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 باسمه تعالی

 الف( مقذمه :

-سی اص وطًسَب ثشای ممبثلٍ ثب آن سیبستُبیی سا اتخبر وموًدٌ فسبد یىی اص مسبئل ػمًمی دس وطًسَب ثًدٌ ي ثسیب

 اوذ.

دس جمًُسی اسالمی ایشان ویض ایه مسبلٍ ثٍ ػىًان یىی اص مسبئل ػمًمی دغذغٍ مسئًالن ي موشد  اسوو ي ایوه    

 ممبثلٍ ثب آن یىی اص آسمبوُبی اومالة اسالمی ثًدٌ وٍ دس لبوًن اسبسی وطًس مىؼىس ضذٌ اسو.

توًان آن سا  تػًیت ضذ وٍ موی  0991س لبوًن استمبی سالمو وظب  اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد دس سبل ثشای ایه مىظً

ثٍ ػىًان یه سیبسو ػمًمی مًسد مغبلؼٍ لشاس داد. تحلیل ایه سیبسو ي ثشسسی اثؼبد مختلو  آن ثوب ووبسییشی    

 اسصیبثی مفیذ يالغ ضًد.  تًاوذ ثشای خظ مطی یزاسان ي ثبصیگشان مختل  دس حًصٌ اجشا ي سيضُبی ػلمی، می

یًیی، تًغویٍ، وظوبسو ي اسصیوبثی مغوشت اسوو.      دَی مسبلٍ، پیصثشای تحلیل َش خظ مطی پىج وبسوشد سبخو

 (  0999پًس، فمیُی، )للی

تًاووذ  لجل اص تحلیل َش خظ مطی اتخبر سيیىشد متىبست ثب آن مفیذ خًاَذ ثًد. ایشچٍ َش سيیىشد دس تحلیل موی 

ص مًضًع پیچیذٌ خظ مطی ػمًمی ومه وىذ يلی متىبست ثب عجیؼو مسبلٍ ػموًمی ضوبیذ   ثٍ ضىبخو صيایبیی ا

 سيیىشدی سا ثشای تحلیل سجحبن داد. 

دس ایه وًضتبس تالش می ضًد تب ضمه مؼشفی اجمبلی سيیىشدَبی تحلیل سیبسو ػمًمی ي وبسوشد آن دس تحلیل 

دَبیی ووٍ ثیطوتشیه ووبسوشد سا ثوشای تحلیول ایوه       خظ مطی استمبی سالمو وظب  اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد، سيیىش

 سیبسو داسد پیطىُبد ضًد.  
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رویکردهای تحلیل سیاست و کارترد آن در تحلیل سیاست ارتقای سالمت اداری و مقاتلهه تها   ( ب

 فساد:

، 2، تًغویٍ ثوٍ مطوتشی   0ثشای تحلیل خظ مطی ػمًمی ضص سيیىشد يجًد داسد وٍ ػجبستىذ اص: سيیىوشد مىغموی  

.(Mayer, Daalen, 2109) ي فشایىذی 5، مطبسوتی4، تؼبملی9مجبحثٍ ای
6 

 :وىذ تب ثب استفبدٌ اص یشایی اسو وٍ دس آن پژيَطگش تالش مییه سيیىشد اص اوًاع اثجبوا رویکرد منطقی

یش،ایجوبد داووص   تحلیول داصد. يظیفٍ اغلی سيضُبی التػبدی ي سبیش سيضُبی تجشثی ثٍ مًسد مؼیىی ثپش

   ثبضذ.ایه سيیىشد تحمیك، يظیفٍ تحلیلی ممذمبتی می دس ثبضذ.جذیذ می

ثٍ مىظًس استفبدٌ اص ایه سيیىشد ثشای تحلیل سیبسو استمبی سالمو اداسی ي ممبثلٍ ثب فسوبد، الص  اسوو   

ثب استفبدٌ اص مغبلؼبو تجشثی، مذلی ثشای تؼییه ػلل ي ػًامل موًثش ثوش سوالمو اداسی ي فسوبد عشاحوی      

اسی ي ممبثلٍ ثب فسبد ثٍ تحلیل سیبسوو موزوًس پشداخوو. اص آوجوب ووٍ وگوبٌ       ضًد ي ثب سىجص سالمو اد

یشایی ثٍ مسبلٍ فسبد وبلع ثًدٌ ي سىجص آن ویوض ثسویبس سوخو اسوو دس مغبلؼوبو موشتجظ ثوٍ        اثجبو

 ضًد.( ي یب ضبخػُبی مشتجظ مبوىذ ضبخع تجشثٍ فسبد پشداختٍ میCPIسىجص ادسان فسبد )

  

 :وىوذ.  َبی سیبسی یب ساَجشدی سا ثشای مطتشیبن تبمیه مییش تًغیٍتحلیلدس ایىجب  توصیه به مشتری

 ثبضذ.   تًغیٍ يظیفٍ تحلیلی اغلی می

َبیی وٍ ثٍ مجلس ثٍ مىظًس ثبصوگشی دس لبوًن استموبی سوالمو   تًان تًغیٍثب استفبدٌ اص ایه سيیىشد می

ٍ     وظب  اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد پس اص ديسٌ آصمبیطی داضو. اص سًی د َوبی  یگوش ثوشای توذيیه آیویه وبمو

                                                            
1 rational 
2 Client Advice  
3 Argumentative 
4 Interactive 
5 Participatory 
6 Process 
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اجشایی دس سغح َیبو ديلو ي یب اجشای تىبلی  اختػبغی ي یب ػمًمی تًغیٍ َبیی سا ثٍ دستگبٌ َوبی  

-تًاوىذ دس امش وظبسو اص وتبیج تحلیل سیبسوو ثُوشٌ  َبی وظبستی وطًس ویض میاجشایی اسائٍ ومًد. دستگبٌ

 مىذ یشدوذ.  

 حلیلگش ثٍ غًسو فؼبل دس ثحث ي یفتمبن سیبسوو ثوٍ ػىوًان یوه     دس ایه سيش ت ای:رویکرد مباحثه

 ثبضذ.ضًد. سيضىگشی يظیفٍ تحلیلی اغلی میثبصیگش مستمل دسين ي ثیشين اص ديلو دسییش می

اص آوجب وٍ ضىبسبیی ي مسبلٍ فسبد ي ضىبسبیی ساٌ حلُبی ممبثلٍ ثب آن وبمالً متبثش اص مجبوی وظشی ي پبسادایم 

ییشی فسبد سیستمبتیه و، ایه سيیىشد ومص مًثشی دس تجییه ایه مسبلٍ داسد ي اص ضىلوظشاو اسحبوم ثش 

 ومبیذ. َبی جذیذ فسبد ثٍ ثُبوٍ اجشای سیبسو ممبثلٍ ثب فسبد جلًییشی میي یًوٍ

 :یش ثشای َمفىشی ثبصیگشان ولیذی ي مطبسوو یش ثٍ ػىًان یه تسُیلدس ایىجب تحلیل رویکرد تعاملی

ٍ   وىىذ، وموص آفشیىوی موی   بمذَبی مًسد تشجیح خًد سا تؼییه میوىىذیبن وٍ پی ای وىوذ. وموص ياسوغ

 ثبضذ.مُمتشیه يظیفٍ تحلیلی می

توًان ثوٍ فُوم    ثب استفبدٌ اص ایه سيیىشد ثشای تحلیل سیبسو استمبی سالمو اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد، موی 

اداسی ي ممبثلوٍ ثوب فسوبد     مطتشن ثیه ثبصیگشان ولیوذی ي مطوبسوو وىىوذیبن مسوبلٍ استموبی سوالمو      

سی وطوًس، ثوبصیگشان مُوم دس    پشداخو. فؼبالن التػبدی، ثخطُبی اجشایی ي وظبستی مًجوًد دس وظوب  ادا  

سیبسو استمبی سالمو اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد َستىذ وٍ الص  اسو ثب ایجبد مفبَمٍ ي صیبن مطتشن ثوٍ  

 تحلیل جبمغ مسبلٍ دس ثستش ایشان پشداخو.

 

 تحلیلگش یب محمك ثٍ ػىًان یه عشفذاس، مىبفغ ثبصیگشان خوبمًش دس فشایىوذ خوظ   کتیرویکرد مشار :-

 وىذ. يظیفٍ تحلیلی اغلی دس ایه سيیىشد دمًوشاتیضٌ وشدن اسو.آيسی ي مبَشاوٍ مغشت میمطی سا جمغ
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مشد  ي حتی متُمبن ي مجشمبن ثبصیگشان خبمًش دس سیبسو استمبی سالمو اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد 

تًاوذ ثٍ دلیل ػذ  تبمیه مىبفغ تىذ. افضایص سسمیو ي وظبسو ثب َذف پیطگیشی ي ممبثلٍ ثب فسبد میَس

تًاوذ التذاسوشایی سا تطذیذ ومًدٌ ي ػمًمی ي یب تحمیل َضیىٍ ثٍ مشد  ي ویض افضایص ومص ديلو، می

اوگبسی مػبدیمی اص فسبد ي یب مشد  ثٍ ػىًان ثبصیگشان مُم يلی خبمًش سا وبدیذٌ ثگیشد. َمچىیه جش 

تًاوذ حمًق متُمبن ي یب مجشمبن سا تضییغ ومبیذ. استفبدٌ اص سيیىشد تىبست وبدسسو مجبصاو ثب جش  می

تًاوذ دس دمًوشاتیضٌ وشدن ایه مطبسوتی ثشای تحلیل سیبسو استمبی سالمو اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد می

 ثش ثبضذ.سیبسو ي ضىیذن غذای ریىفؼبن خبمًش ثسیبس مً

 :وىذ. َذایو فشایىذ خظ مطوی دس  آفشیىی میتحلیلگش ثٍ ػىًان یه مذیش ضجىٍ ومص رویکرد فرایندی

ساستبی خشيجی داسای سجحبن ثٍ ػىًان ثخطی اص يظوبی  تحلیلوی تؼشیو  ضوذٌ اسوو. يظیفوٍ اغولی        

  تحلیلی عشاحی اسو.  

ممبثلٍ ثب فسبد ایه سيیىشد ثٍ مب وموه   ثب وگبٌ سیستمبتیه ثٍ مسبلٍ ثشای تحلیل استمبی سالمو اداسی ي

وىذ وٍ ثب دس وظش یشفته اَذاف ايلیٍ ي خشيجیُبی مًسد اوتظبس ثٍ تحلیل ایه سیبسو ثپشداصیم. ایوه  می

فشؼ استًاس اسو وٍ سيیىشد ومص مُمی دس ایجبد استجبط ثیه اجضای مختل  سیستم داسد ي ثش ایه پیص

تمبی سالمو اداسی خشيجوی موًسد اوتظوبس سا تؼیویه وموًدٌ ي      سیبستگزاسان دس َىگب  تذيیه سیبسو اس

 اوذ.  استجبط میبن َشیه اص اجضا سا دس تحمك اَذاف مذ وظش داضتٍ

تی تحلیل سیبسو تبویذ ثش مذل سیستمی ي اوتخبة اص میبن ثذیلُبی سیبسوو داسد. ایشچوٍ ایوه    سيیىشدَبی سى

سبالساوٍ ثوش آوُوب غبلوت اسوو ي     اوذ صیشا وگبٌ فهذ لشاس یشفتٍسيیىشدَب دس مًاسد صیبدی مًفك ثًدٌ اوذ يلی مًسد وم

َوبی اخیوش آیوبَی اص ثوبصیگشان متؼوذد ي تًجوٍ ثوٍ مىظشَوبی         تًجُی ثٍ اثؼبد سفتبسی ي سیبسی وذاسوذ. دس دٍَ

-َب ثٍ یًوٍیًوبیًن ي يیژیی چىذوبوًوی ثًدن ثسیبسی اص فشایىذَبی خظ مطی مىجش ثٍ تًسؼٍ اوًاع مختل  وگبٌ
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ی اای، مطبسوتی ي مزاوشٌي ومطُبی تحلیل سیبسو ي اثضاسَب ي سيیىشدَبی تحلیل جذیذ مبوىذ سيیىشد مجبحثٍ َب

تشی ثٍ ومص ثبصیگشان ي ضجىٍ ثبصیگشان خظ مطی می ضًد. دس ایوه  ضذٌ اسو. دس سيیىشدَبی جذیذ تًجٍ ػمیك

یىفؼبن مختل  ضىبسبیی ي دس تحلیل سیبسوو  ضًد تب ػاليٌ ثش اثؼبد رَىی دس فشایىذ تحلیل رسيیىشدَب تالش می

دسییش ضًوذ وٍ ایه امش ضشایغی سا فشاَم می وىذ تب وتبیج تحلیل سیبسو تًسظ ریىفؼبن ثیطتش موًسد اسوتفبدٌ   

 لشاس ییشد.

 رویکرد مناسة ترای تحلیل سیاست ارتقای سالمت اداری و مقاتله تا فساد:انتخاب ( چ

ثبضذ، الص  اسو َبیی ویفی، ثسیبس پیچیذٌ ي داسای اثؼبد مختل  میسبد پذیذٌاص آوجب وٍ مسبلٍ سالمو اداسی ي ف

ومبیىذ، استفبدٌ ومًد. اص یه عشفی استفبدٌ اص مذلُب دس سبصی سا دوجبل میوٍ اص سيیىشدَبیی وٍ َذف چىذيجُی

ًسد مغبلؼٍ یشایی وٍ داسوذ ثشای تحلیل پذیذٌ پیچیذٌ مسيیىشد مىغمی ممىه اسو ثٍ دلیل يیژیی تملیل

غالحیو وذاضتٍ ثبضىذ، اص عشف دیگش محذيدیتُبی ػلمی ي تحلیلی وٍ دس مشحلٍ سیبستگزاسی ي اجشای آن 

سبصی ثب َذف ایجبد داوص دس خػًظ سالمو اداسی ي فسبد دس ایشان پشداختٍ ومبیذ ثٍ سبدٌيجًد داسد، التضب می

وىذ تب ضمه استفبدٌ اص ومبط ضُبی تشویجی ثٍ مب ومه میضًد. ثشای ایه مىظًس ثب وگبٌ ػملگشایبوٍ استفبدٌ اص سي

یشایی ومبط ضؼ  آن سا ثب سيضُبی ویفی ثشای تحلیل سیبسو استمبی سالمو لًو سيضُبی ومی مجتىی ثش اثجبو

 اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد دس ایشان ثشعشف ومبییم.

تًاوذ دس تحلیل سیبسو استمبی سالمو یم مطبسوتیي  تؼبملی، فشایىذیثشای ایه مىظًس تشویجی اص سٍ سيیىشد 

اداسی ي ممبثلٍ ثب فسبد مىبست ثبضذ. دس سيیىشد فشایىذی ثب عشاحی مذل سؼی دس ػیىی وشدن مسبلٍ ي تؼییه 

ساثغٍ ثیه اجضا غًسو پزیشد. ثب تًجٍ ثٍ پیچیذٌ ي اوتضاػی ثًدن مسبلٍ ثشای اجتىبة اص تجؼبو تملیل یشایی اص 

تی ثشای تًجٍ ثٍ اثؼبد سفتبسی ي سیبسی ثبصیگشان متؼذد سیبسو استمبی سالمو اداسی سيضُبی تؼبملی ي مطبسو

 ي ممبثلٍ ثب فسبد مًسد استفبدٌ لشاس ییشد.
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تًاوذ َبی ومی ي ویفی ي ویض استفبدٌ اص سيضُبی تحلیل ویفی دس وىبس سيضُبی تحلیل ومی میآيسی دادٌجمغ

 ثش غىبی تحلیل ایه سیبسو ومه ومبیذ.
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