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   دهيچك

ـ  يكپـارچگ يتناسـب و   ينوشتار حاضر، بررسـ  يهدف اصل و  اسـتمداران يگفتـار و رفتـار س   نيب
و  ياسيمقامات س يبرا ياصل يژگيو كيعنوان  به تواند يعامل م نيو ا باشد يم يكارگزاران دولت

ـ قلمـداد گـردد. در نوشـتار حاضـر تـالش گرد      يدر عرصـه حكومتـدار   يياجرا تـا موضـوع    دي
از منظـر   يليو تحل يفيبه صورت توص يو كارگزاران دولت رانيكردار مد ورفتار  نيب يكپارچگي

مربوطـه احصـاء و    نيو سـپس مضـام   رديـ اسالم و غرب مـورد مطالعـه و مداقـه قـرار گ     يمبان
هـدف   ،يفـ يروش آن ك ،يري. فلسـفه پـژوهش حاضـر تفسـ    دياستخراج گرد يمفهوم يها گزاره

هـا   داده يآور . نگارنده به منظور جمـع باشد يم يكاربرد زيآن ن يريگ و جهت ،يفيپژوهش توص
و  مياستفاده نموده است. مفـاه  يو اسالم يبه مقاالت و متون علم با مراجعه يا از روش كتابخانه

در شـناخت و درك   يو كارگزاران دولت رانيشده به مد نييتب يالگو زياحصاء شده و ن نيمضام
ـ (كردار)  ) و رفتاراه (وعده گفتار نيو تناسب ب يكپارچگي شتريهرچه ب ـ و ا رسـاند  يمـ  ياري  ني
   حكومت و مردم گردد. نيموجب كاهش شكاف ب تواند يمهم م

  .گفتار و رفتار يكپارچگي گفتار، رفتار، اخالق، :يديلك واژگان
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   مقدمه

 مختلـف عوامـل یـعتجم و اجتمـاع مختلـف عناصر اتحاد یمعنا  به لغت فرهنگ در 1یکپارچگی
 یریت،مـد و سازمان های یهنظر یرس یبررس در ).١١٣٠ص ،١٣٨۶ پور، یانآر و پور ن یا(آر باشد یم

 عنـوان بـه اسـت. گرفته قرار یریتمد علم های یهنظر و مکاتب از یبرخ یدتأک مورد یکپارچگی واژه
 یرقـابت تـوان یشافـزا و بقـا هـدف با یطمح و سازمان ینب یکپارچگی بر یستمیس مکتب در مثال،

 و گفتـار انطبـاق موضـوعبر  یزن )١٩۴٩( یولفا یادار اصول یهنظر در است. شده یدتأک ها سازمان
 و دارد مـی بیـان" انصـاف اصـل" عنـوان بـا را خود گانه چهارده اصول از یکی فایول .دارد یدتأک 2رفتار
 موجـب آن اعمال که داند می عادالنه گفتار و کردار و رفتار از ای مجموعه بر ناظر را اصل این از منظور
         .شود می آن اهداف و سازمان به نسبت کارکنان خودگذشتگی از و ایثار روح و وفاداری افزایش
 یمحکـ و باشـد یمـ گفتـار و کردار یهماهنگ و بودن یکسان همانا اخالق یشمندان،اند نظر  به
 های ینگران ).٢ص ،١٣٩١ زاده، یف(شر باشد منطبق هم با او کردار و پندار و گفتار که است یکس

 حـوزه در ینـهزم یـنا یپژوهش یها تالش و است کار و کسب های یوهش در مهم بخش یک یاخالق
  ).٢٠١١ ،وود و (اسونسون است شده انجام یسازمان یریتمد

  بـه عمـدتاً  گـردد، مـی متجلـی مدیران گفتار و کردار رفتار، در که هایی شایستگی انواع و تعداد
 دیگـران، و پـورعزت( اسـت مدیریتی های فعالیت انجام در بیشتر اثربخشی و بهتر عملکرد منظور
  ). ١١۶ص ،١٣٩۶

 جهـان اداری نظـام تنگناهـای و مشـکالت" عنـوان با بحثی در) ٣٨٢−٣٧۵ص ،١٣٨٨( الوانی
 و بررسـی مـورد را توسـعه حال در کشورهای اداری نظام بر حاکم فرهنگی های ویژگی از برخی" سوم

 در. باشـد مـی" عمـل جـای  بـه سـخنگویی فرهنـگ" هـا، ویژگـی ایـن از یکی. دهد می قرار توصیف
. نیست خبری عمل از اما گویند؛ می سخن بسیار ها آرمان و ها آل ایده درباره توسعه حال در کشورهای

 وضـع مقرراتـی و قوانین و رسند نمی عمل مرحله به هرگز که شوند می طراحی کلی و جامع های برنامه
 اسـت؛ ارزشـمند کالم در صداقت. شد نخواهند اجرایی گاه هیچ است، مشخص آغاز از که شوند می
 سـخنگویی فرهنگ نیز اداری های سازمان در فضایی، چنین در. است رایج صداقتی بی جامعه در ولی

  .    است اندک عمل آن عوض در اما بسیار؛ ها وعده و شود می اقدام و عمل جانشین
 .نمایند می حکمرانی مردم، و سیاسی بازیگران بر دولت زبان از استفاده با همواره دولتی مدیران

 را جامعـه آحـاد ریسـا توانند یم ساالری زبان یا زبان سلطه طریق از دولتی مدیران دیگر، عبارت  به
 اثـر بـر هکـ یزبـان انـد؛ گانـهیب آن با مردم عامهطور معمول  به هک یزبان .دهند قرار خود نفوذ تحت
 ،یراسـکبورو و دولـت اداره فرهنـگ خالصـه طـور به و ها برنامه اهداف، ن،یقوان مجموعه با ییآشنا

                                                           
1. Integration   2. Consistency of Words and Action  
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 در یعـال سـطح رانیمـد واقـع، در ).١٣٠ص ،١٣٨٧ پـورعزت،( است افتهی توسعه و گرفته لکش
 بـا باشـند، شـهروندان یها خواسته و ازهاین یپاسخگو است قرار هک یمواقع در یدولت یها سازمان
 شیآرا با نیهمچن و هستند ناآشنا و گانهیب آن با عامه مردم هک یمیمفاه و ها واژه یسر کی از استفاده

 جامعـه شـهروندان بـر شـوند، یمـ آن متوجـه خـود و اسـتمدارانیس تنهـا هکـ یطـور به ها واژه نیا
 ننـدک یمـ یخـال شـانه تیمسـئول بار ریز از و روند یم طفره ییپاسخگو از و نندک یم سلطه اعمال

  ).١١۵−١١۴ص ،١٣٩١ همکاران، و مقیمی(
 مکـ یدولتـ ینهادهـا و دولت به نسبت مردم عامه اعتماد است، شده باعث هک یعوامل از یکی
 هکـ نـدینما یتلقـ ارآمدکنا را  آن داشته، یراسکبورو به نسبت یمنف یتیذهن هک است نیا باشد، شده
 نیـا شـدن لیتبـد و یدولتـ رانیمد سوی از آن از سوءاستفاده و یراسکبورو زبان اربردک زین آن لیدل

 هکـ انـد شـده باعث زبان از سوءاستفاده با یدولت رانیمد گر،ید یا گفته به .است دولت زبان به زبان
  .ندینما جادیا یاساس افکش ملت و دولت نیب

 از و اخالقی اصول از یکی مدیران رفتار و گفتار بین یکپارچگی شود، می مالحظه که طور همان
 موجـب توانـد مـی رفتـار و گفتـار بین تناسب و باشد می مدیران شایستگی به مربوط الزامات جمله
 تواند می مدیران رفتار و گفتار بین یکپارچگی واقع، در .گردد سازمان در عادالنه رفتاری گیری شکل
 یأر مـدیران عـدالت بـه کارکنان آن، طی و گیرد قرار ارزیابی مورد کارکنان ادراک و نگرش طریق از

 ای مراوده عدالت را سازمان در عدالت ابعاد از یکی )٢٠٠١( گرینبرگ راستا، همین در .داد خواهند
 ایـن در و باشـد مـی دیگـران بـا تعامـل در مدیران عدالت بر مبتنی رفتار آن از منظور و دارد می بیان

 و صداقت میزان حیث از را مدیران رفتار و برد پی مدیران کردار و گفتار بین تناسب به توان می تعامل
   .داد قرار سنجش و بررسی مورد نمایند، می رفتار که آنچه و دارند می بیان که آنچه بین نوایی هم

 عرصه در ویژه به دولتی کارگزاران و سیاستمداران رفتار و گفتار بین تناسب و یکپارچگی باب در
 پژوهشـی حاضـر، مطالعـه منظر این از و است، نشده انجام کافی های پژوهش کشور، اداری نظام
 یکپـارچگی موضـوع راستای در تحقیقاتی خأل تواند می حاضر مطالعه دیگر، عبارت به .است تازه
 های پایگاه در همچنین، .نماید جبران اندکی را کشور اداری نظام در دولتی مدیران رفتار و گفتار بین

 رفتـار و گفتار بین تناسب موضوع مطالعه و بررسی به که ای مقاله یا نامه پایان هیچ آنالین اطالعاتی
 حاضـر، نوشـتار موضـوع بـه راجع منسجم و مفید مطالب حتی .نشد یافت بپردازد، دولتی مدیران
 پژوهشـی متـون سـایر هماننـد مطالعـه ایـن از حاصـل نتایج علمی، منظر از .است کمیاب بسیار
  .گیرد قرار دولتی کارگزاران و گذاران مشی خط ن،امحقق و پژوهشگران برداری بهره مورد تواند می
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   غرب دیدگاه از نظری مبانی

 بـارز هـای جنبـه از یکـی )٢٠٠٠( 3دنهـارت و دنهـارت و )١٩٩٩( 2دنهارت و )٢٠٠٧( 1بورگن
 معتقـد )٢٠٠٧( بـورگن .دارنـد مـی بیـان "اعتماد" موضوع را حکومتداری و دولتی مدیریت عرصه
 دنهـارت .باشـد مـی "اعتماد" لباس این تار یم،ینما تشبیه لباس یک قالب در را حکومت اگر است،

 اعتمـاد کـاهش دولتـی، هـای سـازمان فـراروی اصـلی های چالش از یکی دارد، می بیان )١٩٩٩(
 )٢٠٠٧( بـورگن نظـر طبـق .باشـد مـی دولـت بخـش کارکنـان و هـا سـازمان به نسبت شهروندان

 نسبت شهروندان اعتماد کاهش بارز های جنبه از یکی که داشت اذعان توان می )١٩٩٩( دنهارت و
 انتخابـاتی شـعارهای و هـا وعده گفتار، بین تناسب عدم دولتی، های سازمان و حکومت دستگاه به

 دیگـر، عبـارتی  بـه .باشـد مـی هـا مشـی خـط و هـا سیاسـت تبیین و تدوین چگونگی با دولتمردان
 زیادی فاصله شهروندان توقعات و انتظارات با دولتی کارگزاران و مدیران های سیاست و ها مشی خط
 و ننمایند ارزیابی معتمد یک مقام در دولتمردان شهروندان، تا شد خواهد موجب شکاف این و دارد

    .گردد می مدیران مشروعیت و اعتماد کاهش موجب امر این طبیعتاً 
 4آلیسـتر مـک .شـود مـی عمومی اعتماد افزایش موجب مدیران، عمل و گفتار میان یکپارچگی

 اطمینـان دیگـری کـردار و گفتـار بـه نسبت فرد یک که است حدی اعتماد دارد می اذعان )١٩٩۵(
   .کند رفتار آن براساس که دارد تمایل و داشته

 اسـت ای شیوه ارزش بر مبتنی رهبری. است ارزش بر مبتنی رهبری اخالقی، بارز های جنبه از یکی
 هنجارهـای و هـا ارزش از آن در و گیـرد مـی قرار توجه مورد دو هر و معنوی و مادی های جنبه آن در که

 تأییـد و تقویـت پیـدایش، موجـب ارزش بـر مبتنـی رهبـری). ٢٠٠٣ بیتل،( شود می گرفته بهره پایدار
 پیـروان و رهبـر بـین کـه اسـت ای رابطه ارزش بر مبتنی رهبری از مقصود. شود می سازمانی های ارزش

 وی کـه است سازمان رهبر تأیید مورد که دارد قرار شده نهادینه های ارزش و مشترک های ارزش براساس
 وجـود رهبرانـی از عـالی هـایی نمونـه). ۴١١ص ،١٣٩٢ دفت، ال( است پایبند آنها به کردار و گفتار در

 بـود خواهد اثربخش رهبری زمانی تنها که باورند این بر آنان. نهند می ارج خاص های ارزش به که دارند
 رهبـران). ١١٧ص ،١٩٩۵ انـدرلی، و مورفی( باشد داشته وجود" مقدس" ای رابطه پیروان و رهبر بین که

). ١٨ص ،١٩٩۴ 5کین، هین و تراسی( دارند خود عملکرد و گفتار بین باالیی سازگاری و ثبات اثربخش،
 تعهـد بـه و است، گفتار با اعمال بین تطبیق عامل صداقت که است آن بیانگر رهبری حوزه در مطالعات
 دولتـی کـارگزاران و حاکمـان بنابراین،). ٧٠٩ص ،١٩٩۵ 6دیگران، و مایر( شود می مربوط شخصی

                                                           
1. Bourgon   2. Denhardt  
3. Denhardt & Denhardt  4. McAlister  
5. Tracey & Hinkin  6. Mayer et al  
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 بـر مبتنـی رهبـری بـر بایـد خـوب، حکمرانی گیری شکل و حکومت و مردم بین پیوند بهبود جهت
 حاکمـان و رهبـران رفتـار و گفتار بین که شد خواهد نهادینه هنگامی مهم این و باشند پایبند ارزش
    .باشد برقرار نوایی هم و تناسب جامعه،

 از کـه  حالی در و کنند ارسال مبهم های پیام نباید و باشند می نقش مدل یک خود ارشد، مدیران
 باشـند دیگـری اسـتانداردهای تـابع عمـل در گوینـد، مـی سـخن خاصـی اخالقـی استانداردهای

   ).٢٠٠۴ 1،اینگرید(
 در ویـژه بـه اداری هـای نظـام در توجـه قابل های ویژگی از یکی دارد، می اذعان )٢٠٠١( هدی
 یـا 2فرمالیسـم را آن کـه است واقعیت و ظاهری شکل بین تفاوت وجود توسعه، حال در کشورهای

 عمالً  که آنچه جای  به چیز، هر دادن نشان تر بزرگ :از است عبارت پدیده این .نامد می ظاهرپرستی
  :نمود مالحظه زیر شرح به حدودی تا توان می را ها واقعیت و انتظارات بین شکاف .دارد وجود
   .نیست اجرا قابل که قوانینی کردن وضع −
    ؛شود می گرفته نادیده صدا و سر بی که پرسنلی مقررات پذیرش −
    مرکز؛ در گیری تصمیم بر شدید کنترل اعمال با همزمان اداری، های تصمیم تغییر برنامه اعالم −
 انجـام آن از بخشی فقط که  حالی در شده، تعیین پیش از اهداف تحقق بر مبتنی گزارش ارائه −

   .است گرفته
 ولـی ؛شـود می دیده نیز یافته توسعه کشورهای در تمایالت این که کند می اضافه )٢٠٠١( هدی

   .است فراگیرتر و بیشتر خطا این توسعه، حال در کشورهای اداری های سیستم در
 بـارز هـای جنبـه از یکـی دارنـد، مـی بیـان )٢٠٠٠( دنهارت و دنهارت و )١٩٧٧( لیف گرین
 خـدمت در بایـد مدیران که دارد می بیان خادمیت اصل .است "خادمیت" موضوع مدیران، عملکرد
 به خدمت ارائه باشد، مدیران انگیزه ایجاد یمبنا و اساس تواند می که چیزی و باشند مردم و جامعه

 خـدمت ارائـه اصـلی هـای جنبـه از یکـی کـه داشـت اذعان توان می بنابراین، .باشد می شهروندان
 ترسـیم مردم رفاه و ارتقا سطح بهبود برای مدیران و کارگزاران که باشد چیزی آن بین انطباق تواند می
 کـه آنچـه بـین مردم .دارند می عرضه جامعه به کاال یا خدمت قالب در که آنچه با دارند؛ می بیان و

 و قضـاوت نمایند، می رفتار عمل در که آنچه با دارند، می بیان جامعه توسعه سطح بهبود برای مدیران
  .  داد خواهند رأی مدیران ایمان و اعتماد، مشروعیت، صداقت، به مردم فرایند این طی و نمایند داوری

 کـردار و گفتـار یکپـارچگی و انطبـاق میـزان از مردم اطمینان حصول منظور  به )١٣٨٠( هیوز
 بهبـود و گیـری شـکل موجب وکیل−اصیل تئوری .نماید می مطرح را 3وکیل−اصیل تئوری مدیران،

                                                           
1. Ingrid   2. Formalism  
3. Principal- Agent Theory  
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 متمـایز یکـدیگر از خصوصـی و دولتـی بخـش در موضـوع ایـن و شـد خواهد 1پاسخگویی نظام
 در مـدیران وکیـل، و باشند می سرمایه و سهام صاحبان همان اصیل خصوصی، بخش در .باشد می
 اسـت، سـود افـزایش همـان کـه سـهامداران اهـداف راستای در بایست می که شوند می گرفته نظر

 دولتـی کـارگزاران و مدیران وکیل، و هستند، مردم همان اصیل دولتی، بخش در اما ؛نمایند فعالیت
 بنـابراین، .نماینـد اقـدام شـهروندان و مـردم انتظـارت و اهداف راستای در بایست می که باشند می
 بـا کـه دولتی کارگزاران نمایند؛ حاصل اطمینان باید مردم دولتی مدیریت یا حکومتداری عرصه در
 همـواره و نماینـد مـی عمـل جامعـه منـافع راسـتای در انـد، زده تکیـه قـدرت کرسـی بر مردم یأر

 دارنـد مـی بیـان دولتـی کـارگزاران و مـدیران کـه آنچـه و دهنـد، مـی قـرار توجه مورد را ملی منافع
 در )رسـد مـی شـهروندان اطـالع بـه ها رسانه طریق از همواره آنها گفتارهای و ها ایده انعکاس که(

 بـین تناسـب این و باشد؛ می لمس و مشاهده قابل نیز آنها های سیاست و تصمیمات و عمل عرصه
   .شد خواهد آنان به شهروندان اعتماد و مشروعیت افزایش موجب کارگزاران رفتار و گفتار
 بایسـت مـی دولتـی کـارگزاران و سیاسـتمداران رفتـار و گفتار بین بیشتر پذیری انطباق منظور  به

 را ذهنـی مـدل )١٩٩٢( 2سـنگه .گیـرد قـرار شناسـایی مـورد آنان ذهنی مدل بر حاکم مفروضات
 .اسـت کـرده تعریف تصورات و تصویرها دادن تعمیم و کرده رسوب ذهن در شدیداً  که مفروضاتی

 براسـاس اسـت ممکـن کـه اسـت افـراد دانـش سـاختار ذهنـی مدل است، معتقد )٢٠٠٢( 3کال
 )بـودن منفـی یا مثبت( جهت و پویایی، دقت، درستی، پیچیدگی، میزان :مانند گوناگون معیارهای

 اعتمـاد ایجاد عمومی، منافع به توجه :نظیر مفروضاتی که نمود مشخص باید پس .شود بندی طبقه
 سـایر و سـاالری مردم ترویج فساد، با مبارزه شهروندمداری، پاسخگویی، مداری، اخالق عمومی،

 رهبـران، ذهنـی مـدل اصـلی هـای لفـهؤم عنـوان بـه دولتـی، مـدیریت حوزه در بنیادین مفروضات
     .باشد می دولتی کارگزاران و سیاستمداران

 اجتمـاعی سـاختار در را مـدیران رفتار و گفتار بین تناسب تا باشد می درصدد نگارنده ادامه در
 بـه اجتمـاعی سـاختار .بـرد مـی بهره )١٩۴٩( 4دیویس نظریه از راستا این در و کند بررسی جامعه
 .انـد درآمده الگو و قاعده صورت  به که دارد اشاره جامعه یک افراد میان موجود روابط از هایی جنبه

 تحلیلی طور به را انسانی تشکل هر اجتماعی ساختار )١٩۴٩( دیویس از نقل به )٢٠٠٣( 5اسکات
  .نماید می تقسیم جزء دو به

 در. دارد وجـود دوگانـه واقعیت نام  به ای مسئله همواره انسانی جامعه در که دارد می اذعان دیویس
                                                           
1. Accounability   2. Senge  
3. Khella    4. Davis  
5. Scott 
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 2واقعـی نظـم یـک دیگر طرف در و دارد قرار باشد، باید آنچه شامل 1هنجاری سیستم یک طرف یک
. باشد هم از جدا یا و هم بر منطبق کامالً  تواند نمی نظم دو این هست؛ آنچه شامل 3رفتاری ساختار یا

 انتظـارات و هنجارهـا هـا، ارزش شـامل جـزء این. است اجتماعی ساختار دیویس، نظریه جزء اولین
 هنجارهـا،. رونـد مـی کـار  بـه رفتاری اهداف انتخاب در که هستند معیارهایی ها، ارزش. است نقش
 بـرای که استانداردهایی یا انتظارات ها، نقش. کنند می مشخص را رفتار که هستند ای یافته تعمیم قواعد

 جـزء دومـین. رونـد مـی کـار  بـه کرده، اشغال را خاص اجتماعی موقعیت یک که فردی رفتار ارزیابی
 بـر رفتاری تجویزات جای  به جزء این. است رفتاری ساختار یا واقعی نظم عنوان تحت دیویس، نظریه
 هـا، فعالیـت عامـل سه اجتماعی رفتار از )١٩۵٠( 4هومانز معروف بندی طبقه. دارد توجه واقعی رفتار
  .  کنند می معرفی رفتاری ساختار دهنده تشکیل عوامل عنوان به را احساسات و متقابل های کنش

 هـم بـر منطبـق و مسـتقل رفتاری؛ و هنجاری ساختار آید، برمی دیویس نظریه از که طور همان
 بـر را ای عمـده هـای محـدودیت هنجاری ساختار .اند وابسته هم  به متفاوتی میزان به بلکه ؛نیستند
 قواعد از بسیاری مسئول و دهد می جهت را آن و داده شکل را رفتار کند، می تحمیل رفتاری ساختار

 کرده تجاوز هنجاری ساختار از رفتارها از بسیاری دیگر، طرف از .است موجود رفتاری الگوهای و
 عمیقی شکاف همواره است، معتقد دیویس .شوند می ساختار آن در تغییرات و توسعه عمده منبع و

 سـاختار .دارد وجـود )رفتـاری سـاختار( واقعـی رفتـار و )هنجـاری سـاختار( ایدئال باورهای بین
 و بـوده مستقل حدودی تا که  حالی در یک هر و دارند قرار پویا تنش حالت یک در رفتاری و هنجاری

 کشمکش امکان و نماید، می وارد دیگری بر را مداومی فشار حال  عین در کند، می تغییر مستقل طور به
 افـراد بین روابط و ساختار قالب در ها کشمکش. دارد وجود اجتماعی ساختار هر افراد میان در همواره

 تنهـا نه ساختاری عوامل. ندارند بستگی افراد ذاتی و تهاجمی خصوصیات به و آیند می وجود  به گروه و
  توجـه با. گیرند می دربر نیز را تغییر و رفتاری کج اضطراب، و تنش بلکه نظم و ثبات مانند خصوصیاتی

 بـه مـدیران رفتـار و گفتـار بـین تناسـب عـدم اصـلی علـت که داشت اذعان توان می دیویس نظریه به
 ایـن و باشـد می جامعه اجتماعی ساختار در موجود های کشمکش دلیل  به دولتی، بخش در خصوص
 برخـی به نتوانند دولتی مدیران تا شد خواهد موجب رفتاری و هنجاری ساختار میان موجود کشمکش

 جامعـه عمـوم و شـهروندان نـزد ظـن ایـن همواره و نمایند عمل خود تبلیغاتی شعارهای و ها وعده از
 همـواره آنـان رفتار و گفتار بین و نبوده پایبند خود های وعده و ها قول بر مدیران که داشت خواهد وجود
 در کـه است شرایط این از ای نمونه ویکتوریا زمان انگلستان مثال، عنوان به. دارد وجود عمیقی شکاف

 )١٩٩۶( مـارکوس همچنین،. داشت رواج جنسی فساد اخالقی، مسائل رعایت بر تأکید رغم علی آن
                                                           
1. Normative System   2. Actual Order  
3. Behavioral Structure   4. Homans  
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 مطـرح را اداری فسـاد بـا مبـارزه و اشـتغال ایجاد شعار فیلیپین جمهوری ریاست انتخابات عرصه در
    .بود اداری عظیم فساد یافت، رواج وی دولت در که چیزی آن اما نمود؛

 قیــطر از مطلــوب فرهنــگ جــادیا در پــی همــواره رهبــران دارد، مــی اظهــار )٢٠١۴( 1بوســی
 تنـاقض کـه است نآ ند،یفرا نیا مشکالت از کیی .هستند کارکنان در خود های ارزش سازی درونی
 داشـته وجـود هـم قبـل از تناقض نیا .شود می آشکار سازمانی های ارزش و فردی های ارزش میان

 کننـد می حس کارکنان که  زمانی .شود می آشکار تناقضات ها، تالش نیا با و بوده پنهان ولی است،
 نیـا در .دهنـد می دست از را کار معنای دارد، رتیمغا آنان ارزشی های تیاولو با شده بیان اصول
 شاتیگرا با را شرکت های ارزش که است نیا غیرواقعی و غیرعملی پاسخ کی کرد؟ دیبا چه حالت
 روی و تئـوری حـد در دیشا و نیست ریپذ امکان سادگی به امر نیا اما ؛کنیم همسو کارکنان ارزشی
 همسوسـازی بحث بر مطلوب فرهنگ ساخت برای ارشد رهبران بنابراین، .باشد ساده آن بیان کاغذ
 مطـابق .شـوند مـی متمرکـز مطلـوب سازمانی های ارزش سازی نهینهاد و سازمان و فرد های ارزش
 مـدیران رفتـار و گفتـار بـین تناسب عدم ایجاد بارز دالیل از یکی که داشت اذعان توان می ١ شکل

 سیاسـی و اجتمـاعی های کشمکش وجود دلیل  به توسعه، حال در کشورهای اداری نظام در ویژه به
 و اسـت آنان رفتاری و هنجاری ساختار میان عمیق شکاف بروز و کشورها این اداری نظام بر حاکم
 و هــا برنامــه تبیــین درصــدد آنکــه جــای  بــه اداری نظــام ارشــد کــارگزاران و مــدیران راســتا ایــن در

 زا تـنش فضای یک در همواره باشند، خود تبلیغاتی شعارهای و ها وعده پوشش جهت هایی سیاست
 و بـود خواهنـد درگیـر اسـت، اجتماعی و سیاسی مختلف های جناح نظرات و ها دیدگاه حاصل که

 اسـت، انتخابـاتی هـای وعـده داشت، خواهد سپرده فراموشی به که چیزی فضایی چنین در طبیعتاً 
 مشـارکت انتخابات عرصه در شعارها، و ها وعده این به عمومی اعتماد دلیل  به شهروندان که چیزی
 اداری، نظـام در سیاسـی و اجتمـاعی هـای کشـمکش و هـا تنش وجود دلیل  به پس .اند داشته فعال

   .بود خواهیم کارگزاران و مدیران رفتار و گفتار بین تناسب عدم شاهد همواره
  
  
 
 
  

  شکاف ایجاد و رفتاری و هنجاری ساختارهای بین پویا تنش و کشمکش :١ شکل

  )نگارنده فکری تراوش :خذأم(
                                                           
1. Busse 

  هنجاری ساختار
 ) بایدها(

  یرفتار  ساختار
 ) ها(هست

یو کشمکش اجتماع فشار

شکاف
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 1دیـوی و مـورفی. نمـود قلمـداد کـردار و گفتـار بـین تناسـب عامـل عنوان به توان می را ها ارزش
 و رسـوم و آداب گیـری، انـدازه قابـل هـای کمیـت هـا، انگیـزه ها، نگرش عنوان به را ها ارزش) ٢٠٠٢(

 بـر ارزش حـوزه پردازان نظریه بیشتر هرچند. گیرند می نظر در مختلف های حوزه در گذشته های سنت
 هـدایت یـا هـا هـدف انتخـاب بـرای معیارهـایی یا استانداردها ها، ارزش که دارند نظر اتفاق مهم این

 هنجارهـا دارد، اذعـان) ٢٠٢ص ،١٣٧٧( مر هس. دارند ثبات حدی تا زمان طول در و هستند اعمال
 یـک بـا رویارویی هنگام  به دارند انتظار دیگران از سازمان ارشد کارکنان که هستند رفتاری های مالک

 تفکـر اسـتانداردهای اخالقـی، معیـار یـک در موجـود عقاید. کنند عمل آنها مطابق خاص وضعیت
 فکـر مـالک آن مطـابق دارنـد، انتظار دیگران از سازمان ارشد افراد که هستند هایی مالک آنها. هستند
 اتخاذکننـده منبـع و منشـأ سـازمان ارزشـی سیسـتم اسـت، معتقـد) ۴١١ص ،١٣٩٢( دفت ال. کنند
  .  است سازمانی های ارزش

 و احترام اند توانسته نهند، می ارج خاص هایی ارزش به که رهبرانی دارد، می اظهار) ١٩٧٩( 2ویک
 داشـتن سبب  به نمایند، می اعالم که ای شده شناخته های ارزش بر عالوه. کنند جلب را کارکنان اعتماد

. انـد شده واقع زیردستان احترام مورد نظر، مورد های ارزش به دستیابی راه در ایثار و قاطعیت شهامت،
) دارنـد آنهـا بـه کـه اعتمادی و اند قائل آنها برای کارکنان که احترامی( ها پدیده این از توانند می رهبران
 همچنین،. نمایند ارائه عالی بسیار عملکردهای تا شوند آنها انگیزه موجب وسیله بدان و نموده استفاده

 ،١٩٩٩( دنهـارت. نماینـد ارائـه سـازمان رسـالت از باشـکوه تصـویری وسـیله  بـدین تواننـد می آنها
. ١: از اسـت عبـارت دولتـی هـای سـازمان به اعتمادی بی عمده دالئل است، معتقد) ٢٨٧−٢٨۶ص
 کـه انـد گرفتـه قـرار عمـومی امـور مناصـب در افـرادی. ٢ شـود؛ مـی مشـاهده آنهـا در صـداقتی بی

  .  نیست یکی مردم و جامعه های ارزش با هایشان ارزش
 دنبـال  بـه بایـد آنهـا رهبـران و هـا حکومـت که نماید می تأکید) ١٩٩٩( دنهارت راستا، همین در
 توانمندسـازی به کردن نهی و امر جای  به رهبران نقش و باشند کارگروهی و مشارکت نظیر هایی ارزش
 اذعـان) ١٩٩۶( کالپـر همچنـین،. بگیـرد خـود  بـه را مربی و راهنما نقش باید رهبری و یابد می تغییر
 طریـق از ارتبـاط این باشند، بیشتری ارتباط در مردم با بخواهند آنها رهبران و ها حکومت اگر دارد، می

 بـین تناسب و یکپارچگی شود، می داده نشان ٢ شکل در که طور همان بنابراین،. گیرد می شکل اعتماد
  .بود خواهد پذیر امکان ها ارزش بر تأکید با تعالی و کمال سوی  به حرکت راستا همین در و گفتار و رفتار

  

                                                           
1. Murphy & Davey  2. Weick  
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  ها ارزش بر یدتأک با کمال سوی  به حرکت و رفتار و گفتار بین تناسب :٢ شکل

  )نگارنده فکری تراوش :خذأم(

  
   اسالم دیدگاه از نظری مبانی

 و گفتارهـا محتـوای تحلیـل براسـاس مکتـب هـر رهبـران اعتقادی و نظری مبانی و ها دیدگاه تبیین
 و همـدیگر کنـار در او کلمات منطقی چینش و فرد هر های گفته درک با چراکه آنهاست؛ کردارهای
 مطالعه مورد موضوع درباره فرد آن های دیدگاه از جامع درکی به توان می که آنهاست محتوای تحلیل
 تحـت مخبوء المرء فإن تعرفوا تکلموا" :فرمایند می باره این در امیرالمؤمنین که چنان یافت؛ دست
 و یخچـالی( "اسـت پنهـان خـود زبـان زیر در انسان چراکه شوید، شناخته تا بگویید سخن ؛لسانه

   ).٣٩٢ حکمت ،البالغه نهج از نقل به ؛٧٠ص ،١٣٩٣ گنجعلی،
 گفتـار از پرهیـز ،)۴۴ ،بقره ؛٢ ،صف( کریم قرآن منظر از رانیمد یها یژگیو و صفات از یکی
 تعـالی و رشـد سـاز زمینـه بایـد مدیریت، عمومی وظایف انجام بر عالوه مدیران .است عمل بدون
 کـه افـرادی مـدیریت، از برداشـتی چنـین بـا ارتبـاط در باشند؛ سازمان در نیز افراد معنوی و مادی
 بتواننـد تا باشند هایی ویژگی و صفات دارای باید شوند، می هایی مسئولیت و وظایف چنین دار عهده

 نیکوکـار، و سلطانی( کنند هدایت ارزشی و متعالی اهداف به را سازمان افراد رفتار و گفتار اندیشه،
   ).۵٣ نامه ،البالغه نهج از نقل به ؛٧۵ص ،١٣٩٣

 یهـا افتـهی براسـاس .اسـت فرمـوده انیـب را ییهـا کمـال ،ینـید مبلغ نشیگز یبرا میرک قرآن
 منزلـت، و شأن نظر از مبّلغ نقش است، گرفته صورت یاجتماع یشناس روان قلمرو در که یپژوهش
 واجـد مبّلـغ تیشخصـ چنانچه و است مهم اریبس او کردار و گفتار تیفیک و یرفتار یخو و خلق
 جهینت هک است نکمم یحت و ابدی یم اهشک او یتیترب یها امیپ یرگذاریتأث نباشد، اتیخصوص این
   ).١٣٧٧ کریمی،( باشد داشته پی در را یوسکمع
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 را صـدق راغـب، .اسـت صـداقت نـان،کارک توسـط قـانون و اخالقیـات رعایت بارز موارد از
 ذبکـ مقابل صدق، .ندک می تعریف دهد، می خبر آن از آنچه با و اعتقادات با گفتار ردنک مطابقت
 و دارد گـرایش بـدان آدمی سرشت و فطرت هک است بزرگی فضایل از یکی راستی و صداقت .است
 در هکبل گفتار، در تنها  نه پسندیده، صفت این .است انسان ذات جزء آن، دانستن کنی و بودن ارزش
 شـده شـمرده گناهان لیدک دروغ، زشت صفت اسالمی، روایات در .یابد تبلور باید نیز عمل و نیت

 تـرین مهـم .گیرنـد مـی سرچشـمه راستی و صدق از ها، یکنی و ها خوبی از بسیاری هک چنان است؛
 نـابودی بـه را سـرمایه ایـن هکـ آنچـه و است عمومی اطمینان و متقابل اعتماد جامعه، کی سرمایۀ

 و راستگویی بر عمده دلیل اسالمی، های آموزه در بنابراین، .است تقلب و خیانت دروغ، شاند،ک می
 ،ینـید منـابع در صداقت .)٢٧۶−١٧١ص ،١٣٨٠ محمدی،( است موضوع همین دروغ، از پرهیز
 از دیـا آورده مانیا هک کسانی ای" :ندیفرما یم خداوند .است ییراستگو یمعنا به و ییدروغگو ضد

 حضـرت راسـتا، همـین در ).١١٩ توبـه،( "باشـید انیراسـتگو بـا و دیـنک زیـپره خـدا )ینافرمان(
 ارک نیا به هک است نکمم رایز د،ینکن نگاه یسک یطوالن سجود و رکوع به" :فرمودند زین صادق
 به و د،ینک نگاه او یدار امانت و المک صدق به هکبل .دینما کتر را ارک نیا نتواند و باشد، شده معتاد

   ).٣ص ،١٣٩٢ دیگران، و ثانی  علیزاده( "دریابید را او یخوب صفت، دو نیا
 رفتاری و عملی شیوه نوعی گفتاری، بعد بر عالوه که است قرآن اجتماعی دستورات از صداقت

 و گفتـار بـا انسـان رفتـار و اعمـال مطابقت معنای به رفتاری یا عملی صدق .شود می محسوب نیز
 آن و کـرده اشاره انسان اعتقاد و رفتار مطابقت یعنی امر دو این بودن ملتزم به قرآن .است وی اعتقاد

 او پیـامبر و خـدا بـه کـه انـد کسـانی منانؤم حقیقت، در" :نماید می تلقی صادقین های ویژگی از را
 کسـانی همان" :فرماید می دیگر جایی در قرآن ).١۵ حجرات،( کردارند راست که اینانند ... گرویده

 نگـاه آتش عذاب از را ما و ببخش ما بر را ما گناهان پس ایم، آورده ایمان ما پروردگار :گویند می که
 "سـحرگان در خواهـان آمـوزش و کنندگان انفاق و برداران فرمان و راستگویان و شکیبایان اینانند .دار

 اعتقاد با انسان رفتار و گفتار مطابقت معنای به را صداقت آیات، این در قرآن ).١٧ و ١۶ عمران، آل(
    .برد می کار  به خداوند شایسته بندگان وصف در را صفت این و کند می تلقی وی

 جهت در اجتماعی هنجارهای جمله از صداقت .دارد همراه به مثبتی پیامدهای و آثار صداقت
 اجتمـاعی، روابط در انسان نیازهای از یکی اساساً  .است اجتماعی اطمینان و اعتماد آرامش، مینأت

 تحکیم موجب خود خودی به انسانی روابط بر اطمینان و اعتماد حاکمیت .است اطمینان و اعتماد
 اعتقـاد و ایمان اگر .داشت خواهد پی در را آسیب از خالی و سالم روابطی و گشته اجتماعی روابط
 بـه و شـده درونی وی در نیز صداقت بگیرید، شکل انسان در تقوا همچون آثاری و خداوند به قلبی

   ).۵٠−۴٩ص ،١٣٩٢ پور، امین و پور امین( شود می تبدیل حاضر جامعه در پایدار هنجاری
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 امیـر متقیان موالی های اندیشه »مدیریت اصول« عنوان با ای مقاله در )٧٣ص ،١٣٧١( برنجی
 بـه ایشـان یـدتأک مـورد موضـوعات از یکی و دکن می بررسی را حکومتداری عرصه در منانؤم

 خـود جانـب از و ..." :کـه دارنـد مـی بیـان و باشـد می انصاف اصل نخعی، اشتر حارث بن مالک
 ...". مده دست از را انصاف مردم، درباره داری می دوستش که رعیتی هر و نزدیک خویشان و

 جامعـه شـرایط و اوضـاع بـر زمامـداران منفـی و مثبـت رفتارهـای ثیرأت درباره اکرم پیامبر
 دگرگـون زمـان آیـد، وجود به دگرگونی جامعه زمامداران رفتار و اخالق در که هنگامی" :فرمایند می
 عمل، بی عالم وگرنه کنند؛ عمل نویسند، می و گویند می آنچه به خود باید مدیران بنابراین، .شود می

 انجـام که گویید می چیزی چرا" :فرمایند می )٢ ،صف( قرآن در خداوند .بود خواهد ثمر به درختی
     ).٣٢−٢۵ص ،١٣٩٢ همکاران، و فرزندی( "دهید نمی

 حقیقـت و حـق بـا برابـر او سخن باید دارد، را خود نظرهای بیان قصد سازمان در که فردی هر
 در .دانــد مــی آنهــا گــویی حــق و راســتگویی را هــا انســان ایمــان نشــانۀ علــی حضــرت .باشــد

 آنگاه بگویی، راست که است آن ایمان نشانه" :است آمده )۴۵٨ حکمت( البالغه نهج های حکمت
 و نگویی، سخن عمل مقدار از بیش آنکه و رساند سود را تو که نگویی دروغ و رساند، زیان را تو که

 جـایز را حـق بیـان هنگـام در کـردن سـکوت ایشـان ".بترسـی خدا از گویی سخن دیگران از چون
 سخن که دانند می کسی را وزیر بهترین مالک، عهدنامۀ به معروف ۵٣ نامه در همچنین .اند ندانسته
 زمینه این در و نیاید خوش سازمان رئیس یا جامعه حاکم مذاق به و باشد تلخ گرچه بگوید، را حق
 بیشـتر تو به را حق تلخ سخن که باشد وزیری تو نزد ترینشان برگزیده وزرایت از باید نیز :فرمایند می

 ایـن گرچـه دهـد، یـاری را تـو کمتر ندارد خوش اولیائش برای خداوند که آنچه به نسبت و بگوید،
 چنـان آن را آنـان و بپیوند، صدق و پاکدامنی اهل به .برسد خواهد که هرجا به تو میل علیه بر برنامه
 کـه ننماینـد، شـاد را تـو ای نـداده انجـام که کاری به بیهوده و نکنند، تعریف زیاد را تو که ده تعلیم
 ،١٣٩٣ گنجعلـی، و یخچالی( نماید نزدیک کشی گردن به و کند، نخوت و کبر ایجاد فراوان تمجید
    ).۵٣ نامه ،البالغه نهج از نقل به ؛٨٢−٨١ص

 عهـد بـه وفـای اسـالم، دیـدگاه از رفتـار و گفتار بین تناسب گیری شکل بر ثرؤم عوامل از یکی
 مسـئله ایـن به باشد بنا اگر زیرا است؛ گرفته قرار فراوان توجه مورد اسالم در عهد به یوفا .باشد می

 از مـردم مـرج، و هـرج و نظمـی بـی اثر در و شد خواهد متالشی مردم زندگی نشود، توجه اساسی
 ایـن بـه .شـود مـی سسـت اجتمـاعی روابط یزیربنا نتیجه در و کرد خواهند اعتماد سلب یکدیگر
 در چیز همه صورت  این غیر در زیرا باشند؛ متعهد خود یها پیمان و ها وعده به باید کارکنان ترتیب،
 .سازد عملی را خود یها برنامه و اهداف تواند نمی گاه هیچ سازمانی چنین و ماند می باقی شعار حد
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 تصمیمات زیرا است؛ برخوردار یبیشتر اهمیت از باالتر سازمانی سطوح در اصل این رعایت البته
   ).۵٧ص ،١٣٩٢ دیگران، و کردشولی  رعنایی( شود می تدوین سطوح این در سازمان کالن

 رفتـار کـه کارگزارانش، از یکی نکوهش در البالغه نهج چهلم نامه در امیرالمؤمنین حضرت
 و شـدیدتر تـو عملکـرد مـورد در الهی محاسبه که بدان :فرمایند می چنین بود، داده انجام نادرستی
 اذعـان تـوان مـی حضـرت جملـه ایـن به توجه با .است مردم توسط تو یکارها محاسبه از تر عظیم
 بـود خواهـد شـدید بسـیار متعـال خداونـد توسـط فـرد عملکـرد بـر نظـارت و محاسبه که داشت

   ).۵۴٧ص ،١٣٨٠ ،سیدرضی(
  
   نظری مبانی از برگرفته مضامین یاحصا

 طبق تحلیلی و فییتوص صورت به رفتار و گفتار بین تناسب و یکپارچگی موضوع حاضر مطالعه در
 مضامینی تا است گردیده تالش ادامه در .است گرفته قرار مداقه و بررسی مورد غرب و اسالم مبانی
 مـورد باشـد، اهمیت حائز دولتی کارگزاران رفتار و گفتار یکپارچگی تقویت و بهبود در تواند می که

 فـراروی نیـز اخالقـی راهنمـای و اصـول عنـوان بـه توانـد می مضامین این طبیعتاً  و گیرد قرار احصا
 دسته دو به مضامین تا است شده تالش بهتر درک جهت .گیرد قرار دولتی مدیران و گذاران مشی خط

    .گردد استخراج مفهومی های گزاره سپس و شده بندی طبقه فرعی و اصلی
  

  غرب مبانی از برگرفته مضامین احصای: ١ جدول

  مأخذ فرعیمضامین اصلیمضامین

  )١٩٧٧(لیف گرین  خدمتگزاری و خادمیت  صادقانه محبت
  )٢٠٠٠( دنهارت و دنهارت

  )١٣٨٠( هیوز  پاسخگویی نظام بهبود  ساالری مردم و دموکراسی

امر ویجابهشهروندانتوانمندسازی  افراد رشد به تعهد و جامعه آینده رهبریت
  )١٩٩٩( دنهارت کردن آنهاینه

  پیروان و رهبران بین رابطه بهبود

  )٢٠٠۴( اینگرید)، ١٣٩٢( دفت ال  ارزش بر مبتنی رهبری
  )١٩٩۵( دیگران و مایر
  )١٩٩۴( کین هین و تراسی
  )١٣٧٧( مر هس)، ١٩٩٢( سنگه

  دولتی مدیران ذهنی مفروضات شناسایی

  اخالقی استانداردهای رعایت

  طریق از فرهنگ بهبود
  ها ارزش یکپارچگی

  )٢٠٠١( هدی  سازمانی و فردی های ارزش همسوسازی
  )٢٠٠٣( اسکات
  )٢٠١۴( بوسی
  )١٩٩٩( دنهارت

دولتیمدیرانهایارزشهمسوسازی
 جامعههایارزشبا

واجتماعیساختاربینشکافکاهش
 رفتاریساختار
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   :گردد می استخراج زیر های گزاره )١( ۀشمار جدول به توجه با
 مـدیران رفتـار و گفتـار یکپـارچگی به خدمتگزاری، با توأم صادقانه رفتار درک با توانند می مردم. ١

  ببرند؛ پی دولتی
 نظـام گیـری شـکل و) مدیران( وکیل−)مردم( اصیل بین رابطه بهبود طریق از ساالر مردم جامعه .٢

    گردد؛ دولتی مدیران رفتار و گفتار یکپارچگی به منجر تواند می پاسخگویی،
 شهروندان تعهد افزایش نیز و مردم، به نسبت دستوری زبان و نهی و امر از پرهیز با دولتی مدیران. ٣

  ورزند؛ اهتمام جامعه آینده ساختن به توانند می خود، عملکرد و گفتار بین تناسب طریق از
 اصـول رعایـت و شـهروندان و کارکنان با دولتی مدیران طهبرا بهبود طریق از توانند می مردم .۴

 در آنـان ذهنـی مفروضـات بـه دولتـی، مدیران توسط ها ارزش بر پایبندی و اخالقی منشور
  ؛ببرند پی رفتارشان و گفتار بین یکپارچگی راستای

 شکاف کاهش و جامعه و سازمان های ارزش با دولتی مدیران و کارکنان های ارزش همسوسازی .۵
   .گردد می منجر دولتی مدیران و کارکنان رفتار و گفتار یکپارچگی به ها، واقعیت و انتظارات بین

  
  اسالم مبانی از برگرفته مضامین احصای: ٢ جدول

  مأخذ فرعیمضامین اصلی مضامین

 ظاهرپرستی از پرهیز
  ۵٣ نامه ،البالغه نهج خودبهنسبتوزراءتمجیدازحاکمجلوگیری

  یقتحق و حقیانوزراء بر بیبندیحاکم بر پایدتأک  ۴۵٨ حکمت ،البالغه نهج
  )١٣٩٢( دیگرانورعنایی  مردمباخودهایپیمانوهاوعدهبرحاکمانپایبندی عهد به وفای

  صداقت
 متعال خداوند توسط افراد عملکرد بر نظارت و محاسبه به توجه با رفتار صدق

  ١١٩ آیه توبه،سوره
  ١۵ آیه حجرات، سوره
  ١٧ و ١۶ آیه عمران، آل سوره

  دروغگویی از پرهیز و راستی و صدق به توجه  )١٣٨٠( سیدرضی

  ۵٣ نامه ،البالغهنهج  ارزشی ومتعالیاهدافسویبهافرادرفتاروگفتاراندیشه،هدایت  الهی قرب

  
   :گردد می استخراج زیر های گزاره )٢شمارۀ ( جدول به توجه با
 و آنان تمجید از مرئوسان ممانعت طریق از" سخنگویی جای  به عمل" فرهنگ بهبود با حاکمان .١

    شوند؛ می کردار و گفتار یکپارچگی تقویت موجب حقیقت، بیان و کشف به مرئوسان تشویق
 هـای وعـده و هـا قول به آنان پایبندی و تعهد طریق از حاکمان رفتار و گفتار بین یکپارچگی .٢

  ؛گردد می متجلی مردم، به نسبت خود
 بـه توجـه و دروغ و کـذب بیان از آنان پرهیز طریق از حاکمان رفتار و گفتار بین یکپارچگی .٣

  ؛یابد می تجلی آنان، عملکرد بر الهی نظارت به اعتقاد و درستی و راستی
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 اهـداف و الهـی قـرب سـوی بـه افـراد عملکـرد و گفتار پندار، هدایت و راهبری با حاکمان .۴
     .گردند می کردار و گفتار بهبود موجب متعالی،

  حاضر مطالعه ترسیمی الگوی :١ شکل

 

   نتیجه

 رفتـار و گفتـار بـین یکپـارچگی و تناسـب کـه گرفـت نتیجـه توان می ،ارائه شده مطالب به توجه با
 اخالقـی مسـئولیت همچنین و دولتی کارگزاران و مدیران شایستگی اصلی الزامات از یکی تواند می
 مـدیران رفتـار بـارز هـای جنبـه از یکـی تواند می مهم این .شود قلمداد مردم و کارکنان قبال در آنان

 بر حاکم های ارزش شدن نهادینه خصوص  به و سازمانی فرهنگ بهبود موجب و به شمار آید دولتی
 غنـی های ارزش بر مبتنی دولتی های سازمان همواره که ما کشور در  اینکه ویژه به گردد؛ اداری نظام

 کردار و گفتار یکپارچگی و صداقت امر بر اسالم دین نظری مبانی در و باشند می اسالمی و معنوی
 موجب تواند می دولتی کارگزاران و مدیران رفتار و گفتار بین یکپارچگی همچنین، .است شده یدتأک

 در خصـوص  بـه آیـد، حسـاب  بـه جامعـه امور اداره عرصه در مشروعیت و اعتماد بهبود و افزایش
 بـه شـهروندان اعتماد و تعهد افزایش موجب تواند می امر این حکومتداری و دولتی مدیریت عرصه
 رفتـار و گفتـار بـین تناسب و یکپارچگی موضوع حاضر نوشتار در .گردد دولتی کارگزاران و مدیران
 بررسـی مـورد غـرب و اسـالم مبـانی طبق تحلیلی و توصیفی صورت به دولتی کارگزاران و مدیران

یکپارچگی گفتار و رفتار

پرهیز از
ظاهرپرستی

وفای
به عهد

قرب الهی صداقت

از منظر اسالم

از منظر اسالم

 هاارزش یکپارچگی
 از فرهنگ بهبود
 یکپارچگی طریق

 هاارزش

 و رهبران رابطه
 پیروان

 آینده رهبریت
 به تعهد و جامعه
  افراد رشد

صادقانه محبت دموکراسی
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 تواند می گردید واقع شناسایی و احصا مورد نوشتار این در که مضامینی طبیعتاً  و گرفت قرار مداقه و
 واقـع، در .گیـرد قـرار دولتـی مـدیران و گذاران مشی خط فراروی اخالقی راهنمای و اصول عنوان به

 اخالقی مسئولیت توان می را دولتی کارگزاران و سیاستمداران رفتار و گفتار بین یکپارچگی و تناسب
 کـاهش جهـت دولتی کارگزاران و گذاران مشی خط بنابراین، .کرد قلمداد جامعه و مردم قبال در آنان

 افزایش عامل عنوان به را رفتار و گفتار بین تناسب مؤلفه باید شهروندان، و خود بین شکاف و فاصله
  .دهند قرار جدی توجه مورد خود، مشروعیت
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