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  تحول ساختاري يا تحول فرهنگي

تغيير و تحول ساختاري همواره در نظام دولتي كشور به عنوان يك راه حل اساسـي مـورد توجـه بـوده و                       
. دولتها در دوره هاي مختلف كوشيده اند تا از اين طريق نظـام اداري را متحـول سـاخته و اصـالح نماينـد               

اما نكته اي كه در     . ين گرايش متوليان ساختار كالن دولت است      تغييرات تشكيالتي متعدد و متنوع نشانگر ا      
باشـد،    در حالي كه همه نظرها متوجه ساختار مـي        . اين ميان مغفول مانده است كاركرد ساختار دولت است        
مشكل سازمانهاي اداري كشور قبل از آنكه ناشي از         . نحوه عملكرد و كاركردهاي ساختار فراموش مي شوند       

هاي ناكارآمد انجـام      شد، حاصل بي انگيزگي نيروي كار، فرهنگ سازماني كارگريز، و شيوه          نقص ساختاري با  
مديران سازمان و مديريت در دولت به جاي آنكه پي جوي علـل بـي انگيزگـي كاركنـان،                   . مي باشد ... امور

الفاصـله از   اصالح روشهاي كار و ترويج فرهنگ تقدس كار باشند كه اقداماتي دشوار و ديربازده مي باشد، ب                
ساده ترين و در دسترس ترين راه حلها كه همانا تغييرات تشكيالتي است استفاده كرده و با اين اقدام نويد                    

تغييرات تشكيالتي از قبيل ادغام، حـذف و تقـسيم سـازمانها و             . اصالح نظام اداري را به همگان مي دهند       
حاكم بر آنها صورت نگيرد، فاقد ارزش بوده و         جابجايي پستهاي سازماني اگر باتوجه به عملكردها و فرهنگ          

فرضاً ادغام دو وزارتخانه، بدون آنكـه  . حاصل در اصالح نظام دولتي است   صرفاً نشانگر تغييراتي صوري و بي     
در وظايف آنها تجديدنظري صورت گيرد، يا برخي از وظايف آنان حذف شود، يا در روشهاي كـار و نگـرش                     

ز آنكه سازماني بزرگتر، داراي لختي و كندي بيشتر و غيرقابل كنترل بوجـود              كاركنان تحولي بوجود آيد؛ ج    
هرگاه تاكيد بر تغييرات ساختار تشكيالتي قرار گيرد و از عملكردهـا و             . آورد، نتيجه ديگري نخواهد داشت    

  .فرهنگ سازماني كه روح تشكيالت را مي سازد، غفلت شود نتايجي كه موردنظر است حاصل نخواهد شد

ه مهم ديگري كه در اصالح نظام اداري و تغييرات ساختاري بايد در نظر داشت تعريـف علمـي سـاختار                     نكت
ساختار سازماني در نمودار تشكيالتي سـازمان خالصـه         . سازماني از طريق شناسايي اجزا متشكله آن است       

. اني اسـت  بلكه شامل ميزان پيچيدگي، ميزان رسميت و ميزان تمركـز يـا عـدم تمركـز سـازم                 . نمي شود 
ها متنوع تر و پيچيده تر        پيچيدگي نشان دهنده ميزان تنوع و تعدد وظايف سازمان بوده و هرقدر ماموريت            

ميـزان رسـميت    . باشند و تقسيم كار در سازمان بيشتر باشد، سازمان از پيچيدگي بيشتري برخوردار است             
مل ها در سازمان جاري هـستند و تـا          در ساختار گوياي آن است كه تا چه حد مقررات و قوانين و دستورالع             

هرقدر سازمان داراي   . چه ميزاني كارها براساس استانداردها و ضوابط از پيش تعيين شده صورت مي گيرند             
تمركز و عـدم تمركـز      . قوانين و مقررات بيشتري براي انجام امور باشد، ميزان رسميت آن باالتر خواهد بود             

هرگـاه واحـدهاي    . به سطوح پايين سازمان در تصميم گيري هاسـت        نيز نشان دهنده ميزان تفويض اختيار       
سازمان غيرمتمركز بوده و در حالتي كه تمام        . سازماني از اختيارات بااليي در تصميم گيري برخوردار باشند        

  .تصميمات در راس هرم سازماني انجام شود، درجه تمركز ساختاري باالست

 گرفت كه اصالح ساختاري صـرفاً تغييـر پـستهاي سـازماني و              باتوجه به مطالب گفته شده مي توان نتيجه       
شكل تشكيالتي نيست، بلكه تغيير و اصالح در سه جزء متشكله ساختار، يعني پيچيدگي، رسميت و تمركز                 

اگر مسئوالن ساختار سـازماني كـالن كـشور مايلنـد اصـالح             . است كه تحول ساختاري را بوجود مي آورد       



ز حيطه وظايف سازمانهاي دولتي بكاهند و وظايف آنها را بـه ديگـر بخـشها و          ساختاري صورت گيرد، بايد ا    
  .بويژه به سازمانهاي غيردولتي بسپارند

بايد قوانين و مقررات دست و پاگير را تعديل كرده و انعطاف پذيري ضوابط را هدف اصـالح سـاختار قـرار                       
زان تمركز سازماني را كاهش دهند و همـه         دهند و سرانجام با تفويض اختيارات بيشتر به واحدهاي تابعه مي          

تا زماني كه جو بي اعتمادي      . نظام دولتي به مردم و ساير بخش هاي جامعه مي باشد          » اعتماد«اينها مستلزم   
بر روابط مردم و سازمانهاي دولتي سايه افكنده باشد و بدبيني سازمانها به مـردم همچنـان ادامـه داشـته                     

ح ساختاري موثري داشت و تغييرات تشكيالتي، تالش بيهوده اي است كـه             باشد، نمي توان اميد هيچ اصال     
  .بنيادهاي نظام اداري را اصالح نكرده و موجب هيچگونه بهبودي نخواهد شد

بدين ترتيب اصالحات ساختاري مستلزم بوجودآوردن فضاي اعتماد در جامعه مـي باشـد و قبـل از آنكـه                    
تحوالت سـاختاري مـوخر بـر       .  فرهنگي آنها قابل توجه است     اصالحات جنبه ساختاري داشته باشند، وجه     

تحول فرهنگي است، ايجاد فضاي اعتماد در جامعه از كنترلهاي سازماني و مĤالً وظايف دولت خواهد كاست                 
كاهش وظـايف دولـت، واگـذاري و حـذف برخـي           . و ايجاد دولتي كوچك و كارآمد را ممكن خواهد ساخت         

، و تفويض اختيار به واحدهاي سازماني كه تماماً نشانگر اصـالح سـاختاري              وظايف، كاهش مقررات و قوانين    
البتـه سـازمانها بايـد    . روابط دولـت و مـردم را شـكل داده باشـد    » اعتماد«است زماني تحقق مي يابد كه       

تاوانهايي براي جاري شدن اعتماد در جامعه بپردازند و وقوع برخي رخدادها نبايد آنها را از ترويج فرهنـگ                   
  .اعتماد متقابل و تفاهم و همدلي با مردم باز دارد

اميد آنكه با تحول فرهنگي در جامعه اي كه واجد بنيادهاي فرهنگي قـوي و مـستحكم اسـت، اصـالحات                     
 . ساختاري به سهولت انجام شده و كشور از بسياري مشكالت ساختاري و تشكيالتي رهايي يابد

 بر گرفته از مجله تدبير
 

 



  
  

  ي اثر بخشيمعيار ها

 تحقيقات وسيعي در مورد اثر بخشي سازمان صورت پذيرفت كه حاصل آن 1970واوايل دهه 1960در دهه 
 :معرفي معيار هاي  سي گانه براي پي بردن به اثر بخشي سازمان گشت اين موارد به شرح زير مي باشد

 بهره مي جويد ومعموال از طريق تركيب نمـودن    ارزيابي كلي كه تا حدود زيادي از معيارهاي متعددي        : اثر بخشي كلي      -1
اسناد عملكرد گذشته ياد بدست آوردن ارزيابي هاي كلي ويا اينكه از طريق قضاوتهاي اشخاص بـصير و مطلـع نـسبت بـه                        

  .عملكرد سازمان ، اندازه گيري مي شود
وسط سازمان ارائه مي گردد ، تعريـف      معموال به عنوان مقدار يا حجم محصوالت و يا خدمات عمده اي كه ت             : بهره وري     -2

مي شود ومي تواند در سه سطح اندازه گيري شود ؛ سطح فردي ، سطح گروهي و سطح سازماني كه از طريـق مراجعـه بـه                    
  .اسناد و ارزيابي هاي موجود ويا تركيب آنها مورد سنجش قرار مي گيرد 

د به نسبت هزينه هاي صورت پذيرفته براي تحقـق آن بـه    معياري براي مقايسه نسبت عملكرد ونتايج يك واح       : كارآيي   -3
 كار مي رود

معموال نرخ بازگشت سرمايه ودر صد بازده فروش كـل را           (مبلغ درآمد منهاي هزينه ها وساير تعهدات ايجاد شده          : سود  -4
 )مي توان معادل سود دانست

ان ارائه مي شود ممكن است شكل       كيفيت محصوالت ويا خدمات عمده  ارائه شده كه توسط سازم          : كيفيت  -5
هاي متعدد وعملياتي به خود بگيرد كه به وسيله  نوع محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعيين مي                    

 شود

ميزان اتفاقات و حوادث غير مترقبه كه در حين كار به وقوع مي پيوندد و باعـث وقفـه در كـار و                 : حوادث    -6
 اتالف زمان مي شود

ه وسيله افزايش در متغيير هايي نظيركل نيروي كار ، ظرفيت كارخانه ، دارايي ها  ، ميزان فروش ،                    ب: رشد    -7
بـر مقايـسه وضـع فعلـي     . سود وسهم بازار و همچنين ميزان ابداعات واختراعات جديد نشان داده مي شـود               

 .سازمان با  وضعيت گذشته آن داللت مي كند 

ولي از غيبت اشاره به غيبت هاي غير موجه دارد اما عالوه بر اين تعاريف                تعريف معم : ميزان غيبت در كار       -8
 )نظير كل زمان غيبت در مقابل ميزان وقوع حوادث(متعددي از غيبت وجود دارد 

ميزان خاتمه خدمت هايي كه به صورت داوطلبانـه صـورت مـي گيـرد و         ) : ترك خدمت   (جابجايي در كار      -9
 . اسناد بايگاني شده ، قابل تشخيص است معموال از طريق مراجعه به

رضامندي شغلي را به طرق مختلفي تعبير وتعريف كرده اند ، اما يك نظريه معتبر آنرا به                 :  رضامندي شغلي    -10
 .عنوان رضايت فردي در قبال آنچه كه از شغل براي او حاصل مي شود ، تعريف مي كنند

.  معموال به آمادگي افراد در درگير شدن در اعمال سازماني هدفمند و يا فعاليت هاي شغلي اطالق مي شود : انگيزش-11
انگيزش احساس مرتبط با رضامندي حاصل از نتايج كار فردي نيست بلكه انگيزش بيشتر به آمادگي يا ميل به كار براي 

 .تحقق اهداف شغلي بر مي گردد 



ه گروهي كه متضمن تالش مضاعف، يكي شدن در اهداف فرد وسازمان و ايجاد تعهد و به عنوان پديد:  روحيه -12
روحيه مسئله اي گروهي بوده وانگيزش موضوعي فردي به شمار مي . احساس تعلق مي باشد ، مد نظر قرار گرفته است 

  رود 
عضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته ميزان و توزيع كنترل مديريت در يك سازمان است كهع به مدد آن رفتار ا:  كنترل-13

  .و جهت داده مي شود
 انسجام در سازمان يعني اينكه افراد همديگر را دوست داشته باشند ، با هم خوب كار كنند و :تعارض/  انسجام-14

 خورد ارتباطات همه جانبه وباز داشته باشند و تالش هاي كاري آنها هماهنگ باشد ، تعريف مي شود و تعارض به عنوان بر
  .فيزيكي ، لفظي و هماهنگي ضعيف و ارتباطات غير اثر بخش تعريف شده است

 انطباق وانعطاف پذيري به توانايي يك سازمان براي تغيير رويه هاي استاندارد عملياتي :انطباق / انعطاف پذيري -15
  . خود در پاسخ به تغييرات محيطي سازمان بر مي گردد 

 به ميزاني كه يك سازمان به طور اصولي و منظم گام هايي را كه در آينده بايد بر دارد، :ي برنامه ريزي و هدف گذار- 16
  .مشخص مي سازد و خود را در گير رفتار هدف گذاري شده مي كند، اشاره دارد

ي جداي از تعهد واقعي به اهداف سازمان ، اجماع هدف به ميزاني كه همه افراد يك سازمان ، هدف:  اجماع در هدف-17
  .واحدي را براي سازمان خود متصورند بر مي گردد

 بر پذيرش اهداف سازماني اشاره داشته و بر اين باور است كه اهداف سازماني : نهادينه كردن اهداف سازماني -18
  .صحيح اند ودرست 

مساعد به حد وحدودي كه اعضاي سازمان در خصوص موضوعاتي از قبيل نگرش هاي :  سازگاري نقش و هنجار -19
  .نسبت به سرپرستي ،انتظارت نقش ، روحيه والزامات نقش توافق داشته ، اشاره دارد 

كه به سطوح مهارت هايي كه مديران در ارتباط با سرپرستان ،زير دستان و همكاران :  مهارت هاي ارتباطي مديريتي -20
وايجاد اشتياق براي تحقق اهداف و عملكرد خود در قالب ارائه حمايت هاي مختلف ، با تسهيل تعامالت سازنده ومفيد 

  .عالي به كار مي گيرند ، اشاره دارد 
  



 

  :استيفن رابينز تلف دهگانه نگريستن به سازمانها از ديدگاهنگرش هاي مخ
 
سازمان ها براي تحقق اهدافي به وجود آمده اند ورفتار اعضاء : پديده هاي عقاليي كه اهدافي را دنبال مي كنند - 1

  سازمان مي تواند به عنوان پيگيري يا تعقيب اهداف تشريح شود
سازمان ها متشكل از گروه هايي اند كه هر كدام منافع شخصي خود را دنبال مي : قدرتمند ائتالف هاي ذينفع هاي - 2

  اين گروه ها قدرت خود را جهت تحت تاثير قرار دادن توزيع منابع در سازمان به كار مي گيرند. كنند 
 خود به محيطشان متكي سازمان ها سيستم هاي تبديل داده ها به ستاده ها هستند كه براي بقاء:  سيستم هاي باز- 3
  اند
اهداف بلند . سازمان ها پديده هايي اند كه به صورت مصنوعي ايجاد شده اند : نظام هاي توليد كننده مفهوم ساز : 4

  مدت ومقاصدشان به صورت نمادين ايجاد شده و به وسيله مديريت حصول مي شود
بتا ً مستقل تشكيل شده اند كه مي توانند اهدافي سازمان ها از واحد هاي نس:  سيتم هاي به هم پيوسته منعطف- 5

     مشابه وحتي متضاد را دنبال كنند 
سازمان ها مركب از جناح هاي قدرتمند داخلي اند كه هر كدام كنترل بر فرايند تصميم گيري :  سيستم هاي سياسي - 6

  را به منظور افزايش منافع خود خواهانند وپيگير آنند
سازمان ها اعضا خود را در قالب هاي در قالب هاي شغلي قرار مي دهند كه اين امر :  اكميت ابزار هاي تسلط يا ح- 7

آنچه را كه آنها مي توانند انجام دهند و همچنين افرادي را كه مي توانند با آنها در تعامل باشند محدود مي كند و اضافه 
  ستور دارد بر آن سازمان  براي آنها رئيسي تعيين مي كند كه اختيار صدور د

سازمان ها محيط خود را تعبير و تفسير كرده و مورد ارزيابي قرار مي دهند  فعاليت :  واحد هاي پردازش اطالعات- 8
شان را هماهنگ مي سازند و به وسيله پردازش اطالعات بصورت افقي و عمودي از طريق يك سلسله مراتب ساختاري ؛ 

  تصميم گيري را تسهيل مي كنند 
سازمان ها از طريق تدوين  شرح شغل ؛ ايجاد دوائر و بخش و تعيين معيار هاي رفتاري قابل قبول : اي روح  زندان ه- 9

وقتي اين محدوديت ها پذيرفته شوند؛ نوعي موانع مصنوعي مي . و غير قابل قبول اعضا خود را محدود و مقيد مي سازند 
  شوند كه گزينه هاي انتخابي كاركنان را محدود مي كنند

سازمان ها مركب از مجموعه هاي از توافق هاي غير مكتوب بوده كه بدان وسيله اعضاء در :  قرار داد هاي اجتماعي -10
  مقابل دريافت حق الزحمة ، رفتارهاي ويژه سازمان را از خود بروز مي دهند

 

 



 
 

  عوامل موثردر اجرا و موفقيت برنامه تحول اداري

  

بررسي تجارب موفق كشورها ،تحليل يافته هاي علمي وتوجه به تجربه چندساله اجراي برنامه تحول اداري و وضعيت 
رادارد ومي توان به موفقيت آن راهبردي نظام اداري، بيانكر اين واقعيت است كه برنامه اصالحات اداري كشور قابليت اج

عوامل زير به . اميد داشت شروط بر اين كه عواملي كه در اين امر موفقيت موثرند شناسائي و مورد توجه قرار گيرند 
 :عنوان يك مدل براي اصال حات اداري مطرح شده اند

  تعيين قلمرو و محدوده اصالحات اداري_1

تعدد موارد و زمينه ها ي اصالحات مي . زمينه هاي مختلفي را شامل شود گستره برنامه اصالحات اداري مي تواند 
تواند هدايت و راهبري ان را در سطح ملي و يا يك دستگاه اجرايي با دشواري روبرو كند و متقابال محدود كردن اصال 

لذا تعيين حد . ني كندحات و عدم توجه به موارد ضروري مي تواند پروسه اصالحات اداري را به صورتي نامعقولي طوال
مناسبي از برنامه هاي اجرايي كه تناسب الزم با نيازها ، امكانات ،توانمندي نيروي انساني ومقتضيات ملي راداشته باشد 

  .اين امر تاثير مستقيمي بر برنامه ريزي و اجراي موفق برنامه اصالحات دارد.ضروري مي نمايد 

  حاتپيش بيني زمان مناسب براي انجام اصال 2

از انجا كه تحول امري تدريجي و زمان بر است ، هر چه سرعت تغييرات ناشي از اجراي برنامه اصالحات بيشتر باشد 
كه تغييرات اساسي را به دنبال (برنامه اصالحات به دليل ماهيت خود . احتمال موفقيت واجراشدن آن كمتر مي شود

 خطر مي اندازد،در محيط كار ايجاد ناامني مي كند و ضرورت يادگيري با مقاومت روبرومي شود ،منافع افراد را به)دارد
لذا براي موفقيت آن ، بايد زمان . واشنا شدن مجريان با اهداف و نحوه اجرا ،تحقق آن را با كندي مواجه مي كند

د زمان اجراي زيرا طوالني شدن بيش از ح "اين زمان بايد مناسب باشد "تاكيد مي شود كه . مناسبي پيش بيني شود 
اصالحات نيز تاثير منفي بر اجراي آن خواهد گذاشت و اين توهم را در مخاطبان و مجريان ايجاد خواهد كرد كه 

 .اصالحات چندان مهم وضروري نيستند

  تعيين اولويت هاي مرحله اي برنامه اصالحات اداري_3

در دوره .  يك محدوده وقلمرو خاص مطرح مي شودبرنامه اصالحات اداري معموال براي يك دوره پنج الي دهساله و در
تعيين شوند )مقطعي (اجرا ، الزم است در هر مرحله بخشي از اجزاي برنامه اصالحات به عنوان اولويت هاي مرحله اي 

پاسخ به اين كه مقررات زدائي بايد از تقدم الزم برخوردار . وميزان پيگيري وتالش در جهت تحقق آنها افزايش يابد 
مديران مسوول برنامه اصالحات بايد با توجه به وضعيت راهبردي نظام . شد يا تمركز زدائي ، هميشه آسان نيست با

اداري و فرصتي كه براي اجراي اصالحات در اختيار دارند ، اين اولويت گذاري را انجام دهند و شايد اين امر ، يكي از 
يك انتخاب درست در تشخيص اولويت . الحات اداري باشد حساس ترين و اساسي ترين مراحل در برنامه ريزي اص

برنامه هاي قابل اجرا ، مي تواند اجراي مراحل بعدي را تسهيل كند و به تداوم بخش هاي ديگر برنامه اصالحات كمك 
شدن شروع همزمان چند پروژه ، منابع موجود را تقسيم مي كند و تاثير گذاري آنها را كاهش مي دهد و در گير . كند 

  .همزمان در چند پروژه مهم به مصلحت برنامه اصالحات نيست



 و سازگار بودن آنها) كالن وخرد (روشن بودن اهداف وراهبردهاي كلي و جزئي _4

وجود هر گونه ابهام در اهداف و راهبردهاي كلي و جزئي ميزان موفقيت برنامه اصالحات را كاهش مي دهدونظارت بر 
متقابالٌ وضوح اهداف و راهبردها آنها را قابل اندازه كيري وميزان تحقق آنها را به . ميكند عملكرد آن را غير ممكن 

همچنين ناسازكاري بين اهداف و راهبردها موجب بروزاختالف بين مجريان ، هدر رفتن منابع . روشني نمايان ميكند 
 مجريان و كاهش ميزان تعهد آنها در اجراي ، سر در گمي)به دليل تاثيرات خنثي كننده اقدامات بريكديگر( وامكانات 

مي شود ، و ) مردم و ارباب رجوع (برنامه اصالحات ودر نهايت ترديد و بي اعتمادي مديران عالي و خدمات گيرندگان 
لذا تقسيم اهداف كلي به اهداف جزئي كميت . مجريان صرفا به اجراي آن بخش از برنامه مي پردازند كه عملي تر باشد

قابل ارزيابي به نحوي كه از تجميع آنها بتوان تحقق هدف كلي را مورد ارزيابي قرار داد از اقداماتي است كه پذير و
 .مجريان برنامه اصالحات بايد مورد توجه جدي قرار دهند

  ميزان مشاركت كاركنان و ذينفعان در اجراي برنامه اصالحات_5

 مديران برنامه ، سازو كارهاي مشاركت كاركنان و ذينفعان را در موفقيت فرايند اصالحات اداري مستلزم اين است كه
اين مشاركت بايد از درك وضعيت موجود و ضرورتهاي اصالحات شروع شود و تا فعاليت و . اجراي آن پيش بيني كنند 

هادهاي جامعه عالوه بر كاركنان و ذينففعان ، ن. تالش توام با تعهد و دلسوزي يراي تحقق اهداف برنامه گسترش يابد 
مدني و بخش خصوصي نيز بايدبا درك مشكالت در فعاليت هاي اصالح وضع موجود مشاركت كنند ولي به طور قطع 
شروع كار از طريق كاركنان خواهد بود و اين كه آنان مسايل را درك ، پيامدهاي منفي را شناسايي و براي ارايه راه حل 

برنامه اصالحات را افزايش ميدهد ،تفاهم و همكاري براي اجراي برنامه را هاي مناسب مشاركت كنند ، احتمال موفقيت 
تحقيقات دانشگاهي متعددي اين فرضيه را . ترغيب ميكند و از مقاومت هاي كند كننده جريان اصالحات مي كاهد 

غيير سازماني ايجاد سازو كارهاي مشاركت يك عامل مهم و كليدي است كه روي موفقيت برنامه ت "تاييد مي كند كه 
 ". تاثير مي كذارد

  منابع مورد نياز اصالحات _6

موفقيت اجراي برنامه اصالحات اداري با ميزان نياز آن به منابعي مانند بودجه ،تجهيزات ،دانش فني و نيروي انساني 
مندتر باشد احتمال به اين معني كه هر چه عمليات اجرايي برنامه اصالحات به اين گونه منابع نياز. نسبت معكوس دارد 

بنابراين براي موفقيت در اجراي برنامه اصالحات بايد وابستكي آن به منابع مورد . اجرا و موفقيت آن كاهش مي يابد 
  . نياز كاهش يابد براي تامين منابع از طرقي غير از بودجه عمومي پيش بيني الزم به عمل آيد

اي صرفه جويي و يا حداقل استفاده از منابع پيش بيني و يا بر در بعضي از كشورها اجراي برنامه اصالحات برمبن
مشاركت بخش خصوصي تكيه شده است ولي آنچه مهم است اين كه برنامه اصالحات در نهايت به صرفه جويي 

 .درهزينه ها و افزايش درآمد ملي منجر شود كه در اين صورت منابع صرف شده جبران خواهدشد

  اصالحات به منظور بازنكري و تصحيح برنامهارزيابي عملكرد برنامه _7

 : كنترل و ارزبابي مستمر عملكرد برنامه اصالحات با دوهدف صورت ميگيرد

 .بررسي ميزان تحقق اهداف - الف 



 . جلوكيري از خطاهاي برنامه ريزي و انجام اصالحات ضروري در برنامه -ب 

قابل اندازه كيري براي تعيين نتايج خدمات و فعاليتهاي اصالح نظام اداري مستلزم تعيين شاخص هاي كيفي و كمي 
 : اين شاخص ها ميتوانند موارد زير را اندازه كيري كنند. انجام كرفته مي باشد 

  .تعداد افرادي كه در يك سازمان معين خدمت دريافت مي كنند _

 . ي كنندمتوسط زماني كه مردم براي حل مسايل فردي خود در محل ادارات دولتي مصرف م _

  . ميزان رضايت مردم از نحوه و ميزان خدماتي كه از ادارات دولتي دريافت مي كنند _

  . ميزان كارايي و اثر بخشي سيستم ها و روش هاي جايكزين در مقايسه با عملكرد سابق _

 خود را متناسب با برنامه اصالحات اداري بايد بطور مستقيم و به دنبال بهينه سازي اين شاخص ها باشد و جهت گيري
 . اصالح كند) بهينه سازي( الزامات اين امر

 (ارايه الكوها و تجربه هاي موفق(ترويج موفقيت هاي حاصل از اجراي برنامه اصالحات  _8

هر چه تجربه هاي موفق در يك برنامه اصالحي بيشتر باشد و هر چه بيشتر اين تجربه ها به مجريان انتقال يابد ، 
 بقيه بخش هاي برنامه ويا تكرار اين موفقيت ها در مراحل ديگر افزايش خواهد يافت ومقاومت در احتمال موفقيت

  . مقابل اصالحات را در اجرا كاهش خواهد داد

 .بنابراين امر الگو سازي و ترويج نمونه هاي موفق بايد مورد توجه قرار گيرد

  مناسب براي اصالحات در بخش دولتيوسازمان اجرايي) قانون يا برنامه مصوب(وجود يك سندملي_9

ويا هر سند  "سند راهبردي اصالحات اداري "و يا "قانون اصالح بخش عمومي  "وجود يك سند ملي به صورت يك 
مشابهي ، مي تواند تداوم واستمرار اصالحات در بخش دولتي را تضمين و خطوط كلي ،سياست ها ، راهبردها و برنامه 

در كنار اين سند ، وجود يك سازمان اجرايي مناسب كه از جايگاه قانوني الزم . تعيين كندهاي اجرايي را به وضوح 
 . واختيار مناسب براي اجراي برنامه اصالحات بر خوردار باشد يك ضرورت اجتناب ناپذير است

تيارات او ،امر چنين سازماني ، بايد زير نظر باالترين مقام اجرايي كشور فعاليت و با بهره كيري از موقعيت و اخ
حدود اختيارات اين سازمان كه از اختيارات عالي ترين مقام اجرايي كشور . اصالحات اداري را با اقتدار هدايت كند 

نشات مي گيرد به كونه اي خواهد بود كه شرايط الزم براي تدوين برنامه مناسب اصالحات اداري و اجراي موفقيت آ 
  . ميز آن را تضمين كند

  مديريت عالي كشور از برنامه اصالحات و عزم جدي براي تححق آنحمايت _10

پيشبرد برنامه اصالحات با مقاومت هاي طبيعي و مشكالتي كه پيش روي آن هست نيازمند حمايت عالي ترين سطوح 
رهبري ، رياست جمهوري ، دولت و مجلس (اين حمايت كه از سوي سطوح عالي تصميم كيري . مديريتي كشور است 

نسبت به برنامه اعمال مي شود ،سطوح اجرايي را در پيكيري تحقق برنامه اصالحات دلكرم و اميدوار ) راي اسالمي شو
مي كند ، مقاومت هاي موجود را كاهش مي دهد و بعضي حمايت هاي جانبي ديگر را در اجراي برنامه اصالحات بسيج 



برنامه اصالحات ونتيجه بخش بودن آن ، عامل موثري در توجيه مديريت عالي كشور در مورد كارآمد بودن . مي كند 
جلب حمايت وپشتيباني از اجراي برنامه مي باشد و بايد با ظرافت ، دقت واهتمام خاص ، تا ايجاد عزم ملي و قصد 

 . جدي براي تحقق آن پي گيري شود

 


