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تعیین میزان تحقق برنامه تحول نظام اداری 

 در سالمت نظام اداری

،  3 ، پریسا پهلوان 2 ، رهام رمضانی 1 سید وحید جبارزاده

 4 رضا رمضانی

استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،  -1

 گروه مدیریت بابل، ایران

تحول(، دانشگاه -بازرگانیدانشجوی کارشناسی ارشد ) مدیریت  -2

 آزاد اسالمی واحد بابل، گروه مدیریت، بابل

تحول(، دانشگاه -دانشجوی کارشناسی ارشد ) مدیریت بازرگانی -3

 آزاد اسالمی واحد بابل، گروه مدیریت، بابل

کارشناس علوم اقتصادی )اقتصاد صنعتی( بانکدار بانک پاسارگاد  -4

 شعبه سلمانشهر، مازندران

 

 چکیده

 شدن اجرایي كه هایي حوزه مهمترین از یكي دانیم مي كه همانطور

  قرار تاثیر تحت را اقتصادي جهاد

 با جز سازمان مدیران كه چرا باشد مي اداري در نظام تحول دهد، مي

 را كه مناسبي فضاي تواند نمي چابك اداري سیستم یك از برخورداري

 اداري تحول هدف .نماید فراهم است شهروندان و رجوع ارباب شایسته

 ایفاي جهت در نظام  اداري هاي توانمندي تقویت از است عبارت

 ها، نقش انطباق آن هدف دیگر تعبیري به یا سازمان وظایف كارآمد

 براي و حیاتي امري كه است اداري هاي نظام قابلیت و ها توانمندي

 همچون متعددي هاي فرآیند اداري تحول .باشد مي ضروري توسعه

 و وظایف تناسب اداري، هاي ساختار اصالح كاركنان، مشاركت عمومي

نظام  توسعه اداري، انضباط و نظم كارگیري به اختیارات،

  كاركنان سازي توانمند عملكرد، ارزیابي

 نظام بر نظارت شهروندان، مقابل در مدیران پاسخگویي مدیران، و

 .كند مي دنبال را ...و اطالعاتي هاي توسعه شیوه و اداري

 نمونه و جامعه .است تحلیل – توصیفي روش از استفاده با پژوهش این

  ها شامل سازمان پژوهش این آماري

 در یا و داده انجام را اداري تحول الگوي که باشد مي نهادهایي و

 .باشند مي انجام حال

 

 اداري، سالمت ، نظام سپاري برون -اداري  تحول كلیدي: واژگان

 اداري. نظام
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  مقدمه 

 قرن نیم از بیش به اداري نظام در تحول ایجاد اندیشه گفت توان مي

 حالت از 1321هاي  سال از ایران اداري نظام .گردد مي بر گذشته

 قابل گستردگي از نوین هاي قالب در تدریج به و خارج گذشته سنتي

 سازمان بیني، تشكیل پیش با روند این گردیده، برخوردار توجهي

مصوب  كشوري استخدام قانون در كشور، استخدامي و اداري امور

 شكل به اداري نظام تكوینو  اصالح تحول، موضوع و شد نهادینه 1341

 طور به اینك درآمد سازمان این وظایف عمده بخش عنوان به رسمي

 بررسي مورد اداري تحول هاي ها، برنامه ضرورت اهداف، اجمال،

 .گیرد مي قرار

 در اداري نظام هاي توانمندي تقویت از است عبارت اداري تحول هدف

 تحول از دیگر هدف تعبیري به یا دولت وظایف كارآمد ایفاي جهت

 اداري نظام هاي قابلیت و ها توانمندي ها، نقش انطباق اداري،

 ایجاد موضوع .مي باشد ضروري توسعه براي و حیاتي امري كه است

 راستاي در تكنولوژي هاي پیشرفت با متناسب اداري نظام در تحول

 .باشد مي جامعه هاي خواسته تحقق

 كاركنان، عمومي مشاركت همچون متعددي فرآیندهاي اداري تحول

 اختیارات، توانمندسازي و وظایف تناسب اداري، ساختارهاي اصالح

 شهروندان، مقابل در دولتمردان پاسخگویي مدیران، و كاركنان

 مي دنبال را ...اطالعاتي و هاي شیوه توسعه و اداري نظام بر نظارت

 .كند

 نیز و ساختارها سایر با تنگاتنگ ارتباط دلیل به اداري ساختار

 گرفته و عهده به را تحوالت این اي ویژه اهمیت از آن تاثیرگذاري

 اداري عالي شوراي وظایف از یكي برساند، مقصود منزل سر به را آن

 به هاست برخي وزارتخانه ادغام یا حذف و دولت كالن تشكیالت اصالح

 كوچك الیحه این اصلي هدف دولت، كالن تشكیالت الیحه طراحان عقیده

 تصدي كاهش و كردن كارآمدتر دولتي جهت هاي سازمان اندازه كردن

 .است غیردولتي بخش به ها تصدي این از بخشي واگذاري و دولتي

 اشكال چند با تشكیالتي نظر از خدماتي، هاي سازمان فعلي ساختار

 مهمترین از جمله وظایف تداخل و نامتناسب حجم كه است مواجه عمده

 1/2دولت  بزرگي حاضر حال در موجود ارقام و آمار براساس آنهاست،

 .است معمول حداكثر برابر
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  اداري نظام تحول

 به بلكه نیست شدن دیگران شبیه معني به افراد با ارتباط در تحول

 متبلور ساختن و شدن غني رشدكردن، شدن، خود مانند مفهوم

 كه سازمانها با ارتباط در .است تدبیر و تجربه بوسیله ها توانائي

 افراد مجموعه

 تدبیر و تجربه كسب طریق تغییر از مفهوم به هم باز تحول باشند مي 

 جدید اهداف و تجربیات از متأثر سازمانها در تحول فرایند .است

 .است

 فكر آنها در و شوند جهاني و باز تا شوند مي متحول سازمانها معموالا 

 به براي رسیدن گروهي صورت به چه و فردي بصورت چه افراد روح و

 سهامداران و كاركنان مشتریان، :مانند ذینفع گروههاي همه اهداف

 محرك و مولد كه نیروي هستند انسانها این هرحال به و شوند بسیج

 معموالا  .هستند نها سازما و ساختارها مها، سیست تغییر براي

 مرحله به توسعه یك مرحله از گذار براي تحول و سازماني تغییرات

 مختلف مراحل از گذار با سازمانها شود، ایجاد است ممكن هم دیگر

 .شوند مي بالغ توسعه،

 هاي جنبه از یك كدام بهسازي اینكه مورد در گیري تصمیم از پیش

  قوت نقاط باید دارد، ضرورت سازمان

 به اداري نظام.داد قرار تحلیل و تجزیه را مورد سازمان ضعف و

 که شود مي اطالق و عمومي دولتي نهادهاي و ها سازمان مجموعه

 .دهند مي ارائه عمومي را کاالهاي و خدمات

 هاي حوزه در كشور اداري نظام اساسي مشكالت رفع منظور به

 فرایندهاي انجام و آوري فن انساني، منابع مدیریت، سازماندهي،

 نظام در عنوان ))تحول تحت برنامه هفت مقررات و قوانین و كار

مورخ  در ریزي و برنامه مدیریت سازمان كشور (( توسط اداري

 كلیه در و رسید وزیران هیئت تصویب به و ارائه 11/1/11

 .گردید االجرا الزم اجرایي دستگاههاي

 :از عبارتند برنامه هفت این

 در تحول برنامه -2 .دولت اندازه نمودن منطقي برنامه -1

 -4 .مدیریتي هاي نظام در تحول برنامه -3 .دولت تشكیالتي ساختار

 بهسازي و آموزش برنامه -1 .استخدامي هاي نظام در تحول برنامه

 انجام فرآیندها، روشهاي اصالح برنامه -6 .دولت انساني نیروي

 مردم كرامت حفظ و ارتقاء برنامه -7اداري  نآوري ف توسعه و كار

 .اداري نظام در

 

 مطلوب اداري نظام خصوصیات و ها ويژگي
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( 3  .افزا ارزش و ور بهره ( كارا،2 .نگر سو همه و گرا م ( نظا1

  گرا نتیجه ( اثربخش،4 .شفاف و پاسخگو

( 6 .ساالر مردم و خدمتگزار مدار، ( شهروند1 .مدار كیفیت و

( 1 .پذیر مشاركت و جو ( مشاركت7 .تبعیض و فساد از عاري سالم،

( 11 .هدفمند و دورنگر بین، ( آینده9 .گرا دانش و ساالر شایسته

 .نواندیش و گرا ( توسعه11 .گرا اخالق و همند ضابط قانونمدار،

 سازي آماده یعنی اداري تحول که گفت می توان دیگر تعریفی در

 هاي برنامه تحقق براي مناسب بستر ایجاد تحول، اداري براي نظام

 اداري نظام پیراستن منظور به ضروري انجام اصالحات اداري، تحول

 اداري (. تحول1374بازدارنده ) محمدزاده،  عوامل از

 کارکنان، اصالح عمومی مشارکت همچون متعددي فرایندهاي

 توانمندسازي اختیارات، و وظایف تناسب اداري، ساختارهاي

 شهروندان، مقابل در دولتمردان پاسخگویی و مدیران، کارکنان

 می دنبال را ...و اطالعاتی هاي توسعه شیوه و اداري نظام بر نظارت

 اداري تحول جهت در فراوانی که تالشهاي رغم علی حال این با .کند

 نظر مسئوالن، از ادارت عملکرد و وضعیت است، پذیرفته صورت

تالشهاي  علیرغم حال این با .نیست مطلوب مردم نهایت در و کارمندان

 عملکرد وضعیت است، گرفته صورت اداري تحول جهت در که فراوانی

نیست.  مطلوب مردم نهایت در و کارمندان مسئوالن، از نظر ادارات

 قانون به نگاهی با شد گفته که (. لذا همانطور1316)سلطانی، 

 اسالمی جمهوري نظام می یابیم که در کشور قوانین سایر و اساسی

 قرآن هاي و توصیه اسالمی حکومت چارچوب و اصول بر اتکا به ایران

 در صحنه هاي مردم مشارکت و حضور السالم علیه اطهار ائمه و کریم

  بهداشتی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی،

 بیان تجربی به صورت را آن ابعاد و نظر گرفته در را آموزشی و

 است. نموده

 هر در دولتي اداره امور به ناظر مباحث اصلي بحث به ورود از پیش

 مي تبیین اداري نظام سالمت بر عوامل موثر سپس شود، مي مرور دوره

 همواره کهن دوران از ها دولت پیدایش با امور دولتي اداره .گردد

  وجود داشته

 :است ذیل شرح به هایي ویژگي داراي و

 بودن وفادار بودن و قانوني بر اینکه جاي به یعني بودن؛ . شخصي1

 یا پادشاه مانند خاص فردي باشند، به استوار حکومت و سازمان به

 .بودند وفادار وزیر

 براي عواید اداره از استفاده سوء و فساد با اغلب . اقدامات2

 .بود همراه شخصي
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 سپاري برون تعريف

 داخلي فعالیتهاي از برخي انتقال عمل مي توان را برون سپاري

عرضه كنندگان  به اجرا و تصمیم گیري حق واگذاري و سازمان

 بر دراكر نمود. پیتر تعریف قرارداد، براساس سازمان از بیرون

 استخدام تعداد و بزرگ تشكیالت ایجاد امروزه كه است باور این

 دولتي، ادارات بزرگ، سازمانهاي در افراد از زیادي

موسسات می  قبیل این .ندارد ضرورت دانشگاهها و بیمارستانها،

 بیروني نهادهاي و موسسات به را خود خدماتي فعالیتهاي توانند

 خاطر آن به كه نمایند تمركز فعالیتهایي بر تنها و كنند واگذار

 به تا مي دهد امكان سازمانها به كار این .آمده اند وجود به

 در و تخصص مهارت و كافي شناخت دلیل به كه بپردازند اموري انجام

 بدنبال را آنها اهداف تحقق كه شوند نایل ارزشهایي خلق به آن،

 اركان وسیله به فعالیت ها طراحي را سپاري برون كاكابادس .دارد

 براي بیروني هاي سازمان با سیستماتیك و كارا بستن قرارداد ثالث

 برون ( نیز2111اعتقاد مام ) به .كند مي تعریف فعالیت خرید

 كننده تامین یك با قراردادي روابط مدیریت و ایجاد فرایند سپاري

 داخل در پیشتر كه است یا خدمتي فعالیت تدارك مورد در بیروني

 است. گرفته مي انجام سازمان

 است شده مطرح كار و كسب فرایندهاي سپاري برون براي بسیاري دالیل

 :از عبارتند جمله آن از كه

 محدود سازمان یك دسترس در منابع: سازمان اصلي شايستگي بر تمركز

 ناچار بماند رقابت باقي فضاي در بتواند آنكه براي سازمان و است

 یا فرایندها .است خود اصلي شایستگي بر خود منابع تمركز از

 ندارند سازمان شایستگي اصلي براي حیاتي اهمیت كه هایي فعالیت

 همه انجام .هستند سپاري برون مناسب كه هستند فرایندها جمله از

 سازمان خود داخل در یك سازمان كار و كسب به مربوط فرایندهاي

 در كافي اندازه به اغلب كه دارد توجهي و  تخصص، منابع، به نیاز

 .شود تهیه خارجي از منابع باید و نیست سازمان اختیار

 هایي نسبت تغییر به قادر سپاري برون: هزينه مجدد ساختاربندي

 امكان تبدیل ترتیب این به .است متغیر به ثابت هزینه همچون

 شود مي فراهم متغیر هزینه با ساختار یك به سازمان هزینه ساختار

 .یابد افزایش مي هم متغیر هاي هزینه بیني پیش امكان و

 به قانوني رسیدگي امكان كیفیت، بهبود : از عبارتند داليل ساير

 حجم كردن شده كوچك خریداري محصول یا خدمت در موجود ایرادات

 در سریع تغییرات درایجاد بیشتر قدرت مانور داشتن شركتها،

 بحران. موارد
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 سپاري برون هاي روش

 انحصاري گاهي و مختلف روشهاي از سپاري برون براي ها سازمان

 سپاري برون مختلفي براي هاي روش .كنند مي استفاده خود به مخصوص

 سپاري برون هاي روش توان مي مختلف، هاي دیدگاه با كه دارد وجود

 بندي دسته این از مورد سه .بندي كرد دسته مختلفي هاي قالب در را

 پركاربردتر نمونه( سازمان چند بررسي نتیجه )در عمل در كه ها

 .است آورده شده ادامه در است بوده

 دسته زیر صورت به را سپاري برون روشهاي مي توان بندي تقسم یك در

 :كرد بندي

 ارز غیر و محوري غیر هاي فعالیت تمامي واگذاري :كامل سپاري برون

 پرریسك و زا ش

 گشایش مثل خاص هاي فعالیت سپاري برون  :اي وظیفه سپاري برون

 متوسط ریسك با و حسابداري بانكي، اعتبار

 یك قالب در مشخص مقصود و هدف یك واگذاري  :اي پروژه سپاري برون

 تحقق، محض به كه (مشترك گذاري سرمایه هاي پروژه مثل) پروژه

 .یافت خواهد خاتمه سپاري برون فعالیت

 همچنین، و خدماتي هاي شركت در عمده طور به كه بندي تقسیم یك:سوم

 دارد به صورت زیر است : كاربرد محور اطالعات فناوري

 بازتاب اساسي خدمات :زيرساختي و اساسي خدمات سپاري برون •

 برون قیمت گذاري كه است اي شبكه پردازشي ساختارهاي دهنده

 .شود مي انجام مصرف میزان اساس بر ها آن سپاري

 و تجاري فرایندهاي شامل خدمات این :تبديلي خدمات سپاري برون •

 به تجاري برون سپاري توابع حسب بر كه است كاربردي هاي برنامه

 .شوند مي تقسیم )تخصصي( عمودي و ()اشتراكي افقي صورت دو

 یافت توان مي نیز دیگري هاي بندي دسته موضوع، ادبیات بررسي با

 براي .مشابه هستند شده ذكر ادامه در چه آن با كلي طور به كه

 و سپاري برون مختلف هاي روش بررسي با سپاري، برون روش انتخاب

 هاي محدودیت و با شرایط روش هر الزامات و یها نیازمند مقایسه

 موثرتر استفاده براي نیاز صورت در و انتخاب مناسب روش سازمان،

 .سازي مي شود سفارشي تر، ساده و

 

 اداره تاراج نظام

 به طرف گفته ))غنائم از استنتاج با اداره نظام 19در قرن 

 از بعد .متداول بود آمریکا متحده ایالت دارد (( در تعلق پیروز

 جمهوري، ریاست تا سطح سطح ترین پایین از انتخاباتي هر برگزاري

 و شد مي واگذار برنده حزب طرفداران اعضا و به اداري هاي شغل همه
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 به مستقیم، مزایاي و حمایت مانند دولتي، اداره امور مزایاي

 فاقد چنین نظامي .داشت تعلق انتخابات برنده حزب به طور قانوني

 دیدند مي که شهروندان  هنگامي که چرا بود، اثربخشي و کارایي

 که درآمده خصوصي کار و کسب یک به صورت دولت به متعلق امور اداره

مذاکره  قابل کاالي ها آن آراي و پول دولتي، آن، تصمیمات در

 .دارند داخل نظام در جایگاهي چه دانستند نمي شوند، مي محسوب

 شخصي، هاي بوروکراسي به شکل که قدیم سبک به اداره ذاتي مشکالت

 تغییراتي ایجاد به بودند، مرامي و اي شده، منطقه تفکیک سنتي،

اداره  سنتي الگوي با متناسب اصالحاتي و نوزدهم اواخر قرن در

 .انجامید دولتي امور

 

 اداري نظام سالمت بر موثر عوامل

 ارزش در ریشه که برخي است متعددي عوامل معلول اداري نظام سالمت

 شود تقویت و اصالح اگر که سازماني دارد اعضاي باورهاي و ها

 .شد خواهد رفع ها سازمان اخالقي هاي ناهنجاري معضالت و از بسیاري

 از یا ناشي که است مرتبط سازمان داخل به نیز مسائل از برخي

 در نادرست از رفتارهاي ناشي یا است موجود نامناسب ساختارهاي

 جنبه همه عوامل برخي .باشد کارکنان مي و مدیران بین ارتباط

 .شود مي قضایي و سیاسي عوامل که شامل دارد سازماني برون

 

 ساختاري عوامل

 مشورتي گیري ( تصمیم1

 اختیار در تصمیم گیري قدرت که است این اداري تمرکز از منظور

 اگر گیرد، قرار سازماني اداري یا سطح باالترین در معدود افرادي

نخواهد  تحقق تمرکز شود، توزیع سازماني سطوح مختلف در قدرت این

 بسیار شخص هستند به قائم که آنجا از متمرکز هاي سازمان .یافت

 .پاشند مي تحولي فرو اندک با و پذیرند آسیب و شکننده

 رشد و کاهش خالقیت سبب ها سازمان در تمرکز که آنجا از بنابراین،

 به حرکت که او فطرت و سرشت این با و شود مي انساني نیروي تعالي و

تعالیم  روح با و است نهایي کمال به نیل و پیشرفتو  تعالي سمت

 و به کارکنان اختیار تفویض با باید مدیران دارد، منافات اسالمي

 .آورند فراهم را ها بالندگي آن و رشد زمینه خود مجموعه زیر

 و منتهي شده راي استبداد به غالباا فردي هاي گیري تصمیم

 منظور به و همین دلیل به دارد دنبال به را سازمان ناکارآمدي

 از خواهي نظر و مشورت اسالم بر در صحیح اي شیوه به امور اداره

 اساسي عامل را مهم این و است شده امور تاکید انجام در دیگران
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 آن به مدیران باید که است نموده معرفي سازمان سالمت جهت حفظ

 .نمایند توجه

 گیري تصمیم اما شود، مي استفاده متخصصان نظرهاي از شیوه این در

 از که است آن گیري تصمیم از این نوع ویژگي .است نفر یک با نهایي

از  و استفاده هاست دیدگاه تنوع که گروهي تصمیم گیري مزیت

 گیر وقت و همچنین افراد گریزي مسئولیت از اجتناب که آن معایب

 .شود مي اجتناب آن، بودن

 

 گرايي قانون ( تقويت2

 .است به قانون همگان پایبندي امور، اداره در اصل ترین مهم

   نبودن و باشند که اي هر مرتبه در همگان جانب از قانون رعایت

 که است چیزي برترین قانون، اجراي مساوات در به عمل و تبعیض

 مي را تضمین ها آن مردمي پشتوانه و کند مي حفظ را ها سالمت دولت

 .نماید

 

 گويي ( پاسخ3

 کالن سطح در و چه خرد سطح در چه سازماني، واحدهاي مدیران همه

 .کنند حرکت اهداف سوي به دارند که مشترک مسئولیتي اداري، نظام

 سویی قرار هم و اشتراک در کامالا  تر پایین با مسئوالن ارشد مدیران

  دارند

 (96، 1379)دلشاد تهرانی،  .است مسئوالنه سرپرستي، ماهیت و

 نقش تناسب به کس یعني هر است، مشترک مسئولیت تلقي مدیریت، الزمه

 گوست،  پاسخ و مسئول خود

  .گویند پاسخ و مسئول سازمان مجموعه نیز و

 با و امور است؛ اداره الزمه خواهي مسئولیت و اختیار تفویض

 ارشد مدیران سوي از اختیارات انتقال

 صورت در شود، بلکه نمي مسئولیت سلب کننده، تفویض و کارگزاران 

 بین در چه وي نظارت حیطه در و نادرستي خالف بروز و کجي انحراف،

 .باشد مي گو پاسخ و مسئول همواره یا کارگزاران، مدیران

 سازماني ( نظارت4

 در از کوتاهي پیشگیري منظور به کارگزاران عملکرد بر نظارت

 اداري، نظام سالمت نیز حفظ و مردم حقوق به تجاوز و وظایف اداي

 .است ضروري

 

 

 رفتاري عوامل

 کارکنان با برخورد در ( عدالت1
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 و برند مي به سر اجتماعي نهادهاي در را خود عمر بیشتر ها انسان

 ارائه گوناگوني افراد مزایاي به اجتماعي نهادهاي آن، ازاي در

 طبقه اجتماعي – احساسي و دسته اقتصادي دو به مزایا این .دهند مي

 .شود مي بندي

 سطح و مادي، آسایش رفاه با که است مزایایي اقتصادي، مزایاي

 جایگاه به اجتماعي –مزایاي احساسي و دارد ارتباط افراد زندگي

 مزایا، این توزیع چگونگي .گردد برمي در گروه وي هویت و فرد

 روشي که نهادها، اعضاي .دارد سازمان افراد براي اهمیت زیادي

 را شده مزایاي  توزیع ماهیت همچنین و شوند مي توزیع مزایا

 همچنین و شوند مي مزایا توزیع که روشي نهادها، اعضاي .دارد

  کنند مي ارزیابي شده را توزیع مزایاي ماهیت

)  .دهند مي شکل ها آن ناعادالنه بودن یا عادالنه از را ادراکاتي و

 بد و خوب هاي جنبه چنانچه کلي (. به طور32، 1314رضاییان ، 

 متعهد تر افراد شود، توزیع منصفانه روش یک به زندگي اجتماعي

 در .داد نشان خواهند جمع براي فداکاري به بیشتري تمایل شده،

 به افراد شود، ناعادالنه دیده رخدادها که هنگامي مقابل،

 دزدي، به است ممکن حتي و دهند نشان مي تمایل کمتر تالش و وفاداري

(. طبق 437، 1314) رضاییان ،  .بزنند دست و شورش تهاجم

 گیري جاري تصمیم هاي رویه افراد که هنگامي اي رویه عدالت نظریه

 براي بیشتري بدانند انگیزه عادالنه را درآمدها توزیع زمینه در

 صورت این در دانند مي چرا که داشت؛ خواهند بهتر عملکرد

(.  497، 1314) رضاییان ،  .شود مي دقت ارزیابي به عملکردشان

 شناخت انگیزش براي مهمي عامل تواند مي اي رویه همچنین عدالت

 کاري هاي نگرش بر تأثیر عمیقي و باشد آنان همکاري جلب و افراد

  ها انسان

) رضاییان ،  .داشت خواهد کار محیط در آنان خوي خوب و خلق و

 اداري هاي دستگاه و جامعه نباشد، عدالت (. اگر13و  11، 1314

 .شود مي چپاول و غارت و ستم و زور جوالن آن عرصه

 علي امام سیر مدیریتي و اندیشه در امور اداره اصول ترین مهم از

  چیز است همه معیار که است عدالت اصل

 زمینه کردن و فراهم اسالمي دولت اهداف به توان نمي بدان جز و

 اخالقي پسندیده امر یک تنها عدالت .یافت دست جامعه و فرد تعالي

 بن که علي جایي تا است اجتماعي مدیریت اصل ترین بلکه مهم نیست،

 در عدالت اصل او به پایبندي و شد عدالت راه شهید طالب ابي

 وي با همه مخالفت آن اسباب حکومت، و مدیریت

 مردم و دولت (. پیوند1379،246) دلشاد تهرانی،  .شد دولتش و 
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 مدیریت در فراگیر عدالتي سایه جز در دو، آن همراهي و همدلي و

 .شود نمي حاصل

 و شخصي روابط متقابل در آنان با برخورد کیفیت به افراد همچنین

 نوع این .حساسند گیري گرد تصمیم فرا ساختاري ههاي جنب همچنین

 مي اثر کارکنان گوناگون رفتارهاي ها و نگرش بر عدالت از

  .گذارند

 (.19، 1314) رضاییان ، 

 اصل پایبند در عمل کارگزاران و زمامداران اگر که است مشخص

 دارند، روا تبعیض و ننگرند یک چشم به را همه و نباشند مساوات

 فراهم را ستمگران و زورمندان تعدي تجاوز و زمینه بهترین

امر  این و را؛ ستمدیدگان امیدي نا و یاس و اسباب کرد خواهند

 دولتي هیچ و ها ست دولت و ها حکومت سقوط و تباهي علت ترین مهم

)  .یابد دست اصالحي مقاصد احوالي به و اوضاع چنین در تواند نمي

 (.231، 1379دلشاد تهرانی، 

 

 کارکنان معیشتي وضع ( بهبود2

 را مادي توان فقر مي انسان، مادي بعد به اسالم اهتمام به توجه با

 اجتماعي مفاسد از بسیاري زمینه

 از هاي جلوگیري راه از یکي دلیل همین به .کرد تلقي و سازماني 

 تأمین شده، آن تاکید بر فراوان دیني منابع در که اداري فساد

 .دولتي است مدیران و کارکنان معیشت

 

 پرورش و ( آموزش3

 دگرگوني فرایندهاي عامل ترین مهم که باورند این از برخي

 این صحیح نظر اما اقتصادي است، تحوالت افراد، رفتار و اجتماعي

 است پرورش و آموزش در تحول اجتماعي عامل تحوالت ترین مهم که است

 بشر انساني حیات بعد با اقتصادي تحوالت مانند تحوالت و سایر

 .نیستند برخوردار درجه اول اهمیت از و ندارند مستقیم ارتباط

 روحي هویت تحول سبب کمابیش جامعه پرورش یک و آموزش در تحول اما

 آنان و سلوک رفتار اخالق، عقاید، و آرا و شود مي افراد و معنوي

 (.3377، 1311) مصباح،  .سازد مي دگرگون را

 بدي از مردم آگاه شدن در فراواني تأثیر پرورش و آموزش بنابراین

  ها نادرستي ارزش موجود، احوال و اوضاع

 و و زمامداران قدرتمندان نیت سوء حاکم، هاي آرمان و

 احوال و اوضاع نیز خود و حاکمیت و قدرت از آنان سوءاستفاده

 و آموزش ترتیب، بدین .دارد هاي صحیح آرمان و ها ارزش و مطلوب

به  آنان گرایش و اقبال بر هم و افزاید مي مردم هم بردانش پرورش،
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و صحیح. ) مصباح،  مطلوب هاي آرمان و ها ارزش و احوال و اوضاع

1311 ،64.) 

 تربیت و ها مدیران سازمان و کارکنان و مردم به آموزش بنابراین،

 اداري نظام تحول در اساسي نقش اخالق شایسته کسب به ها آن پرورش و

 .دارد آن ارتقاي سالمت و

 

 سازماني برون عوامل

 سیاسي ( عوامل1

 خود و مردم نباشند راي از برخاسته که استبدادي سیاسي هاي نظام

 در فساد براي عامل ترین نبینند، مهم گو پاسخ مردم مقابل در را

 اداره سنتي الگوهاي در رو، این از .اند هاي اداری نظام و جوامع

 نظریه جدایي فساد، به اداري نظام نشدن آلوده براي امور دولتي

 به نظریه بر اساس .کردند طرح را اداري نظام از سیاسي نظام

 گو پاسخ مردم و محیط جامعه برابر در اداري کارکنان و مدیران

 نظام وحیاني، هاي آموزه از با الهام اسالمي نظام در اما .نبودند

 و سالمت که هاي گون به آید، مي شمار به نظام اداري مبناي سیاسي

 در .سیاسي است نظام فساد و سالمت از متأثر اداري نظام فساد در

 شکل در مردم نظارت و که خواست گونه همان :گفت توان مي زمینه این

و  ها گیري تصمیم در است، موثر الهي سیاسي ماندگاري نظام و گیري

 براي ماندگاري و گذارد مي اثر الهي اداري نظام اجراي چگونگي

 .کنند اداري نظارت دستگاه عملکرد بر باید آن سالم

 

 اداري نظام بقاي و سالمت در مردم اثرگذاري

 آن از و عموم جامعه سطح در مردم آن از امور اداره در اصلي نقش

 که معني این به هاست؛ خاص سازمان سطح در کارکنان و مشتریان

 تحقق آنان بدون اداري، نظام در چه و نظام سیاسي در چه مدیریت،

 پیدا نمي فعلیت و مقبولیت مردم راي و اقبال بدون یابد و نمي

 سالمت و اداره درستي مردم به جانبه همه مشارکت و حضور بدون و کند

 ارباب و شهروندان از اعم مردم بنابراین .شود نمي تضمین آن

  ابقایي ایجادي، رجوع، نقشي

 سیر و پابرجایي و سامان صالح، اداري، تحقق سالمت و دارند اصالحي و

، 1379) دلشاد تهرانی،  .است بسته مردم به آن اهداف به سوي

1111.) 

 

 رجوع ارباب تکريم

 با آمیز محبت و رفتار احترام اداري نظام سالمت هاي شاخص از یکي

 کارگزاران از یکي به امیر مؤمنان رو، این از است؛ رجوع ارباب
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 ات چهره و آور فرود رعیت براي را و بالت فرمایند: ))پر مي خود

  گشاده را

 (.216گردان((. ) نهج البالغه ،  مالیم و نرم را و رفتارت

 

 مردم با چهره به چهره ارتباط

 در از نزدیک مردم با موظفند ها سازمان و ها دستگاه مدیران

 این .بپردازند ها آن بررسي مشکالت به مستقیماا و باشند ارتباط

 مردم جاري مشکالت از درستي اطالع هم مدیران تا شود مي سبب کار

 آنان احساس با جامعه، در مدیران دیدن با مردم هم و داشته باشند

 و مردم بین سالمي روابط ترتیب بدین و کنند نزدیکي و همدلي

 .گیرد مي صورت اداري هاي دستگاه

 

 مردم مشروع آزادي رعايت

 وجود و بیان حق آزادي بدون مردم حقوق به احترام و عدالت تحقق

 هاي راه از یکي .نیست ممکن رساني دقیق اطالع و همگاني هاي رسانه

  اداري مفاسد زمینه در صحیح رساني اطالع نظام اداري، سالمت حفظ

 آحاد افزایش آگاهي سبب موقع به رساني اطالع .است اقتصادي و

 با مبارزه براي عمومي گسترش خواست موجب امر این و شود مي جامعه

  .گیرد مي صورت آزادي با تنها مهم، این که تحقق گردد، مي مفاسد

 دروني ابتدا اسارت باید انسان استقالل، و آزادي به دسترسي براي

 تا ببرد بین از او و بندگي خدا با ارتباط با را باطني بردگي و

 بنابراین، .شود خارج تها حکوم و اسارت بندگي و بردگي از بتواند

 جامعه مي و انسان استقالل و آزادي سبب بندگي خدا و با ارتباط

 از صحیح و ارزیابي عمومي آگاهي افزایش باعث آزادي این و شود

 مي پدید را همگاني نظارت و زمینه شود مي اجتماعي موجود شرایط

 .آورد

 

 گیري نتیجه

 تحول در ناپذیر اجتناب و مهم موضوعي راهبردي سپاري برون امروزه

 وضعیت آن بهبود نهایي و اصلي هدف كه شود مي محسوب اداري نظام

 گذاري سرمایه هاي ریسك و مخاطرات كاهش و سازمان وري بهره و مالي

 تامین به اتكا با بتواند سازمانكه  نحوي به است كار و كسب و ها

 پرریسك و غیرمحوري هاي فعالیت واگذاري و مجرب و ماهر كنندگاني

 و محوري هاي شایستگي بر تمركز براي فرصت بیشتري نها آ به خود

 .نماید فراهم رقابتي هاي مزیت افزایش

 به نیز مخاطراتي كند مي ایجاد كه منافعي كنار در سپاري برون

برون  است؛ اشتغال به مربوط مخاطرات این از یكي .دارد همراه
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 دست از را خود كار سازمان كاركنان از اي عده شود مي باعث سپاري

 اعطاي با مجري طرح سازمان در هدفمند بسیار صورت به كه بدهند

 این وظایف شرح از بیكار كارمندان به كارگزاري هاي شركت امتیاز

 جهت در گامي برد پیش برون سپاري، از هدف .شد تبدیل فرصت به تهدید

 تحول و سازماني فرایندهاي اثربخشي و كارایي افزایش و تسهیل

 باید همواره كه چیزي ضمن، در این .است بوده اداري نظام

 سپاري برون موفق اجراي در چه آن كه است این گیرد قرار مدنظر 

 در فرایند موثر و مستمر مدیریت ویژه دارد، اهمیت راهبردي

 را كنندگان تامین ادواري صورت به باید .اجراست مراحل تمامي

 .داد قرار ارزیابي كارشناسانه مورد

 رفتار سازماني نظران صاحب از بسیاري دیدگاه از که آنجا از

 مي شکل آن هاي و ارزش باورها تأثیر تحت افراد رفتارهاي مدیریت

 اول گام در اداري نظام سالمت و رفتارهاي آنان اصالح براي گیرد،

خدامحوري،  جمله از ارزشي، و فرهنگي و باورهاي ها نگرش باید

 ها آن در داري را امانت صداقت، پذیري، مسئولیت گرایي، آخرت

 .کرد تقویت
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