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تبسيخ پزيشؽ1396/56/55 :

چکیدٌ
٘ؾبْ اداسيٛٔ ،ضٛفي چٙذ ثقدذي اػدت ود ٝػدب يبس يىدي اص ٟٔدٓتدشيٗ اثقدبد ٖ ٔوؼدٛة ٔديٌدشدد
ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي اثالغي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي (ٔذؽّٝاِقبِي)ِٛٔ ،فٞٝبي اػبػدي ٘ؾدبْ ٔغّدٛة اداسي سا
اسائٕٛ٘ ٝد ٜاػت ٞذف اكّي ايٗ ٔمبِ ٝؿٙبػبيي ٔٙبػتتشيٗ ساٞجدشد ثدشاي ثبصٟٔٙذػدي ػدب يبس ٘ؾدبْ اداسي ثدب
تٛخ ٝث٘ ٝيشٞٚبي وّيذي ٔٛثش دس ؿىُ ٌيشي تفىش ػيؼيٕي دس ايدٗ ساٞجشدٞدب اػدت توميدك ثد ٝخٟدت ٞدذف
وبسثشدي  ٚث ٝخٟت سٚؽ تٛكيفي – پيٕبيـي اػت جشٌبٖ توميدك ٔيـدىُ اص ٘ 49فدش اص ٕ٘بيٙدذٌبٖ ٔدشتجظ
ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ،افضبي ٞيبتفّٕي ٔشتجظ ثب حٛصٔ ٜذيشيت دِٚيي ٔ ٚذيشاٖ اسؿدذ دِٚيدي ثدٛد ٜاػدت
اثضاس اكّي توميك پشػؾ٘بٔ ٝثٛد ٜو ٝافيجبس ٖ ثب ٔوبػج٘ ٝشخ تٙيذٌي  ٚپبيدبيي ٖ ثدب ٘ؾدش جشٌدبٖ تبئيدذ ؿدذٜ
اػت ثب تدضي ٚ ٝتوّيُ ٘مبط لٛت ،ضقف ،فشكت  ٚتٟذيذ ٘ؾبْ اداسي ،ػ ٝساٞجشد اسائ ٚ ٝاِٛٚيدتثٙدذي تمدذْ
ساٞجشدٞبي ػٌٝب٘ ٝاسائٌ ٝشديذ ثٙٔٝؾٛس ؿٙبػبيي اِٛٚيت ايٗ ساٞجشدٞدب اص ِودبػ تجيديٗ ٘يشٞٚدبي وّيدذي تفىدش
ػيؼيٕي اص تىٙيه توّيُ ػّؼّٔٝشاتجي اػيفبد ٜؿذ ثشاي ايٗ ٔٙؾٛس ٞفدت ٘يدشٚي وّيدذي پيـدشاٖ  ٚثبصداس٘دذٜ
تفىش ػيؼيٕي دس ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ؿٙبػبيي  ٚػپغ دس لبِت ٔمبيؼٞٝبي صٚخدي ،لبثّيدت ساٞجشدٞدب دس تجيديٗ
ايٗ ٘يشٞٚب ثشسػي  ٚػشا٘دبْ ساٞجشد ٔٙبػت ٔـخق ٌشديذ ٘يبيح حبوي اص ٖ اػت ود ٝساٞجدشد پيـدٟٙبدي ٞدٓ
ثٝخٟت ٔٙغك ٔغبِقبت ساٞجشدي  ٓٞ ٚثٝخٟت تٛاٖ تجييٗ تفىدش ػيؼديٕي اص لبثّيدت ثدببيي ثش دٛسداس اػدت
تٛإ٘ٙذػبصي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ،پشٞيض اص تفىش ثٟيٝٙػبصي خضءٍ٘ش ،فذْتقٕيٓ تقّمبت لـشي  ٚاػديفبدٔ ٜدٛثش اص ثؼديش
ٟ٘بدي ٔقغٛف ث ٝػب يبس ٘ؾبْ اداسي اص خّٕ ٝپيـٟٙبدٞبي ٔوممبٖ ثشاي ٔٛفميت ساٞجشد ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾدبْ
اداسي ثٛد ٜاػت
ياشگان کلیدی :تفىش ػيؼيٕي ،وٍُ٘شي ،ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ،توّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي

 1اػيبديبس پظٞٚـٍب ٜاػيب٘ذاسد
 2دويشاي يٙذٜپظٞٚي (سايب٘بٔ) az.nosrati@gmail.com ٝ
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مقدمٍ
اص اثيذاي تبسيخ دٛ٘ ٚؿ ٍ٘شؽ تدضيٌٝشا  ٚػيؼيٕي ٘ؼجت ث ٝپذيذٜٞب سايح ثٛد ٜاػت دس تمبثُ
ا٘ذيـٞٝبي عشفذاساٖ ايٗ د ٚديذٌب ٜث ٝپذيذٜٞب ،يىي اص ٔقشٚفتشيٗ ٔٛاسد تبسيخي ِضٍ٘ ْٚبٜ
ػيؼيٕي  ٚوٌُشا ،داػيبٖ فيُ  ٚتبسيىي ٔٛب٘ب اػت (ٔيشػپبػي  ٚلٟشٔب٘ي )1395 ،اكٛبً بصْ
اػت دس تجييٗ سفيبس ٞش پذيذ ،ٜپذيذٛٔ ٜسد ٘ؾش ث ٝكٛست يه وُ ٔيـىُ اص چٙذ وُ وٛچهتش
اسصيبثي ؿٛد (ٞيچٙض )23 :1382 ،1دس غيش ايٗ كٛست ٍ٘شؽ تدضيٌٝشا ،خضءٍ٘ش  ٚيب تمّيٌُشا
ٛد ٔب٘قي فٕذ ٜدس دسن ٔبٞيت والٖ پذيذ ٚ ٜتومك اٞذاف ثش٘بٔٞٝبي ٔٛسد ٘ؾش ٛاٞذ ثٛد
(اِٛا٘ي )1379 ،دس ٚالـ ٔيتٛاٖ ٌفت ،تمّيٌُشايي دس ٔمبثّ ٝثب ٔؼبئّي ٘ؾيش پيچيذٌي ،تٛٙؿ ٚ
تغييش دس ػيؼيٓٞب ٘بتٛاٖ ثٛد ٚ ٜاص وبس ئي ٔغّٛة ثش ٛسداس ٘يؼت (خىؼٕٔ )22 :1395 ،2ٖٛىٗ
اػت ثٝسغٓ ثٟجٛد اخضاي يه ػيؼيٓ ثٝعٛس خذاٌب٘ ،ٝاستمبء  ٚيب ثٟجٛد وُ دس ػيؼيٓ حبكُ
ٍ٘شدد (ٔيشػپبػي  ٚلٟشٔب٘ي )1395 ،دػتيبثي ث ٝلبثّيت چٙيٗ توّيُ ٛٔ ٚلقييي ،كشفبً دس ثؼيش
تفىش ػيؼيٕي  ٚسٚيىشدي وٍُ٘ش ٔيؼش اػت تفىش ػيؼيٕي ،يه ٔشاْ ا٘ذيـيذٖ  ٚوٍُ٘شي يه
لبثّيت اص ايٗ ٔشاْ دس توّيُ پذيذٜٞب اػت ايٗ وٍُ٘شي حبكُ اص تفىش ػيؼيٕي اػت و ٝصٔيٝٙ
پبيذاس ٕ٘ٛدٖ ٞش چ ٝثيـيش ػب يبسٞب سا ٔيؼش ٔيػبصد (اػيشٔٗ )174 :1395 ،وٍُ٘شي دس ثؼيش
تفىش ػيؼيٕي ،دس ديٗ ٔجيٗ اػالْ ٘يض خبيٍبٚ ٜابيي داسد ،ثٌٝ٘ٛ ٝاي و« ٝوٕبٌَشايي» اص ٞش رسٜ
تب وُ ٞؼيي ،تدّي خبٔقيت دس فشيٙؾ خٟبٖ ٛا٘ذ ٜؿذ ٜاػت (ٕٞشً٘ )1391 ،دس ٚاوبٚي ٚ
وبسثؼت ٔف ْٟٛتفىش ػيؼيٕي  ،چٙب٘چ ٝپذيذٛٔ ٜسد ٘ؾش سا ػب يبس ٘ؾبْ اداسي خٕٟٛسي اػالٔي
ايشاٖ دس ٘ؾش ثٍيشيٓ ،فذْتٛخ ٝوبفي ث ٝايٗ ٔم ،ِٝٛساٞجشدٞبي ٔٙبػت ثشاي تومك ػب يبس ٔغّٛة
ايٗ ٘ؾبْ سا ثب چبِؾ خذي سٚثشٔ ٚيٕ٘بيذ ايٗ دس حبِي اػت و ٝػيبػت  14اص ػيبػتٞبي وّي
٘ؾبْ اداسي اثالغي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي (ٔذؽّٝاِقبِي) ثٝعٛس ٔـخق ثش ِض ْٚتفىش ػيؼيٕي ثب تبويذ
ثش «وٍُ٘شي» ث ٝدػيٍبٜٞبي اداسي ثٙٔ ٝؾٛس تومك اٞذاف فشاثخـي  ٚچـٓا٘ذاص تٛخ ٝداسد
دس ٚضقيت ٔٛخٛد ،يىي اص ٔـىالت اػبػي ٘ؾبْ اداسيٚ ،خٛد ٍ٘شؽ ثخـي  ٚخضءٍ٘ش ثٝ
٘ؾبْ اداسي اػت ايٗ ٍ٘شؽ ٔٛخت ايدبد خضيشٜٞبيي اص دػيٍبٜٞبي اخشايي ؿذ ٜاػت و ٝثٝعٛس
ٔٙفه فقبِيت وشدٞ ٚ ٜش وذاْ ٔؼيش ٛد سا عي ٔيوٙٙذ ثذ ٖٚايٗ و ٝثيٛا٘ٙذ پـييجبٖ ٔٙبػجي ثشاي
تومك اٞذاف والٖ ٘ؾبْ اداسي وـٛس ثبؿٙذ دس ػب يبس ٔٛخٛدٞ ،ش وذاْ اص اخضاء  ٚفٙبكش ثش
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٘ؾبْ اداسي ثش اػبع ٞذف ٟ٘بيي٘ ،مؾ ،خبيٍب ،ٜػب يبس  ٚوبسوشد ٔدٕٛف ٝشد ٜػيؼيٓٞب سا
اخيٙبة٘بپزيش ٕ٘ٛد ٜاػت أشٚص ٜثٚ ٝاػغ ٝفذْ ٚخٛد چٙيٗ ٍ٘شؿيٞ ،ضيٞٝٙبي صيبدي اص لجيُ
ٞضيٞٝٙبي ٔبِي ،اخيٕبفي  ٚفشكت اص دػت سفي ٝثش ٘ؾبْ اداسي توٕيُ ٔيٌشدد (عجبعجبيي:1395 ،
 )112-111ثب تجييٗ اثقبد ايٗ ٔؼبِ ،ٝساٞىبسٞبي ٔٙبػت ثشاي ثٟجٛد ٚضقيت ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
اػبػي ٔيؼش ٔيٌشدد (ٔيشػپبػي  ٚلٟشٔب٘ي )1395 ،دا٘ؾ وٍُ٘شي دس لبِت تفىش ػيؼيٕي ،ثٝ
ٔذيشاٖ تٛا٘بيي ديذ ػيؼيٕي  ٚثشٚص كالحيتٞبي ادساوي ثيـيش سا افغبء ٔيوٙذ (ٔقٕبسصاد،ٜ
 )176 :1386ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث ٔغشح ؿذ ،ٜتوميك حبضش دس كذد پبػخ ث ٝايٗ ػٛاَ اكّي
اػت وٙٔ ٝبػتتشيٗ ساٞجشد ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ثب تٛخ ٝث٘ ٝيشٞٚبي وّيذي ٔٛثش دس
ؿىٌُيشي تفىش ػيؼيٕي وذاْ اػت؟

وـٛس

وـٛس دس ٚاوٙؾ ثٔ ٝويظ ،ا٘قغبف  ٚػشفت ثيـيش دس تجذيُ ايذ ٜث ٝفُٕ  ٚافٕبَ تغييشات

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

اػبع ٘ٛؿ٘ ،مؾ  ٚخبيٍبٛ ٜد دس ػيؼيٓ فُٕ ٔيٕ٘بيٙذ اص ايٗسٚ ٚخٛد ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس

مباوی وظری ي پیطیىٍ ضىاسی پصيَص
وظام اداری

٘ؾبْ اداسي ٞش وـٛس ثٔٝثبث ٝػبصٔبٖ تٙؾيٓوٙٙذ ٜفقبِيتٞب ثشاي ٘يُ ث ٝاٞذاف فبِي وـٛس اػت
و ٝضٕٗ ايدبد ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ثخؾٞبي ٔخيّف ،ثؼيش ٔٙبػجي سا ثشاي حُ ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت
ٔشدْ  ٚتؼٟيُ خشيبٖ أٛس فٕٔٛي فشأ ٓٞيوٙذ (ٔـجىي اكفٟب٘ي  ٚخٕبِي )1389 ،ايٗ ٘ؾبْ ثٝ
ػب يبس  ٚسٚاثظ ثيٗ ٚاحذٞب  ٓٞ ٚثٌ ٝشٞٚي اص افشاد وٌ ٝشدٔ ٓٞي يٙذ تب ػيبػتٞب ٚ
ظٔـيٞبي ٔـيشوي سا ث ٝوبسٌيش٘ذ  ٚثشاي دػتيبثي ثٞ ٝذفٞبي ٔـيشن ٔيوٛؿٙذ ،اعالق
ٔيؿٛد (فبثذي خقفشي  ٚويٕيبيي)374 :1386 ،
يىي اص لٛا٘يٙي و ٝثٝعٛس ٔؼيميٓ ثب ٘ؾبْ اداسي  ٚػب يبس ايٗ ٘ؾبْ ٔشثٛط اػت ،لب٘ٔ ٖٛذيشيت
ذٔبت وـٛسي اػت ايٗ لب٘ ٖٛدس تبسيخ  1386/57/58تلٛيت ٌشديذٔ ٚ ٜيتٛا٘ذ ٔجٙبي لب٘٘ٛي
ٛثي ثشاي اكالح  ٚثبصػبصي ػب يبس ٔٛخٛد  ٚسػيذٖ ث ٝػب يبس ٔغّٛة ٘ؾبْ اداسي سا ٟٔيب
ٕ٘بيذ (ٌشٔ ٜٚغبِقبتي يٙذٜپظٞٚي )7 :1393 ،دس ػيبػتٞبي وّي ،تٛخٚ ٝيظٜاي ث٘ ٝؾبْ اداسي
ٌشديذ ٜاػت بصْ ث ٝروش اػت ثب تٛخ ٝثٔ ٝلٛثٛٔ ٝسخ ٔ 1376/15/13دٕـ تـخيق ٔلّوت،
"ػيبػتٞبي وّي ،عشاحي ٘ؾبْ ثش اػبع سٔبٖٞب  ٚاٞذاف اػت و ٝاص يه ػ٘ ٛؾش ث ٝسٔبٖٞب ٚ
اص ػٛي ديٍش ٘ؾش ث ٝخٙجٞٝب ٔ ٚفْٟٞٛبي اخشايي داسد ث ٝفجبستي ػيبػتٞبي وّي اكٚ َٛ
سإٙٞبي تذٚيٗ ػيبػتٞبي اخشايي سا ث ٝدػت ٔيدٞذ" (ٔدٕٛفٔ ٝلٛثبت ػيبػتٞبي وّي،
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 )7 :1388دس خذٔ 1 َٚشٚس ٔجبحث ٔشتجظ ثب ٘ؾبْ اداسي دس ػيبػتٞبي وّي ثش٘بٔ ٝد ْٚتب پٙدٓ
تٛػق ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت
جذٍل  :1هرٍر هباحث هرتبط با ًظام اداری در سیاستّای کلی برًاهِّای دٍم تا پٌجن
ػٌَاى سیاست

هتي سیاست

ًشاًی

تلويح  ٚاكالح ٘ؾبْ اداسي  ٚلضبيي تب سػديذٖ ثدٚ ٝضدقي ود ٝثيٛا٘دذ
ثش٘بٔ ٝسا دس خٟت ٞذفٞبيؾ ث ٝدسػيي اخشا وٙدذ ،ثدٚ ٝػديّ ٝوبػديٗ اص
ػيبػتٞبي وّي
ثش٘بٔ ٝد ْٚتٛػقٝ

ٔبد4 ٜ

حدٓ ،افضٚدٖ ثش توشن  ٚودبس يي ،ثد ٝودبسٌيشي ٔدذيشاٖ بيدك ،أديٗ ٚ
ٔيقٟذ ،تٙؾيٓ لٛا٘يٗ ٔٛسد ٘يبص ،تقجيد٘ ٝؾدبْ ٘ؾدبست  ٚپيشاػديٗ اص فيدٛة
ا اللي ٔب٘ٙذ وٓ ودبسي ،سؿد ٜٛدٛاسي ،ثدي تفدبٚتي دس ا٘ددبْ ٚؽدبيف ٚ
وبغزثبصي دس ٞش ٌٛؿٔ ٝقيٛة اص ٖ
اكددالح ٘ؾددبْ اداسي دس خٟددت :افددضايؾ توددشن  ٚوددبس يي ،ثٟجددٛد

ػيبػتٞبي وّي
ثش٘بٔ ٝػ ْٛتٛػقٝ

ذٔبت سػب٘ي ثٔ ٝشدْ ،تدبٔيٗ وشأدت ٔ ٚقيـدت وبسوٙدبٖ ،ثدٝودبسٌيشي
ٔبد28 ٜ

ٔذيشاٖ بيك  ٚتبٔيٗ ؿغّي ٘بٖ ،حزف يدب ادغدبْ ٔدذيشيتٞدبي ٔدٛاصي،
تبويذ ثش تٕشوضصدايي دس حٛصٜٞبي اداسي  ٚاخشايي ،پديؾٌيدشي اص فؼدبد
اداسي ٔ ٚجبسص ٜثب ٖ  ٚتٙؾيٓ لٛا٘يٗ ٔٛسد ٘يبص

ػيبػتٞبي وّي

ٔبد( 16 ٜأٛس

ثش٘بٔ ٝچٟبسْ

اخيٕبفي ،ػيبػي،

تٛػقٝ

دفبفي  ٚأٙييي)

ػيبػتٞبي وّي

ٔبد( 17 ٜأٛس

ذٔت سػب٘ي ثٔ ٝدشدْ ،تدبٔيٗ وشأدت ٔ ٚقيـدت وبسوٙدبٖ ،ثدٝودبسٌيشي

ثش٘بٔ ٝچٟبسْ

اخيٕبفي ،ػيبػي،

ٔذيشاٖ  ٚلضدبت بيدك  ٚأديٗ  ٚتدبٔيٗ ؿدغّي ٘دبٖ ،حدزف يدب ادغدبْ

تٛػقٝ

دفبفي  ٚأٙييي)

ٔذيشيت ٞبي ٔٛاصي ،تبويذ ثش تٕشوضصدايي دس حٛصٜٞبي اداسي  ٚاخشايدي،

ػيبػتٞبي وّي

ٔبد( 14 ٜأٛس

وبس يي ،ثٟجٛد دذٔبتسػدب٘ي ثدٔ ٝدشدْ ،تد ٔيٗ وشأدت ٔ ٚقيـدت وبسوٙدبٖ،

ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػقٝ

اخيٕبفي)

ثىبسٌيشي ٔذيشاٖ  ٚلضبت بيك  ٚأيٗ  ٚت ٔيٗ ؿغّي ٘بٖ ،پيـٍيشي اص فؼدبد

ايدبد ٔويظ  ٚػب يبس ٔٙبػت حمٛلي ،لضبيي  ٚاداسي ثشاي تومك اٞذاف
چـٓا٘ذاص
اكالح ٘ؾبْ اداسي  ٚلضبيي دس خٟت :افدضايؾ تودشن  ٚودبس يي ،ثٟجدٛد

پيـٍيشي اص فؼبد اداسي ٔ ٚجبسص ٜثب ٖ  ٚتٙؾيٓ لٛا٘يٗ ٔٛسد ٘يبص
أٛس اخيٕبفيٛٔ ،ضٛؿ اكالح ٘ؾبْ اداسي  ٚلضدبيي ثدشاي افدضايؾ تودشن ٚ

اداسي ٔ ٚجبسص ٜثب ٖ  ٚتٙؾيٓ لٛا٘يٗ ٔٛسد ٘يبص سا دس وب٘ ٖٛتٛخ ٝلشاس ٔيدٞذ
ػيبػتٞبي وّي
ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػقٝ

07

ػيبػتٞبي وّي
ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػقٝ

ٔبد – 19 ٜثٙذ 1
ٔبد – 25 ٜثٙذ 2

يىپبسچٍى دس ػيبػتٌزاسى ،ثش٘بٔٝسيضى ،اسصؿيبثى٘ ،ؾبست  ٚتخلديق
ٔٙبثـ فٕٔٛى
ايدبد ػب يبسٞبى ٔٙبػت ثشاى ايفبى ٚؽبيف حبوٕييى (ػيبػدتٌدزاسى،
ٞذايت ٘ ٚؾبست)

اثالك ٌشديذ ايٗ ػيبػتٞب سإٙٞبي ٔؼئِٛيٗ وـٛسي ثشاي ا٘يمبَ ٘ؾبْ اداسي اص ٚضقيت ٔٛخٛد
ثٚ ٝضقيت ٔغّٛة اػت ثب تٛخ ٝثٌ ٝؼيشدٌي اثقبد ٘ؾبْ اداسي ،ؿؾ ػيبػت ث ٝعٛس ٔؼيميٓ ثٝ
ٔم ِٝٛػب يبس ٘ؾبْ اداسي ٔقغٛف ٔيٌشدد (ٌشٔ ٜٚغبِقبتي يٙذٜپظٞٚيٕٞ )7 :1393 ،بٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
لجالً ٔغشح ؿذ دس ايٗ توميك ،تٕشوض ثش «ػب يبس ٘ؾبْ اداسي» ٘ ٚمغ ٝثمُ ٔجبحث ٔقغٛف ثٝ
دػيٍبٜٞبي اداسي ثٙٔ ٝؾٛس تومك اٞذاف فشاثخـي  ٚچـٓا٘ذاص تٛخ ٝؿذ ٜاػت (خذ)2 َٚ
جذٍل  :2سیاستّای ًظام اداری هؼطَف بِ ساختار
ػٌَاى

هحتَا

سیاست 10

چبثهػبصئ ،يٙبػت ػبصي ٙٔ ٚغمي ػب يٗ تـىيالت ٘ؾبْ اداسي دس خٟت تومك اٞذاف چـٓا٘ذاص

سیاست 11

ا٘قغبفپزيشي  ٚفذْ تٕشوض اداسي  ٚػبصٔب٘ي ثب سٚيىشد افضايؾ اثشثخـي ،ػشفت  ٚويفيت ذٔبت وـٛسي

سیاست 12
سیاست 14

وـٛس

اكالح ػب يبس «ػيبػت  »14اػت دس ايٗ ثٙذ ثش ِض ْٚتفىش ػيؼيٕي ثب تبويذ ثش «وٍُ٘شي» ثٝ

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي دس تبسيخ  1389/51/31تٛػظ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي (ٔذؽّٝاِقبِي)

تٛخ ٝث ٝاثشثخـي  ٚوبس يي دس فش يٙذٞب  ٚسٚؽٞبي اداسي ثٙٔ ٝؾٛس تؼشيـ  ٚتؼٟيُ دس اسائٝ
ذٔبت وـٛسي
وٍُ٘شيٕٞ ،ؼٛػبصيٕٞ ،بٍٙٞي  ٚتقبُٔ اثشثخؾ دػيٍبٜٞبي اداسي ثٙٔ ٝؾٛس تومك اٞذاف
فشاثخـي  ٚچـٓا٘ذاص

سیاست 15

تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي اِىيش٘ٚيه  ٚفشاٚ ٓٞسدٖ اِضأبت ٖ ثٙٔ ٝؾٛس اسائٔ ٝغّٛة ذٔبت فٕٔٛي

سیاست 25

وبس ٔذػبصي ٕٞ ٚبٍٙٞي ػب يبسٞب  ٚؿيٜٞٛبي ٘ؾبست  ٚوٙيشَ دس ٘ؾبْ اداسي  ٚيىپبسچٝػبصي اعالفبت

ساختار وظام اداری

ػب يبس سا ٔيتٛاٖ ٔدٕٛف ٝساٜٞبيي و ٝاص عشيك ٖ فقبِيتٞب ثٚ ٝؽيفٞٝبي ؿٙب ي ٝؿذ ٜتمؼيٓ ٚ
ٔيبٖ ٚؽيفٞٝب ٕٞبٍٙٞي ايدبد ٔيؿٛد ،تقشيف وشد (ٔيٙيضثشي )3 :1388 ،1دس تقشيفي ديٍش،
ػب يبسٚ ،ػيّ ٚ ٝاثضاسي پيچيذ ٜو ٝث ٝكٛست دائٓ سٚاثظ ٔيمبثُ افضبء سا تقييٗ وشد ٖ ٚ ٜسا
وٙيشَ ٕٞ ٚبٔ ًٙٞيوٙذٔ ،غشح ؿذ ٜاػت (وشد ٘بئيح ٕٞ ٚىبساٖ٘ )1388 ،ليشي  ٚلبضي
عجبعجبيي ( ،)1382ػب يبس سا يي ٝٙتٕبْٕ٘بي ٔمشسات ،سٚيٞٝب ،اػيب٘ذاسدٞب ،خبيٍب ٜتلٕيٌٓيشي،
اٍِٞٛبي استجبعبت ،سٚاثظ ٌضاسؽٌيشي ،تفىيه  ٚتّفيك ٚؽبيف  ٚفقبِيتٞب ،خشيبٖ اعالفبت،
ػّؼّٔٝشاتت ا ييبسات ٔ ٚؼئِٛيتٞب ٔقشفي ٕ٘ٛدٜا٘ذ دس ػب يبسٔ ،ب فش يٙذ تقييٗ سٚاثظ،
ٔؼئِٛيت افشاد ،پبػخٌٛيي  ٚلذست ،چٍٍ٘ٛي پيىشثٙذي وبسٞب  ٚفقبِيتٞب ثشاي اػيفبدٛٔ ٜثش اص
01
Mintzberg
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فلّٙبٔ ٝفّٕي پظٞٚـي ٔغبِقبت ٔذيشيت ساٞجشدي دفبؿ ّٔي ،ؿٕبس ،3 ٜپبييض 1396

ٔٙبثـ ،ثٙٔٝؾٛس سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘يبص سا ٔـخق وشد ٚ ٜد٘جبَ ٔيٕ٘بئيٓ (ٚيّٓ2559 ،1؛
سٔضبٖ2511 ،2؛ ِيبئٕٞ ٚ ٛىبساٖ2511 ،3؛ ٌيؼچبنٚ )2558 ،4اً٘  ٚاحٕذٔ )55 :2553( 5قيمذ٘ذ
ػب يبس چبسچٛة تلٕيٕبت  ٚفش يٙذٞبي ا٘دبْ وبس سا تـىيُ ٔيدٞذ ضٕٗ ايٗ وٛ ٝد ٔيتٛا٘ذ
ٔوشن اِٚي ٝتغييش ثبؿذ
اخضاي ػب يبس ثبيذ ثٌٝ٘ٛٝاي تقشيف ٕٞ ٚب ًٙٞؿ٘ٛذ و ٝضٕٗ حفؼ ػبصٌبسي دا ّي ،ا٘ذاصٜ
ٔيٙبػت  ٚأىبٖ تقبُٔ ثٟي ٝٙثب ٔويظ سا داؿي ٝثبؿٙذ (ٔيٙيضثشي4 :1388 ،؛ تٛحيذي،)62 :1395،
تو ٚ َٛػبصٌبسي ٔؼيٕش ػب يبسٞب دس تقبُٔ ثب ٔويظٞبي پٛيبي أشٚصي سا حيبتي ٔيدا٘ذ دس
عشاحي يه ػب يبس ٔغّٛة ٔيقبُٔ ثب ٔويظ ،ثش حزف وبسٞبي تىشاسيٌ ،شٜٚثٙذي وبسٞبي ٔـبثٝ
 ٚثٟشٜٙٔذي اص كشفٝخٛيي ثٔ ٝميبع  ٚدإٔٞ ،ٝٙؼٛػبصي ساٞجشدٞب  ٚتٛإ٘ٙذيٞب تبويذ ؿذٚ ٜ
٘ٝتٟٙب افضايؾ اثشثخـي حبكُ اص ٕٞبٍٙٞي ،ثّى ٝتٛػق ٝتٛإ٘ٙذيٞبي دس٘ٚي ٘يض ٔذ٘ؾش اػت
( ٔجٛع ٕٞ ٚىبسأٖ )2559 ،6غبِقبت ا يشٛٔ ،يذ فٛايذ ػب يبسٞبي ٔدبصي اداسي دس استجبط ثب
ٔويظ ٔ ٚبٔٛسيتٞب اػت (صاتٕٞ ٚ ٛىبساٖ)2512 ،0
«ػب يبس» دس ٘ؾبْ اداسي ٘مـي صٔيٝٙاي داؿي ٚ ٝفبُٔ استجبطدٙٞذ ٜفٙبكش ٘ؾبْ اداسي ٔوؼٛة
ٔيٌشدد دس ٕٞيٗ ساثغ٘ ٝؾ ،)2555( 8ا٘ذاص ٜػب يبس ٘ؾبْ اداسي سا ثش ٔجٙبي چٟبس فٙلش ٔـخق ٔي-
ٕ٘بيذ )1 :تقشيف ٛد خبٔقٔ ،ٝشصثٙذيٞبي اخيٕبؿ يب ٚاحذٞبي اخيٕبفي؛  )2فش يٙذي و ٝثٚ ٝاػغٖ ٝ
افشاد ٌ ٚشٜٞٚبي ٔخيّف ،تٛا٘بيي ٘فٛر  ٚدػيشػي ث ٝدِٚت سا پيذا ٔيوٙٙذ؛  )3ػبصٚوبسٞبيي و ٝثٝ
ٚاػغٖٞ ٝب ػبصٔبٖ دا ّي دِٚت وٙيشَ ٙٔ ٚبثـ ثؼيح ٔيؿ٘ٛذ؛  )4سٚؽ  ٚؿيٜٛاي و ٝتلٕيٕبت
بف ثبصيٍشاٖ دِٚيي  ٚپبيٍبٜٞبي بف دس فش يٙذٞبي ائيالف ثش خبٔق ٝثضسيتش تبثيش ٔيٌزاسد
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي دس وـٛسٞبي ٔخيّف ثٔٝثبث ٝػب يبسٞبي ػبصٔب٘ئ ،يبثش اص توٛبت ٔويغي
 ٚاِضأبت دس٘ٚي ٕٛٞاس ٜدس حبَ تغييش  ٚتو َٛثٛد ٜاػت ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ دس حبِي و ٝدس وـٛسٞبي
فض ٛػبصٔبٖ ٕٞىبسيٞبي اليلبدي  ٚتٛػق 9ٝاص ػبَ  1955تب اٚاػظ د 1985ٝٞػب يبس والٖ
دِٚتٞب دس لبِت ٚصاست ب٘ٞٝب ث ٝػشفت افضايؾ يبفت ،دس اٚاػظ ايٗ د ،ٝٞايٗ سؿذ تمشيجبً ثبثت
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ثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس )58 :1384 ،فالٜٚثش ٘يشٞٚبي دا ّي  ٚبسخي و ٝتغييش سا اِضأي ٔيػبص٘ذ،
يىي ديٍش اص ٔؼبئُ ٔ ،ٟٓچبِؾ پيذا وشدٖ ٘مغ ٝتقبدَ ثيٗ ادغبْ  ٚتٕبيض ،تٕشوضصدايي ٔ ٚيٕشوض
وشدٖ  ٚتقذيُ ٔيمبثُ  ٚاػيب٘ذاسدػبصي ػب يبسي اػت (خ٘ٛض )112 :1392 ،1تٛخ ٝث ٝوٍُ٘شي
دس توّيُ ػب يبس ٘ؾبْ اداسي فالٜٚثش تبويذ ثش فٛأُ دس٘ٚي ،ثبيذ ثش ٔويظ ٘يض تٕشوض ٚيظٜاي
اداسي سا ٔيتٛاٖ ثذيٗ ؿشح دا٘ؼت (ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس:)58-56 :1384 ،
 تٛٙؿػبصيٌ :شايؾ ث ٝػٛي ا٘ذاصٌٜيشي  ٚوٙيشَ ثبصد ٜث ٝخبي وٙيشَ دادٜٞب  ٚفش يٙذٞب؛ تخلق :دٌشٌ٘ٛي ٟٔبستٞب  ٚتخلقٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي اسائ ٝذٔبت ثب پيچيذٜتش ؿذٖ خٛأـ؛ اٍ٘يضٜٞبي ٔوشن :تغييش فش ًٙٞذٔبت فٕٔٛي ِ ٚض ْٚتغييش دس ػبصٔبٖٞبي ٔٛسد ٘يبص؛ -افيٕبدػبصي :خّت افيٕبد ٔشدْ ٔ ٚيمبفذػبصي ٖٞب ثبثت دسن ٘يبص ث ٝتغييش حيي دس ػب يبسٞب؛

وـٛس

داؿي ٝثبؿذ دس ٕٞيٗ ساثغ ٝتقذادي اص ٟٔٓتشيٗ س٘ٚذٞبي اخيٕبفي ٔٛثش ثش تغييشات ػب يبس ٘ؾبْ

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ٔب٘ذ  ٚاص ٖ ٔٛلـ تبو ٖٛٙدس ثش ي ٔٛاسد حيي س٘ٚذ وبٙٞذ٘ ٜيض داؿي ٝاػت (ػبصٔبٖ ٔذيشيت ٚ

 ٔؼئِٛيت پبػخٌٛيي :تالؽ دِٚتٞب اص س٘ٚذ ديٛاٖػببس ثذ ٖٚچٟش ٜث ٝػٛي ٔؼئِٛيتپزيشي فشديثٝفٛٙاٖ يه ٔضيت ػب يبسٞبي ٘ٛيٗ

ثٔ ٝشٚس صٔبٖ٘ ،يبص ث ٝػب يبس ٔٙبػت اػبػيتش (پيشع  ٚساثيٙؼ ٚ )385 :1393 ،ٖٛغفّت اص
ثش ٛسد فقبَ دس لجبَ تغييشات ٔويغيٟٓٔ ،تش ؿذ ٜاػت أشٚصٔ ،ٜذيشاٖ  ٚثٝعٛس ا ق ٔذيشاٖ أٛس
فٕٔٛي دس ٔويغي پٛيب ،پشاثٟبْ ٔ ٚيو َٛوبس ٔيوٙٙذ (ٔيشػپبػي  ٚلٟشٔب٘ي )1395 ،دس حبَ حبضش،
ٚػقت  ٚتٛٙؿ ٘يشٞٚبي تغييش ث ٝحذي صيبد اػت و ٝثشاي ٔذيشاٖ چبسٜاي خض ٔٛاخ ٟٝفقبَ ثب ايٗ
تغييشات ٚخٛد ٘ذاسد (ثهٞبسد  ٚپشيچبسدٛٔ )7 :1382 ،فميت دس اخشاي ساٞجشدٞبيي و ٝدس ثخؾ
دِٚيي  ٚثب افكٞبي ثّٙذ ٔذت عشاحي ٔيؿ٘ٛذ ثِ ٝوبػ پيچيذٌيٞبي ٔويغي دس حىٔٛتٞب ٚ
توٛبت ٔؼيٕش خٛأـٔ ،ؼيّضْ ٕٞجؼيٍي ثيٗ تلٕيٓٞب ٓٞ ٚساػيبيي وبسثؼت اثضاسٞبي ريسثظ
اػت (وبؽٕي ٘ ٚؾبٔي )1389 ،ضٕٗ ايٗ و ٝثبيذ تبويذ وشد ،ايدبد تغييش ،تو ٚ َٛثبصٟٔٙذػي
ػب يبسٞب اِضأبً اص فّٕىشد ضقيف فٙبكش  ٚفش يٙذٞبي ػب يبس ٔٙـبء ٕ٘يٌيشد ،ثّى٘ ٝيشٞٚب  ٚفٛأُ
دا ّي  ٚبسخي تبثيشٌزاس ثش ػب يبس ،أش ثٝػبصي سا «اِضأي» ٔيػبص٘ذ تبويذ ثش ثبصٟٔٙذػي دس ايٗ
ثوثِ ،ض ْٚتفىش اػبػي ثش اػبع ثٙيبٖٞبي فىشي٘ ،بديذٌ ٜشفيٗ ٔوذٚديتٞبي حبكُ اص
فش يٙذٞبي ٚضـ ٔٛخٛد  ٚتىي ٝثش ٔٙبثـ  ٚچـٓا٘ذاص اػت (ٔٙغمي)1389 ،
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تفکر سیستمی
2

1

دس حبِي و ٝدوبست  ،ثش تدضي ٝپذيذٜٞب ث ٝاخضاي وٛچهتش  ٚػبدٜتش تبويذ داسد ،اوبف ثب عشح
«فلش ػيؼيٓٞب»ٍ٘ ،بٞي ٔقغٛف ث ٝوُ ٔدٕٛف ٝسا تٛكئ ٝيوٙذ (ٞيچٙض )23 :1382 ،تفىش
ػيؼيٕي دس د ،55 ٚ 45 ٝٞفٕذتبً دس ٚاوٙؾ ث٘ ٝبوبٔي فّؼف ٝتمّيٌُشايي دس ٔمبثّ ٝثب پيچيذٌيٞبي
حٛصٜٞبي اخيٕبفي ثٝفٛٙاٖ حٛصٜاي ثيٗ سؿيٝاي پذيذ ٔذ ٜاػت (خىؼ )29 :1395 ،ٖٛأشٚص،ٜ
ٍ٘شؽ ٔجيٙيثش تفىش ػيؼيٕي ثشاي ٔٛلقيت ٔ ٚقٙيداس وشدٖ د٘يبي پيچيذ ٜفقّي ضشٚستي ٔغّك
ثٝؿٕبس ٔيسٚد (حؼٗثيٍي )86 :1395 ،سٞيبفت ػيؼيٕي ،ثب دس ٘ؾش ٌشفيٗ چبسچٛثي ثشاي تدؼٓ
فٛأُ ٔ ٚيغيشٞبي دا ّي  ٚبسخي ػبصٔبٖ دس لبِت يه ٔدٕٛفٚ ٝاحذ ،ث ٝؿٙب ت « شدٜ
ػيؼيٓٞب»« ،ػيؼيٓ اكّي»« ٚ ،اثشػيؼيٓ پيچيذٔ ٜويظ ثش ػبصٔبٖ» وٕه وشد( ٜسضبئيبٖ)62 :1383 ،
 ٚثش تقبُٔ  ٚسٚاثظ ٔيمبثُ ثيٗ فقبِيتٞب تبويذ ٔيٕ٘بيذ (اػىبتٔ )524 :1387 ،3غبثك ايٗ تفىش،
ػيؼيٓ ،ثٝفٛٙاٖ ٚاحذ حيبتي وٍُ٘شي ،وُ پيچيذٜاي اػت و ٝوبسوشد ٖ ث ٝاخضاء  ٚتقبُٔ ثيٗ ٖٞب
ثؼيٍي داسد (خىؼ )21 :1395 ،ٖٛفمذاٖ يه ٍ٘ب٘ ٜؾبْٔٙذ يب ث ٝفجبستي ٘جٛد «تفىش ػيؼيٕي» ،ثبفث
ٔيؿٛد ٌب ٜتلٕيٕبت اثشات يىذيٍش سا ٙثي وٙٙذ  ٚيه پذيذ ٜاكالحي ث ٝضذ ٛد تجذيُ ٚ
ٔٛخت فؼبد  ٚا يالَ ٌشدد (ا٘دٕٗ فبسكاِيوليالٖ ٔذيشيت دِٚيي )55 :1389 ،اػيشٔٗ:1395( 4
ٔ )174قيمذ اػت ،سفيبس يه ػيؼيٓ اص ػب يبس ٖ ٘بؿي ٔيؿٛد ٚي ايٗ ػب يبس سا ؿبُٔ حّمٞٝبي
ثبص ٛسدئ ،يغيشٞبي حبِت  ٚخشيبٖ ٚ ،غيش غي ثٛدٖٞبي ايدبد ؿذ ٜثٚ ٝاػغ ٝتقبٔالت ػب يبس
فيضيىي  ٚاستجبعي ػيؼيٓ  ٚفش يٙذٞبي تلٕيٌٓيشي فٛأُ فقبَ ٔيدا٘ذ
ٍٙٞبٔي ا٘ؼبٖ ثٝعٛس ٘ؾبْٔٙذ دس ٔٛسد ػبصٔبٖ فىش ٔيوٙذ ،دس حميمت ٖ سا ثش حؼت «وبسوشد»

5

(چٍ ٝ٘ٛيٙذ ٜػبصٔبٖ ٘ ٚمؾ ٖ دس خبٔق ٝتقييٗ ٔيؿٛد)« ،ػب يبس» (چٍ ٝ٘ٛوُ ػبصٔبٖ ٚ
لؼٕتٞبي ٔخيّف ٖ عشاحي  ٚيىپبسچٔ ٝيؿ٘ٛذ) « ٚفش يٙذٞبي اكّي ػبصٔبٖ»( 6سٚيىشد
ػبصٔبٖ ث ٝاستجبعبت ،دػيشػي ث ٝاعالفبت ،حُ ٔؼئّ ،ٝتلٕيٌٓيشيٛٔ ،صؽ ،اسصيبثي  ٚپبداؽ)
تدضي ٚ ٝتوّيُ ٔيوٙذ (ساث )233 :1383 ،7ػيؼيٓٞب ٞش ٌب ٜثضسيتش  ٚدس ٔقشم ؿفيٍي ثيـيش
لشاس ٌيش٘ذ ،إٞيت ٔٛضٛؿ ٔذيشيت دس ٖٞب ثيـيش ٔيؿٛد (خىؼ)37-36 :1395 ،ٖٛ
1

Descart
Ackoff
3
Scott
4
Sterman
5
Function
6
Key Organization Process
7
Roth
2

07

ٔيدا٘ذ:



ٕٞبٍٙٞي  ٚتقبُٔ ثيٗ لٛا دس تلٕيٓػبصيٞب  ٚتلٕيٌٓيشيٞب  ٚالذأبت ٔٛثش ثش ٖٞب؛
ٕٞبٍٙٞي  ٚتقبُٔ ثيٗ دػيٍبٜٞبي اخشايي دس تلٕيٓػبصيٞب ،تلٕيٌٓيشيٞب  ٚالذأبت ٔٛثش ثش
حٛصٜٞبي ٔخيّف؛



ٌبٞي ٚاحذٞبي ٘ؾبْ اداسي اص الذأبت  ٚفقبِيتٞبي ػبيش ٚاحذٞب دس حيغٞٝبي ٔٛسد فُٕ؛




وـٛس



تٛخ ٝث ٝاػٙبد ثببدػيي دس ػيبػتٌزاسيٞب  ٚتلٕيٌٓيشيٞبي دػيٍبٜٞبي اخشايي؛
تٛخ ٝث ٝفٛأُ ٔويغي دس تلٕيٕبت  ٚفقبِيتٞبي دػيٍبٜٞبي اخشايي؛
وبٞؾ تقذاد ٔشاوض ،ؿٛساٞب ٔ ٚدبٔـ تلٕيٌٓيشي دس اثقبد ػيبػتٌزاسي  ٚظٔـيٌزاسي

يىي اص ٔجبحث ٔ ٟٓدس حٛص ٜتفىش ػيؼيٕي ،وٍُ٘شي اػت وٍُ٘شي سا اكٛبً ثبيذ يه ديذٌبٜ
فّؼفي دا٘ؼت و ٝدس ٖ تٕبْ لٛكيبت ا٘ؼبٖ ٔ ٚويظٚ ،اثؼي ٝث ٚ ٓٞ ٝتفىيه٘بپزيش لّٕذاد ٔي

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

عجبعجبيي ( ،)113 :1395ؿب قٞبي ػيبػتٞبي وّي دس چبسچٛة ٍ٘شؽ ػيؼيٕي سا چٙيٗ

ٌشدد (فبسػي  ٚكّلبِي )1386 ،حٕيذيصادٔ ،)1395( ٜقيمذ اػت ٘چ ٝدس تفىش وٍُ٘ش ٟٔٓ
اػت٘ ،و ٜٛتبثيشٌزاسي ثخؾٞبي ٔخيّف يه پذيذ ٜثش يىذيٍش ثب ٚخٛد ٔويظٞبي ٔيفبٚت
اػت وٍُ٘شي دس تفىش ػيؼيٕي ؿىُ ٔيٌيشد  ٚاص ايٗ س ٚػيؼيٓٞب سا ثبيذ ثب ثيٙـي وٌُشايب٘ٝ
توّيُ وشد ثش اػبع ايٗ تفىش ،اص ٔدٕٛف ٝاخضاي يه ػيؼيٓ ،وّييي ثٚٝخٛد ٔي يذ وٚ ٝيظٌي
ٖ ٔيتٛا٘ذ وبٔالً ٔيفبٚت ثب ٚيظٌي اخضاي ٖ ثبؿذ  ٚدس فيٗ حبَ ٞش يه اص فٙبكش ث ٝؽبٞش
ٔيفبٚت ،سفيبسٞبيي ٔـبث ٝوّيت ػيؼيٓ اص ٛد ثشٚص دٙٞذ ٘مغ ٝاتىبي وٍُ٘شي « بكيت ؽٟٛس»
اػت ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ّٕٔٛع پذيذ ٜؽٟٛس سا ٔيتٛاٖ دس خٟبٖ فيضيىي ٔـبٞذ ٜوشد ثٝعٛس ٔثبَ،
ٞيذسٚطٖ داساي كفبتي اػت ٔيٕبيض اص اوؼيظِٖٚ ،ي اص تشويت دِٛٔ ٚىٞ َٛيذسٚطٖ  ٚيه ّٔىَٛ
اوؼيظٖ ة تِٛيذ ٔيؿٛد ؤ ٝبدٜاي اػت وبٔالً ٔيفبٚت ثب ٞيذسٚطٖ  ٚاوؼيظٖ (٘دفثيٍي،
 )86 :1386ساث (ٔ ،)234 :1383قيمذ اػت دس ثوث ٘ؾبْٞبي اداسي ،وبسوشد ،ػب يبس ٚ
فش يٙذٞبي اكّي ،حذالُ اخضاي بصْ ثشاي ػب ت يه وُ  ٚتفىش ٔجيٙيثش وُ سا تـىيُ ٔيدٞذ
إٞيت وٍُ٘شي ،أشٚص ٜپبيٌٝزاس خٙجؾٞبي فىشي ثٙٔ ٝؾٛس وٍُ٘شي دس يٙذٜٞبي ثذيُ سا ٘يض
ػجت ؿذ ٜاػت (سأٛع )2515 ،1ثب ٚخٛد تٛافك ٘ؼجي دس ٔفٔ ٚ ْٟٛبٞيت وٍُ٘شي ،تقبسيف
ٔيفبٚتي اص وٍُ٘شي اسائ ٝؿذ ٜاػت (خذ)3 َٚ
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جذٍل  .3تؼاریف هختلف کلًگری
صاحبًظر
ٔيشػپبػي  ٚلٟشٔب٘ي ()1395
اػيشٔٗ ()174 :1395

تؼریف
وٍُ٘شي ،لبثّييي اػت و ٝثٟجٛد وُ يه ػيؼيٓ سا ٔذ٘ؾش داؿي ٚ ٝثٟجٛد اخضاي
ػيؼيٓ ثٝعٛس خذاٌب٘ ٝسا د٘جبَ ٕ٘يٕ٘بيذ
وٍُ٘شي لبثّييي اػت و ٝث ٝد٘جبَ پبيذاس ٕ٘ٛدٖ ػيؼيٓ اداسي اػت ثذٍ٘ ٖٚبٞي
وٍُ٘ش ،فٕالً ٘بپبيذاسي ػيؼيٓ ثيـيش ٔيٌشدد
وٍُ٘شي لبثّييي اػت و ٝثٚٝػئّ ٖ ٝيتٛاٖ تٛا٘بيي ٔذيشاٖ دس داؿيٗ ديذ

ٔقٕبسصاد)176 :1386( ٜ

ػيؼيٕي ث ٝوُ ٔدٕٛفٛٔ ٝسد فُٕ ،ث ٝفٛٙاٖ يىي اص كالحيتٞبي ادساوي
ٔذيشيت سا اسصيبثي وشد

(ا٘دٕٗ فبسك اِيوليالٖ ٔذيشيت
دِٚيي :1389 ،ف )55

وٍُ٘شي ،شٚج اص تفىش خضيشٜاي اػت حّمٝاي و ٝخضايش خذاٌب٘ ٝدػيٍبٜٞبي
حىٔٛيي سا ث ٝيىذيٍش ٔيلُ ٕ٘ٛد ٚ ٜثب ٔ ٓٞيثيٙذ

ثوث دس لٛف وٍُ٘شي ،ثذ ٖٚدسن ٔويظ ٔيؼش ٘يؼت ٚليي دس لٛف ػب يبس ٔٙبػت
٘ؾبْ اداسي كوجت ثٔ ٝيبٖ ٔي يذ ثبيذ ايٗ ػب يبس دس لبِت ػيؼيٕي ٔيقبُٔ ديذ ٜؿٛد غفّت اص
ايٗ تفىش ،اؿيجبٞي ساٞجشدي دس توّيُ ٚضـ ٔٛخٛد  ٚعشاحي ساٞجشدٞبي سػيذٖ ثٚ ٝضـ ٔغّٛة
ٔوؼٛة ٔيٌشدد (ؿىُ )1
ٔويظ اسصؿي
اػالٔي
شد ٜػيؼيٓٞبي
٘ؾبْغي
ٔوي
اداسي
ػب يبس
٘ؾبْ اداسي

شکل  .1ارتباط ساختار ًظام اداری با هحیط

پیطیىٍ تحقیق
حبخي ٔيشسحيٕي ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1389دس ثخـي اص توميك ٛد ٘ؼجت ث ٝؿٙبػبيي ٔوٛسٞب ٚ
ِٔٛفٞٝبي وّيذي  ٚتقييٗ سٚاثظ ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي الذاْ ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٔغبثك ٘يبيح ايٗ توميك،
08

ػيبػتٞبي ٘ؾبْ اداسي دس ؿؾ ٔوٛس تمؼيٓثٙذي ٌشديذ ٜاػت )1 :فذاِتٔوٛسي؛  )2دا٘ؾ ٚ
ٟٔبستٔوٛسي؛  )3ديٗٔوٛسي؛ ٔ )4وٛسيت ٔقيبسٞبي تٛػقٝ؛ ٔ )5وٛسيت (تىشيٓ) اسثبةسخٛؿ؛ )6

دس ؿىُ  1اسائٌ ٝشديذ ٜاػت
اسصؿٟبي اػالٔي

سؿذ ٔقٛٙي

اػيوىبْ
ب٘ٛادٜ

سٚحي ٝاثيىبسٚ ٛ٘ ،سي ،الليت

ٚخذاٖ

أب٘ت

وبسي

داسي

حفؼ ثيت إِبَ

 ٚوبس فشيٙي

ػبد ٜصيؼيي

ٔقيبسٞبي تٛػقٝ

ٔوٛسيت ثبٚسٞبي

ثٟجٛد ٔقيبسٞبي ٌضيٙؾ

پشٞيض اص ت٘ ًٙؾشي

ثٟجٛد ٘ؾبْ پشدا ت ٞب

كشف ٝخٛيي

ػيبػيٟبي وّي

فذاِت ٔوٛسي

٘ؾبْ اداسي
استمبي ػغح ٘ؾبست  ٚاسصؿيبثي

لبٌ٘ ٖٛشايي

اػيفبد ٜاص ؽشفيت ٞبي ٔشدٔي

سضبٔٙذي ٔشدْ

تىشيٓ اسثبة سخٛؿ

حفؼ حمٛق
ٔشٚج

اعالؿ سػب٘ي

ٕبت سػب٘ي ثشتش

ٔٙبػت ثٔ ٝـيشي
اثش ثخـي  ٚوبس يي ٘ؾبْ اداسي

ٔٛصؽ فٙي ذٔت وبس ٔذ

چبثه ػبصي
تـىيالت وبس ٔذ

دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٔوٛسي

وـٛس

ديٙي

فشٛ ًٙٞد وٙيشِي

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ٔوٛسيت تـىيالت وبس ٔذ (ػب يبس اداسي) استجبط ِٔٛفٞٝبي ؿٙبػبيي ؿذ ٜثب ٔوٛسٞبي ٔٛسد اؿبسٜ

ٔيٙبػت ػبصي
ػب يبس پبػخٍٛ

ثٟشٌ ٜيشي اص تدبسة
جشٌبٖ

دا٘ؾ ثٙيبٖ وشدٖ

ؿفبفيت لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات

تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي اِىيش٘ٚيه

شکل  .2گرٍُبٌذی هفَْهی ساختار ًظام اداری کشَر (حاجی هیررحیوی ٍ ّوکاراى)1389 ،

فشؿجبف ٔبٞشيبٖ  ٚاثشاٞيٕيبٖ ( )1389دس توميمي ثب فٛٙاٖ «ثشسػي ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي ٚ
تبثيش ٖ ثش ؿبيؼيٝػببسي» ،ث ٝد٘جبَ ؿٙبػبيي خبيٍب ٜؿبيؼيٝػببسي دس ايٗ ػيبػتٞب ثٛدٜا٘ذ
ٖٞب ػيبػتٞبي وّي سا ث ٝدٌ ٚش ٜٚػيبػتٞبي صٔيٝٙػبص ؿبيؼيٝػببسي  ٚػيبػتٞبي ٔٛٙط ثٝ
ؿبيؼي ٝػببسي تمؼيٓ ٕ٘ٛدٜا٘ذ
حؼٗثيٍي (ٟٓٔ )1389تشيٗ ضقفٞبي ٘ؾبْ اداسي وـٛس سا ٔٛاسد ريُ ٔقشفي ٔيٕ٘بيذ )1 :ضقف دس
٘ؾبْ ا٘يلبةٞب ثش اػبع ؿبيؼيٍي؛ ٘ )2بوبس ٔذي دس ثخؾ پبػخٌٛيي؛ )3فمذاٖ استجبط اسٌب٘يه ٚ
تقشيف ؿذ ٜثيٗ ٘ؾبْ اداسي  ٚديٍش ٟ٘بدٞبي ٔـبثٔ ٚ ٝىُٕ دس وـٛس؛  )4تِٛذ  ٚيب دٚاْ ثش ي
ػبصٔبٖٞب وٚ ٝاخذ تٛخيٙٔ ٝغمي ٘يؼت؛ )5ضقف دس استمبي ؿبيؼيٍيٞب  ٚثٌٝضيٙي ذٔبت ػبصٔب٘ي
سيبحي (ٟٓٔ )1384تشيٗ ٔـىالت ٘ؾبْ اداسي ٔشتجظ ثب ػب يبس سا ث ٝؿشح صيش ٔيدا٘ذ )1 :افضايؾ
٘مؾ تلذيٌشايب٘ ٝدِٚت ثش ػب يبس ٘ؾبْ اداسي؛  )2حبوٕيت ػب يبس  ٚتشويت ٘بٔٙبػت ػبصٔب٘ي
ثش ٖ؛ ٌ )3ؼيشدٌي تـىيالت دِٚت ٘بؿي اص افضايؾ ٘مؾ تلذي دِٚت ٚ ٚخٛد ٔشاخـ ٔيقذد
تلٕيٌٓيشي  ٚلٛا٘يٗ تـذيذوٙٙذٜ؛  )4تذا ُ ،تٛاصي ،دٚثبسٜوبسي  ٚفذْؿفبفيت حذٚد ٚؽبيف
دػيٍبٜٞب  ٚفمذاٖ ٘ؾبْ ثش٘بٔٝسيضي ٘ؾبستي ٔيٕشوض ثشاي ػبٔب٘ذٞي ايٗ أش؛  )5ا٘قغبف ٘بپزيشي ٚ
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فذْٚخٛد لبثّيت ا٘غجبق تـىيالت دِٚت ثب ثش٘بٔٞٝبي تٛػقٝاي ٔلٛة
پؼشاٖ لبدس (ٟٓٔ )1386تشيٗ ٘مبط ضقف دس٘ٚي ٘ؾبْ اداسي وـٛس سا ثذيٗ ؿشح ٔغشح ٔيٕ٘بيذ:
 فذْتذٚيٗ  ٚثبصٍ٘شي ٘مؾ ٚ ٚؽبيف دِٚت ثب تٛخ ٝث ٝػٙذ چـٓا٘ذاص  ٚاثالك ػيبػتٞبي اخشايي اكُ 44؛
 فذْتفىيه  ٚعجمٝثٙذي ٚؽبيف دِٚت دس أٛس حبوٕييي  ٚتلذيٌشي؛ فذْتفىيه حٛص ٜا ييبسٞبي ٔمبٔبت ّٔي ٔ ٚوّي؛ تٛػق ٝوٕي دػيٍبٜٞبي دِٚيي  ٚفذْ وبس ٔذي حٛص٘ ٜؾبستي دِٚت؛ فمذاٖ ٘ؾبْ وبس ٔذ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ثٙٔ ٝؾٛس افضايؾ اٍ٘يض ٚ ٜاسصيبثي فّٕىشد ثشاي ٘يُ ثٝاٞذاف  ٚثش٘بٔٞٝب؛
 ٘بسػبيي دس پبػخٌٛيي دػيٍبٜٞبي دِٚيي ث٘ ٝيبصٞبي ٔشدْ  ٚافضايؾ ٘بسضبييي ٔشدْ؛ فذْثٝوبسٌيشي اٍِٞٛب ٘ ٚؾبْٞبي خذيذ ٔذيشييي دس اداس ٜأٛس والٖ  ٚثخؾٞبي فبْوـٛس؛
 فمذاٖ ثش٘بٔ ٝخبٔـ ٔٛصؿي وبسوٙبٖ دِٚتٔشٚس پيـي٘ ٝٙمؾ ٔثجت ٛٔ ٚثشي دس افضايؾ دا٘ؾ تيٓ توميك دس ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِق ٝداؿي ٝاػت
ايٗ ٔغبِقبت ثبصٌٛوٙٙذٔ ٜـىالت ٔيقذد ٔ ٚيٛٙؿ ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ٞؼيٙذ ،أب ث٘ٝؾش ٔيسػذ
يىي اص ٔمِٞٝٛبي اػبػي و ٝلبثّيت «تفىش ػيؼيٕي» اػت چٙذاٖ دس ٖٞب ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٍ٘شفيٝ
اػت ث ٝفجبستي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي دس لبِت توميمي ثٔ ٝوه ٔقيبسٞبي تىفش ػيؼيٕي ػپشدٜ
٘ـذ ٜاػت ،و ٝث٘ٝؾش ٔيسػذ ايٗ توميك ثب پشدا يٗ ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ ثٛ٘ٝفيٚ ٛ٘ ،سي دس ٔغبِقبت
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي سا خؼيدٔ ٛيٕ٘بيذ
مدل تحلیلی پصيَص

ٔغبثك ٘چ ٝاص ادثيبت توميك ٔغشح ؿذٔ ،جٙبي چبسچٛة ٘ؾشي ايٗ توميك ،وبسثؼت تفىش ػيؼيٕي دس
ٔويظ ٔذيشيت ساٞجشدي اػت دس تفىش ػيؼيٕي اػت و ٝثب ِوبػ وشدٖ ٘ ٕٝٞيشٞٚبي ٔٛثش تبثيشٌزاس ثش
ػب يبس ٘ؾبْ اداسيٙٔ ،غك حشوت ساٞجشد ؿىُ ٌشفي ٝاص دس ٖٚلٛتٞب ،ضقفٞب ،فشكتٞب  ٚتٟذيذٞبي
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي اص ٔٛلقيت ٔٛخٛد ثٛٔ ٝلقيت ٔغّٛة تٛخئ ٝيٌشدد يىي اص ٔٙبػتتشيٗ تىٙيهٞبي
تفىش دس لٛف دسن ٘يشٞٚب ثب سٚاثظ ٔيمبثُ ٖٞب تٛػظ وشت ِٛيٗ 1اسائ ٝؿذ ٜاػت ٚي ثب عشح ٔذَ
06
Kert Lewin

1

ػيؼيٓ يب پذيذ ٜاحلبء  ٚث ٝدٌ ٚش ٜٚوّي ٘يشٞٚبي پيـشاٖ٘ ٚ 2يشٞٚبي ثبصداس٘ذ 3ٜتمؼيٓ ٌشدد ٘يشٞٚبيي
و ٝدس ثبثت ٍ٘ ٝداؿيٗ ٚضـ ٔٛخٛد ٔٛثش٘ذ (٘يشٞٚبي ثبصداس٘ذ٘ ٚ )ٜيشٞٚبيي و ٝث ٝػيؼيٓ فـبس ٔي ٚس٘ذ
و ٝتغييش س ٚث ٝػٕت ثٟجٛد داؿي ٝثبؿذ (٘يشٞٚبي پيـشاٖ) دس ايٗ چبسچٛةٔ ،جٙبي ؿىٌُيشي ٚضـ
ٔٛخٛد  ٚؿذت ٘يشٞٚبي د ٚعشف چبِؾ ادأ ٝحيبت  ٚأيذاد ٔؼيش حشوت يٙذ ٜػيؼيٓ سا ٔـخق
وـٛس

ٔيٕ٘بيذ (ؿىُ )3
٘يشٞٚبي ثبصداس٘ذٜ

٘يشٞٚبي پيـشاٖ

(٘يشٞٚبي ٔب٘ـ تغييش)

(٘يشٞٚبي ايدبد تغييش)

ٍضغ هَجَد

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

توّيُ ٔيذاٖ ٘يشٔ 1ٚقيمذ اػت ثٙٔٝؾٛس تدضيٚٝتوّيُ ٔٙبػت يه ػيؼيٓ ٔيثبيذ ٘يشٞٚبي وّيذي ٚاسد ثش

شکل  .3هذل تحلیل هیذاى ًیرٍ (تارًوای هذیریت تغییر)2012 ،

دس ايٗ توميكٔ ،ذَ ٔفٟٔٛي ث ٝعٛس ٔـخق ٔيـىُ اص چٙذيٗ ِٔٛف ٝاكّي اػت و ٝدس ثؼيش
تفىش ػيؼيٕي ثش ساٞجشدٞبي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ٘ ٚيشٞٚبي پيـشاٖ  ٚثبصداس٘ذٔ ،ٜيتٛا٘ذ ايٗ
ػب يبس سا اص ٔٛلقيت فقّي ثٛٔ ٝلقيت ٔغّٛة ثشػب٘ذ (ؿىُ )4

1

Force - field analysis
driving forces
3
restraining forces
2
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ريشضىاسی پصيَص
ايٗ توميك ثِ ٝوبػ ٞذف اص ٘ٛؿ وبسثشدي  ٚاص ِوبػ ٘وٌ ٜٛشد ٚسي دادٜٞب اص ٘ٛؿ

تٛكيفي-

پيٕبيـي اػت اكٛبً ٞذف توميمبت وبسثشدي تٛػق ٝدا٘ؾ وبسثشدي دس يه صٔي ٝٙبف اػت
(ػشٔذ ٕٞ ٚىبساٖ)1395 ،
خبٔقٔ ٝبسي توميك ٔيـىُ اص د ٚثخؾ وّي اػٙبد ٚ

جشٌبٖ اػت اػٙبد ٔـيُٕ ثش

ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي  ٚلٛا٘يٗ ٔشثٛط ث ٝػب يبس ٘ؾبْ اداسي ثٛد ٜو ٝثٝكٛست تٕبْؿٕبس
ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفيٝا٘ذ

جشٌبٖ ٔيـىُ اص ٕ٘بيٙذٌبٖ ٔشتجظ ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ،افضبي

ٞيبتفّٕي ٔشتجظ ثب حٛصٔ ٜذيشيت دِٚيي ٔ ٚذيشاٖ اسؿذ دِٚيي ٔشتجظ ٔيثبؿٙذ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثش
اػبع فشٔ َٛوٛوشاٖ ٔوبػج ٝؿذ ٜاػت سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي ٘يض ث ٝكٛست تلبدفي عجمٝاي ثٛدٜ
اػت دس خذٔ 4 َٚـخلبت خٕقيتؿٙب يي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛبسي اسائ ٝؿذ ٜاػت
ٌشد ٚسي دادٜٞب ث ٝسٚؽ ويبثخب٘ٝاي (اػيفبد ٜاص ويبةٞبي تخللي  ٚاػٙبد ٔ ٚذاسن ث ٝوٕه
اثضاس فيؾ)  ٚسٚؽ ٔيذا٘ي (ثب اثضاس پشػؾ٘بٔ )ٝثٛد ٜاػت پبيبيي پشػؾ٘بٔ ٝاص عشيك ٔوبػجٝ
٘شخ تٙيذٌي ٚ 1ث ٝوٕه ٘شْافضاس وب٘ؼپت ػيؼيٓ 7ا٘دبْ ؿذ ٜاػت فٛأُ وّيذي ٔوبػج ٝؿذٜ
ثشاثش ثب  5/2325ثٛد ٜاػت اص ٘دب و ٝايٗ سلٓ وٕيش اص  5/35اػت اص ايٗ س ٚلبثّيت افيٕبد
پشػؾ٘بٔ ٝدس ػغح اعٕيٙبٖ  95دسكذ لبثُ تبئيذ ٛاٞذ ثٛد (تشٚويٓ )1993 ،7سٚايي پشػؾ٘بٔٝ
٘يض ث ٝسٚؽ توّيُ ٔويٛاي ػئٛابت پشػؾ٘بٔ ٚ ٝثب ٘ؾش ٛاٞي اص يبصد٘ ٜفش اص جشٌبٖ ٔٛضٛؿ،
ٔٛسد تبئيذ لشاس ٌشفي ٝاػت
لّٕش ٚتوميك ثِ ٝوبػ صٔب٘ي اص ثذ ٚپيشٚصي ا٘مالة ؿىٕٙٞٛذ اػالٔي تبو ،ٖٛٙلّٕشٔ ٚىب٘ي توميك،
خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ  ٚلّٕشٛٔ ٚضٛفي توميك ػب يبس ٘ؾبْ اداسي خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثٛد ٜاػت
جذٍل  .4هشخصات جوؼیتشٌاختی ًوًَِ آهاری
هتغیر
خٙؼيت

ٚضقيت اؿيغبَ

67

هتغیر

سطَح

تؼذاد

ٔشد

49

ِيؼب٘غ  ٚصيشِيؼب٘غ

صٖ

-

فٛق ِيؼب٘غ

15

ٕ٘بيٙذٔ ٜدّغ

2

دا٘ـدٛي دويشا

8

فضٞ ٛيبت فّٕي

22

دويشا

31

ٔذيشاٖ اسؿذ دِٚيي ٘ ٚؾبٔي

25

وُ

49

توليالت

سطَح

تؼذاد
-

1

stress value
concept system
3
Trochim
2

ثٙٔ ٝؾٛس ؿٙبػبيي ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي اػت دس ٔشحّ ٝا٘ َٚؼجت ثٝ
ؿٙبػبيي ٘يشٞٚبي ٔٛثش دا ّي (لٛتٞب  ٚضقفٞب) ٘ ٚيشٞٚبي ٔٛثش

بسخي (فشكتٞب ٚ

تٟذيذٞب) الذاْ ٌشديذ (خذ )7 ٚ 6 َٚدس خذ 8 َٚتب  11ستجٝثٙذي لٛتٞب ،ضقفٞب ،فشكتٞب ٚ
وـٛس

تٟذيذٞب ثب تٛخ ٝث ٝا٘وشاف اص ٔيبٍ٘يٗ ٔٛصٞ ٖٚش يه اسائ ٝؿذ ٜاػت
جذٍل  .6تؼذادی از ًیرٍّای هَثر داخلی (قَت ٍ ضؼف) هَثر بر ساختار ًظام اداری
ردیف

ٍیژگی

سیاست

1

لٛت

15

2

لٛت

15

3

لٛت

11

4

لٛت

15

5

لٛت

25

6

ضقف

15

7

ضقف

15

8

ضقف

12

9

ضقف

15

15

ضقف

25

تاکیذ سیاست

ػٌَاى

چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي ٚ

ا٘قغبفپزيشي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي دس

ٔٙغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

پزيشؽ  ٚوبسثشد فٙبٚسيٞبي خذيذ

چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي ٚ
ٔٙغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

تٕشوض دس ٚؽبيف ساٞجشدي دػيٍبٜٞب

ا٘قغبفپزيشي  ٚفذْ تٕشوض

ا ييبسات وبفي ٔذيشاٖ اػيب٘ي  ٚپـييجب٘ي

اداسي  ٚػبصٔب٘ي

ػيبدي اص تلٕيٓٞبي ايـبٖ

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

تجسیٍيتحلیل دادٌَا ي یافتٍَای پصيَص

ثش ٛسداسي  ٚدػيشػي ٟ٘بدٞب  ٚػبصٔبٖٞبي
تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي اِىيش٘ٚيه

دِٚيي  ٚلٛكي اص أىب٘بت فّٙي ٔٛسد ٘يبص
خٟت اسائ ٝذٔبت دِٚت اِىيش٘ٚيه

وبس ٔذي ٕٞ ٚبٍٙٞي ػب يبسٞب ٚ
ؿيٜٞٛبي ٘ؾبست  ٚوٙيشَ دس ٘ؾبْ
اداسي  ٚيهپبسچٝػبصي اعالفبت
چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي ٚ
ٔٙغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي ٚ
ٔٙغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
اثشثخـي  ٚوبس يي دس
فش يٙذٞب  ٚسٚؽٞبي اداسي
تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي
اِىيش٘ٚيه
وبس ٔذي ٕٞ ٚبٍٙٞي ػب يبسٞب
 ٚؿيٜٞٛبي ٘ؾبست  ٚوٙيشَ دس ٘ؾبْ
اداسي  ٚيىپبسچٝػبصي اعالفبت

داسا ثٛدٖ ثش٘بٔٞٝب  ٚاٞذاف ٔلٛة دس
چبسچٛة ثش٘بٔ ٝپٙحػبِ ٝتٛػق ٝوـٛس
فذْ اػيمشاس وبُٔ ٘ؾبْ ؿبيؼي ٝػببسي
ٚخٛد ٚاحذٞبي ٔٛاصي  ٚغيشضشٚس ٔٛخذ
ضقف ا٘ؼدبْ ،يىپبسچٍي٘ ،بٕٞبٍٙٞي ٚ
ثي٘ؾٕي دس ٘ؾبْ اداسي وـٛس
ضقف ضٛاثظ  ٚاػيب٘ذاسدٞبي
اثشثخـي  ٚوبسايي فقبِيتٞب
٘بسػبيي استجبط اسٌب٘يه  ٚتقشيف
ؿذ ٜاِىيش٘ٚيىي ثيٗ ػبصٔبٖٞب ٔ ٚشدْ
ضقف ٕٞبٍٙٞي ثيٗ دػيٍبٜٞبي
٘ؾبستي
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جذٍل  .7تؼذادی از ًیرٍّای هَثر خارجی (فرصت ٍ تْذیذ) هَثر بر ساختار ًظام اداری
تاکیذ سیاست

سديف

ٍیژگی

سیاست

1

فشكت

10

2

فشكت

10

3

فشكت

14

وٍُ٘شي ٕٞ ٚؼٛػبصي

4

فشكت

14

وٍُ٘شي ٕٞ ٚؼٛػبصي

5

فشكت

15

6

تٟذيذ

10

7

تٟذيذ

11

8

تٟذيذ

15

9

تٟذيذ

15

15

تٟذيذ

25

چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي
ٙٔ ٚغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي
ٙٔ ٚغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي
اِىيش٘ٚيه
چبثهػبصئ ،يٙبػتػبصي

ػٌَاى
تٛػق ٝثش ٖٚػپبسي فقبِيتٞبي
ثخؾ دِٚيي
تٙبػت ػب يبس٘ؾبْ اداسي ثب فشًٙٞ
 ٚاسصؽٞبي ا٘مالة اػالٔي
ٌفيٕبٖ ٚبيت فمي ٝث ٝفٛٙاٖ ٔشخـ
ٍٕٞشايي ٘ؾبْ تلٕيٓ ٌيشي
ٚخٛد ػٙذ چـٓا٘ذاص
ٚخٛد دا٘ؾ فٙي ثٔٛي دس صٔيٝٙ
عشاحي  ٚػب ت تدٟيضات ؿجى ٝأٗ
دِٚت اِىيش٘ٚيه
افضايؾ ؿىبف ثٚ ٝاػغ ٝفذْ

ٙٔ ٚغميػبصي ػب يبس ٘ؾبْ

دسػت ا٘ذاصٌي ٘ؾبْ اداسي ثٚٝاػغٝ

اداسي

تقذاد صيبد ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي

ا٘قغبفپزيشي  ٚفذْ
تٕشوض اداسي  ٚػبصٔب٘ي
تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي
اِىيش٘ٚيه
تٛػق٘ ٝؾبْ اداسي
اِىيش٘ٚيه

افضايؾ سلبثت ثخؾ دِٚيي ثب ثخؾ
غيشدِٚيي ثٝفٛٙاٖ سليت  ٝ٘ ٚپـييجبٖ
أىبٖ ٘فٛر دس ؿجى ٝدِٚت اِىيش٘ٚيه
ثٚ ٝاػغ ٝپبئيٗ ثٛدٖ أٙيت ؿجىٝ
فذْ تٛػقٔ ٝيٛاصٖ لٛا٘يٗ حمٛلي ٚ
لب٘٘ٛي دِٚت اِىيش٘ٚيه

وبس ٔذي ٕٞ ٚبٍٙٞي
ػب يبسٞب  ٚؿيٜٞٛبي ٘ؾبست ٚ
وٙيشَ دس ٘ؾبْ اداسي  ٚيىپبسچٝ
ػبصي اعالفبت
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افضايؾ تذا ُ ٚؽبيف دػيٍبٜٞبي
٘ؾبستي

وـٛس

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

جذٍل  .9رتبِبٌذی ضؼفّا با تَجِ بِ اًحراف از هیاًگیي هَزٍى ضؼفّا
ردیف

1

سیاستّا /ابؼاد

ضؼف

چبثهػبصئ ،يٙبػت

فذْ اػيمشاس وبُٔ

ػبصي ٙٔ ٚغميػبصي

٘ؾبْ ؿبيؼيٝ

ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ػببسي

وبس ٔذي ٕٞ ٚبٍٙٞي
2

ػب يبسٞب  ٚؿيٜٞٛبي ٘ؾبست
 ٚوٙيشَ دس ٘ؾبْ اداسي ٚ
يىپبسچٝػبصي اعالفبت

3

ضریب

هیاًگیي

اهتیاز

اًحراف

اّویت

اهتیاز

هَزٍى

از هیاًگیي

5/5282

1/5153

5/5427

4/11

فذْ تٛخ ٝاثشثخؾ
ث« ٝسضبييٕٙذي

5/5279

1/4847

5/5415

2/86

ٔشدْ»

ا٘قغبفپزيشي  ٚضقف

تٕشوض ثبب ثٚٝاػغۀ

تٕشوض اداسي  ٚػبصٔب٘ي

ٚخٛد ا٘ولبس دِٚيي

5/5265

1/5786

5/5415

2/42

ٚخٛد ٚاحذٞبي ٔٛاصي ٚ
4

چبثهػبصئ ،يٙبػت

غيشضشٚس ٔٛخذ ضقف

ػبصي ٙٔ ٚغميػبصي

ا٘ؼدبْ ،يىپبسچٍي،

ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

٘بٕٞبٍٙٞي  ٚثي٘ؾٕي دس

5/5251

1/6173

5/5456

1/97

٘ؾبْ اداسي وـٛس
5

ٕٞبٍٙٞي  ٚتقبُٔ

ضقف دسٕٞبٍٙٞي

اثشثخؾ

ثيٗ دػيٍبٜٞبي اداسي

5/5257

1/5643

5/5453

1/65
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جذٍل  :10رتبِبٌذی فرصتّا با تَجِ بِ اًحراف از هیاًگیي هَزٍى فرصتّا
ردیف

1

2
3

4

سیاستّا /ابؼاد
وٍُ٘شي ٚ
ٕٞؼٛػبصي
وٍُ٘شي ٚ
ٕٞؼٛػبصي

فٛٙاٖ ٔشخـ ٍٕٞشايي ٘ؾبْ

ٚخٛد ػٙذ چـٓا٘ذاص

تقبُٔ اثشثخؾ

ٔذيشيت ذٔبت وـٛسي

ا٘قغبفپزيشي ٚ

تٕشوض تلٕيٌٓيشي دس

فذْ تٕشوض اداسي

لٛف ٔؼبئُ ساٞجشدي

 ٚػبصٔب٘ي

وـٛس

ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

5/5351

3/5515

5/1575

1/49

تلٕيٓ ٌيشي

ٕٞبٍٙٞي ٚ

ػبصي ٙٔ ٚغميػبصي

اّویت

اهتیاز

هَزٍى

از هیاًگیي

ٌفيٕبٖ ٚبيت فمي ٝثٝ

لبثّيت اكالح لبٖ٘ٛ

چبثهػبصئ ،يٙبػت
5

فرصت

ضریب

هیاًگیي

اهتیاز

اًحراف

تٛػق ٝثش ٖٚػپبسي
فقبِيتٞبي ثخؾ دِٚيي

5/5286

3/5561

5/1518

5/974

5/5277

3/5663

5/5987

5/665

5/5285

5/5284

3/4439

3/4439

5/5982

5/5977

5/656

5/559

جذٍل  .11رتبِبٌذی تْذیذّا با تَجِ بِ اًحراف از هیاًگیي هَزٍى تْذیذّا
ردیف

1

2

سیاستّا /ابؼاد
ٕٞبٍٙٞي ٚ
تقبُٔ اثشثخؾ

67

5/5277

1/7245

5/5477

5/563

بصْ ثٔ ٝجب٘ي اسصؿي

ٕٞؼٛػبصي

ٍ٘ش دس دػيٍبٜٞبي اداسي

 ٚػبصٔب٘ي
4

ٚخذاٖ وبسي  ٚفذْ تٛخٝ

وٍُ٘شي ٚ

فذْ تٕشوض اداسي

اّویت

اهتیاز

هَزٍى

از هیاًگیي

وٕشً٘ ثٛدٖ ٔفْٟٛ

تفىش وٛتبٔ ٜذت  ٚخضء

ا٘قغبفپزيشي ٚ
3

تْذیذ

ضریب

هیاًگیي

اهتیاز

اًحراف

ضقف ٔذيشيت كويح
ٔٙبثـ

ا٘قغبفپزيشي ٚ

فذْ اػيمشاس ٘ؾبْ اسصيبثي

فذْ تٕشوض اداسي

اثشثخـي  ٚويفيت ذٔبت

 ٚػبصٔب٘ي

دس وـٛس

5/5295

5/5296

5/5286

1/5459

1/5367

1/5663

5/5455

5/5455

5/5449

5/341

5/335

5/273

5

وٍُ٘شي ٚ
ٕٞؼٛػبصي

اّویت

اهتیاز

هَزٍى

از هیاًگیي

ثخـيٌشايي  ٚػبصٔبٖ
ٌشايي ثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝوّيت

5/5277

1/6571

5/5445

5/238

ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ٔبتشيغ اسصيبثي فٛأُ دا ّي  ٚبسخي الذاْ ٌشديذ (ؿىُ ٕٞ )5بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحؾدٔ ٝديٌدشدد
ٔغبثك ٘ؾش جشٌبٖٙٔ ،غمٛٔ ٝسد ٘ؾش دس حدٛصٔ ٜوبفؾدٝوبسا٘د ٝثدٛد ٜاػدت ،اص ايدٗس ٚساٞجشدٞدبي
ٔقغٛف ث ٝايٗ حٛصٔ ٜيثبيذ ثشاي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي اتخبر ٌشدد

وـٛس

ثقذ اص ٔوبػج ٝأييبص ٔبتشيغ فٛأُ دا ّي  ٚبسخي (ٔقبدِد٘ )2 ٚ1 ٝؼدجت ثد ٝا٘قىدبع ٖ دس

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ردیف

سیاستّا /ابؼاد

تْذیذ

ضریب

هیاًگیي

اهتیاز

اًحراف

دس ٔشحّ ٝثقذ ثب ٘ؾش ٛاٞي اص جشٌبٖ  ٚاػيفبد ٜاص ٔبتشيغ ثش٘بٔٝسيضي ساٞجشدي وٕي ٘ؼجت ثٝ
ٔوبػج ٝأييبص ٞش يه اص ساٞجشدٞب دس تقبُٔ ثب ٞش يه اص ٘مبط لٛت ،ضقف ،فشكت  ٚتٟذيذ الذاْ
ٌشديذ دس ٟ٘بيت دس خذ 12 َٚستجٝثٙذي ػ ٝساٞجشد ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي اسائ ٝؿذ ٜاػت
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جذٍل  .12رتبِبٌذی راّبردّا با استفادُ از هاتریس برًاهِریسی راّبردی کوی
فٛٙاٖ ساٞجشد

سديف

أييبص ٘ؼجي

أييبص

اكالح لب٘ٔ ٖٛذيشيت ذٔبت وـٛسي  ٚػدبيش لدٛا٘يٗ ٘بٕٞؼد ٛثدش اػدبع
ػيبػت ٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي دس خٟت تمٛيت ٕٞدبٍٙٞي ثديٗ دػديٍبٞ ٜدبي
اخشائددي ،افددضايؾ ا٘ؼدددبْ  ٚيىپددبسچٍي دس ٘ؾددبْ اداسي وـددٛس ،افددضايؾ

1

45 67

%26 3

سضبييٕٙذي ٔشدْ ،تٛػق ٝؿبيؼي ٝػببسي  ٚافدضايؾ اٍ٘يدض ٚ ٜفشكدت ثدشاي
حضٛس ثخؾ غيشدِٚيي دس فقبِيتٞبي تلذيٌشي دِٚت
تٛإ٘ٙذػبصي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٘ؾدبْ اداسي اص عشيدك تٛػدقٟٔ ٝدبستٞدب ،استمدبي
ؽشفيت پزيشؽ  ٚوبسثشد فٙبٚسي ٞبي خذيذ ثٙٔ ٝؾٛس تقٕيك ثبٚس  ٚالدذاْ ثدش

2

43 11

%24 7

اػبع تفىش ساٞجشدي ،ػيؼيٕي  ٚفشاثخـي
تجييٗ ٌفيٕبٖ ٚبيت فميد ٝدس حدٛص ٜػيبػدتٌدزاسي ٘ؾدبْ اداسي ثدٙٔ ٝؾدٛس
اكالح ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ثب تبويذ ثش اػيمشاس سٚاثظ  ٚاسصيبثي ؿبيؼيٝػببسي

3

دس ٖ ٘ؾبْ  ٚثب ٞذف استمبي ػدغح سضدبيت ٔٙدذي ٔدشدْ اص ٘ؾدبْ اداسي ثدب

42 97

%24 6

ثٟشٌٜيشي اص سػب٘ٞٝب

ثٙٔٝؾٛس ؿٙبػبيي ٘يشٞٚبي وّيذي ٔٛثش دس ؿىٌُيشي تفىش ػيؼيٕي دس ػب يبس ٘ؾبْ اداسي سا
ٔذ٘ؾش داؿت ٔلبحجٞٝبي ٘يٕ ٝفٕيك ثب جشٌبٖ ا٘دبْ ؿذ ػقي ثش ايٗ ثٛد دس اِٚيٗ ٌبْ وّيٝ
فٛأُ ٔٛثش ثش ؿىُ ٌيشي تفىش ػيؼيٕي دس د ٚؿىُ ٘يشٞٚبي پيـشاٖ (ػبص٘ذ٘ ٚ )ٜيشٞٚبي
ثبصداس٘ذ( ٜتخشيتٌش) دس ػب يبس ٘ؾبْ اداسي ؿٙبػبيي ٌشدد ثخـي اص ٘يشٞٚبي ؿٙبػبيي ؿذ ٜدس
خذ٘ 13 َٚـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ػپغ دس خّؼبت جشٌي عجمٝثٙذي اص ٘يشٞٚبي ؿٙبػبيي ؿذ ٜدس
لبِت عجمبتي وّيتش اسائٌ ٝشديذ (ؿىُ )6
جذٍل  :13ػَاهل ٍ ًیرٍّای کلیذی هَثر بر شکلگیری تفکر سیستوی در ساختار ًظام اداری کشَر
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ردیف

ػَاهل هَثر

شکل تاثیر

1

دسع ٔٛصي اص تدبسة عشاحي  ٚاخشاي اػٙبد فشاثخـي

پيـشاٖ

2

دسع ٔٛصي اص تدبسة عشاحي  ٚاخشاي اػٙبد
فشادػيٍبٞي

پيـشاٖ

طبقِ
ثؼيش ٟ٘بدي ػيبػي ٚ
لب٘٘ٛي
ثؼيش ٟ٘بدي ػيبػي ٚ
لب٘٘ٛي

3
4

6
7
8
9
15
11
12
13

 ٚػٙذ چـٓا٘ذاص ثشاي وٍُ٘شي
ٚخٛد پظٞٚؾٞبي ٘ؾشي  ٚتدبسة وبسثشدي ٔشتجظ
ٚخٛد ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٔؼيقذ (ثشاي تغييش سٚيىشد ثٟجٛد
وٍُ٘شي)
ٔجب٘ي ٔ ٚوىٕبت ديٙي ٔٛيذ وٍُ٘شي ٔ ٚبٔٛسيتٌشايي
تب ٚؽيفٌٝشايي
ثخـيٌشايي  ٚػبصٔبٌٖشايي ثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝوّيت
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
تفىش وٛتبٔ ٜذت  ٚپشٚطٜاي دس وٍُ٘شي (تٛخ ٝثٝ
فقبِيتٞب  ٚفّٕىشدٞبي ٔمغقي  ٚوٛتبٔ ٜذت)
فذْ پبيجٙذي ث ٝاِٛٚيتٞبٛ ،دٔوٛسي  ٚثشٚص سفيبسٞبي
بسج اص چبسچٛة وٍُ٘شي
تذا ُ ٕٞ ٚپٛؿب٘ي دس ٚؽبيف اداسي  ٚايدبد ٘يشٞٚبي
ثبصداس٘ذٛ٘ ٜپذيذ ٓٞ ٚپي٘ٛذ
دػيٛسٞبي وبسي ٔيقذد دس ثٟجٛد ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
اثٟبْ دس ظٔـيٌزاسيٞب  ٚفذْ أىبٖ تٕشوض دس
وٍُ٘شي
تقبُٔ غيشٔٛثش ري٘فقبٖ دس ف ٟٓفشاٌيش وٍُ٘شي

پيـشاٖ
پيـشاٖ
پيـشاٖ

لب٘٘ٛي
ثؼيش ٟ٘بدي ػيبػي ٚ
لب٘٘ٛي
ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٔؼيقذ
ٚخٛد پيـشاٖ اسصؿي
وٍُ٘ش

ثبصداس٘ذٜ

تفىش ثٟيٝٙػبصي خضءٍ٘ش

ثبصداس٘ذٜ

تفىش ثٟيٝٙػبصي خضءٍ٘ش

ثبصداس٘ذٜ

تفىش ثٟيٝٙػبصي خضءٍ٘ش

ثبصداس٘ذٜ
ثبصداس٘ذٜ
ثبصداس٘ذٜ
ثبصداس٘ذٜ

وـٛس

5

ٚخٛد اػٙبد ثببدػيي ٔب٘ٙذ ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي

پيـشاٖ

ثؼيش ٟ٘بدي ػيبػي ٚ

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ردیف

ػَاهل هَثر

شکل تاثیر

طبقِ

فذْ دسن پي٘ٛذپزيشي
ِٔٛفٞٝب
فذْ دسن پي٘ٛذپزيشي
ِٔٛفٞٝب
فذْ دسن پي٘ٛذپزيشي
ِٔٛفٞٝب
فذْ دسن پي٘ٛذپزيشي
ِٔٛفٞٝب

ٚؽبيف  ٚفقبِيتٞبي ٔٛاصي ثش  ٓٞص٘ٙذ ٜديذثب٘ي
14

توٛبت ثٟجٛد ػب يبس ٘ؾبْ اداسي (ا يالَ دس

ثبصداس٘ذٜ

سكذ غيشٔٛثش توٛبت

پٛيؾپزيشي ،پبيؾٌشي  ٚاكالح دس ثٟجٛد ػب يبس)
15
16

تمّيذٌشايي اص تدشثيبت غيشثٔٛي دس ٔيوَٛػبصي
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
تبثيش ٌشايؾٞبي ػيبػي  ٚاليلبدي دس ا٘ؼدبْ وٍُ٘شي

ثبصداس٘ذٜ

سكذ غيشٔٛثش توٛبت

ثبصداس٘ذٜ

تقٕيٓ تقّمبت لـشي
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ثشاي پبػخ ث ٝػئٛاَ اكّي وٞ ٝذف اص ٖ ؿٙبػبيي ٔٙبػتتشيٗ ساٞجشد ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي
ثب تٛخ ٝث٘ ٝيشٞٚبي وّيذي ٔٛثش دس ؿىٌُيشي تفىش ػيؼيٕي ثٛد ،ٜاص تىٙيه توّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي
اػيفبد ٜؿذ ثشاي حُ ٔؼبئُ تلٕيٌٓيشي اص عشيك توّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي ثبيذ ٔؼبِ ٝسا ث ٝدلت  ٚثب ٕٝٞ
خضئيبت تقشيف  ٚتجييٗ وشد  ٚخضئيبت ٖ سا ث ٝكٛست ػب يبس ػّؼّٔٝشاتجي تشػيٓ ٕ٘ٛد (ٔٙٔٛي،
 )34 :1385توّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي  ٚوبسثشد ٖ ثش ػ ٝاكُ اػيٛاس اػت )1 :ثشپبئي يه ػب يبس  ٚلبِت
سدٜاي ثشاي ٔؼبِٝ؛  )2ثشلشاسي تشخيوبت اص عشيك ٔمبيؼٞٝبي صٚخي؛  )3ثشلشاسي ػبصٌبسي ٔٙغمي اص
ا٘ذاصٌٜيشيٞب (اكغشي )67 :1388 ،ثش ايٗ اػبع اص جشٌبٖ ٛاػي ٝؿذ و٘ ٝؼجت ث ٝتىٕيُ
پشػؾ٘بٔٔ ٝمبيؼٞٝبي صٚخي الذاْ وٙٙذ ػپغ پشػـٙبٔٞٝبي تىٕيُ ؿذ ٜدس ٘شْافضاس اوؼپشت
چٛيغٚ 1اسد  ٚدس ٟ٘بيت ٚصٖ ٔٙبػتتشيٗ ساٞجشد ٔوبػجٌ ٝشديذ ػب يبس سدٜاي يب دس يي ا٘يخبة
ٔٙبػتتشيٗ ساٞجشد دس تاللي ٘يشٞٚبي وّيذي پيـشاٖ  ٚثبصداس٘ذ ٜدس ؿىُ ٘ 7ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت
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Expert Choice

1

ٔٙبػت

پي٘ٛذپزيشي

غيشٔٛثش

تقّمبت

ثٟيٝٙػبصي

ٟ٘بدي

پيـشاٖ

ا٘ؼب٘ي

ِٔٛفٞٝب

توٛبت

لـشي

خضءٍ٘ش

ػيبػي ٚ

اسصؿي

لب٘٘ٛي

ساٞجشد دْٚ

ساٞجشد اَٚ

وـٛس

فذْ دسن

سكذ

تقٕيٓ

تفىش

ثؼيش

ٚخٛد

ٔٙبثـ

ٔؼيقذ

وٍُ٘ش

ساٞجشد ػْٛ

شکل  .7درخت سلسلِ هراتب هٌاسبتریي راّبرد بازهٌْذسی ساختار ًظام اداری کشَر با تَجِ بِ ًیرٍّای کلیذی تفکر سیستوی

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

ساٞجشد

ٔغبثك ٘يبيح وبسثشد تىٙيه توّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجئ ،ـخق ؿذ و ٝساٞجشد ا َٚيقٙي «اكالح لبٖ٘ٛ
ٔذيشيت ذٔبت وـٛسي  ٚػبيش لٛا٘يٗ ٘بٕٞؼ ٛثش اػبع ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي دس خٟت
تمٛيت ٕٞبٍٙٞي ثيٗ دػيٍبٜٞبي اخشائي ،افضايؾ ا٘ؼدبْ  ٚيىپبسچٍي دس ٘ؾبْ اداسي وـٛس،
افضايؾ سضبييٕٙذي ٔشدْ ،تٛػق ٝؿبيؼيٝػببسي  ٚافضايؾ اٍ٘يض ٚ ٜفشكت ثشاي حضٛس ثخؾ
غيشدِٚيي دس فقبِيتٞبي تلذيٌشي دِٚت» ثب تٛخ ٝث٘ ٝيشٞٚبي وّيذي ٔٛثش ثش تفىش ػيؼيٕي،
٘ؼجت ث ٝد ٚساٞجشد ديٍش اص اِٛٚيت ثيـيشي ثش ٛسداس اػت (خذ)14 َٚ
جذٍل  .14هحاسبِ اٍزاى ًیرٍّا ٍ راّبردّا
ٚخٛد

ثؼيش

پيـشاٖ

ٟ٘بدي

اسصؿي

ػيبػي

وٍُ٘ش

 ٚلب٘٘ٛي

ساٞجشد اَٚ

5 87

5 76

1

1

ساٞجشد دْٚ

1

5 71

5 78

5 83

1

5 71

1

5 83

5 86

5 74

5 75

5 21

5 13

5 59

5 24

5 18

5 58

ساٞجشدٞب/
٘يشٞٚب

ساٞجشد
ػْٛ
ٚصٖ
٘يشٞٚب

ٔٙبثـ
ا٘ؼب٘ي
ٔؼيقذ

فذْ تفىش
ثٟيٝٙػبصي
خضءٍ٘ش

فذْ

سكذ

دسن

ٔٛثش

پي٘ٛذپزيشي

توٛبت

ِٔٛفٞٝب

5 78

5 87

1

54

1

5 63

5 32

58

5 28

5 57

1

تقٕيٓ
تقّمبت
لـشي

ٚصٖ
ساٞجشدٞب
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وتیجٍگیری ي پیطىُاد
ػب يبس ٘ؾبْ اداسي فبّٔي ثٙيبدي دس ثٟجٛد ػب يبس ٘ؾبْ اداسي اػت يىي اص ٔـىالت ساٞجشدي
٘ؾبْ اداسي وـٛس ضقف دس ؿىٌُيشي تفىش ػيؼيٕي دس ٔدٕٛف٘ ٝؾبْ اداسي اػت تذٚيٗ
ساٞجشدي و ٝػب يبس ٔٛخٛد ٘ؾبْ اداسي سا ث ٝػب يبسي ٔغّٛة ػٛق دٞذ ؿشط بصْ ثٟجٛد ٘ؾبْ
اداسي اػت ِٚي ؿشط وبفي ثشاي ايٗ وبس غيش ٘يؼت ثٝفجبستديٍش ،ث ٝػجت پيچيذٌي ػب يبسي
٘ؾبْ اداسي ،ساٞجشد ٔٙبػت ثبيذ ثٔ ٝوه ٔقيبسٞبي تفىش ػيؼيٕي ٘يض ػپشد ٜؿٛد ٔغبثك ٘يبيح
توميك ،ػ ٝساٞجشد ٔي تٛا٘ذ ثب ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسئ ،غّٛثيت سا ثشاي ايٗ ػب يبس دس
پـييجب٘ي ايذ٘ َ ٜؾبْ اداسي ٟٔيب وٙذ اسصيبثي ٔيذا َٚساٞجشدٞبي ػٌٝب٘ ٝاص عشيك ٔبتشيغ
ثش٘بٔٝسيضي ساٞجشدي وٕي حبوي اص ٖ اػت و ٝساٞجشد «اكالح لب٘ٔ ٖٛذيشيت ذٔبت وـٛسي ٚ
ػبيش لٛا٘يٗ ٘بٕٞؼ ٛثش اػبع ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي دس خٟت تمٛيت ٕٞبٍٙٞي ثيٗ
دػيٍبٜٞبي اخشائي ،افضايؾ ا٘ؼدبْ  ٚيىپبسچٍي دس ٘ؾبْ اداسي وـٛس ،افضايؾ سضبييٕٙذي ٔشدْ،
تٛػق ٝؿبيؼيٝػببسي  ٚافضايؾ اٍ٘يض ٚ ٜفشكت ثشاي حضٛس ثخؾ غيشدِٚيي دس فقبِيتٞبي
تلذيٌشي دِٚت» اص ثيـيشيٗ لٛاْ ٔ ٚغّٛثيت دس عي ٔؼيش ٔٛسد ٘ؾش ثش ٛسداس اػت ضٕٗ ايٗ
و ٝايٗ ساٞجشد دس تجييٗ ٔقيبسٞبي تفىش ػيؼيٕي دس ػب يبس ٘ؾبْ اداسي يقٙي «ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٔؼيقذ
تغييش»ٚ« ،خٛد پيـشاٖ اسصؿي وٍُ٘ش» « ،ثؼيش ٟ٘بدي ػيبػي  ٚلب٘٘ٛي»« ،فذْ تفىش ثٟيٝٙػبصي
خضءٍ٘ش»« ،فذْ تقٕيٓ تقّمبت لـشي»« ،سكذ ٔٛثش توٛبت»« ،دسن پي٘ٛذپزيشي ِٔٛفٞٝب» ٘يض
ثيـيشيٗ لبثّيت سا داسد
پیطىُادَا:
 تٛإ٘ٙذػبصي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ثٔٝقٙبي ػشٔبيٚ ٝالقي ٘ؾبْ  ٚتٛخ ٝث ٝايٗ أش و ٝثذ ٖٚتغييش دس اٍِٞٛبيرٙٞي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ،تغييش ػب يبس ٘ؾبْ اداسي حيي ثب وبسثؼت ثٟيشيٗ ساٞجشد  ٚكشف ثيـيشيٗ ٞضي ٝٙاص
ٚضـ ٔٛخٛد ثٚ ٝضـ ٔغّٛة ا٘يمبَ ٘خٛاٞذ يبفت؛
 اسائٛٔ ٝصؽٞبي اثشثخؾ ثٙٔٝؾٛس خٟتدادٖ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ػغٛح ٔخيّف اداسي ث ٝتفىش ػيؼيٕي دسفش يٙذي تذسيدي ،صٔبٖثٙذي ؿذ ٚ ٜثبص ٛسد ٔوٛس؛
 پشٞيض اص ثٟيٝٙػبصي خضئي دس ٞش ػغح  -افٓ اص ثخـي  ٚػبصٔب٘ي  ٚ -تالؽ دس خٟت ثٟجٛد وُػب يبس ٘ؾبْ اداسي وـٛس ثب ٕٞشاػيبػبصي شد ٜػيبػتٞب؛
 -تجييٗ  ٚوبسثؼت ٔٙبثـ غٙي ديٙي ٌ ٚفيٕبٖ ٚبيت فمي ٝدس لبِت ِٔٛفٞٝب  ٚؿب قٞبي فّٕيبتي دس
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اسائ ٝتلٛيشي والٖ اص ػب يبس ٔغّٛة ٘ؾبْ اداسي دس خبٔق ٝاػالٔي ٔجيٙي ثش ٔبٔٛسيتٞب  ٚسػبِتٞب؛

ػغوي اص ثشؽ تمؼيٕبت وـٛسي؛
 اػيفبدٛٔ ٜثش اص ثؼيش ٟ٘بدي ٔٛخٛد افٓ اص ػب يبسٞبي ػبصٔب٘ي ٘ ٚؾبْٞبي حمٛلي  ٚلب٘٘ٛي ث ٝفٛٙاٖاثضاس پيـشفت وـٛس  ٚخبيٍضيٗ ٕ٘ٛٙدٖ ايٗ ػب يبس اص اثضاس پيـشفت ث ٝاٞذاف پيـشفت؛
 تقييٗ ٟ٘بد ٔيِٛي پٛيؾ  ٚپبيؾ ؿب قٞبي والٖ فشادػيٍبٞي  ٚفشاثخـي  ٚسكذ توٛبت ساٞجشديوـٛس

ٔشتجظ ثذ ٖٚافضايؾ ػب يبس  ٚتـىيالت خذيذ اداسي

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

 -فذْتقٕيٓ تقّمبت لـشي افٓ اص تٕبيالت ٚ ٚاثؼيٍيٞبي ػيبػي يب كٙفي ث ٝػب يبس ٘ؾبْ اداسي دس ٞش
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مىابع
الف -مىابع فارسی
 اػيشٔٗ ،خبٖدي ( )1395پٛيبيي ؿٙبػي وؼت  ٚوبس :تفىش ػيؼيٕي ٔ ٚذَػبصي ثشاي خٟب٘ي پيچيذ،ٜ
تشخٕ ٝوٛسٚؽ ثشاسپٛس ،ثٙفـ ٝثٟضاد  ٚبِ ٝسضبييفذَ ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات ػٕت
 ا٘دٕٗ فبسكاِيوليالٖ ٔذيشيت دِٚيدي ( )1389اؿديغبَ ،چدبِؾٞدب  ٚساٞىبسٞدب ،چدبح ا ،َٚتٟدشاٖ:
ا٘يـبسات ا٘دٕٗ فبسكاِيوليالٖ ٔذيشيت دِٚيي ايشاٖ
 ثهٞبسد ،پشيچبسد؛ پشييچبسد٘ٚ ،ذي (ٔ )1382ذيشيت توٚ ٛ٘ ٚ َٛسي ،تشخٕٟٔ ٝذي ايشاٖ٘ظاد پبسيضي،
چبح د ،ْٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات ٔذيشاٖ
 پيشع ،خبٖ؛ ساثيٙؼ ،ٖٛسيچبسد ( )1393ثش٘بٔٝسيضي ٔ ٚدذيشيت اػديشاتظيه ،تشخٕد ٝػدٟشاة ّيّدي
ؿٛسيٙي ،چبح ٞفيٓ ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات يبدٚاس ٜويبة
 تٛحيذي ،اسػغ )1395( ٛفش يٙذ خبٔـ ػبصٔبٖدٞي ،چبح ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات دا٘ـٍب ٜفبِي دفبؿ ّٔي
 خىؼٔ ،ٖٛبيىُ ػي ( )1395تفىش ػيؼيٕي :وٌُشايدي دالق ثدشاي ٔدذيشاٖ ،تشخٕد ٝفّدي ٔوٕدذ
احٕذ٘ٚذ  ٚغالْ خبپّميبٖ ،چبح د ،ْٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات خٟبٖ خبْ خٓ
 خ٘ٛضٌ ،بست س ( )1392تئٛسي ،عشاحي  ٚتغييش ػبصٔب٘ي ،تشخٕ ٝحؼيٗ كفشصادٔ ٚ ٜوٕذسضب داسايي،
چبح د ،ْٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات ٟٔشثبٖ ٘ـش
 حبخي ٔيشسحيٕي ،ػيذ داٚد؛ ٔخجش دصفِٛي ،فجذاِٝ؛ ٘ٛسٚصي ،فجدبع ( )1389فشٙٞدً ػدبصٔب٘ي خٟدبد
ثؼيشي ٔٙبػت ثشاي اخشاي ػيبػت ٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي دس فش يٙذ تومك چـٓ ا٘ذاص افدك  1454ايدشاٖ
ٕٞبيؾ ٔذيشيت  ٚفش ًٙٞخٟبدي ،لبثُ دػيشع دسhttp://www.maj.ir :
 حؼٗثيٍي ،اثشاٞيٓ ( )1389فٛأُ اكالح  ٚويفيػبصي ٘ؾبْ اداسي دس وـٛس ،تٟشاٖ :دا٘ـٍب ٜفبِي دفبؿ ّٔي
 حؼيٗثيٍي ،اثشاٞيٓ (ٔ )1395ذيشيت ساٞجشدي ،چبح ا :َٚتٟشاٖ ،ا٘يـبسات دا٘ـٍب ٜفبِي دفبؿ ّٔي
 حٕيذي صادٔ ،ٜوٕذسضب ( )1395پبي ٝسيضي ٘ؾشي ٝفضت  ٚودبسثشي ٖ دس ػيبػدت ٌدزاسي ٞدبي فّدْٛ
ا٘ؼب٘ي ،دٔٚيٗ وٍٙش ٜفّ ْٛا٘ؼب٘ي
 ساثٚ ،يّيبْ (ٍ٘ )1383شؽ ػيؼيٕي دس سيـٞ ٝب  ٚيٙذ ٜتئٛسي ٔذيشيت ،تشخٕٟٔ ٝدذي خٕـديذيبٖ،
چبح ا ،َٚاكفٟبٖ :ا٘يـبسات خٟبد دا٘ـٍبٞي ٚاحذ اكفٟبٖ
 سضبئيبٖ ،فّي (ٔ )1395جب٘ي ػبصٔبٖ ٔ ٚذيشيت ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات ػٕت
 سيبحي ،ثٟشٚص (٘ )1384ؾشيٛ٘ ٝيٗ ٔذيشيت ويفيت خبٔـ دس ثخؾ دِٚيي ايشاٖ :عشاحي دِٚت ويفيدت
ٔذاس ،چبح ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات ٔشوض ٔٛصؽ  ٚتوميمبت كٙقيي ايشاٖ
 ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس (ٌ )1384ضاسؽ تٛخيٟي ٔ ٚيٗ بيو ٝتـدىيالت ودالٖ دِٚدت،
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تٟشاٖ :ا٘يـبسات ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس

د ،ْٚتٟشاٖ٘ :ـش ٌبٜ
 عجبعجبيي ،احٕذ ( )1395تجييٗ ػيبػتٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي وـٛس (ٔجب٘ي ٘ؾشي ،اٍِدٛي فّٕدي ثدشاي
ػيبػتٌزاسيٞ ،ذفٌزاسي  ٚثش٘بٔٝسيضي اخشايي ،چبح ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات فش صٔبپشداصؽ
 فبثذخقفشي ،حؼٗ؛ ويٕبيي ،فّي سضب ( )1386فش ًٙٞخبٔـ ٔذيشيت ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات ا٘ذيـ ٝالق،
 فبسػي ،صٞشا؛ كّلبِيٟٛٔ ،ؽ (ٔ« )1386فٔ ْٟٛشالجت ٔ ٚيبپبسادايٓٞبي پشػيبسي دس اػالْ» ،فلّٙبٔٝ
فّٕي – پظٞٚـي فّٓ  ٚتضوي ،ٝپبييض  ٚصٔؼيبٖ  ،1386ؿٕبس67 ٚ 66 ٜ
 فشؿجبف ٔبٞشيبٖ ،خٛاد؛ اثشاٞيٕيبٖ ،خٛاد ( )1389ثشسػي ػيبػت ٞبي وّي ٘ؾبْ اداسي  ٚتدبثيش ٖ ثدش
ؿبيؼي ٝػببسي ،لبثُ دػيشع دسhttp://www.saramadan1404.ir :
 وشد ٘بئيح ،اػذاهلل؛ ٔميٕي ،ػيذ ٔوٕذ؛ لٙبتي ،ػٛػٗ؛ يضدا٘ي ،حٕيذسضب (« )1388ثشسػدي ساثغد ٝثديٗ
فٙبكش ػب يبس ػبصٔب٘ي  ٚفش ًٙٞوبس فشيٙب٘ ٝدس دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ»٘ ،ـشئ ٝذيشيت دِٚيي ،دٚس ،1 ٜؿٕبسٜ

وـٛس

ثبٔٗ اِودح(ؿ)

ٍ٘شؽ ػيؼيٕي دس تذٚيٗ ساٞجشدٞبي ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي

 ػشٔذ ،صٞشٜ؛ ثبصسٌبٖ ،فجبع؛ حدبصي ،اِ )1395( ٟٝسٚؽٞبي توميك دس فّ ْٛسفيبسي ،چبح ثيؼت ٚ

 ،3كق 119-134
 وبؽٕي ،ػيذحؼٗ؛ ٘ؾبٔي ،لذيش (« )1389اِضأبت اخشاي ػٙذ چـٓ ا٘ذاص دس فش يٙذ ػدب يبس ٔدذيشيت
والٖ وـٛس»ٔ ،بٙٞبٔ ٝساٞجشد ثٔٛي ،دا٘ـٍب ٜفبِي دفبؿ ّٔي ،ؿٕبس ،156 ٜكق 41-65
ٌ شٔ ٜٚغبِقبتي يٙذٜپظٞٚي ( )1393ثبصٟٔٙذػي ػب يبس ٘ؾبْ اداسي خٕٟدٛسي اػدالٔي ايدشاٖ ،تٟدشاٖ:
دا٘ـٍب ٜفبِي دفبؿ ّٔي
ٔ دٕٛفٔ ٝلٛثبت ػيبػتٞبي وّي (ٔ )1388لٛثٛٔ ٝسخ ٔ 1388/15/13دٕدـ تـدخيق ٔلدّوت ٘ؾدبْ دس
ٔٛسد ػيبػتٞبي وّي ،دثيش ب٘ٔ ٝدٕـ تـخيق ٔلّوت ٘ؾبْ ،ا٘يـبسات اداس ٜوُ استجبعبت دثيش ب٘ٔ ٝدٕـ
ٔ ـجىي اكفٟب٘ي ،اكغش؛ خٕدبِي ،حؼدٗ (« )1389ثٟجدٛد ٘ؾدبْ اداسي ،ثدٝػدٕت لٛكديػدبصي ٚ
فذْتٕشوض»٘ ،ـشي ٝتذثيش ،ؿٕبس216 ٜ
ٔ قٕبسصاد ،ٜغالٔشضب (ٔ )1386جب٘ي ٔذيشيت دِٚيي ،چبح ا ،َٚتٟشاٖ :ا٘يـبسات تشٔٝ
ٙٔ غمئ ،وؼٗ (« )1389ثبصٟٔٙذػي ،سا ٜوبسٞب  ٚچبِؾٞب»ٔ ،بٙٞبٔٔ ٝقشفت ،ؿٕبس137 ٜ
ٙٔٛٔ يٙٔ ،لٛس (ٔ )1385جبحث ٘ٛيٗ توميك دس فّٕيبت ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات دا٘ـٍبٔ ٜذيشيت دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ
ٔ يٙيضثشيٙٞ ،شي ( )1388ػبصٔب٘ذٞي پٙح اٍِٛي وبسػبص ،تشخٕد ٝاثٛاِوؼدٗ فميٟدي ،حؼديٗ ٚصيدشي
ػبثمي ،چبح پٙدٓ ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات ٔذيشيت دِٚيي
ٔ يشػپبػي٘ ،بكش؛ لٟشٔب٘ئ ،ؼقٛد (« )1395ضشٚست ا٘غجبق سٚيىشد تغييدش ثٙيدبديٗ (اخدشاي ودالٖ ٚ
ٔجيٙي ثش ٍ٘شؽ ػيؼيٕي) ث ٝثش٘بٔ ٝتو َٛدس ٘ؾبْ اداسي وـٛس ثشاي ثٟجٛد  ٚاستمبء لبثّيت  ٚتٛإ٘ٙذي
دِٚت»٘ ،ـشي ٝپظٞٚؾٞبي ٔذيشيت ،ؿٕبس88 ٜ
٘ دفثيٍي ،سضب ( )1386ػبصٔبٖ ٔ ٚذيشيت ،چبح چٟبسْ ،تٟشاٖ :ا٘يـبسات تشٔٝ
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219-234  كق،61ٚ 65 ٜ ؿٕبس، دا٘ؾ ٔذيشيتٝ٘ـشي
،ٝػقٛ تٚ  ٔذيشيتٝٔبّٙ فل،»ٖ دس ايشاٝػقٛبي تٞٝٔا٘ـ ػب يبسي اخشاي ثش٘بٛٔ« )1379( ذئٟ ،ا٘يِٛ ا
7 ٜ ؿٕبس،ْٚ دٜسٚد
 ا٘يـدبسات:ٖشاٟ ت،ْٚ چبح د، سؿيذ اكال٘يٕٝ تشخ، ػيؼيٕيٝ) وبسثشد ا٘ذيـ1382(  دسن وي،ضٙيچٞ 
ِييٚصؽ ٔذيشيت دٛٔ ٔشوض
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1396  پبييض،3 ٜ ؿٕبس،جشدي دفبؿ ّٔيٞـي ٔغبِقبت ٔذيشيت ساٞٚ فّٕي پظٝٔبّٙفل

،»بي ٔدبصيٜٞبػت ثشاي دا٘ـٍبٙٔ ) «ػب يبس ػبصٔب٘ي1382(  ػقيذ، فّيسضب؛ لبضيعجبعجبيي، ٘ليشي

67

