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چکیده
سالیان متمادی است که موضوع کاهش فساد و ارتقاء بهرهوری عملکرد کارکنان؛ تمرکز دولتها را به خود جلب مینماید.
ارتقاء هرچه بیشتر بهرهوری و همچنین اصالح عملکرد بخشهای دولتی و کاهش فسادهای اداری؛ اهدافی هستند که
درصورت عدم توجه کافی ،دولت را به مرور زمان با چالش جدی مواجه خواهد نمود .اینجاست که خاستگاه نگاه متفاوت
به قانون دسترسی آزاد به اطالعات دولت ی و شفافیت و نقش بازدارنده آن از فساد در بخش عمومی کشورمان مشخص و
پر رنگتر می شود .غلبه بر این مسائل ،با اصالح ساختاری تعداد محدودی از سازمانهای دولتی قابل حل نبوده و نیاز به
یک احیاء و تحول نوین در مدیریت سازمانهای دولتی است .در هسته این تحول مدیریت منابع انسانی است .چرا که
عامل انسانی ،کلیدیترین نقش را در هر سازمان ایفا می کند .بنابراین ضروری است که به بررسی نقش آفرینی شفافیت
به عنوان نسخه ی بهبود بخش مدیریت منابع انسانی در عصر اطالعات پرداخته شود .این مطالعه نیز با ارائه راهکارهایی
جهت ارتقاء شفافیت در منابع انسانی امید دارد که سکوی پرتابی برای توجه بیشتر اندیشمندان و کارشناسان مدیریت
منابع انسانی به این حوزه باشد.

کلمات کلیدی :شفافیت ،مدیریت منابع انسانی ،دولتی ،فناوری اطالعات
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مقدمه
در دهههای گذشته ،گسترش فساد در بخش دولتی ،توجه بسیاری از نخبگان دانشگاهی و حمایتهای پژوهشی را پیرامون
شفافیت و پاسخگویی را به خود جلب نموده است .موضوعی که عالقهمندی تمام سازمانها اعم از بینالمللی ،منطقهای و ملی
را نیز در راستای رفتار اخالقی کارمندان و ارتقاء عملکرد بخش دولتی دریافت نموده است.
اجماع جهانی وجود دارد که اصالح نهادهای بخش عمومی به دنبال تقویت صداقت ،شفافیت و پاسخگویی و جلوگیری و مبارزه
با فساد رقم خواهد خورد .این موارد خود چالش جدی و پیشرو کشورهای در حال توسعه محسوب میشود .به همین دلیل
غلبه بر چنین موانعی نیاز به اصالحات اساسی در بخش دولتی به ویژه در مدیریت منابع انسانی است که به منظور افزایش
بهرهوری و اثربخشی آن صورت میپذیرد .این مطالعه قصد دارد که ضمن اشاره به گوشهای از فسادهای مختلف در واحد منابع
انسانی ،برای جلوگیری از چنین فسادهایی ،با ذرهبین شفافیت به فرآیندهای منابع انسانی پرداخته و پیشنهادهایی را در این
راستا ارائه نماید.
فساد
فساد عبارت است از شکستن یک نقش یا وظیفه برای دستیابی به منافع شخصیی ببیانرجی و همکیاران )6 :2102 ،در تعریفیی
دیگر اینگونه بیان می شود که فساد اداری عبارت است از استفاده از بخش عمومی در جهت کسب منیافع شخصیی ،بیه-عبیارت
دیگر استفاده از پست ،مرتبه یا پایه ای خاص توسط کارمند اداری برای کسب سود شخصی بمینت )59 :2111 ،فساد از لحیا
حقوقی ،رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به مالحظات خصوصی یا مالحظات قومی و
منطقهای رخ میدهد و معموالً برای موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاههای آنها سر میزنید  ،بیه
کار میرود برز و آکرمن.)0 :2112 ،
گونار میردال عقیده دارد که فساد اداری به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قیدرت شخصیی و اسیتفاده نامشیروع از مقیام و
موقعیت شغلی قابل اطالق است بعباس زادگان .)0535 ،فساد و تقلب پدیدههایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش
با آن دست به گریبانند .پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام ،از جمله اتالف منابع ،کاهش رشد اقتصیادی کشیورها و
کاهش اثر بخشی ،باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده اسیت برهنمودهیای آسوسیای ،
 .)2115آرمسترانگ شفافیت را در دستیابی بدون مانع شهروندان به اطالعات معتبر و موثق و به هنگیام از تصییمات و عملکیرد
بخش دولتی و درستی را هم معنی با صداقت و قابلیت اعتماد در ارائه وظایف رسمی و به عنوان داروی شفابخش فسیاد و سیوء
استفاده اداری در نظر میگیرد بآرمسترانگ.)2119 ،
فساد در منابع انسانی بخش دولتی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،فرآیند مدیریت منابع انسانی ضعیف حاصل خدمات مدنی بزرگ و فاقد شرایط ،همیراه
با ساختارهای انگیزشی تحریف شده و فقر اخالق کاری بوده که در نهایت از سیاخت ییک بخیش عمیومی پرقیدرت ،کارآمید و
پاسخگو جلوگیری میکند .فساد ،به ویژه در شکل حمایت ناعادالنه ،پارتیبازی و سوء استفاده از قیدرت میتوانید تمیام اجیزای
فرآیند مدیریت منابع انسانی از جمله مدیریت استخدام ،ارتقاء ،جبران خدمات ،وضیعیت خیدمات و سیوابق کیاری کارکنیان را
تحت تأثیر قرار دهد بچینه.)2109 ،
فساد میتواند تمام جنبههای فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با تبعیض ،پارتیبازی ،سوء استفاده از قدرت در نواحی استخدام،
آموزش ،ارتقاء و انتقال تحت تأثیر قرار دهد .همه اینها ممکن است از وجود قیدرت اختییاری بیدون کنتیرل ،فقیدان صیداقت،
پاسخگویی ،کنترل و توازن و شفافیت در سراسر میدیریت خیدمات منیابع انسیانی ناشیی گیردد بچینیه .)2109 ،در ادامیه بیه
نگرانیهای حاصل از وجود فساد در بخشهای مختلف مدیریت منابع انسانی اشاره میگردد:

566

www.SID.ir

Archive of SID

 -1انتصابها و ارتقاهای عمومی
به طور خاص ،خطرات ناشی از خرید و فروش پست و مقام ،تبعیض ،پارتی بازی و فساد در استخدام و ارتقاء ،از نگرانیهای
عمده بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته میباشد .این اقدامات میتواند موجب بکارگیری کارکنان ناالیق و ناشایسته و
کمک به توسعه شبکههای حمایتی فاسد در خدمات عمومی شود و تا حد زیادی از شکلگیری یک ساختار بوروکراتیک قوی و
کارآمد جلوگیری کند.
 -1-1خرید یا فروش موقعیت شغلی

در بسیاری از کشورها خرید و فروش موقعیت به وییژه موقعیتهیای پرمنفعیت و سیودآوری کیه فرصیتهایی را بیرای فعالییت
غیرقانونی فراهم میکند؛ مرسوم است .به طور مثال در بنین و سنگال ،بیشترین تقاضیا بیرای شیغل بپسیتهای جیذاب) بیرای
گذرگاههای مرزی با تراکم بسیار باالیی از معامالت و تعامالت با مردم و همچنیین در بنیادر ،فرودگاههیا و تقاطعهیای جیادهای
شلوغ میباشد بفلد استد .)2115 ،در چین ،فساد در فروش موقعیتهای مدنی بصورت گسترده و به ویژه در سیط دولتهیای
محلی وجود دارد بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
 -2-1حمایت

حمایتهای سیاسی و پارتیبازی براساس روابط خویشاوندی یا تبعیت سیاسی ،ضمن وابستگی به زمینه محلی از شیوههای
رایج در بسیاری از کشورهای درحال توسعه میباشد .در غیاب فرآیند استخدام عادالنه و شفاف ،مقامات میتوانند با استفاده از
اختیارات خود برای استخدام و ارتقاء دوستان ،بستگان یا حامیان سیاسی به مشاغل عمومی دست بزنند که در غیر اینصورت
نمیتوانستند به این شغل دست پیدا کنند.
اگرچه برخی کشورها مراکز بازرسی در محل را برای رسیدگی به این چالش دارند؛ ایین حرکیت لزومیاً خطیرات پارتیبیازی در
فرآیند استخدام را از بین نمیبرد .همچنانکه ممکن است پارتیبازی پس از بازرسی مرکز صورت پذیرد .به عنوان مثال ،ممکن
است سؤاالت امتحان را به داوطلبان خاص خود منتقل کنند .در مرحله مصاحبه ،کسانی که ارتباطات بهتر دارند ،ممکین اسیت
امتیاز بهتری را نسبت به پسران و دخترانی که از خانواده های نخبه هستند ،کسب کنند بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
در برخی کشورها ،همانند فیلیپین و مالزی ،توصیههایی از طرف مقامات دولتی به عنوان یک معیار انتخاب مورد اسیتفاده قیرار
میگیرد .این اقدام میتواند به سوء استفاده منتهی شده و ضمن ایجاد یک رابطه حیامی-موکیل ،0فیرد خیود را میدیون کسیی
احساس میکند که مورد توصیه او قرار گرفته است بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
همچنین در بسیاری از ادارات دولتی یک روند رو به رشدی برای استخدام قرارداد-پایه 2به جای انتصاب تصدی وجود کیه دارد
که با یک احتیاط بیشتری نسبت به اینکه چطور انتخاب شود ،چه کسی انتخیاب شیود و میدت زمیان انتصیاب عمیل میشیود
بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
 -3-1مداخله سیاسی در انتصابات

وابستگی سیاسی میتواند در انتصاب کارمندان دولتی ،سیاسی شدن بخش دولتی همچیون انگیزههیای احیزاب سیاسیی بیرای
بدست آوردن کنترل بر بوروکراتها بدیوانساالران ،مأموران دولتی) نقش مهمی را ایفا میکند .برخی کشیورها اغلیب بیه طیور
ضمنی یا صری لزوم عضویت در حزب ،به عنوان یک پیش نیاز برای پیوستن به انجام خدمات مدنی ،همچون یک هنجار پنهان
پذیرفته شده است .برای مثال در چین ،اعضای حزب کمونیست  9درصد از جمعیت را تشیکیل میی دهنید ولیی  31درصید از
patron-client
contract-based
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پستهای خدمات مدنی را در اختیار دارند .در سنگاپور ،حزب مشارکت مردمی نفوذ قوی در انتصابات پستهای کلیدی دولیت
دارد .در فیلیپین ،در یک نظرسنجی از کارمندان عالی رتبه شیهری ،اکثرییت ب 99درصید) از پاسی دهندگان نشیان دادنید کیه
دخالت یا فشار از سوی سیاستمداران یا دیگر افراد تأثیرگذار در استخدام وجود دارد بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
 -4-1مدیریت عملکرد ،انتقال و ارتقاء

ساختارهای ضعیف در خدمات مدنی پایههای عملکرد خوب را سست نموده و نتیجه خود را در اخیالق کیاری و ارائیه خیدمات
ضعیف نشان میدهد .معموالً اداره امور عمومی برای به حداقل رساندن هزینه و میسر ساختن فرصتهای توسعه مسیر شیغلی؛
ارتقاهای خاص را به کارکنان موجود محدود میکند .ارتقاء داخلی و انتقال ممکن است فرصتهایی را برای پارتی بیازی فیراهم
کند ،همچنانکه مدیران به طور معمول آزادی عمل بیشتری در مدیریت عملکرد و ارتقاء دارند .در کشورهایی کیه انتخیاب بیر
اساس شایستگی صورت میگیرد ،ارتقاء و فرصتهای چرخش شغلی ممکن است به وفاداریهای سیاسی گره زده شود .به طیور
مثال در تایلند ،سیاستمداران منتخب میتوانند بواسطه مداخلههایی در فرآیندهای ارتقاء کنترل بوروکراتهیا را بدسیت آورنید.
همانطوری که وزیر قدرت فوقالعادهای در معرفی و موافقت در ارتقاء به پستهای کلیدی همچیون دبییران 5دائمیی ،میدیران و
معاونان مدیران در سازمانهای کلیدی است بپوچاروئون و بریالنتس.)2105 ،
همچنین انتقالهای کارکنان میتواند به سوء استفادهای از طرف مدیران فاسد به عنوان یک پاداش یا مجازات برای صداقت
تبدیل شود .در برخی کشورها ،برای توسعه شبکههای فساد در تعامالت خود با کاربران خدمات؛ سیستمهای چرخش کارکنان
برای محدودکردن فرصتهایی برای کارکنان در موقعیتهای «پرمنفعت» همچون گمرک معرفی کردهاند .چرخش مقامات
ممکن است به رؤسای فاسد قدرت غیرضروری بدهد .مثالً ،ممکن است آنها با واگذاری موقعیتهای جذاب بفروش انتصابها در
موقعیتهای جذاب) به فروش آنها دست بزنند یا مقامات را به عنوان یک مجازات آنها را به جایگاههای دور منتقل کنند.
همچنین چرخش بگردش شغلی) ممکن است انگیزهای برای کارکنان به وجود آورد که تا زمانی که آنها در بسیاری از
پستهای «پرمنفعت» مستقر هستند خود را بی نیاز سازند بفلد استد.)2115 ،
 -5-1دربهای چرخان

ال در آن فعالیت مینمودند ،دوباره بهکارگرفته شوند .افزایش
منظور زمانی است که مقامات سابق دولت برای بخشهایی که قب ً
تحرک بین بخش خصوصی یا دولتی به این مسئله دامن زده و باعث باال رفتن خطرات ناشی از دربهای چرخان یا تسخیر
سیاست میشود .برخی استدالل میکنند که این عمل حرکت عقب و جلو بین بخشهای خصوصی و عمومی تنظیمکنندگان و
سیاستگذاران را به دانشی تخصصی و بینشی عملی در مسائل و فرآیندهای بسیار پیچیده و فنی مجهز میکند ،به طوری که
نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد آنها اغلب بر اساس شایستگیشان استخدام نمیشوند ،اما به خاطر ارتباطات و
دسترسیهای ویژه به کسانی که در دولت کار میکنند؛ پذیرفته شدهاند بزینباور .)2102 ،این عمل در بسیاری از کشورها رو به
افزایش است .به عنوان مثال ،در بررسی مسیر شغلی اعضای کنگره در ایاالت متحده ،الپیرا و توما ب )2102نشان دادند که
کمتر از  %01از اعضای کنگره در سال  0591بواسطه البی کنار گذاشته شدند و همینطور بیش از نیمی از کل اعضای کنگره
در سال  2102در حالی کنار گذاشته شدند که بهواسط البی ثبت نام شده بودند .درحالی که چنین عملی مستقیماً غیر قانونی
نیست ،دربهای چرخان ممکن است به تضاد منافع ،تسخیر قانون و فساد که هر دو در حین و بعد از دوره قانونی در اداره
عمومی منجر میشود .به طوری که تعدادی از تحلیلهای کشوری و مطالعات موردی آن را مورد تایید قرار داده است ببرزیس
و کاریوله.)2102 ،
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 -2حقوق و مزایا
 -1-2حقوق کم و فساد

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،دستمزدهای خدمات عمومی به سرعت در طول دو دهه گذشته کاهش یافته است .با
توجه به فقدان منابع و در نتیجه سیاستهای تعدیل مالی در برنامههای تثبیت کننده ،حقوق های خدمات عمومی و شرایطی
که قبالً بخش خصوصی پشت سر گذاشته است ،تفاوت بین دستمزدهای بخش عمومی و خصوصی با یک روند ناهمسانی روبه
رشد است بچینه.)2115 ،
اجماع گستردهای وجود دارد که حقوق پایین و سیستمهای نظارتی ضعیف زمینههای پرورش فساد را ایجاد میکنند .به طوری
که سط پایین پرداخت به کارکنان استراتژیهای متفرقه شخصی را برای رسیدن به درآمد باال توسعه میدهد؛ فعالیتهایی
مثل آموزش ،مشاوره برای سازمانهای توسعهای ،عاملیت شرکتهای خصوصی ،انجام کار دوم 2در بخش خصوصی یا بهرهگیری
از سیستمهای سخاوتمندانه اعطای حمایت مالی اضافی و پرداخت کمک هزینه .همچنین فساد میتواند به یک استراتژی
متفرقه برای جبران مشکالت اقتصادی تبدیل شود .به طوری که با پرداخت پایین به مقامات ،آنها به تقاضای رشوه یا
پرداختهای غیررسمی برای انجام خدماتی که باید رایگان صورت پذیرند؛ و یا سوء استفاده از منابع عمومی برای کسب منفعت
خصوصی ،روی میآورند .در چنین شرایطی ،وقتی که دستمزد کارکنان شهری زیر استانداردهای زندگی قرار دارد و یا یک
بیعدالتی در جبران خدمت نسبت به حقوقهای بخش خصوصی احساس میکنند؛ اغماض بیشتری نسبت به اشکالی از فساد
به عنوان «نیاز پایه »9از خود نشان میدهند .کاهش دستمزدها و قدرت خرید شرایطی را ایجاد میکند که بخش عمومی به
سختی میتواند کارکنان باانگیزه ،شایسته و صادق را جذب و حفظ نماید و موجب خروج کارکنان مجرب از دولت و ورود آنها
به بخش خصوصی میشود؛ چرا که فرصتهای شغلی و پرداختهای انگیزشی بهتری در آنجا وجود دارد.
 -2-2حقوق باال و فساد

در تئوری ،حقوق باالتر موجب کاهش انگیزه برای اشکالی از فساد برای نیازهای پایه میشود .همچنین موجب پرهزینهتر شدن
فساد میشود به طوری که افزایش رفتار مفسدانه خطر از دست داد شغل با ارزشی را بیشتر میکند .با این حال ،شواهد نشان
میدهند که افزایش حقوقها بدون ایجاد سیستمهای نظارت و کنترل مؤثر و افزایش زیانهای ناشی از گرفتاری بهواسط یک
کار مفسدانه ،بینتیجه بوده و بدون وجود این شرایط ،یک روش مؤثر مبارزه با فساد نخواهد بود بچینه.)2115 ،
عالوه بر این ،هنگامی که مدیریت منابع انسانی ،فاقد شفافیت و یک چارچوب جبران خدمت استاندارد باشد ،افزایش حقوقها
میتواند درهای پارتیبازی ،سوء استفاده و «نهادینهسازی» شکارگری 6را باز کند .به طور مثال در زیمباوه در سال  ،2102این
کشور با یک کالهبرداری حقوق و دستمزد روبه رو شد باشاره به ساالری گیت .)9مدیران اجرایی ارشد در شرکتهای دولتی و
دیگر نهادهای عمومی علیرغم عملکرد اقتصادی ضعیف ،برای خود حقوقهای گزاف در نظر گرفته بودند .برای نمونه ،مقامات
ارشد در فساد گسترده زیمباوه ،به واسطه دسترسی نامحدود به سوخت و مسافرت هوایی به اعطای حقوقهای سنگین برای
خود دست میزدند در حالی که حقوق کارکنان آنها برای مدت بیش از نیم سال پرداخت نشده بود .مدیران منابع انسانی هم
در این کالهبرداری دست داشتند بانکیوب و مانگانیدز.)2102 ،
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 = Salarygate 9نام رسوایی کشف شده در اواخر سال  2105در زیمباوه بوده که عمدتاً توسط رسانههای دولتی و خصوصی صورت گرفت .ایین رسیوایی
در سال  2102نیز ادامه داشته و چندتن از مقامات بلند پایه دولت و سیاستمداران را درگیر و گرفتار نمود.
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 -3-2امرار معاش وکمک هزینه

امرار معاش متشکل از پرداختهای روزانه که توسط سازمانها برای پوشش مخارج کارکنان در قبال فعالیتهای کاری تحمیل
شده ،پرداخت میشود .اشکال مختلف کمک هزینه در بسیاری از کشورها به عنوان یک استراتژی مقابلهای برای جبران
دستمزد پایین بخش عمومی استفاده شده است .چنین شیوهای به اثبات رسیده است که برای دولتها در کشورهای توسعه
یافته بسیار هزینهآور است .به عنوان مثال در تانزانیا ،مقدار کمک هزینه اختصاص داده شده برای سال مالی 2101/2115
نشان می دهد که  %95از کل الیحه دستمزد را شامل شده است بانجمن سیاست.)2115 ،
فرصتهای زیادی برای سوء استفاده از روش امرار معاش وجود دارد .کمک هزینه را میتوان در یک نرخ باالتر از نرخ مشخص
شده پرداخت کرد یا به کارکنانی که مستحق نیستند ،پرداخت گردد .مقامات بلند پایه میتوانند از امرار معاش و کمک هزینه
بعنوان سیستم سودآوری به نفع خودشان سوء استفاده کنند .پروژههای اعطا کننده سرمایه میتوانند توسط مقامات دولتی برا
تقویت شبکه حامی خود و تقویت روابط موکل-حامی 3دستکاری شوند .فعالیتهای کاری را میتوانند بوسیله کند کارکردن،
زمانبندی غیرضروری آموزش یا اغراق در مدت زمان انجام کار دستکاری کنند .امرار معاش هم تقریباً در معرض سرقت یا
کالهبرداری بمرتبط با کارگاه) میباشد .مصاحبههای انجام شده با مقامات دولتی و غیر دولتی در ماالوی و اوگاندا نشان
میدهد که کمک هزینهها باعث فراهم کردن و درک شرایط ناعادالنه در ارتباط میان کارکنان میشود بویان ،میلر ،تمبا و
بوکولوکی .)2102 ،عالوه براین ،مقامات دولتی با گرفتن مسئولیتهای اضافی خارج از وظایف رسمی خود ،با خطرات زیادی
روبرو میشوند که با منافع آنان در تضاد است بمثل راهاندازی شرکتهای خصوصی یا مشاوره برای سازمانهای بینالمللی).
 -4-2غیبت و سایر سوء رفتارهای کارکنان

پرداخت حقوق پایین به کارکنان باعث می شود که آنها زمان قابل توجهی از وقت اداری را برای فعالیتهای رانتجویی یا
استراتژیهایی برای جبران حقوق کم خود بگذرانند که باعت کاهش بهرهوری بخش دولتی و تضعیف کیفیت خدمات میشود.
به عنوان مثال ،مطالعه بانک جهانی در سال  2101بر انواع مختلفی از سوء رفتارهای غیر پولیبمادی) بهواسطه ارائهدهندگان
اصلیبدر خط مقدم) بهمچون معلمان ،پزشکان ،بازرسان و دیگر مسئوالن دولت) به عنوان فساد آرامبخاموش) تأکید میکند و
به تأثیر آن ها بر کمیت و کیفیت خدمات عمومی اشاره میکند .چنین رفتارهایی شامل نرخ باالی غیبت ،مشاهده انحراف
غیرقابل انتظار در رفتار ،سط پایین تالش نسبت به آنچه انتظار میرود ،تخطی عمدی از قوانین و یا سوءاستفاده از امکانات
عمومی ،منابع و تجهیزات برای استفاده یا منفعت شخصی میباشد.
به عوان مثال ،نشان میدهد که معلمان مدارس ابتدایی در تعدادی از کشورهای افریقایی %09 ،تا  %29از زمان کاری را غایب
هستند ،این در حالی که بخش قابل توجهی هم در مدرسه به آموزش نمیپردازند بتالش کم) .به طور مشابه ،پرسنل مراقب
سالمت زمان قابل توجهی از وقت رسمی اداری را در شغل دوم میگذرانند ،که معموالً در بخش مراقبتهای بهداشتی
خصوصی و یا در حال آموزش و یا در فعالیتهای دیگر مانند کشاورزی مشغول میشوند .آنها آشکارا اعتراف میکنند که به
طور غیر قانونی افرادی را برای ارائه خدمات و فروش داروهایی که مشتریان نیاز دارند ،اجیر میکنند و همچنین کارکنان
بهداشت اعالم کردند که بزرگترین منبع درآمد خود را از کشاورزی بدست میآورند .این اشارات نرخ باالی غیبتها را تصدیق
میکند .یک مقایسه بین ساعات کار اعالم شده با مدت زمان کار مشاهده شده در طول دوره یک ماه نشان داد که ساعات
کاری مؤثر در بسیاری از موارد ،یک سوم یا کمتر از آنچه اعالم شده ،میباشد ببانک جهانی.)2101 ،
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 -5-2کارکنان شبح یا روح

9

مسأله کارکنان شب به عنوان یک چالش رایج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده میباشد .یک کارگر شب میتواند
یک فرد واقعی باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه در لیست پرداخت قرار میگیرد و یا یک فرد ساختگی توسط یک کارمند متقلب در
لیست پرداخت قرار داده شده است و حقوقی به کارکنان شب پرداخت میکنند .به طور مثال در غنا ،اتحادیه اروپا بودجه
پشتیبانی برای حذف کارکنان شب از لیست پرداخت بخش دولتی فراهم کرد بایراکتیو.)2102 ،
در نیجریه ،در سال  2112وزارت دفاع  22111نام جعلی در لیست پرداخت خود کشف کرد .در حالی یک روش غربالی در
همان سال نشان داد که  21111هزار نام اضافی در اسناد رسمی دولت ثبت شده است .وزارت اطالعات فدرال و گرایش ملی01
نشان داد که  %61از کارکنان سط کیفیت کار پایین داشته و یا کارکنان شب هستند .فقدان شفافیت و پاسخگویی میتواند به
هر کسی که به نحوی با دولت ارتباط داشته نام خود را در بیمه بیکاری و دریافت حقوق و دستمزد ایجاد کند .این وضعیت این
حقیقت را نمایان میکند که مقامات بومی دولتی ،سهم بزرگی از منابع نفتی نیجریه را بهواسطه تعداد زیادی از کارکنان بدست
می آوردند .سیاستمداران موقعیت کارکنان مهاجر در لیست پرداخت دولتی گزارش داده که آنها را برای رأی دادن به جای خود
ثبت میکنند .همچنین در برخی موارد مقامات دولتی حقوق بازنشستگی متوفی را جمعآوری نمودند بآیددیا2102 ،؛
اسپرینگر.)2102 ،
 -6-2سرقت حقوق

همان پول اختصاص داده شده برای پرداخت به کارکنان دولت است که به سرقت میرود .برای مثال در افغانستان که هنوز
زیرساختهای مالی اندک و همچنین اقتصاد نقدی تا حد زیادی در جای خود باقی مانده است ،حقوق و دستمزد پرداخت شده
به صورت نقدی میتواند به راحتی قبل از رسیدن به ذینفع مورد نظر به سرقت رود .یک بررسی توسط پلیس ملی افغانستان
نشان داد که حداقل  %01از حقوق ،به مأموران پلیسبشب ) که وجود نداشتند؛ پرداخت میشد به طوری که واسطههای داخل
سلسه مراتب پلیس این تفاوتها را به جیب میزدند برایس و فیلیپلی.)2101 ،
 -3آموزش
توجه به کارگاهها و کنفرانسها ،خصوصاً زمانی که توسط سازمانهای کمککننده حمایت میشود؛ میتواند فرصتهای شغلی
جدیدی برای کارکنان بخش دولتی باز کند و به خطر تبعیض و حمایت در انتخاب افراد ذینفع در راستای ارتقای ظرفیت
مداخالت را دامن بزند .به طور خاص طرحهای سخاوتمندانه سازمانهای کمککننده 00ممکن است انگیزه حضور کارکنان در
این جلسات یا دورههای آموزشی را به جای حضور در کار را با انحراف روبرو کند .به طوری که عمل فراهم کردن «اجرای کمک
هزینه »02باعث ایجاد رخدادهای بسیار جذابی برای مدیران سط باال شود ،اما کارکنان سط پایین مزیت بیشتری از این
مداخالت میبرند بویان و همکاران2100 ،؛ چینه.)2115 ،
شفافیت و منابع انسانی بخش دولتی
یکی از دالیلی که باعث میشود کارکنان فاسد در سازمان به کار خود ادامه دهند ،نبود یک سیستم نظارتی دقیق و درستکار
است .شاید افراد ناظر را هم بتوان در فسادهای گوناگون در سازمانها دخیل دانست .چرا که اگر آنها کار خود را به درستی
انجام داده و یا با افراد فاسد در سازمان شریک نباشند ،نباید شاهد هیچگونه فسادی باشیم .اما رویکرد شفافیت باعث میشود
9
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که دایره نظارت از داخل سازمان به خارج سازمان گسترش پیدا کرده و مردم و سازمانهای مردم نهاد نیز جزئی از سیستم
نظارتی سازمان محسوب شوند .در برخی کشورها بهمانند ایران) حتی با وجود تصویب قانون دسترسی آزاد به اطالعات،
همچنان هیچ گونه حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است .به گفته برخی محققان بزندیه و ساالرسروی )0552 ،حق
دسترسی به اسناد و اطالعات دولتی پشتوانة نظری عمیقی دارد و عالوه بر اینکه یکی از حقوق بنیادین بشری است ،از توابع
اصلی شفافیت نیز میباشد ،به طوریکه تحقق کامل حق دسترسی به اطالعات بدون وجود شفافیت بیمعناست و برای
دستیابی به این حق ،گریزی جز شفافیت در الیههای مختلف سازمانی وجود ندارد بزندیه و ساالرسروی .)0552 ،شاید هم
بتوان مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور ،پاسخگویی و صداقت در سازمان دانست.
در محیط های اداری غیرشفاف و مبهم ،امکان کجرویهای اداری افزایش مییابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل میشود.
بنابراین ،شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و مؤثرترین شیوههای مبارزه با فساد اداری ،خروج از فضای تاریک و
مبهم و شفافسازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است .فناوری اطالعات رویکرد جدیدی را در ایجاد شفافیت،
افزایش پاسخگویی ،صداقت و ترویج راهبرد ضد فساد به دولت ها پیشنهاد میدهد .دولتهای بسیاری اجرای قوانین شفاف را با
استفاده از ابتکارات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات یعنی از طریق دولت الکترونیک انجام میدهند برلی و ساب هارول،
.)2115
پاسخگویی و شفافیت ،پایه های الزم االجرای نظارت مردم ساالرانه هستند که بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی را به
تمرکز بر نتایج ،پیگیری اهداف روشن ،توسعه راهبردهای مؤثر ،نظارت بر عملکرد و گزارش آن وادار میکنند .پاسخگویی ،به
افراد و سازمان های مسئول در برابر عملکرد اشاره دارد و شامل پاسخگویی مالی ،پاسخگویی اداری ،پاسخگویی سیاسی ،و
پاسخگویی اجتماعی است .شفافیت شامل تسهیل دستیابی شهروندان به اطالعات و درک سازوکارهای تصمیمگیری توسط آنان
است .شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهای واض و دستیابی به اطالعات شروع میشود .درستی و راستی به عنوان
بری بودن از ارتشاء و شرایط سالم و هممعنی با صداقت است بسازمان ملل.)2112 ،
اینجاست که خاستگاه نگاه متفاوت به قانون دسترسی آزاد به اطالعات دولتی ،شفافیت ،پاسخگویی و نقش بازدارنده آن از فساد
در بخش عمومی مشخص و پررنگتر می شود .غلبه بر این مسائل ،با اصالح ساختاری تعداد محدودی از سازمانهای دولتی
قابل حل نبوده و نیاز به یک احیاء و تحول نوین در مدیریت سازمانهای دولتی است .در هسته این تحول مدیریت منابع
انسانی است .چرا که عامل انسانی ،کلیدیترین نقش را در هر سازمان ایفا میکند .بنابراین ضروری به نظر میرسد که به
بررسی نقشآفرینی شفافیت به عنوان نسخه ی بهبود بخش مدیریت منابع انسانی در عصر اطالعات پرداخته شود .جدول  0به
سیاستها ،رویهها و اقدامات شفافیت در راستای نقشهای منابع انسانی در بخش عمومی اشاره شده است:
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جدول  .1عملکردهای منابع انسانی در راستای شفافیت
نقش منابع انسانی

تحلیل شغل

استخدام

آموزش

سیاستها ،رویهها و اقدامات شفافیت
 انتشار اطالعات مربوط به ابعاد مختلف یک وظیفه و تشری کامل شغل انتشار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغل انتشار اطالعات مربوط به تغییرات در شرح شغلها و شخص پیشنهاد دهنده تغییر انتشار اطالعات مربوط به صالحیتها و شایستگیهای الزم برای هر شغل انتشار شاخصها و معیارهای کامل و دقیق که برای استخدام ارزیابی میشوند .ببرای آمادگی بیشتر داوطلبان) انتشار نتایج نهایی بررسی صالحیتهای افراد استخدام شده و استخدام نشده به صورت جامع برای جلوگیری ازهرگونه پیش داوری.
 انتشار اطالعات افرادی که بهواسطه آنها شخص یا اشخاصی خاصی به استخدام سازمان درآمدند. انتشار اطالعات مربوط به پیشبینیهای صورت گرفته در مورد عملکرد شخص استخدام شده در آینده انتشار اطالعات مربوط به قوانین حاکم بر آموزش کارکنان انتشار اطالعات مربوط به آموزش های صورت گرفته برای کارکنان و گزارش کامل از نحوه اجرا تا نتیجه اجرایدوره آموزشی
 انتشار اطالعات مربوط به روشهای آموزشی بهکارگرفته شده و دالیل استفاده از آن انتشار اطالعات مربوط به مخارج صورت گرفته برای دورههای آموزشی ببه تفکیک هر دوره آموزشی و باجزئیات کامل)
 انتشار اطالعات مربوط به برگزارکننده دوره آموزشی بخصوصاً در صورت استفاده از اشخاص خارج سازمان) انتشار اطالعات مربوط به اهداف و برنامهریزی آموزشی واحد منابع انسانی برای آینده سازمان -انتشار اطالعات مربوط به ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده به تفکیک هر کارمند

ارزیابی عملکرد

 انتشار اطالعات مربوط به شاخصهای کمی و کیفی مورد بررسی در ارزیابی عملکرد انتشار اطالعات مربوط به ارزیابان بررسی عملکرد انتشار گزارش های مربوط به نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان با جزئیات و به تفکیک هر کارمند انتشار اطالعات مربوط به هزینههای صورت گرفته برای انجام هر ارزیابی عملکرد انتشار یک برنامه زمانی منظم ارزیابی عملکرد کارکنان -انتشار اطالعات مربوط به روش های ارزیابی صورت گرفته و دالیل استفاده از آن

مدیریت پاداش /
مجازات

 انتشار اطالعات مربوط به قوانین حاکم بر نحوه پاداش و مجازات کارکنان انتشار میزان پاداشهای نقدی اهدا شده به کارکنان و علت آن به تفکیک هر شخص انتشار میزان پاداشهای غیر نقدی اهدا شده به کارکنان و علت آن به تفکیک هر شخص انتشار اطالعات مربوط به مجازات مالی کارکنان و علت آن انتشار اطالعات مربوط به ارتقاء یا تنزل مقام کارکنان و علت آن -انتشار اطالعات افرادی که با پاداش یا مجازات یک شخص در سازمان موافقت نمودند

حقوق و دستمزد

 انتشار اطالعات مربوط به قوانین مربوط به حقوق و دستمزد سازمان و بودجه اختصاصی به آن انتشار اطالعات مربوط به میزان حقوق دریافتی کارمندان سازمان -انتشار اطالعات مربوط به روند دریافتیهای کارکنان در قالب نمودار و جدول
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جلسات

 انتشار اطالعات مربوط به جلسات آتی واحد منابع انسانی و هدف آن انتشار گزارشهای کامل هر جلسه و نتایج آن انتشار اسامی کلیه اعضای جلسه و جایگاه سازمانی آنها بلیست حضور و غیاب جلسات) انتشار تصویر صورتجلسه و متن کامل مصوبات انتشار مشروح و نیز چکیده مذاکرات جلسات انتشار فایلهای صوتی و تصویری جلسات برای بررسی دقیقتر -انتشار اطالعات مربوط به هزینههای جلسات برگزار شده

شکایات

 انتشار اطالعات مربوط به شکایات صورت گرفته از هریک از کارکنان انتشار اطالعات مربوط به نتایج پیگیری شکایات صورت گرفته -قابلیت دریافت نظرات مردمی ناشی از نظارتی که بواسطه شفافیت صورت گرفته است

کلیت واحد منابع
انسانی

 انتشار چارت سازمانی همراه با مشخص بودن جایگاه کارمندان انتشار اطالعات کلی هر کارمند و اطالعات تماس آنها به طور کامل انتشار اطالعات مربوط به وضعیت حضور و غیاب شخص در سازمان در طول سال امکان دسترسی آنالین به وضعیت حضور شخص در سازمان انتشار اطالعات مربوط به دارایی های اشخاص کلیدی سازمان قبل از ورود به سازمان و بعد از خروج از سازمان انتشار بیوگرافی شخص باشخاص) عالیرتبه وکلیدی سازمان و واحد منابع انسانی انتشار هزینه های صورت گرفته در واحد منابع انسانی به تفکیک و با جزئیات کامل بمثالً اقالم مصرفی و غیرمصرفی و )...

با توجه به این جدول ،مفهوم انتشار این است که اطالعات مربوطه میبایست از طریق کوتاهترین و آسانترین مسیر ممکن در
اختیار عموم قرار گیرند .امروزه نیز در عصر اطالعات سهلترین دسترسی ،از طریق فناوری اطالعات و اینترنت امکانپذیر است.
عالوه بر آن ،نباید از به روزآوری و انتشار مرتب و دقیق مطالب ،غافل شد .همچنین برخی فعالیتهای صورت گرفته میبایست
در راستای شفافیت کلی سازمان صورت بگیرد و نگاه جزئی برخی موارد در جدول فوق برای توجه بیشتر به موضوع شفافیت در
نگاه کلی به سازمان است .همچنین برای مدیریت منابع انسانی ،وظایف و اقداماتی پیشنهاد شده که در جدول  2ارائه شده
است:
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جدول  .2خالصهای از فرآیند مدیریت منابع انسانی شفاف

استخدام

 تدوین شرح شغل شفافیت برای کارمندان بقرارگیری اهداف شفافیت در شرح شغلهای سازمان) جذب متخصصان شفافیت برای هر سازمان بتشکیل کمیته شفافیت) استخدام کارمندانی که آگاهی بیشتر و جامعتری از موضوع شفافیت دارند. برند سازمان شفاف انتخاب و همکاری با کارفرمایانی که کار خود را به طور شفاف انجام داده و برای این حق توجه و احترام قائل هستند. معرفی ابعاد و جنبه های شفافیت برای آشنایی بیشتر کسانی که با سازمان در ارتباط هستند ببرای پیوستن به کمپینشفافسازی عملکرد خود)

مدیریت انضباط
بهماهنگی)

 تدوین و انتشار قوانین مربوط به شفافیت -توسعه یک سیستم مترقی انضباطی برای مجازات کارکنانی که قوانین شفافیت را نقض میکنند.

مدیریت و
ارزیابی عملکرد

 وارد نمودن شاخصهای عملکرد شفافیت در سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد برقراری ارتباط بین طرحهای شفافیت در همه سطوح کارکنان از طریق سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد ،با ایجادگفتگوی گسترده سازمانی در مورد مسائل شفافیت.
 ارزیابی نقشهای مدیران در دستیابی به اهداف شفافیت تألیف و یکپارچهسازی معیارهای شفافیت در ارزیابی تنبیه و مجازات برای عدم تبعیت از اهداف در راستای شفافیت بیشتر ارزیابی عملکرد شغلی کارمند با توجه به معیارهای مرتبط با شفافیت. -اضافه کردن یک جزء جداگانه در مصاحبه بازخور عملکرد برای پیشرفت شفافیت آنها.

آموزش و توسعه

 تعریف آموزش شفافیت. تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی در راستای شفافیت بیشتر. یکپارچهسازی آموزش در تعلیم و تولید ارزشهای شفافیت. برنامههای آشنایی با موضوع شفافیت باجتماعی سازی شفافیت) آموزش کارکنان درباره شفافیت و فرآیندها و مزایا و معایب آن. استفاده از تیمهای شفافسازی در مدیریت سازمان. آموزش کارکنان برای ایجاد توانایی در تجزیه و تحلیلهای شفافیت از فضای کاری. چرخش شغلی برای پرورش مدیران شفاف برای آینده. یکپارچه سازی آموزش برای افزایش دانش کارکنان در حوزه شفافیت. -اطمینان بخشی و اعتمادسازی برای انتشار دادهها

پرداخت و
پاداش

خروج

 سیستم پرداخت و پاداش شفاف استفاده از پاداشهای پولی بمثل پول نقد ،حق بیمه و  )...و غیر پولی بفرصت مطالعاتی ،هدیه و  )...برای تشویقشفافسازی کارکنان
 پاداش به شفافترین مسئول بهمنظور ایجاد انگیزه در کارکنان دادن مشوقهای مالی به کارمندان برای عملکرد سبز خوب بواسطه شفافیت عملکرد آنها دادن پاداشهای غیرمالی همانند تشویق و تمجید در میان کارمندان برای شفافسازی آنها انتشار اطالعات مربوط به خروج کارکنان -از آنها بپرسید که آیا خروج آنها بواسطه شفافیت عملکرد اتفاق افتاده است؟ و یا از دالیل استعفا میباشد؟
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تبدیلشدن به منابع انسانی شفاف ممکن است منجر به مزایایی در واحد منابع انسانی و یا در کل سازمان شود که میتیوان بیه
افزایش دقت در استخدام و بهکارگیری افراد ببه دلیل قابل پیگیری بودن) ،افزایش انگیزه و تعهد کارکنان در انجام کارها ،دقیت
بیشتر واحد منابع انسانی در جابهجاییهای شغلی ،افزایش سالمت کاری ،مسئولیت پذیری بیشتر ،پاسیخگویی بیشیتر در برابیر
مردم ،کاهش فساد ،افزایش دقت کارکنان در انجام کار بدلیل نظارت مردمی و  ...اشاره نمود.
بحث و نتیجه گیری
در نظامهای مردم ساالر ،دیوارهای بین مسئوالن حکومتی و مردم کوتاه میشود یا به حداقل میرسد و مشارکت مردم و حمایت
آنها از نظام حکومتی موجب استحکام پایههای نظام و مشروعیت حکومت میگردد .در این راستا ،دسترسی مردم به مباحث
حکومتی ،نقش مهمی در مشارکت مؤثر مردم ایفا میکند .در مجموع میتوان گفت علنی کردن مسائل باعث میشود که افراد،
گروهها و نهادهای حکومتی همیشه دلنگران تصمیمات خود باشند زیرا پیوسته در معرض قضاوت عموم قرار دارند .یکی از
نویسندگان ،این خصیصه یعنی «هراس حاکمان از مردم» را وجه ممیزه نظامهای مردمساالر میداند .وی مینویسد« :هنگامی
که حکومت از مردم می ترسد این آزادی است و هنگامی که مردم از حکومت میترسند این چیزی جز استبداد نیست ».باداره
توسعه سازمان ملل متحد در آمریکای التین .)0555 ،همین موضوع در واحدهای خرد سازمانی نیز منعکس شده و باعث
می شود که هراس از نظارت مردمی منجر به أخذ تصمیمات بهتر مسئولین در واحدهای سازمانی خود شده و انجام کارها با
کمترین خطا و با بیشترین توجه ،دقت و مسئولیتپذیری صورت پذیرد و آنها حتی فرصت اندیشیدن به انجام اعمال فسادگونه
را نداشته باشند.
دالیل گوناگونی را برای فساد اداری جوامع مختلف برشمردهاند .فقر اقتصادی و نابسمانیهای درآمدی کارکنان سازمانها ،فقر
فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخالقی و نبود قوانین و مقررات بازدارنده و نظامهای کنترلی مؤثر از زمره دالیل اصلی
بروز فساد اداری بوده است .اما شاید خروج از فضای تاریک و ابهام آلود و شفافسازی محیط و ساختار اداری یکی از بهترین و
مؤثرترین شیوههای مبارزه با فساد اداری میباشد بشریفی ،مشرف جوادی و حاجی پور.)0552 ،
تا به حال عمده تمرکز مطالعات تجربی در زمینهی شفافیت و فساد ،بیشتر بر روی مواردی متمرکز شده که از کنترل کاربر
خارج بوده است که این امر نیز به طور ویژه از طریق آزادی مطبوعات صورت گرفته است .یافتههای اصلی تحقیقات تجربی
بروی آزادی مطبوعات و فساد نشان می دهد که یک رابطه منفی بین این دو عامل وجود دارد .اگرچه یک مطالعه بلدرمن ،لویزا
و ریس سوارس ) 2110 ،05برای پیدا کردن یک رابطه قوی با شکست مواجه شده است ولی سایر مطالعات ببرونتی و ودر،02
2115؛ بِسلی و پرات2112،09؛ چودری2112 ،06؛ سونسون )2119 ،09رابطه منفی معنیداری در برداشته است بلیندستد و
نارین.)2101 ،
رابطه میان شفافیت و فساد در تمامی سطوح کالن و خرد کشور از فرد تا سازمان و تا حکومت تأثیرگذار است .با توجه به گفته
سیلوا 03ب ،)0555هزینههای بلندمدت مرتبط با فعالیتهای مفسدانه ،بهرهوری را از هر دو سازمان خصوصی و دولتی کاهش
میدهد .به گفته ناسبام 05ب )2112برآورد شده است که بیش از  0111بیلیون دالر هر ساله در سراسر جهان برای رشوه
پرداخت میشود بهالتر ،دی آرودا و هالتر.)2115 ،
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پیشگیری از فساد در مدیریت منابع انسانی شامل منابع انسانی شایسته-مبنا ،سیاست استخدام مبتنی بر شایستگی ،بسته های
پرداختی شفاف و کنترل های داخلی و همچنین سیستم های مدیریت یکپارچگی شامل پیاده سازی کدهای اخالقی ،آموزش
اخالق و مکانیزم های افشاگری می باشد .مدیریت منابع انسانی به طور سنتی بر سه اصل کلیدی یعنی استخدام و ارتقاء مبتنی
بر ش ایستگی ،تصدی اشتغال برای حمایت از خدمتگزاران در مقابل تأثیرات سیاسی ناروا و یک چارچوب استاندارد پرداخت
تأکید دارد .در بسیاری از کشورها ،اخیراً اصالحاتی برای بهبود کارایی شامل کوچک سازی تعداد کارکنان و مخارج خدمات
شهری ،وارد کردن شیوه های بخش خصوصی به بخش ع مومی و به تعادل رساندن نیاز به پاسخگویی بیشتر در قبال خدمات
اجتماعی و نیاز به حمایت از استقالل آن صورت گرفته است ببانک جهانی.)2105 ،
«شفافیت» موفقترین ،کم هزینهترین ،سریعترین و سادهترین ابزار مبارزه با مشکالت گوناگون به ویژه مشکالتی که واحد
منابع انسانی با آن روبهرو است« .کاهش هزینههای غیرضروری»« ،کاهش فساد سیستمی و غیرسیستمی» همچون برشوه،
اختالس ،قاچاق و پول شویی)« ،کاهش اسراف و تبذیر»« ،ارتقاء مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئولین»« ،افزایش کیفیت
تصمیمگیری مسئولین»« ،مشارکت بخشی به حضور مردم در عرصههای مختلف نظارتی ،تصمیمسازی و فعالیتی» که از جانب
ایجاد و یا افزایش شفافیت قابل تصور است.
در این میان با توجه به سیاست های حمایت پژوهشی گوناگون در طول دهه گذشته ،پژوهش های اندکی در زمینه شفافیت و
پاسخگویی و مبارزه علیه فساد در بخش دولتی و به ویژه در واحد منابع انسانی صورت گرفته است و الزم است که در این
موضوع کنکاش و بررسی های گسترده تری صورت پذیرد .در ایران نیز جمعی از دانشجویان با تشکیل «گروه شفافیت برای
ایران» در راستای تحقق شفافیت در تالش هستند .21در پایان نیز پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی بعملیاتی) ارائه میشود:
پیشنهادهای پژوهشی:


بررسی پیمایشی و توصیفی اثرات و فواید شفافیت در فرآیند منابع انسانی؛



بررسی کارکردهای شفافیت در فرآیند تصمیمگیری کارکنان سازمان؛



بررسی دقیقتر فرآیندهای منابع انسانی و نقش شفافیت در بهبود هریک از مراحل منابع انسانی؛



بررسی نواقص و ضعفهای منابع انسانی به دلیل نبود شفافیت؛



جمعآوری و تجزیه و تحلیل تجربههای مبتنی بر شفافیت دیگر کشورها در توانمندسازی منابع انسانی؛



طراحی سامانه و یا سایت برای مشارکتگیری از مردم و نخبگان در رفع مسائل منابع انسانی سازمان؛

 بخش عمومی و استخراج برنامههای راهبردی و عملیاتی برای تحقق شفافیت در کشور.
پیشنهادهای کاربردی:


طراحی سامانه ارزیابی منابع انسانی سازمان با رویکرد شفافیت و مشارکت شهروندان.

منابع
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 20سایت  www.transparency4iran.irمتعلق به این گروه می باشد.
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