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ها و مفاهيم مرتبط آن همچون اخالق و اصول، اتفاق نظر قابل توجهي در بين در باب معاني و تعابير مفهوم ارزش

هاي ها به معني باورهاي پايداري هستند كه تصميمرزشخدمتگزاران عمومي و پژوهشگران اين رشته وجود ندارد. در اينجا ا

به طور معمول به » اخالقيات«و » هاارزش«دهند. دو اصطالح هاي موجود تحت تأثير قرار ميما را در قبال اهداف و گزينه

د، بلكه باورهاي ها اخالقي نيستنبايست اينگونه باشد. تمام ارزششوند، در صورتي كه نميصورت مترادف در نظر گرفته مي

توانند اخالقي، غيراخالقي و تاحدي غيراخالقي باشند ها ميكنند. ارزشاند كه صحيح و غلط رفتار را مشخص ميپايداري

هاي خدمات ، چهاردسته از ارزش 1شوند. جدول ها ديده مياي از ارزشهاي اخالقي اغلب به عنوان زيرمجموعهارزش

دهد.عمومي را نشان مي

  
هاي قطعي اين است كه ممكن است ارزشي به بيش از يك دسته مشحخص مشكلي اساسي در تقسيم اين ارزشها در دسته

ها تعلق بگيرد به عنوان مثال مسئوليت و پاسخگويي هم در دسته اخالقي باشد هم دموكراتيك. تعارض ارزشها در ميان دسته
 هاي فراگير در مديريت دولتي است. از جنبه
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به ارزشهاي اخالقي ميتواند در حل تعارض ميان ارزشهاي دموكراتيك به عنوان پاسخگويي و قانوني بودن و بين  مراجعه
  اي مانند نوآوري كمك نمايد.ارزشهاي دموكراتيك به عنوان پاسخگويي و ارزشهاي حرفه

  

رد دوره اخالقيات در مديريت دولتي شدند. از آن پس ايالت متحده امريكا و كشورهاي وستمينستر وا 1960در ميانه دهه     
اي برحفظ و ارتقاي اخالقيات خدمات دولتي مبذول داشتند. تمركز در اين دوره بر اخالقيات بسياري دولتها توجه فزاينده

اندكي به منابع  ها) مرتبط با مسائل خاصي بود. كدهاي اخالقي و رفتاري اشاراتاحكام و قواعد (قوانين،دستوالعمل و بيانيه
اساسي ارزشهاي خدمات دولتي داشتند. منابع و ارجاعات موقعيتي به ارزشها مانند صداقت و قانوني بودن با مقررات جزئي 

اي كه بر اخالقيات خدمات عمومي از اواسط سابقهمسائلي چون تضاد منافع، رازداري و آزار و اذيت آميخته گشت. تاكيد بي
هاي قوت گرفت. اسنادي كه در دولت 1980هاي خدمات عمومي در دهه ود با تأكيد بر ارزشآغاز شده ب 1960دهه  
هاي خدمات عمومي تا حد كند. وضعيت بهبوديافته ارزشها را تأييد مييافته وست مينستر موجود است، اهميت ارزشتوسعه

، با تأكيدش بر تبيين و تصريح »نگ شركتيفره«رخ داده است. جنبش  1980زيادي نتيجه دو جرياني است كه قبل از دهه 
دارد كه ارتباطي قوي ميان فرهنگ سازماني و موفقيت سازمان وجود دارد. پيترز و واترمن هاي شركت، بيان ميارزش

هاي مشترك به عنوان كليد موفقيت شركت تأكيد داشته و ها به عنوان جوهره فرهنگ سازماني و بر ارزش)  بر ارزش1982(
 هاي دولتي هستند. ها داراي تأثير عميقي بر تفكر و عملكرد در سازماندارند كه ارزشواقعيت اذعان مي بر اين

هاي مورد استفاده در تجارت براي دومين جنبش با مديريت عمومي نوين همراه شده و با پيشنهاد بكارگيري روش     
 خدمات عمومي تأثير گذارد. تقاضا براي تدوين برنامههاي هاي مختلفي بر ارزشهاي عمومي توانست به شيوهسازمان

هاي كسب انداز، و بيانيه ارزش، افزايش توجه به پاسخگويي در قبال نتايج، تأكيد بر ارزشراهبردي داراي مأموريت، چشم
بات هاي سنتي خدمات عمومي از جمله مواردي هستند كه موجتوجهي به ارزشوكار از جمله نوآوري و خدمات، و كم

  پيشبرد اين جنبش را فراهم ساختند. 
     ها وارد دو جريان متفاوت شد. يكي از اين جريانات، كهها در بسياري دولت، اخالقيات و ارزش1980از اواسط دهه       
ارد جستجو نمود، شامل به روز رساني و اصالح  قوانين اخالقي موجود و ايجاد مو 1960توان در دهه هاي آن را ميريشه

هاي استراتژيك و هم به ناپذير برنامهها، هم به عنوان بخش جداييهاي ارزشجديد بود. جريان ديگر شامل پذيرش بيانيه
هاست، منجر ها كه از ويژگي بسياري دولتعنوان اسنادي مجزاست. اين پيشرفت به گسترش مستمر اسناد اخالقيات و ارزش

    ها ارتباط نزديكي باهم دارند، اين دو جريانافتند كه با توجه به اينكه اخالق و ارزشها به اين نتيجه دست يشد. برخي دولت
ها آن را يكي كردند و برخي صراحتا ارتباط ميان اخالقيات و ارزشها بايست به همراه هم  دنبال شوند. برخي از اين دولتمي

  اهم كردند كه روبنايي  اخالقيات و قوانين ديگر باشد.ها يك مبناي ارزشي را فرشناسايي كردند و تعداد معدودي از آن
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 خدمات عمومي استراليا كههاي شوند. ارزشها به عنوان بعد اصلي خدمات عمومي در نظر گرفته ميدر استراليا ارزش     
، يك بيانيه از 1999مديريتي منتشر شد. سپس در سال  در مجله هيأت مشاوره 1993، در سال ه بودتنظيم شد براي بار اول

هاي خدمات عمومي استراليا به عنوان بخش آغازين قانون خدمات عمومي نوين در نظر گرفته شد. اين بيانيه شامل ارزش
اي جديد را نيز به همان هاي حرفهها ارزشاي سنتي است، و در كنار آنهاي حرفهاخالقي، و ارزشمباحث دموكراتيك، 

  گيرد.گانه بيانيه بيش از يك ارزش واحد را در بر مي 15، مقررات گيرد. عالوه براينميزان از اهميت در بر مي

د وجود ندارد، اسناد اداري اين ارزشها را در : صداقت، ايگرچه بيانيه واحدي كه ارزشهاي خدمات دولتي را تأييد نم     
( توجه به 1اعت از قانون، احترام به نهادهاي دموكراسي، احترام به پيمان ويتانگيگرايي، اطايدرستي، بيطرفي سياسي، حرفه

ترين بيانيه ارزش شامل كدهاي اخالقي خدمات دولتي است. اين كند. جامعپرده خالصه ميافراد بومي) و رايزني صريح و بي
  كند. ميشوند، به دقت ارائه مي سند طوالني تنها شامل ارزش نيست بلكه سه اصلي را كه  ارزشها نيز شامل آن

كه در اساسنامه و مقررات مهم و بارازش ميباشند، در نيوزلند كدها توسط اختيارات  APSبرخالف كدهاي اخالقي و ارزشها 
، بر مبناي مقررات APSصادر شده است. همانند ارزشها و كدهاي اخالقي  1988اعضاي هيئت دولتي خدمات در قانون 

اي بخشهاي فردي جهت برآورد الزامات آنها درنظر گرفته شده است. كدهاي نيوزلند توسط ساير اسناد جزئي، مبنايي بر
تكميل شده است كه شامل؛ راهنماي بخش دولتي كه پيوندي به نشريات آنالين و وب سايتها كه طيف وسيعي از ارزشها و 

 مباحث اخالقي را پوشش ميدهد، را فراهم ميكند، است.

باشد كه ارجاع به تعهدات دولتي توسط خدمتگزاران دولتي از مشخصه كدهاي اخالقي خدمات دولتي انگلستان هم مي     
اتخاذ شده است. همانند نيوزلند كه بيش از يك بيانيه كدهاي ارزشي در بخش خدمات دولتي وجود دارد،  1996در سال 
انداز و بيانيه ارزش است. شبيه كدهاي اخالقي ، وچشم2ترين آن در انگلستان: كدهاي خدمات كشوري و مدنيبرجسته

اي به ارزشهاي اخالقي و دموكراتيك قائل است خدمات كشوري ارزش ويژه، كدهاي APSنيوزلند و برخالف بيانيه ارزش 
   اي دارد.و توجه كمتري به ارزشهاي حرفه

 ا

                                                            
١ the Treaty  of   Waitangi 
٢ Civil Service Code 
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دماتي گسترده از ارزشها و اصول ندارد. توافقات برخالف ساير كشورهاي وست مينستر، كانادا بيانيه رسمي و اداري خ    
پذيري،فرآيندهاي الزم، صداقت، اي شامل وفاداري، مسئوليتاي وجود دارد، به هرحال ارزشها هستهغيررسمي قابل مالحظه

  وري.انصاف، عدالت،تعالي،كيفيت و بهره
  

كشور وست مينستر جهت ظهور و بروز ارزشها در فرهنگ و 4ايي كه توسط ن بخش به بررسي ابتكارات اصليدر اي
  شود. كاركردهاي خدمات دولتي به كارگرفته شده است، پرداخته مي

كميسيون خدمات دولتي استراليا شروع به ارائه گزارشات ساليانه به مجلس نمود كه مسئول تشخيص و ارزيابي  1998در    
و سيستمها در انطباق با كدهاي ها فعاليت داشتند و كفايت رويه APSاين هستند كه سازمانها تا چه ميزان مطابق ارزشهاي 

گيري ، قبل از آنكه چارچوبي قوي جهت تصميمداردبيان مياخالقي بوده است يا خير. واقعيتي شناخته شده وجود دارد كه 
قرار گيرند. اولين گام مهم در اين فرهنگ سازماني ايجاد كرده و به مباحث نوظهور واكنش نشان دهند، ارزشها بايد درون 

شار اوراقي است كه به ارائه معاني و مفاهيم ارزشها پرداخته ، و چك ليستي براي كاركنان و سازمانها جهت اعمال مسير انت
ها جهت ارزيابي ارزشها داشته باشد . هايي براي نمايندگياين ارزشها در جهت اهداف سازماني و  شخصي و ارائه شاخص

اين نكته را براي دولتها داشت  1999هنماي بخش خدمات دولتي در و اصول اخالقي به عنوان را APSگنجاندن ارزشهاي 
  كه ارزشها و كدهاي اخالقي را همراستا با فرهنگ خدمات دولتي تعيين نمانيد.

هاي اصلي در فرهنگ ، كميسيون خدمات دولتي دست به ابتكارات بزرگي در جهت يكپارچگي ارزش2001در سال     
؛ توسط »2هاي واقعيگردشي پيرامون موضوع: ساخت ارزش«خدمات عمومي نيوزلند زد. اين اقدام تحت عنوان كليِ 

هاي اصلي ايجاد شده كننده و به منظور گسترش اطالع و درك ارزشعمومي با ايجاد يك راهنماي تسهيلكميسيون خدمات 
هايشان در محيط كار گيري و فعاليتها در تصميمكارگيري اين ارزشاست كه هدف آن تشويق خدمتگزاران عمومي در به

هاي مشترك(به طور خاص صداقت و درستي) زشو زندگي است. راهنمايي يك كد، در واقع ويديويي است كه اهميت ار
هاي يادگيري نيز در جهت توانمندسازي افرادي كه ممكن است گيرد. برنامهمحور را در برميو چندين سناريوي ارزش

هاي آگاهانه اين افراد حول ها و اخالقيات نداشته باشند، و در راستاي تسهيل مباحثهاطالعات تخصصي كافي در باب ارزش
  اند. مدار ايجاد شدهوعات و معضالت ارزشموض

                                                            
١ Making Values Come Alive  
٢  Walking the Talk: Making Values Real 
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در اساسنامه قرار گرفته و در نيوزلند كدهاي اخالقي خدمات دولتي زيرنظر  درحاليكه اسناد راهنما و ارزشها در استراليا    
كارخدمات دولت به رسميت شناخته ميشود، در انگلستان برنامه خدمات كشوري زير نظر دستور شورا خدمات كشوري در 

كشوري؛ (تنظيمات قانوني آن توسط وزراء جهت خدمات كشوري) صادرشده است. برنامه مديريت خدمات  1995
هاي خدمات كشوري در كارگيري اين برنامهاز مسائل ، براي تمام بخشها و آژانسها جهت به راهنمايي در طيف گسترده

برنامه خدماتي كاركنان، ايجاد استانداردهاي اخالقي مناسب، رفع نواقص احتمالي و ضمانت اجرايي كه اين قواعد به طور 
  نموده است. كننده كدها هستند، ايجادكامل منعكس

اي از انداز جهت تكميل كدها به كارگرفته شد كه سازمانها و بخشها را تجهيز به مجموعهاي از ارزش و چشمبيانيه 1999در 
انداز خودشان را ايجاد كنند، و به ارائه توضيحاتي بپردازند كه چگونه اين سازد چشمارزشها كرده كه ضمن آنان را قادر مي

هاي خدمات كشوري بوده و اين خدمات موجب تداوم اين ارزشها شود نه توانند در راستاي برنامهز ميانداارزشها و چشم
كنند كه آنها بايد در مديريت آنكه صرفا سخن پيرامون ارزشها باشد. جهت تحقق اين امر،خدمتگزاران دولتي بحث مي

  ه ورود نمايند.فرآيندهاي اصلي، مديريت عملكرد استخدام و انتخاب،  آموزش و توسع

ي عات موردي پرداخته است كه به توسعه بيانيهدفاتر ارزشي و اخالقي كانادايي به ترويج گفتگو،پژوهش و مطال 1999از      
پردازد. دپارتمانهاي مختلف در تالش براي ايجاد سازمان اصول به عنوان چارچوب كلي مديريت ارزشها و اخالقيات مي

  ارزشي و اخالقي خودشان هستند.  
رود از آنها راه داشت كه اميد آن ميمينستر درسهايي براي دولتها، افراد و سازمانهاي دولتي به همتجربيات كشورهاي وست

آل بايد مختصر و موجز، داراي لحن و عبارات عظيم، با هاي ارزشها بپردازند. بيانيه ايدهبهره برده و به اصالح  و بازبيني بيانيه
 آوري باشد. تابل اصلي خدمات دولتي و داراي تمركز بر اصو

ارزشها و  "كنند كه توافق جهاني بر معاني و كاربرد اصطالحاتكردهاي اداري بيان ميهاي علمي و كارهردو نوشته     
غيرمحتمل و بعيد است. آنچه مهم است اين است كه بيانيه رسمي  دولتها روح خدمات دولتي را تسخير نمايد، خواه  "اصول

  اين بيانيه به عنوان بيانيه  ارزش توصيف شود  يا بيانيه اصول.

                                                            
١ Values, Ethics, and Principles 
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ها در حالت كلي درنظر بگيريم  و اولويت اي از ارزشهاي اخالقي را به عنوان زيرمجموعهبهتر آن است كه ارزش      
اي پيرامون اين اي و مردمي تعيين كنيم. توافق گستردههاي دموكراتيك، حرفههاي اخالقي را در رابطه با  ارزشارزش

هاي خدمات عمومي را شامل ترين ارزشهاي بنياديصر بوده و ارزشها مي بايست مختموضوع وجود دارد كه بيانيه ارزش
است كدام  اي گرفته شود، اگر اين گونهر طبقهها بايد از  هشود. چالشي كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا ارزش

گيرد، با اين حال،  به طبقه دربرمي 4ارزش  را از  25گانه  بيانيه ارزش استراليا،  15ها بايد در نظر گرفته شوند؟. قوانين ارزش
گيرد (به اي بوده كه موارد جديدي را نيز در بر ميهاي حرفهها از ارزشتوان شاهد بود كه بيشتر اين ارزشطور خاص  مي

  مراجعه شود). 2جدول 

نمايد، اين هاي خدمات عمومي را تسهيل ميهاي اصلي يكپارچه نمودن ارزشدر حالي كه يك بيانيه مختصر از ارزش    
اخالقيات در ايتداي خود از ساير اسناد اداري متمايز باشد. استراليا، نيوزلند و  ها  وبيانيه مي بايست از طريق اشاره به ارزش

هاي خدمات عمومي و كدهاي بيانيه ارزش؛سند اوليه در اين زمينه 2انگلستان همه داراي بيش از اين نوع هستند. در استراليا، 
مات مدني و بيانيه كد رفتاري خد سند اوليه؛ 2ميان نگلستان ارتباط اند. درحاليكه در ابه صورت واضح بهم مرتبطرفتاري؛ 
 نامشخص و اندك است. جستجوي انسجام ميان اين اسناد در اين سه كشور با وجود تعدد اسناد بسيار دشوار است، ها؛ارزش

ه پيدا هاست با اخالقياتي در ارتباط هستند كه در پاسخ موقت به مشكالت خاصي توسعو خصوصاً  اينكه اين كشورها سال
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ها بدون ارجاع به قوانين گسترده خدمات، اغلب قواعد خودشان را در ها و سازمان. عالوه بر اين، بيشتر بخشكرده است
  دهند. هنگام مواجه شدن با مشكالت توسعه مي

مشترك سازماندهي وابسته و اي روشن، منسجم، و قابل فهم از اسناد بهمآل قوانين پراكنده بايد به مجموعهدر حالت ايده    
شوند و بتوانند حذف قوانين متداخل و غيرضروري را تسهيل بخشند. در عمل انجام چنين كارهايي زمانبر بوده و نياز به 
همكاريهاي وسيعي است خصوصا اگر منظور ايجاد مبناي اصلي و گسترده باشد. بنابراين اولويت بايد با اسناد اصلي و مركزي 

زش، كدهاي اخالقي يا اخالقيات كه در خدمات دولتي به صورت كل به كارگرفته ميشود.تمايل به باشد مانند؛ بيانيه ار
تمركز بر خدمتگزاران دولتي، توجه به ارزشهاي اصلي، اصول و استاندارهاي خدمات دولتي است. اين به نوبه خود، موجب 

وانين خدمات دولتي است و مبنايي براي افراد، ساز بسياري از قدرك بهتر ارزشهاي اصلي خدمات دولتي ميشود كه زمينه
 بخشها و آژانسها فراهم ميكند كه ساختار ارزشي خود را ايجاد نمايند. 

ها كمك خواهد نمود. عمل براساس دو نكته آموزشي اولي كه بيان شد، به اطمينان از كيفيت و وضوح  بيانيه ارزش     
هاي اصلي خدمات عمومي دهد كه بايد براي ايجاد نظامي دواليه متشكل از ارزشميتجربه در كشورهاي وست مينستر نشان 

ها به عنوان بنيان و قوانين به عنوان رو بناي اين بنيان توجه جدي داشت. به عنوان مثال، اهميت مقررات، قوانين و دستوالعمل
گرايي و انصاف توضيح داده شود. قوانين در حزب هايي اخالقي مانند صداقتتواند با ارجاع ارزشدر مورد تضاد منافع مي

  هاي دموكراتيك يعني وفاداري و بيطرفي مرتبط شود. هايي مانند ارزشتواند به ارزشسياسي مي
اي جديد مانند نوآوري وكارآفريني كه ارتباطي نزديك هاي حرفههاي اصلي، ارزيابي قدرت پايايي ارزشدر تعيين ارزش    

هاي اصلي خدمات عمومي ها به عنوان ارزشت دولتي نوين دارند، ضروري است. بيست سال قبل، اين ارزشبا جنبش مديري
هاي وست مينستر حضور نداشتند اما ممكن هاي مردمي مانند، مراقبت و شفقت در كدها و بيانيهشدند. ارزشبندي نميرتبه

منتخب در رقابت با بخش خصوصي ارزشي مطلوب بوده هايي مثل قصد دولت براي تبديل شدن به كارفرماي است ارزش
مشابهي  ها و قوانين براي خدمات عمومي به عنوان يك هويت كامل بايد توسط نظام دواليهاي از ارزشهاي دواليهباشد. نظام

مات را هاي اصلي گسترده خدتواند ارزشهاي فردي به كارگرفته شود. يك بخش ميجهت پاسخگويي به نيازهاي سازمان
  . ي خاص خود تكميل نمايدهاهاي جاري مرتبط با مسئوليتتقويت نمايد و آنها را در راستاي ارزش

  
  
  



 

١٠ 
 

 ها در خدمات دولتيسازي ارزشيكپارچه مقاله:

   ها بكار هاي عمومي، ابزاري است كه براي بيان اين ارزشسازي ارزشيكي ديگر از راهاي اعمال نفوذ در يكپارچه      
نامه(انگلستان) ها در قالب يك اساسنامه(استراليا) قرار گرفته باشد، يا در قالب آيينزشرود. به عنوان مثال، ممكن است ارمي

كنند كه اتخاذ اين اي استدالل ميباشد. طرفداران رويكرد اساسنامه 2ها باشد(نيوزلند)اي از دستورالعملو يا در مجموعه
  رويكرد موارد زير را به دنبال خواهد داشت:

  ونمادي از حمايت قوي دولت براي بيانيه است؛ رويكرد قانوني نشان .1
 اي؛هاي رسانهترويج شكل و محتواي بيانيه به صورت عمومي،قانوني و از طريق بحث .2

هايي كه مورد نظر خدمتگزاران عمومي است، و افزايش درك رساني دقيق به مردم در خصوص ارزشاطالع .3
 عمومي از خدمات دولتي.

 رود در جهت تحقق آن بكوشند؛هايي كه  انتظار مياران عمومي از ارزشرساني رسمي به خدمتگزاطالع .4

 هاي مختلف در جهت حمايت از بيانيه.اجازه به حزب .5

 طرفداران رويكرد غيرقانوني ادعا دارند كه اين رويكرد موارد زير را به دنبال خواهد داشت:

  مشخص شده در باال؛ 4و  3كمك جهت رسيدن به اهداف   .1
مانند  ايهاي حرفهكيد بيشتر بر ارزشهاي جديد( به عنوان مثال،تأني بيانيه در جهت تقابل با چالشتسهيل بازبي .2

 شود)؛هاي اخالقي مانند صداقتي كه  ناشي از افزايش مباحث مرتبط با تضاد منافع موجب مينوآوري و يا ارزش

 اجتناب از احتمال درگيري حزبي در بيانيه. .3

هاي مرتبط با موضوعاتي مثل، اينكه يك سند اصلي وجود داشته باشد يا اسناد بدون درنظرگرفتن تصميمانتخاب از ميان اين 
بخش باشد يا طوالني و تجويزي امكانپذير نخواهد بود؛ به ويژه در جايي كه بيانيه ارزش همراه با بيشتر، بيانيه مختصر و الهام

 رت باشد.هاي مهمي در جهت ترفيع و انطباق(اجراي) نظاسنجه

از ميان كشورهاي وست مينستر استراليا بيشترين سيستمهاي رسمي در جهت تطابق با ارزشها و كدهاي اخالقي را دارا بود.     
مات دولتي تحت عنوان قانون خدمات كشوري جهت گزارش به پارلمان پيرامون همانطور كه اشاره شد، كميسيون خد

و انطباق آنها با دستورالعمل و كد، مورد نياز است. دستورات اعضاي هيئت مديره   APSتركيب آژانسها براساس ارزشهاي 
يابي عملكرد آژانسها و اند كه در ارزدر حال حاضر چارچوب اجباري از استانداردها و اصول ايجاد كرده "كميسيون

هايي؛ جهت تعيين اينكه كاركنان كاركنان در حمايت از ارزشها به كارگرفته ميشود. رؤساي سازمانها ملزم به ايجاد رويه
                                                            
١ Enshrining Core Values 
٢ guidelines 
٣ Seeking Compliance 
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كدها را نقض كردند  و آنها اجازه اعمال چنين نفوذهايي داده شده يا با خاتمه خدمت، انتقال وظايف يا كاهش حقوق همراه 
   داختند .خواهد بود، پر

گرچه هنوز براي ارزيابي ميزان موفقيت تالشها زود است، اما شايان ذكر است كه گزارش مامورعالي دولت، تالش برخي      
و كدهاي اخالقي  قابل ستايش عنوان كرد، و اظهار تأسف از عملكرد ساير آژانسها  APSآژانسها را در انطباق با ارزشهاي 

ارزشها و كدهاي اخالقي اخطار داده است. ايالت استراليايي ويكتوريا رويكرد قابل توجهي در  داشته و به آنان جهت ارتقاي
مديريت خدمات  1998جهت يكپارچگي ارزشها و اخالقيات در خدمات دولتي اتخاذ كرده است. كداخالقي كه تحت قانون

اقت،پاسخگويي در برابر نتايج و خدمات اصول اخالقي را عنوان كرده است: بيطرفي، صد 4و استخدامي تصويب شده است، 
كشور  29سازگار با ارزشهاي اصلي خدمات دولتي در "پاسخگو. كميسيون اين اصول جهت استخدام دولتي به عنوان

OECD .رتبه دولتي راهنمايي در راستاي حمايت بخش دولتي صادركردند كه مشاركت اعضاي اعضاي عالي "ميباشد
كه تعهد خود را به اصول نشان داده و ضمن ايجاد  فرآيندهاي  عادالنه و بيطرفانه، رفتارهاي  طلبدرؤساي سازمانها را مي

غيراخالقي را شناسايي و گزارش نمايند. اين اعضاي هيئت گزارشي به مجلس مبني بر اينكه سازمانها تا چه ميزان  به اصول 
اي و مطالعات موردي ها،مطالعات دورهند، شاخص خروجيهاي اين گزارش شامل شاخصهاي فرآيپايبندند ارائه ميدهد. داده

 موقت است. 

است.  دادند كه بيانيه ارزش ضروري بوده اما جهت يكپارچگي ارزشها با خدمات دولتي ناكافي نكات آموزشي نشان    
سازي اشتباه آن ضمن  افزايش بدبيني به آن موجب كاهش روحيه و دلگرمي به آن ميشود. ايجاد صحيح بيانيه و پياده

 زير پاسخگو باشند.  سوال 4مديريت اثربخش ارزشها مستلزم آن است كه سازمانهاي دولتي به اين 

هاي ارزشهاست( يا شرايط مطلوب جهت اتخاذ آن است).از مكانيزمهاي بررسي مديريت ارزش سازمانها، شامل ارزيابي بيانيه
هايي از فرآيندها و مشكالت جاري و ه دادهك  2عمومي ارزيابي محيط ارزشهاي سازماني، حسابرسي و بررسي ارزشهاست

  دهد. بهبودهاي محتمل ارائه مي
  
  
  

                                                            
١ Where Are We Now? 
٢ Value audit 
٣ Where Do We Want to Be? 
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مقياسها براي نشان دادن احترام به ارزشهاي اصلي ها به عنوان مبنايي جهت اتخاذ آل سازمان دولتي از اين دادهدر حالت ايده
آل از سازمان ارزش مدار انداز مدل ايدهها را در ارتباط با چشمكنند . هرسازمان ميتواند دادهدر تمام فعاليتهايشان، استفاده مي

  تعيين نمايد و وسعت منابع را در جهت حركت در اين مسير درنظر بگيرد. 

ي  مانطور كه توسط كشورهاي وست مينستر نشان داده شد، دولتها به طورقابل توجهي در هردوي منابع تخصيص داده شدهه
توانند در جاي ديگري اند. دولتها ميمتفاوتكند، مديريت ارزشها و مكانيزمهايي كه يكپارچگي ارزشها را اتخاذ مي

  شان تدبير نمايند.مكانيزمها را برآورد كرده و درمورد ابتكارات خالقانهسنجي پذيرش يا تعديل اين مطلوبيت و امكان
  

هاي بايست به عنوان مدلمدار دارد. رهبران نه تنها ميها در خدمات عمومي، نياز به رهبري ارزشيكپارچگي موفق ارزش
 1957ها باشند. در سال كنندگاني توانمند و ماهر در مديريت ارزشارزش مدار  مورد توجه قرار گيرند بلكه بايد مشاركت

ها هستند، هنر رهبري پيش از همه چيز يك متخصص ترويج  و حمايت از ارزش كه رهبر سازمان عنوان كردفيليپ سلزنيك 
هاي جديد و پايدار باشند. اين پيام توسط هايي كه مظهر ارزشخالق، هنر بازسازي منابع انساني و تكنولوژيكي در ايجاد سازه

 آورده شده است.  1995در سال » چالش رهبري«شان؛ ترين كتابجيمز كوزي و باري پوسنر در پرفروش

انداز مشتركي را براي ديگران ترسيم ميكند اين كار را با توسل به ارزشها، عاليق، اميد، در ميان عناصر رهبري نمونه كه چشم
كند كه با  ارزشهاي مشتركشان سازگار باشد. و اصول رهبري در اصول و روياهايشان انجامشدهه و  مثالهايي را ارائه مي

ها ارتقاء براي استانداردهاي زندگي عمومي، دارندگان دفاتر عمومي بايد اين اصول توسط رهبران و نمونه مشهور لوردنوالن
  ).از خودگذشتگي، امانت و راستي،عينيت،پاسخگويي،شفافيت، صداقت و حمايت شوند(شامل:

گي اثربخش ارزشها در كشوري كه در مقاله آورده شده است، استراليا در شناخت اهميت رهبري در يكپارچ4در ميان 
خدمات دولتي متمايزترين است.، همانگونه كه پيشتر نيز آورده شد، مسئوليت اعضاي هيئت دولت درخدمات دولتي و 
رهبران آژانسها براي توسعه رهبري در اين زمينه صريحا توصيه شده است. به هرحال خدمتگزاران دولتي در استراليا و جاهاي 

انداز مشترك حركت كرده و موجب احياي ارزشها توسط كارها رسمي و قانوني جهت ارتقاي چشمديگر،بايد فراتر از حكم 
مدار در سطوح ارشد سازمانهاي دولتي حائز اهميت است، ميتواند در و تصميماتشان شوند.عالوه برآنكه وجود رهبري ارزش

مام سطوح سازمان به اشتراك گذاشته شده را ارائه تمام سطوح آن را تشكيل و تقويت كرد. بيانيه ارزشها، ارزشهايي كه در ت
ميكند و با نقشهاي پراكنده رهبري در سطوح تركيب شده و مبنايي قوي جهت يكپارچگي ارزشها در خدمات دولتي فراهم 

  آورد.مي

                                                            
١ How Do We Get There? 
٢ How Do We Make It Happen? 
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