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تاريخ پذيرش19/33/39:

چکيده
ارکان جهتساز نظام اداری در هر کشوری تعیینکننده همه امور تلقی گردیده و سنگبنا و چارچوب کلی
ناظر بر مدیریت حوزه نظام اداری را شکل میدهند .در جمهوریاسالمیایران که بر پایه اصل والیتفقیهه
شکلگرفته است ،شناخت ارکان مورد بحث درگفتمان والیت فقیه از اهمیت برخوردار است .پس این مقاله
باهدف تبیین ارکان جهتساز نظام اداری کشور (اهداف راهبردی ،دکترینها و سیاستها ی راهبردی ) در
گفتمان والیت فقیه تحریر شده است.
در این تحقیق کاربردی  -توسعهای که با روش توصیفی ه تحلیلی انجامشده است ،اطالعات بها روش
کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر گردآوری و با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیهوتحلیل
شدهاند .نتایج این تحقیق نشاندهنده ارکان جهتساز نظام اداری براساس گفتمان والیتفقیه است که اهم آنها
عبارتند از :اهداف )3:ایجاد نظامیمبتنی بر ظرفیتهای داخلی )2 ،نهادینهشدن وجهدانکهاری و انبهبا
اجتماعی در نظام اداری ) 3 ،ایجاد نظامیپاسخگو و مسئولیتپذیر در مقابل مهردم ) 4 ،اسهتقرار عهدالت و
عدمتبعیض و فساد در نظام اداری ) 5 ،شکلگیری نظام اداری مبتنی بر فبایل اخالقی و حمایتکننده حقوق
اساسی و مشروع مردم ) 6 ،برخوردارشدن از نظام اداری قدرتمند و تقویتکننده اقتدار ملی .دکترينها)3:
تعالیمحوری واقعبینانه با رویکرد اسالمی ) 2 ،همسویی با تدابیر والیتفقیه )3 ،مراقبت و پاسخگوبودن در
اندیشه و عمل ) 4 ،تأکید بر نظارت درونی ) 5 ،قانونمداری ) 6 ،عدالتمحوری ) 7 ،محور قراردادن مبانی اسالم
در خدمت به مردم .سیاستها )3:انعطافپذیری و کاهش تمرکزسازمانی ) 2،حداکثر استفاده از ظرفیتهای
مردمی در اداره امور ) 3 ،نصبالعین قراردادن قانون در تصمیمگیریها ) 5 ،محورقراردادن نیازهای مادی و
معنوی مردم ) 6 ،رعایت حقالناس و اجتناب از اقدامات حمایتکننده غیرعادالنه ) 7 ،تکیهه بهر مشهارکت
مردمیدر نظام اداری.
کليد واژه ها :گفتمان واليتفقیه ،اهداف ،دکترينها ،سیاستها ،نظام اداري
 .1دانشیار و عبو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
 .2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
با ظهور انقالب اسالمی ،به دلیل ضرورت های انقالب و مشکالت ناشهی از دیوانسهاالری
نظام موجود اداری ،نه تنها دیوانساالری برجایمانده از حکومت سابق پاسهخگوی انتظهارات
روبهه رشهد مهردم نبهود ،بلکهه فرآینهدهای پی یهده و پهرپی وخهم اداری مهانع جهدی بههرای
تصمیم گیری در محیط رو به تحول کشهور بهودر؛ بهه گونهه ای کهه برخهی در تحلیهل ظههور
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انقالب ،یکی از عوامل مؤثر یا حداقل انتظارات مردم را در جنهبش سهال  1357دسهتیابی بهه
نظام اداری پاسخگو میدانند .نظامی که بتواند موتور محرک سایر بخش هها در توسهعه کشهور
بوده و باعث انباشت سرمایه و گسهترش اعتمهاد عمهومیو افهزایش سهرمایه ههای اجتمهاعی
توسعه کشور شود (طباطبایی.)12 :1311 ،
با توجه به اینکهه تقلیهد و نسهخهبهرداری از شهیوه ههای مهدیریتی و برنامههههای عملیهاتی
کشورهای دیگر ،با توجه به جنبههای زیست بهوم شهناختی نظهام اداری و مهدیریت اجرایهی
کشورمان ،موجب سرگردانی ما در بحران ارزشی ،بینشی و مدیریتی خواههد شهد ،پهس الزم
است در قالهب نگهرش اسهالم بهه انسهان ،ماهیهت عمهل وسهازمان بهر پایهه اصهول و مبهانی
برخاسته از قانون اساسی به مدلسازی مطلوب و درخور نظام اجرایی کشهور دسهتیهازیم .از
طرفی شاهد این بودهایم که مقاممعظمرهبری نیز در مناسبت ههای مختلهب بهه توصهیه بهرای
اصهال نظههام اداری پرداختههانههد .بهرای نمونههه ایشههان در خطبهه هههای نمهاز جمعههه تهههران
( )1371/11/26بیان داشتند« :بدیهی است که در میهننجامعهه مهواردی وجهود دارد کهه بایهد
اصال شود .ما اصال اداری الزم داریم؛ اصال اقتصهادی الزم داریهم؛ اصهال امنیتهی الزم
داریم؛ اصال در قهوانین و مقهررات الزم داریهم .مها احتیهای داریهم کهه دسهتگاه اداریمهان
مقرراتی داشته باشد که برای همه یکسهان باشهد و در آن تبعهیض نباشهد .اگهر بهود ،نقطههی
فاسدی است و باید اصال شود».
پس باید اصول ،مفاهیم و عناصر کلیدی و مهدیریتی را کهه یه

نظهام اداری ،مبتنهی بهر

مبانی معرفتشناختی و هستیشناختی اسالم استوار ساخته است ،شناسایی کهرد و بها احصها
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تجربیات ،مقتبیات برتریساز و اخالقی قدرت در نظام جمههوریاسهالمیایهران را در نظهام
اداری به منصه ظهور رساند.

از طرفی ارکان جهتساز نظام اداری هر کشوری تعیهین کننهده همهه امهور و سهنگ بنها و
محور نظام اداری را شکل می دهند .درواقع کیفیهت نظهام اداری و جههت پیشهرفت را تعیهین
می کنند؛ بهعبارتدیگر نقشی بس سترگ در تنظیم فعالیت سایر بخهش هها ،واحهدها و اجهزا
مختلب نظام دارند.
بنابراین در نظام جمهوریاسالمیایران که بر پایه مبانی دیهن اسهالم و اصهل والیهتفقیهه
شکل گرفته است ،نیاز خواهد بود تا ارکان جهتساز اداره امور حوزه نظام اداری کشور نیهز
با توجه به ارزشهای اسهالمیو گفتمهان ارزشهی والیهتفقیهه تنظهیم شهوند .بهدینترتیهب،
ارکان جهت ساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه است که تا کنون بههصهورت مهدون
وجود ندارد.
این تحقیق از این بابت کهه ارکهان جههتسهاز در نگهاه والیهتفقیهه بههصهورت بنیهادی
تعیینکننده و هدایت کننده نظام اداری کشهور اسهت و شهناخت آنهها ادبیهات مهدیریتی را در
حوزه نظام اداری کشور توسعه می دههد و از طرفهی بهرای کهارگزاران و برنامههریهزان نظهام
اداری و اصال آن می تواند راهگشا باشد ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
هم نین ضرورت انجهام تحقیهق در ایهن اسهت کهه اگهر انجهام نشهود ،فاصهله اههداف،
دکترینها و سیاست های موجود نظام اداری با آن ه در گفتمان والیهتفقیهه اسهت (کهه بایهد
(ص)

اساس کار نظام اداری کشوری باشد که براساس مبهانی دیهن مبهین اسهالم نهاب محمهدی
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مشکلی که پژوهشگر سعی دارد در جریان این تحقیق علمهی بهه آن برهردازد ،روشهن نبهودن

اداره میشود) روشن نخواهد شد.
بنابراین ،این تحقیق با هدف تبیین پاسخ ایهن سهوال بهه انجهام رسهیده اسهت کهه ارکهان
جهتساز نظام اداری کشور (اهداف ،دکترینها و سیاست ها) در گفتمان والیتفقیه کدمند؟
پيشينه شناسي و مباني نظری تحقيق
پیشینهشناسي
در طی سالهای پس از پیروزی انقالباسهالمیایهران ،تحقیقهات متعهددی در حهوزه نظهام
اداری کشور از جمله طر های پژوهشی و به تبع آن برنامه های مصهوب متعهددی از جملهه
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برنامه های مختلب تدوین شده با ههدف تحهول و یها اصهال نظهام اداری ،در سهازمان امهور
اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب در قالب برنامه های پنجساله توسهعه کشهور و
یا مصوبات دولتی ،به انجام رسیده است .اما تحقیقی که بهطهور خهاص و صهری بهه بحهث
استخرای ارکان جهتساز نظام اداری ،به عبارتی اهداف راهبردی ،دکترینهها و سیاسهتههای
راهبردی حوزه اداره امور نظام اداری براساس گفتمان والیتفقیه پرداختهه باشهد ،در فرآینهد
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بررسی مشاهده نشد .در ایهن رابطهه بهه غیهر از سهند چشهم انهداز کشهور کهه بههطهور کلهی
ویژگهیهههای عمههومیو سههیمای کههالن جمهههوریاسههالمیایههران در افههق  1414را ترسههیم و
هدفگذاری کرده است ،تنها سند باالدستی و اساسی که بهطهور خهاص در حهوزه نظهام اداری
تهدوین شهده و قابهل رجهوع مهیباشهد ،مجموعهه سیاسهت ههای کلهی نظهام اداری ،ابالغههی
مقاممعظم رهبری ،حبرت امامخامنهای(مدظلهالعالی) اسهت کهه در اوایهل سهال  1381در  26بنهد
تدوین و به مبادی ذیربط ابالغ شده است.
به غیر از موارد مذکور ،تنها تحقیقی که می تواند تا حدودی بها موضهوع تحقیهق ارتبها
داشته باشد ،رساله دکتری مدیریت دولتی آقای سید عبهاس کهاظمیبیهدگلی بها عنهوان «مدلی
ب رای تدوین اجرای برنامههای اصال و بهبود ظرفیهت اداری در ایهران» اسهت کهه در سهال
 1381در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران با سؤالهای زیهر انجهام
شده است:
 )1چرا با وجود تالش های بسیار و اجرای برنامه های متعدد در جههت اصهال و بهبهود
نظام اداری ،اغلب این برنامه ها با عدم تحقق اهداف روبرو میشوند؟
 )2چگونه می توان به تدوین و اجرای برنامهه ههای اصهال و بهبهود نظهام اداری کمه
کرد؟
این تحقیق از روش دلفی و پرسشنامه بهه عنهوان ابهزار جمهعآوری داده هها اسهتفاده شهده
است .ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای با ایده گیری از رویکرد تطبیقهی  -تهاریخی و انجهام
مصاحبه های اکتشافی ،جهتگیری های اصلی و چهارچوب اولیهه مهدل طراحهی شهده اسهت.
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سرس با تدوین چند دور پرسشنامه و توزیع آن میان نمونه آماری ،دادهها بههمنظهور تحلیهل،
گردآوری شده است .نتایج تحقیق حاکیازآناست که عوامل زیادی در قالهب سهه بعهد اصهلی

بر دستیابی به اهداف اصال و بهبود نظهام اداری اثهر مهی گذارنهد و سهازمان هها و نهادههای
مجری سیاست های کلی نظام اداری در تدوین و اجرای این برنامهه هها ،بایهد بهه آنهها توجهه
کنند.
در این پژوهش تاکید شده است که هر جامعهای الگویی خاص برای اصال نظهام اداری
نیاز دارد و تأکید و تمرکز صرف بر مدلهای غربی ،دسترسهی بهه اههداف تعیهینشهده را بها
اختالل مواجه خواهد ساخت .توجه به ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی ،نظام سیاسهی و نظهام
اجتماعی ،ازجمله عوامهل اصهلی در بعهد محیطهی جامعههایرانهی بهه منظهور اجرایهی نمهودن
تدوین و اجرای برنامه هاست .درنهایت و در بعد اجرایی این برنامه هها ،نتهایج تحقیهق نشهان
داد که باید وضعیتسازمان و نهادهای مجری و نیز کارکنانی را که در اینسهازمانهها فعالیهت
میکنند ،مورد توجه قرار داد.
مفهوم نظام اداري
نظام اداری به معنی روند تصمیم گیری ،اداره تصمیم ها و اجرای تصمیمهاسهت .براسهاس
تعریفی کالن ،نظام اداری عبارتاستاز فرایندی که به واسهطه آن مؤسسهات دولتهی بهه اداره
امور عمومی میپردازند .منابع عمومی را مدیریت و از حقوق افراد جامعه حمایهت مهیکننهد
و به تعبیری دیگر ،نظام اداری عبهارتاسهتاز شهیوه بههکهارگیری قهدرت ،توسهط دولهت و
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سیاست های کلی نظام اداری است .ابعاد اصهلی شناسهاییشهده دیگهر شهامل دو بعهد فرآینهد

مدیریت توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و سیاسهی کشهور؛ در تعریهب اخیهر نظهام اداری کهه
مستقیماً با مدیریت فرآیند توسعه پیوندیافتهه اسهت ههر دو بخهش عمهومی و خصوصهی را
به طور همزمان دربرمی گیرد .ازآنجاکه نظام اداری حدود و میهزان انتظهارات ،اعطهای قهدرت،
صحت عملکرد ،چگونگی انجام هر فرآیند به صورت مستقل یا تابع مهدیریتی و راهبهردی و
نیز گردشکارها را شامل میشهود ،در تحلیهل نظهام اداری بایهد توجهه خاصهی بهه ارکهان و
عوامل رسمی و غیررسمی دخیهل در فرآینهدهای تصهمیم گیهری ،اداره تصهمیمات و اجهرای
تصمیمات و نیز ساختارهای رسمی و غیررسمی مؤثر در راه رسیدن بهه نتهایج و پیهادهسهازی
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آنها معطوف ،شود .نظام اداری می تواند در مفاهیم متعدد دیگری نیهز تجلهی پیهدا کنهد ماننهد
نظامهای بینالمللی  ،1حکومتها  ،2نظام های مشارکتی  ،3حاکمیت ملی ( 4فری وند.)1311 ،
هدف
هدف در لغت ،به معنای (نشانه) و (غهر)) اسهت ،امها در اصهطال  ،چیهزی اسهت کهه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

شخص قبل از عمل ،آنرا در نظر می گیرد و نیروی خهویش و وسهایل الزم را بهرای وصهول
به آن بهکار میبرد و غرضش دستیابی و رسیدن به آن اسهت .در تعریهب ههدف بایهد گفهت:
عبارت از «نتیجه ای است که رسیدن به آن مورد نظر باشهد» .از ایهن رو ههر برنامههریهزی بها
تشخیص و تجزیه و تحلیل هدفهایسازمان شروع میشود و بهه دنبهال آن اقهدامات بعهدی
صورت می گیرد و همان طور که گفته شد ،سازمان برای رسیدن به آن هدف بهه وجهود آمهده
است

(قرائی

مقدم.)62 :1382 ،

دکترين
دکترین ،به طور عام به معنای نظریه ،عقیده ،اصول و قواعد ،آموزه و آیین است .دکتهرین
شامل مجموعهای از عقاید ،نظریه ها ،اصول و قواعد اساسی و بنیادی است کهه مهورد بهاور،
اعتقاد و حمایت پیروان ی

مکتب بوده و معموالً توسط نظریهپردازان مههم ،در شهاخهههای

مختلب علهوم ابهراز مهیشهود و راهنمها و ههادی طراحهان و سیاسهتگذاران و دولتمهردان در
طر ریزی و مجریان در اجرای عملیات قرار می گیرد .دکترین فاقهد قهدرت قهانونی اسهت و
به کار بردن آن مستلزم قوه تشهخیص و درک مقتبهیات و تصهمیم گیهری صهحی و منطقهی
میباشد (سایت دانشگاه عالی دفاع ملی.)1312 ،
دکترین در سط ملی ،اصول و قواعدی بنیادی و هدایت گر است که مبتنهی بهر فلسهفه و
آرمان های اساسی نظام سیاسی کشور و برپایه اندیشه رهبران و حاکمهان کشهور در پشهتیبانی
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1. Global governance
2. Governments
3. Corporate governance
4. National governance

از سیاست ها و منافع ملی تبیین یا تدوین میشود و باعث ایجاد همسهویی در تصهمیمگیهری
و هدایت طر ها ،برنامهها و فعالیهت ههای کلهی نظهام در راسهتای وصهول بهه اههداف ملهی
میشود (توحیدی.)61 :1381 ،
بنابراین ،می توان گفت دکترین مجموعه اصول و قواعد بنیادین ،معتبر و کاربردی هستند که
بر پایه اندیشه رهبران و پیش کسوتان و خبرگان ی

حوزه مطر و به باور عمومی تبدیل شده و

به کارگیری آنها باعث همسویی ،هم افزایی و هماهنگی در تصمیم گیری ،فعالیت ها و اقدامات در
سلسله مراتب کارگزاران و مجریان آمر در آن حوزه میشود.

سیاست ،به معنی شیوهها ،روشها ،خطمشهیهها ،رئهوس مطالهب و راهنمهاییههای الزم
برای اداره و هدایت امور ،تنظهیم روابهط و اجهرای وظهایب در سلسهلهمراتهب مهدیریت در
جهت رسیدن به اهداف از پهیش تعیهین شهده اسهت (سهایت دانشهگاه دفهاع ملهی .)1312 ،بنهابراین،
سیاست به زبان ساده مجموعه ای از بایدها ،نبایدها ،توصهیههها و اولویهت ههایی هسهتند کهه
برای اداره خردمندانه امور در ی

نهاد یاسازمان و یا ی

کشور اتخاذ میشوند.

تحول نظام اداري
منظور از تحول اداری ،استقرار فناوری نوین ،تغییهر بنیهادی راهبردهها ،مهندسهی مجهدد
فرآیندها ،بازسازی سازمان در چارچوب ی
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سیاست

ساختار متفاوت ،اقدام کالن بهبهود نهوآوریهها،

ادغام تمل  ،تغییر فرهنهگ و نظهایر آن در نظهام اداری مهیباشهد (کهاتر و کهوهن  .)11 :2115 ،1در
تعریفی دیگر ،تحول اداری عبارت از انجام اقداماتی برای اثربخش تر ساختن بوروکراسی از
طریق شفافیت و پاسخگویی به نیازها و درخواستهای عموم ،است (نشکوا و کستادینوا .)2112 ،2
کشورهای بسیار کمی وجود دارند که از بوروکراسی دولتی و نظام خدمات کشوریشهان
رضایت داشته باشهند (وایهز و وایهزمن  .)2112 ،3تهالش بهرای توسهعه نظهام اداری در کشهورهای
1. Katter & Kohen
2. Neshkova & Kostadinova
3. Wise & Witesman
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توسعه یافته ،به ظهور پهارادایم ههایی در مهدیریت دولتهی از جملهه الگهوی سهنتی اداره امهور
دولتی  1871تا  ،1181الگوهای مدیریت دولتی از  1181به بعد مانند مهدیریت دولتهی نهوین،
بازآفرینی دولت ،حکمرانی خوب و خهدمات عمهومی نهوین منجهر شهد .در واقهع مهی تهوان
شکل گیری تئوری های مدیریت دولتی را ناشهی از نیهاز دولهت هها بهه تحهول در نظهام اداری
دانست .بههمیندلیهل ،اگهر پهارادایمههای مهدیریت دولتهی را راهبردههای اصهال و تحهول
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

مدیریت دولتی دانست ،دور از ذهن و نامناسب نخواهد بود (بارانی و همکاران.)1316 ،
تحول اداری هم برای کشورهای توسعه یافتهه و ههم بهرای کشهورهای در حهال توسهعه،
ضرورت دارد و ازاینرو دانشمندان علوم اداری و مدیریت در پاسخ به سؤالههایی مبنهی بهر
اینکه چرا باید تحول اداری صورت گیرد؟ و چرا دولت ها باید نظهام اداری و یها نقهشهها و
کارکردهای خود را اصال نمایند؟ پاسخ های متعهددی یافتههانهد .درحهالیکهه پتهرز (،)1116
هود ( )1118و پولیهت و بوکهارت ( )2114توانسهتهانهد نظریههههای پشهتیبانیکننهده از ایهن
اصالحات را شناسایی کنند؛ اما سیاست های فرعی این نظریهه هها همیشهه بها یکهدیگر کهامالً
سازگار نبودند

(گلدفین

و والیس .)2111 ،1

ادبیات مدیریت دولتی مملهو از نظریهه ههایی دربهاره تغییهرسهازمانی و کاربردههای آن در
مدیریت دولتی است (فرناندز و رینی  .)2116 ،2واژههایی از قبیل بازآفرینی ،انقالب و اصهال کهه
به طور معمول در جنبش مدیریت دولتی نوین و دیگهر تغییهرات اخیهر در نظریههههای اداری
به کار برده شده است
فردری

(باراباشهو و استراسهمن 2117 ،3؛ کتهل و همکهاران 2111 ،4؛ کهورکری و همکهاران 1118 ،5؛

سون 1117 ،6؛ الیت 1118 ،7؛ کتل1117 ،؛ اوزبهورن و گهابلر  .)1112 ،8بهدیهی اسهت ههر تغییهری در

نظام اداری ،مبتنی بر ارکان جهتسازی است که برای نظام اداری تعریب میشود.
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1. Goldfinch & Wallis
2. Fernandez & Rainey
3. Barabashev & Straussman
4. Kettl et al
5. Corkery et al
6. Frederickson
7. Light
8. Osborne & Gaebler

انديشهها ،نظريهها ،آراء و رهنمودهاي واليتفقیه درباره نظام اداري
برشههماری تمههام اندیشههه ههها ،نظریههه ههها و آرا والیههتفقیههه  -امههامخمینههی(ره) و امههام
(مدظله العهالی)

خامنهای

 -در حوصله این مقاله نیست ،لکن در تحلیل محتوای انجامشده ،به همهه

موارد مرتبط با موضوع ،پرداخته شده است .پس در اینجا به اهم موارد اشاره میشود.
(ره)

در نظر امام خمینی

بازسازی و آبادکردن کشور بهدون احیها فرهنهگ اصهیل اسهالمی،

زدودن آثار طا غوت از جامعه و ترقی در سایر زمینهها ،ماننهد :عهدالت اجتمهاعی ،آمهوزش و
پرورش ،خودسازی ،تقوا و ...میسر نیست .ازنظر معظمله توسعه ،امری فراگیهر و همههجانبهه
از مفهوم توسعه در ادبیات کارشناسان فن است .آنان باوجوداینکه در دهه ههای اخیهر توسهعه
را عالوه بر مفهوم اقتصادی ،شامل سایر عرصه ها مانند سیاست ،آمهوزش و غیهره مهیداننهد،
ولی هرگز هی کدام به خودسازی و ارتبا با خداوند متعال و لحاظ کردن توسهعه بهه عنهوان
ی

تکلیب شرعی نمی پردازند .در آرا حبهرت امهامخمینهی(ره) تمهامیایهن مفهاهیم منظهور

شده است .طبق نظرات امام راحل محورهای توسعه در ابعاد مختلب ازجملهه نظهام اداری را
می توان معنویت ،استقالل و آزادی ،اتحاد همه نیروها اعم از دولت و ملهت بهرایسهازندگی،
عدالت و خدمت به محرومین و مستبعفین دانست

(صحیفه نور ،جلهد  11و 1361 ،14؛ کلمهات قصهار

امام خمینی (ره).)1373 ،
در بیانهات حبههرت امههامخامنهههای(مدظلههالعههالی) ،اولهین و برجسههته تههرین شههاخص دولههت
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است و تمامیعرصههای حیات آدمیرا در برمی گیرد که این معنی خیلی وسیع تهر و عمیهقتهر

مطلوب اسالمی ،سالمت اعتقادی و اخالقی مهی باشهد .خهدمت بهه خلهق ،دومهین شاخصهی
است که رهبر انقالباسالمی در بیان ویژگیهای دولهت مطلهوب اسهالمی ،بهه آن پرداختنهد.
ایشههان خههدمت بههه مههردم را گفتمههان اصههلی دولههت اسههالمی و فلسههفه وجههودی مسههئوالن
خواندنهد .حبهرت امهامخامنههای(مدظلههالعهالی) عهدالت را از دیگهر شهاخص ههای مههم دولهت
مطلوب اسالمی برشمردند و افزودند :هم نان که قبالً نیز تأکید شهده مها در پهی پیشهرفت و
یا به تعبیر رایج توسعه هستیم ،اما قطع ًا این پیشهرفت بایهد بها عهدالت همهراه باشهد و گرنهه
جامعه مانند کشورهای غربهی دچهار شهکاف و تبعهیض و نارضهایتی خواههد شهد .سهالمت
اقتصههادی و مبهههارزه بههها فسهههاد ،چههههارمین شههاخص دولهههت مطلهههوب از نگهههاه رهبهههر
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انقالباسالمی است .ایشان به اعبای دولت جدید یادآور شهدند ،منصهب حکهومتی جایگهاه
وسوسه انگیز قدرت و منابع مادی اسهت ،ماننهد یه

چشهم بصهیر و یه

نهورافکن قهوی و

دائم ،مراقب باشهید دسهتگاه تحهت مهدیریت شهما از وسوسهه فسهاد ،دور و در امهان بمانهد.
حبرت امام خامنه ای(مدظلهالعهالی) ،قهانون گرایهی را از دیگهر شهاخصههای بسهیار مههم دولهت
مطلوب دانستند و افزودنهد :قهانون ،ریهل حرکهت دولهت اسهت و اگهر بهه ههر دلیلهی از آن
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

خاری شوید کشور و مردم ،صدمه می بینند .حکمهت و خردگرایهی ششهمین شهاخص مهورد
تأکید رهبر انقالب بود .ایشان با توصیه مؤکهد بهه دولهت بهرای اسهتفاده از ظرفیهت خهوب
کارشناسان داخلی در همه زمینهها و عرصه ها افزودنهد :بایهد قبهل از ههر اقهدام و حتهی ههر
اظهارنظر و موضع گیری ،مطالعات کارشناسی الزم انجام شهود چراکهه هزینهه برطهرف کهردن
تبعههات منفههی کارهههای ناپختههه و سههخنان ناسههنجیده بسههیار زیههاد اسههت .تکیهههبههر ظرفیههت
درون زای داخل کشور ،نکته مههم دیگهری بهود کهه رهبهر انقهالب بهر آن تأکیهد کهردهانهد.
حبرت امام خامنه ای(مدظلهه العهالی) در تشهری بیشهتر ضهرورت تکیههبهر ظرفیهتههای درونهی
کشور افزودند :این حرف به معنای استفاده نکردن از ظرفیت های بیرونی نیسهت بلکهه نکتهه
اساسی این است که نباید به خاری امید بست و بهه آن اعتمهاد کهرد
در دیدار رئیس جمهور و اعبای هیئت دولت 7 ،شهریور

(رهبهر معظهم انقهالب اسهالمی

.)1312

روششناسي تحقيق
این تحقیق از نوع کاربردی ه توسعهای است و از نظهر روش توصهیفیهه تحلیلهی اسهت
کههه گههردآوری اطالعههات بههه روش کتابخانهههای و بهها ابههزار فههیشبههرداری از کتههابهههای
تخصصی این حوزه ،انجهام شهده اسهت .نمونهه آمهاری پهژوهش ،کلیهه اسهناد در دسهترس،
حاوی اندیشهها ،نظریه هها ،آرا و رهنمودههای امهام خمینهی(ره) و امهام خامنههای

(مدظلهه العهالی)

اسههت کههه بهههصههورت تمههامشههمار مههورد بررسههی قههرار گرفتهههانههد .روش تجزیهههوتحلیههل
اطالعات ،روش تحلیل محتهوای کیفهی بهوده کهه بها اسهتفاده از نهرمافهزار  MAXQDAو بها
شیوه کدگذاری انجام شده است.
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یافته ها و تجزیهوتحليل دادهها
ابتههدا مههتن اسههناد مههرتبط ،شههامل فرمایشههات مههرتبط امههام خمینههی(ره) و حبههرت امههام
خامنه ای(مدظلهالعهالی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند .پس از بررسی کامل ،آن بخهش از ایهن
اسناد که بهطور کلی به نظام اداری کشور مرتبط میشدند انتخاب شده و به سهامانه مسهتندات
نرم افزار  ، MAXQDAمنتقل گردیدند .پس از انتقهال متهون و داده ههای مهرتبط بهه نهرمافهزار
 ، MAXQDAمفاهیم موجود و متون مرتبط با هرکدام از مفاهیم ،براساس مؤلفههههای مهرتبط
با ارکان جهتساز نظ ام اداری کشور در بخش سامانه کد ،به روش کدگذاری بهاز ،کدگهذاری
در قالب جداول مفهوم -مؤلفه معرفی شده اند .در این مرحله ،کهدهای ایجهاد شهده در سهامانه
کد نرم افزار ،بر حسب مفهاهیم هرکهدام و بها اسهتفاده از قابلیهت ههای موجهود در نهرمافهزار
مقوله بندی شده و براساس سلسلهمراتب مؤلفه ها و مفاهیم به شکل ساختیافتهه سهازماندهی
شدند و اهداف ،دکترینها و سیاست های نظام اداری مبتنی بر فرمایشات ولیفقیهه ارائهه شهد
که خالصه تحلیل محتوای انجام شده در جدول زیر آمده است.
جدول شماره  .3خالصه تحلیل محتواي فرمايشات ولي فقیه در خصوص ارکان جهتساز

اعتماد و خودباوری ملی

ایجاد نظام اداری

عدم اعتماد به بیگانگان

3

خود باوری

5

استفاده از همه توان ،استعداد و ابتکار

1

استفاده از استعداد و

تکیه بر پیشرفت علمیو شرکتهای دانشبنیان

2

خالقیتهای داخلی

وجدانکاری

3

تعهد

4

انببا اداری

3

فرهنگسازمانی

1

تعهدسازمانی
پایبندی به آداب و رسوم

مبتنی بر
ظرفیتهای داخلی
نهادینهشدن
وجدانکاری و
انببا اجتماعی
در نظام اداری

پاسخگویی

4

مسئولیت پذیری

پاسخگو و

شفافیت اطالعات

2

تکریم ارباب و رجوع

2

مسئولیت پذیر در
مقابل مردم

هدف

مسئولیت پذیری

2

پاسخگویی و

ایجاد نظام اداری

مردمیبودن

هدف

گزاره

فراواني

هدف

مقوله

مضمون

ماهيت
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شدند .سر س مفاهیم استخرای شده براساس قرابت و ارتباطات مفهومی ،خوشهبنهدی شهده و
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قاطعیت و جدیدت

2

ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت

3

حمایت از حقوق مردم

4

ایجاد امید در مردم

3

رعایت فبائل اخالقی

1

ایجاد بستر جهت ترویج فبائل

2

تعالیسازمانی

در نظام اداری
شکل گیری نظام
اداری مبتنی بر
فبایل اخالقی و

اخال ق مداری

حمایتکننده حقوق
اساسی و مشروع
مردم

تصمیمگیری سریع و قاطع

2

حکمرانی

نظام اداری قدرتمند

کارایی

3

اثربخشی

5

افزایش ساعت کار مفید

1

مدیریت زمان

2

تالش و مجاهدت

3

توسعه فرهنگی و اجتماعی

4

توسعه اقتصادی

3

سیاسی و نظامی

1

حمایت از تولید

2

حمایت از اشتغال

4

اسالمیبودن نظام اداری

2

ایمان و اعتقاد به خدا

3

جلب رضای خدا

5

خداترسی

1

توسعه فرهنگ اسالمیه ایرانی

2

اعتقادات

3

رفتار

4

شخصیت

3

نظام اداری بهرهور
اهمیت قائل شدن بهکار

ملی

نهادینهشدن فرهنگ
کار

هدف

خودکنترلی

و تقویتکننده اقتدار

هدف

استفاده از روشهای علمی

4

پاسخگویی به نیازهای

برخوردارشدن از

برخوردارشدن از
توسعه کشور

نظام اداری بهعنوان
زیرساخت اساسی

تحقق سند چشمانداز

هدف
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برخورد با متخلفین

1

برخورد قاطع و قانونی

هدف

رعایت عدالت

5

عدم تبعیض و فساد

هدف

شفافیت مالی

3

عدالت محوری

استقرار عدالت و

توسعه کشور و
تحقق اهداف سند
دستیابی به نظام

رعایت شریعت اسالم

اداری مبتنی بر

رعایت فرهنگ ایرانی و
اسالمی

نظام ی.ا.ا و الگوی
ایرانی -اسالمی
تعالی محوری

تعالی معنوی

هدف

ارزشهای اساسی

واقعبینانه با رویکرد
اسالمی

دکترین

18

گزاره

فراواني

مقوله

مضمون

ماهيت

مقوله

مضمون

گزاره

فراواني

تعالی علمی

1

تعالی فنی و تخصصی

2

پایبندی به اصول

4

پایبندی به ارزشها

2

بهکار بستن تدابیر

3

پیروی عملی

5

پاسخگویی در مقابل افکار و اندیشه

1

پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار

2

التزام عملی به

پاسخگویی در مقابل وظایب و مسئولیتها

3

پاسخگویی

کنترل افکار

4

التزام فکری و اعتقادی

کنترل اعتقادات

3

به نظارت

نظارت بر رفتار فردی

1

نظارت بر رفتارسازمانی

2

آشنایی با قانوناساسی

4

آشنایی با قوانین و

آشنایی با قوانین موضوعی

2

مقررات

قانونگرایی و

بهکارگیری قوانین

3

بهکارگیری و پاسخگویی

قانون مداری

پاسخگویی در برابر قوانین

5

در مقابل قوانین و مقررات

اقدامات مستقیم مالی

1

اقدامات غیر مستقیم مالی

2

تبعیض

3

تکریم و احترام

4

شناخت مبانی اسالم

3

اهمیت قائل شدن مبانی

1

استفاده از مبانی اسالم

2

ارزیابی ارائه خدمات مبتنی بر مبانی

4

توجه به توکل و اصول آن

2

آشنایی با توکل و اصول

آشنایی با توکل

3

آن

خدمت به مردم با

استفاده از توکل و اصول آن

5

بهکارگیری توکل و

توکل به خداوند

ماهيت

تعالی علمی  -تخصصی

التزام عملی
التزام فکری و اعتقادی

درونی

عدالت محوری در
امور

محور قراردادن
مبانی اسالم در

بهکارگیری مبانی اسالم

خدمت به مردم

دکترین

پایبندی به آن

دکترین

تأکید بر نظارت

دکترین

آشنایی با مبانی اسالم

عمل

دکترین

رفتار و برخورد

بودن در اندیشه و

دکترین

تخصیص منابع

مراقبت و پاسخگو

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

التزام عملی به نظارت

والیتفقیه

دکترین

به پاسخگویی

همسویی با

دکترین

التزام فکری

11

توجه به رضایت مندی مردم

4

آشنایی با وجدانکاری

3

رعایت وجدانکاری

1

رضایتمندی در انجام
امور
اعتقاد به وجدانکاری
اعتقاد به انببا

در انجام امور
اعتقاد به
وجدانکاری و

آشنایی با انببا

2

رعایت انببا

4

اجتماعی

یکرارچگی و هماهنگی در برنامهریزی

2

یکرارچگی در نظام

یکرارچگی و هماهنگی درسازماندهی

3

اداری

یکرارچگی و هماهنگی در هدایت و رهبری

5

هماهنگی درونی نظام

یکرارچگی و هماهنگی در پیادهسازی و اجزا

1

اداری

شناخت دوست

2

شناخت دوست و

شناخت دشمن

3

دشمن

آشنایی با نیات دشمن

4

مقاومت در برابر

مقاومت در برابر دشمن

3

سلطهخواهی بیگانگان

آشنایی با دانش روز

1

حمایت از کسب دانش

2

استفاده از دانش برای حل مسائل

4

استفاده از دانش برای

حمایت از فعالیتهای دانش محور

2

حل مسائل

انعطاف پذیری

3

انعطاف پذیری

تفویض اختیار

2

مشارکت

1

تدوین اسناد

2

آشنایی کارکنان با اسناد باالدستی

3

اعتقاد و پایبندی به اسناد

4

استفاده از اسناد و

بهکارگیری اسناد

3

پایبندی به آنها

آشنایی با ظرفیتهای مردمی

1

اعتقاد به استفاده از

حداکثر استفاده از

اعتقاد به استفاده از ظرفیتهای مردمی

2

ظرفیتهای مردمی

ظرفیتهای

استفاده از ظرفیتهای مردمی

4

بهکارگیری ظرفیتهای

مردمی در اداره امور

مردمی

عمومی

انببا

اجتماعی

هماهنگی درونی
در نظام اداری

کاهش تمرکز

سیاست

انعطاف پذیری و
اداری وسازمان
رعایت اسناد
باالدستی در نظام

سیاست

وجود اسناد باالدستی

دانش محوری

دکترین

نفی سلطه بیگانگان

آشنایی با دانش

کاهش تمرکز

دکترین

یکرارچگی و

دکترین
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توجه به مصلحت

3

رعایت مصلحت و

و رضایتمندی مردم

دکترین

توجه به حکمت

2

حکمت در انجام امور

حکمت و مصلحت

دکترین

توجه به عقالنیت

1

رعایت عقالنی و

رعایت عقالنیت،

اداری

سیاست

21

گزاره

فراواني

مقوله

مضمون

ماهيت

آشنایی با قوانین و مقررات

2

آشنایی با قوانین و

اعتقاد به قوانین و مقررات

3

مقررات

بهکارگیری قوانین و مقررات

3

استفاده و بهکارگیری

پایبندی به اجزا آنها

1

قوانین و مقررات

اشراف به نیازهای مادی

2

اشراف به نیازهای مادی

محور قرار دادن

اشراف به نیازهای معنوی

3

و معنوی مردم

نیازهای مادی و

اعتقاد به برآوردن نیازهای مردم

4

التزام به برآوردن

معنوی مردم در

التزام عملی به برآوردن نیازها

3

نیازهای مردم

تصمیمگیریها

آشنایی با حقالناس

1

اعتقاد بهحق الناس

2

توجه به حق الناس

4

التزام عملی به رعایت حق الناس

2

شناخت و آشنایی با تدابیر

قراردادن قانون در
تصمیمگیریها

حمایتکننده
غیرعادالنه

اعتقاد بهاین تدابیر

4

تدابیر

عملی کارکنان نظام

استفاده از این تدابیر در فرایند انجام امور

3

التزام عملی بهاین تدابیر

1

اداری به تدابیر

سیاست

3

شناخت و آشنایی با

رهبری

واگذاری امور به بخش خصوصی

2

حمایت از بخش

واگذاری به بخش

حمایت از بخش خصوصی

3

خصوصی

خصوصی

شفافیت فرایند تصویب

2

شفافیت فرایند

سادگی قوانین

1

قانونگذاری

کاربردی بودن

2

پایبندی به قوانین

3

سادهسازی و
شفافیت در قوانین

خودارزیابی فردی

3

خودارزیابی فردی

خودارزیابی مستمر،

خودکنترلی سازمانی

1

خودکنترلی و

کارآمد و اثربخش

خودارزیابی سازمانی

2

خودارزیابیسازمانی

فردی وسازمانی

تناسب ساختارها با امور

4

کاربردی بودن ساختارها

2

تناسب ساختارها با امور

تکیه بر چابکی،

انعطاف پذیری ساختارها

3

سرعت عکسالعمل و واکنش ساختارها

1

تناسب و منطق در
ساختارهای اداری

سیاست

خودکنترلی فردی

4

خودکنترلی و

خودکنترلی و

سیاست

کاربردی بودن قوانین

و مقررات

سیاست

جلب مشارکت بخش خصوصی

4

خصوصی

دولتی در امور قابل

سیاست

اعتقاد به مشارکت بخش خصوصی

2

جلب مشارکت بخش

اجتناب از انحصار

چابکی ساختارها

سیاست

اجتناب از اقدامات

توجه ویژه به التزام

التزام عملی به تدابیر

سیاست

رعایت حقالناس و
مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

رعایت حق الناس

نصبالعین

سیاست

گزاره

فراواني

مقوله

آشنایی با حقالناس

مضمون

ماهيت
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اعتقاد به مشارکت دادن

1

اعتقاد به مشارکت

استفاده از مشارکت کارکنان

2

مردمی

پیش بینی فرآیندهای مشارکت

3

ایجاد فرآیندهای

مناسب بودن فرآیندهای مشارکت مردمی

4

مشارکت مردمی

تکیه بر مشارکت
مردمی در نظام

سیاست
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22

گزاره

فراواني

مقوله

مضمون

ماهيت

اداری

شکل شماره  .3اهداف راهبردي نظام اداري مبتني بر فرمايشات وليفقیه

نمودار شماره  .3درصد فراوا ني کدهاي مرتبط با اهداف راهبردي مبتني بر فرمايشات وليفقیه

نمودار شماره  .4درصد فراواني کدهاي مرتبط با دکترينهاي نظام اداري مبتني بر فرمايشات وليفقیه

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

شکل شماره  .1دکترينهاي نظام اداري مبتني بر فرمايشات وليفقیه
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24

شکل شماره  .5سیاست هاي نظام اداري مبتني بر فرمايشات ولي فقیه

نمودار شماره  .6درصد فراواني کدهاي مرتبط با سیاست هاي نظام اداري مبتني بر فرمايشات وليفقیه

نتيجهگيری و پيشنهاد
نتايج تحقیق
با توجه به تجزیه و تحلیل انجامشده ،نتایج تحقیق به ترتیب در قالب ارکهان جههتسهاز
اداره امور نظام اداری در گفتمان والیتفقیه  ،اسهتخرای و بهه ترتیهب زیهر دسهتهبنهدی شهده
است.
الف) اهداف راهبردی نظام اداری

 )1ایجاد نظام اداری پاسخگو و مسئولیتپذیر در مقابل مردم؛
 )3استقرار عدالت و عدم تبعیض و فساد در نظام اداری؛
 )4برخوردارشدن از نظام اداری قدرتمند و تقویتکننده اقتدار ملی؛
 )5شکل گیری نظام اداری مبتنی بهر فبهایل اخالقهی و حمایهت کننهده حقهوق اساسهی و
مشروع مردم؛
 )6ایجاد نظام اداری مبتنی بر ظرفیتهای داخلی؛
 )7دستیابی به نظهام اداری مبتنهی بهر ارزش ههای اساسهی نظهام ی.ا.ا و الگهوی ایرانهی و
اسالمی؛
 )8نهادینهشدن وجدان کاری و انببا اجتماعی در نظام اداری؛

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

 )2نهادینه شدن فرهنگ کار در نظام اداری؛

 )1برخوردارشدن از نظهام اداری بهه عنهوان زیرسهاخت اساسهی توسهعه وتحقهق اههداف
سندچشمانداز.
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شکل شماره  .7اهداف نظام اداري در گفتمان واليتفقیه
ب) دکترین های نظام اداری

 )1عدالتمحوری در امور؛
 )2محور قراردادن مبانی اسالم در خدمت به مردم؛
 )3مراقبت و پاسخگو بودن در اندیشه و عمل؛
 )4اعتقاد به وجدان کاری و انببا اجتماعی؛
 )5تعالیمحوری واقع بینانه با رویکرد اسالمی؛
 )6دانشمحوری؛
 )7همسویی با تدابیر والیتفقیه؛
 )8رعایت عقالنیت ،حکمت و مصلحت و رضایتمندی مردم در انجام امور؛
 )1یکرارچگی و هماهنگی درونی در نظام اداری؛
 )11نفی سلطه بیگانگان؛
 )11قانون گرایی و قانونمداری؛

26

 )12خدمت به مردم با توکل به خداوند؛
 )13تأکید بر نظارت درونی.

ج) سياست های راهبردی نظام اداری

 ) 1محور قراردادن نیازهای مادی و معنوی مردم در تصمیمگیریها؛
 )2انعطافپذیری و کاهش تمرکز اداری وسازمانی؛
 )3سادهسازی و شفافیت در قوانین ومقررات؛
 )4نصب العین قراردادن قانون در تصمیمگیریها؛

مقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

شکل شماره  .9دکترينهاي نظام اداري در گفتمان واليتفقیه

 )5خودکنترلی و خودارزیابی مستمر ،کارآمد و اثربخش فردی وسازمانی؛
 )6حداکثر استفاده از ظرفیتهای مردمیدر اداره امور؛
 ) 7تکیه بر چابکی ،تناسب و منطق در ساختارهای اداری؛
 )8تکیه بر مشارکت مردمیدر نظام اداری؛
 )1رعایت حق الناس و اجتناب از اقدامات حمایت کننده غیرعادالنه؛
 )11رعایت اسناد باالدستی در نظام اداری؛
 ) 11توجه ویژه به التزام عملی کارکنان به تدابیر رهبری؛
 )12اجتناب از انحصار دولتی در امور قابل واگذاری به بخش خصوصی.
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شکل شماره  .1سیاست هاي نظام اداري در گفتمان واليتفقیه

پیشنهادها
با توجه به اینکه اهداف ،دکترین و سیاستههای نظهام اداری بهه عنهوان ارکهان جههتسهاز
ارائهشده ،بهر پایهه گفتمهان والیهت فقیهه و مبهانی اسهالمی انهد و از جامعیهت و کفایهت الزم
برخوردار می باشند ،پیشنهاد میشود حوزه های زیر اقدامات الزم را بهه شهر زیهر بهه انجهام
برسانند:
حوزههاي سیاستگذاري
 مجمع تشخیص مصلحت نظهام بها توجهه بهه ارکهان جههتسهاز اسهتخرایشهده ازفرمایشات مقاممعظم رهبری ،نسبت به اخذ تأیید و نظر نههایی ایشهان در خصهوص
موارد فوق و ابالغ آنها به مبادی ذیربط جهت اجرا اقدام نماید.
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-

مجلس شورای اسالمینسهبت بهه تصهویب قهوانین الزم در جههت اجرائهی شهدن
ارکان مورد بحث در نظام اداری کشور مبادرت نماید.

حوزههاي اجرائي
 سازمان برنامه و بودجه ،سازمان امور اداریواستخدامی کشور و دیگر دسهتگاهههایاجرائی ذی ربط :برنامههای کالن نظهام اداری را بها مدنظرداشهتن ارکهان جههتسهاز
پیشنهادی ،تنظیم و اجرا کنند.
محققین
 برنامه های تحقیقاتی خویش را در حوزه نظام اداری برای تحقق هر چه بهتر ارکهانمقاله پژوهشی :ارکان جهتساز نظام اداری کشور در گفتمان والیتفقیه

مذکور ،پیش بینی و اجرا نمایند.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي



فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311




اماااامخامناااهاي(مدظلاااهالعاااالي)  ،مجموعاااه بیاناااات ،سابااال دسترساااي در ساااايت:
()www.Khamenei.ir
امام خمینی (ره) ( ،)1382صحیفه نور ،ی  1 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  ،11چاپ سهوم ،تههران ،دفتهر
حفظ و نشر آثار امام (ره).
امام خمینی ( ،) 1373والیت فقیه ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار انقالباسالمی.
بارانی ،صمد؛ ابوالحسن فقیهی و نجب بیگی ،رضا ( ،) 1316موانهع تحهول نظهام اداری ایهران:
مطالعهای در فرهنگ سازمانی ،پژوهش های مدیریت عمومی ،سال دهم ،شهماره سهی و ششهم،





صص .31- 5
توحیدی ،ارسطو ( ،) 1381جزوه درسی طر ریزی راهبردی ،برنامه ریزی و بودجه بندی دفاعی،
دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران.
سایت دانشگاه عالی دفاع ملی
طباطبایی ،سیداحمد ( ،) 1311پایههای تحول در نظام اداری ،چاپ اول ( ،) 1311تهران ،انتشارات
فرآزماپردازش.



فریوند ،اسفندیار ( ،) 1311مبانی مدیریت دولتی ،نشر فروزش ،چاپ چهارم.



کاظمی بیدگلی ،سیدعباس ( ،) 1381مدلی برای تدوین و اجهرای برنامههههای اصهال و بهبهود



قرائی مقدم ،اماناهلل ( ،) 1382مدیریت آموزشی ،تهران ،نشر ابجد 

ظرفیت اداری در ایران ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد.
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