ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداری:

ﺳﻼﻣﺖ اداری ﮐﻪ آﻧﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﻋﻨﻮان و واژه ای اﺳﺖ ﻋﺎم ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ را .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﯾﺎ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ.ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ١٣٣ﮐﺸﻮر در رﺗﺒﻪ  ٧٩از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﺎد اداری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻓﺴﺎد اداری داری ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ھﻤﮕﺎن ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و اداری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ را ﻓﺴﺎد
اداری ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ٠ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺴﺎد اداری در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ ھﻨﺠﺎر ﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺨﻄﯽ از ھﻨﺠﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اداری ﺗﺒﻌﯿﺖ از ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺴﺎد .ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از –ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻋﻮاﻣﻞ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺴﺎد را ﺑﺮایﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﺧﻼف و اﻧﺠﺎم ﺑﺰه و ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ.ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻓﺮد را در ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺮ ه ﮐﺮده و او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻌﺐ و ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻒ و ﺗﻮﺑﯿﺦ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﺮﺗﮑﺐ را در
ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﺗﻌﺪد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻏﯿﺮ واﻗﻊ .اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦاﺑﮫﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در روﯾﻪ ھﺎی اداری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﺎری .اﻣﮑﺎن ھﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻗﺪام ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران داده و
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی اداری ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺷﻮه ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﮐﻔﺎف ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺪرت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﺎدت ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺷﻮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ .اﺳﺘﺨﺪام و اﺧﺬ ﭘﺴﺖ ھﺎی ﺣﺴﺎس ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻻاﻗﻞ اﺣﺮازﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار

آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﻃﻮل دوران ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺣﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﮫﺎی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ در دراز ﻣﺪت.ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻣﯽ ﮔﺮدد
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد اداری .ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮫﺎی در آﻣﺪی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ .ﻓﻘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎورھﺎی اﺳﺘﻮار اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ و ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻧﻈﺎم ھﺎی
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ .ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎد و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ اداری .ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎﺳﺖ
در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی اداری ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﻣﺒﮫﻢ .اﻣﮑﺎن ﮐﺠﺮوﯾﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرھﺎی ﻓﺴﺎد آﻟﻮد ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
٠ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اداری و ﻓﺴﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .ﺧﺮوج از ﻓﻀﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﺎﯾﻪ .و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻣﻔﮫﻮم ﺳﻼﻣﺖ :ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﺪم ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ در ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﯾﻠﺰ در ﺳﺎل  ١٩٦٩ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن.ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣﮫﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ھﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ
اوﻻ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و اﻧﻌﻄﺎف در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﮫﯿﺎ و ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻌﮫﺪ در اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﺣﻤﺎﯾﺖ داﺧﻠﯽ و رھﺎﺋﯽ از ﺗﺮس و ﺗﮫﺪﯾﺪ در آن ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮس و
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ آﺳﯿﺐ زده و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد
دﮐﺘ ﺮ ﻻﯾﺪن در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده.ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﮫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای رﺷﺪ .ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ.در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ .و ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﻨﺪ و اﻓﺮادی
ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺒﺌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 اھ ﺪاف دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻤﻮس و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ در ﺟﮫﺖ اھﺪاف واﻗﻌﯽ آن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮردھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﻞ آنﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮐﺎر ﮐﻨﺎن در ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺧﺎرج از وﻇﯿﻔﻪ و ﻓﺎرغ از ﻋﻨﻮان و ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎریﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮا ﺳﺘﻪ ھﺎ و ﻧﻈﺮات رﺋﯿﺲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.

 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﮐﺎرآﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ .اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت .ﺣﺠﻢ ﮐﺎر .زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 ﻗﻀﺎوت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد
 ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪه در ﺟﮫﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اھﺪافﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺗﻀﺎد در اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﮫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎران ﻣﻄﺮح و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﭽﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪه و راھﻨﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﯾﺎد دھﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﺤﺮک و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻼﻗﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻣﻨﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺬاب و
ﻧﺸﺎط آور اﺳﺖ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد ﻗﺒﻮل رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ  .ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮک ﺳﺎزﻧﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻤﻮس .و اﺑﺪاﻋﺎت و اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ و روش ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮردﺳﺌﻮال و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻻﯾﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺿﻌﻒ در ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ دھﺪ -١ :ﮐﺎھﺶ ﺳﻮد ﻣﻨﺪی و ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن -٢.اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺒﺖ و ﻧﮫﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن -٣.ﻓﻘﺪان ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎز -٤.اﺗﺨﺎذ ھﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺳﻄﻮع ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن-٥
ﻓﻘﺪان ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  -٦وﺟﻮد ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ از روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎرﮐﻨﺎن  -٧ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  -٨ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در آﯾﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎ زﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ وﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺗﮑﺎء ﺑﺮ روﯾﻪ ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ  .اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺴﺎد ﮐﻪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی آن
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎم دارد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن٠ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﺠﺎد ﺗﻌﮫﺪ دروﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﯿﻮه
ھﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن .اراﺋﻪ اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن .اﻧﻀﺒﺎط .اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ .ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  .ﮔﺴﺘﺮش اﺧﻼق ﮐﺎر و٠٠٠ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ .ﻧﮫﺎد ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮﺋﻠﻔﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﻮﯾﻞ ﮐﻼم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
اداری در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن .ﯾﻌﻨﯽ" ﮔﻤﺮک" ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﯾ ﺠﺎد ﺳﻼﻣﺖ اداری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و
ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮر ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﯾﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﭘﻨﮫﺎن و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن و ﻣﺒﺎرزه آن ﻧﯿﺰ
اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺴﺎد و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اد اری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪام و ﭘﯿﮑﺮه ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع راه ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮد .اﻋﻀﺎء آن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد.و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ .ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎی ﻓﺴﺎد اداری.ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﻀﻼت و ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ .ارﺗﺸﺎء و اﺧﺘﻼس.
ﮐﻼھﺒﺮداری .ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی .ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ .ﺑﺎج ﺧﻮاھﯽ .اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ .ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال و داراﯾﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن .ﻓﺮوش
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﮕﺮدد .و ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد
دارﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ.ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ آﻧﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻟﻘﺐ داده اﻧﺪ .رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﺎدی و ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی.ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭘﻮل در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺮف اول را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﺪ ﺑﯿﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و راه ھﺎی ﻣﺸﺮوع ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.ﭼﻪ راھﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی رو ﺑﺮﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ؟
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز و در آﻣﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﺗﻮرم در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻄﺢ در آﻣﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎدی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﯿﺮی ﻧﻮزوﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﻧﺎ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﻓﺮاد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺎدی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﯾﮏ ﺟﮫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ
"اﻧﻀﺒﺎط" اﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوھﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﻀﺒﺎط اﻣﺮی ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد اﻋﻀﺎء و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎﺑﻨﺪ
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن .ﻣﮫﺎرت در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  .اﻧﻀﺒﺎط در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺎﻣﻞ "ﺗﺮﺑﯿﺖ .ﮐﻨﺘﺮل .ﻧﻈﻢ .ﻧﻈﺎرت .ﺣﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری .ﺧﻮی اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮی .و ﻧﻈﯿﺮ آن اﺳﺖ" ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ و ﺣﺲ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﻓﺮاد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
در اﻧﻀﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎر ھﺪف ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از-١ :ﺣﻔـﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐﻠـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن  -٢ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺣﻘـﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن -٣رﻓﻊ ﻧﺎھﻨﺠﺎرﯾﮫﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و-٤ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن
در ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺻﻔﺤﻪ  ٤٨٨ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدھﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﯾﺎ ﺗﺮس از آن ﺑﺮای وا داﺷﺘﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ .ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎم دارد.وﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﺮس از ﺗﻮﺑﯿﺦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد .ﮐﻪ اﻋﻤﺎل آن اﮔﺮ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ٠وﻟﯽ روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش و ﻓﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﻮق دادن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ٠

اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻮل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه
و ﺑﺎور ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آن را درک ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ در ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺷﺮط ﻻزم در اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آن ﺑﺎ ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﺠﺎد
ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ .ﺧﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای روﺷﻦ از آن
ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﮐﻠﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ اداری ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺣﺴﺎس و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮک و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ای ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از وﻇﺎﯾﻒ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آورﯾﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﺎھﻨﺪه ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ٠ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﺴﺎد "ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ "اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﺎری از ﭘﮋوھﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺒﺌﯿﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اداری .ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎھﺎ ی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ.ﭼﻨﺪی اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻦ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی از ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و دﻟﺒﺨﻮاھﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن آن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح آﺳﯿﮑﻮدا
و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﺎر آﻣﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن
ارﺗﺒﺎط ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر ﻣﻮﺟﺒﺎت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪ ﯾﻞ در
ﻓﺴﺎد اداری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اداری ﮐﺎر ﺳﺎز ﻧﺒﻮده و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺴﺎد اداری ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﺴﺎد از
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

