ارتقا سالمت اداری

سالمت

 سالمت ،در مقابل مفهوم بیماری ،به معنی فقدان بیماری و نارساایی در یاا ارنانیسا
(موجود زنده) است .مفهوم عام از کلمة سالمت در مواردی ا مانند بقا و ساالمت نفا
و نسل ،بقا و سالمت عقال و ففرا  ،بقاا و ساالمت دیاا ،بقاا و ساالمت اجقماا  ،بقاا و
سااالمت مطاایو ا وجااود ابلیاات و فااوان فعابیاات حقیعاای ب ا ای فطق ا

ا اادا

حقیعاای

اسات.مرحلهبعدازسالمت،رشدوتکاملیعنیبهفعلیتدرآوردنقابلیتهاا
ورسیدنبهاهدافاست .در نگاه اسالمی به ساالمت انساان بایاد نفا
جامعه را ساب

نگه دارد فا به رشد و کمال ب سد.

و نسال و

سالمتسازمانی

 به عقیدة پارسونز

مة نظام ای اجقماعی ب ای بقا ،رشد و فوسعة خاود باه ال رهاار

مشرل اساسی انطقاق ،دسقیابی به

د  ،یرپااررگی و نهفقگای نیازمندناد .ساالمت

سازمانی عقارت است از :تواناییسازماندرحفظبقاوسازشبامحیطوبهباود
اینتواناییها .ب خی ساالمت ساازمانی را باا بهداشات روانای در مطایو کاار مقا اد

دانسااقه و سااازمان ساااب را سااازمانی میداننااد کااه میاانانافدااردنی،ناامیااد ،
نارضایتی،کمتحرکیوفشارروانیکارکنانرابهحداقلممکنبرسااند .نیاوال
سالمت سازمانی را یا موضو کلی میداند که با سه مجموعة فشار روانی ،بهداشت
روانی و اخالقدرسازمانهادر ارفقاح است.

عواملمؤثربرارتقاسالمتادار


ب ای دسقیابی به سالمت اداری ابقدا الزم است عواملی مؤث ب آن را ب رسای کا د .فطقا
سالمت اداری در یا سازمان یا نظام اداری مسقلزم وجود عوامل و منابع مخقلفی اسات فاا

زمینه ای شرلنی ی آن ف ا

شود .عوامل نونانونی به عنوان عوامل پیشاگی ی و مقاارزه

با فسااد و عوامال فیثی نا ار با ساالمت اداری فقیایا شاده اسات .عاواملی مانناد سااخقار
سازمان ،ف

نگ سازمانی ،فوانمندسازی منابع انساانی ،شافافیت و پاساخگویی ،ارزیاابی

عملر د ،اسقفاده از فناوری ،نظام مابی و فجهیز مناابع و ،...دساقگاه ای نظاارفی و عوامال
مطیطی و ف

نگی .در یا دسقهبندی کالن عوامل فطق



 )1کنترلونظارت



 )2فرهنگسازمانی



 )3عواملادار وساختاردولت

فقسی ک ده و به فقییا آن میپ دازد.

سالمت اداری را به سه دسقه :

عواملتهديدكنندهسالمتنظاماداري
عوامل فهديدكننده سالمت نظام اداري ،در  4ن وه زي حققه بندي مي شود:


.1عوارض مشهود (نشانه ا) كه عقارفند از :ا ساس بي ففاوفي ،عدم فعل
زمان ،فظا

و ريا ،ف س و فقدان اعقماد به نف

سازماني و ا سااس بادبیني باه ا ادا  ،باي فاوجهي باه عامال

در ارائه نظ ات ،عدم فناسب شغل و شاغل ،پائیا بودن قوق و دريافقي كاركناان،بي فاوجهي

به فوسعه منابع انساني ،فقدي ن ايي و اعققاد به شان

 ،عدم فوجه به به ه وري،باال بودن زينه ا ،فورم نی وي انسااني ،بوروك اساي منفاي

به مفهوم كاغ بازي ،بیكاري پنهان ،ن دش غی معمول نی وي انساني ،فساد اداري ،عدم فوجه به شايسقگي اي نی وي انساني.


.2عوارض فوق ناشي از عوامل سططي زي مي باشد :عادم فناساب مسايوبیت و اخقیاار ،فقادان ضاوابو
سیسق

فیمیا كاركنان ،بي فوجهي به آموزش مسقم و ب وز ك دن احالعات ،فیكید ب كسب درت ف دي ،فوجه به منافع ماابي زودرس ،اساقفاده

از مدي ان غی مقخصص  ،اشقغال ظا


ا ين و روشاا ارزشایابي  ،نارساايي

ي ،عدم فوجه به انگیزه اي وا عي،

زدن بجاي عمل ك دن ،عدم نظارت مناسب.

 .3علل فوق از علل بنیاني ديگ ي بش ح ذيل ناشي مي شود :مق رات و وانیا و فش يفات اداري  ،واكنش كناد نساقت باه نیاز ااي وا اد ا و
سازمانها ،فقدان ف

نگ ب نامه ريزي درازمدت ،فقدان مالك اي ارزشیابي مناسب  ،عدم ا ساس مسيوبیت درمصا

فقدان مشاركت كاركنان ،نقود سیسق

فصمی

نیا ي مناساب ،رو یاه فقادي ن ايي اف احاي منقعار از ف
ا دا

سازماني  ،جايگزيني دفهاي ف دي بجاي دفهاي سازماني و عدم ابقزام به فطق

مناابع ،سااخقارمقم كز،

ناگ ملاي ،عادم فع يا

ساازماني ،فیكیاد ب جنقاه ااي ظاا

ف ايناد ااي
ي در ارزياابي

عملك د ،ب خورد نامناسب با مقخلفان.


 .4ايا علل از علل بنیاني ف زي ناشي مي شود :فقدان فع ي

د ی

و روشا از وظاي

و میموريت

ااي ساازماني ،نقاودن ماالك ااي

روشا ب اي اجا اي ارزشایابي و كنقا ل میموريات ااي ساازمانها ،عادم ساازناري سااخقار ساازمانها باا وظااي
ساخقار اي سازماني و عدم انطقاق با ش ايو جغ افیايي و ف
انساني  ،وجود ف

نگي  ،نقود سیسق

و میموريات

اا ،فقلیادي باودن

مدي يت كیفیت درا الح ف آيند ا ،نقود نظاام فوساعه مناابع

نگ مقاوم درب اب فغیی ات بدبیل عدم ب نامه ريزي مناسب ب اي ما نگي با فغیی ات  ،فقدان نظام ناماه اخال اي و ف

در سازمانها ،نقود نظام ارزيابي و ارزشیابي مناسب  ،نقود نظام پ داخت مناسب ،فقدان نظام فشوي
قل از درمان  ،نقود سیسق

نظارفي مناسب ،نقود نظام مناساب ارفقااء و انقصاا

ا قمام مدي ان ارشد به ايا كار و ناكارآمدي نظام مدي يت.

ا ين و

و فنقیه مناسب ،خالء ف

نگاي

نگ پایش نیا ي

 ،نقاود اساق افاي مناساب با اي ساالمت نظاام اداري و عادم

عواملتدهیلكنندهسالمتنظاماداري
عواملتدهیلکنندهسالمتسازمانیعبارتنداز:


قوانینومقررات



نیرو اندانی



رسالتهاوماموریتها سازمان



ساختارسازمانی



سیدتمهاوروشها



عواملفرهنگیاجتماعی



عواملسیاسی



عواملاقتصاد

شیوهها افنايشسالمتدرنظامادار 

 مشاركتهايمردمي
 پاسخگوييوشفافیت
 ترويجفرهنگخودكنترلي


افنايشآناهيهايمردميوترويجاخالقدرسازمانها

استراتژيهايپیشنهاديبرايارتقاءسالمتنظاماداري
ب اساااس مطابعااات انجااام شااده و فج بیااات ا اال از ا اادامات م بااوح بااه ساااب سااازي نظااام اداري و ش ا ايو
سیاسي ،ا قصادي و ف

نگي جامعه اسق افاي اي زي ب اي ارفقاء سالمت درنظام اداري پیشنهاد مي شود .

ايا اسق افاي ا مي فوانند در ابب ب نامه اي بلندمدت فطول نظام اداري بطااظ شاده و ب ناماه ااي عملاي

ب اي اج اي آنها فدويا ن دد.


بازنگريدراهداف،رسالتهاوحدودوظايفو میموريت اي دسقگا ها با د

كا ش فصدي ن ي

دوبقي

و میموريت وا دا

بلندمدت و كوفاه مدت آنها.



تاكیدبهارزيابيعملكرددستگاههاب اساس وظاي



بازنگ ي در وانیا ومق رات به منظور الناممديرانودستگاههايدولتيبهپاسخگوييدرمقابل
عملكردشان



افنايشسطحآناهيهايمردمازتصمیماتوسازوكارهايدولتي( شفافیت) و افزايش
نظارفهاي م دمي



ايجادعنممليبرايكاهشفداداداريو ا قصادي ازح ي

جلب اعقماد عمومي به عملك د

نهاد اي كومقي


توسعهمنابعاندانيبعنوان مهمق يا ركا فغیی و فطول درنظام اداري و افزايش خودكنق بي آنها



افزايش خواست سیاسي يا تعهدمديرانعاليبرايمبارزهبافداداداري



تاكیدبرافنايشحداسیتبهفرهنگسازمانيبعنوانعاملاصليدرموفقیتوشكدتسازمانها



شفافسازيقوانینومقرراتو جلونی ي از انطصار در ارائه خدمات



اصالحفرآيندهايسازمانيو اسقق ار سیسق



برخوردبهموقعو قاطعباعواملناهنجاري

ايا اسق افاي

ا

شامل شیوه

پیشگی ي و شیوه فلفیقي مي باشد.

مدي يت كیفیت دربخش دوبقي

اي پیش نی انه مي شود و

شیوه

اي ب خورد مسققی  .با اينطال فیكید ب

رفتارها شهروند سازمانی
.1 جوانمرد :نشاندادنتحملونذشتدرشرایطسختوبحرانیسازمان
بدونشکایت
.2 رفتارمدنی:تمایلبهمشارکتومدئولیتپذیر درزندنیسازمانی وارائه
تصویر مناسبازسازمان(مثالشناساییفرصتهاوتهدیداتمحیطیحتی

باهنینهشخصی)
.3 وجدان:آندستهازرفتارها اختیار کهازحداقلالناماتنقشفراترمی
رود(مثالکاربیشازحد،استراحتکمتر)
.4 نوعدوستی:کمکبهدیگراعضاسازماندررابطهبامشکالتووظایف(مثال
کمکبهتازهواردهاوکممهارتها)
.5 ادبونناکت:تالشکارکنانبرا جلونیر ازتنشهاومشکالتکار در
رابطهبادیگران

نوعشناسیرفتارها ضدشهروند
انحرافمالی
خ ابراری درفجهیزات

پ ی ش رشوه-دزدی از سازمان

انحرافشخصی
دشنام شفا یدزدی از مرارانایجاد خط ب ایمراران

انحرافتولید
 زود ف ک ک دن کار م خصی ای بیش ازد
آ سقه کارک دن عمدی -افال

منابع

انحرافسیاسی
ح فداری نشان دادنشایعه سازی در موردمراران

س زنش ک دن مراران-ر ابت غی مفید

پیشنهاداتبارويكردكاهشفداداداري


آموزشكاركنانبرايآشناييباقوانینومقرراتتخلفاتاداري ،آئیا نامه مقارزه با رشوه و انون
ارفقاء سالمت نظام اداري و مقارزه با فساد.



استفادهازنظامانتصابوترفیعاتارشديتوشايدتهساالريبه جاي باندبازي و پارفي بازي.



النامقانونبیشتربرايجلونیريازتصديبیشازيكپدتتوسطفرد.



افخاذ را كار ايي ب اي افزايش ثقات و امنیتشغليكاركنانومديران.



مشاركتدادنكاركناندرتصمیمنیريهاو اسقفاده از نقطه نظ ات آنان.



فوجه بیشق به نظامانتقاداتوپیشنهادات.



بهبودوضعیتاقتصاديومعیشتيكاركنان.



سیاست اي ا قصادي كالن دوبت ب اي كاهششكافوفاصلهطبقاتيو بسو عدابت اجقماعي.



برخوردجديبامديرانارشدكهدچارفدادو م فكب فخلفات اداري مي شوند.



اشاعهفرهنگاسالميازجملهمؤلفهايقناعت،صداقت،انصاف،عدالتو.....



ترويجفرهنگمناسبكاربرايجلونیريازكمكاريبا فكیه ب ارزشها و نجار اي اسالمي.

