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  The public administration community needs to focus more attention on how values can be 
integrated into the structures, processes, and systems of public organizations. In particular, 
greater emphasis should be placed on the values statement as the central component of a values 
regime. This article examines the content and format of values statements in four Westminster-
style governments, initiatives to make values a pervasive influence in public-service operations, 
and learning points for other countries. Each government's values statement should capture the 
essence of public service. Leaders must serve as both exemplary models of values-based 
behavior and skillful practitioners of the art of values management. A values statement 
expressing values that are shared at all organizational levels—combined with the dispersal of 
leadership roles throughout the organization—provides an especially strong foundation for 
integrating values into public service. 
 
 
 
 

ها و به طور خاص مداري در سازمانو توجه به اخالق هاي اخير تأكيد بر رفتار و تصميمات مبتني بر  ارزشدر سال     
هايي براي  گيري دغدغههاي دولتي كه با منافع عامه در ارتباط هستند، فراگير شده و اين توجه و تأكيد، موجبات شكلسازمان

آنچه مبناي  ها ومجريان امور و پژوهشگران را فراهم ساخته است. آنچه به طور خاص مورد توجه است يكپارچگي ارزش
هاي به اشتراك گذاشته شده در بيانيه ارزش، ارزشهاست. گيرد بيانيه ارزشگيرد، قرار ميها قرار ميسازي ارزشيكپارچه

بيانيه در بخش دولتي بايد ذات و گوهره خدمات عمومي را تسخير كند. نقش . اين گذاردسراسر سازمان را به نمايش مي
مدار ديده شوند و همزمان به ها بايد به عنوان مدلي از رفتارهاي ارزششود؛ آنصورت تعريف ميرهبران در اين ميان به دو 

  ها عمل كنند. كنندگاني ماهر و توانمند در مديريت ارزشعنوان مشاركت
  ساختار مقاله شرح

ها در فرآيندها، گي ارزشبايست در جستجوي يهترين شيوه براي يكپاچكند كه مجريان و پژوهشگران مياين مقاله بيان مي
ها به عنوان محوري در هاي دولتي باشند. در اين راستا، نكته اساسي اين مقاله تأكيد بر بيانيه ارزشسازمانهاي ساختار و نظام
هاي مشترك اين بيانيه، مجموعه اقداماتي در جهت ساخت ارزشهاي دولتي است. ها در سازمانسازي ارزشجهت يكپارچه

هاي زير در شود. اين مقاله با بخشبه عنوان بخشي جدايي ناپذير از فرهنگ خدمات عمومي در نظرگرفته مياست كه 
  راستاي كمك به اين رويكرد ارائه شده است:
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 ها در اداره عمومي.ها و داليل توجه روزافزون به آنبخش اول: ارائه توضيحي مختصر در باب معاني و انواع ارزش

استراليا، نيوزلند،  -دولت به سبك وست مينستر 4هاي ارزش خدمات عمومي در حتوا و ساختار بيانيهبخش دوم: بررسي م
  انگلستان، و كانادا. 

بخش سوم: توصيف اقداماتي كه چهار كشور فوق الذكر در راستاي تأثير اين رويكرد جديد بر تصميمات و اقدامات 
  اند. خدمتگزاران عمومي خود انجام داده

ها براي همه كشورهايي كه به ها با محوريت بيانيه ارزشسازي ارزشرم: ارائه نكات آموزنده در راستاي يكپارچهبخش چها
  دنبال اين رويكرد هستند. 


