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دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری در سازمان ها

  ماریه یدالهی1 ، سجاد غریبی2

       چکیده

در عصر حاضر، رشد و توسعه جوامع مستلزم وجود سازمان هایی 
سالم، پویا و خالق است و الزم است تا نظام اداری کشور مانند 
سایر سیستم ها از سالمت مطلوب برخوردار باشد. یک سازمان و 
نظام اداری سالم، گواه وجود مدیرانی متعهد، ساختاری چابک، 
سیستم نظارت و کنترل کارآمد و موثر و نیز تبعیت از قوانین و 
مقررات است. سالمت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که 
چنانچه به درستی مورد توجه قرار بگیرند، نظام اداری کشور بسیار 
کارآمد و اثربخش خواهد بود. پژوهش حاضر به روش مروری و 
با هدف تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء سالمت نظام 
اداری در سازمان ها تهیه شده است. این مقاله از طریق تحلیل 
کیفی به بررسی و دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام 
اداری سازمان ها پرداخته و در نهایت براساس مطالعات حاصل 
از پژوهش های انجام شده، مدلی مبتنی بر شش بعد، شامل بعد 
فردی،  بعد  مدیریتی،  سخت  عوامل  بعد  مدیریتی،  نرم  عوامل 
بعد رفتاری، بعد نظارتی و بعد محیطی پنجگانه طراحی گردید. 
اداری  نظام  آنکه  برای  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های 
کشور از سالمت الزم برخوردار باشد، باید اقداماتی نظیر اقدامات 
ساختاری- مدیریتی، اقدامات تقنینی- نظارتی و اقدامات ارزشی- 
فرهنگی اجرا گردد تا یک نظام اداری سالم به اهداف بلندمدت 

خود دست یابد.
واژگان کلیدی: سالمت نظام اداری، سالمت سازمانی، نظارت، 

عوامل سازمانی نظام اداری، سازمان سالم.

          مقدمه

و  است  آن  سیاسی  نظام  اجرایی  بازوی  جامعه،  هر  اداری  نظام 
را  جامعه  سیاسی  نظام  می تواند  آن  نادرست  یا  درست  عملکرد 
بنیادی  توجه  بنابراین  کند.  ساقط  مشروعیت  از  یا  بخشد  تداوم 
اداری  فساد  دقیق  آسیب شناسی  و  جامعه  هر  اداری  نظام  به 
از  تا  باشد  جامعه  آن  سیاست گذاران  به  بزرگی  کمک  می تواند 
رابکارگیرند  الزم  راه حل های  بتوانند  به موقع،  تشخیص  طریق 
اداري  نظام  یک  که  است  بدیهي  حیدری، 1392).  و  (قهرمانی 
مطلوب و کارآمد مي تواند زمینه ساز و تسهیل کننده تحقق اهداف 
برنامه هاي توسعه ای کشور باشد؛ چرا که نظام اداري هر کشور، 
سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت های آن براي نیل به اهداف از 
محسوب   توسعه  برنامه هاي  پیاده سازي  ابزار  تعیین شده و  پیش 

می شود (ایمانی و همکاران، 1398).
و  تصمیم سازی  به  منجر  ادارات  و  سازمان ها  در  اداری  سالمت 
کارآمد  ارائه  و  سیاستها  مناسب  اجرای  درست،  تصمیم گیری 
مقدم،  ونورایی  (رمضانی  می شود  عمومي  خدمات  اثربخش  و 
1396). یک نظام اداري سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به 
رفاه و آسایش فکري، جسمی، خشنودي و انگیزش مثبت نیروي 
واقعی  نیاز  اساس  بر  خدمت  ارائة  و  کاال  تولید  کنار  در  انسانی 
مشتري و توجه به کیفیت و کمیت و سودآوري منطقی آن، توجه 

دارد (صیدی و همکاران، 1394).
واضح است که دستیابی به چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر 
حرکت  سازمان  اهداف  جهت  در  سازمان  عوامل  کلیه  که  است 
کنند. انجام درست کارها از عهدة سازمانی برمی آید که مجهز به 
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نظام اداري سالم باشد. سازمان هاي سالم به عنوان موجودات زنده 
و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات 
الزم و کافی، رشد کنند، توسعه یابند و از طریق ارائة کاال و خدمات 
سالم و ارزنده، باعث تأمین نیازهاي محیطی و تسهیل گر فرایند 

رشد و شکوفایی جامعه شوند (تابان و همکاران، 1393). 
مطالعات نشان می دهد قوانین مصوب و اقدامات انجام شده در 
زمینه ارتقاي سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد اداري چندان 
نتیجه بخش نبوده و موید این مطلب، رتبه و جایگاه نامطلوب ایران 
اعالم  براساس  است.  اخیر  سالیان  طي  فساد  ادراک  شاخص  در 
تا  سال 2003  از  ایران  در  فساد  رتبه  بین الملل  شفافیت  موسسه 
در   168 رتبه،  بیشترین  که  بوده   124,53 متوسط  به طور   2017
سال 2009 و کمترین رتبه، 78 در سال 2003بودهاست. براساس 
آخرین آمار، ایران در بین 175 کشور، در شاخص ادراک فساد در 
سال 2017 رتبه 130 و در سال 2016 رتبه 131 را کسب کرد. 
بود   136 رتبه   2014 سال  در  و   130 ایران  رتبه   2015 سال  در 

(دانایی فرد و همکاران،1399). 

باتوجه به اهمیت نظام اداری سالم و تاثیر آن در سایر ساختارهای 
کشور، حفظ سالمت آن یکی از عوامل موثر بر بهره وری و بهبود 
عملکرد سازمانی دستگاه های اجرایی است. در این مقاله ضمن 
شده،  انجام  پژوهش های  و  تحقیقات  نتایج  تحلیل  و  بررسی 
مجموعه عوامل اثرگذار بر ارتقاء سالمت نظام اداری، استخراج 
به  جدیدی  نگاه  با  تا  است  گردیده  تالش  و  شده  دسته بندی  و 
مجموعه عوامل، در نظر گرفتن عوامل مدیریتی به عنوان یکی از 
عوامل موثر، تجمیع و احصا کلیه عوامل محیطی در پنج بعد، مدل 
جدیدی از عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری، به دست آید. 

          اهداف پژوهش

جامعه،  هر  سیاسی  نظام  اجرایی  بازوی  و  توسعه  مباني  از  یکي 
در  بسیاری  مطالعات  تاکنون  است.  آن  مدیریت  و  اداري  نظام 
زمینه عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری و همچنین عوامل 
اثرگذار بر سالمت سازمانی انجام شده است. از طرفی قوانین و 
اداری،  سالمت  ارتقاء  پیرامون  نیز  متعددی  دستورالعمل های 
تخلفات اداری، مبارزه با فساد و غیره به تصویب رسیده است که 
مطلوب دستگاه های قانون گذار از بعد  ما را متوجه فعالیت نسبتاً 
تقنینی می نماید. اما واضح است که اجرای قانون از تدوین قانون 
به مراتب مشکل تر بوده و چه بسا قوانین بسیار کارآمد و مثبت در 
بستر اجرا دچار چالش، آسیب، حاکمیت سلیقه، فراموشی و عواقبی 

نظیر آن شوند. 
لذا در دنیای فرارقابتی امروز و باتوجه به اینکه ارتقاي سالمت نظام 

اداري به عنوان یکي از عوامل مؤثر در توسعه کشور مطرح است؛ 
هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مجموعه عوامل موثر و مطالعه 
شده در زمینه ارتقاء سالمت اداری در دستگاه های اجرایی کشور 
می باشد و سعی دارد تا دسته بندی مناسب و مبتنی بر مبانی نظری 
و پژوهشی ، اما با رویکرد جدیدی تهیه و تدوین نماید. همچنین در 
انتها، مجموعه راهکارهای مرتبط در این زمینه نیز ارائه می گردد.

          روش شناسی پژوهش

مقاله حاضر از نوع مروری نظام مند است. در مرور نظام مند، یک 
مرتبط  مطالعات  ارزیابی  و  بررسی  برای  شفاف  و  نظام مند  روش 
به همراه جمع آوری و تحلیل داده های حاصل از مطالعات موجود 
داده  پایگاه  در  مرتبط  مستندات  یافتن  برای  می شود.  استفاده 
و «سالمت  اداری»  نظام  کلیدواژه «سالمت  از  استفاده  با  گوگل 
نمایه  معتبر  سایت های  و  پایگاه ها  در  شد.  سازمانی»جستجو 
مقاالت ایران نظیر جهاد دانشگاهی، نورمگز، علم نت، سیویلیکا1  
و پایگاه علوم انسانی، ایران داک و نظایر آن نیز با استفاده از کلمات 
کلیدی فوق مطالب مرتبط مورد جستجو قرار گرفت و در مجموع 
تعداد 290 مقاله به دست آمد. در مرحله بعد بر اساس معیارهای 
مورد نظر و پس از مطالعه و بررسی چکیده، حذف موارد تکراری و 
غیرمرتبط، تعداد 35 مقاله مرتبط انتخاب و از محتوا و نتایج آن ها 
مستندات،  انتخاب  برای  گردید.  استفاده  حاضر  مقاله  نگارش  در 
ارتباط  و  بودن  معتبر  عناوین،  موضوعی  ارتباط  نظیر  معیارهایی 
چکیده با هدف مورد نظر به عنوان معیار انتخاب، مورد استفاده قرار 

گرفت.

         پیشینه پژوهش

مصطفی پور و همکاران (1400) در مقاله خود با عنوان شناسایی 
و رتبه بندی شاخص های موثر بر سالمت نظام اداری با رویکرد 
دلفی فازی (مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی) 
و  اداری  نظام  سالمت  بر  موثر  اصلی  عامل   37 شناسایی  به 
طبقه بندی آنها در چهار گروه کلی درون سازمانی، رفتاری، برون 

سازمانی و نظارتی پرداخته اند. 
مدل مفهومی پژوهش که با استفاده از تکنیک دلفی فازی و بر 
اساس مبانی علمی تحقیق شکل گرفته و براساس نظر خبرگان 
در  می باشد.  مولفه   37 دارای  است،  گرفته  قرار  پاالیش  مورد 
مدیریت  سیستم های  (استقرار  به  درون سازمانی  عوامل  گروه 
الکترونیک،  دولت  ارائه  قابل  خدمات  استانداردسازی  بهره وری، 
نقد  فرهنگ  نهادینه سازی  سازمانی،  تناسب  جانشین پروری، 
کارکنان،  درآمد  و  حقوق  بودن  باال  پاسخگویی،  نقدپذیری،  و 
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هدف مندی امور)؛ در گروه عوامل رفتاری به (اخالقیات، وجدان 
وفاداری  سازمانی،  تعلق  شغلی،  انگیزش  خودکارآمدی،  کاری، 
کارکنان،  با  برخورد  در  عدالت  مشورتی،  تصمیم گیری  سازمانی، 
آموزش و پرورش کارکنان و مدیران، الگوی مصرف، کارتیمی، 
تقویت نگرش و باورهای دینی)؛ در گروه عوامل برون سازمانی 
به (سیاست زدایی، سازگاری با محیط، تعادل کار – زندگی، تکریم 
ارباب رجوع) و در نهایت در گروه عوامل نظارتی به (انضباط اداری 
امور  در  شفافیت  نظارتی،  خود  سازمان،  داخلی  نظارت  مالی،   –

تنبیه،  و  تشویق  فرهنگ  نهادینه سازی  کاری،  پنهان  از  پرهیز  و 
سیستم درست و امن) اشاره شده است.

نتایج تحقیق همایونی و همکاران (1399) با عنوان «مدل سازی 
ایران»  اسالمی  جمهوری  گمرک  در  اداری  سالمت  ارتقاء  علی 
بر  برون سازمانی  و  فردی  سازمانی،  عوامل  که  می دهد  نشان 
ارتقای سالمت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، 
تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. عالوه بر این، 
متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط 

عوامل فردی بر سالمت اداری اثرگذار هستند.
نتایج پژوهش سرفراز و همکاران (1399) با عنوان «مدل سازی 
عوامل فرهنگی موثر در ایجاد سالمت و رشد ارزش های اخالقی 
متغیر   3 قالب  در  متغیر   18 که  است  این  از  حاکی  اداری»  نظام 
پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی بر ارتقاء سالمت و ارزش های 
آمده  به دست  نتایج  براساس  می باشند.  تاثیرگذار  اداری  اخالق 
می توان اذعان داشت که مدیران سازمانی باید 18 متغیر ذکر شده 
(8 مولفه پاسخگویی، 6 مولفه شفافیت و 4 مولفه یکپارچگی) در 

بستر فرهنگ سازمانی را برای ارتقاء سالمت نظام اداری و رشد 
ارزش های اخالقی در سازمان در نظر داشته باشند.

باتوجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش دانیالی 
ارتقاء  بر  موثر  عوامل  «شناسایی  عنوان  با   (1397) حمیدی  و 
نظام  سالمت  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  اداری»  سالمت 
اداری و ارتقاء آن تحت تاثیر عواملی در دو بعد درون سازمانی و 
برون سازمانی و در پنج مولفه ساختاری، فرهنگی، رفتاری، قضایی 
و سیاسی-اجتماعی است؛ که هر مولفه دارای عواملی می باشدکه 

از روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بین یکدیگر برخوردارند.
عنوان  با   (1396) مقدم  نورانی  و  رمضانی  پژوهش  نتایج 
«راهکارهای افزایش سالمت اداری در سازمان ها» نشان مي دهد 
که عواملي چون عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق 
به  جامعه  پایبندی  عدم  اقتصادی،  نابرابری  احساس  کارکنان، 
موازین اخالقي و خویشاوندساالری و فقدان مکانیزم های پایش و 
کنترل صحیح و کارآمد در سازمان ها و مشکالت مربوط به قوانین 
مهم ترین  از  مقررات  و  قوانین  با  رجوع  ارباب  ناآشنایي  و  موجود 

عوامل موثر بر میزان سالمت اداری و سازماني بوده اند. 
«بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   (1395) عبدالمجیدی  و  لطفی 
اجرایی»  دستگاه های  اداری  سالمت  افزایش  بر  موثر  عوامل 
رعایت نمودن نظم و انضباط اداری و  نتیجه رسیدند که  این  به 
احساس  اجرایی،  دستگاه های  مسئولین  بودن  قانون گرا  مالی، 
تعهد  و  اخالقی  موازین  رعایت  بیت المال،  به  نسبت  مسئولیت 
افزایش سالمت نظام اداری  به مسئولیت های اجتماعی، عوامل 

هستند.
مدل  عنوان «ارزیابی  با   (2017) سامی  و  پاما  آنو  پژوهش  نتایج 
در  متغیره  چند  واریانس  تحلیل  از  استفاده  با  سازمانی  سالمت 
سازمان تحقیق و توسعه کشور هند»، نشان داد که توانمندسازی 
و  فردی)  (سطح  کارکنان  رضایت  و  شغل  استرس  کارکنان، 
سازمانی  سالمت  مدل  یک  سازمانی)  سازمانی (سطح  ارتباطات 

را ایجاد می نماید.
عنوان  با   (2016) همکاران  و  نجیب  اصغری  تحقیق  نتایج 
گاز  ادارات  در  اداری  سالمت  ارتقای  بر  موثر  عوامل  «شناسایی 

کشور ایران » نشان داد که بین سالمت سازمانی و عوامل مؤثر 
پاسخگویی،  انگیزه،  اعتماد،  دارد.  وجود  معنی داری  ارتباط  آن  بر 
شهرت، توانایی، گرایش بیرونی، هدف مسیر، همکاری، هماهنگی، 
نوآوری، اخالق، ارتباط، تعهد، رهبری، شناسایی عملکرد، فرهنگ، 

کارایی کارکنان و استفاده از منابع در مدل نهایی تأیید شد.
دیوان1 (2011) در تحقیقی به» بررسی عوامل مؤثر بر نظام سالمت 
اداري در مدیران سازمان هاي دولتی کشور بنگالدش« می پردازد. 
شاخص هاي  از  یکی  که  می گیرد  نتیجه  خود  مطالعة  در  وي 

تأثیرگذار بر سالمت اداري مسئولیت پذیري کارکنان است.
در  شده  ذکر  عوامل  تمامی  بررسی  با  است  آن  بر  پژوهش  این 
تحقیقات مطالعه شده و ضمن توجه به مدل ها و الگوهای مبتنی 
بر پژوهش صاحب نظران، به رویکرد جدیدی نسبت به دسته بندی 

عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری دست یابد.

          سالمت اداری

سالمت  ارتقاي  زمینه  در  متعددي  قوانین  اخیر،  سالیان  طول  در 
قانون  به  مي توان  آن ها  جمله  از  که  است  شده  تدوین  اداري 
ارتشا،  مرتکبان  مجازات  تشدید  قانون   ،1362 مصوب  تعزیرات 
جرائم  مجازات  قانون   ،1367 مصوب  کالهبرداري  و  اختالس 
نیروهاي مسلح مصوب 1371، قانون رسیدگي به تخلفات اداري 
مصوب 1372، قانون مجازات اسالمي، تعزیرات و مجازات هاي 
بازدارنده مصوب 1375، آیین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در 
دستگاه هاي اجرایي 1385، تصویب پذیرش کنوانسیون سازمان 
سالمت  ارتقاي  قانون  و   1387 فساد  با  مبارزه  براي  متحد  ملل 

1 . Dewan
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نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 اشاره کرد. عالوه بر 
سال  در  که  توسعه  ششم  برنامه  کلي  سیاست هاي   39 بند  این، 
ارتقاي  بر  است،  شده  ابالغ  رهبري  معظم  مقام  توسط   1394
سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد تأکید مي کند. (ایمانی 

و همکاران،1398)
نبود یا پایین بودن سطح سالمت اداری در هر سازمانی پیامدهای 
منفی زیادی را به همراه دارد که اهم آن عبارت بودند از: خدشه دار 
تهدید  روانی،  و  روحی  ناهنجاری های  بروز  شغلی،  امنیت  شدن 

کارکنان،  در  کاری  انگیزه  آمدن  پایین  فرد،  حیثیت  و  اعتبار 
در  بی اعتمادی  جو  ایجاد  سازمانی،  منافع  بر  فردی  منافع  تقدم 
توسعه  فرآیند  به  آسیب  جامعه،  عمومی  اعتماد  تضعیف  و  مردم 
در  شایسته ساالری  اصول  و  ضوابط  رعایت  عدم  انسانی،  منابع 
تضعیف  سازمان،  اجتماعی  حیثیت  شدن  خدشه دار  استخدام ها، 
نظام ارزیابی و مواردی از این قبیل (سجادی و همکاران،1394).

برخی از تعاریف سالمت نظام اداری براساس تعاریف انجام شده 
توسط پژوهشگران، در جدول شماره یک آمده است.

           سازمان سالم

و  سالم  سازمان های  داشتن  جانبه،  همه  توسعه  و  رشد  الزمه 
پویاست. ویژگی سازمان های سالم تنها در داشتن سود و منفعت 
سالم،  سازمان  بلکه  نیست؛  آن  مدیران  و  کارکنان  تعداد  یا  باال 
سازمانی متشکل از نیروی انسانی خالق، سازنده و متعهد است که 

از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است و سازمان را قادر می سازد 
به اهداف خود برسد و حتی باعث رشد و شکوفایی جامعه شود 

(جزایری و همکاران،1399).

در ادامه برخی از تعاریف سازمان سالم براساس تعاریف انجام شده 
توسط پژوهشگران، در جدول شماره دو آمده است.

جدول شماره 1: تعاریف سالمت نظام اداری

منبعتعاریف سالمت نظام اداری

سالمت اداری، وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان، قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور 
مطلوب داشته و می توانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت 

شناسایی و تدابیر الزم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نماید.

اصغری نجیب و همکاران 
)2016(

سالمت سازمانی به قابلیت هاي یک سازمان براي دستیابی به اهـدافش بـر اسـاس محیطی که موجب 
بهبود عملکرد فرد و سازمان و حمایـت جهـت سـعادتمندي کارکنـان مـی شـود، اشاره دارد. در این 
سازمان، رضایت و سالمت کارکنان )فیزیکی، فکـري و اجتمـاعی ( در سـالمت سازمانی بسیار مهم 

بوده، چرا که زمینه را بـراي بهبـود عملکـرد سـازمان فـراهم مـی سـازد.

آلمن )2010(

سالمت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتًا پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه باالی 
نیروی کار، کفایت برای حل مشکالت، سرعت عمل و...  را به همراه دارد. به طور کلی سالمت نظام 

اداری بر برآیند انجام کار اثربخش تاکید دارد.

مصطفی پور و همکاران 
)1400(

سالمت اداري به معنی ارتقاي درستکاری در سطوح مختلف بین المللی، منطقه اي، ملی، محلی و 
سازمانی است.

همایونی و همکاران )1399(

سالمت سازمانی و اداری به نوعی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط و ارتقاء و گسترش 
توانایی خود برای سازگاری بیشتر با محیط.

پیریایی )1398(

سالمت سازمانی مفهوم تقریبًا تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور مؤثر 
در راستای رشد و بهبود سازمانی است.

علی پور و همکاران )1395(
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جدول شماره 2: تعاریف سازمان سالم

         ویژگی های نظام اداری سالم

می  توان  سالم،  اداري  نظام  براي  موجود  ادبیات  بررسی  از 
ویژگی های آن را به شرح زیر برشمرد:

• سازمان ها باید براساس نیاز حقیقی جامعه شکل گیرند.

• مأموریت هاي اصلی باید به عنوان نیروي محرکه تلقی شوند.
•  نیروي انسانی شاغل در سازمان ها باید افرادي با دانش، مهارت، 

خشنود و باانگیزه باشند.
• در یک نظام اداري سالم باید به پیشگیري بیش از درمان اهمیت 

داده شود.
• در ارزیابی عملکردها نیز باید به ستاده هاي حقیقی توجه شود. 

• برای جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع باید اهمیت زیادي قائل 
شد.

بوده  حاکم  باید  نظام ها  نوع  این  در  شایسته ساالري  نظام   •

و  (صیدی  وقت  نه  باشد  عملکرد  مبناي  بر  نیز  پرداخت ها  و 
همکاران،1394).

         عوامل تهدید کننده سالمت نظام اداری

عوامل تهدید کننده سالمت نظام اداری به دو دسته عوامل بیرونی 
(سازمانی) و درونی (مدیریتی) تقسیم شده است که در ادامه به 

تفصیل شرح داده می شوند:
الف- عوامل بیرونی (سازمانی)

• عدم تفکیک پست هاي سیاسی از پست هاي اجرایی که فاقد 

شایسته ساالري و تخصص و طی سلسله مراتب اداري است.
• فقدان نظام انتصاب ها بر اساس شایستگی.

و  اداري  واحدهاي  عملکردي  ارزشیابی  سیستم  وجود  عدم    •

سیستم پاسخگویی.
و  سازمان ها  بین  شده  تعریف  و  ارگانیک  ارتباط  وجود  عدم   •

تأمین  به  سازمان  هر  موفقیت  و  وجودي  علت  کشور،  نهادهاي 
آنها  خاطر  رضایت  نهایت  در  و  سازمان ها  سایر  نیازمندی هاي 

بستگی دارد.
• عدم وجود توجیه منطقی حیات بعضی از سازمان ها؛ تنها منافع 

مدیران و کارکنان است که سازمان را نگه می دارد نه ضرورت و 
نیاز واقعی به آن سازمان.

• استخدام مادام العمر.
ب- عوامل درونی تهدید کننده نظام اداري )متغیرهاي مدیریتی(

• برنامه ریزي
• سازماندهی 

• کنترل و نظارت 

• مدیریت منابع انسانی 
• مدیریت (رهبری)

• فرهنگ سازمانی (صیدی و همکاران،1394).

           جمع بندی عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری

هرگونه تالش براي بهبود توانایی سازمان که موجب شود سازمان 
به درستی وظایف خود را انجام دهد و به اهداف خود نایل آید و 
همچنین پیشگیري از عواملی که سازمان را از اجراي وظایف و 
دستیابی به اهداف باز می دارد در زمره عوامل موثر قرار می گیرد. 
سالمت نظام اداري معلول عوامل متعددي است که برخی ریشه 
در ارزش ها و باورهاي اعضاي سازمان دارد که اگر اصالح و تقویت 
شود بسیاري از معضالت و ناهنجاري هاي اخالقی سازمان ها رفع 
خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که 
یا ناشی از ساختارهاي نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهاي 
نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. برخی عوامل 
هم جنبة برون سازمانی دارد که شامل عوامل سیاسی و قضایی 

می شود (شیخی،1390).
در ادامه، عوامل موثر بر ارتقاء سالمت اداری از مجموع مقاالت 
منتخب و مرتبط در این زمینه که در رابطه با سازمان های مختلف 

انجام شده است، استخراج و در جدول شماره 3 ارائه می گردد. 

منبعتعریف سازمان سالم

سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل 
افتخار می کنند.

پورتر و همکاران )2016(

پویایی سازمان سالم، نشان دهنده مبادله منصفانه بین سازمان و اعضای آن است و اعتبار 
سازمان ها بستگی به تمایل افراد به صرف انرژی و توان خویش در یک نظام همیار دارد.

پیریایی )1398(

یک سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار می کنند که بخشی 
از آن سازمان هستند.

علی پور و همکاران )1395(

گیلبرت سازمان سالم را همتراز با ساختارهاي پیچیده، فرآینـدهاي مـدیریت، سیسـتم دانـش و 
فعالیت هایی می داند که باید با استراتژي سازمان هماهنگ و سازگار باشد.

میانداری و همکاران )1393(
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جدول شماره 3: عوامل موثر بر ارتقاء سالمت اداری در سازمان های مورد مطالعه

نام سازمان
عوامل موثر بر ارتقاء 

سالمت اداری
عوامل موثر بر ارتقاء سالمت ادارینام سازمان

دادگستری
)نخعی، 1393(
)مصطفی پور و 
همکاران،1400(

- طراحی و استقرار نظام 
اثربخش انتصاب، ارتقاء 
و تغییر مدیران بر مبنای 

شایستگی
- بازنگری در وظایف 
دستگاه های نظارتی 
به منظور تقویت نقش 
نظارتی و رفع تداخل 

وظایف
- ساده سازی روش های 

انجام کار
- نهادینه سازی فرهنگ 

سازمانی مبتنی بر 
ارزش های اسالمی و 

کرامت انسانی
- توجه به امنیت شغلی 

کارکنان
- سیاست زدایی و پرهیز از 

رویکرد سیاسی
- تشویق کارکنان به 

کوشش مشتاقانه جهت 
اهداف سازمان

سازمان ملی استاندارد
)اسالمی ، 1394(

- تسلط به قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و ماموریت های 
سازمان

- رضایت مندی شغلی
- توسعه فرصت های رشد- امنیت شغلی

- تقویت روابط انسانی - مدیریت مشارکتی
- غنی سازی شغلی

- استقرار نظام شایسته ساالری
- پاسخگویی به مراجع و دستگاه های نظارتی

- اصالح مستمر فرآیندها و شیوه های انجام کار
- تناسب و هماهنگی میان میزان اختیارات با مسئولیت ها

- رعایت و عمل به منشور اخالقی و رفتاری
- ترویج و اشاعه ارزش های بنیادی

- اجتماعی سازی و افزایش تعهد سازمانی

دانشگاه ها
)تابان و 

همکاران،1393(
)ایران زاده و همکاران، 

)1392

- مسئولیت پذیری کارکنان
- خالقیت و نوآوری

- توجه به اعضای سازمان
- هوشیاری
- همدردی

- توجه و احترام به دیگران
- خودکنترلی

- انصاف و مهربانی
- صبر و بردباری

امور مالیاتی
)شعبانی ،1394(

)احمدی و همکاران، 
)1395

)نوربخش و 
همکاران،1393(

)باقرزاده و 
همکاران،1394(

)رضائی و همکاران، 
)1395

- کیفیت وکمیت قوانین و مقررات
- وضعیت اقتصادی کارکنان
- رهبری فراگیر در سازمان

- ساختار فرهنگی   - شفافیت انجام امور
- افزایش رضایت مندی خدمت گیرندگان

- برقراری نظام شایسته ساالری در انتصاب ها و انتخاب ها
- تقویت نظارت مردمی
- محیط کاری پرطراوات

- تقویت ارزش های دینی و اخالقی در رفتار سازمانی و شغلی 
کارکنان

- تقویت مشارکت و فعالیت های بخش غیردولتی
- پاسخگویی – قانون گرایی

- انضباط اداری و مالی – شفاف سازی سازمانی
- استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی
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نام سازمان
عوامل موثر بر ارتقاء 

سالمت اداری
عوامل موثر بر ارتقاء سالمت ادارینام سازمان

گمرک
)همایونی و 

همکاران،1399(
دوجی و 

کمالیان)1398(
)پیربالیی،1398(

- نظام پرداخت   - نظارت 
و کنترل

- پاسخگویی کارکنان - 
کنترل اثربخشی

- کفایت آموزش  - 
مدیریت عملکرد

آموزش و پرورش
)دانیالی و 

حمیدی،1397(

- قانون گرایی
- شفافیت

- نظارت و کنترل

پست بانک
)مقصودی پور و 
شاهنوشی،1397(

- رفع مشکالت مادی و 
مشکالت معیشتی کارکنان

- اجرای دقیق قانون
- شفاف عمل کردن 
مسئولین دستگاه های 

اجرایی
- قانون گرا بودن مسئولین 

دستگاه های اجرایی
- پاسخگو بودن مسئولین 
نسبت به عملکرد خود، 

- احساس مسیولیت نسبت 
به بیت المال

- تکریم ارباب رجوع
- رعایت موازین اخالقی
- تعهد به مسئولیت های 

اجتماعی

تحقیقات انجام شده 
در دستگاه های دولتی

)ایمانی1395(
)پاکدامن،1395(

)مهردوست شهرستانی 
و همکاران،1392(

)قطبی و 
همکاران،1394(

- رعایت نمودن نظم و انظباط اداری ومالی
- تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل

- فرآیند اجتماعی سازی
- رعایت اخالق در سازمان - اختیار و مسئولیت و پاسخگویی
- ایمنی و بهداشت روانی محیط کار - مشارکت کارکنان در 

تصمیم گیری - استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی - شفافیت 
- نظارت و کنترل  

- الگوی مصرف - آموزش  - شایسته ساالری - پاسخگویی بر 
مبنای ارزیابی عملکرد - تناسـب شـخصیت بـا شـغل کارکنـان 

– کاهـش تعارض اهـداف فـرد و سـازمان
- توسـعه مشـارکت مـردم

- عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان
- احساس نابرابری اقتصادی،

- عدم پایبندی جامعه به موازین اخالقی - خویشاوندساالری
- فقدان مکانیزم های پایش و کنترل صحیح و کارآمد در سازمان ها

- مشکالت مربوط به قوانین موجود
- ناآشنایی ارباب رجوع با قوانین و مقررات

- نظام نظارت و کنترل داخلی
- استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک

- عوامل اقتصادی
- شفافیت اداری

- تقویت نقش رسانه ها
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نام سازمان
عوامل موثر بر ارتقاء 

سالمت اداری
عوامل موثر بر ارتقاء سالمت ادارینام سازمان

آب و فاضالب
)نادری فر و 

همکاران،1395(

- عوامل مدیریت منابع 
انسانی

- نظارت و بازرسی
- ساختارسازمانی

- فرهنگ سازمانی
- مدیریت اثربخش
- عوامل رهبری

شهرداری
)ساالرزهی و 
همکاران،1392(

- تعهد سازمانی – مشتری گرایی - سالمت روان
- عوامل ساختاری )تمرکززدایی اداری، شفافیت امور در نظام 
اداری، رعایت اصل پاسخگویی، قانون گرایی، کنترل و نظارت 

مستمر و کارآمد، تناسب بین وظایف و اختیارات، اصالح ساختار 
اداری، چابک سازی سازمان، تصمیم گیری مشارکتی(

مدیریتی )عملکرد نیروی انسانی، عدالت در برخورد با کارکنان، 
گزینش صحیح مدیران و کارکنان، رعایت شایسته ساالری، اصالح 
نظام حقوق و دستمزد، توانمندسازی نیروی انسانی، انضباط اداری، 

تشویق و تنبیه کارکنان(
سیاسی )حکمرانی خوب، توسعه نهادهای سیاسی، ارتقای 

رضایت مندی و اعتماد مردم(
فرهنگی )نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری در نظام اداری، 

صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف اموال عموم، فرهنگ 
خودکنترلی، فرهنگ سازمانی(

قضایی )پاکسازی نظام اداری از مدیران و کارکنان فاسد، 
بازگرداندن اموال عمومی، شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد 

اداری(
ارزشی )اثرگذاری فرهیختگان و کارگزاران، ارزش های اخالقی، 

پیشگیری از فعالیت های ناسالم سازمانی)

شرکت گاز
)اصغری نجیب و 
همکاران 2016(

اعتماد، انگیزه، پاسخگویی، 
شهرت، توانایی، گرایش 

بیرونی، هدف مسیر، 
همکاری، هماهنگی، 

نوآوری، اخالق، ارتباط، 
تعهد، رهبری، شناسایی 
عملکرد، فرهنگ، کارایی 
کارکنان و استفاده از منابع

تربیت بدنی
)مولوی و همکاران، 

)1395

- میزان مشارکت جویی سازمانی - وفاداری و تعهد کارکنان - 
روحیه کاری - ارتباط و شهرت سازمان  - اخالقیات  - شناسایی 

عملکرد 
- مسیر هدف - رهبری - توسعه کارکنان - کاربرد منابع

دیوان محاسبات
)لطفی و 

عبدالمجیدی،1395(

- رعایت نظم و انظباط 
اداری و مالی

- قانون گرا بودن مسئولین 
دستگاه های اجرایی

- احساس مسئولیت نسبت 
به بیت المال

- رعایت موازین اخالقی 
- تعهد به مسئولیت های 

اجتماعی

مدارس متوسطه
)نعیمی پور و 
بختیاری،1395(

نظارت وکنترل داخلی، آموزش، انظباط اداری و مالی و استقرار 
و توسعه سازمان های الکترونیکی، الگوی مصرف، پاسخگویی و 

شایسته ساالری
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نام سازمان
عوامل موثر بر ارتقاء 

سالمت اداری
عوامل موثر بر ارتقاء سالمت ادارینام سازمان

بیمارستان آموزشی
)سجادی و 

همکاران،1394(

افزایش تعلق خـاطر 
کارکنـان بـه بیمارستان، 

برقراری سیسـتم 
پاسـخگویی

گـزارش دهـی کارآمد و 
جامع

آگاه سـازی در مـورد 
اهمیـت اطالعـات صحیح 

و انتقال آنها

فرماندهي انتظامي
)عامری،1393(

- رفتار مبتنی بر ارزش های اخالقی و اسالمی توسط مدیران
- ترویج خودکنترلی بر مبنای شاخص های اسالمی

- همبستگی بین کارکنان و مدیران -رعایت عدالت در برخورد با 
کارکنان نظارت و کنترل مناسب و کارآمد -آموزش و اگاه سازی 

کافی
- تمرکززدایی و برون سپاری -اصالح ساختار اداری بر مبنای 

مدیریت فرامتنی

         تحلیل نتایج

و  اداری  نظام  سالمت  زمینه  در  شده  مطالعه  مقاالت  تمامی  در 
سالمت سازمانی، پس از تبیین مفاهیم سالمت در سازمان و نظام 
اداری، عوامل موثر بر ارتقاء سالمت نظام اداری در دسته ها و یا 
برمبنای  یا  و  محققین  تعریف  براساس  متعددی  گروه بندی های 
مدل های موجود بیان شده اند. در ادامه به برخی از دسته بندی ها 

اشاره می گردد:
همکاران  و  امیری  صالحی  پژوهش  از  حاصل  نتایج  براساس 
(1392) سالمت نظام اداری تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، 

درون سازمانی و برون سازمانی است.
اسالمی و همکاران (1394) در پژوهش خود دسته بندی عوامل 
مدیریتی،  فردی،  گروه  چهار  در  را  اداری  سالمت  ارتقاء  بر  موثر 

ساختاری و فرهنگ سازمانی ارائه نموده اند.
معمارزاده طهران و همکاران (1396) عوامل فرهنگی، مدیریتی، 
سیاسی، قضایی، ارزشی و ساختاری را به عنوان دسته بندی عوامل 

موثر بر سالمت اداری بیان داشتند. 
طهرانی و همکاران (1399) عوامل موثر را در چهار گروه عوامل 
اقتصادي  و  اجرایی  مدیریتی،  ساختاري  انسانی،  منابع  توسعه 

شناسایی و مورد بحث قرار دادند.
به   (1399) همکاران  و  همایونی  و   (1393) عامری  پژوهش  در 

عوامل سازمانی، برون سازمانی و فردی اشاره شده است.
مصطفی پور و همکاران (1400) در نهایت 37 مولفه موثر بر ارتقاء 
سالمت اداری را شناسایی و در چهار دسته عوامل برون سازمانی، 

عوامل درون سازمانی، رفتاری و نظارتی ارائه نمودند.
سالمت  اندازه گیری  برای   (1400) همکاران  و  بهرام  سلطانی 
سازمانی کارکنان از پرسشنامة استاندارد سالمت سازمانی هوی و 
فیلدمن استفاده کرده اند. این پرسشنامه 11 سؤال دارد که سالمت 

سازمانی را در هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، مالحظه گری، 
ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی می سنجد.

سالمت  مناسب  مدل   (1400) همکاران  و  شیریان  پژوهش  در 
مولفه  هفت  بر  مشتمل  را  ایران  دولتی  آموزشی  نظام  در  اداری 
انسانی،  منابع  اصلی سالمت تکنولوژیکی-الکترونیکی، سالمت 
سالمت  مالی،  سالمت  فرهنگی،  سالمت  ساختاری،  سالمت 

کالبدی و سالمت سیاسی دانسته اند.
این پژوهش، با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر ارتقاء سالمت 
اداری ارائه شده در جدول شماره یک، در مرحله اول موارد تکراری 
و مشابه حذف و یا ادغام و سپس در مرحله بعدی آن ها را در شش 

بعد طبق جدول شماره چهار دسته بندی نموده است.
بعد عوامل نرم مدیریتی: در این بعد، عوامل مرتبط با مولفه هایی 
نظیر سبک مدیریت، سبک رهبری، سبک حکمرانی، مهارت ها، 
کارکنان و ارزش ها (هنجارها، ارزش ها، فرهنگ سازمانی) جای 

می گیرند. 
با  مرتبط  عوامل  بعد،  این  در  مدیریتی:  سخت  عوامل  بعد 
مولفه هایی نظیر ساختار، استراتژی، سیستم، روش ها و رویه ها، 
فرآیندها (فرآیندهای گزارش دهی، پاسخگویی، شفافیت و غیره) 

جای می گیرند. 
مرتبط  اداری  سالمت  بر  موثر  عوامل  بعد،  این  در  محیطی:  بعد 
تناسب  به  بعد  این  می گیرند.  جای  سازمان  از  بیرون  عوامل  به 
نوع عوامل مورد مطالعه، خود به پنج بخش اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی، فناوری و قانونی تقسیم می گردد.
بعد رفتاری: در این بعد، عوامل موثر بر سالمت اداری که با رفتار 
کارکنان ارتباط دارد، جای می گیرند. عواملی نظیر رفتار مبتنی بر 
ارزش های اخالقی و اسالمی، رعایت اخالقیات، تعهد سازمانی، 
همکاری،  و  هماهنگی  مسئولیت پذیری،  کارکنان،  خاطر  تعلق 
اجرای دقیق قانون، پاسخگویی و احساس مسئولیت فرد و غیره 
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در این دسته بندی قرار گرفته اند.
تناسـب  نظیر  فردی  عوامل  دسته بندی،  این  در  فردی:  بعد 
شـخصیت بـا شـغل کارکنـان، روحیه وفاداری، روحیه تعلق خاطر 

و تعهد سازمانی، سالمت روان و غیره قرار می گیرند.
بعد نظارتی: در بعد نظارتی با رویکرد مدیریت و نظارت بر عملکرد، 
عواملی مانند شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری، کنترل و 

نظارت مستمر و کارآمد، پیشگیری از فعالیت های ناسالم سازمانی، 
سازمان ها،  در  کارآمد  و  صحیح  کنترل  و  پایش  مکانیزم های 
قرار  غیره  و  سازمان  مالی  و  اداری  انضباط  و  عملکرد  مدیریت 
آمده   4 شماره  جدول  در  فوق  ابعاد  از  یک  هر  گرفته اند.جزئیات 

است.

جدول شماره 4: دسته بندی عوامل موثر بر سالمت نظام اداری در ابعاد شش گانه

عوامل محیطی پنجگانهعوامل سخت مدیریتیعوامل نرم مدیریتی

- رهبری فراگیر در سازمان  
- تشویق کارکنان به کوشش مشتاقانه جهت اهداف سازمان

- سبک تصمیم گیری و مدیریت مشارکتی 
- حکمرانی خوب

- حمایت از منابع و توجه به اعضای سازمان
- نفوذ مدیر مافوق 

- کاهـش تعارض اهـداف فـرد و سـازمان 
- عملکرد و کارایی نیروی انسانی 

- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های 
اسالمی و کرامت

 انسانی و فرهنگ نقد و نقدپذیری در نظام اداری
- ترویج و اشاعه ارزش های بنیادی 

- انضباط اداری و نظام تشویق و تنبیه کارکنان
-ایمنی و بهداشت روانی محیط کار

-توانمندسازی نیروی انسانی
- آموزش و اگاهسازی کافی

- نظام پرداخت و رفع مشکالت مادی و مشکالت معیشتی 
کارکنان 

-  توجه به امنیت شغلی کارکنان
-  توسعه فرصت های رشد و توسعه کارکنان  

- رضایت مندی شغلی 
-  عدالت در برخورد با کارکنان

- غنی سازی شغلی- فرآیند اجتماعی سازی    
- محیط کاری پرطراوات، انگیــزش نیروی انسانی، تقویت 

روابط انسانی   
- گزینش صحیح مدیران و کارکنان

-  تمرکززدایی اداری و برون سپاری
-   تناسب و هماهنگی میان میزان 

اختیارات با 
مسئولیت ها

- چابک سازی سازمان
-   اصالح ساختار اداری

-  اصالح مستمر فرآیندها و شیوه های 
انجام کار

-  برقراری سیسـتم پاسـخگویی در 
ساختار

-  شفاف عمل کردن مسئولین 
دستگاه های اجرایی

-   شفافیت امور در نظام اداری
-  گـزارش دهـی کارآمد و جامع 

-  طراحی و استقرار نظام اثربخش 
انتصاب، ارتقاء و

 تغییر مدیران بر مبنای شایستگی در 
ساختار

-  پرهیز از خویشاوندساالری 
-  شایسته ساالری

-  بعد اجتماعی شامل )تکریم ارباب رجوع، 
ارتقای رضایت مندی و اعتماد مردم، افزایش 

رضایت مندی خدمت گیرندگان، تقویت 
مشارکت

 و فعالیت های بخش غیردولتی، ناآشنایی
 ارباب رجوع با قوانین و مقررات، ارتباط 
و شهرت سازمان، تقویت نقش رسانه ها؛ 

تقویت
نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه های آزاد

و مستقل، توسـعه مشـارکت مـردم، تعهد به
مسئولیت های اجتماعی، مشتری گرایی،

 اثرگذاری فرهیختگان و کارگزاران
 اجتماعی سازی و افزایش تعهد سازمانی،
عدم پایبندی جامعه به موازین اخالقی(

-  بعد اقتصادی شامل )عدم تناسب میان 
نرخ رشد

 تورم و نرخ رشد حقوق کارکنان، عوامل 
اقتصادی(

-   بعد سیاسی شامل )توسعه نهادهای 
سیاسی،

سیاست زدایی و پرهیز از رویکرد سیاسی(
-  بعد فناوری شامل )استقرار توسعه 

سامانه های
 الکترونیکی(

- بعد قانونی شامل)مشکالت مربوط به
 قوانین موجود- کیفیت وکمیت قوانین و 
مقررات - اصالح نظام حقوق و دستمزد(
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عوامل نظارتیعوامل فردیعوامل رفتاری
-  قانون گرایی کارکنان و مسئولین 

-   ارتبـاط و اعتماد
-  خودکنترلی و بردباری

-  انصاف، مهربانی و همدردی
-  افزایش تعلق خـاطر کارکنـان 

-  ترویج خودکنترلی برمبنای شاخصهای 
اسالمی

-  رعایت و عمل به منشور اخالقی و رفتاری 
توسط مدیران و کارکنان

-  تقویت ارزشهای اخالقی و اسالمی در رفتار 
سازمانی و شغلی کارکنان

-  دارا بودن خالقیت و نوآوری
-   مسئولیت پذیری کارکنان

-   هماهنگـی؛ همکاری و همبستگی بین 
کارکنان و مدیران

-  احساس مسئولیت فرد نسبت به بیت المال
-  احساس مسئولیت و پاسخگویی نسبت به 

عملکرد کارکنان

-   تناسـب شـخصیت بـا شـغل کارکنـان 
-  تعهد سازمانی 
-   سالمت روان

-  روحیه کاری و وفاداری و تعهد کارکنان
-  تسلط به قوانین و مقررات مرتبط با 

وظایف و 
ماموریت های سازمان

-  پیشگیری از فعالیت های ناسالم سازمانی
-  بازنگری در وظایف دستگاه های نظارتی به منظور

 تقویت نقش نظارتی و رفع تداخل وظایف
-  تقویت نظارت مردمی 

-  مکانیزم های پایش و کنترل صحیح و کارآمد 
-  کنترل و نظارت مناسب، مستمر و کارآمد

- پاکسازی نظام اداری از مدیران و کارکنان فاسد
- بازگرداندن اموال عمومی

-  شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری
-  انضباط اداری و مالی سازمان

-  پاسخگویی به مراجع و دستگاه های نظارتی
-  صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف اموال 

عمومی
-  کاربرد کارا و اثربخش منابع توسط سازمان

- مدیریت عملکرد

شکل 1: مدل مفهومی طراحی شده براساس ابعاد شش گانه
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          راهکارها و پیشنهادات

جنبه ها  تمامی  رعایت  موفق،  و  سالم  سازمانی  داشتن  به منظور 
و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر سالمت نظام اداری مورد 
ورودی،  دارای  پویا  سیستم  یک  به عنوان  سازمان  است.  تاکید 
فرآیند، خروجی، بازخورد می باشد که در محیطی پویا و متغیر به 
سر می برد. برای حفظ این سیستم باید به تمامی بخش های آن 
توجه و از سالمت آن اطمینان حاصل نمود. اقدامات پیشنهادی 
جهت حفظ و ارتقاء سالمت نظام اداری و سازمانی به شرح ذیل 

ارائه می گردد:
اقدامات ساختاری - مدیریتی: هدف از این تغییرات، بهبود ساختار 

و فرآیند سازمانی می باشد:
• چابک سازی ساختار سازمان و اصالح مستمر فرآیندها؛ از طریق 

بهکارگیری مدیریت دانش، اصالح ساختار سازمانی.
• ارتقاء فرآیند پاسخگویی در سازمان ها 

•  افزایش رضایت مندي و احقاق حقوق و تکریم ارباب رجوع و 
همکاران سازمان.

• اصالح نظام انتخاب و انتصاب در صورت لزوم و برقراري نظام 
شایسته ساالري در انتخاب ها و انتصاب ها.

• استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی به منظور تسریع در انجام 
امور، شفافیت، افزایش رضایت مندی و تسهیل انجام امور.

• بهکارگیری سبک رهبری و مدیریت مناسب برای سازمان.
اقدامات تقنینی - نظارتی: هدف از این اقدامات، تقویت ضمانت 
اجرایی قوانین و پررنگ نمودن نقش قوانین در تضمین سالمت 

سازمان  هر  ابزار  قدرتمندترین  قانون  ابزار  می باشد.  اداری  نظام 
جهت تحقق اهداف بلند مدت آن می باشد.

• توانمندسازی کلیه بدنه سازمان از طریق آموزش قوانین مبارزه 
با فساد، صیانت از حقوق مردم، ارتقاء سالمت اداری و نظایر آن؛ 

• تاکید بر شفاف سازي کلیه امور با حفظ محرمانگی موارد خاص و 
تدوین قوانین الزم در صورت لزوم.

•  پرهیز از خویشاوندساالری و نظارت قانونی بر آن.
• بهکارگیری یا تقویت مشارکت بخش خصوصی با در نظر گرفتن 
پتانسیل های قانونی کشور نظیر قوانین و مقررات رفع موانع تولید. 
• شناسایی و کشف گلوگاه هاي فسادخیز از طریق شناسایی نقاط 

آسیب پذیر اداری، مالی و غیره.
• کنترل و نظارت مستمر و کارآمد سازمانی 

و  صحیح  کنترل  و  پایش  مکانیزم های  بهکارگیری  و  طراحی   •

کارآمد در سازمان ها. 
• گزینش صحیح مدیران و کارکنان و بازبینی در فرآیند گزینش 

در صورت لزوم. 
ارزش ها و هنجارها و  کردن  فرهنگی: نهادینه  ارزشی-  اقدامات 
تقویت فرهنگ سازمانی نقش بسیار موثری در پیشبرد اهداف هر 
سازمان دارد. بهبود رفتار منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه 

هر سازمان و حمایت از آنها، ضامن سالمت سازمان خواهد بود.
• تقویت فرهنگ و ارزش های کاری و اخالقی سازمانی به منظور 

بهبود رفتار سازمانی و شغلی کارکنان و مدیران
• نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقدپذیری در نظام اداری.

• سیاست های حمایتی سازمان از کارکنان و خانواده آنها.
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