
تعارف فساد اداری 

بنابراین در آسیب . می آید که به معنای شکستن است)R u m p e re(آسیب از کلمه التین :تعاریف فساد اداری 

مقررات (یا ) یک شیوه رفتار اخالقی: (این چیز ممکن است ) نقض می شود(یا ) چیزی می شکند(

.باشد) اداری

فرھنگ و بستر-١-١

به تخلف از وظیفه تخصیص داده ) کارگزار دولتی(فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد 

.می شودشده پرداخت 

ھانتینگتون -١-٢

فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا 

)١٣٧٠ھانتینگتون، ..طالق می کندمی گذارند ا

گوتا میردال-١-٣

عقیده دارد فساد اداری بصورت ھای گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و 

.موقعیت شغلی قابل اطالق است

تئوبولد-١-٤

)١٩٩٠. (کندآسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می

بانک جھانی و سازمان شفافیت بین الملل-١-٥

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا 

روابط و عالیق خانوادگی

)قانونی(تعریف حقوقی -١-٦

:فساد اداری 

برای نفع شخصیدولتی/ استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری

)١٩٩٠-تئوبولد(

تعریف بر مبنای افکار عمومی جامعه-١-٧

در این . که از دید عموم مردم غیر اخالقی و مذموم یا مضر باشد) دولتی/ در چھارچوب فعالیتھای اداری(اقدامی 

)ھایدن ھیمر(سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می شود : تعریف فساد اداری به سه حالت 

ف بر اساس منافع عمومیتعری-١-٨

:آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که 

لطمه بزند) Public Interest(به منافع عمومی ) اوًال 

.ھدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است) ثانیًا 

ویتوتاتزی-١-٩

معتقد است که یک مسئول یا کارگزار دولتی مرتکب آسیب اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر 

این تعریف در مورد . منافع شخصی یا روابط و عالیق خانوادگی و دلبستگی ھای اجتماعی قرار گرفته باشد

ر این گونه کشورھا روابط اجتماعی و کشورھای در حال توسعه بیشتر از کشورھای صنعتی مصداق دارد زیرا د

خانوادگی اھمیت بسیار باالیی دارند و ھر فرد وظیفه خود می داند تا حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک 



عالوه بر آن ھر فرد نیز برای رسیدن به مقاصد شخصی و رفع مشکالت خود در وھله نخست متکی به حمایتھا . نماید

)١٣٧٧-الوانی. (م و آشنایان خود استو مساعدتھای اقوا

آسیب کالن یا خرد- ١- ١٠

نتایج تحقیقات انجام شده در مورد آسیب اداری کشورھای مختلف نشان می دھد که آسیب اداری در رده ھای 

. میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاستگزاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد

ھنگامی که مدیران ارشد فاسد باشند از یک سو به کمک مدیران میانی نیازمندند و از سوی دیگر ناچارند نھادھای 

. حسابرسی و نظارتی، مطبوعات و دستگاھھای قضایی و سازمانھای بازرسی را تضعیف کنند

در الیحه مبارزه با فساد- ١- ١١

کاربردی آسیب اداری و روشھای مبارزه با آن در برنامه پیشنھادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه 

.خود تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سالمت در نظام اداری تعریف بعدی را پیشنھاد کرده است

:فساد اداری عبارتست از 

ص دیگر یا در قبال دریافت مال برای اقدامات مأموران دولتی که با ھدف انتفاع و بھره برداری برای خود یا اشخا) الف 

:خود یا اشخاص دیگر از طریق راھھای زیر انجام می پذیرد 

üنقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

üتعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

üتغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری

üکوتاھی در انجام وظایف در قبال ارباب رجوعخودداری، کندکاری یا

üتسھیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

فساد اداری

اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با ھدف انتفاع و بھره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال پرداخت ) ب 

.ه به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راھھای غیر صحیح انجام می پذیردمال به مأموران دولت ک

تعاریف فساد مالی و رانت جویی

:فساد مالی 

.رفتار نفع طلبانه شخصی است که بعنوان یک مأمور یا مقام دولتی عمل می کند

تعاریف فساد مالی و رانت جویی

:فساد مالی 

.از منابع عمومی برای منافع خصوصی استسوء استفاده مقام ھای دولتی 

)بانک جھانی(سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی 

معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کاالھای عمومی به طرز نامشروع به سودھا 

)١٩٨٩-ھایدن ھایمرو و ھمکاران (و منافع خصوصی تبدیل می شود 

کارکردھای متعارف یک –اری که بر اثر نفع طلبی یا قدرت جویی خصوصی اعم از شخصی، خانوادگی یا محفلی رفت

نقش یا سمت انتخابی یا انتصابی دولتی را منحرف می کند 

)١٩٦٧تعریف کالسیک کولین نایر ( 

ی شخصی مانند کسب ثروت، تخلف در انجام وظیفه یا انحراف از قواعد رسمی رفتار یک مقام دولتی با انگیزه ھا

قدرت یا موقعیت اجتماعی است 

)١٩٩٦مشتاق خان (



فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کاال یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی 

مبادله با چند مفھوم فساد مالی است انتقال منابع تنھا بصورت نقد یا کاال نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، 

فسادمالی در یک مفھوم گسترده تر، بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی . فرھنگی و اخالقی سروکار دارد

نامیده شده است که بطور معرفی بعنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب 

را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفھوم به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن 

.فرھنگی و اجتماعی گسترده تری است

مشتری گرایی، تبارگماری، قوم گرایی و دیگر شکلھای تبعیض، ھمه گونه ھای مختلفی از فساد مالی از نظر 

. اجتماعی است

)١٩٩٨مدارد (

:رانت جویی 

بخش ھای زیادی از این دو مفھوم ھم پوشانی دارندگاھی دقیقًا مترادف با فساد مالی است و

از عواید افزون بر تمام ھزینه ھای مربوط، مشتق می شود و ھمان چیزی است که اکثر مردم آن را سودھای 

.انحصاری می دانند

:گونه ھای فساد مالی 

) نقدی یا جنسی(ی رشوه عبارت است از وجھ. شکل ھای اصلی فساد مالی رشوه، اختالس، تقلب و اخاذی است

نفس دادن یا گرفتن رشوه تخلف است و باید آن را جوھر . است که در یک رابطه آلوده و فاسد داده یا گرفته می شود

رشوه می تواند بصورت یک مبلغ ثابت، درصدی مشخص از یک قرارداد، یا ھر گونه وجه یا امتیاز . فساد مالی دانست

مقام دولتی که می تواند قراردادھا را از جانب دولت منعقد و یا منافع را بین دیگری از نوع پول که معموًال به یک

.شرکتھا، تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید پرداخت می شود

رابطه عوامل در رشوه

a = (s + qf) – vb – c –

:که در آن 

)b (از ارزش نقدی مورد انتظار خدمات اداری

)c (ھزینه رشوه

) (شفاحتمال ک

)s ( ھزینه اجتماعی کشف)از دست دادن اعتبار اجتماعی(

)q (احتمال کشف که منجر به اقدامات کیفری می شود.

)f (ھزینه بیکاری یا جریمه حبس احتمالی

)v (ارزش نسبت داده شده به سالمت یا وجدان یا شرافت فردی است.

.مثبت باشد فرد رشوه را پرداخت یا دریافت خواھد کردaاگر 

گونه ھای فساد مالی

حق حساب

انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای ›حق و حساب‹اصطالحات فراوانی معادل رشوه از جمله 

دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای وجود دارد که ھمه مصادیقی از فساد مالی برحسب پول یا مزایایی است 

.که به کارکنان مؤسسه ھای خصوصی، مقام ھای دولتی و سیاستمداران پرداخت می شود

اختالس



اختالس ھنگامی اتفاق . رادی است که مدیریت این منابع به آنھا سپرده شده استبرداشت از منابع به وسیله اف

می افتد که کارکنان ناسالم اموال کارفرمایان خود یا مقام ھای دولتی، منابع عمومی را حیف و میل یا از آن سوء 

.استفاده می کنند

بعضی از دیدگاھھا در رابطه با اختالس

ی بین دو فرد است که یکی از آنھا نماینده حکومت است که از حدود قانون و مقررات فساد مالی عبارت از معامله ا

اختالس دزدی محسوب می شود زیرا بطور مستقیم . برای دستیابی به نفع شخصی به شکل رشوه تجاوز می کند

موال وقتی در اموال عمومی اختالس می شود حق جامعه پایمال می گردد زیرا ا. طرف مقابل آن شخص نیست

شخص مشخصی به سرقت نرفته و ھیچیک از افراد جامعه بطور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد 

این حالت به یکی از خطرھای اختالس اشاره دارد و برای مبارزه با آن باید اراده سیاسی، قوه قضائیه مستقل و توان 

.قانونی کافی وجود داشته باشد

در رابطه با عوامل آسیب اداریدیدگاھھای مختلف ) ١-٢-٦

ü چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ

.وجوھی عالوه بر حقوق ناچیز آنھا می تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند

ü)رای تبدیل و تلطیف برنامه ھای غیر قابل انعطاف، قاطع و خشک توسعه آسیب اداری وسیله ای ب): دیوید بیلی

.اقتصادی و اجتماعی است

ü)مقدار زیادی از رشوه ای که تجار و صنعتگران به کارمندان دولت می پردازند صرفًا برای تسریع در انجام ): ھانتینگتون

.امور و رفع موانع و وقفه ھای اداری است

ü)ارتشاء میانگین ھزینه ھای زمان تلف شده در صف را تقلیل می دھد و کارمندان را به تسریع در ): سیس لویفران

.ارائه خدمت ترغیب می کند

عوامل مؤثر بر ایجاد فساد 

امروزه، دولت در کشورھای در حال توسعه با تمام ابعاد زندگی مردم نه تنھا به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم 

ننده امور، تولیدکننده و توزیع کننده ارتباط دارد و دامنه فعالیت ھای دولت در این کشورھا روز به روز افزایش می ک

این امر به اضافه محدودیت ھایی که در زمینه ھای مختلف در جھت تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه . یابد

بزرگ بودن دولت، می توان عوامل مؤثر بر ایجاد فساد در به جز. توسط دولت برقرارمی شود، زمینه ساز فساد است

:نظام اداری را در دسته بندی چھارگانه زیر مورد شناسائی قرار دارد

عوامل سازمانی: الف 

üعدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتھای نظام اداری

üعدم ثبات در مدیریت ھا

üای کارکنانعدم وجود امنیت شغلی بر

üنارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابھام در قوانین و مقررات اداری

üعدم وجود نظام شایسته ساالری در عزل و نصب ھا

üبی کفایتی حرفه ای کارکنان

üباندبازی

üعدم وجود نظام ھای انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات

üفعالیت ھای اداریانحصار در

üضعف ساز و کارھای نظارتی



üضعف دانش و تخصص مدیران

عوامل فرھنگی و اجتماعی: ب 

üضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی

üناآگاھی مردم از قوانین و مقررات اداری

üساختار اجتماعی که مقامات رسمی دولت را برتر می شمارد

üسطح پایین اخالقیات در جامعه

üقوی بودن پیوندھای فامیلی و قبیله ای

üرواج مادی گرایی

عوامل سیاسی: ج 

üمیزان آزادیھای سیاسی

üمیزان ثبات سیاسی

üنحوه تقسیم قدرت سیاسی

üنبودن استقالل قضایی

üوجود گروه ھای فشار

üعدم وجود جریانھای اطالع رسانی مستقل

عوامل اقتصادی: د 

üدرآمد ناکافی کارکنان

üتوزیع ناعادالنه درآمدھا

üناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی

üسیاستھایی که به طور مصنوعی بین عرضه و تقاضا شکاف ایجاد می کنند

üرکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصیکم بودن درآمد کا

راھکارھای مبارزه با فساد اداری

نکته قابل توجه در مبارزه با فساد این است که فساد را نمی توان از بین برد بلکه می توان آن را کاھش داد 

داری روز بررسیھای بعمل آمده درباره فساد اداری در سطح جھانی نشان می دھد که امروزه فساد در دستگاھھای ا

لذا مبارزه با فساد اداری نیز باید با اتکاء به . به روز پیچیده تر می شود و به شکلی سیستماتیک به وقوع می پیوندد

تا زمانیکه علت ھا باقی ھستند معلول درمانی و برخورد با افراد . راه حل ھای جامع، نظام یافته و مستمر باشد

مار فساد مثمر ثمر باشد، بلکه باید به طور ھمزمان ھم ریشه ھای فساد متخلف به ھیچ روی نمی تواند در کاھش آ

.را خشکاند و ھم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود

کار دشوار در ھنگام مقابله با فساد این است که این کار باید بدون کاھش انعطاف پذیری و توان سازمانھای دولتی 

.در انجام کارھایشان صورت پذیرد

ه به دسته بندی ارائه شده برای عوامل بروز فساد، در این بخش راھکارھای پیشنھادی برای مبارزه با فساد با توج

:ارائه می شوند 

راھکارھای سازمانی: الف 

üکاستن از حجم تصدی ھای دولت و خصوصی سازی

üکاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنھا

üم ھای سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتیاستقرار نظا



üشایسته ساالری در عزل و نصب ھا

üاصالح و بھینه سازی روشھای انجام کار در ادارات

üاصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاھھای دولتی

ü مسئولیت بیشتر به آنھااصالح و بازسازی واحدھای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و

üمکانیزه کردن فعالیت ھا

üمشارکت دادن کارکنان در اداره امور

üملزم ساختن دستگاھھای دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی

üبرگزاری دور ھای آموزش ھای مقابله با فساد اداری

راھکارھای فرھنگی و اجتماعی: ب 

üفرھنگ وظیفه شناسی و وجدان کاریترویج

üآگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شھروندی

راھکارھای سیاسی: ج 

ü به منظور شناسایی . …مطبوعات، احزاب و سازمان ھای غیر دولتی و : تقویت نھادھای نظارتی جامعه مدنی مانند

و معرفی عوامل و موارد فساد،

üست زدایی نظام اداریسیا

üتقویت دموکراسی در جامعه

üتقویت استقالل دستگاه قضایی

راھکارھای اقتصادی: د 

ü،اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و ھزینه ھا

üتقویت و یکپارچه سازی نظام تأمین اجتماعی

üنمودن پرداخت ھا با عملکرد افرادمتناسب

üکوچک کردن دولت

üحذف انحصارات اقتصادی

üھدفمند کردن یارانه ھا

الف: نتیجه گیری 

بنابراین برای . ھمانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، مھمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است

داری کشور دل بستن به دولت کار اشتباھی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف زدودن فساد از چھره نظام ا

ھزینه ھای فراوان اقدام به تأسیس نھاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و 

.نماید. …قوانین مورد نیاز و 

ب: نتیجه گیری 

تواند با متناسب کردن اھداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با اھمیت بوروکراسی در این است که می

اھداف و آرمانھا در چارچوب یک نظام اداری . سازماندھی تخصیص بھینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دھد

ر سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن ھستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت ھای خی

بنابراین بدون . سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اھداف و سیاست ھا باشد

.نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جھان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد

طرح مسأله-٣



. کارکردھای یک نھاد مدرن در جامعه نبوده است و نیستنظام اداری در ایران علیرغم ظاھر مدرن خود قادر به ایفای

) Social Problem(ناسالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است . یعنی نظام اداری ما ناسالم و غیر کاراست

معھذا در اینجا به . را حس می کنند) پاتولوژیک(یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه 

.اساسی وضعیت ناسالم نظام اداری ایران اشاره می شودخطوط 

خطوط اساسی وضعیت ناسالم نظام اداری

.)نظام اداری ایران اغلب قادر نبوده است اھداف سازمانی را محقق سازد(عدم تحقق اھداف سازمانی -١

منابع تولید ) اثربخشی(نی عالوه بر عدم تحقق اھداف سازما[پایین بودن کارایی، بھروری، کارآمدی و اثربخشی-٢

].بیش از حدی برای تولید یک واحد بکار رفته است

.)اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضایت نمی کنند(کم بودن رضایت ارباب رجوع -٣

نجاری، مفھوم کارکنان ادارات ایران اغلب در فرآیند کار احساس بی قدرت، بی ھ(از خود بیگانگی کارکنان در کار -٤

)نداشتن کار، جدایی از کار و بیزاری از کار می نمایند

به شکل رشوه، اختالس، سرقت، پارتی بازی، استفاده از منابع عمومی در جھت اھداف (فساد مالی در ادارات -٥

)شخصی و غیره

و چه از نظر ) پاداش مادی (ری اغلب کارکنان چه از نظر ابزا[پایین بودن رضایت شغلی کارکنان سازمانھای اداری -٦

]. احساس رضایت نمی کنند ) تأیید از طرف دیگران ، موفقیت شغلی و امنیت شغلی (روانی 

.)برای گذران زندگی مجبور به کارکردن در چند جا ھستند( چند پیشگی کارکنان ادارات -٧

ی واگذاری مسوولیت تصمیم گیری ھا به اغلب در پ(شانه خالی کردن کارکنان اززیر با مسئولیت تصمیم گیری -٨

.)دیگران ھستند و خود از پذیرش مسوولیت تصمیم گیری واھمه دارند

کارکنان با تجربه و قدیمی تر مایل به انتقال مھارتھا و تجربیات خود به کارکنان ( خأل تجربه و مھارت در نظام اداری -٩

.)جوانتر نیستند

درجامعه منزلت کارکنان بسیار پایین است و به آنھا با دید ترحم نگریسته ( ام اداری پایین بودن منزلت کارکنان نظ- ١٠

.)می شود

مدیران چه از نظرکارکنان و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعیت و (کاھش مشروعیت و مقبولیت مدیریت - ١١

.)مقبولیت کافی ندارند

تصمیمات مربوطه اختیار و قدرت کافی ندارند یا اختیار و برای انجام ( پایین بودن قدرت دراختیار مدیریت - ١٢

.)مسوولیت آنھا ھماھنگ نیست

.)دربرخی از امور اداری نوعی بی نظمی دیده می شود(بی نظمی در امور - ١٣

تصمیمات اغلب سلیقه ای ، متکی به فرد و غیرقابل پیش بینی (غیرقابل پیش بینی بودن تصمیمات - ١٤

.)انجام کارھای اداری اغلب سرعت الزم را ندارند( کندی کار - ١٥

.)افراد درنظام اداری اغلب در جایگاه شایسته خود نیستند(فقدان شایسته ساالری - ١٦

.)کارکنان و ارباب رجوع مجبور به برخی ظاھرسازی ھا ھستند(رواج چاپلوسی ، تملق و ظاھرسازی - ١٧

و مدیران اغلب خود را خدمتگزارمردم نمی دانند و نه تنھا احساس کارکنان(عدم احساس خدمتگزاری به مردم - ١٨

نمی کنند که از مالیات پرداختی مردم حقوق و دستمزد آنھا تأمین می شود بلکه خود را طلبکار می دانند و کارھا را 

. )نه از روی وظیفه بلکه از روی لطف انجام می دھند

دیران باالتر مطیع و دربرابر پرسنل پایین تر انعطاف ناپذیرھستند و اغلب دربرابر م(قدرت اندیشی درمدیریت - ١٩

.)درستی یا نادرستی تصمیمات را با میزان قدرت پشت آن می سنجند



.)تعداد پرسنل زیاد که اغلب دست ھستند تا مغز( حجم وسیع دستگاه اداری - ٢٠

اھداف فردی و سازمانی احساس یگانگی نمی کارکنان بین(تضاد بین اھداف سازمانی و اھداف فردی کارکنان - ٢١

.)کنند

.)ساعات کارمفید آنھا بسیار پایین است( کم کاری کارکنان اداری - ٢٢

البته این خطوط اساسی آگزیم ھایی ھستند که باید به فرضیات مشخص تبدیل و درستی یا نادرستی آنھا در 

.جامعه آزمون شود

چارچوب نظری

به مجموعه گفتارھایی اطالق می شود که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و بخشی ) Theory( انگاره یا نظریه 

چون واقعیتھای اجتماعی در جھان خارج به صورت مجزا و پراکنده به نظر می رسند، . ازواقعیات را تبیین می کنند

نظریه به مثابه ھمین چراغ راه عمل . چراغی الزم است تا ارتباط این واقعیتھای به ظاھر پراکنده را به ما نشان دھد

.می کند

تالکوت ) (Structural functionalism–کارکردی –نظریه ای که در این مطالعه راھنمای ماست، نظریه ساختی 

است ) Sub-Systems(دارای خرده نظام ھایی ) System) Socialبراساس این نظریه نظام اجتماعی. پارسنز میباشد

می باشند و برای اینکه این نظام اجتماعی بتواند به بقاء خود ادامه ) Interaction(ای ارتباط متقابل که با یکدیگر دار

نیاز پاسخ دھد که پارسنز ٤ایفا نماید، یا به ) Function(کارکرد ٤دھد و پبیشرفت داشته باشد الزم است بتواند 

. می نامد) AGIL(آنھا را به اختصار 

.شود) Explanation(د که سالمت نظام اداری ایران براساس این نظریه تبیین در اینجا سعی می شو

یا فرآیند بکار انداختن وسایل فنی برای دستیابی به ھدف ) Adaptation(انطباق یا سازگاری .١

یا تأمین حرکت پیوسته نظام بسوی ھدفھایش ) Goal Attainment(دستیابی به ھدف .٢

یا برقراری و حفظ روابط عاطفی و اجتماعی مناسب درمیان ) Integration(یکپارچگی یا یگانگی .٣

. افرادی که مستقیمًا در فرآیند دستیابی به ھدف ھمکاری می کنند

. یا مراقبت در اینکه واحدھایی که با یکدیگرھمکاری می کنند) Latency(حفظ الگو و کنترل نقش .٤

. ئیھای مورد نیاز سیستم را دارا باشدوقت و تسھیالت الزم را برای ایجاد و شناخت توانا

شاخص ھای سالمت نظام اداری و نظام اداری سالم و عوامل تھدیدکننده وتسھیل کننده سالمت نظام اداری–الف 

:ویژگی ھای سازمان ونظام اداری سالم 

.انستدراین زمینه چند دیدگاه مطرح شد که با کمی تساھل می توان آنھا را درموارد زیادی مشترک د

.گروھی براساس ادبیات موجود ویژگیھای زیر را برای نظام اداری سالم یادآور شدند-١-١

üسازمان براساس نیازھای واقعی جامعه شکل گرفته باشد.

ü فعالیت ھای کارکنان را ھدایت کند–بعنوان عامل انسجام بخش –ھدف اصلی ورسالت سازمان.

üسازمانھا افرادی با دانش، تعھد سازمانی و با روحیه باشدنیروی انسانی.

üنظام ھا و قوانین جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده.

üبه پیش گیری تأکید داشته باشد تا برجنبه ھای درمانی

üبه ارزیابی عملکرد براساس برون دادھای واقعی اھتمام ورزد.

üو رھبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع شده باشدھدایت.



üانعطاف پذیر و نسبت به محرکھای بیرونی بخوبی واکنش نشان دھد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرھیز کند.

üرضایت مشتری را به عنوان اصل اولیه تلقی نماید.

ü مستمر دراصالح آن استفاده نمایداز بازخوردھای نظام بطور.

گروھی دیگر کارکردھایی را برای نظام اداری درنظر گرفته و براساس تعامل این نظام با نظامھای پیرامون -١-٢

:معتقدند اگر این کارکردھا متناسب شکل بگیرد نظام اداری سالم است این چھار کارکرد عبارتند از

üدستیابی به ھدف

üزگاری با محیط پیرامونسا

üانسجام بخشیدن به اعضای خود درکاردسته جمعی

üحفظ ونگھداری و تعالی الگوھای فرھنگی

گروھی نیز عوامل وشاخص ھای فوق را درسه مقوله بررسی می کنند، که بنظر می رسد این شاخص ھا -١-٣

:حاصل کارکردھای فوق االشاره می باشد وعبارتند از 

üبه معنی مسئولیت پذیری و گزارش دھی دستگاھھا درخصوص عملکردشان می باشد: پاسخگویی.

ü افزایش آگاھی مردم از تصمیمات ، عملکرد و سازو کارھای نظام است: شفافیت.

ü افزایش سالمت نظام بطورنظام یافته برای ) ذینفع(یعنی گروھھای مختلف سازمانی و غیرسازمانی : یکپارچگی

.اداری و کاھش فساد اداری بسیج و ضمن افزایش ظرفیت ھا، خاصیت ھم افزایی داشته باشند

.تعدادی نیزابعاد سالمت سازمانی را با الھام از مبانی نظری موجود در ده مقوله زیرمطرح کردند-١-٤

ü تمرکز برھدف

üکیفیت ارتباط وگردش اطالعات

üتوزیع بھینه قدرت

ü انسانی و مادی(کاربرد مناسب منابع(

ü فکری وعملی(اتحاد و انسجام(

üروحیه ورضایت

üنوآوربودن و استمرارآن

ü انعطاف پذیری(آزادی عمل و تعامل مناسب با محیط(

üسازگاری درونی وبیرونی

üھای تصمیم گیری و حل مسأله دربرخورد با مسائلاستفاده از شیوه

:معتقدند نظام اداری سالم نظامی است که ) براساس نگرش ارزشی( باالخره اینکه عده ای نیز-١-٥

üدرماھیت، اسالمی

üدرنگرش، مردمی

üدررفتار، مشارکت جو

üدرساختار، علمی

üدرعملکرد، پاسخگو

üو در نتیجه ، بھره ور باشد.

Richard Beckhard: سازمان سالم از نظر ریچارد بکھارد-١-٦



ü کارسازمان عبارتسـت از دریافـت نیازھـا و مـواد اولیـه و تبـدیل آن بـه کـاال و خـدمات         . سازمان سالم ، نظام واره است .

تامین کنندگان ، مشتریان واسطه ، مصرف کنندگان نھـایی  مالکان و کارکنان ،: گروھھای ذینفع در سازمان عبارتند از 

کاال و خدمات ، رسانه ھا و جوامع محل فعالیت سازمان 

ü    سازمان سالم دارای اندامھای نیرومند حّسی است که وظیفه آنھا دریافت اطالعات زنده از کلیه اجزاء نظـام وتعامـل بـا

)systems dynamics thinking(آنھاست 

üدر تشخیص ھدف ، تواناست ، مدیریت آن در جھت رسیدن به چشم انداز آینده سازمان فعالیت می کند

ü ساختار و سازو کار سـازمان متـاثر از ھـدفھا و وظـایف آن اسـت از      . فعالیت میکند“ اولویت محتوا بر شکل “ بر پایه اصل

ر رسـمی ھرمـی شـکل ، تیمھـا و سـاختارھای افقـی،       اینرو از ساختارھای چند بعدی اسـتفاده میکنـد یعنـی سـاختا    

)مثًال ساختار الزم برای انجام یک تغییر عمده(ساختارپروژه ای و ساختارھای موقت 

ü تــیم ھــا مــدیریت بخشــھا، . تــیم مــدیریت در راس ســازمان قــراردارد. اســت) تیمــی( مــدیریت آن از نــوع دســته جمعــی

.تخصصھا و پروژه ھا را برعھده دارند

ü تـیم ھـای پیشـرفت    . فعـال ھسـتند  ) برای ایجاد ارتباط بین تخصصھای مختلف ( در سازمان سالم ، شوراھای ارتباطی

. حرفه ای این سازمانھا ، دربرگیرنده ھر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است

üن را کاری درخوراحترام میداندارائه خدمات به مشتریان چه مشتریان بیرونی و چه مشتریان داخلی سازما.

üدسترسـی بـه اطالعـات در    . است اطالعات انبوه ظرف چند ثانیه دریافت و پردازش میشود “ اطالعات محور“ مدیریت آن

.ھمه الیه ھا و سطوح سازمان و در تخصصھا و مناطق مختلف برای افراد میسر است

üزیـرا اطالعـات آنھـا بـیش از     . زدیکتر ھستند توصیه و تشویق مـی کنـد  تصمیم گیری توسط کسانی را که به مشتری ن

.دیگران است 

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

üافراد گرددنظام پاداش دھی طوری طراحی شده که پاداش متناسب با کار باشد و سبب رشد و ارتقاء .

üتیم ھا براساس عملکرد و تحقق ھدفھای سازمان صورت گیردارزیابی مدیران و.

üتعیین ھدفھای آموزشی ، بخشی از فرآیند تمامی تصمیم گیری ھاست. اصل یادگیری در سازمان حاکم است.

ü و متحمل استآشکارا از نوآوری و آفرینندگی پشتیبانی می کند و در برابر روشھا و افکار مختلف و متفاوت ، بردبار.

üسیاستھای آن ، حاکی از حساسیت دربرابر بروز تنش بین نیازھای کاری و خانوادگی است.

üشھروندی، جامعه، پاسداری از محـیط زیسـت و طرفـداری و حمایـت از ھنرھـا      . در امور اجتماعی دیدگاھی روشن دارد

.و جدا از ھم جزو سیاستھای سازمان تلقی می شود نه فعالیتھای پراکنده

ü      به کارآیی درکار ، کیفیت و ھوشیاری در امور ایمنی کار ، اھمیت می دھد و ھمواره درصـدد بھتـر کـردن کارھـا و ایجـاد

. آینده ای درخشان است

عوامل تھدیدکننده سالمت نظام اداری-٢

استناد به شاخص ھای سالمت نظـام  برخی از این دیدگاھھا، با . در این زمینه دیدگاھھای متعددی مطرح شده است

برخی دیگر آنھا را درچند دسـته فـردی، سـازمانی و فراسـازمانی     . اداری عوامل تھدیدکننده را مورد تحلیل قرارداده اند

عده ای نیـز براسـاس مطالعـات میـدانی عـواملی را مطـرح کـرده انـد و گروھـی دیگربـا یـک            . مورد بررسی قرارداده اند

ای بررسی عوامل تھدیدکننده سالمت نظام اداری را مطرح کرده اند و درایـن زمینـه بـه دو    نگرش سیستمی ، روش ھ

.روش اشاره شده است

.علل ناکارآمدی نظام اداری که در سه سطح بررسی شده است: روش اول) الف 



. با مشاھده عوارض نظام اداری به سوی عوامل آن باید رفت.١

یانی مرحله گذر ازعلل سطحی به علل نیمه بن.٢

. مرحله گذار از علل نیمه بنیانی به علل بنیانی.٣

که در آن با تعریف دقیق مسائل، تجزیه تحلیـل  ) Kepner and Trecoe(استفاده از تکنیک کیپنر و تریکو: روش دوم ) ب

آغاز و از مراحل یاد شده گذشته علـل احتمـالی مسـأله مشـخص مـی شـود و بـرای حصـول اطمینـان از اعتبـار علـل            

. الی، ھریک از آنھا مورد آزمون قرار می گیرداحتم

عوامل تھدید کننده سالمت نظام اداری

گـروه  ٤با توجه به جامعیت این نگرش و براساس تحلیل ھای ارائه شـده عوامـل تھدیدکننـده سـالمت نظـام اداری، در     

.زیرطبقه بندی می شود

تی، عـدم تعلـق سـازمانی و احسـاس بـدبینی بـه       احساس بـی تفـاو  : که عبارتند از) نشانه ھا(عوارض مشھود -٢-١

اھداف، بی توجھی به عامل زمان، تظاھرو ریا، تـرس و فقـدان اعتمـاد بـنفس در ارائـه نظـرات، عـدم تناسـب شـغل و          

شاغل، پائین بودن حقوق و دریافتی کارکنان، بی توجھی به توسعه منابع انسانی تقـدیرگرایی و اعتقـاد بـه شـانس،     

ری، باال بودن ھزینه ھا ، تورم نیروی انسانی، بوروکراسی منفی بـه مفھـوم کاغـذ بـازی، بیکـاری      عدم توجه به بھره و

.پنھان، گردش غیرمعمول نیروی انسانی ، فساد اداری ، عدم توجه به شایستگی ھای نیروی انسانی

بط صـریح و  عـدم تناسـب مسـئولیت و اختیـار، فقـدان ضـوا      : عوارض فوق ناشی از عوامل سطحی زیرمـی باشـد  -٢-٢

روشن ارزشیابی ، نارسایی سیستم تـأمین کارکنـان، بـی تـوجھی بـه آمـوزش مسـتمرو بـروز کـردن اطالعـات، تأکیـد            

برکسب قدرت فردی، توجه به منافع مالی زودرس، استفاده از مدیران غیرمتخصص ، اشتغال ظـاھری، عـدم توجـه بـه     

.اسبانگیزه ھای واقعی، حرف زدن بجای عمل کردن، عدم نظارت من

مقـررات و قـوانین و تشـریفات اداری ، واکـنش کنـد      : علل فوق از علل بنیانی دیگری بشرح ذیل ناشی می شود-٢-٣

نسبت به نیازھای واحدھا و سازمانھا، فقدان فرھنگ برنامه ریزی درازمدت، فقـدان مـالک ھـای ارزشـیابی مناسـب ،      

مشـارکت کارکنـان، نبـود سیسـتم تصـمیم گیـری       عدم احسـاس مسـئولیت درمصـرف منـابع، سـاختارمتمرکز، فقـدان       

بـی تـوجھی بـه    . مناسب، روحیه تقدیرگرایی افراطـی منبعـث از فرھنـگ ملـی، عـدم تعریـف فراینـد ھـای سـازمانی          

آموزش مستمر، جایگزینی ھدفھای فردی بجای ھدفھای سازمانی و عدم التـزام بـه تحقـق اھـداف سـازمانی، تأکیـد       

.عملکرد، برخورد نامناسب با متخلفانبرجنبه ھای ظاھری در ارزیابی 

فقدان تعریف دقیق و روشن از وظایف و مأموریت ھای سـازمانی،  : این علل از علل بنیانی تر زیرناشی می شود-٢-٤

نبودن مالک ھای صریح و روشن برای اجـرای ارزشـیابی و کنتـرل مأموریـت ھـای سـازمانھا، عـدم سـازگاری سـاختار          

وریت ھا، تقلیدی بودن ساختارھای سازمانی و عدم انطباق با شرایط جغرافیـایی و فرھنگـی   سازمانھا با وظایف و مأم

، نبود سیستم مدیریت کیفیت دراصـالح فرآینـدھا، نبـود نظـام توسـعه منـابع انسـانی ، وجـود فرھنـگ مقـاوم دربرابـر            

ه اخالقــی و فرھنگــی در تغییــرات بــدلیل عــدم برنامــه ریــزی مناســب بــرای ھمــاھنگی بــا تغییــرات ، فقــدان نظــام نامــ 

سازمانھا، نبود نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب ، نبود نظام پرداخت مناسب، فقدان نظـام تشـویق و تنبیـه مناسـب،     

خالء فرھنگ پیش گیری قبل از درمان ، نبـود سیسـتم نظـارتی مناسـب، نبـود نظـام مناسـب ارتقـاء و انتصـاب ، نبـود           

.اری و عدم اھتمام مدیران ارشد به این کار و ناکارآمدی نظام مدیریتاستراتژی مناسب برای سالمت نظام اد

عوامل تسھیل کننده سالمت نظام اداری



دیدگاھھای مطرح شده در این زمینه عمدتًا در ارتباط با عوامـل تھدیدکننـده قابـل بررسـی و جمـع بنـدی مـی باشـد و         

ایـن اقـدامات را مـی تـوان بشـرح ذیـل       . برطرف نمایدبطورکلی اقداماتی پیشنھاد شده که نارسایی ھا و علل فوق را

:طبقه بندی کرد

:قوانین و مقررات شامل-٣-١

تدوین و اجرای نظام شایستگی

اصالح قوانین و مقررات انضباطی با جھت گیری پیش گیرانه

تدوین واجرای نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مدیریت

با تأکید برکارمزدی بجای وقت مزدیتدوین و اجرای نظام متناسب پرداخت 

نھادینه کردن قانون و پرھیزاز اقدامات شخصی

تدوین و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب

:نیروی انسانی شامل-٣-٢

üتوسعه مھارتھای حرفه ای کارکنان ازطریق آموزش ھای مستمر

ü گسترش و نھادینه کردن مشارکت ھای کارکنان درفرآیند ھدف گزاری، تصمیم گیری واجرا

üتشویق نوآوری و خالقیت فردی و گروھی کارکنان

üتأکید برخود نظارتی از طریق نظام آموزشی کشور

üافزایش آگاھی ھای کارکنان درزمینه ھای کاری، پیامدھای ھراقدام و…

üبکارگیری مدیران حرفه ای متخصص و متعھد

üتوجه به تفاوتھای فردی درانتخاب، آموزش ، انگیزش، و عملکرد کارکنان.

ü     اســتفاده از یافتــه ھــای علــم ســازمان و مــدیریت درھمــاھنگی بــین انســان و محــیط کــار و رضــایت بخــش کــردن آن

)ارگونومی(

:ازمانی شاملرسالت ھا و مأموریت ھای س-٣-٣

üتغییر نگرش مدیران درتدوین رسالت ھا و مأموریت ھای سازمان از حاکم بودن به خدمت گزاربودن

üتوجه به رضایت مشتری به عنوان اصل اولیه

üتأکید برپاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی

üھاتوجه به متغیرھای محیطی در تدوین رسالت ھا و مأموریت

üتدوین مالکھا و شاخص ھای مناسب اجرا و ارزیابی رسالت ھا و مأموریت ھا

ü تدوین نظام نامه، رسالت ھا، مأموریت ھا، اھداف و آشنا ساختن کارکنان با آنھا

üایجاد یکپارچگی سازمانی از طریق تأکید برارزشھای مشترک فرھنگی درسازمانھا.

:سازمانی شاملساختار -٣-٤

üمتناسب ساختن اختیارومسئولیت درسطوح سازمانی و کاھش ساختارھای موازی

üکاھش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار به سطوح پائین

üاصالح ساختارھای نظارتی متناسب با نیازھای فعلی و افزایش سھم نظارتھای مردمی در این ساختارھا.

üاز ساختارھای تقلیدی درطراحی سازمانیپرھیز

üاصالح فرآیندھا از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت متناسب با وظایف و مأموریت ھای سازمان

üافزایش سھم نظارتھای مردمی در ساختارھای سازمانی

üکاھش انحصار دولتی درخدمات رسانی



:سیستم ھا و روش ھا شامل-٣-٥

üطراحی سیستمی روش ھای انجام کار برای استفاده از بازخوردھای نظارتی دراصالح روابط درونی و بیرونی آن.

üاستقرار سیستم مدیریت کیفیت

üتأکید برپویایی سیستم ھای سازمانی در واکنش به تحوالت محیطی

üرد دستگاھھاتدوین فرآیندھای افزایش نظارت مردمی برعملک

üتسھیل ارتباط مردم و مسئولین

ü   طراحی و استفاده از سیستم ھای اطالعـاتی مـدیریت)MIS (        در تصـمیم گیـری ھـای سـازمانی در سـطوح سـه گانـه

)استراتژیک ، تاکتیکی و عملیاتی. (سازمان

:شیوه ھای افزایش سالمت نظام اداری ) ب 

سالمت نظام اداری مطرح شد و براساس متغیرھـای تھدیدکننـده و تسـھیل کننـده     با توجه به شاخص ھایی که برای 

سالمت نظام اداری شیوه ھایی که براساس مبانی نظری در دسـتور کـار ھمـایش قرارگرفتـه و تحلیـل شـدند عبـارت        

:بودند از

گاھھای دولتـی  یکی از شـیوه ھـای مـوثر در افـزایش بھـره وری و نظـارت برعملکـرد دسـت        : مشارکت ھای مردمی -١

این شیوه بعنوان یک شیوه کارآمد و کم ھزینه دراغلب کشـورھای توسـعه   . افزایش نقش مردم در این دستگاھھاست

.در این زمینه محورھای ذیل درھمایش به بحث گذاشته شد. یافته بکار گرفته می شود

üاشرکت دادن مردم در برنامه ریزیھای اداری ازطریق نظرخواھی از آنھ

üنظرسنجی ھای مستمر و علمی ازمراجعه کنندگان دستگاھھا و دخالت دادن نتایج آن در اداره امور

üتماس ھای مستقیم بین مردم و مسئولین براساس رھنمودھای دینی

üنظرسنجی از مردم درخصوص عملکرد دستگاھھا و تحلیل علمی نتایج

üر به مردم و جلب مشارکت آنھاارائه گزارش ھای مستم

üایجاد واحدھای مستقل روابط عمومی برای تسھیل ارتباط مردم با دستگاھھا

üشرکت نمایندگان مطلع مردم درتصمیم گیریھای دولتی

üاجرای برنامه ھای آموزشی عمومی برای افزایش آگاھی مردم

üراھم ساختن فرصت استفاده از نظرات مردمکاھش تمرکز درتصمیم گیریھا و ف

ü  ایـن سـازمانھا ازطـرق مختلـف دربھبـود عملکـرد دسـتگاھھای اداری تـأثیر مـی گذارنـد           –تقویت سازمانھای غیردولتـی

ازجمله ازطریق گسترش نھاد ھای مدنی و افزایش توانایی ھا و آگاھی ھای آنھا ، ارائـه اطالعـات دقیـق مردمـی بـه      

.پیگیری آن، شفاف سازی اطالعاتمراجع ذیربط و

üاستفاده از کارت گزارش)Report card (   و کارتھـای امتیـاز)Score card (       بـه عنـوان ابـزاری بـرای اظھـارنظر و مشـارکت

شھروندان درارائه خدمات عمومی به منظور برانگیختن اقدام جمعـی ، افـزایش آگـاھی عمـومی و بھبـود پاسـخگویی       

.ری از کاھش کیفیت خدمات و جلوگیری از رانت خواری و رانت جوییدربخش عمومی، جلوگی

پاسخگویی و شفافیت-٢

درایـن ھمـایش   . پاسخگویی ، شفافیت و یکپارچگی سه مفھوم مرتبط به ھم می باشند که روابط میان کنشی دارنـد 

:، مفاھیم فوق از چند جنبه مورد بحث قرار گرفت

ü ولزوم شفاف سازی آناز جنبه قوانین و مقررات

üازجنبه تداخل و دوباره کاری که باعث عدم شفافیت و پاسخگویی می شود.

üازجنبه ریشه ھای تاریخی عدم پاسخگویی دستگاھھا به مردم



üاز جنبه لزوم تغییر نگرش مسئوالن از حاکم بودن به خدمت گذار بودن و پاسخگویی

ü الزم برای پاسخگو بودنتوانایی ھای

üراھنمای پاسخگویی مجریان

üراھبرد کاھش ارتباط مستقیم با کارکنان

üلزوم مستندسازی روش ھا و رویه ھا برای ارائه خدمت به مردم و پاسخگو بودن درمقابل آن

:ترویج فرھنگ خودکنترلی-٣

اد را شکل می دھد، الگوھایی که درپاسخ بـه دشـواریھا و مسـائل    فرھنگ الگوھای رفتاری، احساسی و اداراکی افر

توسط عده ای ساخته و پرداخته شده و این الگوھا چنان پاسخ نیازھا را می دھد که بمرور بـدیھی تلقـی شـده و بـه     

یم و این موضوع نشان می دھد که دربرخورد با پدیده فرھنگ باید بسیار بردباری داشته باشـ . دیگران منتقل می شود

.به ھمین منظور بکاررفته است که رواج تدریجی را می رساند“ ترویج“ مفھوم 

. تحقیقات چند دھه گذشته درزمینه علل موفقیت و شکست سـازمانھا روی فرھنـگ سـازمانی معطـوف شـده اسـت      

. مار مـی رود بطوریکه این عامل تعیین کننده ترین عامل در انسجام درونی و سازگاری و تطبیق بیرونی سـازمانھا بشـ  

در این ھمایش نیز فرھنگ سازمان بعنوان پدیده ای که شخصیت سازمانی را شکل می دھد مورد توجه قرارگرفته بـه  

.عنوان یکی از مھمترین عوامل درسالمت سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت

:در این زمینه مسائل مختلفی مورد بحث قرارگرفت که مھمترین آنھا عبارتند از

üاستفاده از شرایط وعوامل محیطی با توجه به نظریه رفتارگرایی

üاستفاده از نظریه فرھنگ سازمانی

üتعیین مھارتھای فراکنترلی دررفتار شغلی

üبرنامه ریزی برای تقویت مھارتھای خودکنترلی از دوران پیش دبستان

üشیوه ھای تقویت مھارتھای خودکنترلی

ü خانواده ، نظام آموزشی ، رسانه ھای عمومی و آموزش ھای غیررسمی( منابع انتقال مھارتھای خودکنترلی(

üتعھد سازمانی و فرھنگ سازمانی

üتأکید برتقویت اخالقی و دینی کارکنان ازطریق برنامه ھای فرھنگی

نھاافزایش آگاھی ھای مردمی و ترویج اخالق درسازما-٤

از ســوی دیگرنظــارت و . توســعه منــابع انســانی بعنــوان پــیش نیــازھر نــوع تغییــر و تحــول درســازمانھا بشــمار مــی رود

مشارکت مردم بر عملکرد دستگاھھای دولتـی زمـانی محقـق مـی شـود کـه ، اوال سـطح پاسـخگویی وشـفافیت در          

ھـای مردمـی در برخـورد بـا نظـام اداری      ثانیـا ظرفیـت  –که خود معلول مـی باشـد   –دستگاھھای دولتی افزایش یابد 

. بنابراین، این دو الزم و ملزوم ھم ھستند و آنچه این ظرفیت ھا را افزایش می دھـد آمـوزش مـی باشـد    . افزایش یابد

بعبارت دیگروقتی مردم از سازوکارھا و تصمیم ھای اداری مطلع شوند و استاندارد فعالیتھای دسـتگاھھا را بشناسـند   

در . قع وانتظار خود را متناسب با آن تنظیم می کنند و روابط وتعامل مناسبی بین آنھـا حـاکم مـی شـود    در اینصورت تو

ــده مــی شــود         ــاری وانحصــار دی ــای پنھانک ــف فســاد را مســاوی پاســخگویی باضــافه شــفافیت و منھ ــک تعری ــن .ی ای

نکـاری درعملکـرد دسـتگاھھا را    انحصارزمانی بوجود می آید که مردم درحاشیه قراربگیرند و حاشیه نشینی مـردم پنھا 

. افزایش می دھد

:مواردی که در این زمینه مورد بحث قرارگرفت عبارتند از

ü     افزایش آگاھی ھای عمومی ازطریق گسترش سازمانھای غیردولتی که درزمینه پاسـخگویی وشـفافیت عملکـرد قابـل

.دفاعی را درسطح بین المللی داشته اند



üقیم با کارکنان بعنوان راھبردی جدید درارتقاء سالمت سازمانیکاھش ارتباط مست

üآسیب شناسی ساختارھا و بوروکراسی ھای موجود ونقش آن درافزایش یا کاھش انحصار وایجاد فرصت فساد.

üھااستانداردسازی خدمات بخش دولتی به مردم و شفافیت درقوانین ومقررات وشرح وظایف و عملکرد دستگاھ

üافزایش نظارت مردمی از طریق انجام کار گروھی درسازمانھا وتوجه به شوراھای کارکنان درحفظ حقوق دوطرفه

üافزایش انگیزه واقبال عمومی ازطریق بازخورد مناسب نظرات آنھا.

ü مشتریجلب اعتماد عمومی به دستگاھھای دولتی ازطریق ارائه خدمات با کیفیت ورضایت

آثار و پیامدھای فساد وتخلفات اداری) ج 

فساد و تخلفات اداری به ایـن دلیـل مـورد توجـه وبررسـی قرارمـی گیرنـد کـه در ابعـاد مختلـف درون سـازمانی وبـرون             

نتیجه پژوھش ھای انجام شده نشان می دھد که درجـوامعی کـه میـزان فسـاد     . سازمانی تأثیر غیرقابل انکاری دارند

عـالوه  . رمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی آن کشور با مشکل مواجـه مـی شـود   باال باشد، س

پیامدھای ناگوار فرھنگـی را نیـز بـدنبال مـی     -علی رغم تفاوتھایی که با ھم دارند–بر ابعاد اقتصادی فساد و تخلفات 

در این ھمـایش پـی   . با یکدیگر بیشتر میشودآورد و در نتیجه فاصله بین حاکمیت و مردم و حتی سطوح مختلف مردم 

:آمدھای فساد و تخلفات اداری از چند منظر مورد توجه قرارگرفت

. از جنبه آثار فردی که درنھایت باعث آسیب پذیری روحی وعاطفی وتنزل اخالقی فرد می شود-١

پنھان، کاھش کارایی، افزایش فضای افزایش بیکاری : ازجنبه آثار و پی آمدھای سازمانی که پدیده ھائی از قبیل-٢

سوء ظن و بدبینی، به ھدر رفتن نیروھای سازمانی ، تخریب فرھنگ سازمان بعنوان شیوه عمل سازمانی 

وجایگزینی ارزشھای مخرب، تشکیل گروھھای غیررسمی که شدیدا درمقابل گروھھای رسمی می ایستند، عدم 

.پنھانکاری را موجب می شودرضایت مشتری ازخدمات دستگاه، افزایش انحصار و

از جنبه ھای برون سازمانی که عوارضی ازقبیل، افزایش فاصله بین مردم ومسئولین، عدم اعتماد عمومی به -٣

کارکرد دولت، کاھش سرمایه گذاریھای داخلی و خارجی ، تخریب فرھنگ ملی کشور، افزایش فاصله طبقاتی، از 

.را در بردارد… وھم پاشیدن پایه ھای انسجام خانوادگی 

ھدف از بررسی این بخش نشان دادن ابعاد و آثار مختلف ناھنجاریھا درنظام اداری بود تا ازاین طریق بررسی دقیق 

.ترعلل ھرکدام میسرو در نھایت راه حل مناسبی برای کاھش یا از بین بردن آن ارائه شود

نقش مدیران عالی در سالمت نظام اداری) د 

. سـطح اسـتراتژیک ، سـطح تـاکتیکی و سـطح عملیـاتی      . سازمانھا درسه سطح قابل بررسـی اسـت  ھرگونه تغییر در

سطح اول مربوط به تطبیق سازمان با تحوالت محیطی و ترسیم آرمانھا، بصیرتھا و چشـم انـدازھای مطلـوب سـازمان     

و درونـی تـر اسـت    درسطح تاکتیکی ھدفھای غیبی وشیوه ھای دستیابی به آنھا مـدنظر قـرار مـی گیـرد     . می باشد

از سـوی دیگـر ھرتغییـر    . وسطح عملیاتی به ابزارھای رسیدن به ھدف، فعالیت ھا و وظایف اجرایی مربوط مـی شـود  

از آنجـا  . برمبنای یک استراتژی مشخصی صورت می گیرد که خود حاصل تحلیل نیروھای درونـی وبیرونـی مـی باشـد    

ایـن اسـتراتژی ھـا توسـط سـطوح عـالی       .مانی ھسـتند که استراتژی ھای راھھای اصـلی رسـیدن بـه ھـدفھای سـاز     

. درنتیجه نقش مدیران عالی در سالمت نظام اداری حائز بیشترین اھمیت است. مدیریت ترسیم می شوند

درنظامھای سیاسی این نقش به خواست سیاسی تعبیرمی شود ودرعلم مدیریت از آن بنام تعھـد مـدیریت یـاد مـی     

خواست سیاسی یا تعھد مدیریت شرط اولیه و اساسـی در ھـر برنامـه تغییـر و بخصـوص افـزایش پاسـخگویی،        . کنند

دسـتگاھھا عـالوه برترسـیم آرمانھـا و     مدیریت عـالی  . شفافیت و یکپارچگی و درنھایت سالمت نظام اداری می باشد

آنھا شیوه ھـا و الگوھـای   . بصیرتھا، آنھا را دررفتارخود متجلی می کنند و این رفتارالگوی رفتاری سازمان قرار می گیرد



رفتاری درسازمان را شکل می دھند، جھت می دھند ، اصالح یا تغییـر مـی دھنـد و ایـن فرھنـگ سـازمان اسـت کـه         

. اء اختیار وقدرت به منبع توانمندسازی و تحول آفرینی تبدیل شده استشکست یا موفقیت منش

در این پودمان ضمن بررسی مبانی نظری موجود درخصوص مدیریت ورھبری سازمان وتأثیر آن در سالمت نظـام اداری  

:و مبارزه با تخلفات اداری محورھای ذیل مورد تأکید قرار گرفتند

درداخـل سـازمان درزمـان حـال بعنـوان مربـی ودر آینـده        . قش ھای جداگانه ای دارنـد رھبران در درون وبیرون سازمان ن

درخـارج از سـازمان نیـز در زمـان حـال سـخنگوی سـازمان ودرآینـده بعنـوان جھـت           . بعنوان عامل تغییر بشمار می روند

.دھنده عمل می کنند

üاگر این جھت گیـری  . ان را مشخص می سازندمدیران ارشد آرمانھای سازمانھا را شکل می دھند و جھت حرکت سازم

مـدیران ارشـد خـط مقـدم مبـارزه بـا تخلفـات        . متعصبانه و بدون اطالعات کافی باشد حیات سازمانھا به خطر می افتد

.اداری محسوب می شوند

ü    رانجام نمـی  خواست مدیران و تعھد آنھا به ایجاد تغییر، درھرموردی ضروری است و بدون آن اقـدامات سـازمانی بـه سـ

.مبارزه با تخلفات اداری نیز بعنوان یک معلول وحاصل تعھد مدیریت می باشد و بدون آن به بی راھه می رود. رسد

ü   داشتن یک جھت و استراتژی مشخص دربرخورد با تخلفات می توانند برارتقاء سالمت نظام اداری کمک کننـد بشـرطی

ات می توانند بر ارتقاء سالمت نظام اداری کمـک کننـد بشـرطی کـه ایـن      که این استراتژی مشخص در برخورد با تخلف

استراتژی براساس اطالعات درست، ذیربط و به ھنگام ترسیم شده باشـد و مـدیرانی منشـاء اثـر ھسـتند کـه بـا دی        

.راھبردی از موقعیت ھا حداکثر استفاده را می کند و آنھا را تبدیل به فرصت نمایند

د بـا شـکل دھـی، اصـالح یـا تغییـر فرھنـگ سـازمانی، تـدوین اسـتراتژی ھـا و ترسـیم آرمانھـای              بنابراین مدیران ارشـ 

سازمان، جھت دھـی مناسـب نیـروی انسـانی ، توانمنـدی سـازی نیـروی انسـانی ، داشـتن تفکـر راھبـردی و اتخـاذ             

بـا تخلفـات اداری و   استراتژیھای مناسب تغییر براساس اطالعات درست ، به ھنگام و مربوط نقش اصلی را دربرخـورد  

.سالمت نظام اداری برعھده دارند

استراتژی ھای برخورد با تخلفات اداری) ھـ 

چنانچـه مبـارزه بـا ناھنجاریھـا وفسـاد اداری را بعنـوان یـک        . استراتژی راه اصلی رسیدن به اھداف را نشان مـی دھـد  

نه انجام می دھند را می توان درچند قالب ھدف درنظربگیریم در این صورت اقداماتی که کشورھای مختلف در این زمی

:کلی و براساس ادبیات و تحقیقات انجام شده قراردارد که در این پودمان نیزمورد بررسی قرارگرفت

این استراتژی شامل شیوه ھایی چون شفاف سازی قوانین، جریان آزاد اطالعـات، افـزایش   :استراتژی پیش گیرانه -١

نی ، توسعه منابع انسانی، ارائه آموزش ھای ضدفساد به مردم، ایجاد سیستم ھـای  نظارتھای مردمی ونھادھای مد

.می باشد… اطالعاتی دقیق، ترویج ارزشھای اخالقی و 

شامل شیوه ھاییی چون ایجاد سازمان ضدفسـاد، برخـورد مسـتقیم بـا مـوارد فسـاد و       :استراتژی مبارزه مستقیم -٢

.اقدامات رسمی

ی را درچند طبقه کلی، علل اداری و مدیریتی، علل فرھنگی واجتماعی، علل سیاسی وعلـل  اگر علل بروز فساد ادار

اقتصادی تقسیم بندی کنیم در این صورت اسـتراتژیھای فـوق، ھرکـدام مـی تواننـد بـا رویکردھـای اداری و مـدیریتی ،         

.فرھنگی واجتماعی، سیاسی و اقتصادی تدوین گردند

راتژی تلفیقی از دو استراتژی فوق الذکراسـت کـه درھمـایش سـالمت نظـام اداری      این است: استراتژی چند جانبه -٣

در ایـن اسـتراتژی اقـدامات اداری، اقتصـادی ، مـالی ، نظارتھـای عمـومی وقـانونی         . نیز بر این شیوه تاکید شده است

و ھیچکـدام از دو  درکنار افزایش سطح آگاھی مردم، جریان آزاد اطالعات و شفاف سـازی مـورد تأکیـد قـرار مـی گیـرد       

.استراتژی قبلی نفی نمی شود



استراتژی ھای پیشنھادی برای ارتقاء سالمت نظام اداری

براساس موضوع ھای مورد بررسی دراین ھمایش ، مطالعات انجام شده و تجربیات حاصل از اقدامات مربوط به سـالم  

ھـای زیربـرای ارتقـاء سـالمت درنظـام      سازی نظام اداری و شرایط سیاسـی، اقتصـادی و فرھنگـی جامعـه اسـتراتژی     

این استراتژی ھا می توانند درقالب برنامه ھای بلندمـدت تحـول نظـام اداری لحـاظ شـده و      . اداری پیشنھاد می شود 

.برنامه ھای عملی برای اجرای آنھا تدوین گردد

تصدی گری دولتیبازنگری در اھداف، رسالتھا و حدود وظایف و مأموریت ھای دستگاھھا با ھدف کاھش -١

.تاکید به ارزیابی عملکرد دستگاھھا براساس وظایف و مأموریت واھداف بلندمدت و کوتاه مدت آنھا-٢

بازنگری درقوانین ومقررات به منظور الزام مدیران ودستگاھھای دولتی به پاسخگویی درمقابل عملکردشان-٣

و افزایش نظارتھای مردمی) شفافیت( دولتیافزایش سطح آگاھی ھای مردم از تصمیمات وساز وکارھای-٤

ایجاد عزم ملی برای کاھش فساد اداری و اقتصادی ازطریق جلب اعتماد عمومی به عملکرد نھادھای حکومتی-٥

توسعه منابع انسانی بعنوان مھمترین رکن تغییر و تحول درنظام اداری و افزایش خودکنترلی آنھا-٦

د مدیران عالی برای مبارزه با فساد اداریافزایش خواست سیاسی یا تعھ-٧

تاکید برافزایش حساسیت به فرھنگ سازمانی بعنوان عامل اصلی درموفقیت وشکست سازمان ھا -٨

شفاف سازی قوانین ومقررات وجلوگیری از انحصار درارائه خدمات-٩

عـالی دولتـی در فعالیـت ھـای     قانون اساسی و تدوین شـیوه ھـای منـع مداخلـه مـدیران      ١٤٢اجرای دقیق اصل -١٠

اقتصادی

اصالح فرآیندھای سازمانی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت دربخش دولتی-١١

برخورد به موقع وقاطع با عوامل ناھنجاری-١٢

بـا  . اضافه می نماید این استراتژی ھا ھم شامل شیوه ھای پیش گیرانه می شود و ھم شیوه ھای برخورد مستقیم

.بر پیشگیری و شیوه تلفیقی می باشداینحال تأکید 

آموزشی: به نقل از


