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چکيده

تاریخ دریافت1399/11/4 :
تاریخ پذیرش1400/1/25 :

اخالق گرایی در روابط عمومی مدرن به یک اصل اساسی تبدیل شده است .تعدادی از کارگزاران
روابط عمومی با مطرح کردن موضوع مسئولیت های اجتماعی سعی دارند تا نقش اخالقی
روابط عمومی را از این منظر دنبال نمایند .در واقع باید گفت اخالق گرایی بسیار بسیط تر از
مسئولیت های اجتماعی است .اخالق باید در ارتباطات و تعامالت با مشتریان و ذی نفعان و
در بین کارکنان روابط عمومی همزمان پیگیری شود.اخالق گرایی ریشه در حیات اجتماعی
انسان دارد .شالوده و اساس همه ادیان آسمانی بازخوردی از اخالق است که شرافت و کرامت
انسان را ارزش می نهد .دوران نوسازی و مدرنیته با الهام از تفکر زایای صنعتی و پس زمینه
مادی گرایانه تالش دارد تا اخالق را به استحاله بکشاند دراین شرایط حوزه ارتباطات و روابط
عمومی ،آماج ترکش های هژمونی سرمایه داری قرار گرفته و در بستر نامتقارن اجتماعی که
بین عناصر شر و خیر مردد مانده ؛ فایده گرایی می رود تا صورت های اخالقی را به محاق
بکشاند.این نوشتار قصد داشته با تکیه بر رویکردهای اخالق گرایانه اندیشمندان و فیلسوفان
فضیلت خواه همچون ارسطو ،کانت ،هگل ،دکارت ،روسو ،راولز و هابرماس به بررسی روش
های کاربست عملی اخالق در روابط عمومی پرداخته و راهکارهایی برای تسری کدهای اخالقی
در روابط عمومی ارائه دهد.

واژگان کليدي :حیات اجتماعی ،اخالق گرایان ،کرامت ،روابط عمومی ،مدرنیته.
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مهران ابوطالبی ،1سارا معظمی ،2فرزانه فرزام

منش2

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال هفتم)

کاربست نظریه هاي اخالق گرایان اجتماعی در روابط عمومی مدرن
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مقدمه
در اجالس جهانی اتحادیه بین المللی روابط عمومی در سال  2007میالدی بر این موضوع تاکید شدکه روابط عمومی حکومت
بر قلبها است .امروزه واژه مشتری مداری همانا به دست آوردن قلب ها یا همان مردم داری است که در روابط عمومی به کار می
رود.روابط عمومی برقراری نوعی توازن بین منافع عمومی و خصوصی است و این در حالی است که منافع سازمان همان منافع
مردم است .قبل از بحث در مورد مسائل اخالقی و مسئولیت های اجتماعی در روابط عمومی ،ما باید این دو اصطالح کلیدی را
تعریف کنیم .از بین این دو اصطالح ،اصول اخالقی گسترده تر است زیرا این سوال که مسئولیت اجتماعی یک سازمان چیست،
یک سوال اخالقی است .اما همه سواالت اخالقی در روابط عمومی با مسئولیت اجتماعی ارتباط ندارند .اصطالح اخالق غالباً با
اخالقیات و ارزشها به کار می رود .زیرا سواالت اخالقی معموالً می پرسند که از نظر اخالقی چه عملی یا رفتاری صحیح است یا
باید چه چیزی را ارزش گذاری کرد.
اخالقیات معموالً سنتهای اعتقادی هستند که طی قرن ها و سال ها در جوامع ،پیرامون رفتار درست و غلط شکل گرفته اند
(بوخولز ،1989 ،ص  .)52بنابراین ،ارزش ها اعتقادات در مورد مهم بودن اشیا یا ایده ها هستند .مفاهیمی مانند وفاداری ،نقش
های اجتماعی ،ارزش ها ،رازداری و افشاگری همه به یک نظریه اخالقی مربوط می شوند .اخالق یا فلسفه اخالق اصطالحی است
که برای مشخص شدن خوب از بد و درست از غلط به کار می رود و شامل موضوعات اساسی تصمیم گیری عملی است و عمده
ترین نگرانی های آن شامل ماهیت ارزش نهایی عمل و معیارهایی است که براساس آن اعمال انسان می تواند درست یا غلط
قضاوت شوند.در زندگی اجتماعی همواره این سواالت برای ما مطرح بوده است  :چگونه باید زندگی کنیم؟ آیا هدف ما از سعادت
کسب دانش ،فضیلت و غیره است؟ اگر خوشبختی را انتخاب کنیم ،آیا از آن ما خواهد شد؟ آیا برای رسیدن به هدف باید صادق
باشیم ؟ زندگی در جهانی که میلیاردها گرسنه دارد چه توجیهی دارد؟ آیا رفتن به جنگ در مواردی که احتمال کشته شدن افراد
بی گناه وجود دارد قابل توجیه است؟ آیا شبیه سازی یک انسان یا تخریب جنین در تحقیقات پزشکی درست است؟
اخالق در همه سطوح با چنین سواالتی سروکار دارد و یافتن جواب های این سواالت ،بنیانی برای ساخت اخالق می شود.
تعاریفی که از اخالق ارایه می شود بر سه محور قرار دارد تعریف اخالق از منظر فرد گرایانه ،از منظرجمع گرایانه و از منظر ادیان
که در طول تاریخ همواره شاهد هستیم اخالق و دین در بسیاری جنبه ها همراه و ملتزم هم بوده اند.
اخالق گرایی در روابط عمومی
رویکرد بسیاری از روابط عمومی ها در یک صد سال گذشته از نظر اخالقی زیر سوال رفته است ،زیرا بسیاری از پیام های
آنها اغراق آمیز و گاهی فاقد حقیقت بوده است .ادوارد برینز که معروف به "پدر روابط عمومی" است از این دوران به عنوان "دوران
توهین به مردم" یاد کرده است .وی در انجمن آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی گفت :روابط عمومی عمل مسئولیت
اجتماعی است .با این حال در سال  1906ایوی لی اظهارکرد برای روابط عمومی ،رویکرد را از افراط و تفریط باید به اطالعات
عمومی منتقل کرد .او در روابط عمومی بر اهمیت حقیقت و دقت تأکید کرد.
رایان و مارتینسون ( )1983شاید اولین دانشمندانی بودند که این ایده را تایید کردند که متخصصان روابط عمومی باید
وجدان سازمان های خود باشند .رایان ( )1986این پیشنهاد را با نظرسنجی از کارشناسان روابط عمومی پیگیری کرد تا ببیند آیا
آنها موافق این موضوع هستند یا نه و دریافتند که تقریباً همه شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کردند که کارکنان روابط
عمومی باید به عنوان وجدان شرکت عمل کند و در تعیین نقش اجتماعی عمیقاً مشارکت داشته باشد ،و اینکه شرکت ها باید قبل
از هر اقدامی به محاسبه تأثیرات اجتماعی تصمیمات اصلی بپردازند
در سال  ،2010اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات ،بیانیه ای در مورد ماهیت حرفه روابط عمومی به نام توافق
نامه استکهلم صادر کرد و دو سال بعد در سال  2012با بیانیه ملبورن بر آن را تاکید کرد .در بیانیه اول ،اتحادیه جهانی عنوان
کرد روابط عمومی باید با افزایش شفافیت ،رفتار قابل اعتماد و قابل تأیید ،با تجزیه و تحلیل و توصیه های به موقع ،برای اداره موثر
روابط ذینفعان راهکار ارائه دهد.در بیانیه دوم ،اعضای اتحادیه تاکید کردند که "متخصصان روابط عمومی و ارتباطات وظیفه دارند
شخصیت و ارزشهای یک سازمان را تعیین کنندو رفتارهای مسئوالنه توسط افراد و سازمان ها را القا کنند.
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در سومین کتاب در مورد مطالعه تعالی که توسط انجمن بین المللی ارتباطات تجاری منتشر شده است( ،گرونیگ و دوزیر،
 ) 2002نظریه ای اخالقی را با الهام از کار پیرسون ( )1989ارائه دادند که شامل هر دو اصل غایت شناختی ( اصول اخالقی
پیامدها) و اصول دونتولوژیک (اخالقی بودن قوانین) است .غایت شناسی :متخصصان اخالق گرای روابط عمومی می پرسند
تصمیمات سازمانی بالقوه چه عواقبی را برای عموم مردم به دنبال دارد؟
اخالقی بودن قوانین  :متخصصین اخالقی روابط عمومی پس از بررسی اصول اخالقی فعالیت ها این وظیفه اخالقی را دارند
که این پیامدها را برای عموم مردم توضیح دهند و با مردم در مورد تصمیمات بالقوه گفتگو کنند .بوون ( )2004بر اساس نظریه
های اخالقی امانوئل کانت بحث اخالق گرایی در روابط عمومی را به عنوان اصل دهم روابط عمومی گسترش داد ،بوون نظریه
اخالق گرایانه اش را بر روی یک سازمان نمونه آزمایش کرد و نتایج آنها را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد .پلیس ( )2010به
طور مشابه مطالعه توصیفی در مورداخالق انجام داد تا مشخص کند آیا متخصصان و کارگزاران روابط عمومی اصول اخالقی را در
کار خود مفید می دانند یا نه؟
ون و مایجلینک ( )2000و مارش ( )2001نیز نظریه های اخالقی خود را بر اساس اصل گفتگو بنا کردند و النگت ()2013
نظریه گفتگوی روابط افراد روابط عمومی و وبالگ نویسان را توسعه داد .فیتزپاتریک و گوتیه ( )2001تئوری مسئولیت حرفه ای
اخالق روابط عمومی را مطرح کردند که بر اساس تعهدات دوگانه روابط عمومی برای خدمت به سازمان های خود و منافع عمومی
انجام می گردد .تیلی ( )2005هرم اخالق را مفهوم سازی کرده است .اکثر این نظریه های اخالقی ،حداقل تا حدی بر اصول گفتگو،
تقارن و تعهدات اخالقی نسبت به دیگران و همچنین نسبت به سازمان و مسئولیت پذیری و پایداری پیامدهای سازمانی بر مردم
و جامعه استوار است .این نظریه ها به خوبی توسعه یافته و هنوز در حال توسعه هستند.
طبق نظر مکلنتیر ( )1984عدالت ایجاب می کند که ما مهارتها ،دانش و تفکر سایر متخصصان روابط عمومی را بشناسیم و
از کسانی یاد می گیریم که بیشتر از ما تجربه می کنند و تجربه بیشتری دارند .شجاعت اخالقی مستلزم آن است که به محدودیت
ظرفیت های خود توجه کنیم و به رغم فشارهای نهادی علیه این انتقادات ،آماده چالش با رویه های موجود باشیم .صداقت اخالقی
از ما می خواهدکه انتقاد پذیر بوده و از اشتباهات خود درس بگیریم.

کد هاي اخالقی روابط عمومی
کد اخالقی و رفتار حرفه ای یک موضوع فردی است که باید به عنوان راهنمای تصمیم گیری مبتنی بر ارزش های صحیح
مورد توجه قرار گیرد .و به جز اصول در نهایت آنچه مهم است عملکرد اخالقی ماست .هیچ کس نمی تواند نتایج دقیقی را برای
هر شرایط تعیین کند .با این حال ،ما می توانیم از ارزش های مشترک و فرایندهای تصمیم گیری برای رسیدن به یک تصمیم و
توجیه آن برای دیگران استفاده کنیم .کدهای اخالقی فقط شامل چند اصل کلی یا مقادیر کلیدی است (النگ استاف.)1994 ،
کدهای روابط عمومی معموالً شامل حمایت از اخالق ،صداقت ،حمایت ،تخصص و وفاداری است .این مقادیر قبل از استفاده در
موقعیت های خاص ،باید درک و تفسیر شوند .در ترویج چنین اصولی ،نهادهای صنعت روابط عمومی که موضع اخالقی دارند باید
به متخصصان پیشنهاد دهند که متعهد به "تأمین منافع مشتری" از طریق حمایت اصولی باشند ،در حالی که به طور همزمان
منافع عمومی را نیز بپذیرند.

صورت بندي هاي اخالق
در تقسیم بندی اخالق سه نوع اخالق را تعریف کرده اند که شامل اخالق ارسطویی ،اخالق کانتی و اخالق فایده گرایانه می
شود .این تقسیم بندی بر پایه نظریات فیلسوفان اخالق شکل گرفته است.
اخالق ارسطویی
ارسطو رفتار اخالقی را به قوانین طبیعت ارتباط می داد او تالش داشت به اخالق جنبه تجربی و طبیعی بدهد.او در صدد بر
آمد برای همه انسان ها الگوی زندگی خوب را از طریق تفکر و مشاهده عینی و تجربی فراهم آورد.او سه نوع زندگی را مشخص
می کند زندگی توام با لذت ،زندگی با سیاست و زندگی وقف نظر.از نظر ارسطو فضیلت اخالقی کیفیت خاص اراده است.در مجموع
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اخالق ارسطویی را عقل گرایانه رئالیستی نسبی و تجربی باید دانست .ارسطو قانون اعتدال طالیی را مطرح می کند و راه رسیدن
به سعادت را میانه روی در کارها می داند.
اخالق کانتی
کانت در آثارش مبنایی برای قانون اخالقی بر اساس مفهومِ وظیفه یا تکلیف پی میریزد(بالکبورن )240:2008 ،مقدمه نظریه
اخالقی کانت آن است که اراده خیر یا اراده نیک ،تنها فضیلتی به حساب میآید که بدون قید و شرط ،خیر است .هیچ فضیلت
دیگری این جایگاه را ندارد ،زیرا هر فضیلت دیگری را میتوان برای دستیابی به اهداف غیراخالقی به کار برد (مثالً اگر کسی به
یک جنایتکار وفادار باشد ،فضیلت وفاداری دیگر خیر نخواهد بود) .اراده نیک جایگاهی منحصربهفرد دارد؛ زیرا همواره خیر است و
حتی وقتی نتواند به هدف خود برسد ،ارزش اخالقیاش را حفظ میکند(بن )110:1998 ،کانت اراده نیک را تنها اصل اخالقی
میداند که سایر فضیلتها را آزادانه برای رسیدن به هدفهای اخالقی انتخاب میکند(.گویر)194:2011 ،
از نظر کانت ،اراده نیک ،مفهومی گستردهتر از ارادهای است که از روی وظیفه عمل میکند .ارادهای را که از روی وظیفه عمل
میکند میتوان ارادهای دانست که برای حفظ قانون اخالقی ،بر موانع غلبه میکند .بنابراین ،اراده مبتنی بر وظیفه ،مورد خاصی
از اراده نیک است که در شرایطِ نامساعد ظاهر میشود .کانت معتقد است که فقط اعمالی که از روی وظیفه و با نیتِ عمل به
وظیفه انجام شوند ،دارای ارزش اخالقی هستند .این بدان معنی نیست که اعمالی که فقط مطابقِ وظیفه (ولی با نیتی متفاوت)
باشند ،بیارزشاند (این اعمال هم شایسته تأیید و تشویق هستند) ،اما ارزش خاص ،از آن اعمالی است که از روی وظیفه انجام
شوند(وود)26:1999 ،
برداشت کانت از وظیفه ،مستلزم آن نیست که افراد وظایف خود را با لجاجت انجام دهند .اگرچه وظیفه ،اغلب افراد را محدود
میکند و باعث میشود آنها برخالف تمایلشان عمل کنند ،اما باز هم نشأتگرفته از اراده عامل است .لذا وقتی عامل ،عملی را از
روی وظیفه انجام میدهد ،این بدان معناست که انگیزههای عقالنی برای او مهمتر از تمایالت غیرعقالنی است .کانت خواهان آن
است که از مفهوم اخالق بهمثابه وظایف تحمیلی فراتر رود و اخالق خودآیینی را پی بریزد که در چارچوب آن ،عامالن عقالنی
آزادانه آنچه را عقل اقتضا میکند ،تشخیص میدهند(وود)37:1999 ،
اخالق فایده گرایانه
فایده گرایان اخالقی بسیاری از مجازات های کیفری تعیین شده برای اعمال غیر اخالقی را موجه نمی دانند و میزان مجازات
را با نوع جرم نامتناسب می دانند .این گروه بیشتر به دنبال جریمه کردن افراد می باشند .در زمان مجازات ،مجازات بر اساس
انصراف از تخفیف ،یا به معنای واقعی کلمه ،بازپرداخت انجام می شود.
قانون قضایی کالسیک ،مجازات های کیفری را به معنای واقعی کلمه ،بهترین شیوه برخورد با جرایم در برابر قانون می داند.اما
در سال های اخیر محبوبیت این دیدگاه ،با پذیرش اعتقادات غیر دینی ،تحت فشار قرار گرفته است .و بسیاری به دنبال تغییر
قوانین جزایی هستند .قصاص کامالً در احساسات انسانی ریشه دارد عمل متخلف ،اشتیاق شما را برای انتقام برمی انگیزدکه به
نظر می رسد فقط وقتی مجرم دیه خود را پرداخت کند این اشتیاق شاید کمتر شود.

تئوري هاي اخالق گرایان
نظریه شهروندي روسو
اخالق برای داشتن جامعه ای که در آن افراد به حقوق یکدیگر احترام می گذارند الزم است .بعد از این استدالل ،روسو این
نظر را مطرح می کند که برقراری ثبات یک جامعه نیازمند تغییر اعضای آن است .بنابراین باید موجودیت جزئی هر انسان را به
موجودیتی که هر کدام از ما از طبیعت دریافت کرده ایم تغییر داد .این تغییر توضیحی برای تشکیل جامعه است .روسو مفهوم
شهروند را به عنوان عضو حاکم مطرح کرده است .این دوگانگی آشکار بر مبنای مفهوم فرموله شده آزادی اخالقی است که طبق
آن تبعیت از قانون ،آزادی ست و آزاد بودن در تعریف مفهومی قرارداد اجتماعی به معنای تبعیت از اراده عمومی است .هر فرد
وجود اخالقی اش را به منظور شرکت در تشکیل اجتماع از دست می دهد .با این وجود فرضیه ای دیگر مطرح است که در آن
روسو استدالل می کند که هر فرد می تواند اراده ای ویژه مخالف یا متفاوت از اراده عمومی که به عنوان شهروند دارد داشته باشد.
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نظریه فضيلت رنه دکارت
دکارت به طور واضح جایگاه ممتازی برای علم اخـالق قایـل مـی شـود ،اما حقیقت این است که او نظریات اخالقی اش را
به صورت نظـام منـد ارایـه نکـرده است؛ و این فی نفسه ممکن است شخص را به این اندیشه هدایت کند که بـرای دکارت چنین
مطالعه ای کم اهمیت و بی ارزش بوده است .خـود دکـارت چنـد توجیه برای اینکه چرا او به اخالق توجه بیشـتری نکـرد،
پیشـنهاد مـی کنـد .در ارایه ی طرح اولیه اش از نظام معرفت شـناختی ،نتیجـه ای کـه بایـد بـرای اخـالق مسلّم گرفته شود،
ایـن اسـت کـه اتکـایش بـر نتـایج متافیزیـک و فیزیک آشکار گردد بهترین اظهار نظر اخالقی دکارت ،قانون اخالق موقّت است،
کـه در بخـش سوم گفتار در روش ظاهر می گردد.برخی آن را به عنوان بیان قاطعی از جایگـاه دکارت در اخالق قلمداد می کنند،
اما این نوع نگرش هم با خود گفتار و هم بـا نوشته های بعدی دکارت ناسازگار است ایده ی اصلی اخالق دکارت ذکر شده است ؛
مفهوم فضیلت ،به عنوان میل اراده به انتخاب برطبق احکام عقلی درباره ی خوبی؛ و مفهوم سعادت ،به عنوان بیان خوشی ذهنی
که از طریق عمل فضیلت دست یافتنی می شود.دکـارت خیـر بـرین را بـا فضیلت یکسان می پنداردو آن را به عنوان اراده ی
پایدار و محکمـی کـه سـبب وقوع بهترین چیزی می شود کـه مـا داوری کـرده ایـم و همـه ی نیـروی عقلمـان را در قضاوت
کردن صحیح به کار می بریم.
نظریه نيت و عمل متقابل ویلهلم هگل
توجه صرف به جنبه فردی اخالق نادیده گرفتن جهان اجتماعی و سیاسی را در پی داردکه در عمل اخالقی فرد نهفته است
و در شکل گیری و ارزیابی آن نقش بنیادینی دارد ( .تایلور )1985:32 ،از نظر او باالترین حق فرد فقط این است که آنچه را عقالنی
نمی داند به رسمیت نشناسد ( هگل)81 ،1393 ،این سخن هگل یعنی انسان عاقل فقط به لحاظ معرفتی می تواند تعیین کند
چه چیزی خوب است و چه چیزی بد .اما برای تعیین خوبی و بدی اخالقی رفتار در عمل نمی توان فقط به دیدگاه فردی بسنده
کرد در نتیجه نمی توان از عواملی چشم پوشی کرد که بیرون از قدرت تعیین کننده فردی است ویژگی های کلی اخالقی هگل را
می توان اینگونه تفسیر کرد:
.1اخالق فقط نباید بر اساس خلوص نیت استوار باشد
.2عالوه بر نیت باید به فعل و عمل اخالقی نیز توجه شود
.3مستلزم جدایی فاعل اخالقی نباشد که در آن زندگی می کند
.4توجیه اش از میل و عمل اخالقی قانع کننده باشد
قوانین و محدودیت هایی که جامعه یا قانون برای فرد می گذارد نه تنها مانعی برای رسیدن به آزادی اخالقی نیست بلکه می
توان گفت بدون آنها امکان زندگی اخالقی غایتمند وجود ندارد
نظریه اعتباري جان راولز
راولز نظریة اخالقی خود را اعتبارگرایی یا اعتبارگرایی کانتی مینامد که بر اساس آن اصول اخالقی توسط افراد در شرایطی
بیطرفانه و منصفانه جعل و یا اعتبار میشوند .او نظریة خود را برداشتی کاملتر از نظریة قرارداد اجتماعی میداند که پیش از وی
الک ،روسو و کانت به آن معتقد بودهاند( .راولز )11 ,1971 ,هرچند به اعتقاد برخی ،نوآوریهای راولز باعث شده حاصل کار وی،
نظریهای بدیع اما مبتنی بر سنت فلسفی قرارداد اجتماعی باشد( .تلیس)78 ،1385 ،واژة اعتبار در حوزههای گوناگون سیاسی،
اجتماعی ،ادبی و غیره به معانی مختلفی به کار میرود؛ اما مراد راولز از این تعبیر نوعی موضع ضدّ واقعگرایانه دربارة اصول اخالقی
است .او معتقد است که مفاهیم ،صفات و اصول اخالقی در بیرون از ما دارای ما به¬ ازای واقعی نیستند تا ما آنها را کشف کنیم؛
بلکه آنها توسط آدمیان وضع ،جعل و اعتبار میشوند.
بنابراین اگر وجه مشترک همة دیدگاههای واقعگرایانه در اخالق ،پذیرش عینیت اصول اخالقی به معنای استقالل آنها از
فاعل اخالقی باشد ،راولز با آن مخالف است .او وجود واقعیات اخالقی طبیعی یا فراطبیعی را که بتوانند توسط ما کشف یا شهود
شوند انکار میکند (انیل .)347 ،2002 ،بدینسان راولز با انواع مکاتب واقعگرا ،و در رأس آنها با شهودگرایی ،مخالفت میورزد.
او در  1989در مقالهای با عنوان «مباحثی در فلسفة اخالق کانت» ،اصول نخستین را رد میکند .مقصود وی از اصول نخستین،
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همان اصول برگرفته از نظام اخالقی ارزشهاست که فرض شده از مفاهیم فرد و جامعه مستقل هستند؛ و بدون لحاظ نقش
اجتماعی و عمومی میتوان آنها را صادق یا کاذب دانست( .راولز)49 ،1999 ،
نظریه اخالق گفتمانی یورگن هابرماس
هابرماس با رد هر نوع زورگویی برای دستکاری اخالقی ،معتقد است که توافق بین طرفین برای تصمیم گیری اخالقی بسیار
مهم است (ریدل )1984 ،اخالق گفتمانی همانند اخالق کانتی ،یک نظریه اخالقی شناختی است ،از این نظر که فرض می کند
حقیقت و کذب می تواند به گزاره های اخالقی نسبت داده شود .همچنین قانونی را تدوین می کند که بر اساس آن می توان
اقدامات اخالقی را تعیین کرده و پیشنهاد می کند که اقدامات اخالقی باید جهانی باشند( ،سینگر )1983 ،هابرماس استدالل می
کند که نظریه اخالقی او پیشرفتی در اخالق کانت است.او چارچوب دوگانه اخالق کانت را رد می کند .کانت بین جهان پدیده ها
تفاوت قائل شده و می تواند توسط انسان و دنیای معنوی که غیرقابل دسترسی است به انسانها درک و تجربه دهد .این دوگانگی
برای کانت الزم بود زیرا می توانست خودمختاری را توضیح دهد .اگرچه یک انسان در دنیای بسیار مقید زندگی می کند ،اما اعمال
او در جهان آزاد است .جهان قابل درک از نظر هابرماس ،اخالقی است که از گفتمان ناشی می شود که عقالنیت و نیازها ،به جای
آزادی آنها ضروری است.

کليدهاي اخالقی و انطباق با قواعد روابط عمومی
برای آنکه به درک درستی از مفاهیم اخالقی مد نظر اندیشه ورزان مطرح شده بپردازیم در جدول ذیل مفاهیم و کلیدهای
اصلی که مبنای فکری آنان را تشکیل می دهد اشاره شده است .این شاخص های اصلی و کلیدواژه های نظری آنان راهکار مناسبی
است برای بررسی ابعاد اخالقی در روابط عمومی و اینکه کدام یک از نظریات آنان در روابط عمومی بیشتر توسعه یافته است .
جدول شماره یک

ردیف

اندیشه ورز

مبنای اندیشه اخالقی

1

ارسطو

اعتدال طالیی

2

کانت

اراده نیک

3

دکارت

فضیلت

4

روسو

شهروند

5

هگل

نیت و عمل متقابل

6

راولز

اعتبار گرایی

7

هابرماس

اخالق گفتمانی

جدول شماره 2

ردیف

کدهای اخالقی روابط عمومی

1

صداقت

2

حمایت

3

تخصص

4

وفاداری

5

شفافیت

تفکرات اخالقی فیلسوفان جهان شمول است و وسعت و فراگیری بسیاری در همه مسائل اجتماعی دارد .اهداف بسیاری از
این اندیشمندان غایت گرایانه و در تالش برای توسعه و ثبات وجودی انسان بوده است .روابط عمومی به عنوان یک حرفه و یک
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رشته بین علمی وام دار مجموعه کالن جامعه شناسی و علوم انسانی است و از این رو انتظار انطباق کدهای اخالقی روابط عمومی
با فضای گفتمانی اخالق گرایان امری موجه و طبیعی قلمداد می شود .در بررسی کلیدواژه های اصلی  7متفکر بزرگ اخالقی
مشخص می گردد مبنای اندیشه ای همگی آنان اصالح گرایانه و در راستای منافع اجتماعی و زیست اخالقی و تعالی انسانی است.
از ارسطوی بزرگ تا متاخرینی همچون راولز و هابرماس اخالق گرایی به منزله ثبات اجتماعی و عامل مهمی برای نگهداشت
ارزشهای فردی و جمعی مطرح بوده است.
روابط عمومی که پیشینه ای در حدود بیش از یک قرن دارد با بهره گیری از تعالیم اخالق گرایان و با اجماع قالب متخصصین
روابط عمومی کدهای اخالقی را برای خود تعریف کرده است که چراغ راه انسان گرایی در ساختار روابط عمومی است.کدهای
اخالقی مهم روابط عمومی شامل اصول پنج گانه صداقت ،حمایت ،تخصص ،وفاداری و شفافیت است که در ذیل اصول کالن
اخالقی قرار می گیرد .برای تطبیق و انطباق پذیری این اصول با مبانی  7متفکر اخالق گرا ،میزان تسری آنها را در فعالیت های
روابط عمومی بررسی می کنیم.اصل صداقت در دو اندیشه هگل و هابرماس عینیت و نمود بیشتری دارد .هگل چون بر نیت و عمل
متقابل تاکید دارد در پس زمینه فکری اش صداقت در گفتار و عمل را شرط الزم برای تحول اخالقی می داند در این جاست که
ریا کاری و تناقض بین نیت و عمل باعث می شود که هیچ فعل اخالقی صورت نپذیرد و ضد ارزشها در جامعه حکمفرما شوند.
هابرماس با ارایه نظریه اخالق گفتمانی بر ارتباط آزاد و رها از سلطه تاکید دارد ارتباطی که بر مبنای درک طرفین و احترام متقابل
شکل می گیرد .مشخص است که در فضای گفتمانی صراحت و صداقت اصل اساسی برای تداوم و ثمر بخش بودن گفتمان است.
امری که به لحاظ ماهیت فعالیت های روابط عمومی بسیار مهم می باشد .روابط عمومی باید بر مبنای اصول اخالق گفتمانی،
چارچوب فعالیت ها و اهداف اش را محصور نماید .یکی از آیتم های موفقیت روابط عمومی صداقت در گفتار و عمل است که به
خصوص این موضوع در حفظ تعادل اهداف سازمانی با ارزشهای اجتماعی و حقوق مردم نقش به سزایی دارد.
یکی دیگر از کدهای اخالق مهم در روابط عمومی حمایت است .حمایت به منزله دفاع از ارزشهای انسانی است .به نظر می
رسد نظریه ژان ژاک روسو با عنوان شهروند می تواند عامل اصلی برای ورود کد اخالقی حمایت در روابط عمومی باشد .روابط
عمومی گرچه به دنیال منافع سازمانی و ارتقا برند شرکت یا سازمان متبوع اش است اما در واقع همه این تالش ها باید در راستای
حقوق شهروندان باشد .وظایف حمایتی روابط عمومی همه آحاد جامعه را در بر می گیرد و شهروندان و حقوق آنان اصلی است که
روابط عمومی باید خود را با آن منطبق کند.کد اخالقی دیگری که در روابط عمومی وجود دارد داشتن تخصص در انجام امور است
شاید بپرسید مگر تخصص می تواند عملی اخالقی باشد .اما تخصص می تواند نتیجه اخالقی بهتری را رقم بزند .ارسطو در نظریه
اعتدال طالیی می گوید برای آنکه عمل اخالقی مطلوب بوجود آید باید میانه روی در امور را مد نظر قرار دارد .در روابط عمومی
برای انکه اصل میانه روی حفظ شود و از افراط و تفریط پرهیز شود نیازمند به شناخت محیطی و درونی داریم .واضح است که
متخصصین وقوف کاملی به مسایل محیطی و پیرامونی دارند و صالحیت آن را دارند که بهترین گزینه ها و راهکارها را بیابند.
کد اخالقی وفاداری دامنه و سطوح مختلفی را در برمی گیرد .اعم از وفاداری به ارزشهای اخالقی ،وفاداری به حقوق شهروندان،
وفاداری به اهداف سازمانی و ...نظریات کانت و دکارت در باب اخالق با عناوین اراده نیک و فضیلت به خوبی متضمن وفاداری در
ارتباطات انسانی است .وفاداری در واقع احیاگر مسئولیت های اجتماعی است .اگر سازمانی با عرضه محصوالت با کیفیت و با
اقدامات روابط عمومی بتواند مشتریان خود را حفظ نماید عامل مهمی برای وفادار ماندن مشتریان خواهد شد .لذا وفاداری همیشه
صبغه اخالقی دارد.
شفافیت امروزه در همه نهادها و سازمان ها به منزله شاخص توسعه و دموکراسی مطرح است .شهروندان حق خود می دانند
از همه فرایندها و قوانین اداری و سازمانی مطلع باشند و قانون شفافیت در ارایه اطالعات و گزارش ها مهم ترین رکن در حفظ
حقوق شهروندان و جلوگیری از فساد اداری می باشد .جان راولز در نظریه اعتبار گرایی بر نقش های اجتماعی در پیشبرد اهداف
اخالقی تاکید دارد .نقش اجتماعی شهروندی مهمترین سازه و اعتبار هر اخالقی است .با اعمال شفافیت در فرایندهای اجرایی و
خدماتی ،حقوق شهروندی که مبنای اعتباری دارد به نحو مطلوب تامین می شود.
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ردیف

کدهای اخالقی
روابط عمومی

نام اندیشمند

مبانی اندیشه ای متفکرین اخالق گرا

1

صداقت

هگل و هابرماس

نیت و عمل متقابل – اخالق گفتمانی

2

حمایت

روسو

شهروند

3

تخصص

ارسطو

اعتدال طالیی

4

وفاداری

کانت و دکارت

اراده نیک  -فضیلت

5

شفافیت

راولز

اعتبارگرایی

نتيجه گيري
بررسی فعالیت های روابط عمومی در دنیای مدرن نشان می دهد عناصر اخالقی روح حاکم بر روابط عمومی هستند که در
ساختار آن دمیده شده اند .روابط عمومی با پایه های اخالقی شکل یافته است و اخالق گرایی فلسفه وجودی اش می باشد .نقطه
تفکیک فعالیت های روابط عمومی با تبلیغات و بازاریابی بر پایه نقش پر رنگ اخالق است .از آنجاییکه اخالق مصدر همه امور است
روابط عمومی در پی انجام مسئولیت های اجتماعی با همه توان باید تالش نماید .ما با توصیف اجمالی از نظریات  7متفکر شهیر
اخالق گرا و انطباق این اصول با کدهای اخالقی در روابط عمومی متوجه این موضوع شدیم که در بعد نظری و تفکری ،اخالق
حرف اول و آخر را در روابط عمومی می زند .بنابراین باید برای آنکه این تفکرات ناب اخالقی جنبه عملیاتی بگیرند .مدیران و
متخصصان روابط عمومی همه توان خود را صرف تسری اخالق در سازمان کنند و ارتباط با شهروندان را با رعایت همه جوانب
اخالقی پی ریزی نمایند.هویت روابط عمومی های مدرن بستگی تام به اخالق گرایی پیدا کرده است .استدالل ها و شیوه های
برخوردهای گفتاری و عملکردهای رفتاری به سمت اصول اخالقی گرایش یافته است .به لحاظ آنکه در عصر رقابت در همه عرصه
قرار داریم و سرعت زیاد ردو بدل شدن داده ها سبب شده است تا بسیاری از دیوارهای انسداد خبر فرو ریزد؛ روابط عمومی اگر
خودش هم نخواهد در این سیر تحوالت ناچار به سازگاری با شرایط است .اکنون مشتریان دارای شناخت و آگاهی بیشتری شده
اند و تنوع بسیار کاال ها نیز مزید بر علت شده است تا روابط عمومی مصرانه به دنبال کاربرد عناصر اخالقی در فعالیت های خود
باشد .این اخالق گرایی باید برداشتی از نظریات اخالق گریان اجتماعی باشد .به نظر می رسد رجوع و بهره گیری از نظرات ارسطو،
روسو ،هگل ،کانت ،دکارت ،راولز و هابرماس می تواند تمامی کدهای اخالقی روابط عمومی را پوشش دهد .پس الزم است روابط
عمو می هایی که تاکنون در بسط اخالقی کوشش نکرده اند با استناد به نظریات این اندیشممندان به فوریت نقاط ضعف خود را
برطرف نموده و امکان ماندن خود را در فضای ارتباطات و تبلیغات تضمین نمایند.
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