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هاي اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه هایی ازتجربه

محسن فرهادي
1

  دمهـمق

مختلفدرکشورهايکههادستگاهعملکردارزیابیالگوهايوهامدل

موردهاوزارتخانهوهاسازماندولتی،هايشرکتعملکردارزیابیجهت

ریزي بررسی نظام برنامه.باشندمیمتفاوتیالگوهايگیرند،میقرارستفادها

 ریزي خود بهدهد که این کشورها در برنامهدر کشورهاي پیشرفته نشان می

ریزي ترین مراحل برنامهفرایند نظارت و ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم

هاي قانونی و فرهنگی الزم را نیز جهت توجه کرده و بر این اساس زمینه

  .اندساختهتأثیرپذیري از نتایج ارزیابی عملکرد مهیا

گردد که کشورهایی که به فرایند با بررسی تجربه کشورها مشخص می

ابی پس از اجرا توجه کرده و بسترهاي قانونی و فرهنگی الزم را جهت ارزی

طی کردن مسیر توسعه موفق بوده اند، دراستفاده از نتایج ارزیابی مهیا کرده

اما در مقابل . اندو هر سال وضعیتی بهتر نسبت به سال گذشته داشته

ر جهت انجام و د نداشتهکشورهایی که به این فرایند و اهیمت آن چندان توجه 

اند ننمودهو همچنین استفاده از نتایج آن اقدامی  ها ارزیابی صحیح برنامه

ي عظیمی در مسیر توسعه روبه رو بوده و در زمره ها  همچنان با چالش

  . اندکشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه قرار گرفته

به براي آگاهی از تجارب کشورهاي موفق در این زمینه، و دستیابی 

ي اجرایی براي ها نظام ارزیابی عملکرد دستگاه کنونیترتیبات نهادي و لوازم 

  :نمونه به بررسی نظام نظارت و ارزیابی در برخی ازکشورها می پردازیم

  

                                                
استان اصفهان بازرس اداره کل بازرسی   -1
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  سیستم نظارت و ارزیابی در ژاپن: اول

یافته، داراي توانمندي امروزه ژاپن به عنوان یکی از کشورهاي توسعه 

پردازان توسعه براي نظریه.شودر جهان شناخته میاقتصادي باالیی د

- هاي جهان در حال توسعه شناخته میهمواره ژاپن به عنوان یکی از معجزه

رغم آسیب فراوانی که ژاپن از جنگ شود و آن هم به این دلیل است که علی

جهانی دوم دیده بود و همچنین محروم بودن این کشور از منابع طبیعی، 

هاي پس از جنگ طی اي ترقی و توسعه یافتگی را در سالتوانست مسیره

یافتگی در جهان نموده و به عنوان یکی از کشورهاي مطرح در سطح توسعه

در بررسی عوامل  ؟به راستی دلیل موفقیت ژاپن چه بوده است. شود ارائه

اجتماعی و  ،ثیرگذار بر توسعه معجزه آساي ژاپن، به عوامل متعدد فرهنگیأت

خوریم، اما آنچه به عنوان یکی از که در این امر دخیل بودند برمی اقتصادي

. شده استپردازان توسعه مطرح نظریه بر اساسمهمترین دالیل موفقیت ژاپن 

. باشدثر در توسعه این کشور میؤتوانمندي دولت در ایجاد نهادهاي م

اي هسیس نهادهاي اقتصادي مؤثر و از میان برداشتن نهادها و دستگاهأت

هاي ریاضتی و تحدیدي و انجام اداري غیرضرور و در پیش گرفتن راه

هاي درازمدت به همراه انجام اصالحات ساختاري مهمترین و ریزيبرنامه

یی بود که توسط دولت در طی مسیر توسعه این ها اساسی ترین فعالیت

تصادي تشکیل ستاد ثبات اق )53ـ  57، 1371ازراووگل، (.کشور انجام گرفته است

ریزي در ژاپن تا در سالهاي ابتدایی پس از جنگ در ابتداي مراحل برنامه

مدت و تعیین راهبردهاي بلندمدت که هاي استراتژیک و بلند ریزي رنامهانجام ب

هایی است که دولت امروزه توسط دولت در این کشور انجام می گیرد، فعالیت

  .ژاپن براي تحقق توسعه انجام داده است

مایه اصلی عرصه خرد و هم در عرصه کالن خمیرریزي هم در برنامه

اگرچه امروزه ) 63، 1372علیپور تهرانی، (.باشدهاي اقتصادي ژاپن میکلیه فعالیت

و  ءریزي آن چندان به مسائل جزریزي ژاپن و ارکان برنامهنظام برنامه
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ریزي کارآمد رنامهکه این امر نتیجه ب[ریزي در این کشور نمی پردازد جزئیات برنامه

ي بلند مدت و میان ها و استراتژي ها اما همچنان برنامه] گذشته بوده است هدفمندو 

مدت یکی از مهمترین اموري است که در این کشور توسط دولت انجام می 

  .گیرد

یکی از مهمترین بوده ریزي ژاپن قابل توجه و دقت آنچه در نظام برنامه

وجود نظارت و  ،کندر این کشور را مشخص میریزي دمراحل فرایند برنامه

ریزي و یعنی نظام برنامه .بوده استارزیابی عملکرد دولت در این نظام 

 ،اجرایی این کشور با توجه شایسته به امر نظارت و ارزیابی عملکرد دولت

و مسیر  کردهي غلط دولت را مهیا ها و سیاست ها ي اصالح کاستیها زمینه

به طوري که در این . راي این کشور هموار نموده استتوسعه و ترقی را ب

طراحی شد در طول سالهاي اجرا عاري از کاستی تلقی هاي کشور برنامه

همواره مورد  باشد،ي مداوم میها نشده و اصالحات الزم که ناشی از ارزیابی

یک برنامه پنج ساله ، هر دو یا سه سالو در این راستا در توجه دولت بوده 

اصالحات الزم را در برنامه قبلی که در حال انجام می باشد و شودمیمنتشر 

  )60، 1372علیپور تهرانی، (. صورت می دهد

یافتگی در ت می توان گفت یکی از مهمترین دالیل تداوم توسعهأبه جر

ژاپن و تبدیل این کشور از یک کشور توسعه نیافته به یک کشور توسعه یافته 

و  ها ام نظارت و ارزیابی کارآمد از عملکرد سیاستنقش کارآمد دولت و انج

این امر را می توان در بررسی جایگاه نظارت و . ي دولت بوده استها برنامه

عملکرد دولت و در نظر گرفتن نهادهاي  يها ریزيو برنامه ها ارزیابی سیاست

  .ریزي ژاپن استخراج نمودالزم جهت این امر در نظام برنامه

ي مطالعه یکی از مهمترین عوامل تداوم توسعه این کشور برا با این وصف

  .به بررسی سیستم بازرسی و ارزیابی اداري و اقتصادي در ژاپن می پردازیم
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  بررسی وظایف بازرسی در چارچوب دولت 

ي ها داراي سیستم) ارزشیابی یا ممیزي(دولت ملی ژاپن در رابطه با بازرسی 

مجریه، همانگونه که در قانون  ةي اداري قوفعالیتهاي سازمانها. مختلفی است

ت بازرسی أهی.مقننه قرار دارد ةاساسی پیش بینی شده، مستقیماً زیر نظر قو

شود  ، که در زمینه ارتباط با قوه مجریه، واحدي خارجی محسوب می)ممیزي(

و تأسیس آن مستقیماً در قانون اساسی پیش بینی گردیده، بودجه و 

دامنه فعالیتهاي آن مواردي . نماید یزي میحسابهاي عمومی را مم

، کاالها و داراییهاي )پول نقد(هاي دولت، معامالت نقدي نظیردرآمدها و هزینه

ي آن متعلق به ها دولت و مدیریت مالی شرکتهایی که بیش از نیمی از سرمایه

هاي مزبور، هدف اصلی از انجام فعالیت. گیرددولت است، را در بر می

ها مایش قانونی بودن مراحل اجرا و گزارش نتایج بررسیبررسی و آز

  .باشدمی) قوه مقننه(DIETبه دیت )ها ممیزي(

هاي بازرسی اداري سازمان مدیریت اداري دفتر نخست وزیر، فعالیت

در تشکیالت داخلی برخی از . بیانگر نوعی بازرسی در قوه مجریه می باشد

اي در رابطه با اموري که با  سازمانهاي دولتی، واحدهاي بازرسی ویژه

اجراي اختیارات عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و یا به معامالت پولی یا 

در مورد شرکتهاي دولتی که به . گردد، ایجاد شده است قراردادها مرتبط می

گردند،  هاي تجاري حکومت ایجاد میوسیله دولت ملی و با توجه به فعالیت

ی و نظارت بر مدیریت عمومی آن واحد را وزراي مربوطه مسئولیت سرپرست

این شرکتها همچنین در معرض بازرسی اداري سازمان . بر عهده دارند

ي ها بررسی. باشندنیز می) ممیزي(مدیریت اداري و ممیزي دفتر بازرسی 

  .داخلی نیز توسط ممیزان مسئول انجام می گیرد

سوي دولت ملی  تا حدي که اختیار آنها ازعملکرد واحدهاي عمومی محلی

. تفویض شده باشد، در کنترل و نظارت وزیر مربوطه قرار خواهد داشت

- خصوص عملکرد دولت محلی، توسط اعضاء کمیسیونتحقیق و بررسی در
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هاي محلی قانون استقالل محلی براي کلیه دولت طبقهایی که به همین منظور 

  .شودبه صورت داخلی انجام می، پیش بینی شده

اري درژاپنبازرسی اد

گیرد  انجام می(AMA)بازرسی اداري که بوسیله سازمان مدیریت اداري 

را که در دولت ) ارزشیابی یا ممیزي(هاي بازرسی  یکی از انواع مختلف سیستم

ولی فعالیت مشابه دیگري در  .دهد تشکیل میگردد، ملی ژاپن اعمال می

با هدف و اجرایی اداريیهاي بازرسی که در رابطه با توانایی عملیات سیستم

در . دیده نمی شود گیرد، کارآ و مؤثر نمودن امور اداري دولت انجام می

اي در  تشکیالت داخلی برخی از سازمانهاي دولتی، واحدهاي بازرسی ویژه

رابطه با اموري که به اجراي اختیارات عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و یا به 

  .ایجاد شده است ،شودمیطمربومعامالت پولی یا قراردادها 

هدف بازرسی اداري بیشتر با بهبود عملکرد سازمانهاي دولتی، در جهت 

منطقی نمودن و تقویت مراحل و یا دستیابی به دولتی مؤثر و کارا، از طریق

از  ها بدین منظور تحقیقات و بررسی. باشد امور اداري، در ارتباط می ارساخت

  :هاي زیر صورت می گیرددیدگاه

  .ي سازمانهاي دولتیها تشخیص متناسب بودن سیاستها و سیستم- 

ها بدانگونه که در ابتدا تشخیص و تعیین اینکه سیاستها و خط مشی- 

  . مورد پیش بینی قرار گرفته به اجرا درآیند

تشخیص و تعیین کارایی و تناسب عملکردها، و مؤثر بودن نتایج - 

  . ها ها و خط مشیسیاست

ي آماري جمع آوري شده و مراحل بررسی ها مور، دادهبا توجه به این ا

پس از آن . نیز توسط کارکنان سازمان مدیریت اداري به انجام خواهد رسید

سوء عملکردها و اسراف کاریها مشخص گردیده و راه حلهاي مناسب نیز 

  .پیشنهاد خواهد شد
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دامنه بازرسی اداري بسیار وسیع بوده و مجموعۀ سیستم و عملیات 

مدیریت  در رابطه با قانون تأسیس سازمان. گیرد ت را نیز در بر میدول

، قلمرو و حدود اختیارات قانونی به شرح زیر مورد تصریح قرار گرفته اداري

  :است

ـ بازبینی و تفتیش در عملکرد ارگانهاي اداري و ارائه پیشنهادات، در 1

  . صورت ضرورت

باط با بازرسی در امور هاي ضروري در ارتـ هدایت تحقیقات و بررسی2

و اموري فوق الذکر که با عملکرد شرکتهاي دولتی و امور اداري تفویض شده

دفتر .هاي مالی دولت به انجام می رسند، مرتبط باشندکه با استفاده از کمک

ریزي که در اداره مرکزي قرار دارد، مسئولیت برنامه(AIB)بازرسی اداري 

رئیس دفتر، مدیر کل می باشد . ا بر عهده داردفعالیتهاي مربوط به بازرسی ر

و سه مشاوره بازرسی زیر نظر وي قرار دارند که مذاکرات مربوط به امور 

  .دهندمی انجام را مهم مرتبط با فعالیتهاي بازرسی

در سطح پایین تر از مشاوران، ده بازرس قرار دارند که امور مربوط به 

ه، و هر یک در قبال مسائلی نظیر رفاه، بازرسی اداري را بین خود تقسیم نمود

برخی از بازرسان مسئولیت . مسئولیت دارند هساختمان، کشاورزي و غیر

هاي دولتی، امور تشکیالت سازمان: امور مشترك کلیه سازمانهاي دولتی نظیر

. ي جدید را بر عهده دارندها و یا ارزیابی برنامه) نظارتی(اداري تنظیم کننده 

گی فعالیت کلیه واحدهاي فوق الذکر توسط بخش هماهنگی بعالوه، هماهن

  . انجام می شود

مورد بعنوان موضوعات بازرسی سال آینده تعیین  200هر ساله حدود 

، عمدتاً بر موارد زیر هاي بازرسیبرنامهدر مراحل انتخاب و گزینش . شودمی

  :تأکید می شود

  . ته باشدي عمده دولت که نیاز به اجراي مؤثر داشها برنامه-1
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یی که با توجه به بهبود امور مالی یا مدیریت نیاز به بازنگري ها زمینه-2

  . داشته باشد

مواردي که با چندین سازمان ارتباط داشته و عدم هماهنگی و سوء -3

  . عملکرد به دلیل ضعف در هماهنگی پدید آمده باشد

یی که متروك و مهجور مانده و نیاز به بازنگري مجدد ها برنامه-4

  . شته باشنددا

ي آنها بر اساس گزارشات ارسالی از ها یی که خط مشیها برنامه-5

سوي دفاتر محلی سازمان مدیریت اداري نیاز به بازبینی و بازنگري 

  . داشته باشد

هاي جمعی عنوان شده و نیاز مشکالت اجتماعی که به وسیله رسانه-6

  . هاي مناسب اداري داشته باشدبه عکس العمل

مربوطه جمع آوري و  يها شیج حاصل از بازرسی در گزارنتادر نهایت 

پیشنهاداتی براي بهبود امور آماده و به سازمانهاي دولتی ذیربط ارائه می 

این گزارشات . گیرد گزارشات مزبور در اختیار عامه مردم نیز قرار می. شود

بلکه در بین قوه مقننه و همچنین واحدهاي هاي دولتینه تنها بین سازمان

  . مومی دولتی نیز توزیع می گرددع

  خصوصیات بازرسی اداري درژاپن

خصوصیات بازرسی اداري که منجر به تفاوت قایل شدن بین این نوع 

ي بازرسی و تحقیقات در دولت می شود را ها بازرسی و انواع دیگر سیستم

  :می توان به شرح زیر خالصه نمود

می گیرد، بگونه اي که می  بازرسی اداري از دیدگاهی بیطرف انجام: اوالً

که سازمانهاییمعموالً. در دولت نامید »طرف یا شریک سوم«توان آنرا

هاي مشخص شده را برعهده داشته و به تأیید نارسائیها و مسئولیت برنامه

 ها تمایل ندارند و مادامی که این برنامهضرورت جستجو براي یافتن راه حل
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- ته مورد پشتیبانی و حمایت قرار میبعنوان یک ضرورت عمومی اعالم گش

  .از کار خود راضی بوده و به وضع موجود قانع می باشند ،گیرند

دفتر بودجه وزارت دارایی که یکی از قویترین دفاتر رسیدگی کننده است، 

، ناتوان است چرا که تأکید یدر رابطه با رفع یک چنین نارسائیها و نواقص

ي ها برنامه. ي جدید قرار داردها بر برنامه بررسی و رسیدگی این دفتر، عمدتاً

انجام  دارند، در این شرایط، جاري، به آسانی بودجه مورد نیاز را دریافت می

- از اهمیت بسزایی برخوردار می» طرف سوم«بازنگري در دولت از سوي 

  .گردد

عمدتاً بر اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی  هاو پیشنهاد هاثانیاً، گزارش

هاي ادارات مرکزي دفتر بازرسی اداري و مدارك که از طریق فعالیت اسناد و

گیرد که در حقیقت می توان آنشود صورت میادارات محلی، جمع آوري می

  .نامید ها را درك صحیح عملیات برنامه

ثالثاً، اختیارات مربوط به بازبینی که در دفتر بازرسی اداري وابسته به 

ها و ز گردیده از توانایی هماهنگ نمودن سیستمسازمان مدیریت اداري متمرک

چنانچه پیچیدگی مسائل اجتماعی و . مدیریت واحدهاي دولتی برخوردار است

بایست به مقابله هاي دولتی بسیاري میاقتصادي افزایش یابد، طبیعتاً سازمان

در اینجاست که وظایف مربوط به هماهنگی در دولت، از اهمیت  برخیزند،

قرار گرفتن اختیارات مربوط به بازرسی اداري . گرددخوردار میبیشتري بر

مدیریت اداري، موقعیت مناسبی را براي این امر فراهم آورده در سازمان

  .است

- رابعاً، دامنه بازرسی بسیار وسیع بوده و کلیه امور مربوط به سازمان

ض ي تفویها هاي دولتی و برنامههاي دولتی تحت پوشش هیأت دولت، شرکت

- یی که با حمایت مالی دولت فعالیت میها شده از سوي دولت ملی و برنامه

موارد و موضوعاتی که مورد آزمایش و بررسی . گیردنمایند را نیز در بر می
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گیرند، نه تنها قانونی بودن عملیات واحدهاي اداري، بلکه یافتن پاسخ قرار می

  :یردمناسب در رابطه با سؤاالت زیر را نیز در بر می گ

بل پیش بینی شده دست توانسته به اهداف از ق) موردنظر(آیا سازمان - 

  ؟یابد یا نه

مختلف حاصل و ابقا گردیده ي ها بخشی و کفایت برنامهاثرآیا کارایی،- 

  ؟یا نه

ي ها در دفاتر شاخه محلی و تحت نظارت ادارات مرکزي توکیو نیز فعالیت

  . گیردیبازرسی سازمانهاي محلی مورد بازرسی قرار م

  ژاپن سیستم ممیزي دولت

 ها قانون اساسی ژاپن، مقرر گردیده که حسابهاي نهایی هزینه 90در اصل 

ت ممیزي مورد أو درآمدهاي دولت می باید به صورت ساالنه توسط یک هی

همراه با اظهار نامه ممیزي، در پایان  رسیدگی قرار گرفته و از سوي کابینه،

ت ممیزي به أتشکیالت و ساختار هی. تقدیم گردد) ننهقوة مق(سال مالی به دیت 

  . وسیله قانون مشخص خواهد شد

  الف ـ موقعیت قانونی 

ت ممیزي، فارغ از وابستگی به دیت، که مسئولیت امور قانونگذاري را أهی

ها که مسئولیت امر قضاوت را بر عهده دارند، به طور بر عهده دارد و دادگاه

ت ضرورتاً بعنوان واحدي اجرایی أین ترتیب، این هیبه ا. مستقل عمل می کند

  .قلمداد می گردد

ت ممیزي أي زیر را براي حفظ موقعیت قانونی هیها قوانین ژاپن پیش بینی

  :در نظر گرفته است

در رابطه با تشکیالت و اختیارات ـ با توجه به تفویض قانون اساسی1

دیگر قوانین مقرر  ت ممیزي وأت فوق، مقررات ویژه اي در قانون هیأهی

احکام کابینه عمدتاً به منظور اجراي مقررات پیش بینی شده در  ،است گردیده

  . قوانین وضع می گردند
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- ها، واحد ملی نیروي انسانی و کمیسیون، دادگاه)قوه مقننه(در ژاپن، دیت 

یی را دارند که از نظر ها هاي اجرایی نظیر تجارت قانونی، حق وضع آیین نامه

  .با احکام کابینه برابري می نمایند اهمیت

است که ) بررسی(ت، کمیسیون ممیزي أـ ارگان ارشد تصمیم گیرنده هی2

و با ) کابینه(به وسیله هیأت دولت  این اعضا. سه نفر در آن عضویت دارند

  . ردندگمشورت مجلسین دیت منصوب می

ه آن به دیت ـ در ژاپن، کابینه مسئولیت گردآوري و تنظیم بودجه و ارائ3

ت ممیزي می باید مورد أي هیها از اینرو، تخمین درآمدها و هزینه. را دارد

. رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته، سپس به وسیله کابینه تصویب گردد

ي تخمینی ها معذالک، کابینه پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم در رابطه با هزینه

مجلسین، رئیس دیوان باید ت ممیزي، می باأاز سوي دیت، دادگاهها و هی

  . ت ممیزي مشورت نمایندأعالی کشور و رئیس هی

  . عمل می نماید ها ت ممیزي مستقل از دیت و دادگاهأهی

  ب ـ تشکیالت 

ترین ارگان تصمیم گیرنده به ت ممیزي از کمیسیون ممیزي که عالیأهی

تهاي ممیزي که در رابطه با اجراي دقیق فعالیشمار می آید و دفتر اجرایی کل

  . مسئولیت دارد، تشکیل می گردد

  ) بازرسی(ج ـ دامنه ممیزي 

  ـ حسابهاي دولتی 1

هاي مربوط به هزینه و عمده ترین مبحث ممیزي هیئت، بررسی حساب

و درآمدهاي دولت شامل  ها هاي نهایی هزینهحساب. درآمد دولت است

ی امور عمومی به حسابرسحساب. حساب ویژه است 38حساب عمومی و 

  : ازحساب ویژه به تفکیک عبارتند 38واداري عمومی مربوط می شود
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  ) مورد 11(ها حساب ویژه پروژه -1-1

دفتر چاپ، خدمات جنگلداري ملی، انحصار الکل، خدمات  دفتر ضرابخانه،

- پستی، توسعه اراضی ویژه، بهبود بنادر، بهبود فرودگاههايپستی، صندوق

  . هانترل سیالبها، کها، بهبود راه

  مورد ) 12(حسابهاي ویژه مربوط به بیمه - 1-2

بیمه بیمه حوادث ناشی از زلزله، بیمه رفاه، بیمه دریانوردان، 

ها، هاي دو جانبه کشاورزي، بیمه جنگلهاي ملی، بیمه مجدد کمکبازنشستگی

ت هاي دو جانبه ماهیگیري، بیمه اعتباراهاي ماهیگیري و بیمه کمکبیمه قایق

ها، نصب ماشین آالت، بیمه مجدد پرداخت غرامت در قبال خسارت اتومبیل

  . بیمه عمر پستی و سالواره پستی، بیمه کارگران

  )مورد 7(حسابهاي ویژه مربوط به امور مدیریت - 1-3

هاي ملی، تریاك، کنترل صندوق مبادالت خارجی، مدارس ملی، بیمارستان

دار، سیسات مربوط به کشاورزان زمینمواد غذایی، اقدامات ویژه براي تأ

  .ها بازرسی و ثبت اتومبیل

  )مورد 4(حسابهاي ویژه متمرکز - 1-4

ارتقاء توسعه منابع نیروي الکترونیکی، صندوق متمرکز بدهی ملی، 

هاي صندوق متمرکز اموال ملی، تخصیص بخشودگی مالیاتی محلی و مالیات

  .انتقالی

ترین موضوع یابد، اصلیجریان میکه از طریق بودجه دولت  نقدینگی

هاي نقدي نیز ها و پرداختبا این وجود، دریافت. آیدت به شمار میأممیزي هی

این موارد . شودبینی نمیگیرد، که در بودجه پیشاز طریق دولت انجام می

اي است که به وسیله ي ویژهها هاي مربوط به سرمایهها و پرداختدریافت

» و درآمدهاي دولت ها نقدینگی خارج از بودجه هزینه«دولت مقرر گردیده و

: هایی که در این مقوله جاي دارند عبارتند ازترین حساباصلی. نامیده میشود

صندوق مبادالت خارجی، صندوق تطبیق  سرمایه دفتر صندوق امانات،



  16                       گزارش پژوهشی        

هاي ویژه، صندوق اي، حسابي ذخیرهها ي دریافتی ملی، سرمایهها مالیات

هاي نهایی و غیره، و کردن کشاورزي و صندوق تطبیق حسابمدرنیزه 

هاي ویژه نظیر بیمه عمر پستی و سالواره اي حسابي ذخیرهها سرمایه

 ي مربوط به بخش عمومیها پستی، که از منابع مالی عمده در زمینه وام

ي وام کمک ها داري و برنامهو به مقدار قابل توجهی به سرمایه خزانه باشدمی

  .ایدمی نم

و درآمدهاي بودجه بلکه  ها ت نه تنها هزینهأخالصه، ممیزي هیبه طور

کلیه جریانات نقدینگی، بستانکاران، بدهکاران، اموال منقول و غیر منقول را 

  . نیز در بر می گیرد

  ـ حساب شرکتهایی که سرمایه آنها به وسیله دولت تأمین می گردد 2

بسیاري از براي مستقیم  طوربه اي را هاي ویژهحسابدولت در ژاپن

عالوه بر این زمانی که دولت ضروري بداند، . گیرددر نظر می ها پروژه

هاي هاي دولتی تأسیس نموده و سرمایه آنها را براي اجراي فعالیتشرکت

به دولت  آنهاهایی که بیش از نیمی از سرمایه شرکت. نمایدعمومی تأمین می

  . ت قرار داشته باشدأعرض ممیزي هیباید در متعلق داشته باشد، می

دولت و یا  از یارانهکه به طور مستقیم و غیرمستقیم مؤسساتی ـ 3

  . دیگرکمکهاي مالی دولت استفاده می نماید

سوبسیدهایی عمومی محلی مؤسساتدولت، به منظور تعدیل امور مالی 

اي ي واحدهها بخشی از پروژه در برگیرندهکه این سوبسیدهادر نظر گرفته

عمومی محلی را که وظایف تفویض شده از سوي دولت را انجام می دهند، 

- هاي مالی در جهت اهداف پیشبراي حصول اطمینان از اینکه کمک.باشدمی

ها، ت ممیزي مستقیماً مراکز فرمانداريأبینی شده مصرف شود، هی

هاي کشاورزي، مدارس و ها، شهرها و روستاها، نواحی، تعاونیشهرستان

هاي مالی استفاده می نمایند، مورد بررسی هاي مختلفی را که از کمکپانیکم

  . قرار خواهد داد) ممیزي(
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  موارد سایر ـ 4

تواند حساب پیمانکاران و عرضه کنندگان کاال و مواد به ت ممیزي میأهی

این .نیز ممیزي نماید.دولت را مادامی که در رابطه با قراردادها و پیمانها باشد

اي حصول اطمینان از صحت قیمت قراردادهاي مربوط به تأسیسات و امر بر

اتخاذ تصمیم در مورد نتایج ممیزي پیمانکاران و . پذیردکاالها صورت می

  . هاي دولتی نیز بر عهده کمیسیون ممیزي استشرکت

  د ـ روش ممیزي 

ممیزي متمرکز که به : شودامر ممیزي اساساً به دو روش انجام می

ها و اسنادي را که به ي مربوط به حسابها ت ممیزي اظهارنامهأیموجب آن ه

ت ارسال می گردد، مورد آزمایش أبه دفتر هی ،مورد بررسی يها تأوسیله هی

مأمورانی را به محلی که ، ممیزي غیر متمرکز کهدردهد و و رسیدگی قرار می

  . نمایند ها را در محل ممیزيتا حساب اعزام نمودهحسابها نگهداري می شود، 

ت أباید براي ممیزي متمرکز به هیو مدارکی که میمحتواي اسناد

ها در مقررات مربوط به بررسی و رسیدگی به حساب. فرستاده شود

ها و اسناد هزینه در مورد حسابرسی، صورت حساب. مشخص شده است

درآمدهاي  صورت بستانکاران،: گرددت ارائه میأدولت، موارد زیر به هی

هاي بودجه، ، اعتبارات تطبیقی مربوط به دریافت مالیات ملی، هزینهبودجه

ي مربوط به استفاده از ها هاي نقدي، درخواست نامهو پرداخت ها دریافت

. اموال منقول و اموال غیر منقول تعهدات، سرمایه خزانه، اوراق قرضه دولتی،

داري ملی و زانههاي خها و پرداختبعالوه بانک ژاپن نیز در برابر دریافت

در این . ت، مسئولیت داردأها و اسناد هزینه به هیارائه صورت حساب

ت می تواند با استفاده از آن صحت أسیستمی وجود دارد که هیصورت، 

هاي درآمد و هزینه ساالنه دولت را از طریق ممیزي و مقایسه ارقام حساب

ماید، چرا که محاسبات انجام شده از سوي بانک ژاپن و دولت تعیین ن
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و کلیه جریانات نقدینگی خارج از ي بودجه دولتها و هزینه ها درآمد

  .شودمحاسبات بودجه نهایتاً به وسیله بانک ژاپن اجرا می

اند، گذاري دولت تأسیس شدههایی که با سرمایهدر رابطه با شرکت

  .بعنوان صورتحساب آنها مورد استفاده قرار می گیردترازنامه ماهانه

و با اعزام مأموران ممیزي یی که در محل نگهداري حسابهاها عداد ممیزيت

هاي منطقه اي و موضع و محل ایجاد تأسیسات انجام به ادارات مرکزي، بخش

اي داشته که این امر عمدتاً به دلیل  هاي اخیر رشد فزایندهمی گیرد، در سال

روش . باشد عملی و مؤثر بودن این روش در مقایسه با روش متمرکز می

ي دریافت کننده ها تأانجام بررسی در محل، به مقدار زیادي در رابطه با هی

  . هاي مالی از دولت، انجام می گیردکمک

  هـ ـ مراحل تشخیص ممیزي و تهیه گزارش ممیزي 

در محل ثبت (یی که به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز ها در نتیجه ممیزي

میزي، نقطه نظرات خود را در مواردي که ت مأگیرد، هی انجام می) حسابها

مغایرت آنها با قانون مشخص گردیده و یا خالف آن ثابت شده و یا در 

یا اداره امور، ضروري  ها مواردي که بهبود قوانین و مقررات، سیستم

تشخیص داده شود، به صورت کتبی مشخص نموده و از واحدهاي مورد 

ات خود را در این خصوص اعالم ه نظرتا نقط شودمی خواستهبررسی نیز 

ي ها تأت و پس از دریافت جواب هیأبه وسیله هی تصمیمات نهایی،. نمایند

  . مورد بررسی، اتخاذ خواهد گردید

و مواردي را مغایر با قوانین و یا نامناسب تشخیص دهد، تأچنانچه هی

به  احتمال وقوع مجدد آن نیز وجود داشته باشد، سریعاً نقطه نظرات خود را

وزیر و یا مأمور مسئول ابالغ نموده و حتی در چارچوب ممیزي بودجه، 

ها و غیره، با و مأموران مسئول پرداختمأموران موظف، مأموران قراردادها

وجود آنکه مستقیماً با نقدینگی سر و کار ندارند، سزاوار بخشودگی قلمداد 

  .باشندنمی



  19  هاي اجراییهایی از ارزیابی عملکرد دستگاهتجربه                            

  و ـ رسیدگی به شکایات 

بررسی شکایات و حل اختالفات ، ت ممیزيأهی یکی دیگر از وظایف

عالوه بر گزارش ممیزي که بر . هاي درگیر می باشدموجود مابین طرف

قانون اساسی آماده می گردد، گزارش دیگري با نام گزارش  90اساس اصل 

ممیزي اموال عمومی نیز وجود دارد که حاوي اظهاراتی در خصوص افزایش، 

ول و اظهاریه مربوط به ارائه اموال غیر منقول به کاهش و تراز اموال غیر منق

در نتیجه گزارش ممیزي که بر اساس اصول قانون . باشدصورت رایگان می

گزارش . گردد از اهمیت بسیار زیادي برخوردار استاساسی تدوین می

ي ممیزي انجام شده از سوي هیئت در ها ممیزي، گزارشی جامع از فعالیت

مطالب گزارش شامل شرح انواع . باشدمی الی جاريهاي سال مزمینه حساب

صالح و غیره در حسابهاي مورد بررسی، اقدامات خواسته شده از وزراي ذي

ت در مورد بهبود أزمینه مواردي که ضرورت اصالح داشته و مواردي که هی

اي از ها و غیره اعالم داشته و باالخره خالصهسیستم، قوانین و مقررات

با این وجود بخش اعظم گزارش به . ام شده، خواهد بودهاي انجداوري

مواردي که با قوانین و مقررات و یا بودجه مغایرت داشته و یا نامناسب 

  .یابدتشخیص داده شده، اختصاص می

اکثر موارد مخالف قوانین و نادرست صرفاً از طریق این گزارش به اطالع 

واسطه هي اشاره دارد که ببه موارد» موارد نادرست«. عموم رسانده می شود

، آگاهانه یا به دلیل قصور ضرر و زیانی به دولت وارد  آنها مأموران مالی

  .ساخته باشند که بسیاري از آنها موارد غیر اقتصادي می باشند

  خصوصیات ممیزي در ژاپن 

ت أ، از سوي هیها هاي نهایی ناظر بر درآمدها و هزینهممیزي حساب

یی ها اشتن مأمورانی که هر ماهه اسناد هزینه و اظهاریهممیزي با در اختیار د

در رابطه با . دارند، انجام می گیرددر خصوص حسابها را به هیئت تقدیم می

- ي فوق الذکر، پس از اتخاذ تصمیم در مورد جمعها درآمدها، اسناد و اظهاریه
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ور ، پس از تسلیم چک به وسیله مأمها آوري درآمدها، و در رابطه با هزینه

 ها ت در مورد هزینهأاز اینرو، ممیزي هی. پرداخت به بانک ژاپن ارائه می گردد

نبوده و پس از درآمدها، ممیزي ) ممیزي پیش از پرداخت(یک ممیزي پیش از عمل 

آوري درآمد اتخاذ تصمیم می شود، انجام در مرحله اي که در زمینه جمع

ریافت شده باشد یا نشده باشد، گیرد این مسئله ارتباطی با اینکه پول نقد دمی

  .از اینرو ممیزي درآمدها را می توان ممیزي پیش از عمل قلمداد نمود. ندارد

امر ممیزي را تأها، مواردي نیز وجود دارد که هیدر رابطه با پرداخت

- بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و یا انجام امور اداري مربوطه به انجام می

هاي دولت را نیز بر ها و بدهکاريممیزي بستانکاريمسئولیت تأهی. رساند

با. توان این امر را ممیزي پیش از عمل قلمداد نموداز این نظر می. عهده دارد

. ها همواره پس از انجام برخی از معامالت صورت می گیرداین وجود، ممیزي

  . ت را می توان ممیزي پس از عمل نامیدأهاي هیممیزيدر حقیقت

  هاي ممیزي روشهدف و 

بر اینکه آیا مواردي ، تأگزارش هی: الف ـ مطابقت با قوانین و مقررات 

یا بودجه وجود داشته یا اینکه موارد نادرستی خالف قوانین و مقررات،

  . مشاهده شده یا نه، تأکید دارد

بدون توجه به اینکه تا چه حد حسابرسی منطبق بر بودجه : ب ـ اقتصاد

رات انجام گرفته، ممکن است نحوه اعمال مدیریت از نظر و قوانین و مقر

این احتمال نیز وجود دارد که اقالم خریداري شده  .اقتصادي نادرست باشد

و حتی اگر اقالم فوق به نرخ بازار هم تر از قیمت بازار باشدبسیار گران

ي ضروري نامناسب ها خریداري شده باشند باز هم ممکن است براي استفاده

برخی از کشورها این موارد را از جمله اختیارات واحدهاي . هوده باشندو بی

با این وجود در ژاپن، بررسی . اجرایی و خارج از وظیفه ممیزي می دانند

عوامل اقتصادي از قدیم یکی از موضوعات مورد بررسی هیئت ممیزي بوده 

  . است
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یقی و عالوه بر ممیزي تطب: بخشی برنامهج ـ کارایی اداري یا اثر

و همچنین در مورد کارایی اداري و ها اقتصادي در مورد درآمدها و هزینه

- یکی از ویژگی. هایی انجام می گیرداثربخشی نحوه عملکرد دولت نیز بررسی

و به  ها و هزینه ها هاي این نوع بررسی آن است که صرفاً به ممیزي درآمد

نامه نیز مورد صورت مجرد محدود نشده و کار دولت را بعنوان یک بر

شکلی جامع در ه مطالعه قرار گرفته و حسابرسی معامالت انجام شده را نیز ب

این نوع ممیزي پیشرفت نموده و دامنه آن از حسابرسی اخیراً.گیردبر می

، همچنین تجزیه و تحلیل است مالی به حسابرسی مدیریتی نیز کشانده شده

  . ها نیز توسعه یافته استهزینه سود و تجزیه و تحلیل اثر بخشی قیمت

  داخلی ) هاي بررسی (با ارتباط ممیز -د

باشند، ت میأبسیاري از واحدهایی که در معرض ممیزي از سوي هی

داراي واحدهاي ممیزي داخلی به اندازه و اشکال مختلف نظیر دفتر، بخش یا 

از  پیش از انجام ممیزي قبل این واحدها، اغلب. باشندقسمت ممیزي نیز می

ت، در صورت أها و اسناد هزینه و ارائه آن به هیعمل در مورد مفاد حساب

در کابینه، . رسانندضرورت، ممیزي اداري یا مدیریتی مربوطه را به انجام می

دفتر بازرسی اداري مدیریت اداري، وابسته به دفتر نخست وزیر امور 

اساس داشته و برهاي دولتی را بر عهده هاي اداري مربوطه و شرکتسازمان

هاي نحوه عملکرد واحدهایی را که از کمک قانون تأسیس سازمان اداري،

بازرسان بودجه، در . دهددولت استفاده می نمایند، مورد رسیدگی قرار می

قانون اساسی مشخص  46دفتر بودجه وزارت دارایی، همانطور که در اصل 

هاي اداري به انجام مانیی در مورد اجراي بودجه در سازها گردیده، بررسی

قانون خدمات عمومی ملی،  69واحد پرسنلی نیز بر اساس اصل . می رسانند

ها را جهت و سازمان ها مربوط حقوق و دستمزد در وزارتخانههاي گزارش

. نمایدحصول اطمینان از قانونی بودن دستمزد مستخدمین دولت ارائه می

الذکر، یعنی ممیزي داخلی،  ت ممیزي و بازرسیهاي فوقأارتباط بین هی
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بازرسی اداري، بازرسی در نحوه اجراي بودجه و بررسی دستمزدها، مدت 

بازرسی اداري که از . باشدمدیدي است که از موضوعات مورد بحث می

ي عمومی دولت را ها فعالیت سوي سازمان مدیریت اداري اعمال می گردد،

که توسط » حسابداري«از ممیزي اي جداي توان آنرا مسئلهمدنظر داشته و می

ت فعالیت أشد، هی که اشارهولی همانطور . گیرد، قلمداد نمود ت انجام میأهی

نیز توسعه داده و از  ها خود را به کارایی امور اداري و اثر بخشی پروژه

از نظر تئوري، ممیزي . ممکن است برخوردها و تداخالتی مشاهده گردداینرو

هاي که این امر با ضرورتگیرد و مادامینجام میت مستقل از کابینه اأهی

ت می تواند هر گونه ممیزي را به طور مستقل أقانونی تطابق داشته باشد، هی

ت به کابینه در أبا این وجود ارائه گزارش ممیزي از سوي هی. به انجام رساند

بنابراین  باشدمی طی نه ماه پس از پایان سال مالی یک امر متداول و ثابت

ت نتایج ممیزي داخلی، بازرسی اداري و أوش عاقالنه آن است که هیر

این استراتژي دستیابی به . بررسی دستمزدهارا نیز در ممیزي خود بکار گیرد

را تسهیل نموده و تأخیر در امور واحدهاي مورد بررسی را که  اممیزي کار

. نموداز تداخل و تشابه ممیزي و بازرسی حاصل می گردد، جلوگیري خواهد 

ممیزي ازهر یک از واحدها، گزارش مربوط به ممیزي  تأهیدر حال حاضر، 

ت اثربخشی أدرحالت ممیزي غیرمتمرکز، هی. داخلی آنها را دریافت می دارد

. کندسیستم ممیزي داخلی را بررسی نموده ودامنه ودرجه ممیزي را نیزتعیین می

  )258ـ 300، 1382دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد، (

  

ي اجرایی ها بررسی نظام نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه: دوم

  در مالزي

هاي اخیر توانسته است مسیر توسعه را با یکی از کشورهایی که در سال

- موفقیت طی نموده و به سطوح باالیی از توسعه یافتگی دست یابد مالزي می

کشورهاي توسعه  این کشور در حدود سه دهه گذشته به عنوان یکی از. باشد
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نیافته اي بود که در سطح پایینی از توسعه قرار داشت اما امروزه به دلیل 

 حاین کشور توانسته است به سط ،ي کارآمد توسط دولتها اتخاذ سیاست

طوري که به عنوان الگوي توسعه به مطلوبی از توسعه یافتگی دست یابد 

  .شده استبراي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه جهان مطرح 

به دلیل ساختار سیاسی و حاکمیتی و اقتصادي مالزي نقش دولت به 

ي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ها عنوان عامل مؤثر در عرصه

اعتقادي مردم در تجربه تاریخی و توسعه این کشور به وضوح قابل مشاهده 

به  در این کشور) حاکمیت(دولت  ها عرصهازطوري که در بسیاري  .می باشد

گر جامعه به سمت هدف مطلوب تلقی می شود به عنوان مثال به عنوان هدایت

ي اعتقادي که دولت بر مبناي آنها استوار شده است دولت نماینده ها دلیل پایه

  . شودگر دینی نیز تلقی میو هدایت شدهدینی مردم نیز شناخته 

وضوح  ثر دولت در توسعه بهؤبا بررسی مسیر توسعه این کشور نقش م

قابل مشاهده می باشد این نقش در مراحل اولیه توسعه مستقیم و به صورت 

ي اقتصادي و در مراحل باالیی توسعه به صورت ها مداخله در فعالیت

. ي اقتصادي بوده استها کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیتتسریع

ن تولید به عنوا(تغییر کارآمد نقش دولت از بازیگر مستقیم در عرصه تولیدي 

اي مطلوب ي اقتصادي و دستیابی به توسعهها به تسریع کننده فعالیت) کننده

ریزي در یند برنامهآریزي هدفمند دولت و توجه شایسته به فرجز با برنامه

ریزي کارآمد از طرفی دیگر انجام برنامه. این کشور قابل تحقق نبوده است

ي گذشته قابل تحقق ها و سیاست اه ریزيجز با اطالع از نتایج و اثرات برنامه

ترین دالیل تحقق توسعه در بر این اساس می توان گفت یکی از مهم .باشدنمی

 ها این کشور نقش کارآمد دولت از یک سو و توجه دولت به اثرات سیاست

انجام ارزیابی اثربخش از عملکرد خود  همچنینو عملکرد خود و ها برنامه

مندي این کشور از هکرد خود با توجه به بهرتوجه دولت به عمل. بوده است

به منابع فراوان طبیعی و قابلیت استفاده دولت از این منابع و عدم نیاز 
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گویی به آنها و از طرفی دیگر قابلیت تبدیل بع پاسخطي مردم بالها مالیات

مندي در این کشور بسیار این بهره ،شدن دولت به منبع توزیع رانت در جامعه

نگري به توسعه دهنده داشتن رویکرد آیندهیت بوده و این امر نشانز اهمئحا

دولت در این در حالی است که . توسط دولتمردان این کشور بوده است

. باشندداراي این نگاه کارآمد نمی ،بسیاري از کشورهاي صاحب منابع طبیعی

این  ریزي مالزي با استفاده از ارزیابی مؤثر عملکرد دولت درنظام برنامه

کشور و توجه شایسته به نتایج آن و همچنین جایگاه مناسب این سیستم در 

ي اتخاذ ها گیري و اجرایی این کشور امروزه توانسته است زمینهنظام تصمیم

تصمیمات صحیح و مطلوب توسط دولت را ایجاد نموده و دولت را در اتخاذ 

يها روشهب روريدر ادامه با م. ي جدید موفق یاري رساندها سیاست

ارزیابی گذشته مالزي . پردازیممی مالزي شوردر دوران گذشته در کارزیابی 

اي دارد که امروز در ایران صورت می گیرد به این  شباهت بسیاري با ارزیابی

یی در این کشور مسئول نظارت بر عملیات مالی و ها صورت که سازمان

آنها دقت در صحت ي دولتی هستند و رویکرد غالب ها حسابداري دستگاه

در صورت مشاهده  ها نتایج این نظارت.بوده است ها عملیات مالی برنامه

تخلف قانونی، پیگیري قانونی و قضایی براي دستگاه اجرایی و مدیران این 

به طور ساالنه  ها عالوه بر این نظارت وزاتخانه.را به دنبال داشت  ها دستگاه

یی ها یشان بودند و بر این اساس شاخصها ملزم به ارزیابی هر یک از فعالیت

کارکرد  .، مبناي ارزیابی و ارائه گزارش بودنمودند تعریف می ها که وزارتخانه

- اغلب به صورت تشریفاتی بوده و کمتر براي برنامه ها اصلی این گزارش

  .ي آتی از آنها استفاده می شدها ریزي

از ارکان مهم نظام  ي دولتی یکیها ارزیابی عملکرد دستگاههم اکنون  اما

نحوه ارزیابی در این کشور امروزه به صورت  .باشدریزي مالزي میبرنامه

با . پردازیم به بررسی آن می ادامهگیرد که در ان صورت میتارزیابی غل

ریزي جدیدي داري مالزي برنامهبررسی میزان کارآیی ارزیابی مذکور خزانه
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ي ها ا فرض سطحی بودن ارزیابیدر حوزه ارزیابی عملکرد انجام داد و ب

ي دولتی را ملزم به تهیه چرخه ارزیابی ها داري ادارات و دستگاهگذشته خزانه

اي خود حداقل یکبار  برنامه نمود به نحوي که هر فعالیت در ساختار بودجه

این نوع ارزیابی . در طول دوره زمانی پنج ساله مورد ارزیابی قرار بگیرد

ورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه عالوه بر مالزي در کش

)OECD( شود که بر اساس آن هر اداره در این کشورها ظرف یک اجرا می

چرخه . گیرد یشان مورد ارزیابی قرار میها ساله تمامی فعالیت 5الی  3دوره

  :اي در این کشور به دالیل زیر انتخاب شده استي برنامهها ارزیابی

 ،ه هستند و تالش، زمان و پول را مصرف می کنندپرهزین ها ارزیابی -1

یک کار تجملی است که از  ها و فعالیت ها لذا بررسی سالیانه تمامی برنامه

  .عهده هیچ یک از ادارات بر نمی آید

- نیازمند کارشناسی حرفه اي و منابع متمرکزي است که می ها ارزیابی -2

  .در یک یا چند سال پراکنده گرددها و فعالیت ها تواند در ارزیابی تمام برنامه

را از هم  ها عملیات اجرایی برنامه ،ها ي سالیانه تمامی برنامهها بررسی -3

  .خواهد گسست

آید پر معناتر از تري به دست میکه در زمان طوالنیي ارزیابیها یافته -4

این  البتهي سالیانه به دست می آیدها ي ارزیابی است که در بررسیها یافته

ي زیادي طول ها غالبا سال ها زیرا در برنامه :ر از نظر هزینه اثربخش نیستام

  .کشد تا منافع ملموس و قابل اندازه گیري آنها مشخص گرددمی

یا عناصر آنها را مکلف می سازد  ها ي برنامه، فعالیتها لذا چرخه ارزیابی

پنج  تانمه غلبرنا. بندي شونداولویت ها ان، ارزیابیتکه در یک جدول زمانی غل

ها در هر سال از برنامه پنج سازد که کدام یک از فعالیتساله مشخص می

  .ساله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
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  ؟چرا برنامه ارزیابی تهیه می گردد

ریزي یک ارزیابی جامع و هماهنگ زیرمجموعه مهمی از وظایف  طرح

، ریزي مناسب بدون وجود طرح. وظیفه مدیریت ارشد است ءمدیریت و جز

گیري داراي جهت ها این خطر وجود دارد که ارزیابی ها جدول زمانی ارزیابی

  :خواهند شد به سوي) اریب(

  هایی که ارزیابی آنها آسان است ریزيبرنامه- 

  ي مورد نظرها پروژه- 

هایی که مدیران مربوط داراي منافع شدیدي در ارزیابی آنها  برنامه- 

  .هستند

  .می خواهند منافع بیشتري را به دست آورند هایی که وزرا برنامه- 

  هاي داراي عملکرد خوب برنامه- 

هایی که  ي ذینفع هستند و برخی برنامهها هایی که داراي گروه برنامه- 

  .در صورت ارزیابی بیش از حد انتظار ارزیابی خواهند شد

  ي ارزیابی برنامه مالزيها طرح

داري، هر ي برنامه خزانههاساله ارزیابیبه جهت عملیاتی کردن چرخه پنج

اي پنج ساله و یک ي برنامهها ارزیابی غلتانیک طرح است وزاتخانه ملزم 

تهیه ،آیدبه اجرا در می برنامهساله که در طول پنج ها طرح ساالنه ارزیابی

در تعهدات  بوده وبه عنوان قسمتی از بودجه تنظیمی  ها این طرح. نماید

  .یرندمربوط به برنامه قرار می گ

فهرست  ستبایوزارتخانه می ارزیابی پنج ساله اساساً غلتانبراي طرح 

با موضوعات عمده مورد ارزیابی قرار گیرند و نیز  توأمیی که ها فعالیت

نکته قابل . و متدلوژي آنها را تهیه نماید ها برنده ارزیابی فعالیتعوامل پیش

دارد و  ها ت بزرگی در قبال برنامهیتوجه این جاست که مدیریت ارشد مسئول

ممکن است مجبور به برقراري یک توازن عملی بین هدف جامعیت در برنامه 

داري ممکن نیست زمینه خزانه. و قیود ناشی از محدودیت منابع باشد
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لذا منابع مورد نیاز  ،فراهم سازد ها تخصیص اضافی را براي ارزیابی

  .مین شودأتباید از درون بودجه موجود  ضرورتاً

  طرح ارزیابی ساالنه

یک طرح تفصیلی ساالنه براي برنامه صورت  غلتانپس از تهیه یک طرح  

باشد که پنج ساله می غلتاناي انتقالی از برنامه گیرد که این طرح مرحلهمی

برنامه که در سال اول طرح ) اجزاي(جزئیات مربوط به هر فعالیت یا عناصر 

  :عبارتند از این مواردآورده می شوددر آن یرد مورد ارزیابی قرار می گ

  .ـ نام فعالیت یا اجزاي آن که باید در آن سال مورد ارزیابی قرار گیرد

- که جدول برنامه ارزیابی شروع و خاتمه می بنديـ تاریخ پیشنهادي زمان

گیرد که مشخص گردد  بر این اساس صورت می ها این زمانبندي. یابد

ي ارزیابی ها دستگاه که تصمیم گیرنده هستند به یافتههاي ارشد هر  مدیریت

عالوه بر آن یک دستگاه اجرایی باید عواملی که باعث .چه موقع نیاز دارند

شود را ذکر پیش بردن تمامیت عناصر یک برنامه خاص در سال اول می

نماید که چرا عناصر برنامه داراي اولویت نسبت به باقیمانده عناصر در 

همچنین باید مشخص نماید که چگونه می خواهد از . اي هستندجهساختار بود

االمکان هدف ارزیابی باید در ي ارزیابی استفاده نماید و حتیها یافته

تصمیمات تنظیم گردد که می تواند در چشم انداز آینده اجراي عناصر برنامه 

  .به عنوان نتیجه ارزیابی در نظر گرفته شود

ندگان عمده ارزیابی نیز باید مشخص شوند، کنعالوه بر این استفاده

ي ارزیابی استفاده کنند باید جهت کارا نمودن ها اجزایی که باید از یافته

ت دولت أکننده هیبراي مثال اگر استفاده .سیستم ارزیابی مشخص باشند

ارزیابی باید با دقت بیشتري نسبت به زمانی که نتایج ارزیابی براي  ،باشد

نتایج ارزیابی به چه کسانی ارائه .انجام گیرد ،داخلی استاستفاده مدیران 

 این باشد یکی از مهمترین مباحثخواهد شد و نحوه اثرگذاري آن چگونه می

.گیردمورد توجه قرار می غلتاناست که در طرح ارزیابی ساالنه و 
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ها اي که باید براي ارزیابیي اجرایی باید برآوردي از میزان بودجهها دستگاه

  .در سال اول برنامه کنار گذاشته شود را تهیه نمایند

  مراحل و فرایند ارزیابی

تعیین هدف کلی ارزیابی در نظام مرحلۀ اول ارزیابی در کشور مالزي 

با رویکرد ایجاد  وباشد ارزیابی است که در تدوین ارزیابی مورد نظر می

ت دولت و أگیران مثل هیدار براي مدیریت و سایر تصمیماطالعات معنی

این اطالعات آنها را در تعیین چشم اندازهاي آتی . گیردداري صورت میخزانه

          ي مورد نظر وها یا اجزا و برنامه ها و عمق عملیات مربوط به فعالیت

اي  ارزیابی. کارگیري منابع ناشی از هر تغییر پیشنهادي کمک خواهد نمودبه

ایجاد . عیین شده را محقق سازدهاي کلی ت موفق است که بتواند هدف

در واقع اتالف منابع  فراهم نکندها مدیریت را در این زمینهآگاهی اطالعاتی که 

مین أگیران را تاگر یک ارزیابی نیازهاي تصمیم. شودارزیابی محسوب می

و این یک گیرندگان نادیده گرفته شودنکند ممکن است از طرف تصمیم

  .شکست است

باید آنچه را که براي انجام  ها ه جز تهیه فهرست هدفدر این مرحله ب

 ي ارزیابی ناشیها نماید و نیز آن مفاهیمی که از یافتهمی ارزیابی انگیزه ایجاد

  :باید مشخص شود که ها یعنی به جز هدف. گرددمشخص و مستند  شود،می

ي ها ي بازرسی یا گزارشها عامل انجام ارزیابی چیست آیا گزارش-1

  ي مردمی عامل آن می باشدها یا شکایت ها هویژه رسان

  ؟دالیل قطعی و ضمنی ارزیابی چیست-2

  ؟یردگچه قسمتی از مراحل برنامه باید مورد ارزیابی قرار -3

موضوعات مهمی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند کدامند و اهمیت -4

  ؟نسبی آنها در ایجاد نتایج سیاسی بهبود عملیات و هزینه چیست
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شده ناشی از ارزیابی چه تصمیماتی خواهند بود و توسط نتایج اتخاذ -5

کنندگان مورد انتظار نتایج استفاده. چه کسانی اتخاذ خواهدشد

  ؟چه کسانی خواهند بود ،ارزیابی

- عنصر برنامه و منطق آن می شناختمرحله دوم ارزیابی در این کشور 

اي که مهعناصر برنا وبه عبارت دیگر جهت انجام ارزیابی مشخصات . باشد

ی از اطالعاتی فاکاین شناخت . مشخص گردد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد

و گاهی نیز به دلیل  شودمی اي ثبت شده استخراجکه در موافقتنامه برنامه

ي جدید و شناخت ها از بررسی مذبور ناکافی یا نا کارآمد بودن اطالعات

  :کارآمد صورت می گیرد این مرحله با هدف

  تضادهاي اجراي برنامه مصوباستخراج -1

استخراج بعضی از موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی که براي -2

  . انجام ارزیابی مفید نیستند

ي قابل ها با واژه بایستمی مشکالت و نیازها که ،استخراج اهداف-3

سنجش مشخص شوند تا مبناي اثربخشی برنامه در تحقق اهداف و حل 

  .باشدمشکالت و برآورد نیازهایش 

  فهمیدن فرایندهایی که برنامه براي نیل به اهدافش آن را اجرا می کند-4

استخراج چگونگی ارتباط منطقی این فرایندها با یکدیگر و این که آیا بین -5

فرایندهاي قبلی و فرایندهاي موفق یک رابطه علی وجود دارد یا آیا 

  با اهدف هماهنگی دارند؟  ها بعضی از فرایندها یا فعلیت

ها و نتایج  ي عملیاتی که بتوان میزان تحقق ستادهها اسایی شاخصشن-6

  .را اندازه گیري نمایند

ي جایگزین براي ارائه برنامه ها مشخص نمودن راه ،مرحله سوم ارزیابی

ي ها مین هدفأباشد به عبارتی دیگر تعیین راهبردهاي جانشین براي تمی

       ها و ینه سیاستعناصر برنامه اختصاص به پیشنهادهاي جدید در زم

در باید ریزيبرنامهاین در حالی است که. ي مربوطه می باشدها مشیخط
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ي جانشین ارائه برنامه براي نیل به اهداف ها تجزیه و تحلیل راهبرگیرنده 

باشد منطق راهبرد منتخب نیز باید در تجزیه و تحلیل مسائل و نیازها در 

  .گردداست مشخص  ايبخشی که نمایانگر توافق برنامه

 اقدامات زیري جایگزین براي ارائه برنامه ها مشخص نمودن راهبراي 

  :بایست صورت پذیردمی

مربوط اي که عناصر مسائل یا نیازهاي مشخص شده در توافق برنامه-1

  .اند  ایجاد شدهگردیده،تعیین  به برنامه آنها

یی که توسط سایر موسسات محلی و خارجی براي حل ها روش-2

  .اند  برآورد نیازهاي مشابه به کار گرفته شده ،ئل مشابهمسا

مطالب و سایر نشریات تخصصی دیگر که در ارائه خدماتی خاص -3

  .کنند هایی را پیشنهاد می گزینه

  ها عقاید عمومی و حرفه اي در مورد گزینه-4

  ها ارائه شده توسط رسانه هايپیشنهاد-5

طی که از کارکنان  نقطه نظرات برنامه و نقطه نظرات به دست آمده-6

  .جلسات طوفان مغزي صورت می گیرد

چهارم در نظام ارزیابی عملکرد مالزي شناسایی موضوعات و  مرحله

به امر  اختصاصی از آنجا که منابعی .ي ارزیابی می باشدها محدودیت

ي کلیدي برنامه که ها جنبه مرحلهلذا در این  .ارزیابی محدود می باشند

شناسایی موضوعات . گیردمورد شناسایی قرار می .ندباشمینیازمند بررسی 

  :گیردمی ي زیر صورتها از روشمورد ارزیابی 

   شناخت ماهیت برنامه  )بتصمیم گیري پیرامون اهداف ارزیابی  )الف

ي مختلف ارائه خدمات ها ارزیابی گزینه )د. تجزیه و تحلیل منطق برنامه )ج

شناسایی  )وخاص در ارزیابی تبدیل موضوعات عمومی به موضوعات  )هـ

  موضوعات بحث برانگیز 



  31  هاي اجراییهایی از ارزیابی عملکرد دستگاهتجربه                            

:شودمی زیر در نظر گرفتهمحورهاي توجه به هاي ارزیابی با  محدودیت

در دسترس بودن ) 3هزینه الزم براي ارزیابی ) 2زمان الزم براي ارزیابی ) 1

) 5اعتبار نتایج ارزیابی و میزان توافق در نتایج به دست آمده ) 4متخصصان 

  .ي محیط سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک ها یتمحدود

ي ممکن ها تقویم روش مورد اشارهپنجم در فرایند ارزیابی کشور مرحله

شود که به عبارتی دیگر در این مرحله تصمیم گرفته می. ارزیابی می باشد

یی همچون زمان، تالش، ها محدودیت با وجوداالت ارزیابی که ؤچگونه به س

تعیین یک روش مناسب . ی و اعتبار پاسخ داده می شودهزینه، کارشناسی فن

  :موارد ذیل صورت می گیرد با لحاظ نمودنو و صحیح ارزیابی با دقت

  .چه کسانی از نتایج ارزیابی و به چه منظور استفاده خواهند نمود-1

چه نوع روش اند  مورد ارزیابی قرار گرفته اگر عناصر برنامه قبالً-2

  .ه استارزیابی به کار گرفته شد

به کار  ها چه نوع ارزیابی برنامه مشابهی در این بخش یا سایر بخش-3

  .گرفته شده است

ي عملکرد که ها مشخص نمودن ماهیت اطالعات مورد نیاز شاخص-4

  .اند ازه گیري کارایی اثرات برنامه ایجاد شدهاند در

دهد که ي متفاوت ارزیابی به ما این اجازه را میها کدامیک از روش-5

گیري کنیم تا نتایج و تغییراتی ازهاند نتایج اجرایی برنامه را اًمستقیم

  .گرددمشخص  اند که به خاطر عوامل خارجی به وجود آمده

هزینه جمع آوري و تجزیه و  به ارزیابیمشکالت مربوط در زمینه -6

ي ارزیابی بستگی به نوع اطالعات و ها تحلیل اطالعات، انتخاب طرح

  .یاز داردپیچیدگی تحقیقات مورد ن

مرحله ششم فرایند ارزیابی این کشور سازماندهی الزم براي ارزیابی 

براي انجام ارزیابی تدارك دیده  باید در این مرحله گروه راهبري که. باشدمی

به عبارت دیگر در این مرحله یک گروه راهبري  .شود شوند، مشخص می
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شرفت ارزیابی براي آگاهی هدایت و کنترل گروه ارزیابی، همزمان با پی

  :ذیل می باشد ءاین گروه متشکل از اعضاکه تشکیل می شود  ادواري

  مدیران اجزا اصلی برنامه- 

ي اجرایی که تحت تاثیر عملکرد ها دستگاه دیگر يها مدیرانی از بخش- 

  .واقع می شود

  .اعضایی از دیگر موسسات مرکزي مربوطه- 

ضایی از در شرایط خاص، ممکن است مناسب باشد اع عالوه براین

و بخش خصوصی همکاري داشته  مردم نهادي ها و سازمان ها دانشگاه

  .باشند

  :دار موارد ذیل می باشداین کمیته عهده

  تصویب روابط مرجع- 

  ي انتخاب روش ارزیابیاتصمیم گیري بر- 

  .اطمینان از این که روش ارزیابی به طور صحیح پیگیري می شود- 

  طالعهیی براي نظارت بر پیشرفت مها طرح روش- 

بر پایه روابط  انجام شده اطمینان از شفافیت و بی طرفی مطالعه- 

  مرجع 

 پس از این مرحله گزارش مقدماتی ارزیابی با توجه به مراحل قبلی نوشته

  .شودمی

و باالخره گام نهایی ارزیابی در این کشور انجام و ارزیابی نهایی و 

نگامی که گزارش ارزیابی ه. شوددر این مرحله انجام میي آن ها گزارش یافته

مقدماتی در مرحله قبل تکمیل گردید و کمیته راهبري با مدیریت عالی 

یید نمود مطالعات الزم و پیشروي براي پاسخ به أپیشنهادهاي ارائه شده را ت

  )(Anthonyxavier-1995.گیرد می سواالت ارزیابی صورت
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یک راهنماي عملی و کاربردي از مالزيیک راهنماي عملی و کاربردي از مالزي

پنج سؤال در خصوص ارزیابی عملکرد مؤثر به شرح زیر این راهنما به  

  :دهد پاسخ می

  ارزیابی برنامه چیست؟-1

بررسی اصولی درخصوص  ییند اجرایآفر شامل ارزیابی برنامه

اي و عملیاتی آن دربلند مدت  برنامه هاي یک مؤسسه در قالب بودجه برنامه

این  و لیکنشامل شود هاي برنامه را  تواند تمام بخش ارزیابی می.باشد می

در حالیکه ارزیابی ممکن است خواهد بودکلی کار مشکلی است و نتایج آن نیز 

 يقسمتی از یک برنامه یا فعالیت فرعی یک برنامه را شامل شود که این انتخاب بهتر

.است

  کنیم؟ چرا ارزیابی می -2

  :کند هاي زیر به مدیران کمک می ارزیابی برنامه از جنبه 

شناسایی تداوم ارتباط  حلهاي آنها، مشکالت ارزیابی و یافتن راه شناسایی

یک برنامه با عناصر آن، ضرورت تخصیص منابع به عنصر مورد نظر از یک 

آیا اهداف تدوین شده تحقق یافته و و همچنین مشخص نمودن اینکه برنامه، 

  .منابع تخصیص یافته، مناسب و کافی و درجهت اهداف بوده است یا خیر

  چه چیزي باید ارزیابی شود؟-3

گیرند،  که در یک فعالیت از برنامه مورد ارزیابی قرار میموضوعاتی

  .جویی ارتباط، صرفه اثربخشی،  عبارتند از کارایی، 

  ؟کنیم چه زمانی ارزیابی می-4

را ملزم به تهیه یک مؤسسه این است که هر اولین گام دراجراي ارزیابی

هاي برنامه  سازد که این طرح عناصر ویا فعالیتمی دوره اي ارزیابی طرح

باید مورد ارزیابی قرار گیرند مشخص ) مثالً پنجساله(راکه درطول یک دوره 

  . سازد
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  چگونه ارزیابی کنیم؟-5

  تعریف هدف ارزیابی : گام اول 

ها  هدفه وودبهاي ارزیابی باید روشن  قبل از اجراي ارزیابی، هدف

رفته و اطالعات مورد  پیش فاهداا توجه به این مشخص شوند تا ارزیابی ب

  .انتظار ایجاد گردد

  :یا عنصر برنامه و منطق آن شناسایی فعالیت: گام دوم 

ت مربوط ااي داشته و اطالع ها یا عناصر برنامه باید توافق برنامه فعالیت

در صورت عدم تهیه توافق . به مشخصات فعالیت باید در آن درج شود

در شرح برنامه هم . یا عنصر برنامه نوشته شود اید شرح فعالیتباي برنامه

  .مشخصات یک فعالیت و هم عناصر برنامه باید نوشته شود

  مشخص کردن راههاي جایگزینی براي ارایه برنامه: گام سوم 

حلهاي مختلف وجود دارد، بنابراین باید  راه معموالً مسألهبراي یک  

ل از این که بهترین گزینه انتخاب شود شناسایی حلهاي ممکن قب تعدادي از راه

  .گردد

  شناسایی موضوعات و محدودیتهاي ارزیابی: گام چهارم

هاي آنها براي بندي باید اولویتبعد از تبیین موضوعات کلیدي ارزیابی،

 هاز جمل ارزیابی موضوعاتی اختصاص یابد که داراي اولویت بیشتري هستند

زمان، هزینه، قابلیت دسترسی، متخصصین : رتند ازی عبابهاي ارزیامحدودیت

اجتماعی و ارزیابی، اعتبار ارزیابی و مضافاً این که محیط سیاسی،

هاي را بر انتخاب موضوعات مورد بوروکراتیک ممکن است محدودیت

  .ارزیابی تحمیل نماید

  هاي ممکن ارزیابی  روش تعیین: گام پنجم 

خواهیم به  باید ببینیم که چگونه میپس از تعیین موضوعات ارزیابی،

  .سئواالت ارزیابی که در داخل محدودیتهاي ذکر شده قرار دارند پاسخ دهیم
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براي هر طرح موجود ارزیابی، ممکن است از منابع اطالعاتی گوناگون 

آمارهاي دولتی و تجاري، ، ها هاي بخشی، مصاحبهیادداشت. جست بهره

- نواع منابع مختلف اطالعاتی به حساب میانظرات کارشناسی، سازي، شبیه

آوري اطالعات جدید باید با منافع متقابل ناشی  البته همواره هزینه جمع. یندآ

چگونگی تجزیه وتحلیل اطالعات هم داراي . اطالعات مقایسه شونداین از 

در انتخاب یک طرح ارزیابی، گروه ارزیابی باید در . اهمیت زیادي است

  .کارشناسان و اطالعات را مورد مالحظه قرار دهد دسترس بودن منابع،

  سازماندهی براي ارزیابی : گام ششم 

مدیر  با عنوانوقتی تصمیم به اجراي ارزیابی گرفته شد، مسئول ارزیابی 

ارزیابی که معموالً مدیر عنصر برنامه مربوطه است، باید گروه خود را 

گزارش ارزیابی  راهبري،براساس تصمیم گروه ارزیابی و کمیته .تشکیل دهد

، اي که شامل ارباب رجوع و استفاده کنندگان نتایج ارزیابی مقدماتی به گونه

ترکیب گروه ارزیابی ، تشریح اجزاء برنامهموضوعات ارزیابی کلیدي،اهداف، 

هاي اولیه  یافتههاي عملکرد، شاخصتحلیل روشهاي مختلف،وکمیته راهبري،

  .اي هدایت مطالب باشدو برنامه پیشنهادي بر

  هاي آن  یافته انجام ارزیابی و گزارش: گام هفتم

هاي موفقیت ارزیابی این است که تا چه اندازه گزارش  یکی از نشانه

گیرندگان  مه و نحوه تأمین اعتبار بلند مدت آن بر تصمیماپیرامون عملیات برن

پیرامون برنامه و  گیري مبناي تصمیم ، گزارش نهایی ارزیابی.گذارد تأثیر می

با برداشت این .یک سند مرجع براي مدیران و ارزیابی درآینده خواهد شد

توان نسبت به یک ارزیابی مؤثر اطمینان حاصل نمود و با این  گام میهفت

  به راحتی می توان ارزیابی برنامه را به اجرا گذاشت العمل دستور
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  برزیلنظام ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی : سوم

مؤسسات دولتی برزیل با هدف اصلی کمک به رد سیستم ارزیابی عملک 

 شودمی گفتهبه همین دلیل است . ریزي ملی طراحی شده است سیستم برنامه

این  .شود هاي دولت ختم میارزیابی مؤسسات دولتی به ارزیابی سیاست

هاي سیاست. باشند هاي دولت میمؤسسات ابزارهایی براي اجراي سیاست

در حال حاضر جامعه برزیل . شوند دولتی به خاطر منافع جامعه طراحی می

بودجه عمومی رنج  يزایی وکسر تورماز جمله  هاي چندگانه، از اثرات بحران

است که وظیفه سیستم، سنجش میزان سهم بر اینبنابراین تصور.برد می

 رين سطح کسآورد کاهش بیکاري و پایین مؤسسات در مبارزه علیه تورم،

هاي مؤسسات، این امر از طریق ارزیابی پرداختکه  باشد بودجه دولتی می

خود بر  ۀها به نوب  این سنجش .گیرد عوامل تولید و سهامداران صورت می 

مبتنی ) نیروي کار و سرمایه(هاي قیمت، محصوالت و عوامل تولید شاخص

ب رشد و توسعه عنوان ابزاري درجهت ترغیبه  عالوه براین. باشند می

. هاي توسعه مرتبط گرددبودجه مؤسسات دولتی با طرحبایست می اقتصادي

براساس شاخصوري مقیاس و عایدات بهرهاز طریق ارزیابی  در این زمینه

گیري  اندازه ،)نیروي کار و سرمایه (تولید محصوالت و عوامل  اعم ازهاي کمی 

سسه باشد، مطلب ؤبودجه مکننده مجبور به تصویب اگر نظارت.شود می

کمی  سؤال پیرامون این موضوع است که آیا شاخص،این خصوصاصلی در 

سیاست دولت همانطور که در بخش اقتصادي در برنامه  منعکس کنندهتولید 

  .یا خیر خواهد بودتوسعه ملی بیان شده 

مبارزه علیه تورم،  حوزةنقش مؤسسه در سؤال دومی که در ارتباط با 

توان  می ضمن اینکه.باشدمی بودجه عمومی يذف کسرحیکاري و کاهش ب

بینی این باشد که نتیجه  و چنانچه پیشبندي نمود عملکرد مؤسسه را طبقه

تغییراتی جزئی که در گردد می توصیهباشد، عملکرد در پایان سال ضعیف می

هدف سیستم ارزیابی  .دبودجه مؤسسه انعکاس یاب و کارکردسیستم تولید
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 - هاي اقتصادي سسات دولتی در برزیل، ارزیابی اثرات سیاستؤملکرد مع

گونه مؤسسات به  اجتماعی دولت بر روي مؤسسات و چگونگی کمک این

سسه از اهداف ؤبنابراین، ارزیابی عملکرد مدیریت م. باشد اقدامات دولت می

این کشور باارزیابیسیستم با توجه به این امر. این سیستم نیست

به طور قابل توجهی متفاوت  هاي دیگرهاي ارزیابی عملکرد کشور سیستم

درجهت بهبود عملکرد اي از سیستم شاید بتوان تا اندازه با این حال،.است

دلیل این امر دراین احتماالًمدیریت مؤسسه دولتی انتظار کمک را داشت

اش در وضعیت  واقعیت نهفته است که هیچ مدیري تمایل ندارد که مؤسسه

.ضعیف ارزیابی شود
1

  

  

  نظام نوین ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی کره: چهارم

هنوز ده درصد تولید ناخالص داخلی  مؤسسات دولتی در کشور کره،

را در سال به عهده داشته و نیز در صنایع بسیار )گذاري ملی درصد سرمایه سی(

ارایی در بخش به منظور ارتقاء میزان ک. باشند استراتژیک مشغول فعالیت می

جدیدي در مدیریت مؤسسات دولتی  مشیخط ، مؤسسات دولتی درکشور کره

میالدي با تأکید بر استقالل رأي مدیریت و پاسخگویی در  1984در سال 

عنصر کلیدي سیاست جدید مؤسسات  ارزیابی عملکرد. عملکرد ارایه گردید

یردولتی بر اي توسط یک تیم کاري غ دولتی کره است که به صورت حرفه

گردد و هر  مبناي معیارهاي ارزیابی عملکرد ویژه مؤسسات دولتی اعمال می

معیارهاي . گیرد سال براي تمامی مؤسسات دولتی مورد تجدیدنظر قرار می

بر مبناي اولویت در منافع عمومی نسبی که توسط مدیریت به ارزیابی عملکرد

راي سیستم ارزیابی دو سال تجربه از اج. گردند دست آمده انتخاب می

                                                
دفتر بهبود  نظام ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی برزیل، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، -١

.18-19، ص ص 1380مدیریت و ارزیابی عملکرد، سال 
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رفتار  ، عملکرد برخی از نتایج جانبی از جمله افزایش سودهاي عملیاتی

اي و غیره  هاي تحقیقاتی و توسعه افزایش فعالیت ، کارایی بر محوریت مدیریت

  .دهد را نشان می

ایجاد استقالل مدیریت از طریق  در برگیرندهمشخصات عمده قانون جدید 

اجراي بندي و تهیه آن و مدیریت پرسنلی، دجهکاهش کنترل دولت بر بو

شوراي ارزیابی مدیریت سیستم ارزیابی عملکرد توسط یک نهاد جدید،

گذاري از وظیفه عملیاتی روزمره  جداسازي وظیفه سیاست مؤسسه دولتی،

. باشدمی رتبه و توسعه سیستم انگیزشی متصل به نتایج عملکرد مدیریت عالی

جداسازي  توجه در ساختار مدیریتی تحت قانون جدید، مهمترین تفسیر قابل

کلیه اعضاي هیأت  در سیستم نوین. گیري است وظایف اجرایی از تصمیم

استقالل مدیر موظف هستند بر یک مبناي غیردائم، ، یس آنئمدیره از جمله ر

یس هیأت مدیره و با تأیید ئاجرایی را تضمین نمایند این مدیران به توصیه ر

اخیر، هاي قابل توجه تغییرات یکی ازویژگی.شوند مربوطه منصوب میوزیر 

که در  دیدگاهبا این .اي براي مؤسسات دولتی است انتخاب مدیران حرفه

در . گرفتند عدم کارایی مورد انتقاد قرار می به لحاظمدیران غالباً گذشته

ن سازمان کارکناکارمند اجرایی ارشد از میان سیستم جدید، مدیر اجرایی،

به منظور حمایت از استقالل . گرددمی انتخاب و منصوبتوسط مدیر اجرایی 

افراد خارج از مؤسسه دولتی براي کمک به مدیر اجرایی مدیر اجرایی،

توان چند نکته را در خصوص فعالیت موفقیت  بطور کلی می. صالحیت ندارند

  :ارزیابی عملکرد ارایه نمود

، قرار گرفته به طوري کهبهبود صددر در سود عملیاتی به طور مستم-1

تالش  .ارتقا یافت 1985در سال % 50و  1984درسال % 20سود عملیاتی 

آشکار  جویی در هزینه به خصوص در مدیریت موجودي، براي صرفه

مورد موجودي انبار از طریق معیارهاي  بیيها ذخیرهبه گونه اي بوده 

. مناسب پیگرد قانونی داشت
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و رفتارشان خیلی تغییر یافته  هد به طور جدي عالقمند بودارش انمدیر-2

واقعاً به عملکرد مؤسسه جدید اکنون آنها از این امر که آیا تصمیم. بود

پشتیبانی . دهند سئوال نموده و آنرا مورد بازبینی قرار می. کند کمک می

قوي رییس جمهور از جمهوري و ارزیابی جدي گروه کاري به نظر 

.و با انگیزه سازد مصمممدیریت ارشد را  رسید که می

گروه کاري از .خدمات دولتی بسیار از مؤسسات دولتی بهبود یافت-3

مؤسسات دولتی درخواست بررسی مشکالت مربوط به خدماتشان و 

آوري و تجزیه و تحلیل  بهبود کیفیت این خدمات را از طریق جمع

  .ز این بهبود یابندبه هر حال، خدمات دولتی باید بیش ا. درخواست نمود

آزادي عمل جدید . مدیریت سازمانی به آرامی در حال بهبود استبهبود-4

قرارداد و مدیریت امور کارکنان مؤسسات دولتی  ریزي انعقاد، در بودجه

. کند را براي تعیین استانداردهاي جدید و مقررات مناسب ترغیب می

 هنگامی که محیط ریزي بلند مدت و کوتاه مدت نیز برقرار شد و برنامه

تعدادي از این مؤسسات  شود، بازنگري انجام می ،کند تغییر می

،خواهند کردرد اجرا کریزي بلند مدت را حتی قبل از ارزیابی عمل برنامه

هاي بلند مدت و  سسات دولتی در قالب برنامهؤتمامی م در حال حاضر

.نمایند کوتاه مدت عمل می
1

  

  

هاي توسعه پایدار در  استراتژيايیابی عملکرد برمبنارز: پنجم

  کانادا

. توسعه پایدار مسافري است که تا رسیدن به مقصد فاصله زیادي دارد

اجتماعی و محیطی، پیچیده و به  از آنجاکه روابط میان موضوعات اقتصادي، 

                                                
1

معاونت امور مدیریت و  ،) ها سیاستها و تجربه (لکرد مؤسسات دولتی کرهنظام نوین ارزیابی عم-

1و2و3و  17خالصه از ص  1380دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد، سال  منابع انسانی ،
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و ابداع یک واقعیت  منیاز به یادگیري مداو طور مداوم در حال تکامل هستند،

ازخورد تهیه شده از طریق ارزیابی عملکرد باید به فرایند ب. باشد مبرم می

  .یادگیري کمک کند

هاي توسعه پایدار بخشها باید هر سه سال یکبار براي انعکاس  استراتژي

گیري در خصوص  هاي جدید مورد بازنگري قرار گیرند تا به تصمیم توسعه

. منجر گرددهاي جدید و نیز آنچه که قبالً محقق شده است،  انجام توسعه

هاي توسعه پایدار ها براي استراتژي بنابراین مرور اهداف عملکرد و شاخص

هاي عملکرد  با شاخص هدر رابط. باید یک فعالیت مداوم و مستمر باشد

را که قابل کاربرد در زمینه  جامعتوان یک فهرست یا لیست اصلی و  نمی

نمایندگان ، ی عمومیمش اما به عنوان خطبوجود آورد توسعه پایدار باشد،

مجلس انتظار اطالعات عملکرد خوبی را دارند که هم شامل انتظارات و هم 

  .چگونگی انجام کارها بتوان قضاوت نمود خصوصکارایی که در 

هاي عملکرد براي کلیه  برخورداري از یک مجموعه مشترك از شاخص  

،ساز بخشهاي سیستم فدرال، باعث تسهیل مدیریت موضوعات مسأله

گیري دولت به سمت توسعه  دهی و همچنین ایجاد بینش کلی در جهت گزارش 

 نهاي عملکردي به گسترش آگاهی کارکنا همچنین شاخص. پایدار خواهد شد

  .نماید اهداف توسعه پایدار در همه سطوح کمک می هو تعهد آنها ب

پایدار اطالعات  ۀهاي وسیع براي توسعبراي موفقیت دولت در تالش

براي پیشرفت به سمت اهداف توسعه . دي خوب یک امر اساسی استعملکر

بایست می کاري را مدیران نیاز به اطالعات مناسبی در مورد اینکه چهپایدار،

بنابراین آنها ممکن است کارهایی را که در حال . ، خواهد داشتانجام دهند

باشد،  وب نمیتقویت نموده و بهبود دهند و مواردي را که مطل انجام آن هستند،

  .جایگزین یا حذف نمایند
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  راهنماي ارزیابی عملکرد دولت محلی آمریکا: ششم

اي است که براي تطابق با نیازهاي  ارزیابی عملکرد ابزار مدیریتی پیشرفته

دهند به کار  اي را ارایه می جوامع مختلف و سطوح دولت که خدمات برجسته

 شعاریک ” بیشتر با فعالیت کمتر انجام کار“ در عصري که .شود گرفته می

.است ددر تمامی سطوح عملکر دهیجهتعمومی 
1

ارزیابی عملکرد یک ابزار  

وري در رابطه با کارایی، ضروري براي توجه به سئواالتی براي بهبود بهره

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد نه . اثربخشی و قابلیت پاسخگویی است

هاي در راه تعیین وجود ممکن است چالش با اینپیچیده و نه مشکل است،

  :هاي تعیین فرایند عبارتند ازاهداف و معیارهاي عملکرد موجود باشد، گام

  شناسایی برنامه :گام یک

  هدف وبیان منظور :گام دوم

کارایی و  ، ها ها، ستاده دادهمربوط به هاي  شناسایی شاخص:گام سوم

  وري برنامه بهره

  هایی براي اجراتعیین معیار: گام چهارم

  نظارت:گام پنجم

  گزارش عملکرد :گام ششم

  یعملاقدام تجزیه و تحلیل و  :گام هفتم

  

  نظام ارزیابی عملکرد در پاکستان : هفتم

 یکی. بررسی است قابلاز دو بعد  در پاکستاننظام ارزیابی عملکرد 

ت هاي خدمادستگاهعملکرد  ارزیابی دیگري ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و 

در .قرار گرفته استتأکید  از این بعد بیشترمورد ارزیابیباشد کهمی کشوري

افراد ما فوق در بیشتر از طریق  روش ارزیابیارزیابی عملکرد کارکنان، بعد

                                                
گیر تبدیل شده به یک مثال همه "بیشتر تالش نکن، بهتر تالش کن "امروزه در این ارتباط، جمله  -1

  .است
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کاردانی و  ، و داوريصوصیات و ویژگیها، قضاوتخییها سازمان از جنبه

و تعصب و ذوق و حضور ذهن، توانایی و لیاقت در امر نظارت، سرپرستی 

درارتباط با ارزیابی دستگاههاي خدمات . گیرد به طور ساالنه انجام می ،شوق

اول نظارت وارزیابی : گیرند کشوري از دو جهت مورد ارزیابی قرار می

ارزیابی و کنترل خارجی به وسیله نهادها و  .داخلیاز جهت دوم خارجی

خدمات کشوري بوده و یا گیرد که کامالً خارج از  هایی انجام میدستگاه

از جمله . دنباش ها از استقالل کاملی برخوردار می حداقل از نظر اجراي برنامه

. استدیدگاهها وعقاید عمومی و قوه قضاییه  ، ها پارلماناین نهادها و دستگاه

: شاملهایی داخلی به نهادها و دستگاهوارزیابیدر ارتباط با نظارت

مقررات  هاي خدماتی پاکستان،دادگاه ستان،کمیسیون خدمات دولتی پاک 

واحد ، مربوط به رفتار و کردار کارکنان، ضوابط کارایی و انضباط کارکنان

  .اشاره نمودهبررسی شکایات و دفتر محتسب یا دیوان عدالت اداري 
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تانزانیادرعملکردمدیریت: هشتم

موردمدلاست  بکار گرفته شده تانزانیادر مدل زیر براي بهبود عملکرد

  (OECD: 2002).شودمینشان داده 8-2درشکلاستفاده

  تانزانیااستفادهموردمدل8-2شمارهکلش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد مدیریت عملکرد در: نهم

به ایجاد یک متدولوژي براي طراحی وکنترل  UNDP، 1995در سال 

هدف آن نشان دادن نیاز به توسعه . را دست یافتگ اي نتیجه ها به شیوه پروژه

هاي زیر حاصل مطالعه ارزیابی عملکرد در  یافته. نتایج بودبر فرهنگ مدیریت 

UNDPاست:  

اغلب براي بهبود  هاي مورد بررسیگیري عملکرد در سازمان اندازه

پذیري مورد  ات بودجه و اطمینان از مسئولیتمداخلی، کمک به تصمی

  .اند ار گرفتهاستفاده قر
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مورد مارکینگ  چها را براي فرایندهاي بن گیري هایی که اندازهسازمان

هاي  ها را به اجراي برنامهگیري و اندازه اندقرار دادهاستفاده 

.اند  استراتژیک مرتبط ساخته

ها براي مرتبط ساختن ارزیابی مدیریت  گیري ها از اندازهاغلب سازمان

  .اند لکرد سازمانی استفاده نمودهعالی و جبران خدمات عم

ها را در درون  گیري هاي مربوط به اندازه هایی که دادهسازمان

تا مدیران ارشد ) صف(خط تولید اند از کارگران  سازمان منتشر کرده

  .باشند تر می اند راضی کار را نکردههایی که ایننسبت به سازمان ،اجرایی

هاي  گردآوري و توزیع دادهمرکز اداري براي  ، هااغلب سازمان

  .ارزیابی عملکرد ندارند

هاي خودکار استفاده  هایی که از سیستمرسد سازمان به نظر می

.ترند راضی هاي عملکرد و استفاده از آن  دادهکنند از می

  

  نظام ارزیابی عملکرد مؤسسات دولتی تایلند: دهم

کارایی مؤسسات قاءارزیابی عملکرد در تایلند بر ارتاصل زیربنایی نظام  

نتایج . باشد دولتی از طریق نظارت بر نتایج عملکرد به جاي فرایندها می

مورد ) مناسب وضعیف ، خیلی خوب، خوب عالی،(عملکرد در یک مقیاس پنج امتیازي

تشویق مبتنی بر سطح هیأت دولت همچنین یک نظام. گیرد ارزیابی قرار می

به منظور اعمال را وزارت دارایی عملکرد و آزادسازي قوانین و مقررات 

هاي عملکرد و اهداف توافقی که شاخص. عملکرد بهتر تعریف کرده است

گویند و  توافق عملکرد می گیرد،میبراي یک سال مالی در بررامؤسسه دولتی

کارایی فیزیکی،  کارایی مالی،: شاملتوافق بر شش جنبه از عملکرد کمیته

ی را کیفیت برنامه استراتژیک و کیفیت مدیریتاجراي طرح، کیفیت خدمات،

  .کندمی ارزیابی
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  مدیریت عملکرد در قاره آفریقا: یازدهم

هرچند که در کشورهاي افریقایی به نسبت شناخت کمتري  ،والبه گفته دی

اي در بین سازمانهاي  درمورد مدیریت عملکرد وجود دارد، اما عالقه ویژه

یت عملکرد به عنوان ابزاري براي بهبودبراي مدیرموجود در این کشورها

کشوري مثل در هارسد شرکت میبراي مثال به نظر.درسازمان وجود دارد

با این تصور . دارند BSCبورکینافاسو احساس نیاز شدیدي به استقرار مدل 

ها باعث بهبود عملکرد آنها شده و درنهایت که استقرار این مدل در این شرکت

اقدام باعث ایجاد انگیزه  درنتیجه اینکرد آنها خواهد شدمنجر به بهبود عمل

 به استقرارها و دولت شده و سرآغاز شروع مشترك در بین مدیران شرکت

  ) Dewaal,2003(.دنباشمی نظام مدیریت عملکرد يها زمینه

  

  مدیریت عملکرد در استرالیا: دوازدهم

ي در بخش مدیریت عملکرد در این کشور به عنوان یک ابزار ضرور

باور بر این است که در استرالیا . آید دولتی براي بهبود عملکرد به حساب می

از نتایج که  باشدمی ابزاري براي بهبود عملکرد سازمانیمدیریت عملکرد

نکته  .ها و سازمان حاصل می شود گروه، عملکرد افراددر بهبود حاصل از

یابی  ک وسیله عارضهمهم که در این کشور مدیریت عملکرد به عنوان ی

دهی  براي پاداشايشیوهاز آن به عنوان و  سازمان محسوب شدهدر ) شناخت(

براي استقرار مدیریت عملکرد  عالوه بر این در استرالیا. شود نیز استفاده می

در بخش دولتی، مدلی با در نظر گرفتن عوامل محیطی شکل داده شده است 

. نداعوامل کلیدي درنظر گرفته شدهمتغیرهاي محیطی به عنوان  آنکه در 

و سازمانها و همچنین  وزیرانبراي مشروعیت بخشیدن به این مدل از 

لیستی نظر خواهی به عمل  کمیسیون مشاوره مدیریت این کشور در قالب چک

گزارش حاصل از اجراي این مدل براي مدیران اجرایی و همچنین . آمده است

به میزان موفقیت نسبت سازد تا  ا فراهم میمدیران منابع انسانی این امکان ر



  46                       گزارش پژوهشی        

، با توجه به نقاط ضعف استخراج شده، اقدام اصالحی در گردیدهخود آگاه 

  . جهت بهبود سازمان را فراهم کنند

- مدیریت عملکرد در بخش دولتی استرالیا، عبارتست از استفاده از فعالیت

ها که ها و سازمان وههاي مرتبط براي بهبود عملکرد افراد، گرها و استراتژي

هاي الزم براي تحقق اهداف کالن دولت را  با تحقق اهداف سازمانی زمینه

یک چارچوب تعاملی نیاز به اعمال مدیریت عملکرد مؤثر . سازد فراهم می

  .که ارتباط نزدیکی بین سازمان، کار، افراد و عملکرد ایجاد کند داشته

استراتژیک با اهداف سازمانی و هاي  یکپارچگی و تعامل کارکنان و برنامه

هاي الزم را  ها زمینهو سازمان) کارکنان(همچنین توسعه و بهبود توانایی افراد 

بنابراین درفرآیند ارزیابی عملکرد بایستی در . سازد براي بهبود آنها فراهم می

 و مرحله اول استانداردها و انتظارات در هریک از بخشها مشخص شده

به  نتایج آنارزیابی عملکرد و اخذ بازخورد . ن استوار شودارزیابی برمبناي آ

بدانند چه کارهایی به بهترین آنها سازد که  کارکنان این امکان را فراهم می

توان  ها نیازمند توسعه است و چگونه میبخش کدام یک ازو انجام شده روش

. عملکرد را بهبود بخشید

  

  گیريمقایسه و نتیجه

.اندایران واحدهاي نظارتی در سطح سه قوه پراکندهدر جمهوري اسالمی 

ي ها در این قوه دیوان محاسبات بر نحوه عملکرد بودجه در دستگاه: قوه مقننه

قانون اساسی در مجلس شوراي  90و 88کمیسیون اصل . اجرایی نظارت دارد

ي رسیده از طرف افراد حقیقی و حقوقی ها اسالمی به طور دائم به شکایت

ي ها نیاز به بازرسی و تحقیق در دستگاهنموده و در مواقع موردرسیدگی 

ي تحقیق و تفحص نیز در ها در قوه مقننه همچنین گروه.دپردازمی اجرایی نیز

و موارد حاد، مردم را  ها گردد و ضمن بررسی شکایتمی موقع لزوم تشکیل

 .دهندمی در جریان گزارش بازرسی خود قرار
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نظارتی مانند سازمان حسابرسی، سازمان تعزیرات واحدهاي : قوه مجریه

ي وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و ها حکومتی، ذي حساب

هر یک از واحدهاي . بودجه و سازمان امور اداري و استخدامی فعالیت دارند

کنند، البته هیات پیگیري و نظارت می نظارتی اقدامهاي کنترلی خویش را دنبال

ن اساسی زیرنظر رئیس جمهور و نیز در ارتباط با اجراي قانون بر قانو

 .کندمی اساسی فعالیت

دیوان : ترین واحدهاي نظارتی عبارتند ازدر قوه قضائیه عمده: قوه قضائیه

عدالت اداري و سازمان بازرسی کل کشور؛ در دیوان عدالت اداري به 

شود و می ی پرداختهي اجرایی و دولتها ي عامه مردم از دستگاهها شکایت

سازمان بازرسی هم صالحیت رسیدگی به شکایات و بازرسی کلیه 

ي اجرایی را از نظر حسن ها ي دولتی کشور را دارد و دستگاهها دستگاه

  .دهدمی جریان امور اجرایی قوانین و مقررات مورد بازرسی قرار

تباط و نبود ارهاي نظارتی در جمهوري اسالمی ایران تعدد سازمان-1

ي ها سیستمی و قانونمند میان سازمانهاي نظارتی موجب انجام فعالیت

تکراري و پرهزینه شده است، این ناهماهنگی و عدم ارتباط باعث شده ، موازي

ي نظارتی براي یکدیگر قابل ها ي دستگاهها تا حاصل اقدامات و نتیجه فعالیت

 .برداري نباشدبهره

سه تشکیالت مستقل و غیرقابل نفوذ در ساختار کشورهاي مورد مقای-2

که خط مشی و راهبردهاي مبارزه با فساد را تدوین و بصورت متمرکز 

اما در کشور . هدایت، نظارت و کنترل را بدست بگیرد از نقاط قوت کار است

محدودیت و حیطه آفرینی براي ایجاد ما تعدد نهادهاي نظارتی و کنترلی باعث 

ا در برخی از تشده امر موجب  و همیني مسئول شده است ها دستگاه

به آن  ها حریم امن که ورود ناظران سایر دستگاهنوعی ي اداري ها دستگاه

 .ممنوع است، ایجاد شود
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هاي ژاپن و چین بوده هاي عمومی مورد توجه دولتاستفاده از نظارت-3

و دان را به خاطر تمرکز در اختیار یک مرکز قرار داده ها است و مردم گزارش

اي در گرایش یی نقش فوق العادهها رسانی چنین پروندهبازخورد و اطالع

رسانی این در حالی است که در کشور ما مسیر اطالع. همکاري مردم دارد

- اطالع ،و فقط در مراحل مقدماتی پرونده استمسدود ها بسیاري از پرونده

.گیردمی صورت به شکل اندك ها رسانی

 و کثرت ي نظارتی باعث حجیم شدنها دستگاهدرکشور ما تعدد -4

دشوار بودن درك آن و آنها ابهام و اجمال، ، تضاد، تعارض،تناقضقوانین

بسیاري از دیگر برخالف مساله این که براي ناظران و مجریان شده است 

.کشورها است

اي بسیاري از محوري و یا به عبارتی برخوردهاي سلیقه-دستگاه -5

همچنین سبب شده است که استراتژي مشخصی راجع به  اه این دستگاه

  .ظاهر نگرددبرخورد با مفاسد 

ي اداري و حذف استثناهاي ها عمومیت دادن نظارت به همه دستگاه-6

ها بدون تبعیض و اغماض اعمال شود و نظارت سبب خواهد شد که نظارت

 .یندمدیران خود را در موقعیت بازرسی ببینند و به صالح رفتار نما

محور از پیش نیازهاي پیشگیري از فساد است همچنان - جامعه قانون -7

که مشاهده شد آموزش قانونمندي در بسیاري از کشورها مردم را جامعه 

پذیر نموده و سبب خواهد شد که مقبولیت و مشروعیت حکومت در ذهن آنان 

ي کند، در ثیر مستقیم بگذارد و از خطاهاي احتمالی پیشگیرأبر رفتارشان ت

و ارتباطات نقش ویژه اي دارند که در کشورهاي مورد  ها این زمینه رسانه

 .شودمی به نحو مطلوب براي بازدارندگی استفاده ها اشاره از نقش رسانه

ي ضد توسعه ها گوید که ناظر در برخورد با منظرهمی مدیریت نظارت-8

گرد یا ضوابط را مورد را بن ها آیا مصلحت. و پیشرفت چه اقدامی صورت دهد

محوري را  -مصلحت گاه ي نظارتیها توجه قرار دهد، در کشور ما سازمان
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ها در بسیاري از اختاللبروز دهند و این باعث می مندي ترجیحبر ضابطه

.دشومی سیستم نظارت و کنترل

در ژاپن به خاطر حساسیت مردم به فساد، فساد بازتاب بسیار منفی -9

ژاپن به خاطر فساد مالی سه تن از » شینزوآبه«م دارد، در دولت در میان مرد

وزرا، رئیس اداره مالیاتی، وزیر اصالحات و وزیر کشاورزي پس از یک سال 

این بازتاب منفی فساد حتی باعث شد که وزیر . حکومت سقوط کرد

قبل از اینکه در جلسه استیضاح مجلس » توشیکاتسو ماتسوکا«کشاورزي 

طناب دار به خودکشی دست بزند و حزب کمونیست چین  حاضر شود با

.  کندمی بسیاري از مقامات را به خاطر فساد مالی به سرعت از کار بر کنار

کشورهاي جنوب شرق آسیا به تصویب قوانین جدیدي  تمامژاپن و -10

اند؛ ژاپن براي جلب مهارتهاي مردمی در امر براي مبارزه با فساد دست زده

ا فساد حتی قانون حمایت از افشا کنندگان و خبر رسانان را به مبارزه ب

تصویب رساند و چین هم برنامه تقویت حکمرانی خوب براي مبارزه با فساد 

.را در پیش گرفته است

و از طرفی  باشدعلت و هم معلول توسعه تواند میاز آنجایی که فساد هم 

ست و در همه کشورها نیز آفت توسعه و نیل به برقراري حکمرانی خوب ا

ضروري است که برنامه لذا ترین آنها وجود دارد حتی توسعه یافته

و مردم قرار  ها فسادزدایی به صورت جدي در دستور کار مسئوالن رسانه

.بگیرد
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