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  پیشگفتار

پورمحمــدي در نخــستین جلــسه جنــاب آقــاي الســالم والمــسلمین ا حجــت

 »سـالمت اداري  «عمومی با مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور          

بـا توجـه بـه ایـن      .معرفی کردنـد  سازمان  1389اصلی سال   اولویت  را بعنوان   

نکته، پـرداختن بـه مفهـوم سـالمت اداري و عوامـل و راهکارهـاي مـوثر در             

 اداري بــا توجــه بــه نقــشی کــه در کارآمــدي دســتگاههاي ارتقــاي ســالمت

نظـام  عوامل مختلفی در سـالم سـازي   . اجرائی خواهد داشت، ضروري است    

گذارند، برخی از این عوامل به ساختار نظـام اداري و برخـی بـه                تأثیر   اداري

گـزارش پـیش رو ضـمن       . شوندپیشگیري و مبارزه با فساد اداري مربوط می       

ت اداري، موانع و راهکارهـاي ارتقـاي سـالمت اداري در            تبیین مفهوم سالم  

عـواملی چـون سـاختار نظـام اداري،         . ایران را مورد بررسی قـرار داده اسـت        

فرهنگ سازمانی و نقش سازمان بازرسی کل کشور بـه مثابـه عوامـل اصـلی               

تاثیرگذار بر سالمت نظام اداري در ایران معرفی و در انتها پیشنهاداتی جهت           

اي امید است این پژوهش مقدمه    . مت نظام اداري ارائه شده است     ارتقاي سال 

تر مفهـوم سـالمت اداري بـه عنـوان یکـی از اهـداف مهـم                 جهت تبیین دقیق  

  .سازمان بازرسی کل کشور باشد

             حسن صفرخانی

رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزي
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  مقدمه

 مجهـز بـه نظـام       انجام درست کارها از عهده سازمانی بر مـی آیـد کـه            

سازمانهاي سـالم قـادر بـه تـصمیم سـازي و تـصمیم             . اداري سالم باشد  

مـد و   آ و در ارائـه خـدمات کار       گیریهاي درست، بجا و مناسب هستند     

سـالمت بـه معنـی بیمـاري و نارسـایی در            نبود   .کننداثربخش عمل می  

اسـت بـه    بـروز یـک بیمـاري جـدي ممکـن           . یک موجود زنده اسـت    

 یـا حتـی مـرگ آن منتهـی          ، ناپذیر موجود زنـده    دیدگی جبران آسیب

از سوي دیگر، فارغ بـودن از بیمـاري نیـز بـدان معنـا نیـست کـه             . شود

کند زیرا ارگانیسم ممکن است سالم باشـد        موجود زنده بهینه عمل می    

ــد   ــاي خــویش عمــل نکن ــه و کارکرده ــه وظیف ــی ب ــن. ول رو، در از ای

ت کامل یا سـالمت     قلمروهاي پزشکی و بهداشت روانی، مفهوم سالم      

در حالت سـالمت مثبـت، موجـود         .مثبت مورد توجه قرار گرفته است     

. زنده ضمن انجام وظیفه، بـه رشـد و شـکوفایی خـود ادامـه مـی دهـد                  

  اداريسـازمانهاي تسري مفهوم سالمت به حوزه علوم رفتاري و تلقـی    

المت  سـ  .هاي زیادي خواهـد داشـت     ، جذابیت  موجودات زنده  مثابهبه  

، مزایـاي علمـی قابـل       ی و کـارکردي    مفهـوم  نظـر  از   سازمانیاداري و   

 .دارددر زمینه تحلیـل کارآمـدي و اثربخـشی نظـام اداري             اي  مالحظه

اگر مفهوم سالمت مثبت یا سالمت کامل را در مورد نظام اداري مورد   
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 در  فـراهم شـدن امکانـات الزم و کـافی         توجه قرار دهیم، در صـورت       

-ري از سالمت اداري است کـه مـی        چارچوب نظام اداري و برخوردا    

 تأمین نیازها و شـکوفایی      بهرائه کاال و خدمات سالم و ارزنده        توان با ا  

  .کمک کردجامعه 

گذارند، برخـی از ایـن    تأثیر   نظام اداري سازي  عوامل مختلفی در سالم   

عوامل به ساختار نظام اداري و برخی بـه پیـشگیري و مبـارزه بـا فـساد                  

 و فـساد اداري   پیـشگیري از تخلفـات      هرچنـد   . شـوند اداري مربوط می  

دارد اما اگر مفهوم سالمت مثبـت        نظام اداري  سالم سازي    نقش مهمی 

را مورد توجه قرار دهیم، مبارزه با فـساد تنهـا بخـش مبـارزه و حـذف                   

بیماري را مورد توجه قرار می دهد، از این رو نیازمند توجه به ابعـادي               

ازمانی در مسیر تحقـق اثربخـشی   چون ساختار نظام اداري و فرهنگ س     

 مـی تـوان گفـت       ،مدي نظام اداري نیز هستیم در ایـن صـورت         آو کار 

رو در ایـن    از ایـن  . سالمت اداري به مفهـوم مثبـت تحقـق یافتـه اسـت            

. تبیین می شود پژوهش ابتدا مفهوم سالمت اداري و عوامل موثر بر آن  

 سـازمان   سپس سه عامل ساختار نظام اداري، فرهنگ سازمانی و نقـش          

بازرسی کل کشور به مثابه عوامل اصـلی تاثیرگـذار بـر سـالمت نظـام                

اداري در ایران مورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد و در انتهـا پیـشنهاداتی                  

  .جهت ارتقاي سالمت نظام اداري ارائه خواهد شد
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   سالمت اداري و ویژگی هاي نظام اداري سالم-1

 سـازمان قابلیـت     وضعیتی است که کلیـه عوامـل یـک        سالمت اداري،   

تواننـد انحـراف از      سازمان را به طور مطلوب داشته و می        تامین اهداف 

قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسـرع وقـت            هنجارهاي اداري و  

شناســـایی و تـــدابیر الزم و بـــه هنگـــام را بـــراي رفـــع آنهـــا لحـــاظ  

  ).1: 1375جهادکشاورزي، (نمایند

 تعریف کرد و ضـمن پیـشنهاد        1969سالمت سازمانی را مایلز در سال       

 هـا ها، خاطرنشان کرد که سازمان    طرحی براي سنجش سالمت سازمان    

به نظـر او سـالمت سـازمانی بـه دوام و بقـاي        . دبودنهمیشه سالم نخواه  

 ارتقـا و گـسترش توانـایی        ،سازمان در محیط خود و سـازگاري بـا آن         

، سـالم  مان ساز )117 :1384 ،جاهد(دارداشاره   خود براي سازش بیشتر   

 داراي قابلیـت    ،در مبادله اطالعات قابل اعتماد است     سازمانی است که    

انعطاف و خالقیت براي ایجاد تغییـرات الزم بـر حـسب اطالعـات بـه                

 نـسبت بـه اهـداف سـازمان داراي یگـانگی و تعهـد       ،دست آمده است  

آورد حمایت داخلـی و آزادي از تـرس و تهدیـد را فـراهم مـی               . است

 قابلیت انعطاف را ،رساند ارتباط خوب و سالم آسیب میزیرا تهدید به 

 نظام، حفاظت از خود را تحریـک        کاهش داده و به جاي عالقه به کل       

  ).74-58: 1369 عباس زاده،(کند می
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  :کند میهاي سازمان سالم را به شرح زیر بیانساعتچی ویژگی

کنند و عالقه مند    ن نسبت به سازمان احساس تعلق  می       کارکنا

 اعالم نظرات خود در مورد مشکل هـستند  زیـرا نـسبت بـه          به

  .شودحل آنها با خوش بینی اقدام می

   گیردتشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می .

کارکنان آماده براي کمک و همکاري سازنده در جهت نیل          

  .کنندبه اهداف هستند و در این راستا تالش زیادي می

   تهدید کند براي رفع آن با یکـدیگر       هرگاه بحرانی موسسه را 

کارکنان  .متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می دانند          

یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا براي یـادگیري و             

  .توسعه می بینند

              انتقاد گروهی در ارتباط با پیشرفت کار به طور عـادي انجـام

کارکنـان    مـشهود اسـت و     صداقت در رفتـار کـامالً     . گیردمی

نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنهـا           

  .احساس نمی کنند

   بر اسـاس انتخـاب و عالقـه در         . تحرك دارند کارکنان کامال

فعالیتها مشارکت می کنند و حضور در موسسه برایـشان مهـم          

  .)14: 1378عالقه بند،(بخش استو لذت
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  : سازمان سالم از نظر ریچارد بکهارد

سـت از   اسـازمان عبـارت    کـار . ازمان سالم، نظام واره است    س

. دریافت نیازها و مواد اولیـه و تبـدیل آن بـه کـاال و خـدمات      

مالکـان و کارکنـان،     : گروههاي ذینفع در سازمان عبارتنـد از      

تامین کنندگان، مـشتریان واسـطه، مـصرف کننـدگان نهـایی            

   .نکاال و خدمات، رسانه ها و جوامع محل فعالیت سازما

   ی است کـه وظیفـه        سازمان سالم داراي اندامهاي نیرومند حس

آنها دریافت اطالعات زنـده از کلیـه اجـزاء نظـام وتعامـل بـا                

   .آنهاست

          در تشخیص هدف، تواناست، مدیریت آن در جهت رسـیدن

  .به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می کند

     دکنـ فعالیـت مـی   ” اولویـت محتـوا بـر شـکل         ” بر پایه اصـل .

ساختار و سازو کار سازمان متاثر از هدفها و وظایف آن است 

کنــد یعنــی از اینــرو از ســاختارهاي چنــد بعــدي اســتفاده مــی

هــا و ســاختارهاي افقــی، ســاختار رســمی هرمــی شــکل، تــیم

مثالً ساختار الزم براي    (ساختارپروژه اي و ساختارهاي موقت      

  .)انجام یک تغییر عمده

      تیم مـدیریت در راس     . جمعی است مدیریت آن از نوع دسته

هــا و تــیم هــا مــدیریت بخــشها، تخــصص. ســازمان قــراردارد
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  .ها را برعهده دارندپروژه

            در سازمان سالم، شوراهاي ارتباطی بـراي ایجـاد ارتبـاط بـین

اي  حرفـه هاي پیـشرفت  تیم. هاي مختلف فعال هستند   تخصص

 ، دربرگیرنده هر دو طـرف یعنـی متخصـصان و          اهاین سازمان 

  . کاربران خدمات است

             ارائه خدمات به مشتریان چه مشتریان بیرونـی و چـه مـشتریان

  .دانداحترام می داخلی سازمان را کاري درخور

   است اطالعات انبوه ظرف چنـد       مدیریت آن اطالعات محور

دسترسـی بـه اطالعـات در     . شـود ثانیه دریافت و پردازش مـی     

 و منــاطق هــاهــا و ســطوح ســازمان و در تخــصصهمــه الیــه

  .مختلف براي افراد میسر است

تر هستند را   گیري توسط کسانی که به مشتري نزدیک      تصمیم

زیرا اطالعات آنها بـیش از دیگـران        . کندتوصیه و تشویق می   

  .است

در سرتاسر مجموعه، ارتباطات به نسبت آزاد و روان است.  

 دهی طوري طراحی شده کـه پـاداش متناسـب بـا            نظام پاداش

  . افراد گردد ي  و سبب رشد و ارتقاکار باشد

   ها براسـاس عملکـرد و تحقـق هـدفهاي          ارزیابی مدیران و تیم

  .سازمان صورت گیرد
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  ــادگیري در ســازمان حــاکم اســت ــل ی ــدفهاي . اص ــین ه تعی

  .گیري هاستآموزشی، بخشی از فرآیند تمامی تصمیم

      بـر  کند و در برا   آشکارا از نوآوري و آفرینندگی پشتیبانی می

  .، بردبار و متحمل استا و افکار مختلف و متفاوتروشه

             سیاستهاي آن، حـاکی از حـساسیت دربرابـر بـروز تـنش بـین

  .نیازهاي کاري و خانوادگی است

     شـهروندي، جامعـه،    . در امور اجتماعی دیدگاهی روشن دارد

پاسداري از محـیط زیـست و طرفـداري و حمایـت از هنرهـا               

نه فعالیتهاي پراکنـده    هاي سازمان تلقی می شود      جزو سیاست 

.و جدا از هم

             ،به کارآیی درکار، کیفیت و هوشیاري در امـور ایمنـی کـار

اهمیت می دهد و همواره درصدد بهتر کردن کارها و ایجـاد            

  . )1380فرانسیس هسلبین، (آینده اي درخشان است

هاي توان ویژگی، مینظام اداري سالم  زمینهدربا بررسی ادبیات نظري   

  :برشمرداي نظام اداري سالم زیر را بر

  زهاي واقعی جامعه شـکل      براساس نیا  دستگاههاي نظام اداري

  گرفته باشند؛

              نیروي انسانی سازمانها افرادي با دانـش، تعهـد سـازمانی و بـا

  ؛روحیه باشد
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   جنبـه انگیزنـده داشـته باشـند نـه       نظـام اداري  نظام ها و قوانین 

  ؛بازدارنده

؛ن دادهاي واقعی اهتمام ورزدبه ارزیابی عملکرد براساس برو  

                هدایت و رهبـري جنبـه مـشارکتی داشـته و قـدرت و اختیـار

  ؛توزیع شده باشد

             انعطاف پذیر و نسبت به محرکهـاي بیرونـی بخـوبی واکـنش

  ؛نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز کند

؛رضایت مشتري را به عنوان اصل اولیه تلقی نماید  

 ؛بطور مستمر دراصالح آن استفاده نمایداز بازخوردهاي نظام  

مــسئولیت پــذیري و گــزارش دهــی دســتگاهها ، پاســخگویی

-کردشان به طور جدي مورد توجه قرار مـی        درخصوص عمل 

  گیرد؛

،ــزایش آگــاهشــفافیت ی مــردم از تــصمیمات، عملکــرد و  اف

  .کارهاي نظام استساز

   ویژگی هاي وضعیت ناسالم اداري-2

 مقابـل سـالمت اداري اسـت و بـه نـوعی             وضعیت ناسـالم اداري نقطـه     

 هــاویژگــیهــاي ســالمت اداري، یکــی از فقــدان هریــک از شــاخص

:اند ازها عبارت این ویژگی.شودوضعیت ناسالم اداري تلقی می
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  . ، کارآمدي و اثربخشیپایین بودن کارایی و  عدم تحقق اهداف-1

  . رضایت ارباب رجوعسطح پائین -2

پایین بـودن رضـایت شـغلی کارکنـان          و   نان از خود بیگانگی کارک    -3

کارکنان ادارات اغلب در فرآیند کار احـساس بـی          ؛  سازمانهاي اداري 

هنجاري، مفهوم نداشتن کـار، جـدایی از کـار و بیـزاري از              قدرت، بی 

تأیید از  (و از نظر روانی     ) پاداش مادي ( و از نظر ابزاري      کار می نمایند  

-نمـی احساس رضـایت  ) شغلیطرف دیگران، موفقیت شغلی و امنیت   

  .کنند

بـه شـکل رشـوه، اخـتالس، سـرقت، پـارتی             فساد مالی در ادارات،      -4

  .بازي، استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی و غیره

  .زیر با مسئولیت تصمیم گیري  شانه خالی کردن کارکنان از-5

 تر  کارکنان با تجربه و قدیمی    ( تجربه و مهارت در نظام اداري         خأل -6

  ؛)تر نیستندمایل به انتقال مهارتها و تجربیات خود به کارکنان جوان

مدیران چه از نظرکارکنـان  ؛ کاهش مشروعیت و مقبولیت مدیریت  -7

  .و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعیت و مقبولیت کافی ندارند

براي انجام تصمیمات مربوطه ؛  پایین بودن قدرت دراختیار مدیریت-8

 قدرت کـافی ندارنـد یـا اختیـار و مـسوولیت آنهـا هماهنـگ                 اختیار و 

  .نیست

تـصمیمات اغلـب سـلیقه اي،     غیرقابل پیش بینی بودن تـصمیمات؛         -9
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  متکی به فرد و غیرقابل پیش بینی 

  .انجام کارهاي اداري اغلب سرعت الزم را ندارند(  کندي کار -10

  .رسازيرواج چاپلوسی، تملق و ظاه و  فقدان شایسته ساالري-11

  کارکنان؛ تعداد از نظرحجم وسیع دستگاه اداري  -12

کارکنان بین  ؛ تضاد بین اهداف سازمانی و اهداف فردي کارکنان        -13

  .و سازمانی احساس یگانگی نمی کننداهداف فردي 

 سـاعات کارمفیـد آنهـا بـسیار پـایین           ؛کـاري کارکنـان اداري     کم -14

  .است

توان بـه مـوارد زیـر اشـاره         می مهاي نظام اداري ناسال   از دیگر شاخصه  

هزینه تراشی بـی فایـده، سـاختار حجـیم و     ی، رخوت و روزمرگ:کرد

ناراضی پروري، ارائـه خـدمات قطـره چکـانی و توقعـات      ،هغیرورزید

شایــسته ســاالري و تخــصص فقــدان عــدم خودپــاالیی و ،حــداکثري

گرایـی در جـذب نیـروي انـسانی، پیچـدگی     مداري، تبعیض و رابطـه 

هـاي اداري، عـدم   ها و سرریز دستورالعمل و مقررات و بخشنامه   قوانین

نظارت و ارزشیابی سـرگردانی سیـستم تـشویق و تنبیـه     هدفمندي نظام

 بخـصوص حقـوق فـردي و   ناآگاهی عمـومی از فرآینـدهاي اداري و  

  .تکالیف سازمان
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   عوامل تهدید کنندة سالمت نظام اداري-3

 .توان به پنج دسته تقسیم کـرد یکننده سالمت اداري را متهدیدامل  عو

 - عوامـل فرهنگـی    ،عوامل اداري و مـدیریتی     ند از ااین عوامل عبارت  

، عوامـل نظـارتی     و  مدنی -عوامل سیاسی    ،عوامل اقتصادي  ،اجتماعی

.شودوار به معرفی این عوامل پرداخته میدر اینجا به شکل فهرست

  :  عوامل اداري و مدیریتی-1-3      

اسخگویی در فعالیتهاي نظام اداري؛فافیت و پعدم وجود ش  

؛عدم ثبات در مدیریت ها   

؛عدم وجود امنیت شغلی براي کارکنان  

؛اعطاي اختیارات بیش از حد به مدیران  

 ،141 :1379فرهادي نژاد، (چندشغله بودن مدیران.(

  نارســایی، پیچیــدگی، تنــاقض و ابهــام در قــوانین و مقــررات

  ؛اداري

؛ایسته ساالري در عزل و نصب هاعدم وجود نظام ش  

؛اي کارکنانبی کفایتی حرفه  

؛ناکارآمدي و ضعف نظام اداري  

؛باندبازي  

؛عدم وجود نظام هاي انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات
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    تمـاعی و اطـالع     معاونـت اج  (ضعف دانش و تخصص مدیران

  ).31-33: 1380رسانی قوه قضائیه،

  : عوامل فرهنگی و اجتماعی-2-3  

      ــا ــه ب ــردم در مواجه ــوم م ــی عم ــایی فرهنگ ــعف و نارس ض

بـه گونـه اي کـه یـا آگـاهی هـاي الزم در             (سازمانهاي دولتی 

رابطه با حقوق و وظایف خود را ندارند و یا اگر حق خود را               

می شناسند قادر یا مایل بـه پـی گیـري الزم بـراي احقـاق آن       

  ؛ )نیستند

رفتن و فرهنگ کار ضعیف است، کم کاري و از زیر کار در 

سایر رفتارهاي شغلی ناپسند دیگر، ضد ارزش محسوب نمـی          

  ؛شوند

          1377رفیـع پـور،     (افزایش انتظارات جامعـه و فرهنـگ غلـط 

،269(.  

   ــزان دورویــی و نفــاق ــزایش می ــن و اف ــزاري از دی اســتفاده اب

  ؛درکشور

؛عدم ارائه الگوي اخالقی و رفتاري مناسب از سوي مدیران  

ابجاي ارباب رجوع مشوق کارکنان انتظارات و خواسته هاي ن

ســازمان مــدیریت و برنامــه (در ارتکــاب مفاســد اداري اســت

  ). 209-210، 1380ریزي کشور، 
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   :عوامل اقتصادي -3 -3  

           مشکالت و مسائل معیشتی کارکنان و عدم تناسب هزینه ها با

  ؛درآمد آنان

؛وجود فاصله طبقاتی زیاد بین اقشار مختلف جامعه  

 و مزایـاي کارکنـان در سـطوح یکـسان و در             نابرابري حقوق 

  ؛سازمانهاي مختلف

؛تورم و به تبع آن افزایش فقر  

  هـاي کارکنــان در دو بخـش دولتــی و   عـدم تناسـب دریــافتی

  ؛غیردولتی

             مناسب نبودن سطح زنـدگی کارکنـان بـا موقعیـت اجتمـاعی

پیشین، (آنان که انگیزه ارتکاب فساد اداري را فراهم می کند         

211 .(  

  : عوامل سیاسی و مدنی-4-3  

     هـاي سیاسـی مـستقل و نـاظر بـر           فعال نبودن احزاب و تـشکل

فعالیــت و عملکــرد دولــت و نبــود فــضاي ســالم رقــابتی بــین 

  ؛گروههاي سیاسی

؛عدم مشارکت واقعی مردم در اداره امور کشو  

         مصلحت اندیشی و عدم رسیدگی و برخـورد جـدي بـا فـساد
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  ؛مدیران ارشد

212پیشین، .( مبارزه با فساد اداريعدم عزم سیاسی براي(  

  : عوامل نظارتی-5-3  

؛عدم کارآمدي دستگاههاي نظارتی  

؛پراکندگی و عدم انسجام دستگاههاي نظارتی  

    هاي حقوقی مستحکم و متقن براي دسـتگاه      عدم وجود مبانی

: 1380،معاونت اجتماعی و اطالع رسانی قـوه قـضائیه        (نظارتی

1-29(.  

  ستمرار فساد اداريپیامدهاي وجود و ا -4

اي اسـت، آثـار و    گونه که فساد معلول عوامـل متعـدد و گـسترده      همان

فـساد، مـانع ثبـات      . نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است         

سیاسی ـ اقتصادي و پیوستگی اجتماعی و نیز توسـعه اقتـصادي کـشور     

. )1389محمـودي،   (شـود  مـی ) از طریق تخریب رقابت سالم در بـازار       (

وجود فساد و استمرار آن موجـب کـاهش اعتبـار اجتمـاعی و حیثیـت                

نظام اداري، از دست رفتن اعتماد و احتـرام مـردم نـسبت بـه نهادهـاي                 

هـاي اداري و همچنـین منجـر بـه ایجـاد و افـزایش           حکومتی و دستگاه  

تدوام پدیده . شود گران و توده مردم میبیگانگی و فاصله بین حکومت

گـردد   هاي ثروتمندتر از آن مـی  باعث سود بردن بخش فساد در جامعه    
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که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان ایـن پدیـده توسـط اقـشار                 

عالوه بـر ایـن،   . )268 :1380صبوري، (باشد فقیرتر و ضعیف جامعه می 

به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسـیب رسـاندن بـه فراینـد               

هـاي درونـی و تـشدید        لرنـگ شـدن کنتـر      توسعه منـابع انـسانی، کـم      

رنگ شدن فضایل اخالقـی و ایجـاد    هاي بیرونی در سازمان، کم    کنترل

هاي منفی در سـازمان، تقـدم منـافع فـردي بـر منـافع جمعـی، و                   ارزش

کاهش کیفیت کارها در کلیه سطوح از پیامدهاي این پدیده بـه شـمار       

  . )31: 1379سلطانی، (روند می

شـود جـو اخالقـی       ه و تحمـل مـی     زمانی که فساد اداري گسترش یافتـ      

گیرد که در آن تخلف از هنجارهاي ابتدایی اخالقـی      خاصی شکل می  

از سـوي دیگـر، امکـان       . آیـد  به صورت هنجاري پذیرفته شـده درمـی       

و بــه دســت  سوءاســتفاده از شــغل و مقــام اداري در چــارچوب قــانون

شـود کـه     باعث می  قانونیآوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس        

مقامات اداري از هرگونه مجازاتی احساس مصونیت و اطمینـان کـرده         

هاي متنفذ آنها را از    و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گروه         

پیامـدها  . احتمال گرفتاري و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد         

و تبعــات ناشــی از ایــن احــساس مــصونیت، کــاهش احتــرام بــه قــانون 

هـاي سـالم پیـشرفت بـراي افـراد، مؤسـسات و              رصتاساسی، کاهش ف  

کردن و توقـف    ی  ها و سرانجام رشد سیر قهقرایی جامعه و خنث         سازمان
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  .هاي جامعه خواهد بود حرکت توسعه و پیشرفت چرخ

 باعث آسیب پذیري روحی وعاطفی وتنزل اخالقی فساد از جنبه فردي

هش کارایی،   افزایش بیکاري پنهان، کا    و از طرفی باعث   . فرد می شود  

افزایش فضاي سوء ظن و بـدبینی، بـه هـدر رفـتن نیروهـاي سـازمانی،                 

تخریــب فرهنــگ ســازمان بعنــوان شــیوه عمــل ســازمانی وجــایگزینی  

 درمقابـل  ارزشهاي مخرب، تشکیل گروههـاي غیررسـمی کـه شـدیداً          

ایستند، عدم رضایت مشتري ازخدمات دسـتگاه،       گروههاي رسمی می  

 و همه اینها موجب شکل گیـري        شودي می افزایش انحصار و پنهانکار   

شودکه در تحقق اهـداف خـود ناکارامـد و        یک نظام اداري ناسالم می    

  .ناموفق است

  ایران نظام اداري هاي آسیب-5

ــا     ــعه ب ــشورهاي در حــال توس ــسیاري از ک ــد ب ــران مانن نظــام اداري ای

تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره          مشکالتی روبرو است که از آن جمله مـی        

  ):261-252 :1387طبري، ك .ر(کرد

  تقلیدي بودن ساختارهاي سازمانی، تشکیالت و مدیریت -1-5

، تقلیـدي از  ي در حـال توسـعه  هـا در کـشورها  اولیـه سـازمان  الگـوي 

سـاختاري اصـیل    داراي، این کشورهاکشورهاي پیشرفته صنعتی است

 تناسـب نداشـتن نظـام اداري        .ندبراي سازمانها و مـدیریت جـامع نیـست        
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شده اتی با شرایط فرهنگی ویژه کشورهاي در حال توسعه، سببوارد

است نه تنهـا نظـام اداري ایـن کـشورها پاسـخگوي نیازهـاي بـومی و                  

بلکه با دشواریها و نارسایی هاي بسیار نیـز روبـه رو   بنیادي آنها نباشد،

ــوثر از    .شــود ــتفاده م ــدم اس ــا ع ــصی و ی ــر، ضــعف تخص ــت دیگ  عل

انسانی متخصص بـسیار کـم   ، نیرويدر این کشورها. متخصصان است

است و از نیروي متخصص موجود نیز بدرستی و در جاي خود استفاده

کاري در ادارات دولتـی  بیکاري مزمن و کم . )1378صفایی،  (شودنمی

.بسیار دیده می شود

گفته شده است که در کشورهاي صنعتی، میـزان کـارآیی در سـاعات     

، در کشورهاي در حال توسـعه  حال آنکه درصد است،85 تا 80کار، 

کـشورهاي در  در برخـی از .  درصد مـی رسـد  20این رقم به کمتر از 

حال توسعه، وابستگی افراد بـه طبقـه یـا گـروه و حـزب معینـی، جـزو                   

 سـبب شـده    امـر نشده دست یابی مشاغل اسـت و همـین  شرایط اعالم

گذاشـته شـوند و کمبـود    است که بسیاري از دارندگان تخصص کنار

جذابیت نبود انگیزه کافی باري کارکنان دولتی و.ناس پدید آیدکارش

بـه علـت   . نداشتن سازمانهاي اداري این کشور ها را موجب شده است        

مـوثر ارزیـابی عملکـرد کارکنـان، کنتـرل، حقـوق و       نبودن نظامهـاي 

ــازدهی در    ــب ب ــه، موج ــشویق و تنبی ــتمزد، ت ــده   دس ــازلی ش ــد ن ح

  ).38:1381 ،الوانی و سلطانی عربشاهی(است
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  مهار گسیختگی دیوانساالري -2-5

ــشورهاي در  ــام داري ک ــشکالت نظ ــی از م ــار  یک ــعه، مه ــال توس ح

ــی  ــساالري و انباشــت ب ــدرت در آنهاســت گــسیختگی دیوان .حــد ق

 بـه خـود    ، نیروها و منـابع و امکانـات جامعـه را انحـصاراً           دیوانساالري

اهر ظـ و به صورت واحـدهایی نیرومنـد در جامعـه    دهنداختصاص می

هاي مقررات دولتی، بـه اتکـا بـه هـدف     و با استفاده از قوانین وشوندمی

سیاسـی، بـه قـدرت    گیري از اهرمهايضروري و حیاتی خود و با بهره

پردازند و بدین ترتیب، سـازمان هـایی کـه بایـد در خـدمت               نمایی می 

آیند و جامعه را به خدمت خود باشند، به صورت مخدوم در میجامعه

).373:1378 الوانی،(گیرندمی

  در ایـن کـشورها  فراگیر آن است کـه بوروکراسـی  یکی از انتقادهاي

آنچـه پدیـد   کند، ولی،بسیار بزرگ است، از منابع وسیعی استفاده می

 در  ). 111:1379 ترنر و هیـوم،      (آورد بسیار کوچک و اندك است     می

جراي  براي ااثربخش بوروکراسی ابزاري سودمند و      »وبر«آل  مدل ایده 

کشورهاي در حـال توسـعه، قـدرت    راهبردهاست؛ ولی در بسیاري از

  .ضعیف استاجرایی بوروکراسی 

نظام ناشایستگی در مدیریت منابع انسانی -3-5

انتصاب و ارتقـاي کارکنـان، پایبنـد    ها دردر نظام ناشایستگی، سازمان

و آشـنایی،  ضوابط و مقررات نیستند و عـواملی از قبیـل خویـشاوندي   
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فارش مقامات با نفوذ، وابستگی به مقامات سیاسی، اسـاس اسـتخدام            س

در چنین شرایطی، مـدیریت منـابع انـسانی در سـازمان،     . گیردقرار می

بـه   .از حاکمیـت ضـابطه خبـري نیـست    تابع سلیقه هاي فردي اسـت و 

صـاحب نفـوذ و   استفاده از دیوانساالري، به منظور جذب افراد عالوه،

الــوانی و (وه اي دیگــر از ناشایــستگی اســتجلــب حمایــت آنهــا، جلــ

هـر تغییـر در   «نویـسد   مـی »ادگار شور«. )39:همانعربشاهی، سلطانی

مقاماتی خواهد شـد  رژیم سیاسی و یا در سطح کابینه، منجر به اخراج

بـه عـالوه،    . شـوند که از جانب رهبـري سیاسـی جدیـد پـشتیبانی نمـی            

راي انتصاب افراد جدیـد  هایشان بدولتی، به دلیل آن که پستمقامات

 پـس از برکنـاري ممکـن     وند وشـ کنار مـی مورد نیاز است، از کار بر

فهرسـت حقـوق   دار شـوند، در  وظیفه خاصـی عهـده  دون اینکهاست ب

ایـن شـیوه، بـه عـریض و         . ماننـد مـی بگیران سازمان یا وزارتخانه بـاقی       

» .در سـطوح عـالی خواهـد انجامیـد    به ویـژه  بوروکراسی، طویل شدن

پـایین بـودن   کـاري، هاي گزاف آموزشـی، کـم  هزینه). 1376فقیهی (

کیفیت کار و باالخره پایین بودن سطح کارایی هر موسـسه، تـا حـدي               

 کـشور مـا، شـوراي عـالی     . رویه است ناصحیح و بی انتخابناشی از

، بـه  )سـابق (به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کـشور   اداري،

کارآیی نیـروي انـسانی و بهبـود مـدیریت     ري ومنظور افزایش بهره و

انتصاب مدیران دستگاههاي اجرایی و برقراري نظام درست گزینش و
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متعهد و متخـصص و ایجـاد ثبـات در مـدیریت هـا و افـزایش انگیـزه                   

براي ارتقاي شغلی، ضوابط گزینش، انتـصاب و جابـه جـایی    کارکنان

فراینـد  «، »هـاي انتخـاب  معیار«، »شمولدایره«مدیران را در زمینه هاي 

سـازمان  (کـرد تـصویب » سـازمان کـار  «و » انتخـاب، انتـصاب و تغییـر   

 فساد اداري، معمـوالً   ) 231-237 :1384مدیریت و برنامه ریزي کشور،    

از مقام به انحراف از شیوه هاي قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع

ز نبـودن   پیچیدگی، نارسایی و بـه رو     . و موقعیت شغلی اطالق می شود     

از زمـره  ... هاي عریض و طویل و غیر پاسخگو و دیوانساالريقوانین،

.تا رشوه و فساد اداري شکل گیرددالیلی است که موجب می شود

  فساد اداري -4-5

هـاي قـانونی و بـه طـورکلی          بـه انحـراف از شـیوه       فساد اداري، معموالً  

و بـه اشـکال    شـود   استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطالق می        

پیچیدگی، نارسایی و   . کند که رشوه یکی از آنهاست     مختلف بروز می  

دیوانساالریهاي عریض و طویل و غیر پاسـخگو،  به روز نبودن قوانین،

دسترسی به اطالعات، ضعف ناآگاهی عامه مردم از حقوق خود، عدم

-هزینـه اخالقی، فقر مادي و عدم همپایی حقوق کارکنان دون رتبه با

شود تـا رشـوه و فـساد ابـزاري          از زمره دالیلی است که موجب می      ها،  

  ). 372:1378الوانی، (این مشکالت باشدبراي فرار از

اداري و مالی در کشور ما، صاحبنظران یکی از راههاي مبارزه با فساد
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دانند که ایـن امـر مـستلزم حـسابرسی و     را پاسخگو نمودن سازمانها می 

 مبتنـی بـر     پاسخگویی در بخش دولتـی، .بر تمام سازمانهاستنظارت

اقدامات کارگزاران، همواره بر امـور  این فرض است که تصمیمات و

. گـذارد تاثیر مـی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شدیداً

هر چند، پاسخگویی در جوامع امروزي، به صـورتهاي متفـاوتی مـورد        

هایی گفته می شـود کـه   گیرد، در مفهومی عام به فرایندقرار میتاکید

این . سازندرفتار و عملکردشان مسئول میحاکمان را براي شهروندان،

به نمایندگان مـردم در  گیرد،که اغلب از راه انتخابات صورت میامر 

رامجالس مقننه اختیار می دهد که مدیران سیاسی و کارکنان دولتـی 

سی نیز، مامورانمدیران سیا. از راه سازکارهاي نظارتی پاسخگو بدانند

ــین    ــار و مــسئولیت و همچن ــسله مراتــب اختی فرودســت خــود را از سل

برابر قـانون پاسـخگو نگـه    نیز مجریان را در دادگاهها و محاکم اداري

  .می دارند

مشکالت نظام اداري در ایران  اهم -5-5

 در سازمانها، از    ؛هاي سیاسی از پستهاي اجرایی     عدم تفکیک پست   -1

ی تـا قاعـده کـه مـدیریت اجرایـی اسـت، مـدیریت               رأس هرم سـازمان   

و از طرفی چون این گونه مدیریت ها براساس . گرددسیاسی اعمال می

-شایسته ساالري و تخصص و طی سلـسله مراتـب اداري اعمـال نمـی               

گردد؛ کارکنان امید به آینده و رشد و تعالی را از دست داده و بجـاي           
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نبـال روابـط سیاسـی مـی        تالش در جهت بهبود عملکرد سازمانی بـه د        

  .  باشند

 عدم وجود سیستم ارزشیابی عملکردي واحدهاي اداري و سیـستم           -2

نظام ارزشیابی عملکرد سازمان هـا کـه متـضمن عملکـرد            : پاسخگویی

درست و بر مبناي اهداف و استراتژي هـاي مـدون اتخـاذ شـده باشـد،          

ایف بنـابراین مـدیران سـازمان هـا خـود را مقیـد بـه وظـ         . وجود نـدارد  

آیند و از طرفـی خـود       دانند و در مقام پاسخگویی بر نمی      سازمانی نمی 

  . نظام اداري نیز خواهان ارزیابی عملکرد نیست

 عدم وجـود ارتبـاط ارگانیـک و تعریـف شـده بـین سـازمان هـا و                    -3

 سازمان ها و نظام هاي اداري موجود به مثابه جزایـري   ؛نهادهاي کشور 

ننـد و خـود را مقیـد بـه ارتبـاط و هـم               کهستند که به تنهایی عمل مـی      

  . دانندسرنوشتی با سازمان ها نمی

 در جامعـه مـا   ؛ عدم وجود توجیه منطقی حیات بعضی از سازمان ها -4

شـوند و پـس از   ها به علت ضرورت مقطعی متولد می  بعضی از سازمان  

تنها . مانندرفع ضرورت بدون هیچگونه توجیه منطقی همچنان باقی می        

هـا را نگـه مـی دارد نـه          ران و کارکنان است که این سـازمان       منافع مدی 

هیچ نهاد، سازمان و ارگـانی نیـست کـه          . ضرورت و نیاز واقعی به آنها     

بررسی منطقی نماید و در صورت عدم نیاز، سازمان را از فرایند حذف 

  . نماید
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 اســتخدام مـادام العمـر باعــث مـی شـود تــا     ؛ اسـتخدام مـادام العمـر   -5

گونه خطري آنها را ز رسمی شدن مطمئن شوند که هیچکارکنان پس ا

عملکرد ضعیف، عدم دانـش افزایـی، عـدم تمکـین و            . کندتهدید نمی 

گردد کـه کارمنـد احـساس       کدام باعث نمی  هیچ... ابداع و نوآوري و     

  .)156-159، 1381فندرسکی، (خطر کند

 فقدان تعریفی صحیح و قطعـی از دولـت و رشـد نامتناسـب کمـی                 -6

  نان دولت و عدم پاسخگویی حجم فعلی آن در برخی از امور؛کارک

 نبود تعریفی دقیق و قطعی میان وظایف ملی و اسـتانی و غیـر ذاتـی       -7

  بودن اختیارات مقامات محلی؛

ظر اختالط در توزیع نامتناسب وظایف بین دستگاههاي اجرایی از ن     -8

  سیاستگذاري و اجرا؛

 ،ت که این نظام دیـوان سـاالر        نظام مدیریت اجرایی گویاي آن اس      -9

مـشارکت جـویی و مـشارکت پـذیري،          دچار عوارض فقـدان روحیـه     

پاسـخگویی بـه     انتقاد پذیري، تمرکز زدایی، انعطاف پذیري و روحیـه        

  .مردم است

پذیري در دستگاههاي اجرایـی     جویی و مشارکت   میزان مشارکت  -10

از مـشارکت   کشور بسیار پایین بوده و این امر ضمن ممانعـت اسـتفاده             

مردم، امکان کاستن از تصدي امـور توسـط دولـت و واگـذاري امـور               

  .اجرایی به مردم را کاهش داده است
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 تمرکز بیش از حد امور در دستگاههاي ستادي و عدم پیش بینـی              -11

اختیارات مناسب و قانونی براي سطوح اجرایی، اغلب ارتقاي نقـش و            

هـاي اعمـال      ته و جنبـه   مسؤلیتهاي راهبردي دولت را غیر ممکـن سـاخ        

 و نظـارت دولـت را تـضعیف کـرده           ، سیاستگذاري، حمایت    حاکمیت

  .)43: 1384 ،عسگري ساجدي(است

زمینه ارتقـاي   ي کلی نظام در     ها برنامه ها و سیاست    -6

  سالمت اداري

؛ ایـن برنامـه     برنامه ارتقاي سالمت نظام ادراي و مقابلـه بـا فـساد            -1-6

 سـالمت نظـام اداري از       يارتقـا  است که  1382مصوب دولت در سال   

:کندپیشنهاد میطرق زیر  

سازي انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی؛  شفاف  

گیرنــدگان و احقــاق حقــوق و  افــزایش رضــایتمندي خــدمت

  رجوع؛  احترام به ارباب

ساالري در انتخابها و انتصابها؛  برقراري نظام شایسته  

ت مردمی؛ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظار  

 سازمانی و تقویت ارزشهاي دینی و اخالقی در         بهبود فرهنگ 

  رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛

         تقویت مشارکت و فعالیت بخشهاي غیردولتـی بـا رفـع موانـع
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ــی و توســعه  انحــصاري در فعالیــت ــصادي، اجرای اي  هــاي اقت

  کشور؛

دوین نظام حقوقی مؤثر براي پیشگیري و مبـارزه بـا فـساد و              ت

هـاي    افزایش سالمت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیـت        

  .سازمانهاي دولتی و عمومی

کلیه دستگاهها و سازمانهاي دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهاي           

هـایی کـه سـازمان مـدیریت و      برنامـه  ند بر اساس اموظف وابسته به آنها  

ذیـل تنظـیم و پـس از تـصویب در            ریزي کشور پیرامـون مـوارد       نامهبر

اجراي آنها بـه     نماید اقدامات الزم را براي      اداري ابالغ می    عالی  شوراي

  :عمل آورند

هـا و رفـع و        گـري دسـتگاه     سازي و کـاهش تـصدي       کوچک

حذف تمرکزهاي غیرضروري و بـه طـور همزمـان گـسترش            

  .حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت

هـاي غیرضـرور در سـاختارها،     سـازي و رفـع پیچیـدگی      دهسا

هـا و     فرآیندها ، مناسـبات و بوروکراسـی حـاکم بـر دسـتگاه            

گیرنـدگان بـا    کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خـدمت       

  .تأکید بر تسریع در انجام امور

سازي حیطه وظایف، اختیـارات و نحـوه انجـام امـورو             شفاف

اجرایـی بـا تأکیـد بـر توسـعه      هـاي   فعالیت واحدها و دسـتگاه    
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آگاهیهاي همگانی در خصوص حقوق، وظـایف و تکـالیف          

  .ها مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه

 هاي جذب و به کـارگیري کارکنـان بـا تأکیـد بـر                بهبود نظام

هـاي تـشویقی      ترین افراد و ایجاد نظام      ورود و حضور شایسته   

داري جهـت  براي کارکنان شایسته و داراي سالمت در نظام ا       

تداوم خـدمت کارکنـان و بـسترسازي آموزشـی و فرهنگـی             

الزم براي افزایش سـطح اخـالق و وجـدان کـاري کارکنـان        

  .ها دستگاه

ــا ــت    يارتق ــود کیفی ــان و بهب ــاي کارکن ــطح برخورداریه  س

نمـودن سـطح حقـوق و مزایـاي           زندگی آنان به ویژه منطقـی     

کارکنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقـش و کیفیـت عمـل            

  .آنان

       بهبود و افزایش پاسـخگویی در قبـال تـصمیمات و اقـدامالت

مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها         

و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهاي مـردم از آنهـا بـا              

هاي جمعی از جمله سـازمان صـدا و سـیماي             همکاري رسانه 

  . جمهوري اسالمی ایران

 هاي سـالمتی و      رد فعالیت، شاخص  هاي استاندا   تعیین شاخص

  .ها جهت سنجش میزان سالمتی آنها بندي دستگاه رتبه
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در زمینـه    هاي کلـی نظـام    سیاست؛هاي کلی نظام اداري    سیاست -2-6

 بـه روشـنی     که توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده اسـت،        نظام اداري   

اصــل ســالمت اداري را مــورد توجــه قــرار داده اســت و هــر کــدام از 

هاي بیست وشـش گانـه آن بـه نـوعی بـا سـالمت نظـام اداري                  سیاست

  :هستندها به شرح زیر مربوط می باشند، این سیاست

هــاي اســالمی و  ســازي فرهنــگ ســازمانی مبتنــی بــر ارزش  نهادینــه-1

  . هاي انسانی و اجتماعی کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه

  .ابع انسانیمحوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي من  عدالت-2

 بهبود معیارها و روزآمدي روشهاي گزینش منابع انسانی به منظـور            -3

ها و  نظري جذب نیروي انسانی توانمند، تعهد و شایسته و پرهیز از تنگ  

  . اي اي و غیر حرفه نگرشهاي سلیقه

ساالري مبتنی بر اخالق اسـالمی درنـصب و           گرایی و شایسته     دانش -4

  . ارتقاي مدیران

 زمینه رشد معنوي منـابع انـسانی و بهـسازي و ارتقـاي سـطح                 ایجاد -5

  .دانش، تخصص و مهارتهاي آنان

 رعایت عدالت در نظام پرداخـت و جبـران خـدمات بـا تأکیـد بـر                  -6 

عملکرد، توانمندي، جایگاه و ویژگیهاي شغل و شاغل و تأمین حداقل  

  . معیشت با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی

ذب و نگهـداري نیروهـاي متخـصص در اسـتانهاي           سازي جـ     زمینه -7
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  . کمتر توسعه یافته و مناطق محروم

 حفــــظ کرامــــت و عــــزت و تــــأمین معیــــشت بازنشــــستگان و -8

  . گیري از نظرات و تجارب مفید آنها بگیران و بهره مستمري

 و ایجاد تعادل بین کـار و زنـدگی افـراد              توجه به استحکام خانواده    -9

  . در نظام اداري

سـازي و منطقـی سـاختن تـشکیالت نظـام           سازي، متناسـب     چابک -10

  . انداز اداري در جهت تحقق اهداف چشم

پذیري و عدم تمرکز اداري و سازمانی با رویکرد افزایش             انعطاف -11

  . اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوري

 توجه به اثربخشی و کـارآیی در فرآینـدها و روشـهاي اداري بـه                -12

  . خدمات کشوري و تسهیل در ارائهمنظور تسریع 

 عدالت محوري، شفافیت و روزآمدي در تنظیم و تنقیح قـوانین و     -13

  . مقررات اداري

نگري، همسوسازي، هماهنگی و تعامل اثربخشی دستگاههاي          کل -14

  . انداز اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم

الزامــات آن بــه  توسـعه نظــام اداري الکترونیــک و فـراهم آوردن   -15

  .منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

 دانش بنیان کردن نظام اداري از طریق بکارگیري اصول مدیریت -16 

  .سازي اطالعات، با ابتنا بر ارزشهاي اسالمی دانش و یکپارچه
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رســانی برتــر، نــوین و کیفــی بــه منظــور ارتقــاي ســطح    خــدمات-17

  . رضایتمندي و اعتماد مردم

بخشی نسبت به حقـوق و تکـالیف متقابـل             و آگاهی  سازي   شفاف -18

منـد مـردم بـه        مردم و نظام اداري با تأکید بر دسترسـی اسـان و ضـابطه             

  . اطالعات صحیح

هاي مردمـی در نظـام    سازي براي جذب و استفاده از ظرفیت  زمینه -19

  . اداري

پـذیري اداري و اجتمـاعی،         قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مـسئولیت     -20

 و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتنـاب از برخـورد             پاسخگویی

  . ها اي و فردي در کلیه فعالیت سلیقه

ــدان کــاري، انــضباط اجتمــاعی، فرهنــگ        نهادینــه-21 ســازي وج

  . المال زیستی و حفظ بیت جویی، ساده  داري، صرفه خودکنترلی، امانت

مـاعی،   تنظیم روابط و مناسبات اداري براساس امنیت روانـی، اجت          -22

  . اقتصادي، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه

 حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقیقـی            -23

و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالف قانون     

  . و مقررات در نظام اداري

ن از هـاي اخالقـی در آ    ارتقاي سالمت نظام اداري و رشـد ارزش  -24

گیــري از امکانــات  طریــق اصــالح فرآینــدهاي قــانونی و اداري، بهــره
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  . فرهنگی و بکارگیري نظام مؤثر پیشگیري و برخورد با تخلفات

هاي نظارت و کنتـرل     کارآمدسازي و هماهنگی ساختارها و شیوه      -25

  . سازي اطالعات در نظام اداري و یکپارچه

شاعه فرهنگ بهبود مـستمر   حمایت از روحیه نوآوري و ابتکار و ا -26

  . نظام اداري به منظور پویایی

 ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فـساد         راهکارهاي -7

   اداري

با توجه به تمرکـز پـژوهش حاضـر بـر مـسائل سـاختاري نظـام اداري،                

فرهنــگ ســازمانی و نقــش ســازمان بازرســی کــل کــشور در ارتقــاي  

 بـه   ارتقاي سـالمت اداري   راهکارهايسالمت اداري و مبارزه با فساد،       

  :شوندسه دسته تقسیم می

  دنایی که به عوامل ساختاري مربوط می شو راهکاره-1-7

  اصالح نظام اداري. 1

ــود     ــالح و بهب ــه اص ــی از جمل ــازمانهاي دولت ــالحات در س ــال اص اعم

ریــزي، مــدیریت مــالی   نظــام بودجــهتقویــتهــا، تــشکیالت ســازمان

توانـد در     ماتی از ایـن قبیـل مـی       اثربخش، نظام مالیاتی کارآمـد و اقـدا       

این اصالحات باید بتواند قدرت     . کاهش عرضۀ فساد اداري مؤثر باشد     

گیري تعدیل نمایـد، ارتبـاط مـستقیم          در تصمیم  انحصاري کارکنان را  
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ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سـرعت انجـام کارهـا را        

دان و مراجعـان    افزایش دهد و از ایجـاد روابـط بلندمـدت بـین کارمنـ             

  .جلوگیري نماید

  مقررات زدایی. 2

شـود تـا افـراد یـا بخـش            با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می         

خصوصی به روشهاي ناسالم بـراي انجـام کارهایـشان متوسـل شـوند،              

نیز غیـرالزم اسـت؛ از ایـن     موارد   برخی    در قوانین و مقررات پیچیده و    

در  مقـررات و    یـا تغییـر  رو مقررات زدایی به معنـاي حـذف، کـاهش         

هــا و دســتورالعملهاي اداري جهــت تــسهیل گــردش فعالیتهــا در  رویــه

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و براساس ضرورتها و الزامات،       زمینه

ــساد اداري کمــک     مــی ــدیل ســطح تقاضــاي خــدمات ف ــه تع ــد ب توان

مــستندات برنامــۀ ســوم توســعۀ اقتــصادي، اجتمــاعی و فرهنگــی (کنــد

  .)نالمی ایراجمهوري اس

  سیاست زدایی از نظام اداري. 3

هاي خاص    که هریک از انواع فساد اداري ناشی از زمینه          با توجه به این   

توانـد بـه کاسـتن        است؛ از این رو سیاسـت زدایـی از نظـام اداري مـی             

مالحظـات   انواعی از فساد اداري منجر شود که در نتیجۀ مـداخالت و           

  .افتد سیاسی اتفاق می

  ساد استخدامیجلوگیري از ف. 4



33

فساد استخدامی به معنـاي اعمـال تبعـیض و عـدم توجـه بـه معیارهـاي                 

شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقاي کارکنان، محـیط سـازمانها را            

هاي غیـر     کند؛ چرا که این امر به ایجاد شبکه         براي رشد فساد آماده می    

هـاي    کنـد و از طریـق کاسـتن از هزینـه            رسمی در سازمان کمـک مـی      

اسـتقرار نظـام    . دهـد   رت به فساد اداري عرضۀ فساد را افزایش مـی         مباد

متمرکز گزینش و شفافیت در فراینـد و نتـایج انتخـاب و نیـز برقـراري       

درون سـازمانی   ي  هاي منطقـی و روشـن در انتـصابها و ارتقـا           سازوکار

  .تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود سازد می

  ظام ادارين کارکنان مشارکتافزایش حقوق و . 5

ــشان مــی ــشه  دهــد بخــش عمــده تحقیقــات ن اي از تخلفــات اداري ری

درتنگناهاي اقتصادي داردکه به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت          

  .اقتصادي کارکنان به کنترل بخشی از فساد اداري کمک خواهد نمود

، از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلـف            

 جامعه  مهمی در تحقق  کنان کم درآمد گام     رایاي کا  حقوق و مز   بهبود

  . استالی از فساد اداريخ

تـري  توان به راهکارهاي واقـع بینانـه       می  نیز ازطریق مشارکت کارکنان  

با اتخاذ راهکارهاي متـداول،  . نظام اداري دست یافت  زمینه اصالح    در

انعطاف، امکـان تـامین موقعیـت بـراي کارکنـان            روشنفکرانه، و بدون  

ــ ــا جه ــر ی ــال در تغیی ــشارکت فع ــر حاصــل   ت م ــوذ در تغیی ــاثیر و نف ت
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  .نخواهدشد

هـا و   سیاسـت هـا و کارکنـان مجـري        کارکنان مسئول تـدوین سیاسـت     

پیش از آغـاز اصـالحات، از حـداقل آمـوزش             اصالح، اغلب  هابرنامه

افرادي کـه در فراینـدهاي       کمبود درك و تخصص   . الزم برخوردارند 

کیفیــت و تــاثیر   قــرار دارنــد، بــه کــاهش مــدیریتیاصــالح، در مقــام 

آشـنا   هاي جامع آموزشی براي   تدوین برنامه . تغییرات منجر خواهدشد  

 کردن کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارتهاي موردنیاز، از ضروریات     

   .آیندپذیرش و اجراي اصالحات به شمار می

فقیـت  ران ارشد سیاسـی و اجرایـی بـراي مو         حمایت و تعهد عمیق مدی    

ــی شــود   ــري اساســی قلمــداد م ــات اصــالحی، ام ــساالري. نظری  دیوان

ایران، در مقابل تحریکات مدیران سیاسی و اجرایی،       سازمانهاي اداري 

با مشخص ساختن منافع و امتیازاتی که در  .دهد عکس العمل نشان می   

خواهدشد، می توان سیـستم هـاي انگیزشـی را           اثر تغییر عاید کارکنان   

  .شی از تغییر کردجایگزین تهدیدات نا

 باید بر نگرشها و دیدگاههاي سیستمی،        نظام اداري  اصالح مجموع   در

نگرشـهاي مبتنـی بـر تجدیـد سـازمان موسـسات و رفتـار اداري                بجاي  

ــد   .موجــود، اســتوار گــردد نگــرش سیــستمی، مــردم، ســازمانها، فراین

هـاي  تحلیـل و دسـتورالعمل     تعامالت و محـیط خـارجی مربـوط را در         

بـه طـور    باید سیستم   ،در نگرش سیستمی   .ظر قرار خواهد داد   تغییر، مدن 
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تاحـدي کـه بـه هـدف        (سیستم   فعال در ماموریت اجزا خود و نیز کل       

یا بیرونـی، بـه    تجدیدنظر کرده، و از هر کنش درونی و    ) لطمه اي نزند  

اسـتفاده  نظـام اداري  عنوان بازخوردي براي ترمیم واکنش و ماموریت     

  .دکن

   اداريفسادزمانی در پیشگیري از  نقش فرهنگ سا-2-7

هـاي مـشترك     فرهنگ سازمانی مجموعه مفروضـات، باورهـا و ارزش        

اعضاي سازمان است که الگوي رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را 

در واقــع، فرهنـگ ســازمانی  . سـازد  هـاي دیگــر متمـایز مــی   از سـازمان 

قـش  ن. ادراك و استنباط مشترك و کلی اعضاي سـازمان از آن اسـت            

   .فرهنگ براي جامعه یا سازمان در حکم شخصیت براي فرد است

اگر سازمان را به صورت یک نظام در نظر بگیریم، این نظام از خـرده                

تـرین آنهـا    هاي گوناگونی تـشکیل شـده اسـت کـه یکـی از مهـم        نظام

بر همین اساس، در مبـارزه بـا پدیـده       .  است "خرده نظام منابع انسانی     "

 بـه بعـد منـابع انـسانی     ز بر روي عواملی که مـستقیماً  فساد اداري، تمرک  

تواند تـأثیر بیـشتري در کـاهش یـا حـذف             شود، می  سازمان مربوط می  

فساد اداري در سازمان داشته باشد، هرچند که عوامل سازمانی دیگري    

تأکیـد بـر    . در ایـن زمینـه مؤثرنـد      ... همچون شـفافیت قـوانین اداري و      

هـاي اخالقـی و      ذهبی، تقویـت ارزش   هـا و باورهـاي دینـی و مـ          آموزه
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انسانی اهمیت قائل شدن براي کرامت انسانی و بارور ساختن فرهنـگ            

توانـد بـر رفتـار و      سازمانی بـه دلیـل ماهیـت اثرگـذاري قـوي کـه مـی              

عملکرد اعضاي سازمان داشته باشـد، نقـش مهمـی در کنتـرل درونـی               

 بـه دلیـل   .گیـري از بـروز فـساد اداري دارد    رفتارهاي کارکنان و پـیش   

پیوند نزدیک فرهنگ سازمانی بـا فرهنـگ عمـومی و فرهنـگ دینـی،         

دهی به رفتار سازمانی بـه شـمار    فرهنگ سازمانی عامل مهمی در شکل   

رود و از نقــش مهمــی در پدیــد آوردن دگرگــونی در رفتارهــاي   مــی

. نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهاي مورد نظر سازمان برخوردار است

هـا از    گیري سـازمان   ها و بهره    فرهنگ دینی بر سازمان    باید با حاکمیت  

ها و هنجارهاي دینـی، زمینـه حـل معـضالت موجـود را فـراهم                 ارزش

هـاي   اي از باورهـا و ارزش  فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه  . ساخت

گـذارد،   هـاي اعـضا و سـازمان اثـر مـی           مشترك که بر رفتار و اندیـشه      

یابی به محیط سـالم اداري و         دست اي براي  تواند به عنوان سرچشمه    می

  .کننده فساد اداري است به شمار آید یا فضایی که ترویج

شود که تـداوم رویـه در رفتـار          ی م یک فرهنگ قوي سازمانی موجب    

تواند جـایگزین قـوانین و مقـرّرات         یک فرهنگ قوي می   . تشدید شود 

 پس مدیریت باید کمتر نگران قـوانین و مقـرّرات         . رسمی سازمان شود  

 :1374رابینـز،   (رسمی باشد تا بتواند بدان وسیله رفتار فرد را تعیین کند          

376-377( .  
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هـاي متفـاوتی    فرهنگ سازمانی داراي کارکردها، وظـایف و یـا نقـش      

  :شود است که در ذیل به طور خالصه به آنها اشاره می

یـا  ) فـراهم کـردن منبعـی بـراي تعیـین هویـت        (بخـشی    هویت

  کنترل رفتار؛

؛)ها استحکام در تشویق(هاي انگیزش  بات در شیوهبرقراري ث  

کننــده مــرز ســازمانی اســت، یعنــی  فرهنــگ ســازمانی، تعیــین

اي که بـه وجـود       کند، به گونه   ها را از هم تفکیک می      سازمان

یــت در وجــود اعــضاي ســازمان آورنــده نــوعی احــساس هو

  ؛باشد می

شود که در افراد نوعی تعهد نسبت  فرهنگ سازمانی باعث می

ن چیز بیش از منابع شخصی فـرد        به چیزي به وجود آید که آ      

  ؛است

      شود که فرد بتواند به      رفتار فرد با فرهنگ سازمانی موجب می

.عنوان عضوي از سازمان درآید

ت و پایــداري نظــام اجتمــاعی فرهنــگ ســازمانی موجــب ثبــا

  ؛شود می

        آید که   فرهنگ از نظر اجتماعی همچون چسبی به حساب می

در رابطـه بـا     (ز طریـق ارائـه اسـتانداردهاي مناسـب          تواند ا  می

، اجـزاي   )آنچه باید اعضاي سـازمان بگوینـد یـا انجـام دهنـد            
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  سازمان را به هم متصل کند؛

            آیـد کـه     فرهنگ به عنوان یک عامل کنتـرل بـه حـساب مـی

هـا در رفتـار      موجب به وجود آمدن یا شکل دادن بـه نگـرش          

  . )1389 ،محمودي(شود کارکنان می

ازمان از فرهنـگ مطلـوبی برخـوردار باشـد، ایـن ذهنیـت را در                اگر س 

کنـد کـه آنـان، افـرادي ارزشـمند هـستند؛ بـر ایـن                 کارکنان ایجاد می  

اســاس، احتمــال بــروز رفتارهــاي نــامطلوب در کارکنــان نیــز کــاهش  

  .یابد می

فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهاي رفتاري بـه کارکنـان، رفتـار آنـان را      

هـاي انگیـزش و معرفـی     نین از طریق تثبیت شیوه  دهد و همچ   جهت می 

شود کـه آنهـا در جهـت         هاي مثبت به کارکنان، موجب می      برانگیزنده

از این راه کارکنان عالقه و توجه کمتري        . اهداف سازمان گام بردارند   

 ،محمـودي (دهنـد   سازمان از خود نشان مـی      قواعدبه رفتارهاي خالف    

1389( .  

 مبارزه با فساد و ارتقاي سـالمت         نقش سازمان بازرسی در    -3-7

  اداري 

هاي قانونی سازمان بازرسی کل کشور، در راستاي وظایف و ماموریت

خود با اعمال نظارت کارا و اثربخش بر دستگاههاي اداري کشور  بـه              

منظور ارتقاي کارآمدي نظام اداري کشور و جلب اعتماد عمومی نیل           



39

  :اده استبه اهداف زیر را سرلوحه کار خود قرار د

             نظارت و بازرسی به منظور انجـام صـحیح تکـالیف قـانونی، تحقـق

؛)قانونمداري(اداري کشور هاياهداف و مأموریتهاي دستگاه

           نظارت و بازرسی بر حفظ و تقویـت حقـوق شـهروندي در نظـام

 ؛اداري کشور

             نظارت و بازرسی بر کشف و شناسایی، پیشگیري مقابله بـا فـساد

؛مت نظام اداري کشورمالی و ارتقاء سال

ها و اقـدامات سـازمان بازرسـی در زمینـه پیـشگیري از                برخی از برنامه  

  :فساد

ــه -1 ــی زمین ــیب شناس ــساد   آس ــروز ف ــاي ب ــازمان: ه ــی   س ــی ط بازرس

هاي مختلف انجـام       که در ارتباط با موضوعات و دستگاه       یهای  بازرسی

 آن بـه  داده است علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و بـراي رفـع          

مراجع ذي ربط گزارش ارائه نموده و براي حصول نتیجه پیگیري مـی             

هاي در زمینـه قـوانین و مقـررات زمینـه سـاز               این آسیب شناسی   .نماید

فساد، فرآیندهاي اداري  فساد زا، اختیارات فساد آور مقامات و مراجع 

هاي اداري  کشور      هاي قانونی بستر ساز فساد دردستگاه       مختلف، خالء 

 .باشدمی

ازجملــه : هــاي نظــارتی پیــشگیرانه و خــود کنترلــی  افــزایش برنامــه-2

هاي سازمان،  اقدامات به عمل آمده در جهت افزایش اثربخشی فعالیت        
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هاي خودکنترلی  هاي پیشگیرانه و همچنین انجام برنامه     گسترش نظارت 

 و سـازمان هـاي      هاي اجرایـی      با همکاري و استفاده از ظرفیت دستگاه      

.نهاد می باشدمردم 

هـاي مـسئول بـه منظـور ایجـاد همـاهنگی و               هدسـتگا   تعامل با سایر   -3

کـه پیـشگیري از       از آنجـایی  : مشارکت  در پیشگیري و مبارزه با فـساد        

هاي مـسئول بـه نتـایج         فساد بدون هماهنگی و مشارکت تمامی دستگاه      

هـاي ایـن سـازمان        مورد نظر منجر نخواهـد شـد لـذا یکـی از سیاسـت             

به همین منظور تعامالت دو جانبه و چند جانبه         . باشدعامل می سیاست ت 

یـن بـستر مـشارکت و       ربـط شـکل داده تـا از ا        اي را با سایر مراجع ذي     

. هاي مختلف را براي پیشگیري از فساد فراهم نمایـد    هماهنگی دستگاه 

هاي  هاي اداري در زمینه رسیدگی به شکایات دستگاهزمینهسازمان در 

ــارزه   ــارتی و مب ــساد  نظ ــا ف ــراي    درب ــان، اج ــت آمــوزش بازرس  جه

 رسیدگی بـه شـکایات       و هاي تلفیقی   هاي خودکنترلی، بازرسی    نظارت

  .تالش می نمایدمردم 

براي به حداقل رساندن فساد در دستگاههاي اداري الزم اسـت کـه بـه      

  :دو عامل مهم توجه شود

  هاي فساد؛ ماهیت علل و انگیزه) 1

ر گرفته شده به وسیله رهبـران سیاسـی و     درجه تأثیر معیارهاي به کا    ) 2

  مندي و همکاري آنان براي کاهش فساد؛ میزان عالقه
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  : سه بخش تأکید نمایدهم باید بری  نظارت و بازرسفرایند

  ؛ي مختلف نخست تعیین میزان نسبی فساد و سطوح آن در سازمانها

  دوم توصیف و تشریح راهبردهاي ضد فساد به کار گرفته شده؛ 

  ین میزان موفقیتهاي حاصل از مبارزه با فساد؛ سوم تعی

پویایی و کارآمدي نظارت و بازرسـی در سـطح ادارات دولتـی،             براي  

 حول چهار محور اصـلی متمرکـز گـردد کـه            این حوزه باید  فعالیتهاي  

) 3ارزیابی کلی مدیریت  ) 2مشارکت وتوجه شهروندان    ) 1: عبارتند از 

؛ در ایـن صـورت کـارآیی        رفتـار اخالقـی کارمنـدان     ) 4تمرکز زدایی 

توان انتظار داشت که کیفیت    ادارات دولتی افزایش خواهد یافت و می      

نظارت و بازرسی در سطح کشور باال برود وهدف این بازرسـی یعنـی              

قابـــل قبـــولی  حـــسن جریـــان امـــور بـــه نقطـــه مطلـــوب و یـــا       

  ).282: 1380،بخش فرح(برسد

  ريهاي مبارزه با فساد ادا استراتژي ها و راهبرد-8

چنانچه مبـارزه  . استراتژي راه اصلی رسیدن به اهداف را نشان می دهد         

فساد اداري را بعنوان یک هدف درنظربگیـریم در ایـن         با ناهنجاریها و  

دهند را صورت اقداماتی که کشورهاي مختلف در این زمینه انجام می        

  :قرارداردمی توان درچند قالب کلی 

تژي شامل شیوه هایی چون شفاف      این استرا  : استراتژي پیش گیرانه   -1
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 ســازي قــوانین، جریــان آزاد اطالعــات، افــزایش نظارتهــاي مردمــی و

فـساد بـه     نهادهاي مدنی، توسعه منابع انسانی، ارائه آموزش هـاي ضـد          

مردم، ایجاد سیستم هـاي اطالعـاتی دقیـق، تـرویج ارزشـهاي اخالقـی            

  .می باشد...و

یی چـون ایجـاد سـازمان        شـامل شـیوه هـا      : استراتژي مبارزه مستقیم   -2

  .ضدفساد، برخورد مستقیم با موارد فساد و اقدامات رسمی

ــل اداري و     ــی، عل ــه کل ــد طبق ــساد اداري را درچن ــروز ف ــل ب ــر عل اگ

علل اقتصادي تقسیم  مدیریتی، علل فرهنگی واجتماعی، علل سیاسی و      

بندي کنیم در این صورت استراتژیهاي فـوق، هرکـدام مـی تواننـد بـا                

اداري و مـــدیریتی، فرهنگـــی واجتمـــاعی، سیاســـی و  رویکردهـــاي 

  .اقتصادي تدوین گردند

ایـن اسـتراتژي تلفیقـی از دو اسـتراتژي فـوق        :  استراتژي چند جانبه   -3

ــت ــالی،     . الذکراس ــصادي، م در ایــن اســتراتژي اقــدامات اداري، اقت

نظارتهاي عمومی وقانونی درکنار افزایش سطح آگاهی مردم، جریـان          

فاف سازي مورد تأکید قرار می گیـرد و هیچکـدام   آزاد اطالعات و ش   

  .از دو استراتژي قبلی نفی نمی شود

   اداريفسادراهبردهاي عملی مبارزه با 

 آگاهی از میـزان موجـودي و دارایـی سـاالنه مـسؤوالن و صـاحب                 -ا

  منصبان دستگاههاي دولتی و خانواده آنها؛
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   عدم تمرکز و تفویض اختیار؛-2

 براي خرید لوازم و نجهیزات و بازرسی انبارها      م منطقی ت ایجاد سیس  -3

  ؛و ذخایر

 ایجاد تشکیالتی ازکارمندان با تجربه براي تحقیق و بررسی مـسایل      -4

  و ارایۀ پیشنهادهاي اصالحی به دولت؛ موجود درکشور

  حاد مردم نسبت به مقررات و اقدام دولت؛آآگاهی توجه به  -5

  ؛اصل اساسی مبارزه با فسادعمومی به عنوان نافع رقتن مگ در نظر-6

 و حمایت از خبرنگارانی کـه ئـر زمینـه            تقویت رسانه هاي گروهی    -7

  ؛کنندمبارزه با فساد فعالیت می

ــی طــرف و  -8 ــدان صــالح و ب ــوگیري  حفــظ و حمایــت کارمن  ازجل

  ل وکم اطالع؛ئواستخدام اقراد غیر مس

ال  مسؤول قرار دادن بیش از یک نفـر درمـررد مـشاغلی کـه احتمـ                -9

البته به صورتی که به نوبۀ خود باعث ابهام در        . خطر درآنها بیشتر است   

  مسؤولیت نشود؛

 تعدیل طرحهـاي حقـوق و دسـتمزد کارکنـان دولـت همگـام بـا                 -10

  شرایط اقتصادي کشور؛

 توجه شایسته به سیاستهاي عدالت اجتماعی به منظور ایجاد توازن           -11

لت اجتماعی و پیشگیري از معقول بین اقشار مختلف مردم و تحقق عدا

  . تعمیق اختالفات طبقاتی
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گیـري از    اصالح ساختار اداري و بهسازي روشهاي کاري با بهـره      -12

الگوهاي نوین مدیریتی به منظور شفاف کردن جریان امـور و سـرعت           

  )138: 1380 ،سرداري(بخشیدن به آن؛ 

  نتیجه گیري و پیشنهاداتی جهت ارتقاي سالمت اداري

قالــب ســه دســته عوامــل  ســالمت اداري در ر بــر ارتقــايمــوثعوامــل 

فرهنـگ  گـردد،   ساختاري کـه بـه ماهیـت نظـام اداري کـشور بـر مـی               

 که بنا به اهمیت آن در یک دسته جداگانه مورد بررسی قرار      سازمانی،

 گرفت و نقش سازمان بازرسی در ارتقـاي سـالمت و مبـارزه بـا فـساد                

   .اداري مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

ش هـا و    جو عمومی سازمان بـه عنـوان جـایی کـه تمـامی باورهـا، ارز               

یابد مـشخص کننـده وضـعیت سـازمان از        رفتارهاي سازمانی ظهور می   

دستگاههاي براي اینکه جو عمومی     . باشدنظر میزان سالمت اداري می    

 مولفه هـاي ایجادکننـده   باید به سمت سالمت اداري سوق یابد،      اداري

مان جهـت گیـري همنـوایی را بـه سـمت تعـالی       سالمت اداري در ساز 

ذکـر شـده بـا یکـدیگر رابطـه        گانـه   سههرکدام از عوامل    . داشته باشند 

- و به نوعی یکدیگر را تقویت و یا تـضعیف مـی  علت و معلولی دارند 

سالمت اداري مشخص کننده    در مسیر   راستایی این سه عامل     هم. کنند

  . دنوع و نحوه شکل گیري هریک از آنها می باش
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منجـر بـه    ها و اصولی که      ریشه بایدبه سالمت اداري می     دستیابی  براي  

می توانـد    مشکالت ساختاري نظام اداري    .آن می شود را بررسی کرد     

  و کارآمـدي نظـام  تحقـق سـالمت   ها در جهـت     مانع تحقق کلیه تالش   

هرچه فرهنگ سازمان به سمت فرهنگی قوي و سـازنده       و  . شوداداري  

 دستگاههاي  .ر بروز سالمت اداري نیز افزایش می یابد       تمایل یابد انتظا  

نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کـشور نیـز نقـش اساسـی را در                 

شناسائی نقاط فسادخیز،  مبارزه با فـساد اداري و ارائـه راهکـار جهـت          

کاهش فساد و در نهایت تحقق سالمت و کارامدي نظام اداري خواهد  

  .داشت

 شده و تجربیات حاصل از اقدامات مربـوط بـه           براساس مطالعات انجام  

سالم سازي نظام اداري و شرایط سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی جامعـه              

-ي سالمت درنظـام اداري پیـشنهاد مـی    ارتقا  جهت استراتژي هاي زیر  

  :شود

 بازنگري در اهداف، رسـالتها و حـدود وظـایف و مأموریـت هـاي           -1

  ؛دستگاهها با هدف کاهش تصدي گري دولتی

 تاکید به ارزیابی عملکرد دستگاهها براسـاس وظـایف و مأموریـت         -2

  ؛واهداف بلندمدت و کوتاه مدت آنها

 بازنگري درقوانین ومقررات به منظور الـزام مـدیران ودسـتگاههاي       -3

  ؛دولتی به پاسخگویی درمقابل عملکردشان
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 افزایش سطح آگـاهی هـاي مـردم از تـصمیمات وسـاز وکارهـاي                -4

  ؛ و افزایش نظارتهاي مردمی)شفافیت( دولتی

 ایجاد عزم ملی براي کاهش فساد اداري و اقتصادي ازطریق جلـب             -5

  ؛اعتماد عمومی به عملکرد نهادهاي حکومتی

 توسعه منابع انسانی بعنـوان مهمتـرین رکـن تغییـر و تحـول درنظـام             -6

  اداري و افزایش خودکنترلی آنها

 بعنوان عامـل اصـلی       تاکید برافزایش حساسیت به فرهنگ سازمانی      -8

  درموفقیت وشکست سازمان ها 

 شــفاف ســازي قــوانین ومقــررات وجلــوگیري از انحــصار درارائــه -9

  ؛خدمات

 اصالح فرآیندهاي سازمانی و اسـتقرار سیـستم مـدیریت کیفیـت             -11

  ؛دربخش دولتی

   فساد اداري؛قاطع با عوامل  برخورد به موقع و-12

گیرانه، برخورد هاي پیشاستراتژيتوان در قالب پیشنهادات فوق را می

  .مستقیم و استراتژي تلفیقی دنبال کرد
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  منابع

) 1367(مونـت     رابـرت جـی    ،بینگهـام . جونیـور جـی    ، گابریل ،آلموند

طیـب، تهـران، مرکـز آمـوزش     سیاست تطبیقی، ترجمـه علیرضـا  

  .مدیریت دولتی

تعامـل نظـام بهـره وري و یـادگیري     ) 1379(احمدي، سید علـی اکبـر      

ه مقـاالت همـایش سـالمت       مجموع،  تمر با سالمت نظام اداري    مس

  .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،نظام اداري

سـنجش بالنـدگی سـازمانها بـا رویکـرد          ) 1380(الحسینی، سید حـسن   

   . نشر بهاریه، کاربردي، چاپ اول، تهران-تحلیلی

  . نشر نی،مدیریت عمومی، تهران  )1378 (سید مهديالوانی،

ــوانی،  ــشاهیســید مهــدي، ســلطانی عرال مــدیریت تطبیقــی، ) 1381(ب

  .دانشگاه پیام نور

ــدي   ــید مه ــوانی، س ــده، ) 1382(ال ــاد دهن ــازمانهاي ی ــد  س ــسل جدی ن

 تخصصی مدیریت و     فصلنامه علمی  ،سازمانهاي یادگیرنده، تهران  

 شـماره   ،انتشارات موسسه تحقیقـات و آمـوزش مـدیریت         ،توسعه

18.  

 یــادگري ســازمانی و تفکــر سیــستمی، )1379(، حــسینعلی بهــرام زاده

 سازمان چـاپ وانتـشارات      ،نشریه علمی پژوهشی مدیریت، تهران    
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   .44 شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

حکومتـداري، مـدیریت و توسـعه،    ) 1379( هیومیویدو دایکلترنر، م

  .آموزش مدیریت دولتی مرکز،ترجمه عباس منوریان، تهران

، 159 شـماره  ، مجله تدبیر ،  سالمت سازمانی  ،)1384 ( حسینعلی ،جاهد

117  

ــدري  ــه  )1381(تفرشــی، غالمحــسین و دیگــران حی ــوین ب  نگرشــی ن

ــان امــروز، تهــران،    نظریــا ــازمان و مــدیریت در جه  نــشر ت س

   .فراشناختی اندیشه

اعرابـی و   : انمـدیریت رفتـار سـازمانی، مترجمـ       ) 1374(استیفن رابینز،

ــرانپارســائیان، چــاپ اول  مطالعــات و پژوهــشهاي  موســسه،، ته

  .بازرگانی

  . شرکت سهامی انتشارتوسعه و تضاد، تهران،) 1377(رفیع پور، فرامرز

یـادگیري سـازمانی و سـازمان یادگیرنـده،         ) 1378(لـه   رهنورد، فـرج ا   

مرکـز آمـوزش     کاربردي مدیریت دولتی، تهـران،     فصلنامه علمی 

  .43شماره  ،مدیریت دولتی

ضـوي، شـرح وظـایف واختیـارات        سازمان جهادکشاورزي خراسان ر   

کمیته مرکزي و استانی کمیته ارتقاء سالمت نظام اداري و مبارزه           

  .1375با رشوه و فساد، 

برنامه مبارزه بـا فـساد و       ) 1380(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور     
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ــشارات ،، تهــران)حکومــت(ارتقــاي ســالمت در نظــام اداري   انت

  . زحل، چاپ اولنشر سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،

مصوبات برنامه اصالح) 1384(سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

نظامهاي مدیریتی، از هفت برنامه تحول در نظـام اداري، معاونـت            

  .انسانیتوسعه مدیریت و سرمایه

 رویکردي به ساختارهاي اداري کـشورهاي در حـال          ، احمد ،سرداري

ه مقـاالت دومـین     عـ ، مجمو توسعه بروسـی آسـیب شناسـی اداري       

، 1380 مردادمــاه ،همـایش علمــی و پژوهــشی نظـارت و بازرســی  

132-139  

 پیامـــدهاي برخاســـته از تخلفـــات اداري در )1379(ســـلطانی، ایـــرج

هاي صنعتی و تولیدي بخش دولتی، ارتقاي سالمت نظـام            سازمان

 تهران، مرکز   ،مجموعه مقاالت همایش توسعه نظام اداري     : اداري

  .ولتیآموزش مدیریت د

سـازي بـراي سـالمت نظـام اداري،           ظرفیت )1379(شکراللهی، مسعود 

مجموعه مقاالت همایش توسعه نظام     : ارتقاي سالمت نظام اداري   

  . تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی،اداري

ــادقپور،  ــضلص دربــاره بوروکراســی  نظریــه هــایی ) 1377 (ابوالف

  .ولتی مرکز آموزش مدیریت د،ساختارهاي تشکیالتی، تهران

بوروکراسی مدرن  (  جامعه شناسی سازمان ها    )1380(صبوري، منوچهر 
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  .چاپ اول ، تهران، انشارات سخن،)ایران

 تغییر کـادر مـدیریت سـازمانها در         مقدمه اي بر   )1378(میدصفایی، ح 

  .مدیریت و برنامه ریزيایران، نشریه تحول اداري، سازمان

ــد محمــدي،  ــی و حام ــري، مجتب ــعطب ــام اداري در موان توســعه نظ

 اقتـصادي،   –ماهنامه اطالعات سیاسـی      کشورهاي در حال توسعه   

ــماره   ــست و دوم، شـ ــال بیـ ــاپی  (8-7سـ ــروردین و )248پیـ ، فـ

  .261-252 ،1387اردیبهشت

هـاي     فساد اداري، تهـران، دفتـر پـژوهش        )1383( محمد  زادگان،  عباس

  .فرهنگی

حرفه معلمی و رضایت شغلی،فصل نامه تعلـیم         عباس زاده، میرمحمد،  

  .58-74 ، ص 1شماره، 1369تربیت،

، تاثیر توسعه نهادهاي سیاسی بر تحـول نظـام    محمد ،عسگري ساجدي 

  .161 شماره 1384انزدهم، مهر  سال شماهنامه تدبیر،اداري، 

سـالمت سـازمانی مدرسـه، فـصل نامـه مـدیریت در             ،  علـی  عالقه بند، 

  .21شماره ، 1378آموزش و پرورش، 

مـشکالت سـاختار اداري در      ،  حجـت طـاهري گـودرزي     و اسماعیل   ،غالمی

1389، سایت جامع مدیر یار ایران

  (http://www.modiryar.com/indexmanagement/general/structure)

سازمان ) 1380(فرانسیس هسلبین، مارشال گلداسمیت، ریچارد بکهارد
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فردا، جلد اول مجموعه مقاالت، اثري از بنیاد پیتر دراکر، ترجمـه         

  .فضل اله امینی، تهران انتشارات، مدیریت فردا

بررسی عوامـل بـروز فـساد اداري و         ) 1383(فتح آبادي، محمد حسین   

دانـش حـسابرسی،    فـصلنامه   آن،  راهکارهاي پیشگیري و کـاهش      

  .13شماره 

هاي افزایش کارایی نظارت و بازرسی در     روش  ، علی نقی  ،بخش  فرح

مقـاالت  ،  کشور همراه با پیشنهاداتی براي اصـالح سـاختار اداري         

 مردادمـاه   ،دومین همـایش علمـی و پژوهـشی نظـارت و بازرسـی            

1380 ،270-283.  

د اداري و شـیوه هـاي   بررسی علل فـسا  ) 1379(فرهادي نژادي، محسن  

کنترل آن، پایان نامه کارشناسی ارشد مـدیریت دولتـی، دانـشگاه            

  .تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

بررسـی عوامـل تهدیـد کننـده سـالمت        ) 1381(فندرسکی، علی اصغر  

 ،نظام اداري، مجموعه مقاالت همایش سالمت نظام اداري، تهران       

 زحل، چاپ    نشر  کشور، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي     

  .اول

 نظام اداري الزم شرط توسعه، ارتقـاي سـالمت          )1379(قدسی، محمد 

 تهـران،  ،مجموعه مقاالت همایش توسعه نظـام اداري   : نظام اداري 

  .مرکز آموزش مدیریت دولتی
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گیـري    نقش فرهنگ سازمانی در پیش     )1389(محمودي، محمدمهدي 

  )(www.moalemrc.com از بروز فساد اداري،

مستندات برنامۀ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري        

  .جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه) 1379 ـ 1383(اسالمی ایران 

علل بروز مفاسـد    ) 1380(معاونت اجتماعی و اطالع رسانی قوه قضائیه      

  .  انتشارات قوه قضائیه،اقتصادي و راه کارهاي مبارزه با آن، تهران

 مرکز انتـشارات    ، تهران ،سازمان و مدیریت   )1379(ا  نجف بیگی، رض  

. چاپ اول،علمی دانشگاه آزاد اسالمی

   




