نظام پيشنهادها در برگيرنذه مشخصههاي مهم تحول اداري

فثطش فثادالزيي يستقوَى المَل فيتثقَى احسٌِ) .صهش(77:
تِ لحاػ ضشٍستّاي تحَل اداسي ٍ لضٍم تحَل هستوش دس ساصهاىّاي دٍلتي تايذ تيطتش اص ًيشٍّاي داخل ّش
هدوَفِ تشاي اصالح اهَس استفادُ ضَدً .ؾام پيطٌْادّا اتضاس هفيذي تشاي تحَل دسًٍي ٍ هستوش ساصهاىّا
است ٍ هَخة هطاسوت فوَهي واسهٌذاى هيضَد .تا ايي حال ساختاس وْي ٍ سوَد ًسثي سيستن اداسي
تاليهاًذُ اص دٍساى گزضتِ تا هاّيت پَياي ًؾام پيطٌْادّا هغاتمت ًذاسد ٍ تايذ هَاًقي وِ فشاسٍي اخشاي ًؾام
پيطٌْادّا است ضٌاسايي ٍ حتيالومذٍس سفـ ضَد.
ًؾام پيطٌْادّا سا هي تَاى يه ساّىاس تشاي فشيضِ اهش تِ هقشٍف ٍ ًْي اص هٌىش تلمي وشد .تٌاتشايي تغثيك ايي
فشيضِ تا ًؾام پيطٌْادّا ٍ ّوچٌيي تلفيك آى تا اصل  704لاًَى اساسي (وِ تطىيل ضَساّاي اداسي سا
تَصيِ هيوٌذ) هيتَاًذ ايي ضيَُ هذيشيتي سا تا لَاًيي هلي ٍ فشٌّگ هشدهي ّواٌّگ ساصد ٍ هَخة تالٌذگي
ٍ سضذ هغلَبتش ًؾام پيطٌْادّا يا ضَساّاي اداسي ضَد.
هٌؾَس اص ًؾام پيطٌْادّا ،هطَست ٍ تثادل ًؾش تيي واسهٌذاى ٍ هذيشاى است وِ تِ صَست اتضاسي تيي اليِّاي
ّشم لذست دس ًؾش گشفتِ هيضَد تا اًگيضُ تْثَد ٍ تحَل دس ّوِ افشاد ساصهاى فشاگيش ضَد ٍ فولىشد ٍ ٍضقيت
ساصهاىّاي دٍلتي تْثَد ياتذ.
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تشاي اخشاي ًؾام پيطٌْادّا دس ساصهاىّاي دٍلتي اٍل تايذ هَاًقي سا وِ تشاي اخشاي آى ٍخَد داسد سفـ وشد.
ًيض تشاي ّشيه اص ساصهاىّا ٍ هدوَفِّاي دٍلتي ،آيييًاهِ هٌاسثي تش حسة ساختاسٍ ،ؽايف ٍ ٍضقيت
ساصهاى تْيِ ضَد ٍ تِ دست افشاد هغلـ ٍ هقتوذ تِ اخشا دسآيذ.
استثاط تحَل اداسي تا ًؾام پيطٌْادّا
تحَل اداسي ،فشآيٌذّاي هتقذدي ّوچَى هطاسوت فوَهي واسوٌاى ،اصالح ساختاسّاي اداسي ،تٌاسة ٍؽايف
ٍ اختياسات ،تَاًوٌذساصي واسوٌاى ٍ هذيشاى ،پاسخگَيي دٍلتوشداى دس هماتل ضْشًٍذاىً ،ؾاست تش ًؾام اداسي
ٍ تَسقِ ضيَُّاي اعالفاتي سا دًثال هيوٌذ .تِ ًؾش هيسسذ هْنتشيي سوي تشاي پيطثشد تحَل اداسي ،تغييش
آى اص سياستّاي تشًٍي ٍ دستَسي ،تِ الگَّا ٍ سٍشّاي دسًٍي است؛ يقٌي سٍشّايي وِ اص داخل ّش
ساصهاى ًطأت گشفتِ تاضذ .تشاي ضشح ايي هغلة تِ سِ هطخصِ هْن تحَل اداسي اضاسُ هيضَد:
الف) تحَل فشآيٌذي هستوش است .صيشا خاهقِ اًساًي اص خْات هختلف فلوي ،التصادي ،فشٌّگي ،سياسي ٍ
اختوافي تغييش هيوٌذ .تٍِيژُ دس فصش ها تحَالت سشفت سٍصافضٍى داسد .تِ عَسي وِ «پيتش دساوش» هيگَيذ
دس خْاًي وِ دستخَش تحَل ٍ دگشگًَي است ٍ اهٌيت آى ّش سٍص دس هقشض تْذيذ است اتذاؿ ٍ اتتىاس تٌْا
ساُ تماست.
ب) ًَؿ تحَالت هَسد ًياص دس ساصهاىّاي هختلف تِضذت هتفاٍت است .ايي تفاٍت تِ خاعش اختالف ساصهاىّا
اص لحاػ ٍؽايف ،اهىاًات ،سغح هقلَهات فلوي ٍ تدشتي ،ساختاسّا ٍ لَاًيي ايداد هيضَد.
ج) تشاي ضٌاسايي ٍ سفـ هطىالت ّش ساصهاى تايذ تيص اص پيص تِ افشاد ّواى ساصهاى اتىا وشد .صيشا ًيشٍّاي
داخل ساصهاىّ ،ن تِ هطىالت تِ صَست فيٌي ٍ سٍصهشُ تشخَسد هيوٌٌذ ٍ ّن ضٌاخت تيطتشي تِ ٍؽايف ٍ
سٍاتظ سسوي ٍ غيشسسوي داسًذ .دس ضوي استفادُ اص تدشتيات ٍ ًؾشات ايطاى هَخة دلگشهي ٍ افضايص تَخِ
آًْا تِ اصالح اهَس هيضَد ٍ حتي اگش تذاًٌذ چشا ًؾش اصالحي آًاى لاتل اخشا ًيست تاص ّن تِ فلن ٍ تيٌص آًْا
ًسثت تِ هحيظ خَد افضٍدُ هيضَد ٍ تا دسن تْتش واس هيوٌٌذ.
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ًؾام پيطٌْادّا ّش سِ هطخصِ فَق سا تِخَتي پَضص هيدّذ .اهَس فٌي ٍ اداسي اهشٍصُ تٌَؿ ٍ پيچيذگيّاي
صيادي يافتِ است ٍ پاسخ تِ اؽْاس ًؾش افشاد هختلف دس چگًَگي اداسُ اهَس ٍ استفادُ اص افىاس ّوگاى ًياصهٌذ
ّوىاسي ٍ تشسسي واسضٌاسي است ّ.وچٌيي اص ًؾش فشٌّگ ديٌي تِ ًؾش هيسسذ هيتَاى ًؾام پيطٌْادّا سا
يه ساّىاس هٌؾن تشاي فشيضِ اهش تِ هقشٍف ٍ ًْي اص هٌىش تلمي وشد .تطىيل ضَساّايي هشوة اص واسهٌذاى ٍ
هذيشاى تشاي تأهيي لسظ اسالهيّ ،وىاسي دس تٌؾين تشًاهِّا ٍ ّواٌّگي دس پيطشفت اهَس ًيض الصم است .تا
ٍخَد تطىيل ضَساّاي صٌفي ٍ ضْشي تاوٌَى ضَساّاي اداسي تطىيل ًطذُ است .لزا پيطٌْاد هيضَد تا
تلفيك هثاًي ًؾام پيطٌْادّا ٍ اصل  704لاًَى اساسي ٍ ّوچٌيي هفاّين فالي اهش تِ هقشٍف ٍ ًْي اص هٌىش،
تحَل اداسي سا دس هسيش هٌاسة لشاس دّين ٍ ًؾام پيطٌْادّا سا تا لَاًيي هلي ٍ فمايذ ٍ فشٌّگ فوَهي ّوشاُ
ٍ ّواٌّگ ساصين.
پيصًياص اخشاي ًؾام پيطٌْادّا
ًؾام پيطٌْادّا تِ عَس ولي هثتٌي تش اخز ًؾش ٍ پيطٌْاد اص افشاد دستاسُ چگًَگي تْثَد واسّا ٍ فقاليتّا،
تشسسي ًؾشات اخز ضذُ تِ ٍسيلِ افشاد هغلـ ٍ هقتوذ ،اخشاي ًؾشات لاتل لثَل ٍ تاالخشُ لذسداًي اص پيطٌْاد
دٌّذگاى است وِ ّوگي ايي اهَس ٍسيلِاي تشاي تحَل اداسي ٍ استماي ويفي ٍ ووي فقاليتّا است .اص سَي
ديگش تِ ًؾش هيسسذ ساصهاىّاي ها اساساً هتٌاسة تا اصل تحَلپزيشي عشاحي ًطذُاًذ ٍ هقوَالً ساختاسي تا
اًقغاف اًذن ،هذيشيت تا اختياسات هحذٍدٍ ،ؽايف غيشضفاف ،لَاًيي هغشحًطذُ ٍ تَدخِ هحذٍد ٍ غيشلاتل
اًقغاف داسًذ .تٌاتشايي تشاي تحَل اداسي تايذ ضشايظ ٍ هقياسّاي اصلي سا تقشيف وٌين وِ ساصهاىّا تتَاًٌذ يه
هدوَفِ هٌسدن تطىيل دٌّذّ .وچٌيي تايذ اص لَاًيي ٍ هحذٍديتّاي دست ٍ پاگيش تىاّين .تِ ّش حال ايي
هحذٍديتّا وِ سفـ آًْا خضٍ اّذاف تحَل اداسي است فاهل هحذٍدوٌٌذُ ًؾام پيطٌْادُ تِ ضواس هيسٍد ٍ
سفـ آًْا الضاهي است.
دس صيش ايي هحذٍديتّا ٍ ديگش همذهات اخشاي ًؾام پيطٌْادّا ضشح دادُ هيضَد.
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 - 7اؽْاس پيطٌْاد ًياصهٌذ اتتىاس فول يا ًمذ ٍضـ هَخَد است ٍ تٌاتشايي تايذ سٍاتظ هذيشاى ٍ واسهٌذاى تا
حذي صويوي ٍ لاًًَوٌذ تاضذ وِ واسهٌذ تَاى ًمذ ٍ اؽْاس ًؾش ساصًذُ ٍ صشيح سا داضتِ تاضذ .يقٌي واسهٌذاى
تتَاًٌذ تا آساهص خاعش ًؾشات خَد سا اؽْاس وٌٌذ( .الثتِ تا حفؼ همشسات ٍ سلسلِهشاتة ٍ ضشايظ اهش تِ هقشٍف
ٍ ًْي اص هٌىش) ٍ هذيشاى ًيض اًتمادپزيشي سا دس خَد ٍ صيشدستاى تمَيت وٌٌذ ٍ سخي حك سا تپزيشًذ ّشچٌذ
تش خالف هيل ٍ يا فادت آًْا تاضذ .تٌياًگزاس خوَْسي اسالهي ايشاى ،اهام خويٌي (سُ) هيفشهايٌذ :دٍلتّا تايذ
واسي تىٌٌذ وِ خلة ًؾش هلتّا سا تىٌٌذ ّ.وِ دٍلتّا تايذ تشگشدًذ ٍ خاضـ تطًَذ دس هماتل هلت.
 - 2ووثَد حمَق ٍ هضاياي تيطتش واسهٌذاى هَخة ون ضذى تَخِ آًاى تِ ٍؽايف اداسي خَد ،اص خولِ تشسسي
سٍشّاي اصالحي هيضَد .لزا پيصتيٌي هيضَد تيطتش ًْادّا دس اٍايل اخشاي ًؾام پيطٌْادّا هتَخِ ٍضقيت
هالي ٍ سفاّي آًاى خَاٌّذ تَد ٍ تايذ ايي پيطٌْادّا ًيض دس چاسچَب ًؾام پيطٌْادّا پيگيشي ضَد.
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تشسسي تشخي پيطٌْادُ ًياصهٌذ هغالقات واسضٌاسي ًسثتاً هفصل يا اًدام تحميمات فٌي هشتَط تِ آى

است .گاّي ًيض هَضَؿ پيطٌْادي هشتثظ تا فقاليتّاي هشاوض تحميماتي ًيست يا ًياصهٌذ تحميمات ًسثتاً
وَچه است .لزا تايذ وويتِّاي ًؾام پيطٌْادّا اخاصُ صشف ّضيٌِ تشاي تحميمات هَسدي ٍ ًسثتاً وَچه
سٍي تشخي پيطٌْادّاي خالة سا داضتِ تاضٌذ.
 - 4تا پزيشش پيطٌْادّا ٍ اهتياصتٌذي آًْا تايذ اص پيطٌْاد لذسداًي ضَد وِ عشيمِ سايح آى افغاي هضاياي
هالي است ،تِ عَسي وِ هثلغ پاداش هتٌاسة تا اّويت ٍ تاثيش پيطٌْاد ٍ صحوات پيطٌْاددٌّذُ تاضذ ٍ
ّچٌيي پاداش دس فاصلِ صهاًي هغلَب (ًسثتاً وَتاُ) تايذ پشداخت ضَد .ضشٍسي است ساصٍواس اخشايي آى دس
آيييًاهِ ًؾام پيطٌْادّا تثييي گشدد.
 - 5دس اخشاي ًؾام پيطٌْادّا چٌاًچِ پيطٌْادي تِ ّش فلت لاتل پزيشش ًثاضذ ،تايذ فلت ًپزيشفتي پيطٌْاد
سسواً ٍ تِ صَست ٍاضح تِ پيطٌْاد دٌّذُ افالم ضَد .ايي واس اٍ سا تَخيِ هيوٌذ ٍ هاًـ ًااهيذي اٍ اص اداهِ
واس هيضَد.
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 - 6تا اخشاي ًؾام پيطٌْادّا دس يه اداسُ ساصهاًي ،گاّي پيطٌْادّايي هغشح هيضَد وِ هَخِ ٍ هثثت تِ
ًؾش هيسسذ ٍلي اخشاي آًْا دس حيغِ اختياسات آى ٍاحذ ًيست (هَاًـ لاًًَي يا آيييًاهِاي تشاي اخشا ًطذى
آى ٍخَد داسد .دس ايي صَست تِ خاي دفـ پيطٌْاد تِ فلت ٍخَد هاًـ لاًًَي ،تْتش است هَضَؿ تِ هشخـ
ريصالح اسخاؿ ٍ خَاستِ ضَد وِ دس صَست صالحذيذ ،هَضَؿ پيطٌْاد سا دس تاصًگشي لَاًيي هشتَعِ لحاػ
وٌٌذ ٍ يا فلت سد آى سا تَضيح دٌّذ .الثتِ ايي حالت تايذ تا عي هشاحل ٍ هشاتة اداسي صَست پزيشد.
تٌاتشاييً ،ؾام پيطٌْادّا تايذ دس سغَح هختلف هغشح ٍ اخشا ضَد تا چٌاى چِ پيطٌْادي دس سغح يه اداسُ
لاتل لثَل تلمي ضذُ است ٍلي اخشاي آى تِ تصوينگيشي دس اداسُ ديگش يا هشخـ تاالتش ًياص داسد ،پيطٌْاد
هضتَس تِ وويتِ ريشتظ دس اداسُ ديگش يا سغح تاالتش هٌقىس ضَد ٍ لاتل پيگيشي تاضذ.
تا ايي حال دس وطَس ها فشآيٌذ اصالح لَاًيي ٍ آيييًاهِّا حتي لَاًيي فادي دضَاس است ٍ اص آى دضَاستش
يافتي هشخـ لاًًَگزاس است وِ تِ ضثْات ٍاسدُ پاسخ گَيذ .تِ فٌَاى هثال فشض وٌيذ دستاسُ تخطٌاهِ صادسُ
اص سَي ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِسيضي وطَس ،سٍش تْتشي دس يه اداسُ دٍلتي هغشح ضَد .دس ايي صَست
اًقىاس هَضَؿ تِ ساصهاى ٍ اصالح آى ،چِ هشاحل ٍ هذتي سا تايذ عي وٌذ ٍ آى ساصهاى دس چِ هْلتي تِ
اصالحات پيطٌْاد ضذُ پاسخ خَاّذ داد؟
تٌاتشايي ضايستِ است ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِسيضي وطَس خَد پيطگام ٍ الگَي تحَل اداسي ٍ اخشاي ًؾام
پيطٌْادّا تاضذ.
حضشت اهام خويٌي هي فشهايٌذ :اگش يه هلتي ّوِ لطشّايص تاّن تَدًذ ٍ يىپاسچِ تَدًذ ّيچ لذستي
ًويتَاًذ دس هماتل آًْا ايستادگي وٌذ ٍ آسيثي تِ آًْا تشساًذ ...يه ّوچَ هلتي وِ استصاش تا هلتاش يىي
است ،سٍسايص تا ديگشاى تشاتشًذ ،ايٌْا ّوِ خذهتگضاس ّستٌذ ًسثت تِ هلتطاى ،هلتطاى اص آًْا پطتيثاًي
هيوٌذ .يه ّوچَ هلتي اص چي هيتشسذ؟

5

