

اعتقاد همه ادیان و  یک اصول اخالقی جهان شمول رسید که مورد

تکثر اما در این میان باید توجه داشت که؛  )1383(مجیبی،مذاهب است.

بندي آنها را طبقه، و مدیریت دولتی ها و تئوریهاي مربوط به دولتآموزه

هاي تب فکري گوناگون باتوجه به مؤلفهسازد. مکابا دشواري روبرو می

هاي متدلوژیک، شمایل گوناگون و گاه متفاوت از ایدئولوژیک و گرایش

و  اند. دسته قابل توجهی از تئوریهاي مربوط به دولتدولت ترسیم نموده

هاي مربوط به ریهبه چگونگی پیدایش دولت یا نظ ناظر مدیریت دولتی

ها از قضا در عین تاریخی بودن جوهري خاستگاه دولت است. این دیدگاه

اخالقی نیز دارند، زیرا عامل زور یا جبر، رضایت یا پذیرش، اطاعت یا 

-نظام گویدمی 4هیوز تسلیم و مانند آن را مورد مالحظه قرار می دهند.

انون و وفاداري به و به جاي اینکه بر ق شخصی بودند هاي کهن اداره،

سازمان و حکومت استوار باشند به فردي خاص مانند پادشاه یا وزیر 

ها اغلب با فساد و سوء استفاده همراه بوده وفادار بودند. ماهیت این نظام

هاي فکري در مدیریت ) نیز بحران2008( 5رادشلدرز )1380است.(هیوز،

عمومی و مدیریت دولتی هاي اصلی و بنیادي اداره امور دولتی را از بحث

کند که؛ قبل از جنگ جهانی دوم، اداره داند و این گونه استدالل میمی

امور عمومی، بواسطه مدیریت علمی و اصول سازمان، ادعاي علم بودن 

داشت، اما این ادعا توسط سایمون و والدو زیر سوال رفت. سایمون 
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این رشته را به  فقدان متدهاي واقعی علمی و والدو نیز محتواي ارزشی

مناقشات به اینجا رسید که مطالعات  1960چالش کشیدند. در سالهاي 

برد و اینکه آیا یک علم است یا اداره امور عمومی از بحران هویت رنج می

یک حرفه؟ بنابراین رادشلدرز یک نقشه مفهومی از هویت مطالعات اداره 

ده است. با این نگاه را ارائه کرد که در قالب چهار رویکرد فکري مطرح ش

-که؛ این چهار رویکرد به درك همه جانبه دولت و حکومت کمک می

کند. این چهار رویکرد عبارتند از: حکمت عملی، تجربه عملی، دانش 

علمی و دیدگاه هاي نسبی. حکمت عملی؛ یک توصیف از جنبه هایی از 

وه واقعیت که حکومت در آن بوسیله استدالل اخالقی و منطقی، به شی

ها را از طریق تفسیر و بازتاب و مفهوم مورد اي میان رشته اي، پدیده

دهد. تجربه عملی؛ یک توصیف یا تجویز از برخی از بحث قرار می

ایی هاي کاربردي به شیوهها و نمونهاقدامات اداري از طریق مثال

هاي قابل مقایسه از طریق آزمون تجربی مورد اي، که پدیدهچندرشته

هایی از اداره که گیرند. دانش علمی؛ یک توضیح از جنبهقرار میبررسی 

اي بیان شده و ایی تک رشتهبه شکل احتمال، تعمیم یا اصول به شیوه

دهد و در نهایت دیدگاه نسبی؛ پدیده ها را مورد آزمون تجربی قرار می

هاي واقعیت از اي از تفسیرها در خصوص برخی از جنبهنیز مجموعه

-ها، قالبد، قضاوت، تخیل، خالقیت، ساختار شکنی، فرهنگطریق شهو

-اي را مطرح میهاي زندگی در یک شیوه غیررشتههاي فکري، سبک

با عنایت به مباحث مطرح شده، به منظور مرور جایگاه اخالقیات   نماید.

در رویکردهاي مدیریت دولتی، در ادامه مقاله ضمن تشریح سه پارادایم 

اداره، مدیریت دولتی نوین و رویکرد خدمات دولتی  رویکرد سنتیاصلی؛ 

  دهیم. ها را نیز مورد بررسی قرار مینوین جایگاه اخالقیات و ارزش

  رویکرد سنتی اداره-1

نامیده می شود در دوران  1اداره امور دولتی که در اینجا الگوي سنتی

توان شد. الگوي سنتی را میخود یک نهضت اساسی عمده محسوب می

اداره امور تحت کنترل رسمی رهبري سیاسی دانست که مبتنی بر یک 

پیش فرض اساسی در  .الگوي سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است

طرف و گمنام در الگوي بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی

ها، صرفا عالیق عمومی است، شوند. عامل انگیزش آنآن بکار گمارده می

-کنند. در سیاستکم به طور یکسان و برابر خدمت میبه همه احزاب حا

هایی را که توسط مشیگذاري دخالت ندارند، بلکه صرفا خط

) 1380.(هیوز،گذارندد، به مورد اجرا میشونمی  سیاستمداران وضع

 بر این عقیده است که الگوي سنتی اداره امور دولتی بر مبناي 2پیترز

دو پایه علمی و نظري است. که  هاي وبري یا ویلسونی، دارايسیستم

عبارتند از الگوي بوروکراتیک اداره و جدایی سیاست از اداره 

                                                             
١
 Public Administration 

٢ peters 

) به نوعی با این عقیده 2008( 3دمیر و نیهان )peters,2002است.(

کنند که، به طور کلی دوگانگی سیاست و اداره موافق هستند و اشاره می

رار دادن تخصص به دنبال کاهش سیاست زدگی اداره از طریق مبنا ق

در مدل مفهومی  باشد.طرفی و سلسله مراتب میافراد در انجام کار، بی

هاي رعایت اصل جدایی سیاست از اداره چهار مولفه اصلی؛ شایستگی

ریزي، خطوط راهنماي سیاسی و پاسخگویی هاي برنامهطرفی، تواناییبی

گرایش  در الگوي سنتیاست که  تدرس باشد.دمکراتیک مبناي نظر می

د به جاي پیامد و به سوي خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فراین

از سال  اما ها به جاي تاکید بر نتایج وجود دارد.العملتاکید بر دستور

هاي کفایتی بوروکراسیانتقادهاي مستدل و دقیقی درباره بی 1970

 براي تحقق باالترین سطح کارایی یایخشک که زمانی به عنوان وسیله

-عملدستورال  ها توجه خود را ازمورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت

هاي رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوي نتایج معطوف کردند 

پرداختند. الگوي سنتی، و کمتر درباره ابزارهاي نیل به نتایج به بحث می

گذرد، در معرض فروپاشی تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می

هاي الگوي سنتی و نحوه عمل به نظریه )1380(هیوز، ار گرفته استقر

آیند و به هیچ وجه با نیازهاي آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می

در الگوي سنتی اداره امور دولتی، جامعه متحول امروز تطبیق ندارند. 

کند، قوانینی که رهبري سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می

به عنوان  4طح نظري روشن و واضح هستند. وودور ویلسونحداقل در س

ره امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوري امریکا، ااستاد اد

عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کامال روشن باشد، یعنی 

کامال اداري  یایمشی که وظیفهباید تعیین خط مشی از اجراي خط

تئوري که ) اعتقاد دارد 1982( 5کایدن هر چند .است، تفکیک شده باشد

جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر 

یک افسانه تلقی شده است و بخصوص براي طفره رفتن از مسئولیت 

موثر از طریق  مفید بوده است. در دنیاي واقعی هر دوي آن ها به طور

سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی انجام تکالیف اداري توسط 

) هم در این 1984( 6. البته رابیناندتوسط روساي اداري، در هم آمیخته

الگوي کنترل سیاسی رابطه با کایدن هم عقیده است و اعتقاد دارد که، 

ویلسون مبتنی بر جدایی خط مشی و اداره، غیر واقعی بود زیرا سیاست 

اند. اقدامات کارکنان یکدیگر وابسته و اداره الزاما بصورت متقابل به

ها به نظریه جدایی سیاست و اداره که گرایش یایدولت، با وجود پاره

 .هنوز هم بویژه در بین مدیران شایع است، اصوال سیاسی است

بوروکراسی رسمی محاسن خاص خود را دارد ولی در عین حال عقیده 

الوقت ، اشخاص ابنبر آن است که بوروکراسی به جاي پرورش نوآوران

-سازد و به جاي خطر پذیري، گریز از خطر را در مدیران تقویت میمی

                                                             
٣ Demir& Nyhan 
٤ Wilson .W 
٥
Caiden  

٦Rabin  
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-کند. به جاي استفاده موثر از منابع، هدر دادن منابع را به مدیران می

آموزد. ممکن است در این انتقادها قدري اغراق شده باشد، ولی 

وبر بوروکراسی رسمی در بهترین شکل ممکن سازمان نخواهد بود. 

دانست ولی این شکل آرمانی در عمل بوروکراسی را یک شکل آرمانی می

به خاطر ایجاد رکود، فقدان نوآوري، تشریفات زائد، پرورش انسان 

هاي بومی بخش دولتی متوسط و عدم کارایی که همگی از بیماري

به طور کلی کانون تاکید در این  .هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است

لذا بر اساس این رویکرد اعتقاد بر  "ایی سیاست از اداره استجد"رویکرد

این است که وظایف مربوط به تدوین خط مشی سیاسی از وظایف 

-ها در سطح جامعه کامال جداست. شایستهمشیمربوط به اجراي خط

نظریه  هاي استخدام و ارتقا و تحقق اصول و مبانیساالري، بهبود نظام

ها نقش بسیار ویکرد دولتبوده است. در این ر بوروکراسی وبري در اجرا

-ایی دارند و کلیه وظایف عمومی را مستقیما انجام میستردهحجیم و گ

براي این دوره و این رویکرد به کار » پارو زن« دهد. اصطالح دولت 

  گرفته شده است.

انتقادهاي  رغمعلی -ها در این رویکردجایگاه اخالق و ارزش

که بحث در مورد آنها خارج از حوصله این مقاله -وارد شده بر این رویکرد

هاي مدل سنتی، نظام اخالقی یکی از قوت )1388هیوز ( دبه اعتقا-است

-شد و با همه مراجعان بیف شمرده میرکه در آن، فساد نامتعا آن بود

مورد  شد. همچنین اگرچه سازوکارهاي پاسخگوییطرفانه رفتار می

فرد  ،رفت این ساز و کارهاانتقادهاي شدیدي قرار گرفته، ولی انتظار می

ها ممکن است به مسئول را تعیین کنند. تغییر توجه از وسایل به هدف

ایشان همچنین  پاسخگویی و مسائل اخالقی، حتی فساد رهنمود شود.

کنند که، از سیاسی کردن خدمات عمومی، یک مسأله اخالقی مطرح می

استفاده از  "دهد که تاکید برشرح می 1منکند استیلالقوه ظهور میب

کادر وفادار سیاسی، براي انجام کار اداري، باعث فساد فراگیر و عمده و 

شود، آنچنان که دیگر نیازي به ذکر رفتار غیر اخالقی در اداره می

تواند دولت را این امر می "ماندعملکرد ضعیف و ناکارآمد باقی نمی

هاي محدود مدیریت دولتی نوشته هاي نادرست کند، امارگیر فعالیتد

اند. داشتن پاسخگویی، سکوت اختیار کرده درباره این مسائل حیاتی

آید اما ظاهرا تغییر منطقی و واقعی به نظر می کارکنان دولتی وفادار

 ) در کتاب1380البته در این رابطه الوانی (زا باشد. تواند بسیار مشکلمی

به بحث  2هاي سازمان دولتی به نقل از الويگفتارهایی در فلسفه تئوري

هاي اداري به عنوان پیرامون نقش نظارتی قوه مقننه در بیشتر فعالیت

  پردازد.ها میابزاري براي محدود کردن گزینه هاي انتخابی بوروکرات

  

  

                                                             
١
 Stillman 

٢ Lowi 

  رویکرد مدیریت دولتی نوین-2

سنتی هاي مدل پاسخ به نارساییدر  1990و اوایل دهه  1980در دهه 

یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد  ،اداره

ممکن است برخی از مشکالت و مسائل مدل پیشین را از میان بردارد، 

رویکرد . لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی است

، 4(پولیت» 3ریت گراییمدی« با معانی دیگري نیز از قبیل؛مدیریتی، 

اداره امور دولتی بر «)، 1991، 6(هود» 5مدیریت دولتی نوین«)، 1990

(آزبورن » 9دولت کارآفرین«) و یا 1992، 8(لن ورزنبلوم» 7اساس بازار

دیریت هاي گوناگون براي منام مطرح شده است، )1992، 10وگیبلر

ي کنونی است. هاي مختلف درباره رویدادهادولتی نوین، نشانگر دیدگاه

کاویان به نقل از ( اشتراك دارند: زیروجود، همه اینها در نکاتی این با 

  )1385هود، 

 اي از اداره امور دولتی نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده

هاي ها و مسئولیتبسیار زیاد به دستیابی به نتیجه سنتی، به توجه

  فردي مدیران است. 

 ساالري کالسیک، براي دیوان گرفتن از دوم، توجه صریحی به فاصله

ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی پذیر کردن سازمانانعطاف

  است. 

 هاي فردي و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا سوم، هدف

پذیر شود. به ) امکانPIهاي عملکردي (گیري از طریق شاخصاندازه

هاي اجرایی بیشتر صورت همین طریق ارزیابی سیستماتیک برنامه

-محرك ،صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی ؛خواهد گرفت. سه مولفه

  اند. هاي اصلی نکات پیش گفته

  چهارم، کارکنان بلند پایه، به جاي آنکه بدون گرایش خاص سیاسی و

طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد بی

  باشند. 

 شوند، مثل ر چه بیشتر با آزمون بازار روبرو میپنجم، وظایف دولت ه

واگذار کردن کارها به دیگران توسط قرار داد و این چیزي است که 

» هدایت کردن قایق به جاي پارو زدن«برخی نویسندگان آن را 

اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معناي انجام کار توسط خوانده

  ابزارهاي بوروکراتیک باشد. 

                                                             
٣ Managerialism 
٤ pollitt 
٥ New Public Management 
٦
 hood 

٧ Market Based Public Administration 
٨ Lan and Rosebloom 
٩
 Entrepreneurial Government 

١٠ Osborne and Gaebler 
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 کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی سازي نیز  ششم، روند

وجود دارد که در بعضی موارد، سرعت بسیاري دارد. این لزوما به 

معناي بخشی از برنامه مدیریتی نیست، زیرا اصالحات یاد شده ممکن 

هاي دولت روي دهند. است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت

  زمان روي می دهند. ولی به هر حال، این دو مساله در یک

اشتراك همه این نکات در آنست که توجه از فرآیندها به نتایج .1

مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهاي ایستا و  .شودمنتقل می

تغییرات کم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهاي پویا 

پذیر سازمانی، ساختارهاي  هاي تغییرپذیر است، شکل و تغییر

پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و  انعطاف

هاي مدیریت دولتی نوین از جمله ویژگی ،مشارکت همه افراد

گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر  محسوب می

هاي اجرایی براي بهبود کیفیت نیست بلکه به دنبال سیاست

حل مشکالت عمومی جامعه زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهاي 

اجتماعی از   است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراري عدالت

از آن به عنوان » هامیلتون«طریق مدیران اجرایی قوي دارد که 

نوین کند. مدیریت دولتی یاد می» عامل انگیزش مدیران اجرایی«

کمترین توجه را به توسعه شهري، بوروکراسی هاي غیرمسئول، 

ؤسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشکالتی نظیر ساخت م

زاده، .(عباسکاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است

اند. پژوهشگران متعددي به رویکرد جدید مدیریتی پرداخته) 1384

باشد جنبه مثبت این موضوع، بیشتر متعلق به آزبورن و گیبلر می

بازسازي «بر اینکه دولت باید  که آن را از دیدگاه قبلی خود مبنی

کنند که دولت را اند. این نویسندگان اعالم میاستنتاج کرده» شود

پذیرند که دولت قادر به انجام کاري است که از قبول دارند و می

کنند که ها ادعا میآید. به هر حال، آنعهده بازار بر نمی

بایست می باشد وبوروکراسی هم غیر ضروري و هم فاقد کارایی می

- ها یک برنامه ده نکتهآن)1380، هیوز.(به وسایل دیگر متوسل شد

 :که عبارتند از اندهاي کارآفرین تهیه کردهاي را براي دولت

(Osborne& Gaebler,1992)  

هاي کارآفرین رقابت را بین ارائه کنندگان خدمات اکثر دولت.2

  دهند. افزایش می

بوروکراسی به همکاران خود در ها با خارج کردن کنترل از آن.3

  کنند. جامعه، اختیار واگذار می

ها بر ها براي ارزیابی عملکرد ادارات، توجه خود را به جاي دادهآن.4

  کنند. ها متمرکز میستاده

باشد و قوانین یعنی ماموریتشان می ،ها اهدافشاننیروي محرکه آن.5

  هاست. و مقررات انگیزاننده آن

ها حق انتخاب قائل نامند و براي آنا مشتري میرجوع خود رارباب .6

  شوند. می

که بعد از بروز مشکل صرفا مبادرت به ارائه ها به جاي اینآن.7

  شوند. خدمات کنند، قبل از اینکه مشکلی بروز کند، مانع آن می

کنند و صرفا مصرف ها نیروي خود را صرف کسب درآمد میآن.8

  کننده آن نیستند. 

- کنند و مدیریت مشارکتی را ترغیب میرا توزیع میها اختیار آن.9

  کنند. 

 بوروکراتیک هاي مکانیسم به را بازار هاي مکانیسم هاآن .10

  . دهند می ترجیح

 کنندمی متمرکز عمومی خدمات ارائه به را خود توجه تنها نه .11

 و خصوصی دولتی، بخش مانند هابخش همه ترغیب بر بلکه

  .کنندخودشان نیز توجه میلب براي حل مشکالت جامعه داوط

طراحی مجدد دولت و بازسازي آن یکی از بهترین ابزارهاي حل 

شود تا سرخودرگی این موفقیت موجب می .مشکالت بخش دولتی است

گسترده از بوروکراسی و دولت بوروکراتیک رفع شود و به خواست مردم 

رهاند، هاي جدید که دولت را از ورطه مشکالت میبراي اجراي طرح

پیدایش مدیریت دولتی نوین، یا  به طور خالصه دهد.پاسخ می

گرایی، نسبت به اصالحات پیشین یک تغییر جهت است. تئوري  مدیریت

دهد که هدف آن، پرداختن  اجرایی اصالحات پیشین نشان می  و برنامه

یک  "سابق"ها بوده است بجاي آنکه مدیریت دولتی  به کاهش هزینه

رون اداره امور دولتی باشد، مدیریت دولتی نوین، تخصص فنی در د

نشستن بجاي مدل سنتی  را هدف قرار داده است. بجاي آنکه بخش 

به عمل آورد، مدیریت دولتی نوین، قصدش  "اصالحات"دولتی 

به بخش دولتی و ارتباط آن با دولت و جامعه است.  "1دگرگون کردن"

بهره گیري از مدیریت  طور خالصه در این رویکرد برعناصري همچون؛

هاي دقیق سنجش ایی در بخش دولتی، تدوین معیارها و شاخصحرفه

رقابت بیشتر در بخش  عملکرد براي سازمانهاي دولتی، تالش براي ایجاد

دولتی، به منظور کارایی اقتصادي بیشتر، استفاده از سبک و سیاق 

ه سازي و بمدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی، افزایش خصوصی

وري در بخش گیري از منابع اقتصادي، کارایی و بهرهطور کلی بهره

هاي دولتی تاکید ویژه دولتی به منظور افزایش بازدهی اقتصادي سازمان

شود. براي این رویکرد به کار گرفته می "دولت سکاندار"دارد. اصطالح 

مقایسه رویکرد سنتی اداره و مدیریت دولتی نوین در جدول زیر خالصه 

  شده است.
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  هاي مدیریت دولتی مقایسه پارادایم 2جدول شماره 

مدیریت دولتی   مدیریت دولتی سنتی   ها مؤلفه

  نوین 

  واژه

  شناسی

Administration  به معنی پیروي از

  دستورات و ارائه خدمات

Management 
به معنی تحقق 

نتایج و مسئولیت 

شخصیت مدیر در 

  برابر آن

مبانی 

  نظري

بوروکراسی وبر؛ نظریه تفکیک نظریه 

 سیاست از اداره ویلسون

نظریه انتخاب 

عمومی، نظریه 

اصل وکیل؛ 

مدیریت بخش 

 خصوصی

نقش 

  مدیران

  مدیر کارآفرین  بوروکرات کارآفرین

تأکید 

  سیستمی

ها (بودجه) و فرآیندها  تأکید بر داده

  (قوانین و مقررات)

تأکید بر ستاده 

  (اهداف و نتایج)

نگرش به 

  مردم

  مشتري  ارباب رجوع

ساز و 

کارهاي 

  اجرایی

  مکانیزمهاي بازار  مکانیزمهاي بوروکراتیک

استخدام   العمر استخدام مادام  استخدام

قراردادي؛ به 

  پیمانکار دادن امور

مالکیت خصوصی،   مالکیت دولتی؛ ملی سازي  مالکیت

سازي؛  خصوصی

  مقررات زدایی

اندازه 

دولت و 

میزان 

حداقل مداخله   حداقل نقش بازار -حداکثر مداخله دولت

حداکثر  - دولت

نقش بازار، کاهش 

اندازه، مقیاس و   مداخله آن

  دامنه دولت

نقش 

  دولت

  هدایت کردن  پارو زدن

نوع 

  پاسخگویی

پاسخگویی بوروکراتیک و سلسله مراتبی 

وزیر به  مدیر به وزیر؛ پاسخگویی سیاسی

  مجلس و مجلس به مردم

پاسخگویی 

مدیریتی در قبال 

تحقق اهداف؛ 

پاسخگویی 

مستقیم مدیر به 

  مشتري

ایدئولوژي 

  سیاسی

ایدئولوژي راست؛   سوسیالیسم؛ دولت رفاه  ایدئولوژي چپ؛

لیبرالیسم؛ دولت 

  حداقل

  

 هودهیوز به نقل از  -ها در این رویکردجایگاه اخالق و ارزش

معتقد است که مدیریت دولتی جدید فرهنگ صداقت و درستی  )1380(

انگارد. و نحوه اجراي آن ابزارهاي تعبیه در خدمات دولتی را مفروض می

طرفی در خدمات دولتی شده جهت حصول اطمینان از صداقت و بی

ها، استخدام بلند مدت، محدود (حقوق ثابت، مقررات و دستورالعمل

هاي ، خطوط روشن تفکیک میان بخشکردن قدرت مدیران اجرایی

دولتی و خصوصی) را تا حدودي از میان برده است. و میزان فساد حاصل 

هاي سنتی در آینده معلوم خواهد شد. از این تغییر بر حسب معیار ارزش

نزول معیارهاي اخالقی، یک مشکل واقعی است، به ویژه اگر به یاد آوریم 

صول مدل سنتی اداره امور، جلوگیري که دلیل اولیه اجراي بسیاري از ا

اینکه آیا مسائل  از فساد و ناکارایی مزمن نظام اداري آن زمان بود.

اخالقی بیشتري به علت مدیریت گرایی پدید خواهد آمد، به زمان نیاز 

دارد. مزیت نظام قدیمی استانداردهاي رفتاري متعالی آن بود و ضعف 

داد. در وضعیت فعلی تفاقی رخ میآن این بود که رسیدن به هدفها فقط ا

ها عمده شده است و امیدوارند که ها، رسیدن به هدفبراي دولت

شفافیت بیشتر و در دسترس بودن آزاد اطالعات و آگاهی مردم از 

براي حفظ رفتار اخالقی پسندیده  رفتارهاي مدیران وسیله مناسبی
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البته الربی مدیران باشد.
موافقی ندارد در این رابطه نظر  )1999( ١

مدیریت دولتی نوین ممکن است منافع شخصی و فساد  ایشان معتقدند؛

سازي و گذاران و سران بوروکرات که چشم به خصوصیمشیرا بین خط

هاي اند، افزایش دهد چرا که این عوامل بدلیل خألبرون سپاري دوخته

قانونی موجود، فرصت براي سود جویی شخصی و تخلفات اداري را 

  .دهدیش میافزا

  2دولتی نوین خدماترویکرد - 3

در بسیاري  گرایی داده بود،مدیریت جریان فکري کهی یعیدهاوو  وعده

از کشورها حتی در کشورهاي مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودي 

رفاه مناسب و  مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر و

بشر مجددا در جستجوي اي براي شهروندان فراهم سازد. پس  عادالنه

و  "خدمات عمومی نوین  "ظهور  که پارادایم هاي دیگري برآمد.

حکمرانی خوب
به طور کلی کانون تاکید در این  هاست.از جمله آن ٣

هاي سیاسی دمکراتیک، مبتنی بر روابط شهروندان باهم رویکرد بر نظریه

نظریه طراحی گرایانه در و روابط حکومت با شهروندان و اصول انسان

دولت متمرکز است. بر خالف رویکرد مدیریت گرایی که اقتصادي است 

در این رویکرد، نهادهاي مدنی، منزلت شهروندان، تغییر نگرش از 

مورد عنایت ویژه قرار دارد. در  "شهروند"مشتري یا ارباب رجوع به 

همین چارچوب افزایش اعتماد به شهروندان بیش از کارایی مورد توجه 

باشد. در کنار بهبود سطح معیشت مردم، جلب مشارکت مردمی از یم

که صرفا خگویی دولت به جاي اینساولویت خاصی برخودار است. نظام پا

در رابطه با مقامات سیاسی اعمال گردد، با کلیه ذینفعان جامعه ارتباط 

   کند.پیدا می

ها، در این نظام، ارزش -ها در این رویکردجایگاه اخالق و ارزش

ایی و علمی، منافع شهروندان از اهمیت اخالق، هنجارها، معیارهاي حرفه

براي  "گزارخدمت"که اصطالح دولت ایی برخوردار است. به طوريویژه

  شود.این رویکرد به کار گرفته می

  رویکردهاي آینده مدیریت دولتی و اخالق

                                                             
١ Larbi 
٢
 New Public Services 

٣ Good Governance  

دولتی مبتنی بر هاي اخیر در امتداد خدمات دولتی نوین، نظریه در سال

مدیریت ارزش مطرح شده است. در این نظریه تاکید بر این است که 

بایستی قادر باشد ارزشهاي ضروري در نظام مدیریت جامعه را دولت می

هاي خود هاي مطلوب، قابلیتتولید نماید و با بکارگیري مدیریت ارزش

ط با این نباشد ) بی ارتبا1388شاید گفته الوانی ( را در عمل ارائه نماید.

» شهروند محور« کند؛ مدیران دولتی در آینده باید دیدگاهیکه بیان می

جویی را جایگزین نگرش سنتی سلسله مراتبی پیدا کنند و مشارکت

نمایند. با این دو استراتژي است که آنان خواهند توانست نقش واقعی 

صلی خود را خود را در آینده ایفا کنند. در گذشته مدیریت دولتی توجه ا

داشت و عمدتا مشکالت به رخدادهاي درون بوروکراسی معطوف می

هاي دولتی پنداشت و تالش سازماندرونی بوروکراسی را مساله اصلی می

در جهت تحوالت و اصالحات تشکیالتی و رفتاري شاهد بر این مدعا بود. 

در آینده با تحوالتی که شاهدش هستیم، مدیریت دولتی باید کانون 

وجه خود را مورد تجدید نظر قرار داده و نگاه خود را متوجه بیرون ت

بوروکراسی دولتی بنماید و مسائل شهروندان و شهروندي را دغدغه 

شهروندان اولویت اول در تمام «ذهنی و عملی خود بدانند. سیاست 

، سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود را از درون »4امورند

. این سیاست با تمایز اندبرگرفته و به بیرون پرداختهبوروکراسی دولتی 

آید. مشتري به بوجود می "شهروند"و  "مشتري"قائل شدن میان 

-مشغول است و در پی آن است که آن ها و نیازهاي محدود خودخواسته

ها را به بهترین نحو ارضا کند، درست همانند مشتري در بخش 

هاي اندیشد و خواستهعامه می که شهروند به مصلحتخصوصی، در حالی

بیند و برآورده شدن هاي دیگر شهروندان میخود را در کنار خواسته

نیازهاي خود را به همراه نیازهاي دیگر افراد جامعه مد نظر دارد. در 

) پنج راه را براي مدیریت 1990( 5) به نقل از دنهارت1388نهایت الوانی(

ایی به نظر می رسد توجه ویژهکند که به دولتی آینده پیشنهاد می

  هاي اجتماعی و شهروندي شده است:یات و ارزشقاخال

هایی باشند که به توسعه مدیریت دولتی باید پشتیبان تالش .1

ها باید در انجامد. این تالشساالري میدمکراسی و مردم

جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر 

 ساالري باشد.هاي دمکراسی و مردمارزش

                                                             
٤
 Citizens First 

٥ Denhardt 
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هاي ساالري توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقشوقتی مردم .2

جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفاي آن 

 بپردازند.

ساالري مردم ،ساختارهاي دولتی باید از نظر محتوي و شکل .3

 شوند و به توانمندسازي کارکنان و شهروندان خود بپردازند.

ید در راه رسیدن به اهداف خود تئوري و مدیریت دولتی با .4

عمل، اندیشه و کاربرد را با هم تلفیق کرده و دانشگاه و 

 جامعه را به هم پیوند دهد.

بدانند و » گزاران مردمخدمت«مدیران دولتی باید خود را  .5

  دچار آزمندي یا تعقیب عالیق فردي و شخصی نشوند.

  گیريبندي و نتیجهجمع

اطمینان حاصل کرد که اخالقیات در بخش دولتی شود واقعا چطور می 

ها و رویکردها در این خصوص شود؟ تئوريو خدمات عمومی رعایت می

توان موضوع چه نقشی دارند؟ آیا از طریق قوانین و مقررات قراردادي می

به کارگیري عقل روحانی و خرد  » لینچ «و » توماس«را نهادینه کرد؟

آنها اعتقاد دارند، تفکر  اند،ار مطرح کردهبه عنوان یک راهک را 1معنوي

هاي مستمر بخش فائق آمدن به چالش سکوالریسم براي پیروزي و

 دولتی ناتوان و ناکافی بوده و براي اداره جوامع جهانی نیز ناکافی خواهد

بایست درجایی دیگر به دنبال یک اصول هدایت بود. بنابراین، ما می

کنند که جستجو باید دو نفر ما را دعوت میکننده و راهنما بگردیم. این 

طریق مبانی مذهبی و فلسفی در تمامی جهان باشد، این موضوع ما را  از

کند ها وجود دارد، هدایت میبه سمت خرد معنوي که در میان فرهنگ

سازد و ما را آموزش آموزان آشنا میو ما را با یک منبع جهانی از دانش

ها از نگرش درست داشته باشیم، اگرچه آندهد که چگونه رفتار و می

ها به یک هاي آنررسیاند اما بیک مذهب و دین خاصی حمایت نکرده

. (مجیبی، منجر شد که همان ماهیت اخالق جهانی است 2قانون طالیی

هاي ارائه از بحثکه در بسیاري از مذاهب جهان وجود دارد.  )1383

گیري کرد که؛ اخالقیات و نتیجهتوان این گونه شده در این مقاله می

ها نهفته است اما نوع در وجود انسان هاي اخالقی و اجتماعیارزش

برخوردها و تعامالت اجتماعی به طور عام و نوع تعامالت و ارتباطات بین 

خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان بخش عمومی و دولتی به طور 

یداري این اصل و خاص (که مورد نظر این مقاله بود) عامل اصلی پا

                                                             
١
Applying Spiritual Wisdom  

٢Golden Rule  

هاي بخش آن به عنوان فرهنگ سازمانی در سازمان ننهادینه شد

عمومی و دولتی خواهد شد. این موضوع در جوامع غربی نشأت گرفته از 

تئوریها و رویکردهاي علمی است. ولی در جوامع اسالمی قبل از این 

ها و مبانی علمی، مبانی دینی و اسالمی دقیق است که تعیین تئوري

  هاي یک جامعه و یک سازمان است.کننده اخالقیات و ارزش
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