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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify public values that are
the basis of decision-making and actions in public and governmental
organizations. The subject studied in this paper is related to the issues
such as ambiguity in the allocation of resources, measuring the
consequences of services, measuring the performance of the
administrative system, ambiguity in the selection of decision-making
options and the behavior of public service organizations.
Design/Methodology/Approach: 67 relevant policy documents (laws,
regulations, guidelines, etc.) have been reviewed and analyzed by
thematic analysis method.
Research Findings: After counting, reviewing and analyzing valid
policy documents, finally 335 descriptive codes, 23 basic themes, 8
organizing themes and a global theme have been counted and the
framework of public values has been presented accordingly. The
organizing themes listed include reliability, expertise, de-bureaucracy,
the behavior of public servant, quality, intellectual dynamism,
administrative transformation, and excellence.
Limitations & Consequences: One of the main limitations of this
study is the impossibility of accessing upstream policy documents in
document centers, which are classified as confidential or semiconfidential ones.
Practical Consequences: Providing a basis for allocating resources,
measuring service outcomes, measuring administrative system
performance, selecting decision-making options, and conducting public
service organizations.
Innovation or value of the Article: This article, in accordance with the
argument made, enumerates the general values in the context of the
Iranian administrative system, which is specific to Iranian culture.
Paper Type: Research Article
Key words: Public Value, Policy Documents, Administrative Culture,
Administrative System.
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مقدمه
مفهوم ارزشها به یک ویژگی اصلی هم در عمل و هم در مطالعه مدیریت دولتی تبدیل شده است .ون

وارت1

( ،)1998در فراخوانی برای ایجاد زمینه جداگانهای از ارزشهای مدیریت دولتی ،ادعا میکند که «هنر مدیریت
ارزشها برای شاغلین 2در حال حاضر به مهارت برجسته الزم برای مدیران و رهبران سازمانهای بخش دولتی

PAP

تبدیل شده است» و اینکه «علم ارزشها برای دانشگاهیان و دانشجویان مدیریت دولتی نیز به همین ترتیب به

)13 (1

یک حوزه اساسی مطالعه تبدیل شده است  .»...هم شاغلین و هم دانشگاهیان باید توجه بیشتری به این امر
داشته باشند که چگونه میتوان ارزشها را به بهترین وجه در ساختارها ،فرآیندها و سیستمهای سازمانهای
دولتی ادغام کرد ( .)Kernaghan, 2003کاربرد واژههای ارزش عمومی و ارزشهای عمومی در میان شاغلین
و اندیشمندان مدیریت دولتی در حال افزایش است (.)Wallmeier et al., 2018
موضوع ارزش عمومی ،یاری نمودن به پیامدهای مثبت اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و جامعه است ( & Field

 )Tran, 2018و عبارت است از ارزشها ی مهم از دید جامعه که منجر به تولید خدمات و محصوالت خاص
میشود که فراهمسازی آن بر عهده دولت است .ارزش عمومی ،جهت و مسیر تصمیمگیری دولتی را مشخص
مینماید ( .)Kuitert et al., 2019به زعم برخی از اندیشمندان ،مفهوم ارزش عمومی یک مفهوم فازی 3است
و احتماال «به همان اندازه که فهمیده میشود ،خوب است .)Rutgers, 2015( »4تفکر ارزش عمومی میتواند
به تعریف روشن و عملیاتی کردن مفهوم ارزش افزوده در فضای عمومی کمک کند ،به همان شیوهای که
مفهوم ارزش افزوده در بازار خصوصی معیار فعالیت بخش خصوصی است ( .)Benington, 2009از آنجا که
نظریه ارزشهای عمومی به عنوان جایگزینی بالقوه برای نظریه منفعت عامه ظهور نمود ،تعریف واضح و مبرهن
برای ارزشهای عمومی ضروری است ( .)Wade, 2019مفهوم ارزش عمومی به طور فزایندهای در ادبیات
آکادمیک در زمینه خطمشی عمومی ،مدیریت و اداره امور عمومی مورد بحث قرار گرفته و در سازمانهای
خدمات عمومی بهکار گرفته شده است .دانشمندان از منظرهای سیاسی ،اجتماعی و تاریخی ارزشهای عمومی
را تحلیل نمودهاند (.)Wang & Wang, 2020
پژوهش حاضر درصدد شناسایی و تبیین ارزشهای عمومی نظام اداری است .شکلگیری مسئله تحقیق مبتنی
بر دغدغههای کلی ذیل تدوین شده است( :مسائل و مشکالت مطرح شده در قسمت ذیل برگرفته از اسناد
موجود در حوزه نظام اداری یعنی گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور ،گزارش تحلیل پیشینه اصالح نظام
اداری در ایران و  ...میباشد).
ابهام در مبنای تخصیص منابع ،سنجش پیامدهای خدمات ،سنجش عملکرد نظام اداری :مشکالت و مسائل موجود
در حوزه نظام اداری در این خصوص عبارتاند از :عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و فقدان
ارزیابی از کارا یی و عملکرد نظام اداری ،فقدان نظام و سازوکارهای مناسب برای پیگیری تحقق اهداف و
1

. van wart
. Practitioners
3 . Fuzzy Concept
4 . As Good As It Gets
2
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دوره سیزدهم ،شماره 1

برنامهها و نتایج مورد انتظار ،عدم پاسخگویی دستگاه های دولتی در قبال جامعه و اتخاذ رفتار کارفرمامآبانه با
مراجعین و مردم ،فقدان سازوکار مناسب جهت ارزیابی نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای قوانین.
ابهام در مبنای انتخاب گزینههای تصمیمگیری و رفتار سازمانهای خدمات عمومی :مشکالت و مسائل موجود در
مختصات فرهنگ

حوزه نظام اداری در این خصوص عبارتاند از :حاکمیت «رابطه» بهجای «ضابطه» در انجام امور بهویژه در امور

اداری :ارزشهای ...

مربوط به مراجعان دستگاههای دولتی ،توجه نکردن به مالحظات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی حاکم در نظام

 | 46صفحه

اداری کشور ،عدم بهکارگیری الگوها و نظامهای جدید مدیریتی در اداره امور کالن و بخشهای مهم کشور.
ابهام در جهتگیری کلی و استراتژیک و مسیر هدایت سیستم اداری در سازمانها :رابینز ( )1980در اثر خود به نام
«فرآیند اداری» بدین امر اشاره نموده و بهصراحت بیان نمود که یک سیستم ارزشی ،تمام ادارات را هدایت
مینماید ( .)Beck-Jørgensen, 2006همچنین به زعم بنینگتون ،ارزش عمومی میتواند به توسعه یک هدف
و جهت مشترک برای سازمانهای خدمات عمومی ،سیاستمداران منتخب و مدیران کمک کند ( Benington,

 .)2009این در حالی است که در نظام اداری سازمانهای عمومی ایران ،ارزشهای عمومی بهصراحت و
بهوضوح مشخص نیست .فقدان این امر می تواند موجب سرگردانی و ابهام در پیمودن مسیر و حتی خروجیها
و پیامدهای نظام اداری شده و بدین منوال یکپارچگی تصمیمات ،خطمشیها و اقدامات نظام اداری را با مشکل
مواجه نماید .اهم مشکالت مطرح شده در این خصوص عبارتند از :عدم هدفگذاری مشخص و دقیق ،بخشینگر
و درونگرا بودن ،روزمرهگرا و جزءنگر بودن نظام اداری؛ وجود قوانین و مقررات گوناگون و متنوع در موضوعات
خاص ،عدم وجود الگوی مدیریتی مناسب جهت اداره بخشهای مهم و وسیع کشور ،حاکم نبودن رویکردهای
کلنگر ،مبهم بودن اهداف؛ ارائه راهحلهای تکبعدی و سطحینگر و نبود نگاه سیستمی؛ مشغولیت نظام
اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت.
باتوجه به مسائل و ابهامات مورد اشاره در قسمت فوق ،به طور کلی میتوان استدالل نمود که جهت بهبود
وضعیت مسائل فوق الذکر ،که برشی از مسائل این حوزه است و رسیدن به راهکار مطلوب ،پژوهش حاضر
درصدد ارائه چارچوب ارزشها ی عمومی است .به عبارت دیگر ،پژوهش حاضر تدوین چارچوب ارزشهای
عمومی در نظام اداری را به عنوان راهکاری جهت فایق آمدن بر مسائلی میداند که دغدغههای معاصری را
مورد خطاب قرار میدهد که مدیران دولتی با آن مواجه هستند .مطابق با پژوهشهای انجام شده ،اندیشمندان
بر این عقیدهاند که ارزشهای عمومی میتوانند مبنای مناسبی جهت تخصیص انواع منابع در سیستم اداری
( )Blaug et al., 2006همچنین یک چارچوب اساسی جهت بررسی مشروعیت و تخصیص منابع ( Alford

 )& O’Flynn, 2009قرار گیرد .این چارچوب می تواند روش و مبنای ارزشمند و دقیقی جهت سنجش و بهبود
عملکرد نظام اداری فراهم نماید ( .)Cole & Parston, 2006: xiiiهمچنین میتواند در جهت تضمین
مشروعیت تصمیمگیری ،تخصیص منابع و سنجش صحیح نتایج و پیامدهای خدمات ()Blaug et al., 2006
مورد استفاده قرار گیرد .از سوی دیگر ،این چارچوب می تواند به عنوان مبنای مناسبی جهت اخذ تصمیم در
تمامی بخشهای سیستم اداری فراهم نماید (داناییفرد )2016 ،1به طوریکه میتوان بیان نمود که ارزش
. Danaeefard

1
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عمومی ،راهنمای تصمیمهای خطمشی بوده (داناییفرد )331 ،2016 ،و میتواند منجر به ایجاد یک هارمونی
فراگیر جهت همسانفهمی مبنای تصمیمات شود.
این چارچوب همچنین میتواند مبنایی در راستای جهتگیری کلی و استراتژیک در نظام اداری فراهم آورد تا
بدین طریق مسیر حرکت سیستم اداری در تمامی بخشها در راستای یک «مفهوم محوری »1و یک «مفهوم
هدایت کننده ،)Rutgers, 2015( »2و به طور کلی به سوی نقاط مرجعی باشد که در راستای تحقق منافع
عمومی است .به عبارت دیگر ،تمامی فعالیتها ،تصمیمات ،خطمشی و  ...در راستای خدمترسانی به عامه مردم
قرار خواهد گرفت چرا که ارزش عمومی در ایجاد یک هدف و جهت مشترک برای سازمانهای خدمات عمومی،
سیاستمداران منتخب و مدیران ایفای نقش مینماید ( .)Benington, 2011این امر میتواند مانع از آن شود
که خطمشی ها تعمداً و یا تصادفاً اثرات یک دیگر را تخریب کرده یا در جهت مخالف نیات هم عمل نمایند .این
چارچوب میتواند درون یا میان خطمشیها جهت رسیدن به یک هدف از پیش تعیینشده هماهنگی و هارمونی
خاصی ایجاد نمایند بهطوریکه خطمشیها یکدیگر را بهصورت نظاممند پشتیبانی کنند .با این تدبیر ،تمامی
خطمشی ها در راستای مفهومی مشترک هدایت خواهند شد و به تبع آن رویهها و فرآیندهای کاری نیز با آن
همراستا شده ،سر و سامان گرفته و منظم خواهند شد .اندیشمندان این حوزه نیز بدین امر اذعان نمودهاند که
ارزشهای عمومی ،آنهایی هستند که فعالیتهای دولت را شکل میدهند ( ،)Nabatchi, 2017و با فراهم
نمودن کدهای رفتاری 3و اصول اخالقی ،4راهنمای عمل واقع شده و از نابسامانی و روزمرگی سیستم اداری
جلوگیری مینمایند .رسیدن به چنین هدفی میتواند از سردرگم شدن شهروندان و دریافتکنندگان خدمات در
نظام اداری جلوگیری نموده و منجر به ارتقاء شهروندی و کرامت آنها گردد.
رویکرد جدید چهار موضع مهم را مطرح مینمایدکه به چالشهای موجود و کاستیهای قدیمی پاسخ میدهند.
این موارد عبارتاند از :تأکید بر ارزشهای عمومی؛ تشخیص این که دولت نقش ویژهای بهعنوان ضامن
ارزشهای عمومی ایفا میکند؛ اعتقاد به اهمیت مدیریت عمومی و خدمترسانی به مردم بهطور گستردهای
تصور و درک میشود و تأکید شدید بر شهروندی و حکمرانی دموکراتیک و همکارانهBryson, Crosby, ( 5

 .)& Bloomberg, 2014به زعم مور ( ،)1994از اولین زمان ارائه این مفهوم ،تحقیق در زمینه ارزشهای
عمومی موضوعی است که بسیار در مرکز توجهات قرارگرفته ( )Wang, & Wang, 2020و یک «مفهوم
حیاتی» است ،زیرا مدیریت دولتی بر ایجاد ،مشروعیت ،اجرا و تدوین آن متمرکز است ( )Rutgers, 2015و
به زعم جرگنسن و بوزمن ( ،)2007هیچ موضوعی در مدیریت دولتی و خطمشی عمومی از موضوع ارزشهای
عمومی مهمتر نیست ( .)Jørgensen, & Bozeman, 2007همچنین ،طی قرنها ،بحثهای زیادی در مورد
ارزشهای محوری 6ممکن که دولت و اداره دولتی باید مورد توجه قرار دهند وجود داشته است ( Rutgers,

.)2015
1

. Core Concept
. Guiding Concept
3 . Code Of Conductr
4 . Code Of Ethics
5 . Collaborative Governance
6 . Core Values
2
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دوره سیزدهم ،شماره 1

پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزش عمومی ( )PVدر مدیریت دولتی طی  20سال گذشته بسیار افزایش
یافته است و اکنون جایگاه مهمی در مباحث دانشگاهی و مدیریتی در زمینه تولید خدمات عمومی داشته
( )Bracci et al,. 2019و جذابیت رو به رشدی در میان مدیران و خطمشیگذاران دولتی در انگلستان ،اروپا،
مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...
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استرالیا و نیوزیلند و چندین کشور در حال توسعه ایجاد نموده است ( .)Benington, 2009این پژوهشها
بهطور فزایندهای در ادبیات دانشگاهی در زمینه خطمشی عمومی ،مدیریت و اداره امور عمومی مورد بحث قرار
گرفته و در سازمانهای خدمات عمومی بهکار رفته ( )Hartley et al., 2019و بدین طریق باعث شده که
طیف گستردهای از مطالعات ،ارزش عمومی را بهعنوان هدف اصلی مطالعه خود قرار داده و تعداد مقاالتی که
در مورد ارزشهای عمومی بحث نمودهاند در دهه گذشته بهطور قابل مالحظهای افزایش یابد ( Van der

.)Wal, Nabatchi, & De Graaf, 2015
مطابق با بیان مسئله و توضیحات مذکور ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سواالت ذیل میباشد :الف) ارزشهای
عمومی که در سازمانهای عمومی و دولتی مبنای تصمیمات و اقدامات قرار میگیرد کدامند؟ ب) ابعاد اصلی و
فرعی این ارزشها کدامند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فرهنگ اداری :اکثر محققان در تحقیقات مدیریت و اداره امور عمومی بر این عقیدهاند که بین فرهنگ یک ملت
یا منطقه و نحوه ساختار و عملکرد مدیریت در مدیریت دولتی ارتباط وجود دارد .از دیدگاه نظریه سازمان و
مدیریت دولتی ،رویکرد فرهنگی-اجتماعی را می توان به عنوان بسترگرایی 1توصیف کرد .استفاده منطقی از
این منطق در نتایج مدیریت دولتی و اداره امور عمومی میتواند بیانگر این باشد که سازمانها ،ساختارها و
شیوههای مدیریتی تنها در صورت منطبق بودن با فرهنگ موجود پشتیبانی (و موفق) میشوند ( & Schedler

 .)Proeller, 2007نکته حائز اهمیت این است که آیا ارزشهای عمومی ماهیت جهانشمول و کلی دارد و یا
اینکه میبایست آنها را بسترمند شناسایی و تبیین و تحلیل نمود؟ به زعم راتگرز ،هر نویسندهای باید به صراحت
بیان نماید که چگونه قصد دارد از چنین مفهومی استفاده کند ،چرا که معنای آن مبتنی بر بستر و متن 2و
ایدئولوژیک است ) .)Rutgers, 2015عالوه بر این ،جهت پاسخ به این سوال مهم ،از توضیح والدو استفاده
میکنیم .به زعم والدو بهدلیل اینکه اجزای سازنده فرهنگ ،درون یک جامعه یا بین جامعههای گوناگون متغیر
است ،بنابراین مدیریت در آن جامعه یا بین جوامع مختلف متفاوت است .مدیریت بخشی از مجموعه فرهنگی
است و نه تنها بر آن اثر میگذارد بلکه فرهنگ نیز بر آن اثر میگذارد ( .)Waldo, 1968همچنین ،شناسایی
ارزشهای عمومی ،مستلزم نهادینهسازی خاصی است که میتواند در هر زمان و بستری منحصر به فرد باشد،
و مفروض دانستن وجود ارزشهای اصلی مبرهن 3و فراگیر ،دستهبندیها و سلسلهمراتب ارزشهای عمومی،
منطقی به نظر نمیرسد ( .)Fukumoto, & Bozeman, 2018وان در وال ( ،)2008نیز بر این عقیده است
که ارزشها معنایی هستند که دائماً از یک بستر 4به بستر دیگر تغییر میکند و متفاوت است ( Van der Wal,
1

. Contextualist
. Contextual
3 . Self-Evident
4 . Context
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

 .)2008از این دیدگاه ،حتی ارزشهای یکسان با عنوانهای مشابه میتواند در بسترها ،جوامع و فرهنگهای
مختلف ،معانی و تفاسیر خاص خود را داشته باشد و به صرف مشابهت اسمی نمیتوان آنها را مبنا قرار داد.
ارزشهای عمومی از ارزشهای اجتماعی حاصل میشود .آنچه جامعه به عنوان پیامدهای مطلوب برای آن
ارزش قائل میشود ،اغلب در ارزشهای بخش دولتی نیز انعکاس مییابد ( Samaratunge, Wijewardena,

PAP

 .)2009به عنوان مثال ،در چین ،ارزشهای عمومی با ترسیم فرهنگ سنتی ،که حاوی ارزشهای اخالقی

)13 (1

عملکرد و تعامل است ،مشروعیت خود را ایجاد کرده است .تحت تأثیر تعالیم کنفوسیوسیسم ،خادمان دولتی در
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چین و حتی در آسیای شرقی در مقایسه با غربیهایی که بیشتر خودمختار ،فردگرا و مطیع قانون هستند ،تمایل
دارند که مطیعتر ،فرمانبردارتر و مردمگرا باشند .در چنین شرایطی ،محتویات ترجیحات ارزشهای عمومی و
ساختارهای خادمان دولتی در چین میتواند متفاوت از آنچه در جهان غرب است ،باشد .با توجه به مراحل
استاندارد توسعه مقیاس ،1اولین گام برای توسعه مقیاس ،تشکیل یک استخر از ترجیحات ارزشهای عمومی در
زمینه و بسترچینی دارد (.)Wang & Wang, 2020
ارزش عمومی :یکی از بهترین تعاریف ارزش عمومی که که توسط بسیاری از اندیشمندان مورد استفاده قرار
گرفته است ،تعریف بوزمن میباشد« :ارزشهای عمومی» یک جامعه آنهایی هستند که اجماع هنجاری در مورد
موارد ذیل ارائه میدهد ) 1 :حقوق ،منافع و امتیازاتی که شهروندان باید (یا نباید) در آن ذیحق باشند؛  )2وظایف
شهروندان در جامعه و دولت ،نسبت به یکدیگر؛  )3اصولی که دولتها و خطمشیها باید بر آن مبتنی باشند
( .)Bozeman, 2007:13در بررسی تعریف بوزمن از ارزش عمومی میبایست به این نکات توجه نمود )1 :نیاز
به یک «توافق هنجاری »2در مورد ارزشهای عمومی ،که این توافق هنجاری ،جهانشمولی 3را پیشنهاد
نمیکند ( .)Bozeman, 2009به زعم ویلیامز 4و همکارانش ( ،)2016نیز تعریف ارزش عمومی به درونداد
شهروندان و توانایی دستیابی به یک اجماع بستگی دارد ( )2 .)Petrescu, 2019اگر ارزشهای عمومی را به
مثابه داشتن یک مؤلفه بازدارنده 5در نظر بگیریم ،نه تنها «حقوق ،منافع و امتیازاتی که شهروندان باید از آن
برخوردار باشند» را در برمیگیرد ،بلکه یک قید آن نیز چیزهایی است که آنها در آن ذیحق نیستند (نباید

برخواردار باشند) .به عبارت دیگر ،به هنگام دنبال کردن ارزشهای عمومی ،برخی از ارزشهای خصوصی لزوما
قربانی میشوند .این امر بیشتر در سیاستهای جامعهای منعکس میگردد که قویاً یک دولت توسعه یافته داشته
باشد .در حالی که ما اغلب به آن فکر نمیکنیم ،مالیات یک ارزش عمومی اساسی است ،زیرا از اختصاص منابع
خصوصی برای استفاده عمومی حمایت میکند .صرف نظر از برابری ،کارایی عقالنیت سیستمهای مالیاتی،
همواره به این ترتیب است .تعداد کمی از افراد دارای ارزش خصوصی برای پرداخت مالیات هستند ( Bozeman,

 )3 .)2009اندرسون و همکارانش ( ،)2012در این تعریف به مولفه آخر توجه نمودهاند .اصولی که دولتها و
خطمشیها باید بر آن مبتنی باشند یا به عبارتی ارزشهایی که قرار است رفتار بخش دولتی را هدایت و راهنمایی
نماید .از این رو انتظار میرود ارزشهای عمومی به خدمات عمومی معنا و هویت بخشیده و نگهداری جوامع و
1

. Scale Development
. Normative Consensus
3 . Universality
4 . Williams
5 . Prohibitive Component
2

دوره سیزدهم ،شماره 1

انجمنها را تسهیل کند ( )4 .)Andersen et al., 2012ارزشهای عمومی حاکی از فاصله گرفتن از تک بعدی
بودن و انحصارگرایی و حرکت به سوی چندبعدی نگری و مشارکت سایر بازیگران در تاثیرگزاری بر روی
تصمیماتی است که از آن متاثر میشوند.
مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...
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نوعشناسی 1ارزشهای عمومی

به زعم راتگرز ( ،)2008هدف اصلی یک طبقهبندی در ابتدا ایجاد نظم است ،با توجه به اینکه «نظم شرط الزم
برای تبیین یا تفسیر و همچنین تجویز» است .انواع مختلفی از طبقهبندی در حال حاضر در ادبیات ارزش وجود
دارد (به عنوان مثال ،فراوانی کاربرد ،زمانی ،ارزشهای سخت در برابر نرم ،خانوادههای ارزشهای مربوط به
اقتصاد در مقابل انصاف و در مقابل امنیت و  .)Andersen et al. 2012( )...به طور جداگانه ،هر چارچوبی یک
لنز مخصوص برای مشاهده مدیریت دولتی یا داستانسرایی درباره اقدامات و فعالیتهای اجرایی 2فراهم
مینماید .عالوه بر این ،چارچوبها مکانیزمی برای تفسیر ،برقراری ارتباط و مذاکره درباره معانی ،به خصوص
در رابطه با خطمشی و سایر مسائل اجرایی ،فراهم مینماید (.)Nabatchi, 2017
اندیشمندان مختلف با توجه به دیدگاه و عالئق خود ،نوعشناسیهای متفاوتی ارائه دادهاند که در این قسمت به
آنها اشاره میشود -1 .کالن گونهها - 3نوعشناسی شاین :شاین ،)1998( 4بیان نمود که طیف ارزشها از بسیار
بادوام ،پایدار و عمدتا مفروض (مفروضات بنیادین ،)5ارزشها یی که نسبتاً بادوام ،پایدار بوده و غالباً موضوع
بحث هستند (باورها ،)6و در نهایت ،ارزشها یی که زودگذر و ناپایدار بوده و /یا به طور صریح در ابعاد زبانی یا
فیزیکی هستند (الگوهای رفتاری و مصنوعات )7میباشد ( -2 .)Holzer, 2004ردهبندی ارزشهای عمومی-

بانیستر و کانولی ( :)2014هود ( )1991مفهوم ارزشهای محوری اداری را پیشنهاد داد و آنها را به عنوان
ارزشهای سیگما ،تتا و المبدا 8طبقهبندی کرد .ارزشهای سیگما به اقتصاد و مسئولیتپذیری ،ارزشهای تتا
به راستی و درستکاری9و ارزش المبدا به امنیت و قابلیت اطمینان مربوط بودند .آنها متناسب با طبقهبندی هود،
یک طبقهبندی در مدیریت دولتی ارائه نمودند که ارزشها را در سه دسته وظیفهمحور ،خدمتمحور و
اجتماعمحور طبقهبندی کرد ( -3 .)Bannister, & Connolly, 2014ردهبندی ارزشهای عمومی-
چانتیلون 10و همکارانش :چانتیلون و همکارانش ( ،)2020نوعشناسی ارزشهای عمومی را با توجه به
رویکردهای حکمرانی ارائه نمودند .آنها نوعشناسی خود را در دسته بدین شرح بیان نمودهاند :ارزشهای عمومی
مرتبط با سلسلهمراتب؛ ارزشهای عمومی مرتبط با بازار؛ ارزشهای عمومی مرتبط با شبکه ( Chantillon et

 -4 .)al., 2020منابع ارزش برای تصمیمگیری در بخش دولتی -وارن وارت :وان وارت ( ،)1998اقدام به ایجاد

.Typology
. Administrative
3 . Macrotypes
4 . Schein
5 . Basic Assumptions
6 .Beliefs
7 . Patterns Of Behavior And Artifacts
8 . Sigma, Theta And Lambda
9 . Rectitude
10 . Chantillon
1
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

زمینهای از ارزشهای مدیریت دولتی نموده و اظهار میدارد که پنج منبع ارزش برای تصمیمگیری در بخش
دولتی وجود دارد :ارزشهای فردی ،ارزشهای حرفهای ،ارزشهای سازمانی ،ارزشهای حقوقی ،ارزشهای
منافع عمومی .)Van Wart, 1998( 1جدول ذیل مروری بر برخی از پیشرفتهای عمده در این طبقهبندیها و
چارچوبها است ،که عمدتا با مقر ارزشهای عمومی ،ماهیت ارزشها و معیارها و چارچوب ارزیابی همراه است

PAP

(.)Fukumoto, & Bozeman, 2018
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جدول  .2طبقهبندی چارچوب های ارزشهای عمومی
کانون

نکات مربوط به طبقهبندی و چارچوب

محققان

اندیشگره3

هفت منظومهى اندیشگره (صورت فلکی) :سهمیاری بخش عمومی
در جامعه ،کانال بین منافع جامعه در تصمیمگیری ،مدیریت دولتی و
سیاستمداران ،مدیریت دولتی و محیط ،کارکردهای داخلی و
جنبههای مدیریت دولتی ،رفتار کارمندان دولتی ،مدیریت دولتی و
شهروندان.

& Beck Jørgensen
Bozeman, 2007

حالتهای
حکمرانی

ارائه ارزشها در چهار حالت حکمرانی مختلف نظیر سلسلهمراتب،
قبیله ،4شبکه و بازار.

Andersen,
Beck
Jørgensen,
Kjeldsen, Pedersen,
& Vrangbæk, 2012

چارچوبهای
ارزشها
ارزشهای خدمات
مدنی

ارائه چهار چارچوب ارزش عمومی در مدیریت و حکمرانی ،یعنی
ارزشهای سیاسی ،قانونی ،سازمانی و بازار.
ارزشهای اجتماعی ،ارزشهای محل کار ،ارزش خدمات مدنی،
ارزشهای اداری و ارزشهای بخش عمومی.
ترتیب زمانی ارزشهای عمومی ،از جمله ارزشهای قدیمی و جدید،
سنتی و در حال ظهور.

منظومهى
ارزشهای عمومی
مقر
ارزشها 2

ترتیب

زمانی 5

Nabatchi, 2018
Thompson, 2016
Rutgers, 2008

مرتب کردن ارزشهای محوری ،ایجاد تمایز بین ارزشهای اولیه و
ارزشهای ابزاری ،و سلسلهمراتب ارزش.

& Beck Jørgensen
Bozeman,
;2007
& Beck Jørgensen
;Sørensen, 2013
Rutgers,
;2008
Witesman
&
Walters, 2015

مجاورت 7ارزشها

برخی از ارزشها ممکن است نسبت به سایر ارزشها مرتبط نباشند،
اما ارزشها ممکن است مجاورت (نزدیکی) خاصی داشته باشند که
میتوان آنها را با ارزشهای همجوار ،همارزشها 8و ارزشهای
گرهی 9شناخت.

& Beck Jørgensen
Bozeman, 2007

طبقهبندیهای
ارزشهای خدمات
عمومی

چهار دسته ارزشهای خدمات عمومی یعنی اخالقی ،دموکراتیک،
حرفهای و مردم.

Kernaghan, 2003

ارزشهای
محوری ،6سلسله-
مراتب ارزش
ماهیت
ارزشها

1

. Individuals' Values; Professional Values; Organisational Values; Legal Values; And Public Interest
Values.
2 . Site Of Values
3 . Constellations
4 . Clan
5 . Chronological Order
6 . Core Values
7 . Proximity
8 . Covalue
9 . Nodal Values

دوره سیزدهم ،شماره 1

ابعاد ارزش عمومی
بیرونی 3

ماموریت
ارزشهای عمومی

مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...

ارزشهای جوهری
و رویهای
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نرمی 4ارزشها

چارچوب و
معیارهای
ارزیابی

نگاشت 8و شکست
ارزش عمومی
نابرابری و توزیع
مکانیسم تغییر
ارزش

چهار بعد ارزش عمومی ،یعنی اخالقی ،حسی-لذتجویی،1
سودمندگرایی-ابزاری ،2سازمانی و سیاسی-اجتماعی.
ارزشهای عمومی ممکن است به عنوان ارزشهایی در
ماموریتهای اصلی سازمانها ،سیاستها و حکومت و یا به عنوان
ارزشهای عمومی ماموریتهای غیر اصلی ارائه شوند.
ارزشهای عمومی میتوانند از ارزشهای رویهای یا ارزشهای
جوهری باشند.
پنج ویژگی مرتبط به منظور ارزیابی نرمی ارزشها ،یعنی قابلیت
مشاهده ،5توانایی عملیاتی نمودن ،قابل اجرا بودن ،6مدت زمان و
ماهیت بحثبرانگیز.7
معیارها و مفهوم شکست ارزش عمومی و نگاشت ارزش عمومی ،با
اشاره به معیارهای شکست بازار.
لذتی 9

و

توزیع اثرات (اثرات اجتماعی و فردی) و قدرت اثرات (اثر
ظرفیت) در تاثیرات علم و فناوری.
10
سه نوع مکانیسم تغییر ارزش در بخش دولتی ،یعنی غائی ،
تعارضی 11و ارزش داخلی.

Meynhardt, 2009
& Baehler, Liu,
;Rosenbloom, 2014
Rosenbloom, 2014
de Bruijn & Dicke,
2006
Steenhuisen, Dicke,
& de Bruijn, 2009
Bozeman,
2002,
& 2007; Bozeman
Sarewitz,
2005,
)2011
& Bozeman, Slade,
Hirsch, 2011
& Beck Jørgensen
Vrangbæk, 2011

همچنین ،مهمترین ارزشهای سیاستمداران و کارگزاران هلند عبارتند از :قابلیت پذیرش ،12تعاون ،13تخصص،
قابلیت خدماتدهی ،کارایی ،صداقت ،پیروی ،بیطرفی ،درستکاری ،14صراحت ،سودآوری ،قانونی بودن ،از خود
گذشتگی.)Van der Wal, 2008( 15
پیشینه تجربی پژوهش

وان در وال 16و همکاران ( ،)2015در مقالهای با موضوع «از کهکشان تا کیهان :بررسی و تحلیل بین رشتهای
نشریات ارزشهای عمومی از سال  1969تا  397 ،»2012اثر در  18رشته در مورد «ارزشهای عمومی» را
مورد تحلیل قرار دادند؛ نتایج این پژوهش نشان داد که برای مطالعه ارزشهای عمومی و پیشرفت در این زمینه،
ما باید فراتر از مرزهای سنتی مدیریت و اداره امور عمومی گام برداریم تا کشف نماییم که چگونه و چرا
دانشمندان در رشتههای مختلف از این مفهوم استفاده میکنند و اینکه چگونه و در کجا این مفهوم دارای تفاوت
و همپوشانی است .آنها نتایج خود را در قالب شش طبقهبندی (کاربرد هنجاری (دامنه خاص) ،کاربرد هنجاری

1

. Hedonistic-Esthetical,
. Utilitarian -Instrumental
3
. Mission-Extrinsic
4 . Softness
5 . Visibility
6 . Enforceability
7 . Contested Nature
8 . Mapping
9 . Hedonic
10 . Teleological,
11 .Conflictual
12 . Acceptability
13 . Collegiality
14 . Integrity
15 . Dedication
16 . Van Der Wal
2
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(عمومی) ،پژوهشی /تجربی ،پژوهشی /حقوقی ،بحث /توسعه نظری ،سایر) مبتنی بر ادبیات پژوهش ارائه نمودند.
در این پژوهش صرفا مطالعات ارزشهای عمومی در این شش قالب دستهبندی شدهاند و از لحاظ محتوایی و
مفهومی مورد بررسی قرار نگرفتهاند .بک جرگنسون و بوزمن ( ،)2007در مقاله خود تحت عنوان «ارزشهای
عمومی :یک سیاهه» ،درصدد شناسایی ارزشهای عمومی از ادبیات مدیریت دولتی به روش تحلیل محتوا بوده
است .مطابق با نتایج بدست آمده ،در مجموع  72ارزش عمومی بنیادین شناسایی و در قالب  7مقوله اصلی
(سهم یاری بخش دولتی در جامعه ،دگرگونی عالئق در تصمیمات ،رابطه میان مدیران دولتی و سیاستمداران،
رابطه میان مدیران دولتی و محیطشان ،جنبه های درون سازمانی مدیریت دولتی ،رفتار کارکنان بخش دولتی،
رابطه بین مدیریت دولتی و شهروندان) ارائه شده است .علی رغم ارائه لیست جامعی از ارزشهای عمومی در
این پژوهش ،ولی منطق نوعشناسی آن عنوان نشده و از این رو میتوان این امر را به عنوان نقطه ضعف مدل
لحاظ نمود .همچنین ،وان در وال و همکاران ( ،)2006نیز در مقاله خود تحت عنوان «ارزشهای عمومی دولت
و کسب و کار :تفاوتها ،مشابهتها و تعارضات» به بررسی و شناسایی ارزشهای عمومی پرداخته است .در
این مقاله آنها به مقایسه ارزشهای بخش خصوصی و عمومی که برآمده از اخالقیات اداری و اخالقیات کسب
و کار است ،پرداختهاند .نتایج این پژوهش در قالب شناسایی  538ارزش عمومی مختلف به تفکیک ،دو حوزه
خصوصی و عمومی را شناسایی نموده اند .این پژوهش نیز از منطق خاصی جهت ارائه چارچوب خود استفاده
نکرده و صرفا به ارائه لیستی از ارزشها ی عمومی و تجاری بسنده نموده است .راتگرز ( ،)2015در مقاله خود
تحت عنوان «به همان اندازه که فهمیده میشود ،خوب است ،معنای ارزش عمومی در مطالعات مدیریت و
خطمشی» ،نمای کلی رویکردهای موجود در مفهوم ارزشها و ارزشهای عمومی را ارائه میدهد .در این مقاله
توجه خاصی به تمایز بنیادین بین حقایق و ارزشها نشان داده شده است و پس از بحث در مورد طیف وسیعی
از ویژگی های احتمالی درمورد ارزشهای عمومی ،در تالش جهت ارائه تعریف جامعی بوده ،که در نتیجه باید
با ویژگیهای متضاد سازگار باشد .او نتیجه میگیرد که مفهوم ارزش عمومی یک مفهوم فازی 1است و احتماال
به همان اندازه که فهمیده شده و درک میگردد ،خوب خواهد بود .نباتچی ( )2017پژوهشی با موضوع «چارچوب
ارزشهای عمومی در مدیریت و حکمرانی» انجام داده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که چهار
چارچوب ارزش عمومی اصلی در مدیریت دولتی و حکمرانی عبارتند از :سیاسی ،قانونی ،سازمانی و بازار .او این
چهار چارچوب را از سه بعد مورد بررسی قرار داده است :ارزشهای محتوایی ،سبک غالب عقالنیت ،روشهای
غالب .در این پژوهش ،دستهبندی ارائه شده جامعیت نداشته و ارزشهایی همانند ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی،
اکولوژیک و  ...دیده نشده است .فیوکاموتو و بوزمن ( ،)2018در پژوهش تحت عنوان «نظریه ارزشهای
عمومی :آنچه مفقود شده است» به مرور کلی نظریههای ارزشهای عمومی با تأکید بر پیشرفتهای عمده در
زمینه چارچوبهای تحلیلی و طرحهای طبقهبندی ارزش پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشاندهنده مجموعهای
از ارزشهای عمومی است که عمدتا با مقر ارزشهای عمومی ،ماهیت ارزشها و معیارها و چارچوب ارزیابی
طبقهبندی شده است .این پژوهش صرفا مبتنی بر ادبیات پژوهش بوده است و مرز میان دستهبندیها به وضوح
عنوان نشده است.

. Fuzzy Concept
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داناییفرد ( ،)2011در مقالهای تحت عنوان «به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست ملی علم ایران:
پیشنهاد مدلی براساس اندازه گیری "ارزش عمومی" سیاستها» ،در صدد طراحی مدل ارزش عمومی سیاست
علم و فناوری بوده است .به زعم او سیاستها تجلی مدیریت هر دولتی است و برای اندازهگیری رهاورد
مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...
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سیاستها ،باید رژیمهای اندازهگیری طراحی کرد  .نتایج پژوهش نیز حاکی از طراحی مدل پیشنهادی جهت
ارزیابی ارزشهای عمومی سیاستها است .مدل پیشنهادی حاصل تامل ابتکاری نویسنده است .لذا این مدل
برآمده از پژوهش نبوده و نیازمند تدقیق علمی است.
صالحی کجور ،)2013( 1در مقاله خود به بررسی چگونگی ایجاد تفکر استراتژیک با مشارکت افراد در توسعه
برنامه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی پرداخته است .این پژوهش توصیفی بوده و به روش پیمایشی
انجام شده و پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش خودساخته است .یافتهها بر پایه تحلیل اطالعات به دست
آمده ،ارزشهای عمومی که سازمان باید ایجاد کند ،مبنایی برای تعیین رسالت سازمان ،ارزشها ،چشمانداز و
هدف کالن شد و در نهایت چارچوب ارکان استراتژیک ،بر اساس تعیین توانمندیها ،ضعفها ،فرصتها و
چالشها استراتژی ،اهداف استراتژیک ،و برنامه عملیاتی یک ساله ارائه شده است.
معمارزاده و جهانگیر فرد )2010( 2در مقاله خود در صدد یافتن مجموعه دانستههایی درباره ارزشهای سازمانی
و ترکیبی از این ارزشها و استفاده از آن برای رفع نیازهای سازمان و بهبود شاخصهای عملکرد سازمانهای
دولتی بودهاند .در این پژوهش ،شاخص های ارزشی حاکم بر سازمان از مبانی نظری استخراج شده و در شش
گروه طبقهبندی شدهاند .سپس نظرات خبرگان در مورد این شاخصها از طریق ارسال پرسشنامه از طریق روش
دلفی بررسی شده است .این دو پژوهش نیز بر اساس مبانی نظری ارزشهای عموی را احصاء نموده و سپس
بر اساس نظر خبرگان آنها را اعتبارسنجی کردهاند .این در حالی است که ارزشهای عمومی میبایست ناظر بر
فرهنگ اداری و اجتماعی همان جامعه بوده و بسترمند باشد.
شریفی و مدللیان ،)2016( 3در مقالهی خود «شناسایی ارزشهای عمومی تاثیرگذار در فرآیند خط مشی عمومی
جهت تحقق منافع عمومی شهروندان» به بررسی تاثیر ارزشهای عمومی بر منافع عمومی شهروندان پرداختهاند.
این پژوهش به روش تحلیل محتوای تم انجام شده و گردآوری دادهها با استفاده از منابع کتابخانهای و مصاحبه
با  11تن از اساتید مدیریت و رسانه و  ...بوده است .در این پژوهش از منابع کتابخانهای و مقاالت و گزارشهای
معتبر چاپ شده در مجالت معتبر دانشگاهی خارجی استفاده کرده و جهت تکمیل فهرست ارزشها با جمعی از
خبرگان مصاحبه انجام شده است .نتایج مصاحبهها در قالب هشت مقوله شناسایی و چنین نتیجهگیری شد که
ارزشهای عمومی تاثیر غیر قابل انکاری بر منافع عمومی شهروندان دارند .در این پژوهش ارزشهای عمومی
تحت عنوان ارزشهای عمومی تاثیرگذار در تحقق منافع عمومی بیان شدهاند ،سوال اینجاست که آیا سایر
ارزشهای عمومی در تحقق منافع عمومی تاثیرگذار نیستند که چنین دوگانهای ایجاد شده است؟
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صمدی میار کالئی 1و همکارانش ( ،)2018در مقاله خود «درک نقش ارزشهای فردی و اجتماعی مدیران در
اجرای خط مشیهای مصوب در سازمانهای دولتی ایران» در صدد شناخت ارزشهای اجتماعی و فردی مدیران
دولتی بودهاند که بر اجرای خطمشیهای مصوب سیاستگذاران تأثیرگذار است .در این پژوهش با  20تن از
مدیران میانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند ،در پنج سازمان دولتی مصاحبههای نیمه ساختاریافته
انجام شده است .پرسشهای مصاحبه که از ادبیات پژوهش طراحی و استخراج شده بود ،به دو گروه ارزشهای
اجتماعی و فردی تفکیک شده است .تحلیل مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است .یافتههای
پژوهش در بعد ارزشهای اجتماعی و در بعد ارزشهای فردی دستهبندی شدهاند .در این پژوهش نیز توجهی به
اسناد باالدستی نشده و روشی جهت طبقهبندی ارزشها ی عمومی ارائه نشده است .میرسپاسی و

همکارانش2

( )2013در مقاله خود «معرفی الگوی ارزشی سازمانهای دولتی ایران» بیان نموده است که با توجه به این
پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینهای حاکم بر آن صورت
میگیرد ،شناسایی و معرفی ارزشها ی محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران ،هدف اصلی این
مطالعه بوده است .در این تحقیق ،به منظور بررسی عوامل زمینهای موثر در طراحی مدل تعالی ،سیاستهای
کلی نظام اداری کشور ،برنامه های تحول نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشمانداز
بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا ،تحلیل و بررسی شده است .بر
اساس مطالعه تطبیقی مدلهای تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینهای حاکم در کشور ،مفاهیم،
مقولههای اصلی و مقولههای فرعی مشخص و طبقهبندی شده است .دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه
و به روش نمونهگیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمعآوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
ارزشهای اصلی مدل شناسایی شده است  .در این پژوهش صرفا چهار سند سیاستی مورد بررسی قرار گرفته و
مطابق با آن مدل تعالی سازمانی ارائه شده است .دوستار و کریمی ،)2019( 3در مقاله خود با عنوان «تدوین
الگوى ارزشیابى سازمانهاى انتظامى بر پایه نظام سالمت ادارى مبتنى بر ارزشهای عمومی» در صدد تدوین
الگوى ارزیابى سازمانهاى انتظامى بر پایه ابعاد نظام سالمت ادارى مبتنى بر خلق ارزش عمومى بودهاند .جامعه
آمارى شامل مراجعهکنندگان به ادارات انتظامى استان گیالن هستند که  100نفر به شیوه نمونهگیرى در دسترس
انتخاب شدهاند .در این پژوهش شش بعد مفهوم سالمت نظام ادارى مبتنى بر ارزش عمومى از ادبیات پژوهش
احصاء شده و مبتنی بر آن پرسشنامه پژوهش طراحی شده است .در این پژوهشها ارزشهای عمومی تنها در
یک حوزه (سازمانهای انتظامی) و به صورت محدود و بدون مرتبط نمودن آن با بحث  Publicبررسی نمودهاند.
جمعبندی پیشینه پژوهش :با بررسی پیشینه پژوهش میتوان بیان نمود که این پژوهشها دارای چنین
خصوصیاتی هستند :برخی از آنها صرفا در یک سازمان/بخش خاص (کتابخانه ملی ،مدیران دولتی دستگاههای
اجرایی مازندران ،شرکتهای هلدینگی و  )...انجام شدهاند ،برخی از آنها ارزشهای عمومی را در یک زمینه
خاص (سنجش سیاست علم و فناوری ،مدل تعالی سازمانی بخش دولتی ،سالمت اداری و )...مورد بررسی قرار
دادهاند ،برخی از پژوهشها نیز صرفاً تنها یک یا چند بعد از ارزشها (به عنوان مثال ،ارزشهای اخالقی) را به
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صورت محدود و بدون مرتبط نمودن آن با بحث  Publicبررسی نمودهاند ،برخی از پژوهشها صرفاً مروری
بوده و هیچ نوع داده (کمی /کیفی) در آن بهکار برده نشده است ،برخی از آنها جهت شناسایی ارزشهای عمومی
صرفا از ادبیات نظری استفاده نموده و سپس نتایج بدست آمده را با گروهی از خبرگان مورد بررسی قرار دادهاند.
مختصات فرهنگ

با توجه به موارد مذکور ،میتوان بیان نمود که تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشها بدین شرح است:

اداری :ارزشهای ...

الف) منابع شناسایی ارزشهای عمومی پژوهش حاضر عبارتند اسناد باال دستی ،قوانین ،آییننامهها ،دستورالعمل،
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و مدارکی که قابلیت احصاء و استخراج ارزشها ی عمومی نظام اداری را داشته باشد .با توجه به این بعد ،این
پژوهش از پژوهشهایی که ارزشها را صرفا از ادبیات استخراج نمودهاند متمایز خواهد شد .اندیشمندان حوزه
ارزشهای عمومی نیز یکی از معتبرترین راههای شناسایی را بررسی اسناد و مدارک میدانند .به زعم آنها
ارزشهای عمومی را میتوان از طریق اسناد و پروندههای دولتی استخراج نمود ( Fukumoto, & Bozeman,

 .)2018به عبارت دیگر ،مهمترین منابع احصاء و استخراج ارزشهای عمومی عبارتند از :بررسی سنتها و اسناد
تاریخی ()Bozeman, 2007: 143؛ قانون اساسی ،قوانین عمومی ،1دستورات اجرایی ،تصمیمات قضایی ،و
سایر بیانیههای رسمی و مقرراتی که رفتار اداری را کنترل میکنند (،)Baehler, & Rosenbloom, 2014
مصنوعات فرهنگی 2و سنت ها ،3اسناد دولتی ،حتی برخی از نظرسنجیها ()Bozeman, 2007: 141؛ بیانیه-
های ارزش محوری رسمی توسط سازمانهای دولتی ( .)Wæraas, 2014عالوه بر این ،همانطور که در بخش
فرهنگ اداری اشاره شد ،در بحث ارزشهای عمومی یکی از مهمترین عواملی که باید در نظر گرفته شود،
موضوع فرهنگ است .همانطور که والدو بیان نموده است ،بهدلیل اینکه اجزای سازنده فرهنگ ،درون یک
جامعه یا بین جامعههای گوناگون متغیر ا ست ،بنابراین مدیریت نیز در آن جامعه یا بین جوامع مختلف متفاوت
است .مدیریت بخشی از مجموعه فرهنگی است و نه تنها بر آن اثر میگذارد بلکه فرهنگ نیز بر آن اثر میگذارد.
با این رویکرد میتوان بیان نمود که ارزشها ی عمومی بسترمند بوده و متناسب با فضای فرهنگی هر جامعه
شناسایی و تبیین میگردد .به عبارت دیگر ،شناسایی ارزشها صرفاً از ادبیات پژوهش و مطابقت دادن آن با
سازمانهای اداری ،خود امری مسئلهساز خواهد بود چرا که الزامات بستر و زمینهمندی این امر نادیده انگاشته
شده است .ب) نظام اداری یک سیستم یکپارچه و جامع است و نمی توان آن را به صورت بخشی و جزیرهای
مورد بررسی قرار داد .در همین راستا ،پژوهش حاضر در صدد بررسی جامع نظام اداری بوده و نسبت به سایر
پژوهش ها که صرفا تمرکز خود را بر یک سازمان/بخش قرار دادهاند متمایز میگردد .ج) برخی از پژوهشها
صرفا به بررسی ارزشها در سازمان پرداختهاند درحالیکه این ارزشها نسبت به ارزشهای عمومی متفاوت
هستند .حوزه ارزشها در راستای اهداف سازمان خاصی میتوانند تدوین شده و مورد استفاده قرار گیرند
درحالیکه ارزشهای عمومی می بایست مطابق با فضای عمومی ،منفعت عامه ،خیر همگانی و به طور کلی هر
آنچه در راستای صالح و نفع عموم مردم باشد طراحی و تدوین گردد به طوری که از تمرکز صرف بر ارزشهای
مادی و اقتصادی پرهیز شده و سایر ابعاد اکولوژیکی ،سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی را نیز در بر گیرد.

1

. Public Laws
. Cultural Artifacts
3 . Traditions
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،توصیفی و اکتشافی؛ از منظر نوعشناسی و خروجی پژوهش ،توسعهای-کاربردی؛
از منظر منطق ،استقرائی و از دیدگاه روششناسی ،کیفی است .اهداف تحقیق را میتوان در چهار دستهی
توصیفی ،اکتشافی ،تبیینی و تحول دستهبندی کرد (ایمان )17 :2015 ،1با توجه به دستهبندیهای ارائه شده از
اهداف  ،هدف تحقیق در پژوهش حاضر کشف و توصیف چارچوب ارزشهای عمومی در نظام اداری است .در
میان استراتژیهای مختلف پژوهش ،تحلیل مضمون 2میتواند بهترین روش برای دستیابی به اهداف مدنظر
پژوهش حاضر میباشد.
جامعه آماری ،کلیه سازمانهای عمومی و دولتی در نظام اداری میباشد .منابع شناسایی ارزشهای عمومی
پژوهش حاضر عبارتند از اسناد باال دستی ،قوانین ،آییننامهها ،دستورالعمل و مدارکی که قابلیت احصاء و
استخراج ارزشها ی عمومی نظام اداری را داشته باشند .این اسناد در جدول شماره  3نشان داده شده است.
جهت انتخاب اسناد و مدارک پژوهش ،از روش انتخاب هدفمند استفاده شده است .روش انتخاب هدفمند ،نوعی
انتخاب قابل قبول برای برخی از وضعیتهای خاص است که در آن یک متخصص بر مبنای هدفی خاص که
در ذهن دارد ،نمونهها را انتخاب میکند .بنابراین پژوهشگر به دنبال مواردی میرود که به طور خاص برای
پژوهش آگاهیبخش هستند (.)Neuman, 2000

ردیف

اسناد سیاستی

ردیف

جدول  .3اسناد سیاستی

1

نقشه راه اصالح نظام اداری

35

2

منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت

36

3
4
5

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور
حقوق شهروندی در نظام اداری
برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم -
1397 -1399
برنامه جامع اصالح نظام اداری-دور اول-1394-
1396

37

اسناد سیاستی
سیاستهای کلی نظام در بخش مالی
سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور
در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران درمورد پیشگیری و
کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

38

سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی

39

سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت
مصوبه مورخ 27/12/1384مجمع تشخیص مصلحت نظام در
خصوص سیاستهای کلی نظام برای حفظ شان و استقالل قضات
سیاستها ی کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و
ساماندهی امور ایثارگران

6

بیانیه گام دوم انقالب

40

7

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی

41

8

سند نقشه جامع علمی کشور

42

سیاستها ی کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسی

9

سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

43

سیاستها ی کلی مبارزه با مواد مخدرابالغی توسط مقام معظم
رهبری

10

قانون مدیریت خدمات کشوری

44

سیاستها ی کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری

11

ده برنامه تحول در نظام ادارى کشور

45

سیاستها ی کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش پدافند
غیر عامل
1 . Iman
2 .Thematic analysis
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مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...
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12

سیاستهای کلی نظام اداری

46

سیاستها ی کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز
بیست ساله

13

قانون اساسی کشور

47

سیاست کلی قضایی پنج ساله ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری

14

منشور حقوق شهروندی

48

سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری

15

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

49

سیاستها ی کلی اصالح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقالب

16

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

50

سیاستها ی کلی ابالغی توسط مقام معظم رهبری در بخش امنیت
فضای تولید و تبادل اطالعات

17

سند چشمانداز بیست ساله کشور

51

سیاستها ی کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقالب

52

سیاستها ی کلی آمایش سرزمین ابالغی مقام معظم رهبری

18
19

سیاستهای برنامه پنجساله دوم مصوب
 18/8/1372مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی بخش شبکههای اطالع رسانی
رایانهای

53

سیاستها ی کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و
امنیتی
سیاستها ی کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط
رهبر معظم انقالب اسالمی

20

سیاستهای کلی بخش انرژی

54

21

سیاستهای کلی بخش امنیت اقتصادی

55

سیاستها ی کلی ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش کشور

22

سیاستهای کلی برنامه پنج ساله سوم توسعه

56

سیاستها ی کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری

23

سیاستهای کلی بخش منابع طبیعی

57

سیاستهای کلی سالمت

24

سیاستهای کلی بخش منابع آب

58

سیاستهای کلی جمعیّت

25

سیاستهای کلی بخش معدن

59

سیاستهای کلی «علم و فناوری»

26

سیاستهای کلی بخش حمل و نقل

60

سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه.

27

سیاستهای کلی بخش امنیت قضایی

61

سیاستهای کلی محیط زیست

62

سیاستهای کلی خانواده

63

سیاستهای کلی انتخابات

64

سیاستهای کلی نظام قانونگذاری

65

سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»

32

سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه

66

بخشنامه «تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع»

33

سیاستهای کلی نظام در خصوص تشویق
سرمایهگذاری

67

34

سیاستهای کلی نظام اصل  44قانون اساسی

28
29
30
31

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در
بخش مشارکت اجتماعی
سیاستها ی کلی ابالغی توسط مقام معظم
رهبری در بخش شهرسازی
سیاستها ی کلی ابالغی توسط مقام معظم
رهبری در بخش مسکن
سیاستهای کلی چشمانداز جمهوری اسالمی
ایران

تصویبنامه برنامه اصالح نظام اداری در دولت یازدهم

در ادامه پژوهش حاضر ،به فراخور دادههای بدست آمده و خالءهای موجود در آن و غنیسازی مقوالت بهدست
آمده ،روش نمونهگیری نظری مورد استفاده قرار گرفت .نمونهگیری نظری به معنای جستوجو و جمعآوری
دادههای مناسب برای توسعه نظریه در حال ظهور است .هدف اصلی نمونهگیری نظری کار کردن و اصالح
مقولههایی است که نظریه را بهوجود میآورد .بر این اساس ،نمونهگیری نظری تا جایی که هیچ ویژگی جدیدی
ظهور نکند ،ادامه مییابد ( .)Charmaz, 2014:308در این پژوهش بر اساس روش انتخاب هدفمند ،اسناد و
مدارک سیاستی (مطابق با جدول فوق) در بازه زمانی سه دهه اخیر ،در قلمرو موضوعی پژوهش انتخاب و نسبت
به تحلیل آنها اقدام شد .سپس برای تدقیق و تعمیق مقولههای برساخته ،با اتکاء به نمونهگیری نظری تا
دستیابی به اقناع/کفایت نظری کار جمع آوری دادهها پیش رفت.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

مطابق با توضیحات مذکور ،جهت طراحی چارچوب ارزشهای عمومی میبایست از اسناد و مدارک موجود در
همان بستر و زمینه استفاده نمود چرا که ارزشها ی عمومی فراگیر نبوده و بسترمند میباشد .در این راستا به
منظور تحقق اهداف پژوهش حاضر 67 ،سند سیاستی باالدستی با صرف زمان و دقت باال گردآوری شده تا
پایههای او لیه تحلیل را شکل دهند .در هر یک از مراحل گردآوری اسناد و مدارک ،به منظور انتخاب معتبرترین
و با اهمیت ترین اسناد باالدستی ،آنها مورد پاالیش و بررسی مجدد واقع شده و در نهایت اسناد فوق مبنای
انجام تحلیل واقع گشت.
روشهای گردآوری دادهها در این پژوهش شامل هر دو روش مطالعات کتابخانهای و استفاده از اسناد و مدارک
موجود میباشد .کدگذاری گزارههای تحقیق با رویکرد براون و کالرک انجام شده است .نرمافزار مورد استفاده
جهت تحلیل دادهها در این پژوهش ،نرمافزار  MAXQDAاست.
ارزیابی قابلیت

اعتماد1

گوبا و لینکن ( )1985معتقدند معیار قابلیت اعتماد در برگیرندهی چهار معیار جداگانه اما به هم مرتبط هستند:
باورپذیری ،اطمینانپذیری ،تاییدپذیری ،انتقالپذیری ( )Lincoln & Guba, 1985و آگار ( ،)1986در مورد
قابلیت اعتبار ،دقت اظهارنظرها و اختیار نویسنده صحبت نموده است ( .)Merriam, 1995دیدگاههای مختلفی
در رابطه با اهمیت ارزیابی کیفی ،تعاریف آن ،اصطالحات مورد استفاده برای توصیف آن و رویههای انجام
ارزیابی آن وجود دارد .تحقیقات کیفی نشان دهنده ناهمگونی روشها و تنوع جوامع است ،از اینرو محققان
کیفی در مورد استفاده از استانداردهای کیفی توافق نظر ندارند ( .)Creswell, 2018با این حال ،با توجه به
اینکه روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر ،تحلیل مضمون میباشد ،لذا از معیارهای قابلیت اعتماد
همین روش که توسط لینکلن و گوبا ( )1985معرفی شده است استفاده خواهد شد .مطابق با جدول ذیل
میتوان با استفاده از معیارهای لینکلن و گوابا ( )1985قابلیت اعتماد را در طی هر مرحله از تحلیل مضمون
مورد بررسی و ارزیابی قرار داد (.)Nowell et al., 2017
جدول  .4نحوه ایجاد قابلیت اعتماد در هر یک از مراحل تحلیل مضمون
فازهای
تحلیل تم

فاز :1
آشنایی با
دادهها

2

ابزارهای ایجاد قابلیت اعتماد

فعالیت های صورت پذیرفته در پژوهش

تعامل طوالنی مدت با دادهها
مستند و مکتوب نمودن افکار نظری و
انعکاسی 3
مستند و مکتوب نمودن افکار در مورد
کدها /تم های بالقوه
ذخیره نمودن دادههای خام در
آرشیوهایی که بهخوبی سازمان یافتهاند

به منظور پرهیز از تاثیر دانش قبلی ،برخی تفکرات ،و عالئق تحلیلی اولیه نسبت
به دادهها ،در وهله نخست سعی در غوطهور (غرق) شدن در دادهها از طریق
مطالعه تمامی اسناد و مدارک در مدت طوالنی و پاالیش اسناد سیاستی دارای
محتوای تکراری یا نامناسب به منظور آشنایی با عمق و گستردگی محتوا نموده
است.
در طی این مرحله ،با مکتوب نمودن افکار و ایدههایی برای کدگذاری و برساخته
نمودن مضامین از کدها ،همچنین مکتوب نمودن افکار نظری و بازتابی راجع

1 . Trustworthiness
2
. Familiarizing Yourself With Your Data
3 .Reflective
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دوره سیزدهم ،شماره 1
ثبت سوابق تمام یادداشتهای مربوط
به دادههای میدانی ،رونوشتها و
مجالت بازتابی 1

مختصات فرهنگ

بازتابی 3

دفترچه (مجله)
استفاده از یک چارچوب کدگذاری
ممیزی کدهای ایجاد شده

اداری :ارزشهای ...
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فاز :2
ایجاد
کدهای -
های اولیه

2

فاز :3
جستجوی
مضامین

6

فاز :4
بازنگری
مضامین

7

ترسیم نمودار جهت تشخیص ارتباطات
میان مضامین
نگهداشتن یادداشتهای مفصل درباره
توسعه و سلسلهمراتب مفاهیم و
مضامین

بررسی مضامین اصلی و فرعی 8توسط
اعضای تیم
تست کفایت ارجاعی از طریق بازگشت
به دادههای خام

به تعیین نظریه مناسب جهت چارچوبسازی ،اجرای مراحل بعد را تسهیل نموده
و به آن کمک نمود.
در ضمن ،تمامی دادهها با انواع فرمتها در آرشیوهای خاص به منظور
استفادههای آتی دستهبندی و سازماندهی شد .این دادهها در قالب  67سند
سیاستی ،مکتوب شده و در آرشیو ذخیره شد.
به منظور کدگذاری هرچه بهتر و جلوگیری از ایجاد کدهای زاید یا افزایش
بیرویه و بی هدف کدها ،از چارچوب کدگذاری ایجاد یک قالب موقت( 4توصیه
شده توسط کینگ ))2004( 5استفاده شده است .تا بدین طریق مطابق با
کدهای ایجاد شده در مراحل اولیه ،قالبهای موقت تعریف و کدها در آنها تعبیه
شوند .سپس در مراحل مختلف کدگذاری ،کدها مورد ممیزی قرار گرفته و
قالبها نیز به تبع آن تصحیح شدند .بهطوریکه در ابتدای کدگذاری با اسناد
سیاستی اولیه حدود  6قالب موقت تعریف شد ،سپس با اضافه شدن اسناد و
ایجاد کدها تعداد قالبها به  9و سپس به  ،12سپس به  10و در نهایت به 8
قالب تبدیل شد.
عالوه بر این ،از شبکههای مضمونی به منظور درک عمیقتر از معانی متون و
کشف تمهایی که الگوهای زیربنایی آن تم را پدیدار و شناسایی مینماید،
استفاده شده است.
نکته مهم اینکه تکنیک مورد استفاده ،به طور مداوم برای تمام دادهها از اولین
سند تا آخرین آنها اعمال گردید.
یک دفترچه انعکاسی شامل جزئیات آنچه هنگام تحلیل دادهها انجام ،فکر ،و
احساس شد تهیه شده است .سپس ،منطق پشت آن افکار و ادراکات ثبت شد.
بدین طریق نحوه کدگذاری و انتخاب قالبهای موقت و ایدههایی برای مراحل
بعد ثبت و مکتوب شده و در روند تعاملی و رفت و بازگشت در مراحل مختلف
مورد استفاده قرار گرفت.
مضامین فرعی و اصلی (پایه و سازماندهنده) متناسب با ارتباط آنها با محتوای
سواالت کلی پژوهش تعریف و احصاء شدند.
جهت تشخیص ارتباط میان مضامین ،از شبکه مضامین ،ماتریس مضامین ،و
تحلیل مقایسه ای استفاده شده است .با استفاده از این سه ابزار ،روابط میان
مضامین بهخوبی بررسی شده و بدین ترتیب مضامین مورد پایش و بررسی
چندباره قرار گرفت .پس از انجام اینکار ،مضامین پاالیش شده و مضامین پایه
و سازماندهنده تعریف شدند.
جهت بررسی اینکه آیا مضامین به طور دقیق منعکس کننده معانی آشکار
مجموعه دادهها به عنوان یک کل هستند یا خیر ،همچنین بررسی کفایت
ارجاعی چندین بار کدهای تشکیل دهنده مضامین مورد بررسی قرار گرفتند.
جهت انجام این کار از ابزارهای مرورگر ماتریس کدها ،نمودار مقایسهای اسناد،
و پرتره اسناد استفاده شده است.
در این مرحله معلوم شد که برخی از تمها اطالعات کافی برای پشتیبانی نداشته
و از کفایت ارجاعی الزم برخواردار نبودند ،بدین ترتیب این مضامین در سایر
مضامین ترکیب شدند.
1 . Reflexive Journals
2 . Generating Initial Codes
3 . Reflexive Journal
4 . Provisional Template
5 . king
6 . Searching For Themes
7 . Reviewing Themes
8 . Subthemes

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

فاز :5
تعریف و
نامگذاری
مضامین

1

سه سویه سازی پژوهشگر
بحث و گفتگوی همکار
توافق و اجماع تیم در مورد مضامین
مستندسازی جلسات تیم در زمینه
مضامین
مستند سازی نام گذاری مضامین

همچنین در این مرحله مشخص شد که در برخی از مضامین ،دادهها بسیار
متنوع هستند .در نتیجه این مضامین در سایر مضمونها تقسیم شدند تا غنای
هر مضمون ارتقاء بخشیده شود.
مضامین انتخاب شده با پاالیش و اصالح به مضامینی تبدیل شدند که به اندازه
کافی واضح و مجزا بوده و جهت احصاء مجموعه ایدههای موجود در بخشهای
متعدد متن به اندازه کافی گسترده هستند .همچنین دادههای موجود درون
مضامین به طور معناداری با یک تمایز واضح و مشخص بین مضامین ،با یکدیگر
هماهنگ شده و انسجام دارند.
جهت نامگذاری مضامین پایه و مضامین سازماندهنده از رویکرد استقرایی
استفاده شده است .در این رویکرد که به تحلیل مضمون دادهمحور2معروف است،
مضامین پایه متناسب با مفاهیم موجود و احصاء شده از کدهای اولیه تعریف
شده و مضامین سازماندهنده نیز متناسب با مفاهیم موجود در مضامین پایه
تعریف و سازماندهی شدهاند.
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تحلیل دادههای پژوهش
کدهای توصیفی و مضامین (پایه ،سازماندهنده و فراگیر) احصاء شده از تمامی  67سند سیاستی در قسمت ذیل
ارائه شده است .پیداست مضمون فراگیر ارزشهای خدمات عمومی دارای  8مضمون سازماندهنده 23 ،مضمون
پایه و  335کد توصیفی است که در جدول ذیل بخشی از آن نشان داده شده است.
جدول .5متن استخراج شده و کدهای توصیفی یک از مضامین
مضمون پایه

کدهای توصیفی
کاستن از
مداخالت دولت

تصدیها

متن استخراج شده
و

تمرکززدایی از اداره امور
انعطافپذیری و عدم تمرکز
اداری و سازمانی
تمرکز زدایی

کاهش تصدی دولت در
اقتصاد و مردمی کردن آن
تفویض اختیار به مدیران
واحدها
کاهش تصدی دولت همراه با
حضور کارآمد آن در قلمرو امور
حاکمیتی
تاکید بر تمرکززدایی در حوزه
های اداری و اجرایی

کاستن از تصدیها و مداخالت دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت
آن(-برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم )1397 -1399 -
تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و
منطقهای(-برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم )1397 -1399 -
انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی ،سرعت
و کیفیت خدمات کشوری(-برنامه جامع اصالح نظام اداری-دور اول-1394-
)1396
مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت(-بیانیه گام دوم انقالب-
)1397/11/22
 -9-1اعطای اختیارات الزم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت
پوشش بر اساس حجم فعالیتها ،خدمات و قیمت تمام شده آن(-ده برنامه تحول
در نظام ادارى کشور-مصوب )1389
کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در
چارچوب سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی که ابالغ خواهد شد(-.سند
چشم انداز بیست ساله کشور-مصوب )1382/08/13
تاکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری و اجرایی(-سند چشم انداز بیست ساله
کشور-مصوب )1382/08/13

. Defining And Naming Themes
. Data-Driven

1
2

دوره سیزدهم ،شماره 1
تغییر نقش دولت از مدیریت
مستقیم به سیاستگذاری،
هدایت و نظارت

مختصات فرهنگ
اداری :ارزشهای ...
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تقسیم کار ملی با توجه به
استعدادهای طبیعی
افزایش سهم منابع انسانی در
تولید ثروت ملی متناسب
بااستعداد مناطق

تقسیم کار و تعیین نقش ملی
در مناطق و استانها

انعطافپذیری و تمرکززدایی
اداری
کاهش تصدی دولت در
قیمتگذاری کاال و خدمات

برونسپاری فعالیتهای غیر
حاکمیتی و تصدیگریهای
بخش کشاورزی

در
زدایی
تمرکز
تصمیمگیریهای اداری جهت
تسریع درخدمترسانی به
مردم

اعطای اختیار به مدیران جهت
اداره واحد تحت سرپرستی
خود

ساختار چابک و غیر متمرکز
دولت

تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت
و نظارت(-بند ج سیاستهای کلی نظام اصل  44قانون اساسی -مصوب
) 01/03/1384
 -1تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیتهای جدید در
مناطق مختلف کشور(-.بند ج سیاستهای کلی آمایش سرزمین ابالغی مقام
معظم رهبری-مصوب ) 21/09/1390
 -3فراهم آوردن زمینههای مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء
مستمر سطح شاخص بهرهوری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت
(بند ج سیاستهای کلی آمایشملی متناسب با استعداد مناطق کشور.
سرزمین ابالغی مقام معظم رهبری-مصوب ) 21/09/1390
تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق ،استانها ،نواحی و سواحل و جزایر کشور
با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلیِ مربوط ،بهمنظور افزایش تولید
ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و
روستایی(-.بند  19امور اقتصادی -سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه-
مصوب )1394/04/9
انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی ،سرعت
و کیفیت خدمات کشوری(-.بند -11سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقام
معظم رهبری -مصوب) 14/01/1389
د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون
اساسی قیمتگذاری را به کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و کاالهای اساسی
یارانهای و ضروری محدود نماید(-.قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب
)1389/10/25
هـ ـ برونسپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدیگریهای بخش کشاورزی
به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین
صالحیتشده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان
نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی
و دامپروری و آبزیپروری ،تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی(-قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه مصوب )1389/10/25
هـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمترسانی به مردم و
تمرکززدایی در تصمیمگیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازیکاری و
پاسخگویی مدیران ،اختیارات ،وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات
برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و باالترین مقام آنها پیشبینیشده است حسب
مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای یاد شده بر اساس
شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل
تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده
رافع اختیار رئیس یا باالترین مقام دستگاه نیست(-.قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه-مصوب )1389/10/25
ماده  -16به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
(ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو ،جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری
و اعطای اختیارات الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر
اساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد-
(قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب )1386/07/25
تبیین نقش مناسب بازیگران توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیلگر،
چابک ،کوچک و غیرمتمرکز برای دولت در تعامل با سایر بازیگران (دولت ،بخش
خصوصی ،سازمانهای مردم نهاد ،مدیریتهای محلی و مردم)(-.نقشه راه اصالح
نظام اداری -مصوب )1393/01/20

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

انعطافپذیری و عدم تمرکز
اداری و سازمانی

انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی ،سرعت
و کیفیت خدمات کشوری(بند (-)11نقشه راه اصالح نظام اداری -مصوب
)1393/01/20

در مرحله بعد مضامین پایه در قالب مضامین سازماندهنده و مضامین سازماندهنده در قالب مضامین فراگیر
دستهبندی و به شرح ذیل ارائه شده است.

PAP

جدول .6مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر ارزشهای خدمات عمومی
مضامین فراگیر

مضامین سازمان دهنده
تخصص و خبرگی
قابلیت اطمینان و اعتماد

تحول اداری

تعالی
ارزشهای خدمات عمومی

بوروکراسی زدایی

کیفیت

نوآوری و پویایی فکری

رفتار کارگزاران -خادمان عمومی

مضامین پایه
دانشبنیان
شایستهساالری
عدالتمحوری
اعتماد و مشروعیت
بهسازی اداری
سالمت اداری
فرهنگ اداری
تمرکززدایی
یادگیری و آموزش
توسعه منابع انسانی
دولت الکترونیک
کارایی و اثربخشی اداری
کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی
کیفیت تولید
کیفیت ارائه خدمات
کیفیت خدمات قضایی
خالقیت
نوآوری
رفتار خدمتگزارانه
بی طرفی
پاسخگویی و مسئولیتپذیری
اخالقمداری
حرفهایگرایی

مطابق با نتایج بهدست آمده مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر احصاء شده و شبکه مضامین به شرح ذیل
ارائه شده است .شبکههای مضامین ،روشی برای سازماندهی تحلیل مضمونی دادههای کیفی است.
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شکل  -1شبکه مضامین کارکرد ارزشهای خدمات عمومی

نتیجهگیری
از دیدگاه نظریه سازمان و مدیریت دولتی ،رویکرد فرهنگی را میتوان به عنوان بسترگرایی 1توصیف کرد
( .)Schedler & Proeller, 2007در این رویکرد ،قبل از اینکه بتوان ارزشها را در یک چارچوب محکم برای
تصمیم گیری و پاسخگویی به مسائل در حال ظهور ایجاد نمود ،باید ارزشها در فرهنگ سازمانی وارد و تعبیه
شوند ( .)Kernaghan, 2003همچنین ،باید به این نکته توجه داشت که فرهنگ برساختهای از ارزشها است
و بدین ترتیب فرهنگ اداری نیز برساختهای از ارزشها ی عمومی است .کمیسیون خدمات عمومی استرالیا،
فرهنگ را مجموعه اساسی از ارزشها و رفتارهایی تعریف نموده که مبنا و بنیان خدمات عمومی است و اصول
مدیریت خوب در فرآیند دموکراتیک و اعتماد مردم نسبت به خدمات عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است
(.)Australia, 1993
از سوی دیگر ،جنبش جدیدی در مدیریت دولتی 2در ورای مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین در حال
ظهور است .این جنبش واکنشی نسبت به چالش های شبکه ،چند بخشی بودن ،جهانی که در آن یک نفر به
تنهایی عهده دار نیست و بهطور کلی کاستیها و نقایص رویکردهای قبلی مدیریت دولتی است .در رویکرد
جدید ،ارزشهای ماوراء کارایی و اثربخشی – بهخصوص ارزشهای دموکراتیک -برجسته هستند .دولت نقش
ویژهای را بهعنوان ضامن ارزشهای عمومی ایفا میکند ،اما شهروندان و همچنین سازمانهای تجاری و
سازمانهای غیرانتفاعی نیز بهعنوان حل کنندگان فعال مشکالت عمومی حائز اهمیت هستند ( Bryson,

 .)Crosby, & Bloomberg, 2014بنابراین ،در رویکرد فرهنگی میبایست ارزشهای عمومی خاص آن
1

. Contextualist
2 . Public Administration
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فرهنگ را احصاء و اولویتبندی نموده و آنها را مبنای تصمیمگیری و اقدام در سازمانها و نهادهای عمومی و
دولتی قرار داد.
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی ارزشهای عمومی است که به عنوان مبنای تصمیمگیری و مبنای اقدامات
در سازمانهای عمومی و دولتی قرار میگیرند .مطابق با توضیحات ارائه شده ،یکی از بهترین شیوههای استخراج
و احصاء ارزشهای عمومی استفاده از اسناد سیاستی (قوانین ،آیین نامهها ،دستورالعملها ،و  )...است و اینکه با
بررسی یک یا چند سازمان دولتی یا عمومی احصاء آن امکان پذیر نیست چرا که نظام اداری به وسعت تمامی
نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی است و جهت احصاء ارزشهای عمومی میبایست تمامی آنها را مورد
بررسی قرار داد .پژوهش حاضر ،به خوبی نسبت به دو نکته مذکور اشراف داشته و با رعایت آن موجبات اعتبار
هرچه بیشتر پژوهش را فراهم آورده است.
جهت انجام این کار پس از بررسی و تحلیل انواع اسناد سیاستی 335 ،کد توصیفی 23،مضمون پایه 8 ،مضمون
سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر احصاء شده و مطابق با آن چارچوب ارزشهای عمومی ارائه شده است:
•

قابلیت اطمینان و اعتماد (عدالتمحوری ،اعتماد و مشروعیت) :سازمانهای عمومی و دولتی نیازمند
تحقق اعتماد و اطمینان هستند تا بدین طریق موجبات همگرایی دولت و ملت فراهم گردد .این امر
از طریق شیوههای مختلف از جمله عدالتمحوری ،شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و
مقررات اداری (بند  -13نقشه راه اصالح نظام اداری) ،رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات
با تأکید بر عملکرد ،توانمندی ،جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معشیت با توجه به
شرایط اقتصادی و اجتماعی (بند -6برنامه جامع اصالح نظام اداری-دور اول ،)1396-1394-و
همپنین ،در راستای تحقق اصل چهل و هشتم ( )48قانون اساسی ،سیاستهای کلی و جهت حصول
به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و
ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت توسط دولت ( ...ماده  -180قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه) ایجاد میگردد .پیشنیاز ایجاد اطمینان و اعتماد دوطرفه این است که
دستگاههای اجرائی مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از
طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در
این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند (ماده
 -26قانون مدیریت خدمات کشوری) .عالوه بر این ،مطابق با منشور حقوق شهروندی این حق
شهروندان است که از فرایند وضع ،تغییر و اجرای سیاستها ،قوانین و مقررات اقتصادی اطالع داشته
باشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ
تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات
آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت ،شهروندان حق دارند با اطالعرسانی
عمومی از تصمیمات آگاهی یابند (ماده  -69منشور حقوق شهروندی).
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•

تخصص و خبرگی (شایستهساالری ،دانش بنیان) :نیاز روز سازمانهای عمومی حرکت به سوی
تخصصگرایی است .این امر از طریق بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی
متعهد و شایسته و پرهیز از تنگنظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای (بند  -3نقشه راه
اصالح نظام اداری) ،انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس

مختصات فرهنگ

از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان (ماده  - 53قانون مدیریت خدمات کشوری)

اداری :ارزشهای ...

و تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت (برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره
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دوم  )1397 -1399 -صورت میپذیرد .در این خصوص ،کارمندان موظفند همواره نسبت به
توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند (ماده  -62قانون مدیریت
خدمات کشوری) و زمینه استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی  ...فراهم
آید (ماده 63ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه).
•

بوروکراسیزدایی (کارایی و اثربخشی ،دولت الکترونیک) :حذف تشریفات زائد اداری و چابکی میتواند
منجر به بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی گردد .این امر از طریق متناسب و منطقیسازی حجم و
اندازه دولت (برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم ،)1397 -1399 :توجه به اثربخشی وکارآیی
در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری (برنامه جامع اصالح
نظام اداری-دور اول ،)1396-1394-توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به
منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی (بند  -15نقشه راه اصالح نظام اداری) ایجاد خواهد شد .در این
راستا ،دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش
بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت ،دقت ،هزینه ،کیفیت ،سالمت و صحت
امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و
حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصالح قرار دهند (ماده  -36قانون مدیریت
خدمات کشوری) و در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای
متعدد میباشند ،دستگاه اصلی موضوع فعالیت ،وظیفه مدیریت یکپارچه ،هماهنگی و اداره امور اخذ و
تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد ( ...ماده70ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه).

•

رفتار کارگزاران عمومی (رفتار خدمتگزارانه ،بیطرفی ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،اخالقمداری،
حرفهایگرایی) :کارگزاران عمومی باید رفتار خدمتگزارانه در قبال عموم مردم داشته و نسبت به
اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو باشند .چرا که هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدم
کارمندان ،ارائه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است کارمندان باید در گفتار و کردار و نگرشهای
خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند (منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت) .همچنین،
مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه
درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا ،به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب
صالحیتهای خود ارائه نمایند (ماده  -23منشور حقوق شهروندی) .کارمندان نباید از اختیارات و
جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند .اختیارات شغلی
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و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند (منشور
اخالقی و اداری کارمندان دولت).
•

کیفیت (کیفیت عملکرد سازمانها ی خدمات عمومی ،کیفیت ارائه خدمات ،کیفیت تولید ،کیفیت
خدمات) :انواع خدمات ارائه شده توسط سازمانهای عمومی باید از کیفیت الزم برخواردار باشد تا
ضمن تامین رضایت شهروندان ،زمینه رقابت سالم با خدمات خصوصی نیز حاصل آید .یکی از مهم-
ترین اهداف این سازمانها ارائه خدمات عمومی با کیفیت برتر ،قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضای
رقابتی (نقشه راه اصالح نظام اداری) است .در این خصوص ،دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء
مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود ،برای انجام خدمات مشاورهای در
زمینههای توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی ،بازنگری و پاالیش وظایف و
ماموریتها و ساختارهای تشکیالتی ،توسعه و مدیریت سرمایههای انسانی و فناوریهای نوین اداری
با مراکز آموزش ،پژوهشی ،دولتی و موسسات خصوصی تایید صالحیت شده توسط سازمان ،با رعایت
مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند (ماده  -19قانون مدیریت خدمات کشوری).

•

پویایی فکری (خالقیت ،نوآوری) :ایجاد خالقیت و نوآوری به منظور حرکت از وضعیت ایستا و
نامطلوب به سوی موقعیت پویا و مطلوب در خدمات عمومی از اهمیت خاصی برخواردار است .به
منظور تحقق این امر ،گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری ،نظریهپردازی
و مستندسازی تجربیات علمی ( ...هدفهای کالن  4 ،1 ،2و  -8سند تحول بنیادین در آموزش و
پرورش) ،پشتیبانی از کارآفرینی ،نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی (سند چشم انداز بیست ساله
کشور) ،حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار (سیاستهای کلی نظام اداری) نیاز میباشد .همچنین،
دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و
خالقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها
و اثرگذاری آن در تصمیمگیریها را فراهم آورند( ...ماده  -20قانون مدیریت خدمات کشوری).

•

تحول اداری (بهسازی اداری ،سالمت اداری ،فرهنگ اداری ،تمرکززدایی) :بهسازی فرآیندها و
فعالیتهای اداری به منظور افزایش کارایی و اثربخشی آنها امری ضروری و الزم به نظر میرسد که
از طریق متناسبسازی دانش ،مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آموزش
جدید (موضوع ماده  58قانون مدیریت خدمات کشوری) ،شناسایی مستمر گلوگاههای فساد در نظام
اداری ،پایش و کنترل گلوگاهها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگیری ،شهروندان (مردم) و  ...به
تناسب ویژگیهای هر سطح (برنامه جامع اصالح نظام اداری -دوره دوم  ،)1397 -1399 -کل
نگری ،همسوسازی ،هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی
و چشمانداز (برنامه جامع اصالح نظام اداری-دور اول ،)1396-1394-تربیت مدیران کارآمد،
ارزشمدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران (موضوع ماده  54قانون مدیریت
خدمات کشوری) ،کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب
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سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ( ...سند چشمانداز بیست ساله کشور) ،انعطافپذیری و عدم
تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی ،سرعت و کیفیت خدمات کشوری (بند -11
نقشه راه اصالح نظام اداری) ،ارتقای سالمت اداری و رشد ارزشهای اخالقی در آن از طریق اصالح
فرآیندهای قانونی و اداری( ...بند  -24نقشه راه اصالح نظام اداری) ،کارآمدسازی و هماهنگی

مختصات فرهنگ

ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطالعات (بند  -25نقشه راه

اداری :ارزشهای ...

اصالح نظام اداری) ،جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری و اعطای اختیارات الزم به مدیران برای اداره
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واحدهای تحت سرپرستی خود (ماده  -16قانون مدیریت خدمات کشوری) صورت خواهد پذیرفت.
•

تعالی (یادگیری و آموزش ،توسعه منابع انسانی) :توسعه و تعالی میتواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف
کشور و پیشرفت روزافزون داشته باشد .در این خصوص سازمانهای عمومی با ایجاد زمینه رشد و
بهسازی و ارتقای سطح دانش ،تخصص و مهارتهای آنان (بند -5نقشه راه اصالح نظام اداری)،
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی و تالش برای ایجاد مرکز جذب و صدور
دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بینالملل و ارتقاء فنآوری ( ...سیاستهای کلی
نظام) ،تعریف ،شناسایی ،هدایت ،پرورش ،جذب و بهکارگیری استعدادهای درخشان و ایجاد بسترهای
مناسب جهت جذب و پیشگیری از مهاجرت نخبگان ،استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان
مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها در صورت نیاز (بند -7سیاستهای
کلی نظام) اقدام نمایند .همچنین ،به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه
انسانی باال و هماهنگی رشد شاخصهای آموزش ،بهداشت و اشتغال در کشور ،سند راهبردی «ارتقاء
سطح شاخص توسعه انسانی» ( ...ماده 24ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) تدوین شده است.
عالوه بر این ،دانش ،آشکارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی
است .دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله
فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی غربی به
جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد .ما به سوءاستفاده از
دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمهی دانش در
میان خود اصرار میورزیم .بحمداهلل استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان باالتر است
(بیانیه گام دوم انقالب).

پیشنهادات :اغلب دیده میشود که در چندین سازمانهای عمومی و دولتی تصمیمات متناقضی اتخاذ مینمایند
که عالوه بر کاهش تاثیر اقدامات منجر به سردرگمی شهروندان نیز میگردد .این امر بهدلیل حرکت جداگانه و
ناهماهنگ صورت میپذیرد .عدم انسجام و هماهنگی در نتیجه مشخص نبودن مبنای مبنای انتخاب گزینههای
تصمیمگیری و رفتار سازمانهای خدمات عمومی ،مبنای تخصیص منابع ،سنجش پیامدهای خدمات ،سنجش
عملکرد نظام اداری صورت میپذیرد.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

 ارزشهای،لذا به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در اقدامات و تصمیمهای سازمانهای عمومی و دولتی
 سنجش عملکرد نظام، سنجش پیامدهای خدمات،عمومی ارائه شده به عنوان مبنایی به منظور تخصیص منابع
 چرا که. انتخاب گزینههای تصمیمگیری و رفتار سازمانهای خدمات عمومی مورد بهرهبرداری قرار گیرد،اداری
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Beck-Jørgensen, ( » مهم نظری و عملی1اندیشمندان ارزش عمومی را بهعنوان «مفهوم هدایتکننده

) و بهRutgers, 2015(  ممکن که دولت و اداره دولتی باید مورد توجه قرار دهند2 ارزشهای محوری،)2006
، تمامی فعالیتها، به عبارت دیگر.طور کلی نقاط مرجعی میدانند که در راستای تحقق منافع عمومی است
 در راستای خدمت رسانی به عامه مردم قرار خواهد گرفت چرا که ارزش عمومی در...  اقدامات و،تصمیمات
 سیاستمداران منتخب و مدیران ایفای،ایجاد یک هدف و جهت مشترک برای سازمانهای خدمات عمومی
.نقش مینماید
 یعنی قابلیت، سازمانهای عمومی و دولتی میتوانند مضامین سازماندهنده ارائه شده در پژوهش حاضر،بنابراین
 تحول، پویایی فکری، کیفیت، رفتار کارگزاران عمومی، بوروکراسی زدایی، تخصص و خبرگی،اطمینان و اعتماد
.اداری و تعالی و مضامین پایه آنها را به عنوان مبنای اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمایند
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