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چکیده
دانشگاه بهمثابهی یکی از نهادهای اصلی جامعه در قبال فساد اداری مسئول است .تحقیقات
اندکی در مورد رابطه میان اخالق اداری (بهمثابهی درمانی برای فساد اداری) و دانشگاه وجود
دارد .پژوهش حاضر تالش میکند تا با استفاده از روش مرور اسکوپینگ به این سؤال پاسخ
دهد که برای کاهش فساد اداری باید تئوریپردازی در مورد چه موضوعاتی در دستور کار
محققان اداری قرار گیرد .این مطالعه نشان داد که ایفای نقش دانشگاه در کاهش فساد اداری،
در گروی کمک به پژوهشهایی است که کانون توجه آنها تئوریپردازی در مورد مدیریت
اخالقی است که خود شامل تحقیق و بررسی در مورد رویکردهای مدیریت اخالقی،
پیشنیازهای مدیریت اخالقی ،رابطهی میان مدیریت دولتی جدید و اخالق و مداخله برای
تغییر رویکرد سنتی به رویکرد مدرن است.
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مقدمه
دانشگاه بهمثابهی یکی از نهادهای اصلی جامعه ،در قبال مسائل و مشکالت آن مسئول است.
جامعهی معاصر ایران از مشکالت فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی و اداری بسیاری رنج میبرد
که فساد اداری ازجملهی آنهاست .فساد اداری یکی از چالشبرانگیزترین و محوریترین
مسائل جامعهی معاصر ایران و بسیاری از جوامع جهان است (حسنپور و رضوی .)1397 ،در
فهرست سازمان بینالمللی شفافیت که هرساله کشورها را برحسب میزان شیوع فساد رتبهبندی
مینماید ،هیچ کشوری از قلم نمیافتد؛ مگر آنکه آماری در خصوص شاخصهای فساد از آن
کشور وجود نداشته باشد (خضری .)1384 ،تاکنون راهکارهای متعددی برای مقابله با فساد
اداری بیانشده است که ترویج اخالق اداری ازجملهی آنهاست (کیلیاس و همکاران.)2016 ،1
تحقیقات کم تعدادی در مورد رابطهی میان اخالق اداری و دانشگاه وجود دارد .تحقیقات
قابلتوجهی در مورد رابطهی میان دانشگاه و اخالق وجود دارد (آموزگاری و صبور1398 ،؛
اسالمی و منیری 1398 ،و رزقی شیرسوار و محمدی )1398 ،و این رابطه یکی از مباحث مهم
در جهان معاصر است (آموزگاری و صبور .)1398 ،بااینحال ،تحقیق در مورد رابطهی میان
اخالق اداری و دانشگاه بسیار نادر است .هدف از این تحقیق ،کمک به پرکردن این خأل
تحقیقاتی است .یکی از این تحقیقات نادر در مورد رابطهی میان دانشگاه و اخالق اداری،
تحقیق گوشال ( )2005است .به نظر گوشال ( ،)2005تئوریهای دانشگاهی نقش مهم و
مؤثری در ترویج اخالق یا بیاخالقی دارد .تحقیقات علمی مرتبط با کسبوکار و مدیریت با
تولید تئوریهای غیراخالقی ،تأثیرات منفی مهمی بر اقدامات مدیریتی داشته و فعاالنه
دانشجویان خود را از هرگونه مسئولیتپذیری اخالقی آزادکردهاند .حتی کسانی که هرگز در
این دانشگاهها تحصیلنکردهاند هم از راههای گوناگون این تئوریها را فراگرفتهاند و آنها را
به کار میگیرند .اگر ما واقعاً آرزو داریم که دغدغههای اخالقی را در اقدامات مدیریتی نهادینه
کنیم ،باید ابتدا آنها را در تئوریهای اصلی مدیریتی نهادینه کنیم و اولین قدم برای تحقق
این آرزو ،بازآرایی ساختاری و محتوایی دانشکدههای مدیریت و کسبوکار است .در همین
راستا و با تکیهبر تحقیق گوشال ( )2005تحقیق حاضر تالش میکند به این سؤال پاسخ دهد
که موضوع یا موضوعات محوری اخالق اداری که باید در کانون توجه تئوریپردازان اداره قرار
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گیرد ،چیست .بهبیاندیگر ،برای کاهش فساد اداری از طریق اخالق اداری باید تئوریپردازی
در مورد چه موضوعاتی در دستور کار محققان اداره قرار گیرد .اخالق اداری ،بهمثابهی درمانی
برای فساد (نستاز ،)2013 ،1یک حوزهی تحقیقاتی نوپاست که خواستگاه آن به اواسط دههی
 1970برمیگردد (کوپر .)2004 ،2به نظر کوپر ( )2004علیرغم کثرت تحقیقات انجامشده در
این حوزهی مطالعاتی ،کانون محوری آن روشن نیست .تحقیق حاضر تالش میکند با استفاده
از روش مرور اسکوپینگ این کانون را روشن کند.
رابطهی میان دانشگاه و اخالق
رابطهی میان اخالق/بیاخالقی (فساد) و دانشگاه یکی از مباحث مهم در جهان معاصر است
(آموزگاری و صبور .)1398 ،بهعنوان نمونه به نظر گوشال ( )2005تئوریهای مدیریتی نقش
مهمی در شکلدهی به رفتار غیراخالقی افراد جامعه دارند .درواقع یکی از ویژگیهای مهم
تئوریهای علوم اجتماعی که آنها را از تئوریهای علوم ریاضی و طبیعی متمایز میکند آن
است که این تئوریها رفتار انسانها را تغییر میدهند .در تئوریهای علوم تجربی ،درست یا
غلط بودن تئوری ،رفتار پدیدهها را تغییر نمیدهد و اگر تئوری اشتباه باشد ،واقعیت تا کشف
شدن بهوسیلهی یک تئوریسین دیگر محفوظ میماند .در مقابل ،یک تئوری مدیریت اگر
بهاندازهی کافی متداول شود ،چه غلط باشد چه درست ،ازنظر مدیر درست است و رفتار او را
تغییر میدهد و این دقیقاً همان چیزی است که طی چند سال گذشته در مورد اقدامات مدیریتی
اتفاق افتاده است .به نظر او حداقل دو دلیل برای غیراخالقی بودن تئوریهای مدیریتی وجود
دارد .اول ،مدل مدیریت علمی که در طی چند دههی گذشته به میزان فزایندهای توسط
دانشکدههای مدیریت اتخاذ و ترویج شده است .این رویکرد هیچ جایگاهی برای انتخاب یا
ارادهی انسانی قائل نیست و نقش انسان را در تصمیم و رفتار اخالقی انکار میکند .رویکرد
علمی برای تبیین رفتارها و پدیدههای فردی و اجتماعی از روشهای عینی (علی و کارکردی)
استفاده میکند .ازآنجاکه اخالق یا عرف ،پدیدههایی ذهنیاند ،بهناچار از تئوریها و اقداماتی
که این تئوریها را شکل میدهند ،خارج میشوند .بهعبارتدیگر ،بر اساس این رویکرد
مطالعات کسبوکار تنها زمانی علمی تلقی میشوند که مالحظات اخالقی را انکار کنند .دوم،
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لیبرالیسم (بهطور عام و نئولیبرالیسم قرائت فریدمن بهطور خاص) که در بیشتر رشتههایی که
تئوریهای مدیریت در آنها ریشه دارد ،نفوذ کرده است؛ زیرا این تئوریها عاری از ارزش
نیستند و نمیتوانند باشند .این ایدئولوژی اساساً در مجموعهای از مفروضات بدبینانه دربارهی
افراد و نهادها ریشه دارد و باور دارد .حداقل دو دلیل برای بدبینانه بودن این ایدئولوژی وجود
دارد .اول ،لیبرالیسم هدف نهایی فرد را آزادی و استقالل از جامعه میداند .آزادی که هدف
اصلی از آن ،رفع چالشهای اخالقی است که فرد با آن دستبهگریبان است؛ بنابراین مشکالت
اخالقی می توانند و باید خارج از تئوری اجتماعی نگاه داشته شوند و برای این منظور باید
همهی تئوریها بر این فرض بنانهاده شوند که انسان موجودی عاقل است و فرد عاقل یعنی
کسی که منافع خود را بیشینه میکند .هرچند عرف نشان میدهد که رفتار انسانی تحت تأثیر
انگیزه های گوناگونی قرار دارد و حتی برخی شواهد تجربی نیز این نگرش عرفی را تائید
میکنند .بااینحال ،فرض مذکور همچنان یکی از مفروضات اصلی تئوریهای مدیریتی است.
دوم ،در ایدئولوژی لیبرال انسان بهمثابهی موجودی ناقص است و مسئلهی اصلی سازمان
اجتماعی ،مسئلهی بازداشتن افراد بد از آسیب زدن است تا قادر کردن افراد خوب به انجام
خوبیها .ازاینرو است که علوم اجتماعی در طی چند دههی گذشته بر بازداشتن افراد بد از
آسیب زدن متمرکز شده است .بهعنوانمثال ،ویلیامسون ،واضع تئوری هزینه مبادالت ،ابتدا
فرض کرد برخی افراد فرصتطلب هستند؛ یعنی نهتنها در بند منافع شخصی خود هستند بلکه
بدتر از آن هستند .سپس تالش کرد به این سؤال پاسخ دهد که سازمان با استفاده از چه سبک
و ابزارهای مدیریتی میتواند مانع فرصتطلبی افراد فرصتطلب شود و نتیجه گرفت مدیر با
استفاده از سلسلهمراتب اختیار میتواند مانع منتفع شدن افراد از فرصتطلبی و یا منتفع شدن
به هزینهی دیگران شود .غافل از آنکه نتیجهی چنین رویکردی تشویق و ارتقای رفتارهای
فرصتطلبانه ،تخریب اعتماد میان مدیران و کارکنان و تخریب انگیزهی کارکنان خواهد بود.
به نظر گوشال اگر ما واقعاً آرزو داریم که دغدغههای اخالقی را در اقدامات مدیریتی نهادینه
کنیم ،باید ابتدا آنها را در تئوریهای اصلی مدیریتی نهادینه کنیم.
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اخالق و فساد اداری
در اولین دهههای قرن  ،21افزایش فساد مقامات اداری ،فشار برای مطالعهی اخالق اداری،
بهمثابهی درمانی برای فساد را افزایش داد (استازیک و دیویس 2015 ،1و هاک .)2011 ،2به
نظر کلیلیاس و همکاران ( ،)2016منظور از فساد اداری معموالً بهعنوان سوءاستفادهی مقامات
اداری (منصوب و یا انتخابشده توسط افراد سیاسی که در هریک از نهادها و سازمانهای
دولتی مشغول فعالیت هستند از قبیل دانشگاه یا بیمارستان) از قدرت واگذارشده به آنها برای
دستیابی به منافع خصوصی است .در یک تقسیمبندی کلی ،فساد اداری به دو دستهی خرد 3و
کالن 4تقسیم میشود .در فساد کالن ،پای مقدار زیادی پول و مقامات اداری ارشد در میان
است ولی در فساد خرد ،پای مقدار کمی پول و افراد اداری سطح پایینتر در میان است .فساد
اداری شامل طیف وسیعی از فعالیتها از قبیل رشوه و غیبت از محل کار در بخشهای خاص
از قبیل بهداشت و آموزش است .درواقع ،سرقت زمان (بهعنوانمثال حضور نداشتن در محل
کار) هنگام انجام یک کار دولتی ،نوعی جدی از انحراف یا سرقت داراییهای دولت محسوب
میشود (زمان در این مورد) .فساد اداری موجب هدر رفتن منابع ملی میشود و به کاهش
اثربخشی دولتها در هدایت امور میانجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاههای
دولتی و غیردولتی را کاهش میدهد (حسنپور و رضوی .)1397 ،به نظر کلیلیاس و همکاران
( ،)2016استراتژیهای گوناگونی برای مقابله با فساد اداری پیشنهاد شده است که میتوان
آنها را در سه و یا شش دسته جای داد .تقسیمبندی سهتایی شامل مجازات افراد فاسد،
پیشگیری از وقوع فساد و سالمت اداری است .رویکرد سالمت اداری ،با تأکید بر رفتار و
استانداردهای اخالقی فرض میکند که برای کاهش سطح فساد ،باید به زمینهی سازمانی
توجه کرد که فرد در آن کار میکند .تقسیمبندی ششتایی شامل استراتژیهای -1 :اقتصادی
(کاهش محرکهای مالی و اقتصادی مثل افزایش حقوق افراد اداری)  -2آموزشی (تغییر
نگرشها و ارزشهای افراد و مستخدمان دولتی)  -3سازمانی یا بوروکراتیک (بهبود سیستم
کنترل درونی و سیستم نظارت)  -4سیاسی (بر بهبود نمونههای ارائهشده توسط سیاستمداران
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مثالً تعهد بیشتر سیاستمداران برای مقابله با فساد)  -5اقدامات سرکوب گرایانه یا قضائی و
 -6فرهنگی (بهبود استانداردهای اخالقی ،توسعه کد رفتار اخالقی برای کارمندان دولت و
افزایش حفاظت از سوت زنندگان) است .اخالق اداری یک حوزهی تحقیقاتی است که
خواستگاه آن به اواسط دههی  1970برمیگردد (کوپر .)2004 ،1اخالق اداری شامل
استانداردهای اخالقی و انتخابهای مرتبط با طراحی و تحویل خطمشیها و برنامههای بخش
عمومی توسط آن دسته از کسانی است که در موقعیت اداری قرار دارند (دوبنیک و جاستیس،2
 .)2006در فهم سنتی از سازمانهای عمومی ،اخالق اداری چندان موردتوجه نبوده است.
بوروکراسی وبر مبتنی بر اخالق بیطرفی بود (لوک )2012 ،3و ویلسون ،پدر علم ادارهی امور
عمومی ،مدعی بود فرد اداری تنها باید در مورد دموکراسی احساس مسئولیت اخالقی کند
(اکچو .)2012 ،4ایدهی ویلسون بعدها با این ایده جایگزین شد که ادارهی امور عمومی مستقل
از ارزش است یعنی اساس اخالق اداری اطاعت است (اکچو )2002 ،اما این ایده در طی زمان
و به دلیل گرفتار شدن حکومت در رفتارهای غیراخالقی چون فساد ،رد شد (لوک .)2012 ،در
دههی  ،1950استفاده از کنترلهای بیرونی برای محدود کردن اعمال اختیار توسط مقامات
اداری موردتوجه قرار گرفت و کدهای اخالقی منبع بالقوه چنین کنترلهایی شد (اکچو.)2002 ،
در دههی  1970به کمک جریان خدمات عمومی جدید فردریکسون ،حوزهی مطالعاتی شکل
گرفت که بر اخالق اداری متمرکز بود (کوپر .)2004 ،به نظر کوپر ( )2004گرچه از آن زمان
تاکنون تحقیقات زیادی در این حوزهی مطالعاتی انجام شده است اما کانون محوری و سؤال
اصلی این تحقیقات روشن نیست .بهبیاندیگر حوزهی اخالق اداری با فقدان سؤال یا سؤاالت
محوری مواجه است و درنتیجه تالشهای انجامشده در این حوزه متمرکز نیست.
روششناسی
این تحقیق با روش مرور اسکوپینگ 5انجام شده است .معموالً مرور اسکوپینگ به فرایند
خالصه کردن شواهد برای آشکار کردن وسعت و عمق یک موضوع تحقیقاتی است (لواک و
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همکاران )2010 ،1و درجایی انجام میشود که قبالً هیچ بازنگری جامعی در آن انجام نشده
است (آرکسی و اومالی .)2005 ،2در فرایند مرور اسکوپینگ برخالف بازنگری ادبیات و
بررسیهای روایتی ،بازتفسیر تحلیلی 3ادبیات انجام میشود و برخالف مطالعهی سیستماتیک،
کیفیت مطالعات موردبررسی ،ارزیابی نمیشود (لواک و همکاران .)2010 ،4در این تحقیق،
مرور اسکوپینگ با استفاده از چارچوب آرکسی و اومالی ( )2005برای بررسی سؤال یا سؤاالت
محوری تحقیق در موضوع اخالق اداری انجام شد .چارچوب ارکسکی و اومالی رویکردی 5
مرحلهای را برای انجام مرور اسکوپینگ شرح میدهد (کاسکنووری و همکاران .)2019 ،5در
بخش آتی این مراحل با جزئیات کافی بیان میشوند .در مرحلهی اول ،بعد از آشنا شدن با
ادبیات ،سؤاالت اولیهی مرتبط با اهداف مطالعه تدوین شد .در مرحلهی دوم 39 ،مجله شناسایی
شد که پژوهشهای ادارهی امور عمومی را منتشر میکردند .سپس پایگاههای دادهای که اکثر
این مجالت در آنها نمایه میشدند ،شناسایی شد .این پایگاهها عبارتاند از سیج ،6وایلی،7
الزویر8؛ اسپرینگر ،9جی استور 10و تیلور و فرانسیس .11در مرحلهی بعد ،با استفاده از اوپراتور
بولین )AND,OR,NOT( 12عبارت اخالق* در عنوان و عبارات (اخالقی و عمومی یا اداره* یا
خدمت* یا بخش*) 13بهصورت دستی (بدون استفاده از نرمافزار) در چکیده ،کلمات کلیدی یا
متن با توجه به ویژگیهای پایگاه داده  -جستجو شد .محدودیت زمانی بین سالهای 2000
تا  2019میالدی در نظر گرفته شد .بهاینترتیب 14817 ،استناد به دست آمد .در مرحلهی بعد،
معیارهای ورود و خروج مقاالت به مطالعه ،تعریف و اعمال شد .سپس دو پژوهشگر بهصورت
همزمان و مستقل از هم معیارهای ورود و خروج را برای همهی ارجاعات به کار گرفتند و
آنهایی را که هدف تحقیق را برآورده میکردند ،شناسایی کردند .در مواردی که ارجاع مرتبط
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مبهم بود ،متن کامل مطالعه به دست آمد ،موردبازنگری قرار گرفت و دربارهی آن بحث شد.
بعد از انتخاب اولیهی ارجاعات قابلاستفاده ،متن کامل همهی ارجاعات منتخب ( = )132Nبه
دست آمد .سپس دو پژوهشگر بهصورت مستقل ،این متنهای کامل را بازنگری کردند تا
لیست آنهایی که باید وارد بازنگری شوند را نهایی کنند .توافق نکردن در مورد ورود  /خروج
مطالعات با بحث حل شد و درنتیجه 34 ،مطالعه در بازنگری وارد شد که با عالمت "*" در
لیست منابع مشخصشدهاند (شکل  .)1چون این یک مرور اسکوپینگ بود ،ارزیابی کیفی
مطالعات واردشده با هیچ ابزار خاصی انجام نشد .در مرحلهی بعد ،متغیرهایی که باید استخراج
شوند ،مشخص و استخراج شد .درنهایت گرداوری ،خالصهسازی و گزارش نتایج مطابق با
سؤاالت تحقیق انجام شد .برای اطمینان از اعتبار تحقیق (روایی و پایایی) نخست ،روش
تحقیق با جزئیات کافی توضیح داده شد تا امکان تکرار مطالعه توسط دیگران فراهم شود
(آرکسی و اومالی .)2005 ،دوم ،دو محقق بهصورت جداگانه تمامی مراحل تحقیق بهویژه
مرحلهی اعمال معیارهای ورود/خروج مقاالت را طی کردند .سپس در مورد اختالفنظرها
بحث کردند تا توافق حاصل شود.
نتایج
کانون تمرکز مقاالت موردمطالعه ،کانون تمرکز یک دسته از مقاالت در مورد بررسی کدهای
اخالقی بود (اسونسن و همکاران2004 ،1؛ ون بلیزویک و همکاران2004 ،2؛ کریستنسن و
لگرید 2011 ،3و کاول و همکاران .)2013 ،4دو مطالعه در مورد کمیسیونهای اخالقی بود
(اسمیت 2003 ،5و راه .)2015 ،6یک گروه از مقاالت در مورد رهبری اخالقی بود (دالی،7
2002؛ لو و گای2014 ،8؛ داون و همکاران2016 ،9؛ یبوه-آسیاما و همکاران 2016 ،10و
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مصطفی و عابدالمطلب )2018 ،1و گروه دیگر در مورد جنبههای تصمیم اخالقی تصمیمگیری
بود (ون در وال .)2014 ،2کانون تمرکز یک گروه نگرشها و ادراکات اخالقی (میلر و
همکاران2005 ،3؛ ویگودا-گادوت2007 ،4؛ بومن و ناکس2008 ،5؛ کرستنسن و لگرید2011 ،؛
سالمینن و مانتیسالو2013 ،6؛ تالر و هلمیگ 2015 ،7و امرسون و وانگ )2017 ،8و کانون
تمرکز یک گروه دیگر توسعه اخالقی بود (وایت2002 ،9؛ فلیکس و همکاران 2016 ،10و ون
ایدن یونسا و الستویزن .)2018 ،11سه مطالعه در مورد انگیزهی خدمت عمومی (چوی،12
2004؛ استازیک و دیویس2015 ،؛ رایت و همکاران 2016 ،13و یبواه-آسیاما ،)2016 ،یک
مطالعه در مورد اخالق فعالیتهای اداری درزمینهی مدیریت دولتی جدید (الکادری و
همکاران ،)2015 ،14دو مطالعه در مورد اصالحات اخالقی (فوردینگ و همکاران 2003 ،15و
نستاز )2013 ،و کانون تمرکز تعدادی از مطالعات نیز ،جو/فرهنگ اخالقی بود (ویگودا-گادوت،
2007؛ وب2012 ،16؛ ریل2013 ،17؛ مولونی و چو2014 ،18؛ بوری 2017 ،19و شیم و پارک،20
.)2018
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شکل  )1رویهی انتخاب مقاالت

نتایج
در این مقاالت پیشنهاد شده در آینده در مورد کدها ،مقررات و اصول اخالقی (فوردینگ و
همکاران2003 ،؛ بومنگ و ناکس2008 ،؛ کاول و همکاران 2013 ،و تالر و هلمیگ،)2015 ،
رهبری اخالقی (ریل2013 ،؛ لو و گای2014 ،؛ تالر و هلمیگ2015 ،؛ داون و همکاران2016 ،؛
فلیکس و همکاران 2016 ،و مصطفی و عابدالمطلب ،)2018 ،جو/فرهنگ اخالقی (وب2012 ،؛
ریل2013 ،؛ تالر و هلمیگ2015 ،؛ بوری 2017 ،و شیم و پارک ،)2018 ،جنبههای اخالقی
تصمیمگیری (ون در وال 2011 ،و استازیک و دیویس ،)2015 ،توسعهی اخالقی (بومن و
ناکس2008 ،؛ اسونسن و همکاران2010 ،؛ کاول و همکاران2013 ،؛ استازیک و دیویس،
2015؛ تالر و هلمیگ 2015 ،و رایت و همکاران ،)2016 ،نگرشها و دیدگاههای اخالقی (میلر
و همکاران2005 ،؛ ویگادو-گادوت2007 ،؛ بومن و ناکس2008 ،؛ سالمینن و مانتیسالو،
2013؛ ون در وال 2014 ،و تالر و هلمیگ )2015 ،و ویژگیهای سیستمهای مدیریت اخالقی
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(نستاز )2013 ،تحقیق شود .به محققان توصیه شده است که ادبیات فرهنگ /جو اخالقی را
به ادبیات کسبوکار و مدیریت افزوده کنند (ریل .)2013 ،در مطالعهی ارزشها به نقشهی
زمینه و محیط بیشتر توجه کنند (ون در وال )2011 ،و به یادگیری اثرات مقررات اخالقی در
تعریف ارزشهای رفتار سیاسی و حکمرانی خوب بیشتر توجه کنند (کاول و همکاران.)2013 ،
به مدیران دولتی توصیه شده است که جو/فرهنگ سازمانی و اثرات آن بر تخطی از قانون را
بفهمند (بوری .)2017 ،برای بهبود ادراک مستخدمان دولتی از جو اخالقی تالش کنند (ریل،
 .)2013برای تشویق و حمایت از رفتار اخالقی کارکنان نقش مشاور و مذاکرهکننده را ایفا
کنند (اسونسن و همکاران .)2010 ،به انطباق با چارچوب خطمشیهای اخالقی حساس باشند
(وب .)2012 ،به ارتقای فرهنگ اخالقی در سازمان توجه کنند (وب .)2012 ،به سازمانهای
بخش عمومی توصیه شده است که رهبران اخالقی را انتخاب کنند و ظرفیتهای رهبری
اخالقی را توسعه دهند (ریل2013 ،؛ تالر و هلمیگ 2015 ،و مصطفی و عابدالمطلب.)2018 ،
کارکنان را به مقامات اخالقی معرفی کنند و آنها را ازنظر اخالقی آموزش دهند (ریل.)2013 ،
مسئوالن اخالقی توجه کنند که اولین گام عملی برای رسیدن به ادارات اخالقی ،بررسی ادراک
افراد از اخالق و سیاست در اداره امور عمومی است (ویگودا-گادوت .)2007 ،کمیسیونهای
اخالقی باید از منظر کارکردی ارزیابی شوند و نه از دیدگاه نمادین (راه .)2015 ،این کمیسیون-
ها باید برای بهبود اجرای اخالق و ایجاد ظرفیت اخالقی در حکومت از سیاست دوری کنند.
از قدرت موردنیاز برای هدایت تحقیقات اخالقی و اعمال جریمههای ضروری و تعیین نحوه
اعمال یا عدم اعمال قانون برخوردار باشند .منابع و بودجه آنها تضمین شده باشد .ساختار
واحدی داشته باشند و نسبت به فرهنگ سیاسی غالب حساس باشند .به جنبههای نمادین این
کمیسیونها برای شهروندان و ادارات حکومتی حساس باشند و برای ارتقاء عملکردشان در
افزایش ظرفیت اخالقی افراد اداری در حکومت مساعدت شوند (اسمیت .)2003 ،کارمندان
سازمانهای دولتی باید آگاه شوند که شخصاً مسئولیت اقدامات خود را بر عهدهدارند (یبواه-
آسیما و همکاران .)2016 ،استراتژیهای رفتاری اصلی تنها زمانی معنا مییابند که توسط
رهبران سازمانهای معتبر و ابتکارات انجمنهای حرفهای نهادینه شوند (بومن و ناکس،
 .)2008بیشتر سیاستمداران برای مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای خودشان از توجیه
استفاده میکنند که یکی از این توجیهات کدهای اخالقی هستند .این امر بر قدرت مقررات
اخالقی بهمثابهی انگیزهی رفتار خوب اثر میگذارد (کاول و همکاران .)2013 ،برای مدیریت
سالمت اداری باید ارزشهای مشترکی ایجاد شود که آگاهی مشترکی را در میان کارکنان
ایجاد کند و اختیار عمل آنها را هدایت کند (ون بلیزویک و همکاران .)2004 ،تمایل به
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کدگذاری اخالق باید با حمایت از فرصتهای خلق ارزشهای حرفهای مشترک تقویت شود
(ون بلیزویک و همکاران.)2004 ،
نتیجهگیری
دانشگاه بهمثابهی یکی از نهادهای اصلی جامعه در قبال فساد اداری مسئول است .تحقیقات
اندکی در مورد رابطهی میان اخالق اداری ،بهمثابهی ابزاری برای کاهش فساد اداری و
دانشگاه وجود دارد .یکی از این تحقیقات نادر ،تحقیق گوشال ( )2005است .به نظر او تئوری-
های دانشگاهی نقش مهم و مؤثری در ترویج اخالق یا بیاخالقی دارد و برای نهادینه کردن
دغدغههای اخالقی در اقدامات مدیریتی باید ابتدا آنها را در تئوریهای اصلی مدیریتی
نهادینه کرد .در همین راستا تحقق حاضر تالش میکند به این سؤال پاسخ دهد که برای
کاهش فساد اداری باید تئوریپردازی در مورد چه موضوعاتی در دستور کار محققان و مدرسان
اخالق اداری قرار گیرد .این مطالعه نشان داد که کانون تحقیقات تجربی که در  20سال
گذشته در حوزهی اخالق اداری انجامشده ،مدیریت اخالقی در بخش عمومی بوده است .هر
یک از مقاالت موردبررسی یک یا چند جنبه از این مدیریت اخالقی را بررسی کرده بودند
(جدول  .)1رابطهی اخالق و ان پی ام کانون تمرکز دو مطالعه بود .مطالعهی این رابطه ،در
چارچوب مدیریت اخالق قرار دارد زیرا رویکرد مدرن به مدیریت اخالق به دلیل پیدایش مدل
مدیریت دولتی جدید ارائه شد (نستاز )2013 ،که با ویژگیهای ساختاری و فرهنگی این مدل
تناسب داشت .تغییر رویکرد سنتی مدیریت اخالق به رویکرد مدرن ،کانون دو مطالعه بود .به
نظر نستاز ( ،)2013دو رویکرد به مدیریت اخالق وجود دارد .رویکرد سنتی (که همچنین
بهعنوان رویکرد انطباق یا رویکرد مبتنی بر قانون یا اخالق جاده پایین 1نیز شناخته شده است)
بر اهمیت استفاده از مقررات و رویههای رسمی و مفصل برای کنترل رفتارهای غیراخالقی
مستخدمان عمومی تأکید دارد .رویکرد مدرن (که همچنین بهعنوان رویکرد سالمت یا رویکرد
مبتنی بر ارزشی اخالق جاده باال 2نیز شناخته شده است) که بر هدایت و کنترل درونی متمرکز
است و بر ایجاد فرهنگسازمانی اخالقی برای پرورش صالحیت اخالقی کارکنان تأکید دارد.
هر یک از این رویکردها نمایندهی مفاهیم گوناگونی دربارهی چیستی اخالق و نحوهی اخالقی
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شدن (و ماندن) افراد است .رویکرد سنتی با مدل سنتی وبری اداره و رویکرد مدرن با مدل ان
پی ام متناسب است .استراتژیهای رویکرد سنتی به مدیریت اخالق (کدها و کمیسیونهای
اخالقی) کانون تمرکز چند مطالعه بود .در اکثر این مطالعات کدها ،اصول و اصول راهنمای
اخالقی و در دو مطالعه کمیسیونهای اخالقی مطالعه شده بود .وظیفهی این کمیسیونها
بررسی تطابق مقامات رسمی و منتخب با قوانین اخالقی و تضمین رفتار اخالقی آنهاست
(راه .)2015 ،استراتژیهای رویکرد مدرن به مدیریت اخالق (رهبری ،فرهنگ اخالقی و جو
اخالقی) کانون تمرکز یک دسته از مطالعات بود .در بیشتر این مطالعات رهبری اخالقی و در
بقیه ،بهاستثنای یکی که فرهنگ اخالقی را مطالعه کرده بود ،جو اخالقی مطالعه شده بود.
منظور از جو اخالقی ادراکات مشترک دربارهی آنچه ازنظر رفتار درست است و ادراکات
مشترک دربارهی نحوهی مدیریت مسائل اخالقی است (کاسکنووری و همکاران.)2019 ،
پیشنیازهای مدیریت اخالق در بخش عمومی (ادراکات و نگرشهای اخالقی و علل رفتار و
تصمیم اخالقی) کانون تمرکز یک دسته از مطالعات بود .مطالعهی نگرشها و ادراکات اخالقی
حداقل به دو دلیل در چارچوب مدیریت اخالق قرار دارد .اول ،به نظر بومن و همکاران (،)2001
مطالعهی نگرشهای کارکنان یکی از راهبردهای مدیریت اخالق است که ذیل استراتژیهای
مبتنی بر کارکنان قرار دارد .دوم ،فهم ادراکات و نگرشهای تمام ذینفعان بخش عمومی به
دلیل کمک به فهم چیستی اخالق ،پیشنیاز استفاده از استراتژیهای سنتی و مدرن است
(نستاز .)2013 ،در گروه دیگری از این مطالعات ،علل رفتار و تصمیم اخالقی بررسی شده
بودند .مطالعهی علل رفتار و تصمیم اخالقی به تبیین تئوریهای بنیادینی کمک میکند که
رویکردهای سنتی و مدرن مدیریت اخالق در آنها ریشهدارند .این تئوریها با پاسخ به این
سؤال که چطور میتوان افراد را اخالقی کرد و اخالقی نگه داشت ،رویکردهای سنتی و مدرن
را از یکدیگر متمایز میسازند (نستاز.)2013 ،
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سنتی

استراتژیهای سنتی

رویکردهای مدیریت اخالقی
مدرن

استراتژیهای مدرن

کدها ،اصول و
مقررات اخالقی
کمیسیونهای
اخالقی
رهبری اخالقی
جو اخالقی
فرهنگ اخالقی

پیشنیازهای مدیریت اخالق
رابطهی میان مدیریت دولتی جدید و
اخالق
تغییر رویکرد از سنتی به مدرن

نگرشها و ادراکات اخالقی
علل رفتار و تصمیمگیری اخالقی
اخالق فعالیتهای اداری انجامشده در چارچوب ان پی ام
رابطهی اصول اخالقی و ان پی ام و پسا ان پی ام
توصیف مدرن بهمثابهی جایگزینی برای سنتی
مداخله برای تغییر رویکرد

با تکیه بر یافتههای گوشال ( ،)2005از یافتههای گفتهشده میتوان نتیجه گرفت که مدیریت
اخالقی در بخش عمومی ،موضوعی محوری است که باید در کانون توجه محققان و مدرسان
اخالق اداری قرار گیرد .بهبیاندیگر ،ایفای نقش دانشگاه در کاهش فساد اداری ،در گروی
کمک به تحقیقاتی است که کانون توجه آنها تئوریپردازی در مورد مدیریت اخالقی است.
تئوریپردازی که خود شامل تحقیق و بررسی در مورد رویکردهای مدیریت اخالقی ،پیش-
نیازهای مدیریت اخالقی ،رابطهی میان مدیریت دولتی جدید و اخالق و مداخله برای تغییر
رویکرد سنتی به رویکرد مدرن است .این تئوریپردازیها و آموزش آنها در رشتهی مدیریت
دولتی و سایر رشتههای مرتبط با دولت و حکومت میتواند به نهادینه شدن اخالق در جامعه
و درنتیجه ،کاهش فساد اداری کمک کند .دانشافزایی این مطالعه در آن است که اول ،یکی
از معدود تحقیقاتی است که به رابطهی میان اخالق اداری و دانشگاه میپردازد و با این کار
توجهها را به نقش دانشگاه در اخالقی/غیراخالقی کردن جامعه جلب میکند .دوم ،با آشکار
کردن یکی از موضوعات محوری حوزه اخالق اداری ،به تئوریپردازی در این حوزه نوپا کمک
میکند .سوم ،با کمک به تئوریپردازی در حوزهی اخالق اداری ،به دانشگاه کمک میکند تا
مسئولیت اجتماعی خود را در قبال یکی از معضالت معاصر جامعه بشری یعنی فساد به نحو
شایسته ایفا کند.
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