
                                                                      645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 186-204صص ،4، شماره4، دوره1401 بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

 حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری

 و مدیریت منابع انسانی سازمانها

 1یفاطمه منوچهر

 روزکوهیواحد ف ی(، دانشگاه آزاد اسالمیعموم ی)خط و مشیمنابع انسان تیریکارشناس ارشد مد یدانشجو -1

Fatemeh.1352@gmail.com 
 

 20/01/1401تاریخ پذیرش:                                                      02/01/1401تاریخ دریافت:
 چکیده

است  یدیجد یالگوها ازمندیمهم ن نینخواهند بود. ا دیجد یازهاین ییقادر به پاسخگو ییدر جهان متحول امروز، دولت ها به تنها

را حداکثر ساخت.  یاستفاده نمود تا ارائه خدمات عموم یو مدن یخصوص ،یدولت یجامعه در بخش ها یها تیکه بتوان از ظرف

 ییبه حکمروا یشهر تیریو از مد یشهر تیریبه مد یمحل یگردد که گذر از حکومت ها یم یمتجل یزمان یشهر داریتوسعه پا

به آن در گرو تحقق  یابیشهروندان است که دست یزندگ تیفیبهبود ک یخوب شهر ییمحقق شود. هدف حکمروا یخوب شهر

. بر همین اساس هدف اصلی دینما نیو مشارکت شهروندان را تضم ماتیتصم یو اثربخش تیالگو است که اجماع، مشروع نیا

با روش  سازمانها در شهرداری کرج انسانی منابع مدیریت وری و بهره به رسیدن ضرورت شهری خوب حکمرواییپژوهش حاضر 

 یا و خرد سطح در چه کشور از بخش هر در سالمت کنونی وضعیت از . نتایج نشان می دهد آگاهیتحلیلی می باشد -توصیفی

 ییخوب الگو ییرو حکمروا نی. از اباشد اداری، فساد و سالمت نمره در آل ایده وضعیت به دستیابی در مؤثری گام می تواند کالن

 نیکه تضم یشده است. توسعه ا یتلق داریتوسعه پا یبه اهداف و آرمان ها لیبه منظور ن اراتیاز منابع و اخت نهیاستفاده به یبرا

استعدادها  ییشکوفا شرفت،یدر کنار رفاه، پ یستیاز منابع ز نهیسالمت فرد، جامعه و حفاظت به ت،یکننده تحقق عدالت، نظم، امن

 نهاد سه مشارکت محصول خوب حکمروایی . و می توان گفت فراینداست یطیمح یها تیآحاد جامعه و قابل یها تیو ظرف

 این راستا این در هستند. ضروری انسانی نیروی توسعه برای ها نهاد این سه هر. است خصوصی بخش و مدنی جامعه دولت،

 مدنی جامعه و آورد می پدید را درآمد و اشتغال خصوصی بخش آورد، می وجود به بارور حقوقی و سیاست محیط که است دولت

 حکمروایی. کند می تسهیل را سیاسی و اجتماعی اقتصادی، های فعالیت در مشارکت برای فعال ها گروه اجتماعی و سیاسی تعامل

 حال درعین است، قانون حاکمیت و مشارکت پاسخگویی، بشر، حقوق دموکراسی، چون مفاهیمی از نو روایتی تنها نه خوب

 اقتصادی، توسعه از اعم انسانی توسعه اهداف و شوند جمع جا یک در ها ارزش و اهداف این همه که دهد می دست به چارچوبی

 .است محور انسان توسعه گر روایت خوب حکمروایی. شود دنبال مردم، محویت با فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 کرج، سالمت اداری، شهرداری ها، حکمروایی خوب شهری حکمروایی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1
 ای گسترده کاربرد محلی و ملی فراملی، قلمرو در است عمومی امور اداره جدید رویکرد که مطلوب حکمروایی

 امور اداره کیفیت به که است محلی حکمروایی حکمروایی، ای منطقه ابعاد از (. یکیUN-Habitat, 2009)است یافته

 سیاسی واحد)محلی حکومت از تر وسیع محلی، حکمروایی مفهوم. دارد اشاره محالت و شهری های حوزه در محلی

 رسمی کنشگران از ای شبکه وسیله به مدیریتی و اقتصادی سیاسی، اقتدار بیانگر و( محلی قلمرو در قانونی سازمان و

(. 9؛1383عربشاهی،)است روستایی خصوصا و شهری های حوزه در مدنی نهادهای و خصوصی بخش محلی، حکومت

 و ها آرمان تعیین در محلی کنشگران و ساکنان موثر مشارکت میزان کند می تعیین را حکمروایی بودن محلی که آنچه

 ,Dekker & Kempen)است محلی جامعه های خواسته و اهداف تحقق برای مشترک تالش و محلی ها خواسته

 غیردولتی، های تشکل خصوصی، بخش محلی، حکومت کنشگران از ای شبکه محلی، حکمروایی در (.43 :2004

 با مشکالت رفع و ها خواست تحقق ی برا و شناسایی را محلی مسائل و ها اولویت مرکزی، دولت نمایندگان و مدنی

 اداری و اقتصادی سیاسی، اقتدار اعمال محلی حکمروایی بنابراین(. 183؛1386زاهدی،)کنند می مساعی تشریک یکدیگر

 ها گروه و شهروندان آنها طریق از که است نهادهای و ها جریان سازوکارها، شامل و محلی جامعه امور مدیریت در

 شان های تفاوت تعدیل به و دهند می انجام را شان تعهدات کنند می اعمال را شان قانونی حقوقی و ابزار را شان عالئق

سالمت اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند در این میان  (.103؛1389همکاران، و آستانه دربان)پردازند می

سالمت اداری پیامدهای قابل مالحظه ای برای جامعه  توسعه کشورها را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد.

ایجاد امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و....هممچنین سالمت توسعه سیاسی،  به همراه دارد. از جمله توسعه اقتصادی،

اقتصاد و سرمایه گذاری و همچنین موجب رشد اقتصادی و رقابت سالم می  اداری باعث تصمیم گیری های درست  در

رند. در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردا گردد.

سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت 

سالمتی سازمانی از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته ساالری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و 

نها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آ

و ضعف ت و قوط تحلیل نقاو تجزیه ، مونیاپیرو نی درومحیط سازمان سالم از  رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.

د یابی عملکرارزسیستم ی گیرربکاد و یجاابا ی، و ضایت مشتررجلب ی و مسئولیتپذیرن، مازسای تهدیدهاو فرصت ها 

به اهداف خود می رسد. از طرفی سالمت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن 

می گردد. میزان سالمت سازمانی، در میزان موفقیت سازمان در انجام مأموریت ها، اجرای راهبردها و برنامه ها و دستیابی 

 (.2010ایفا می کند)توالیی، به اهداف سازمانی نقش بسزایی 

یک سازمان سالم نه فقط در محیط خود پایدار می ماند بلکه در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود  

سازگار شده توانایی های الزم را در جهت بقاء خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد سازمان سالم با نیروهای بازدارنده 

ی موفقیت آمیز برخورد کرده، نیروی آنها را به گونه ای اثربخش در راستای اهداف و مقاصد اصلی ی بیرونی به گونه ا

عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش یا غیر اثر بخش باشد، اما  سازمان هدایت می کند. البته،

نون از سالمت کامل برخوردار عالئم دراز مدت در سازمانهای سالم، مساعدت اثربخشی است. اگر تخصص ها و ف

باشند، افزایش مسئولیت پذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت وخدمات سازمان ها وسالمت سازمانی تأمین می 

 (.Dejoy & Wilson,2007:27شود.)
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ین ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار، و در ع 

شود. بر این اساس دولت ها با ساختارها و گرایش های فلسفی  حال از اصلی ترین پایه های استحکام آن محسوب می

و ایدئولوژیکی مختلف، برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته اند، همواره ارتقاء سالمت اداری و مقابله با 

که در این پژوهش  زیرا پیشرفت و اعتالی خود را مرهون آن می دانند. فساد را، سرلوحه برنامه های خود قرار می دهند،

پرداخته  شهرداری کرجسازمانها در  انسانی منابع مدیریت و وری بهره به رسیدن ضرورت شهری خوب به حکمروایی

 خواهد شد.

 مبانی نظری -2

 شهر پایداری ساز زمینه شهری حکمروایی -

 ایران، در و شدند مواجه روزافزون رشد با روستا و شهر بین کار تقسیم و صنعتی انقالب از بعد جهان در شهرها

 با نیز آن اداره و مدیریت شهرها، شدن بزرگ با. خورد می چشم به قبل از بیش سفید انقالب از بعد شهرها شدن بزرگ

 هر شهر، داخل در جامعه یک مختلف گروه های نمایندگان و اقشار حضور دلیل به و شد مواجه گوناگونی چالش های

 خود نفوذ بر بتوانند وسیله بدان تا شدند شهرداری سازمان به یابی دست دنبال به سیاسی گروه های و نهادها از یک

 مختلف گروههای های خواسته تأمین زیرا شد روبرو متعددی چالش های با نیز آن مدیریت شهرها، گسترش با. بیافزایند

 مناسب، و صحیح اداره جهت در کالن شهرهای.  داشت مختلف نهادهای با تعامل به نیاز شهری گران کنش و شهروندان

 از بسیاری ساز چاره ، شهرها کالن در خصوص به اقدامات این که البته و برآمدند شهری شایسته حکمروایی دنبال به

 است. شهری مدیران روی پیش چالشهای

 ضرورت و ای منطقه و ملی محلی، مختلف های مقیاس در شهری حیات در موثر نیروهای و کنشگران تکثر و تعدد

 استدالل مهمترین توان می را فضایی عدالت و ای منطقه دموکراسی بر مبتنی چارچوب یک در آنها همسویی و همگرایی

 جلب طریق از که الگویی. دانست شهری حکومت جای به آن جایگزینی و شهری حکمروایی الگوی استقرار ضرورت

 واگرایی و تفرق جای به همگرایی جایگزینی و جغرافیایی سطوح تمام و عملکردی نیروهای تمام همیاری و مشارکت

 فراهم را چارچوب این در کارآمد کالبدی-فضای سازمان و شهری کالن منطقه محور انسان و پایدار توسعه زمینه بتواند

 .کند

 و نفوذ قدرت، میزان در ایده دو این تفاوت. هستند شهرها اداره شیوه در متفاوت الگوی دو حکمروایی و حکومت

 حکمروایی. است شهری جامعه در( مردم اقشار -جامعه)مردمی بخش و خصوصی بخش دولت، عنصر 3 صالحیت

 پذیر نفوذ را خصوصی و عمومی های و بخش سازمانها بین مرز که دارد اشاره ای اداره نظام یا شیوه روش، به شهری

 غیرحکومتی و حکومتی نیروهای درون و بین واکنش و کنش و متقابل ارتباط در شهری حکمروایی ماهیت. است کرده

 برای فرایندهایی و کارها و ساز ایجاد... و مدنی جامعه و بازار دولت، بین اختالفات سازی شفاف به حکمروایی. است

 .دارد اشاره کارها انجام در پذیری مسئوولیت برای ترتیباتی ایجاد به نیز و اجرا و گیری راهبردی، تصمیم ریزی برنامه

. آنهاست درست تعریف و« مداری شهروند» و«  شهروندی حقوق» و «شهروند»اصل به اعتقاد شهری، حکمروایی

 ارکان و ها صحنه همه در آنها حضور و «شهروندان» تمام شهری، حکمروایی در مشروعیت و قدرت منشأ که دانیم می

 تهدیدهای بنابراین پس. بیافتد راه مدنی عرصه ارکان که گیرد می شکل زمانی «مدنی جامعه». است «مدنی جامعه»

 بنگاههای محدودیت و رسانی اطالع عدم سیاسی، نهادهای طلبی انحصار: از است عبارت شهری حاکمیت در شایستگی
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 مالی فساد و ها استفاده سوء گیری، تصمیم و سازی تصمیم مراجع در محلی و قومی نهادهای نفوذ ، ای رسانه و خبری

 به( ایران جمله آن از و)توسعه حال در کشورهای در شهری توسعه مدریت و ریزی برنامه نظام .قدرت صاحبان نفوذ و

 محلی و ملی سطح در عمومی و دولتی سازمانهای طریق از شهرها توسعه مدیریت و هدایت و است متمرکز صورت

 سازمانی بین ارتباطات و عملکردی ساختاری، قانونی، عمده های نارسایی و تنگناها دارای نظام این. پذیرد می انجام

 کمبود و مسکنی بد زیست، محیط آلودگی تورم، بیکاری، فقر، چون ای عدیده بامشکالت شهری مدیران امروزه. است

 سوی به حرکت و مسائل این ای ریشه جویی چاره به نیاز که طوری به. هستند رو به رو شهرها در... و ها زیرساخت

 .است کرده ناپذیر اجتناب را مطلوب اندازی چشم

 نظام در تحول ایجاد امروزه غیرمتمرکز، نظام به متمرکز نظام از گذر و آمده پیش تنگناهای از رفت برون منظور به

 نهادهای مردم، توأمان مشارکت مفهوم به شهری، حکمروایی صورت به مدیریت به توجه با شهری توسعه مدیریت

 به حکمروایی واژه از استفاده. است ضرورت یک( شهرها توسعه اصلی بازیگران)وغیردولتی دولتی سازمانهای محلی،

 ارتباطات بلکه نیست، عمومی بخش سازمانهای وظیفه تنها شهری مدیریت که دارد داللت مسأله این بر حکومت جای

 محلی حکومت ایجاد .است متفاوت حکومت الگوی با که گیرد می بر در نیز را غیرحکومتی و حکومتی عامالن بین

 دربرگیری برای تالش و( شهری)مدنی جامعه و خصوصی بخش محلی، حکومت میان مشارکت و تماس بهبود و طراحی

 شهری حاکمیت شهری، مدیریت و ریزی برنامه اهداف تحقق شرط بنابراین. است شهری متعدد نفعان ذی و بازیگران

 اثرگذاری یعنی شهری حکمروایی ترتیب بدین .است باال از مدیریتی نظام ورای این و است شهری داری حکومت و

 نه کنند، حرکت شهروندان و شهر تعالی سوی به که کارهایی و ساز تمام با شهر، مدیریت بر شهری اثرگذار ارکان همه

 توان می اینرو از .باشد دو آن دار اختیار دولتی عرصه فقط و شوند گذاشته کنار خصوصی و عمومی های عرصه اینکه

 :باشیم شاهد شهری حکمروایی برقراری در را زیر نتایج

 محلی جوامع و نهادها ها، سازمان بیشتر اعتالی و تقویت برای مدنی جامعه بازساخت ·

 شهرها در فرهنگی و قومی اجتماعی، های گزینی جدایی و فقر کاهش ·

 شهرها درون سیاسی فرایندهای در منافع صاحبان و افراد مداخله و مشارکت افزایش ·

 فساد کاهش ·

 شهروندان همه برای زندگی امکان افزایش و معاش کیفیت بهبود ·

 دموکراسی حفظ ·

 زندگی در آمالشان و ها خواسته دادن نشان منظور به مردم برای امکان و فرصت ایجاد ·

 پایداری و برابری امنیت، اعتالی ·

 را شهروندان مشارکت واقعی معنای و بخشید ارتقاء را شهری پایدار توسعه های شاخصه توان می شهری حکمروایی با

 .نمود تجربه شهری مدیریت در
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 مطلوب حکمرانی های شاخص -

 یا و مستقیم صورت به تواند می مردم مشارکت میرود شمار به خوب حکمرانی اصلی بنای سنگ مشارکت: 1مشارکت

 دموکراسی ایجاد که کرد دقت باید البته باشد منتخب شان نمایندگان یا آنها و دولت میان واسط مشروع نهادهای طریق از

 باید مشارکت بلکه نیست سیاستها اتخاذ در پذیر آسیب اقشار انتظارات و توقعات ساختن دخیل معنای به الزاماً

 گرد. محقق شده تعریف ابزارهای طریق و از باشد شده سازماندهی
 

 مسئول محوله وظایف قبال در و باشند ذینفعان خدمت در باید نهادها و سازمانها خوب حکمرانی در :2پذیری مسئولیت

 معضلی هیچ و شود مدیریت مربوطه بخش و سازمان توسط بایست می جامعه سطح در بحران یا مشکل هر. باشند

 نداند. مسئول آن قبال در را خود کسی که باشد نداشته وجود

 بخش بلکه، دولتی نهادهای تنها نه. رود می شمار به خوب حکمرانی برای کلیدی نیاز یک پاسخگویی: 3پاسخگویی

 اینکه. باشند پاسخگو، د خو ذینفعان خاصه، مردم عموم به باید نیز دولتی غیر و انتفاعی غیر سازمانهای و خصوصی

. است متغیر افراد و سازمانها فعالیتهای و تصمیمات نوع حسب بر است فردی چه به و کسی چه طرف از پاسخگویی

. پاسخگوست، پذیرند می سازمان تأثیر توسط شده انجام کارهای وسیله به که کسانی قبال در سازمانی هر کلی حالت در

شود)دیوید  می اجرایی قانون حاکمیت و شفافیت اعمال طریق از تنها پاسخگویی که اینجاست مهم نکته

 (.160؛1384هیوم،

عه وابسته به در حکمرانی خوب همه افراد باید از فرصت های برابر برخوردار باشند. رفاه یک جامعدالت و برابری: 

ه گروه های تضمین این امر است که همه اعضای آن احساس کنند در آن جامعه ذی نفع هستند. برای تحقق این امر هم

 .(UN-HABITAT, 2006)های الزم برای افزایش توانمندی های خود برخوردار باشندآسیب پذیر باید از حمایت 

 زدهابشت تصمیمات از و شود تهیه مردم درازمدت منافع به توجه با بایستی حکومت تصمیمات یعنیاجماع سازی: 

 گروهای بین مومی درع اجماعی تا برد بهره سازیتصمیم در مخالف و موافق نظرات تمام از بایستی و کرد خودداری باید

 هاسیاست تدوین برای مخالف و موافق با کردن مشورت سازیاجماع در. گیرد صورت جامعه توسعه به نیل برای سیاسی

 .باشدمی مهم

 منابع از و کنند عمل جامعه نیاز راستای در نهادها و فرایندها که آنست معنای به خوب حکمرانی: 4بخشی واثر کارآیی

 در طبیعی منابع از صحیح استفاده گیرنده بر در خوب مرانی حک زمینه در کارآیی نمایند. مفهوم استفاده نحو بهترین به

 (.2005نیست)کافمن و دیگران،  کارآیی فنی معنای به فقط و هست نیز زیست محیط از حفاظت و پایدار توسعه جهت
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - participation 
2-  Responsiveness  
3 - Accountability 
4 - Efficiency and Effectivenes 



 منوچهری                     

 

191 

 

 تفکیک مولفه ها: شاخص های حکمروایی مطلوب به 1جدول شماره 

 مولفه های حکمرانی خوب شاخص ها

 مشارکت

 زادی سیاسیآ -                    نظر اظهار حق -

 تکثرگرایی رسانه ها -اجماع)توافق جمعی(              -

 انتخابات آزاد و منصفانه -

 پاسخگویی

 رفتار اخالقی و صادقانه -پاسخگویی                         -

 اعتماد -شفافیت                           -

 پذیری مسئولیت -

 عدالت و برابری

 تساوی حقوقی -کیفیت مقررات                    -

 توزیع عادالنه -انصاف                              -

 میزان تحمل تنوع -حاکمیت قانون                   -

 اجماع سازی
 توافقات گسترده -              جمعی ارتباط -

 استانداردسازی حل اختالف ها  -تعامل گروهی            -

کارایی و اثر 

 بخشی

 آشوب فقدان -                       فساد کنترل -

 اثربخشی دولت -کارایی اداری                       -

 ثبات سیاسی -کارایی قضایی                      -

 در محیط جهانی رقابت توانایی -

 

 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه -3

است و به عنوان چهارمین شهر  شهرهای ایرانکالنو یکی از  شهرستان کرج، مرکز استان البرزکرج مرکز 

همچنین این شهر دومین شهر ایران است که دارای قطار شهری )مترو تهران کرج  .شودبزرگ ایران شناخته می

برابر با  1395جمعیت شهر کرج برپایه سرشماری سال . خط تفکیکی مترو است 6هشتگرد( و همچنین 

 تن 1٬973٬470شهر کرج به کالن شهر بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه نفر 1٬592٬492

کرج . است شهر پرجمعیت خاورمیانهبیست و دومین کالن و ایران پرجمعیت شهر چهارمین کرج. رسدمی

کیلومتر  5125های کشور است، با مساحت ترین رشته کوهن استان ایران که نام آن بر گرفته از مرتفعتریکوچک

کرج پس از . استدرصد( از وسعت کشور را به خود اختصاص داده 0/31مربع، کمتر از نیم درصد)حدود 

این  .استداده شده« ایران کوچک»ترین شهر مهاجرپذیر ایران است و به همین دلیل به آن لقب بزرگ تهران

 .دارد را جمعیت رشد باالترین درصد 3/14با رشد جمعیت ساالنه  شهرهای ایرانکالنشهر در میان 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کرج(: نقشه و موقعیت جغرافیایی شهر 1شکل)

 

 سالم ینظام ادار یهایژگیو و یسالمت ادار -4

اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و  نیتأم تیسازمان قابل کیعوامل  هیاست که کل یتیوضع ،یادار سالمت

الزم و به  ریو تداب ییرا در اسرع وقت شناسا یو موانع اهداف سازمان یو قانون یادار یانحراف از هنجارها توانند یم

آمده است  ی( از سالمت ادار1969)لزیما فی(. در تعر1: 1375 ،ی)جهادکشاورزندیرفع آنها لحاظ نما یهنگام را برا

سازش  یخود برا ییبا آن، ارتقا و گسترش توانا یخود و سازگار طیسازمان در مح یبه دوام و بقا یسالمت سازمان»

 یدارااست که در مبادله اطالعات قابل اعتماد است،  ی(. سازمان سالم، سازمان117: 1384جاهد، «)اشاره دارد شتریب

الزم بر حسب اطالعات به دست آمده است، نسبت به اهداف سازمان  راتییتغ جادیا یبرا تیانعطاف و خالق تیقابل

به ارتباط خوب و  دیتهد رایز آورد یرا فراهم م دیداز ترس و ته یو آزاد یداخل تیو تعهد است. حما یگانگی یدارا

 یم کیعالقه به کل نظام، حفاظت از خود را تحر یانعطاف را کاهش داده و به جا تیقابل رساند، یم بیسالم آس

 :کند یم انیب ریسازمان سالم را به شرح ز های یژگیو «یساعتچ» (.74-58: 1369)عباس زاده، کند

 رایمند به اعالم نظرات خود در مورد مشکل هستند زو عالقه کنند یاحساس تعلق م کارکنان نسبت به سازمان 

 .شود یاقدام م ینینسبت به حل آنها با خوش ب

 سازنده  یکمک و همکار ی. کارکنان آماده براردگی یبه صورت آزاد و داوطلبانه صورت م یمساع کیتشر

 .کنند یم یادیراستا تالش ز نیبه اهداف هستند و در ا لیدر جهت ن

 دانندیمتحد شده و خود را موظف به رفع بحران م گریکدیرفع آن با  یکند برا دیموسسه را تهد یهرگاه بحران .

 .نندیبیو توسعه م یریادگی یفرد مستعد و توانا برا کیرا به عنوان  گریکدیکارکنان 

 صداقت در رفتار کامالً مشهود است و ردگی یانجام م یکار به طور عاد شرفتیدر ارتباط با پ یانتقاد گروه .

 .کنندیاحساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها احساس نم گریکدیکارکنان نسبت به 
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مهم  شانیو حضور در موسسه برا کنندیمشارکت م هاتیکارکنان کامالً تحرک دارند. بر اساس انتخاب و عالقه در فعال

 ریز یهایژگیو توان یسالم، م ینظام ادار نهیدر زم ینظر اتیادب یبررس با (.14: 1378، بخش است)عالقه بندو لذت

 سالم برشمرد: ینظام ادار یرا برا

 جامعه شکل گرفته باشند؛ یواقع یازهایبر اساس ن ینظام ادار یهادستگاه 

 باشند؛ هیو با روح یبا دانش، تعهد سازمان یها افرادسازمان یانسان یروین 

 داشته باشند نه بازدارنده؛ زندهیجنبه انگ ینظام ادار نیها و قواننظام 

 اهتمام ورزد؛ یواقع یعملکرد بر اساس برون دادها یابیبه ارز 

 شده باشد؛ عیتوز اریداشته و قدرت و اخت یجنبه مشارکت یو رهبر تیهدا 

 کیواکنش نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکرات یبه خوب یرونیب هایو نسبت به محرک ریپذانعطاف 

 کند؛ زیپره

 د؛ینما یتلق هیرا به عنوان اصل اول یمشتر تیرضا 

 د؛ینظام به طور مستمر در اصالح آن استفاده نما یاز بازخوردها 

 مورد توجه  جدی طور به عملکردشان خصوص در ها دستگاه یو گزارش ده یریپذتیمسئول ،ییپاسخگو

 رد؛گی یقرار م

 نظام است. یعملکرد و سازوکارها مات،یمردم از تصم یآگاه شیافزا ت،یشفاف 

 یعوامل مؤثر بر تحقق سالمت ادار -4

 کیدر  یکرد. تحقق سالمت ادار یمؤثر بر آن را بررس یابتدا الزم است عوامل یبه سالمت ادار یابیدست یبرا

 آن فراهم شود. در پژوهش یریگشکل یهانهیاست تا زم یمستلزم وجود عوامل و منابع مختلف ینظام ادار ایسازمان 

 نییتب یبر سالمت ادار رگذاریبا فساد و عوامل تأث زهو مبار یریشگیبه عنوان عوامل پ یمختلف، عوامل گوناگون های

 یابیارز ،ییو پاسخگو تیشفاف ،یمنابع انسان یتوانمندساز ،یمانند ساختار سازمان، فرهنگ سازمان یشده است. عوامل

. با توجه به یو فرهنگ یطیو عوامل مح ینظارت یهامنابع و...، دستگاه زیو تجه ینظام مال ،یعملکرد، استفاده از فناور

عامل  نیا گاهیجا نییاست ابتدا جهت تب یدر تحقق سالمت ادار یینقش تمرکززدا یپژوهش حاضر به دنبال بررس نکهیا

( کنترل 1را به سه دسته  یکالن عوامل تحقق سالمت ادار یبنددسته کیدر  ،یعوامل مؤثر بر سالمت ادار ریسا نیدر ب

 ،یبنددسته نی. در اپردازد یآن م نییکرده و به تب میو ساختار دولت، تقس ی( عوامل ادار3 ی( فرهنگ سازمان2و نظارت 

 قرار گرفته است. یو ساختار دولت مورد بررس یعوامل ادار رمجموعهیدر ز ییعامل تمرکززدا

 

 کنترل و نظارت -1-4

داور را دارند که منافع مردم و  کیمردم و دولت بوده و حالت  نیحلقه ارتباط ب کی یو بازرس یکنترل یهاسازمان

کنند که علل  یسع دیها باسازمان نی. در واقع اکنندیم تیدر برابر قدرتمند حما فیو از ضع دهندیدولت را سازش م

تقلب و فساد را برطرف سازند و  ت،یری: سوء مدلیاز قب یساالروانیرا همراه با مشکالت د ییفقدان کارا یهاشهیو ر

و  ینظارت یهانقش سازمان رو نیبرسانند. از ا رانهیشگیپ ریبا توسل به تداب ییو کارا یاخالق یآن را به سطوح باال

 کشورهادر  یجهت مسائل ادار یاساس هیپا کی یسالمت ادار یحفظ و برقرار ،یاز لحاظ کنترل و بازرس یبازرس
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کشورها  یوارد چارچوب حقوق یدر طول زمان کوتاه یو نظارت یکنترل ینهادها (.14:1385،یی)باباشودیمحسوب م

داشت. از  یاساس یحقوق مردم ضرورت نیو تضم هیسازمان جهت کنترل حقوق پا کیبه  ازیاز همان ابتدا، ن رایشد ز

 یحفظ و برقرار و ییاجرا یهادر دستگاه نیقوان حیصح یدر اجرا یعدالت ادار وانیو د یرو نقش سازمان بازرس نیا

 یم یو روانشناخت یبرخورد کردیرو قیاز دو طر ینظارت یها(. دستگاه11:1388،ی)کمالستیقابل انکار ن یسالمت ادار

کارکنان  گردیو پ ییو جزا یادار قاتیشامل تحق یبرخورد کردی. روندیکمک نما یسالمت ادار یبه حفظ و ارتقا توانند

باشند  یکسان افتنی یبه طور فعال و متمرکز در پ توانند یها مسازمان نیلحاظ، ا نیاست از ا یمتخلف در دستگاه دولت

 طیو توسعه مح جادیشامل ا رانه،یشگیپ یکردیبه عنوان رو یروانشناخت کردروی. اند گرفته دهیرا ناد یکه امانت عموم

 راه کی نی. اشود یمردم م نیبدر  اتیو رشد اخالق شیدر جامعه است و باعث افزا یدرستکار شیافزا یمساعد برا

 تیتقو کردیرو نیاست. هدف از ا یمردم مبتن یروانشناخت های یژگیو و هیاست که بر روح رانهیشگیو پ دارپای حل

متوجه ارج  کردیرو نای( 43:1388پور، مردم است)نجف نیدر ب یدرباره نظم و درستکار یو اعتقاد ینید های ارزش

چون  هایی مردم است؛ ارزش نیو وجدان کار در ب یاحساس درستکار تیو تقو یومعم یواال های نهادن بر ارزش

و اعتقاد به قدرت و حضور همه جانبه خداوند در  یشناسفهیترها، وظاحترام به بزرگ گران،یمراقبت از د ،یدرستکار

و  ها استیبتوانند در س یرتو نظا یکنترل یهاتا سازمان شود یآنچه که باعث م تیجمله است. در نها نیهمه امور از ا

و  ینظارت یهاو انسجام دستگاه یکارآمد ندیموفق عمل نما یسالمت ادار یحفظ و ارتقا تیخود و در نها های برنامه

: 1380ه،یقوه قضائ یو اطالع رسان یاست)معاونت اجتماع ینظارت یهادستگاه یمستحکم و متقن برا یحقوق یوجود مبان

1-29.) 

 یفرهنگ سازمان -2-4

 و هنجارها ها، ارزش ها، فرض شیشامل پ یسازمان»است.  یفرهنگ سازمان ،یاز عوامل تحقق سالمت ادار یکی

 دیآیعامل کنترل به حساب م کیفرهنگ به عنوان  یآنهاست. فرهنگ سازمان یسازمان و رفتارها اعضای ملموس عالئم

و تناسب فرد در  یستگیکه شا ی. به طورشودیم انکارکن رفتار در ها شکل دادن به نگرش ایکه موجب به وجود آمدن 

از سازمان  یکه فرد بتواند به عنوان عضو شودیموجب م سازمانی فرهنگ با فرد رفتار و ها سازمان، تناسب نگرش

و  طیمشکل است. مح اریآن به طور واضح بس انیاست که ب ی(. فرهنگ ازجمله اصطالحات81: 1385 نز،یراب)«دیدرآ

مشخص کننده  ابدی یظهور م یسازمان رفتارهای و هاباورها، ارزش یکه تمام ییسازمان به عنوان جا یفرهنگ عموم

به کارکنان، رفتار آن را  یرفتار یبا ارائه الگوها ی. فرهنگ سازمانباشد یم یسالمت ادار زانیظر مسازمان از ن تیوضع

 یمثبت به کارکنان، موجب م های ـــزندهیبرانگ یو معرف زشیانگ های وهیش تیتثب قیاز طر نیو همچن دهد یجهت م

 خالف قاعده یبه رفتارها یراه کارکنان عالقه و توجه کمتر نیکه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند. از ا شود

 یموجب متعهد شدن کارکنان نسبت به خود و نسبت به گروه م ی. فرهنگ سازماندهند یسازمان از خود نشان م های

 یررسمیسازمان غ یریگشده و باعث شکل گریکدیبه  یو روان یشدن کارکنان از نظر روح کیباعث نزد نیچن. همشود

 زیکه آن چ آورد یبه وجود م یزینسبت به چ تیتعهد و مسئول یدر افراد نوع یررسمیاساس، سازمان غ نی. بر اشودیم

است. فرهنگ از نظر  یاجتماع ستمیس تیتثب یبرا یعامل یفرهنگ سازمان تیفرد است. در نها یاز منافع شخص شیب

 دیمناسب )در رابطه با آنچه که با یارائه استانداردها قیاز طر تواندیکه م دیآیبه حساب م یبه عنوان چسب یاجتماع

 یفضا نکهیا ی(. برا44-38: 1380 ،یسازمان را به هم متصل کند)محمود ی( اجزاندیبگو ایسازمان انجام دهند  یاعضا

ن در سازما یسالمت ادار جادکنندهیا هایمؤلفه دیبا ابد،یسوق  یبه سمت سالمت ادار یادار یهادستگاه یمعمو



 منوچهری                     

 

195 

 

باورها و ادراکات  یریگبر شکل رگذاریتأث یداشته باشند. فرهنگ به عنوان عامل یرا به سمت تعال ییهمنوا یریجهت گ

« باشد تیحائز اهم یسمت سالمت ادارحرکت سازمان به نددر رو تواندیآنها م یشغل یکارکنان و متعاقب آن رفتارها

خواهد  یتحقق سالمت ادار سازنهیو سازنده در سطح سازمان زم یفرهنگ قو کی( وجود 10:1385،یو دلو ی)ابزر

کامل داشته و  یها و اهداف سازمان آگاهسازمان، از رسالت یوجود دارد اعضا یکه فرهنگ قو ییهابود. در سازمان

حداکثر شدن  الزم وجود دارد. کارکنان ییهمسو ت،یریاهداف کارکنان، سازمان و مد انیآنها تعهد دارند و در م بهنسبت 

و  یعامل مثبت در جهت عملکرد سازمان کیامر  نیکه ا دانندیم یمنافع خود را در گرو حداکثر شدن منافع سازمان

 ینقش فرهنگ سازمان یبه بررس ی( در پژوهش1391)آصفو  یعی(. رب11:1385 ،یو دلو یاست)ابزر شتریب یاثربخش

 373نمونه  کیاطالعات از  یآورپژوهش که حاصل جمع نیا یهاافتهیاند پرداخته یاز بروز فساد ادار یریشگیدر پ

است. از  یآمدن فساد ادار نییفرهنگ و پا یهاشاخص نیب یاز رابطه معنادار یاست، حاک یادار نیاز متخصص ینفر

جامعه  ،یسازمان یهااند از: ارزشعبارت تیاولو بیپژوهش به ترت نیدر ا یمؤثر بر فساد ادار یفرهنگ یهاجمله مؤلفه

 نیا یاصل شنهادی. پیزشیانگ یهاوهیو ش نیادیبن یهاارزش ،یفرد یهاکنترل رفتار، ارزش ،یبخش تیو هو یریپذ

و آصف،  یعیبوده است)رب یانضباط جیرا یکردهایرو ردر کنا یو ساختار یفرهنگ کردیدادن به رو تیاولو قیتحق

. از شودیمحسوب م یسازمان یقو یمهم فرهنگ جیکارکنان از نتا یاز سو یمطلوب شغل یرفتارها بروز (.45: 1391

 اشاره نمود: ریبه موارد ز توان یم یو فرهنگ یطیعوامل مح گرید

 الزم را در رابطه  های یآگاه ایکه  یا)به گونهیدولت یهاباال بودن فرهنگ عموم مردم در مواجهه با سازمان

 احقاق آن باشند(؛ یالزم برا یرگی یبه پ لیما ایقادر  ایخود داشته باشند و  فیبا حقوق و وظا

 نقطه مقابل  گر،یناپسند د یشغل یرفتارها ریکار در رفتن و سا ریو از ز یبودن فرهنگ کار، که کم کار یغن

 شوند؛ یآن محسوب م

 ران؛یمد یمناسب از سو یو رفتار یاخالق یارائه الگو 

 یم یکارکنان در ارتکاب مفاسد ادار قیرجوع که مانع از تشوبجا و مناسب ارباب  یهاانتظارات و خواسته 

 (.209-210، 1380کشور،  یزیرو برنامه تیری)سازمان مدددگر

 یو ساختار یعوامل ادار -3-4

عوامل  یو ساختار یاست. عوامل ادار یو ساختار یعامل ادار یفساد ادار ایبر سالمت  رگذاریعامل تأث نیسوم

 یسازمان یهاتیآن، فعال لهیاست که به وس یاوهیش ایراه  ،یها هستند. ساختار سازمانسازمان یمرتبط با ساختار ادار

عوامل انجام کار را  یهاتیتا فعال آورندیرا به وجود م ییتارهاها ساخ. سازمانشوندیو هماهنگ م یدهسازمان م،یتقس

 زین ی. نمودار سازمانشودیم انینما یر نمودار سازماند ی. ساختار سازمانندیهماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نما

را به عنوان ابعاد  یادیز یهاری(. متغ15: 1385 ،یسازمان است)اعراب یندهایو فرا هاتیاز کل فعال تیرؤنماد قابل کی

 ک،یتفک ار،یاخت ضیتفو ،یدگیچیاستقالل، تمرکز، پ ،یادار یبه اجزا توانیاند، از آن جمله منام برده یساختار سازمان

اشاره  یو سطوح سلسله مراتب عمود یاستانداردساز ،ییگرانظارت، تخصص طهیشدن، ح یاانسجام، حرفه ت،یرسم

سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که  یو تمرکز به عنوان ابعاد اصل تیرسم ،یدگیچیبعد پ هکرد. اغلب دانشمندان بر س

: مقصود از ردیگیسه رکن مورد توجه قرار م نیا یساختار سازمان یزیرطرح در (.78: 1380پور،  ی)قلسه بعد به نیا

: 1387وجود دارد)دفت،  ای شودیسازمان انجام م کیاست که در درون  یفرع یهاستمیس ایتعداد کارها  ،یدگیچیپ
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 کی)تفکادیز مراتبسطوح سلسله  یها دارااست که در آن سازمان یساختار ،یو رسم دهیچیپ ی(. ساختار سازمان29

مشکالت  دهیچیپ یچندگانه باشند. در ساختارها ییایجغراف های ( و مکانیافق کینظارت گسترده)تفک طهی(، حیعمود

 شیرا افزا ینوآور دیخود در مقابل رقبا با تیحفظ موقع یها براو سازمان ابدی یم شیرا افزا یکنترل و هماهنگ

 ندیاست و به طور فرا یطیمح نانیحاصــل عدم اطم یـدگیچیپ .(Arnold and Feldman, 1986:241دهند)

با آن، در خود  قیتطب یسازمان برا ،شود یم یطیمح نانیعدم اطم شیموجب افزا ریو متغ دهیچیپ طیمح ،یچرخش

 نیب یو هماهنگ ـادیافراد سخت، سلسله مراتب ز نیگونه ساختارها، ارتباطات ب نی. در اکند یم جادیا یدگیچیپ

 یثابت یروشن نشده و عرف ادار یافراد به درست فیپرسنل مشکل است. وظا اتیو نظارت بر عمل یتیریمات مدیتصم

بداند و صرفاً در  یگریکار را متعلق به د یبه نحو یهر متصد شودیافراد باعث م فیوجود ندارد. ابهام در وظا زین

به  ستند،یو معلوم ن قیدق یبه طور کل فیبا اوامر مافوق به انجام کار بپردازد و از آنجا که وظا ایموارد کامالً مشخص 

کار  نکهیا لیامور به دل انیتفاوت داشته باشد، متصد یبا روال جار یمورد خاص مطرح شود که جزئ کیکه  نیمحض ا

مذکور باعث  طی. شراندینمایم میمافوق مستق از انجام سرباز زده و منوط به دستور ستیآنان ن فیمورد نظر جزو وظا

 ریفاقد صراحت الزم باشد، تعب نامهنییآ ایکه قانون  ی. به خصوص در مواردشودیها مافراد و سازمان یاقهیعملکرد سل

 یناش یهاسازمان ایافراد  فیاست. تداخل در وظا یادیبروز مشکالت ز سازنهیکه زم ردیگیآن را م یجا یفرد ریو تفس

 یسازمان در واحدها التیتشکلذا باشند.  لیسازمان دخ نیچند فهیوظ کیانجام  رد شودیاست که باعث م طیشرا نیاز ا

 یتیعامل عمده در بروز نارضا کیامر  نیمبهم قرار گرفته که هم فیوظا زیاهداف نامتناسب و ن هیبر پا ییو اجرا یادار

سوءاستفاده افراد فاسد را به وجود  نهیزم تیفرد شده و در نها صالیو است یباعث درماندگ زین طیشرا نیمراجعان است. ا

کنند. معموالً  دهیچیموضوع را پ شتریتا هر چه ب کندیبه افراد ناصالح کمک م طیشرا نیدر ا یادار ی. بوروکراسآوردیم

و با  دهدیدالل تن م ایکن نوان واسطه، کارچاقبا ع یافراد یهاو درمانده شدن فرد است که به خواسته یبعد از خستگ

حد  ای زانیبه م ت،یرسم .کندیخود را حل م یمشکل فرد ،یبا عنوان فساد ادار یمشکل اجتماع کیکمک به تداوم 

و طبق نمودار  قیبه طور مکتوب و دق یروابط سازمان ،ی. در سازمان رسمکندیاشاره م ،یاستاندارد مشاغل سازمان

 گردد؛یابالغ م ر،یتوسط مد یبه طور رسم زین یبعد راتییو در صورت لزوم، تغ شودیم حیکارکنان، تشر یبرا یسازمان

 یعیو در صورت لزوم، به طور طب شودیم انیکارکنان ب یبرا یبه طور شفاه یسازمان بطروا ،یررسمیدر سازمان غ یول

 ادیز تیبه درجه استاندارد بودن کارها در سازمان اشاره دارد. اگر رسم تی(. رسم277: 1387 ان،ی)رضائ ابندییم رییتغ

 انیو روشن ب حیممکن است به صورت صر تیانجام کار دارد. رسم یچگونگ یبرا یکم اریشغل اخت یباشد، متصد

مقررات  شامل ادراک کارکنان از نکهیتواند به صورت مکتوب باشد و هم ا یآن هم م یعنیباشد  یضمن نکهیا ایشود 

را  تیاز رسم ییدرجه باال کنواختیو  یسازمان است. مشاغل ساده و تکرار دیباشد اما نوع مکتوب آن مورد تأک زین

 یدارند از جمله وکال یکم تیدارند رسم ازیچندگانه ن یهاکه به مهارت یمشاغل ابلهستند، در مق رایبالقوه پذ

متفاوت است. کارکنان سطوح بــاال که  زین گریبه سطح د یاز سطح تی. رسمیکارکنان اجتماع ن،یمهندس ،یدادگستر

و در قسمت  نییدر سطح پا نانهستند در مقابل کارک یکم تیرسم یشده سروکار دارند دارا یزیربرنامه ریغ یبا کارها

را  یو هماهنگ ردیگیکاهش تنوع صورت م یبرا تی(. رسم67-64: 1385 نز،یهستند)راب یادیز تیرسم یدارا دیتول

را از  یریگمیتصم ــاریدر عــوض اخت یولــ بردیم نیاست که ابهام را از ب نیباال ا تیرسم یای. از مزاکندیم لیتسه

 .(Fredrickson 1986,283) کندیافراد سلب م
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 تجزیه و تحلیل داده ها -5
و همچنین وضعیت متغیرهای  آمار توصیفی برای اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در این پژوهش از

و برای پاسخگویی به سواالت پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های  تحقیق استفاده شده است.

به طور کلی در این پژوهش از روش های آمار  متفاوت با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس  استفاده گردیده است.

برای آزمون پایایی سؤاالت  استفاده شده است. (AHPتحلیل سلسله مراتبی) زیه وتوصیفی، آمار استنباطی و روش تج

تحلیل سلسله مراتبی استفاده  گردیده است. بر اساس نتایج تحلیل داده  پرسشنامه از ضریب سازگاری در روش تجزیه و

 ها و براساس بردار ویژه بدست آمده:

درصد  39درصد از پاسخ دهندگان را مردان و   61بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته  مبانی دموگرافیک تحقیق:

درصد متاهل بوده اند. از نظر سن، بیشترین فراوانی  38درصد افراد پاسخگو مجرد و  62از آنها را زنان تشکیل می دهند. 

که نشان از جوانی جامعه آماری  سال است 32سال است. میانگین سنی پاسخگویان  30تا  20مربوط به گروه سنی 

 درصد، نمای جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دهد.  37تحقیق دارد. از لحاظ تحصیالت مقطع دیپلم با 

 یافته های استنباطی پژوهش -6

شهروندی مفهومی است که با مسولیت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه همراه عدالت، برابری و مسولیت پذیری: 

عه مدنی، شهروند دریافته است که بی مسئولیتی انسانهای پیرامونی، او را در مسیر پر نوسانی قرار می دهد است. در جام

و چناچه خود نیز نسبت به پدیده های پیرامونی بی مسئولیت باشد محیط زندگی خود و دیگران را دچار آسیب می کند. 

اری و تعاون و بار مسئولیت خود و دیگران را به دوش زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندی، تالش برای همک

(. این معیار بر مسئول بودن و به عبارت دیگر، حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران 97:1395کشیدن است)فتحی، 

نتایج توصیفی  در قبال شهروندان استوار است. بنابراین وجود سازو کارهایی برای پاسخ گویی مسوالن ضروری است.

یق)جدول( نیز نشانگر پایین بودن میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیران شهری در ارتباط با مسئولیت تحق

پذیری به عنوان یکی از فاکتورهای حکمروایی خوب شهری می باشد. اصوال در شرایطی که مدیران شهری مسئولیت 

سبت به مدیریت شهری در شهروندان ایجاد می فعالیت های انجام شده را بر عهده نگیرند یک نوع بدبینی و دلسردی ن

  گردد، که این امر متعاقبا مانع از مشارکت بهینه آن ها در امور شهری می گردد.

 

 پذیری مدیران شهری مسولیت و برابری میزان رضایت شهروندان از عدالت، -( 2جدول )

 نگارندهمأخذ: یافته های تحقیق بر اساس مطالعات 

 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم مسولیت پذیریعدم  

 درصد درصد درصد درصد درصد شاخص مسولیت پذیریگویه های مرتبط با 

 10 12 21 31 26 برابری فرصت ها

 15 8 26 21 30 تخصیص بهینه منابع و امکانات

 10 18 20 29 23 عدم تبعیض جنسیتی

 28 4 21 30 17 استفاده از آموزش برای آگاه سازی شهروندان برنامه ها



 4شماره 4، دوره1401هار بجغرافیا و روابط انسانی،                       

198 

 

 1پاسخگویی:
پاسخگویی از مقتضیات حکمروایی خوب است. نه تنها موسسات دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان های 

خگوست اینکه چه کسی به چه کسی پاس جامعه مدنی نیز بایستی پاسخگوی عموم و همچنین موسسات ذی نفع باشند.

، در حالت کلی یا موسسه باشد و یا خارج از آن، متغیر است.بسته به اینکه تصمیم ها یا عملکردها در داخل سازمان 

سخگویی نمی تواند سازمان ها یا موسسات پاسخگوی افرادی اند که از تصمیم ها یا عملکردهای آنها تاثیر می پذیرند. پا

ز نشانگر یننتایج توصیفی تحقیق)جدول(  (.53: 1388ر، تاجدا بدون شفافیت و رعایت قوانین اعمال گردد)تقوایی و

ز فاکتورهای پایین بودن میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیران شهری در ارتباط با پاسخگویی به عنوان یکی ا

مور شهری احکمروایی خوب شهری می باشد. و این امر موید عدم توجه به نظرات شهروندان و دخالت دادن آنها در 

 ندان برای مشارکت در امور شهری می شود.می باشد؛ که در بلند مدت موجب کاهش انگیزه شهرو

 
 یزان رضایت شهروندان از پاسخگویی مدیران شهریم -( 3جدول )

 ماخذ: یافته های تحقیق 

 

 2کارآیی و اثربخشی: 

مین أآورند که نیازها را ت سازمان ملل کارایی و اثر بخشی را چنین تعریف کرده است: فرآیندها و نهادها نتایجی به بار

حکمروایی خوب به معنی آن  (.502: 1393یدری وخیرخواهان،حکرده و در عین حال بهترین استفاده از منابع بشود)

است که فرآیندها و موسسات، نتایجی را ارائه کنند که نیازهای جامعه را برآورده سازند و در کنار آن به بهترین شکل 

مفهوم کارآمدی درحیطه حکمروایی خوب، استفاده پایدار از منابع طبیعی وحمایت از محیط  .ننداز منابع بهره برداری ک

با توجه به بررسی میدانی محدوده مورد مطالعه میزان کارایی و (. 1388، زیست را نیز در بر دارد)تقوایی و تاجدار

مطلوبی قرار دارد. نتایج جدول توصیفی اثربخشی فعالیت های مدیران شهری از نظر شهروندان در سطح قابل قبول و 

نیز بر باال بودن سطح کارایی و اثر بخشی فعالیت های مدیران شهری از نظر شهروندان محدوده مورد مطالعه داللت 

  دارد.
 

 

                                                           
1 . Accouuntability 
2 : Efficiency and Effectiveness 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم عدم پاسخگویی 

 درصد درصد درصد درصد درصد گویه های مرتبط با شاخص دوم

 3 10 21 35 31 تعهدپذیری مدیران

شفافیت پذیر بودن برنامه ها، اهداف و 

 استراتژی ها

23 38 27 8 4 

 4 18 25 33 20 باورپذیری ذینفعان برای پاسخگویی

 2 4 29 45 20 میزان اعتراض مردم به عدم تشریح برنامه ها
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 یزان رضایت شهروندان از کارایی فعالیت های مدیران شهریم -( 4جدول )

 مأخذ: یافته های تحقیق 

      1شفافیت :

شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم های گرفته شده از مقررات و قوانین است و بدین مفهوم است که اطالعات آزادانه 

در اختیار کسانی قرار گیرد که از این تصمیمات و اجرای آن تاثیر می پذیرند. همچنین شفافیت  اًدر دسترس و مستقیم

(، یک 1995به نظر پپینریو) .(54: 1388 یعنی اطالعات کافی که به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد)تقوایی و تاجدار،

نتایج توصیفی  .(74: 1396، همکارانو است)پاداش « شفافیت»مبنای اصلی برای اعتماد سازی بین دولت و ملت، 

پژوهش)جدول( نیز نشان دهنده پایین بودن شفاف سازی مدیران شهری در انجام امور شهری است. که این امر بیانگر 

عدم آگاهی شهروندان از چگونگی انجام تحقیقات، برنامه ریزی و اجرای پروژه های شهری می باشد. در واقع یکی 

عدم تحقق اهداف طرح های شهری، همین عدم شفاف سازی مدیران شهری در کلیه مراحل آن از مهمترین دالیل 

 می باشد.

 

 
 میزان شفافیت مدیران شهری در انجام امور شهر از نظر شهروندان -( 5جدول ) 

 مأخذ: یافته های تحقیق 

 

 

                                                           
1 . Transparency 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کارآییعدم  

 درصد درصد درصد درصد درصد های مرتبط با شاخص اولگویه 

 36 24 23 13 4 نحوه استفاده صحیح از منابع در دسترس

 42 15 26 8 9 بهبود مستمر اقدامات و فعالیت ها در این منطقه

 38 20 25 7 10 بهبود فرآیند یادگیری تعاملی

 39 21 17 15 8 افزایش مستمر کیفیت مهارت ها و کارآفرینی شهری

 35 31 17 7 10 نحوه استفاده صحیح از منابع در دسترس

خیلی   زیاد  متوسط  کم  عدم شفاف سازی  

 زیاد

 درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  گویه های مرتبط با شاخص پنجم

 3  12  15  40  30  میزان آگاه سازی مردم

 5  9  25  40  21  میزان صداقت مدیران شهری

 10  5  34  32  19  رعایت اصل صداقت در دادن اطالعات

 6  6  21  39  28  میزان عملی شدن وعده های مدیران
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 1 رعایت قانون : 

ی اداره کننده برقراری شرایط و زمینه های الزم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادها 

 1397الهی، نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانونمندی است)صرافی و عبد می باشد،شهر، شورای اسالمی و بخش خصوصی 

قانونی در  وانین کارآمد، رعایت عادالنه چهارچوب هایمنظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری وجود ق. (115: 

ب حاکمیت خو. (502: 1396تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری ها است)برک پور،

ر راس آن دنیازمند چهارچوب های قانونی بی طرفانه ای است که غیر مغرضانه اجرا شود. خصوصا باید حقوق بشر و 

پذیر  ها حفظ شود. اجرای بی طرفانه قانون فقط با وجود سیستم مستقل و نیروی پلیس سالم اجراحقوق اقلیت 

قانونمداری  نتایج توصیفی پژوهش)جدول( نیز بیانگر رضایت باالی شهروندان از. (1389است)محمودیان و زکی پور، 

 مسئولین شهری می باشد.

 

 

 

 نظر شهرونداننونمداری مدیران شهری از میزان قا -( 6جدول )

 ماخذ: یافته های تحقیق 

 

 نتیجه گیری  بحث و -7
 خدمات از وسیعی طیف با عمومی سازمان یک عنوان به ها شهرداری در اداری فساد و سالمت میزان گیری اندازه

. است کرجشهر کالن یکی از ضرورت برنامه ریزی آتی در رسیدن به بهره وری از منابع انسانی در شهرداری کارکرد و

 آگاهی است، شده باعث کشوری هر در آن از ناشی تبعات و جهان در اداری فساد و سالمت موضوع روزافزون اهمیت

 وضعیت به دستیابی در مؤثری گام بتواند کالن یا و خرد سطح در چه کشور از بخش هر در سالمت کنونی وضعیت از

 از دسته آن المللی بین شفافیت سازمان تعریف طبق مالی -اداری فساد. باشد اداری، فساد و سالمت نمره در آل ایده

 آن، انجام از هدف ثانیاً و بزند لطمه عمومی منافع به اوالً که شود می شامل را دولت مسئوالن و کارکنان های فعالیت

 رویکردها ترین شایع و بروزترین از اخیر سالیان در .باشد دیگر شخص به یا( کننده اقدام کارمند)عامل به فایده رساندن

 آمیخته شکل به شهری مدیریت نظام یک واقع در که است شهری مطلوب حکمرانی رویکرد شهری، مدیریت زمینه در

 حضور پروژها و ها برنامه تمامی در دولت و خصوصی بخش مدنی، جامعه ارگان سه که کند، می تداعی را موزون و

                                                           
1 . Rule of low 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم عدم رعایت قانون 

 درصد درصد درصد درصد درصد گویه های مرتبط با شاخص چهارم

 29 33 25 5 8 میزان پایبندی شهروندان به قوانین

 25 20 27 16 12 میزان پایبندی مدیران شهر به حقوق شهروندی

 27 32 19 10 12 میزان اگاهی مدیران شهر از حقوق شهروندی

 31 26 14 11 18 میزان پایبندی مدیران شهر درعدم جانبداری از خواص

 28 38 19 7 8 میزان مقاومت مدیران شهر در برابر تخلف
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 توسعه و کارآیی عدالت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، چون معیارهایی با الگو، این. دارند مستمر و فعال

 بر توسعه رویکرد حکمروایی، شهری با زندگی کیفیت سطح بردن باال خدمات، مناسب توزیع به بیشتر توجه بر انسانی

 و موثرترین عنوان به دارد تاکید روستا محیطی زیست و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، کنترل ساالری، مردم مبنای

 شده آوری جمع آماری اطالعات اینرو از. است شده مطرح شهرها، سطحی چند مدیریت کارگیری به روش پایدارترین

 مطلوب حکمروایی های منطقه مورد مطالعه تا حدودی شاخص مجموعه مدیریت در که دهد می نشان شده پردازش و

 ذکر روند این کردن برطرف جهت اجرایی راهکارهایی است شده سعی ادامه در که است نشده کارگرفته به خوبی به

 گردد؛

 پیشنهادات برای مسئوالن

  عملکردهای خود در برابر مردم از طریق مسئولیت پذیری، پاسخگو بودن و شفاف بودن در برابر وظائف و

 برگزاری جلسات عمومی، ترویج شبکه های ارتباطی الکترونیکی و ...

  تعامل و ارتباط با نهادهای دولتی و مسئوالن فرادست به منظور جذب اعتبارات در جهت بهبود زیرساخت

 های عمرانی در سطح شهرها

 از مشارکت ها آنها در تمامی برنامه ها  دخیل کردن مردم در تصمیم گیری ها و بهره گیری 

  بررسی میزان رضایتمندی از تمامی مراجعه کنندگان حضوری و غیر حضوری 

 .رعایت اصل توازن و برابری بین تمامی مراجعه کنندگان بنحوی که عدالت برقرار گردد 

 پسماندها  و جامد زاید مواد مدیریت و محیط بهداشت، منابع از برداری بهره یکسان در اصولی ارائه ضوابط

 در محیط زیست شهری

 شغلی فرصتهای ابعاد در ویژه به شهر با همزیستی و منفی مدیریتی در مورد مجاورت تبعات از جلوگیری 

 حتی یا و مسکن اجاره خصوص به و زندگی شرایط ارزانی مزیت از زیرساختها و خدمات از مندی وبهره

 مند. بهره مسکن یا زمین خرید

 منطقه ای برای خود مدیریتی  -تقویت ظرفیت و اقتدار محلی 

 پیشنهادات برای مردم)جامعه مدنی(

  شرکت فعال، گسترده و جدی تشکل ها و نهاد های مردمی در هرگونه برنامه و تصمیمی که برای مجموعه

 شهری و منطقه ای اتخاذ شود.

  آموزش های الزم در زمینه فعالیت های عمرانی، افزایش توان مهارتی و حرفه ای از طریق یادگیری و دیدن

 کشاورزی، دامداری، اقتصادی و اجتماعی و اطراف کالنشهرها ...

 نسبت به  اجتماعی تحرک الگوهای و رفتارها، هنجارها، نگرش ها در نظر گرفتن عدالت و مساوات در طرز

 مشوالن و شیوه مدیریت شهری

 و کنترل، شهرها حریم در واقع مجموعه شهری مجاورت ایایمز دلیل به شهری منطقه شفاف بودن مقیاس 

  محالت غیررسمی و حاشیه نشینی توسعه در موثر منابع و فعالیت، جمعیت فضایی انباشت و تمرکز

 جمعی موثر در جهت آبادانی و پیشرفت شهری و منطقه ای و گروهی کار به اعتقاد و نگرش 
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( چارچوبی نظری برای بررسی 1381)بینگاهام پاول و مونت، رابرت جی جونیور،آلموند، گابریل آبراهام،  .1

 .سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی

-(، مدیریت فرهنگ سازمانی )مفاهیم، الگوها، تغییر( با رویکرد تعالی1385ابزری، مهدی و دلوی، محمدرضا ) .2

 .گرا، اصفهان: قاصدسحر

وری و یادگیری مستمر با سالمت نظام اداری، مجموعه مقاالت ( تعامل نظام بهره1379اکبر )ی، سید علیاحمد .3

 .همایش سالمت نظام اداری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

های ( مدیریت علمی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش1379)استونر، جیمز .4

 .فرهنگی

های فرهنگی، ویرایش دوم، چاپ ( طراحی ساختار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش1385سید محمد ) اعرابی، .5

 .پنجم

 حمل و مسکن بهینه الگوی ارائه ،1400تخصصی جغرافیا و روابط انسانی،  علمی مجله موالن، امین، صفدری .6

 شهر موردی نمونه)فازی معیاره چند گیری تصمیم مدل از استفاده با شهری پذیری زیست افزایش برای نقل و

 79-65 ، صفحه1400 ، دی15 پیاپی شماره ،3 شماره ،4 ، دوره(تهران

 .( مدیریت عمومی، تهران: نشر نی1378لوانی، سید مهدی ) .7

نامه های بهبود آن، پایان(، مشکالت کارکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و شیوه1385بابایی، جمشید ) .8

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسکارشناسی ارشد، 

( نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه حمیدرضا برداران شرکا و علی دینی 1378بانک جهانی ) .9

 .های بازرگانیترکمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش

اشیم، ترجمه ( حکومتداری مدیریت و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته ب1379ترنر، مارک و هیوم، دیوید ) .10

 .عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی

 .25(، عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان ، توسعه انسانی پلیس، ش، 2010توالیی، روح اله ) .11

ثبت بررسی تاثیر سالمت سازمانی و عدالت سازمانی بر نگرشهای م "(پایان نامه کارشناسی ارشد1394سعادتی رضا) .12

دانشکده  -)مطالعه موردی : ادراه کل امور مالیاتی استان آذربایجانشرقی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی  کارکنان

 مدیریت

 .159(، سالمت سازمانی، مجله تدبیر، شماره 1384جاهد، حسینعلی ) .13

 .( فساد اداری، تهران، انتشارات وثقی، چاپ اول1375حبیبی. نادر ) .14

( تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر 1387دفت، ریچارد ال ) .15

 .های فرهنگی، چاپ نهمپژوهش

( در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. فصلنامه 1391ربیعی و آصف ) .16

 .58-45: 10، شماره 4مدیریت دولتی، دوره 
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 .( مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ یازدهم1387رضائیان، علی ) .17
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