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 تحلیل پیشینه اصالح نظام اداری در ایران

 

 

 
 

 

 چكیده

 ییاجرا نيماش نیقوه است و ا که مرتبط با هر سه دآییم حساببهدولت  ییاجرا نيماش ینظام ادار

هت را ج یو روش و ساختار منابع انسان هاستميس ،یالتيو مقررات، ساختار تشك نيابزار چهارگانه قوان

که  یو مؤثر تردهبا توجه به نقش گس ی(. نظام ادار1378 ،یرسپاسي)م دارد ارينقش خود در اخت یفایا

 یآن موجب ارتقا ییایو پو یمحسوب شده و کارآمد هتوسع یهارساختیاز ز یكیدر امور کشورها دارد 

بهداشت و درمان و... است.  ،یاسيس ،یاجتماع ،ینظام اقتصاد ريکشور نظ یهانظام ریسا کارآییسطح 

بوده است و در  یمختلف قبل و بعد از انقالب اسالم یهادر دستور کار دولت یاصالح و تحول نظام ادار

گذشته، همه  یهاشده است. در دهه نیگوناگون تدو یهااستيها و سمهبرنا ن،يدوران قوان نیطول ا

 یكی ینظام ادار زیرااند، کشور بوده یاصالح و تحول در نظام ادار شهیها قبل و بعد از انقالب در انددولت

دت و مدت و بلندمتوسعه و تحقق اهداف کوتاه شرفت،يبه پ یابيو دست تاس یهر حكومت یاز ارکان اصل

 وابسته است. یو هماهنگ نظام ادار كپارچهیبه عملكرد سالم،  یاز منابع، همگ نهيبه یريگهبهر

 یدناکارآم زين یکنون طیدر شراو روبرو بوده  یها و مشكالت فراوانهمواره با چالش رانیا یادار نظام

و عدم  یادار هروزمر یهایريدرگ هکشور مبدل شده است. غلب یجد یهاچالشاز  یكیبه  ینظام ادار

 قيو تعم ینظام ادار چالش وزمسئله، باعث بر نیا یموقع به اصالح اصولو به یعمل ،یعلم ،یتوجه جد

تواند اجرای هرگونه می سامانی نظام اداریطوری که ضعف و ناببه کشور شده است. یهاچالش ریسا

ام بحران نظ ،یزنشستگبا یهابحران صندوق ريکشور نظ یاساس یهابحرانسياست اصالحی در حوزه 

 .را با چالش مواجه کند ... و یكاريبحران ب ،یبانك

 ريدر چند دهه اخ یبه مسئله نظام ادار یعدم توجه کاف رسدینظر مبه یکنون طیتوجه به شرا با

 یمهم یهااستياسناد و س نكهیا رغمبهمزمن در کشور مبدل ساخته است.  چالشیمسئله را به  نیا

و  زمانگذشت  یول ،شده است نیبحران در آن تدو جادیاز ا یريو جلوگ ینظام ادار منظور اصالحبه

 اند.موفق نبوده هااستيها و سبرنامه نیآن است که ا انگريب یفعل تيوضع

 هاتاسيس ن،يقوان ليو تحل یبررس ،یو مهم جهت اصالح نظام ادار هياول یهااز گام یكی جهتنیبد

 تيعلل عدم موفقرهگذر به نیآن است تا از ا یشناسبيدر کشور و آس یاداراصالح نظام  یهاو برنامه

 ن،يقوان نیا یقبل و بعد از انقالب اسالم یهارو الزم است که در دورهنیابرده شود. از یها پبرنامه نیا

 یهابرنامه قيدق یشناسبيشده و ضمن آس یبررسآنها  یاتيعمل یهاوهيو ش هااستيها و سبرنامه

 .ردیصورت پذ یادار نظام اصالح یآت یهابرنامه نیالزم جهت تدو یهایزیرگذشته، برنامه
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آن از  یشناسبيدر کشور و آس یاصالح نظام ادار نهيشيپ ليو تحل نييگزارش حاضر درصدد تب

 امرتبط ب یهااستيها و سبرنامه ن،يقوان بخش اول و دوماست. در هاستيو س نيها، قوانبرنامه چهیدر

دو بخش،  نیا انی. در پاشوندیم ليو تحل یمعرف یاز انقالب اسالم و بعد قبل یاصالح نظام ادار

 یشناسبيدر بخش سوم آس. شودیتوسعه ارائه م یهادر برنامه یاصالح نظام ادار اتياز کل یبندجمع

های است. آسيب گرفتهو نظرات خبرگان انجام یعلم اتيبا مرور ادب یاصالح نظام ادار یهابرنامه

 :های اصالح نظام اداری در چهار دسته شاملبرنامه

به  ینفت یوارد شدن بدون ضابطه درآمدهای همچون کالن ملی موثر بر نظام ادار یهابيآس .1

 ی و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، نظام ادار

د نظام آمار و اطالعات و تكرار ی مثل نبواصالح نظام ادار یهابرنامه نیناظر به تدو یهابيآس .2

 شناسی دقيق آن، های قبلی بدون آسيببرنامه

با مسائل  یمشغوليت نظام اداری همچون اصالح نظام ادار یهابرنامه یناظر به اجرا یهابيآس .3

به  یو استخدام یعدم ثبات ساختار سازمان امور ادار، روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت

تحول و اصالح  یهاطراحان برنامه ییو جابجا تیریعدم ثبات مدی و اصالح ادار یاصل یمتولعنوان 

 ،در زمان اجرا یادار

 قيچارچوب و مدل دق کی مثل نبود یاصالح نظام ادار یهابرنامه یابیناظر به ارز یهابيآس .4

 یاصالح ادار شرفتيپ زانيم یابیمنظور ارزبه (یو کمّ قيمناسب )دق یهاشاخص یعدم طراحو  یعلم

 بندی شده است.دسته

ارائه شده  یاصالح نظام ادار یهامنظور بهبود برنامهبه یاصالح یاز راهكارها یبرخنيز  انیدر پا

ی و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، اولویت به اصالح نظام ادارآنها عبارتند از:  مهمتریناست که 

کار سازو طراحیی، ندیو فرآ یستميس رویكردی، استفاده از تاطالعا های یكپارچههسامانکارگيری به

 تقویت و خاص هر دستگاه طیاصالح متناسب با شرا ریزیبرنامه، منافع بازیگران براساسمناسب  یزشيانگ

 شورای اسالمی. مجلس ینقش نظارت
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 طرح و چارچوب نظری پژوهش. 9نمودار 

 
 

 مقدمه

 ای Administrative System ،یعلم اتيدر ادب نظام اداری برای شدهکار گرفتهواژه متداول به

Administration با امكانات  یکه مقامات عموم ییهاتياست. اداره عبارت است از مجموعه فعال

و  یرمحمديرا برقرار سازند )م یتا نظم عموم دهندیانجام م یبا توسل به اقتدار عموم ای یمعمول

 یدر مقابل بخش خصوص یبخش دولت یهاشامل سازمان ینظام ادار ف،یتعر کی(. در 1391 پور،حسن

 کی(. در 117: 1379 را دارند )ترنر، ییو پاسخگو نيبه قوان یبندیپا ،یاقتدار رسم یژگیاست که سه و

و  هاازماناز س یامجموعه شده نهیو نهاد یسازمانده ،یزیرساختار برنامه ،ینظام ادار گر،ید فیتعر

اعمال  ای تيمنظور اعمال حاکمدولت را به یهاو برنامه فيتكال ف،ین دولت است که وظاکال ینهادها

 ی(. در رابطه با عناصر نظام ادار1378 ،یقی)تصد آوردیم به اجرا در نيدر جهت تحقق اهداف مع یتصد

 نيوانق الت،يكبه چهار مقوله تش رانیدر ا یسنت طوربه یوجود دارد. عناصر نظام ادار یمتفاوتهای دگاهید

 یمثل الوان شمندانیاز اند ی(. بعض1391)رهنورد،  شودمی ميها تقسو روش یانسان یرويو مقررات، ن

 یبندحاکم طبقههای )کارکرد( و ارزش تیریرا به سه عنصر ساختار، مد ی( عناصر نظام ادار1389)

 یزیرنظام ینظام ادار»عبارت است از: کشور  یرسم سناددر ا ینظام ادار فی(. تعر1389 ،ی)الوان اندکرده

 یسايو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یامور اقتصاد یاتيعمل تيدار تمشاست که عهده یاسالم یاز نظام جمهور

 (. 1377کشور،  یو استخدام یاست )سازمان امور ادار یاسالم ینظام جمهور

جمع بندی و ارائه راهكارهای بهبود مرتبط با برنامه های اصالح اداری

جمع بندی براساس جلسات متعدد تیم پژوهشي و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران

آسیب شناسي برنامه های اصالح نظام اداری

:اعتبار سنجي
براساس نظرات خبرگان و جرح و تعدیل آسیب ها

(:گردآوری داده ها)روش مطالعه 
روش كتابخانه ای و مصاحبه

:روش تحلیل
گروه كانوني و جلسات هم اندیشي با اساتید

اصالح نظام اداری در قوانین، برنامه ها و سیاست ها

:اعتبارسنجي
ارائه به خبرگان و اصالح براساس نظرات آنها

:روش تحلیل
تحلیل محتوای كیفي

(:گردآوری داده ها)روش مطالعه 
(اسناد سیاستي و منابع آكادمیک)روش كتابخانه ای 
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به اشكال مختلف در  یاسيس یهانظام هيدر کل یاتيح انیعنوان شربه ینظام ادار یاساس نقش

ابزار مهم و  یجامعه انسان یحاکم بر آن برا یو بوروکراس یتداوم داشته است و نظام ادار خیطول تار

 یادار ظام(. ن2: 1391و همكاران،  یهي)فق دیآیشمار مبه یاسيس یهااهداف نظام شبرديدر پ یاساس

در آن با  حيصح تيکه اعمال حاکمدولت است  هایبخش نیگذارترتأثيرو مهمترین  از یكیکشور 

نشاط  جادیبا مردم دارد، در ا یو تنگاتنگ ميارتباط مستق نكهیا دليلبهبخش  نیا نياست و همچن تياهم

کشور و اقتصاد بدون  همدرن، ادار یايدر دن (.1396و همكاران،  ی)محمد است گذارتأثيرمردم  ديو ام

ارند. د یو اجتماع یاسيس یبر کارکردها یاساس تأثير یرادا یو ساختارها ستين امكانپذیر ینظام ادار

د در رش یادیز تأثير یقشر یايآس یکارآمد در کشورها یمختلف اذعان دارند که نظام ادار شمندانیاند

 (.7: 1395 ،یانیو کاو یداشته است )خاندوز 1991کشورها در دهه  نیا یاقتصاد

آنها  تیبا هدف هدا یبخش عموم ینهادها یهاآیندفرآگاهانه در ساختارها و  ريي( تغ2111) تيپول

در  رييتغ فرآیندجامع شامل  یكردیرو ی. اصالح نظام ادارداندیم یبه عملكرد بهتر را اصالح ادار

ن آ ریو نظا یانوناصالحات ق ،یعموم هيمال کارکنان، تیریمد ،ییتمرکززدا ،یساختار سازمان یهاحوزه

بهبود عملكرد  یمند در راستاهرگونه تالش نظام توانیم گرید یاز منظر(  ,2113UNDPاست )

ساختارها و  یمند، طراحدانست. منظور از تالش نظام یرا اصالح نظام ادار یعموم یها و نهادهاسازمان

. است یو عمل اداره امور عموم یو منطبق بر تئور یآگاهانه و منطق یبه شكل ،یبوروکراس یهافرآیند

 برمبتنی اصالح متناسب بوده، یو مفروضات الگو یاست که با مبان یرييتغ دجایا ،ییهدف نها

 تالش نیشده باشد. ا یمورد نظر طراح ینظام ادار تيوضع یمناسب باشد و برا رييتغ یهایاستراتژ

 یکه سطح زندگ یاگونهباشد به یمومع یو عملكرد نهادها یوردر جهت بهبود بهره دیمند بانظام

 (.4: 1393 ،یگدليب یو کاظم یهيرا ارتقا دهد )فقآنها  یزندگ یا بهبود داده و استانداردهاشهروندان ر

ت، کشور در ابعاد مختلف اس شرفتيتحقق پ یمهم برا یبه منزله ابزار ینظام ادار نكهیتوجه به ا با

ته جود داشمختلف آن و یهاها و مؤلفهبه بخش دنيانسجام بخش یالزم است باور مشترک برا نیبنابرا

 یهارساختیاز ز یكیکه در انجام امور دارد،  یاو گسترده عينقش وس دليلبه رانیا یباشد. نظام ادار

 ريدر مس یریناپذجبران یهابيبه آن سبب آس یتوجهیکه ب شودیمحسوب م شرفتيمهم توسعه و پ

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاامنظ ریاست که سا یرساختیز ینظام است. در واقع نظام ادار یهاتحقق آرمان

ظام ن یابيارزش کهدر صورتی. ابندیبه اهداف خود دست  توانندیاز آن نم یريگو ... بدون بهره یفرهنگ

به  یو اعتماد عموم ینظام ادار ییپاسخگو یو مستمر انجام شود، موجب ارتقا حيطور صحبه یادار

 (.451-451: 1396، و بودجهبرنامه )سازمان  ودشیآن م یو اثربخش کارآیی شینظام و افزا نیعملكرد ا

 یاصالح ساختارها كاركنان، يهمچون مشاركت عموم یمتعدد یهافرآیند یادار تحول

ر دولتمردان د یيپاسخگو ران،یكاركنان و مد یتوانمندساز ارات،یو اخت فیتناسب وظا ،یادار
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 گو،)مار كنديو ... را دنبال م يالعاتاط یهاوهیتوسعه ش ،ینظارت بر نظام ادارمقابل شهروندان، 

مند، منسجم و نظام یفرآیند ،یتحول اداراز منظری دیگر  (.848: 1394 ان،ینقل از منور هب 1996

 یادو اقتص یاسيس ،یاجتماع ،یفرهنگ یبا ساختارها هیجانبه و دوسوهمه ،یهدفمند است که ارتباط قو

 ادی یهماهنگ و همسو با ساختارها یبا حرکت یل در نظام ادارو تحو رييهرگونه تغ نیجامعه دارد. بنابرا

از بهبود و اصالح  تواندیم ی(. تحول ادار1376مقدم،  یخواهد بود )جعفر بخشجهيو نت سريشده م

را شامل  یتحوالت عمده اقتصاد یدر راستا یتا انقالب ادار ینظام ادار یو بازطراح یمختصر و مهندس

 یفایا یدر راستا ینظام ادار یهایتوانمند تیتقو ،یهدف از تحول ادار (.1396، و همكاران یشود )باران

 ها،انطباق نقش ،یهدف از تحول ادار گرید ريدولت است. به تعب یو نقش فعل فیکارآمد وظا

 ريگ)م شودیمحسوب م داریاز ملزومات توسعه پا یكیکه  است ینظام ادار یهاتیو قابل هایتوانمند

 (.82: 1385و پسران قادر،  یبه نقل از صائب 2115و پالمه، 

 از چهار منظر مورد بحث قرار داد: توانیرا م یتحول ]اصالح[ در نظام ادار مطالعات

ند اند. مانهای خصوصی و دولتی با یكدیگر مقایسه شدهبسترهای سازمانآنها  مطالعاتی که در .1

 1.وودرو ویلسونمطالعات 

کارگيری آن های استقراضی از بخش خصوصی و بهل اداری و مدلمطالعاتی که به موضوع تحو .2

با عنوان بازآفرینی  2مطالعه در این رویكرد، مطالعه آزبورن و گيبلرمهمترین  اند.در بخش دولتی پرداخته

 دولت است.

ترین مطالعه اند. شاخصهای دولتی و خصوصی پرداختهمطالعاتی که به ارتقای عملكرد بخش .3

گردد. برمی 4و کتل و همكارانش 3در رویكرد سوم به تحوالت اداری به مطالعات کارولين بنصورت گرفته 

شان تحت عنوان بازآفرینی خدمات عمومی ملی، ارتقای نظام اداری از طریق در مقالهآنها  تالش

 .سازی دولت توسط فنون جدید و تغيير فرهنگ منابع انسانی بودکوچک

کارگيری تجربيات بخش خصوصی در محيط سازی و بهصوصیموضوع خ نقد مطالعاتی که به .4

ر سازی و انتقادات وارده باند. در این رویكرد نيز مطالعات مربوط به خصوصیکاری بخش دولتی پرداخته

 (.51-47: 1392قرار گرفتند )خيرگو و همكاران،مد نظر  آن

مهم بوده  یهااز مسائل و چالش یكی شهيو بعد از آن هم یقبل از انقالب اسالم یاصالح نظام ادار

 عوامل ذیل بوده است: تأثيراصالح اداری پس از انقالب اسالمی تحت  است.

 ،های مربوط به دولت و وظایف و حدود آنتحول در اندیشه سياسی و دیدگاه .1

                                                 

1. Woodrow Wilson 

2. Osborne & Geabler 

3. Caroline ben 

4. Kettl et al 
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های سياسی متفاوت و پافشاری آنان در گيری گرایشها و شكلتغيير در ساختار سياسی گروه .2

 ،های خود درباره نقش دولتو دیدگاهمواضع 

قتصادی و اجتماعی بودن نقش دولت در حل مسائل ا مؤثراحساس نياز نسبت به کارآمدی و  .3

 (.41 :1395پور، )قلی نيازهای همگانی رفاه تأمينو های انقالب برای حفظ آرمان

 انقالب یروزيوره بعد از پاصالحات را به دوره قبل از انقالب و د نیا خچهیتار توانینگاه م کیدر 

الح مرتبط با اص یهاامهو برن نيصورت مختصر قوانکرد. در پژوهش حاضر ابتدا به یبندميتقس ،یاسالم

وجود  -مدرن در کشور ینظام ادار تيخصوص از دوران ورود و تثببه-که قبل از انقالب  ینظام ادار

ها و برنامه ن،يقوان براساس یبعد از انقالب اسالم ی. در ادامه، اصالح نظام ادارشودیم انيداشته است، ب

 اصالح نظامذکر است که  شایان ني. همچنشوندیم انيب یخیتار ريس براساسمرتبط  یهااستيس

 جادیو ا لیتشك ن،یقوان بیهمچون تصو یيهافرآیندها و كشور عمدتاً در قالب یادار

 نیتر. عمدهاست رفتهیها و ... صورت پذعملو دستورال هانامهنییآ هیها و شوراها، تهسازمان

 ند از:عبارت یمسئله اصالح نظام ادار ها برایبرنامه

 قبل از انقالب اسالمي 

 شمسی هجری 1311 سال در یکشور استخدام قانون اولين تصویب 

 (1356-1316) های عمرانی و توسعهبرنامه 

o (1325 سال در ریزینامهبر نظام )ایجاد 1324-1316ساله عمرانی اول برنامه هفت 

o بررسی نظام اداری کشور توسط مستشاران خارجی( 1337-1325ساله عمرانی دوم برنامه هفت( 

o (1347-1338ساله عمرانی سوم )برنامه هفت 

o  (1352 -1347)عمرانی چهارم  سالهپنجبرنامه 

o  (1356-1352)عمرانی پنجم  سالهپنجبرنامه 

 شمسی جریه 1337 کشوری خدمات سازمان تأسيس 

 1341 سال در کشور اداری عالی شورای تشكيل 

 شمسی هجری 1341سال  در سفيد انقالب دوازدهم اصل عنوانبه اداری انقالب اصل تصویب 

 1345 سال در یکشور استخدام قانون دومين تدوین 

 1345 سال در کشور استخدامی و اداری امور سازمان تأسيس 

 بعد از انقالب اسالمي 

 اسالمی جمهوری اول دهه در جدید نهادهای و هاسازمان تار حكومت و ایجادتغيير در ساخ 

 وزیر و ...(( )حذف نخست1368) ( و اصالح آن1358) قانون اساسی 

 های توسعهبرنامه 
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o 1372-1368 سال در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه اول برنامه 

o 1378-1374 سال در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه دوم برنامه 

o 1383-1379 سال در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه سوم برنامه 

o  1389-1384 سال در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه چهارم برنامه 

o 1395-1391 سال در فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه پنجم برنامه 

o  1411-1396برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 

 1381 سال در اداری تحول برنامه اجرای هفت و نتدوی 

 1386 سال در کشوری خدمات مدیریت قانون تصویب 

 1389 ماهفروردین در اداری نظام کلی هایسياست ابالغ 

 1389 سال در اداری تحول برنامه ده تدوین 

 1392 -هشت برنامه تحول اداری() نقشه راه اصالح نظام اداری 

 1393 -اداری نظام اصالح جامع برنامه 

 

 اصالحات نظام اداری قبل از انقالب اسالمي

کشور بعد از دوران قاجار و قبل از  ینظام ادار راتييمختصر اصالحات و تغ صورتبهبخش ابتدا  نیدر ا

مرتبط با اصالح نظام  یهاو برنامه نياقدامات، قوانمهمترین  و در ادامه شودیم یبررس یدوران پهلو

 .شوندیم انيبه بعد ب یشمس یهجر 1311از سال  یادار

 

 اصالح نظام اداری در عصر قاجار و مشروطه. 9

 یانساالردیوسنتی به نظام سلطنتی و  یدیوانساالراز نظام سياسی ایلی و  گذار عصر قاجار را باید دوره

 رانای داریوآمد روشنفكران ایرانی، در سيستم ارابطه با غرب و رفت دليلبهمدرن ناميد. در این عصر 

 .آغاز شد یرشدن نظام ادا تهيرخ داد و مدرن یتوجهتغيير و تحوالت قابل

وآمد نویسان متعددی که در عصر قاجار به ایران رفتسياحان و سفرنامه یهااساس گزارشبر

غ به اهداف شخصی دری يدنبرای رس و عنوانی وسيلههيچها از کنان ادارات و وزارتخانهداشتند، کار

است. در ابتدای پادشاهی  ودهبدون توجه به تخصص و ضوابط خاصی ب هاینورزیده و بيشتر استخدام

امور داخلی و خارجی کشور و تمام  هکه کلي بود« صدراعظم» مقام دربار نیتریفتحعلی شاه قاجار، عال

دولتی رایج بود )دروویل، در دستگاه  شدتبهداشت. در این ميان، دزدی نيز  نظر ادارات دولتی را زیر

 (.1395و همكاران،  یاريبه نقل از اله1367
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 -با وجود آنكه تغييراتی در ساختار اداری  یشمس 1285سال  در از پيروزی انقالب مشروطه پس

ش( برای  1287 ماهتير 2تا  1285 ماهمهر 13مجلس اول شورای ملی ) و توسط شد سياسی ایران ایجاد

 هب کشور، که نياز اداریولی راجع به سروسامان دادن به نظام  ،شد وضع قوانينی تهر بخش از مملك

 اسیاس ها و مجالس گامها و مشكالت پيش روی دولتچالش علتبهوضع قوانينی محكم و اصولی داشت، 

ميسيونی اینكه ک ( با1291 ماهدی 3تا 1288 ماهفروردین 24برداشته نشد. در مجلس دوم شورای ملی )

 ،شد لتشكي دستگاه دولتی و چگونگی استخدام افراد هورود ب معضالت حل منظوربرای وضع قوانين به

ه ماند. روس، بدون نتيج اولتيماتوم در کشور و تعطيلی مجلس با یثباتیومرج و باما بر اثر گسترش هرج

 ،احمدشاه قاجار افتتاح شد توسط مسیش1293کشور در  بر سال آشفتگی حاکم 3از  پس سوم مجلس

 ،دنياور ، بيش از یک سال دوامایران یطرفیرغم اعالم بسبب بروز جنگ جهانی اول، بهبه زودیولی به

 تگاهدس ومرج دربيشتر و نوعی هرج یثباتیوارد شد و موجب ب ییهابيکشور آس یلذا دوباره بر نهاد ادار

 (.68: 1383 ،دولت شد )تنكابنی اداری

نمایندگان با دیدن  مسیش 1311تشكيل مجلس چهارم شورای ملی در اول تيرماه  با سرانجام

ز شكل شدند. لذا ااوضاع نابسامان اداری ایران، خواستار اصالحات اساسی و وضع قوانينی برای حل این م

ه تشكيل شد یهااز دولت انگنمایند برخی کار مجلس چهارم، یكی از موضوعاتی که هميشهبه زمان آغاز

و  اول هنظام اداری ایران بود. در زمان کابين هانتظار داشتند توجه و سروسامان دادن به وضعيت آشفت

که به مجلس ارائه شد  ییهاکه در دوره مجلس چهارم تشكيل گردید، یكی از برنامه السلطنهقوام دوم

هارم، مجلس چ نمایندگان ميان ختار اداری کشور بود. ازمنظور اصالح سابه کشوریقانون استخدام  هالیح

این  ردبار نظام اداری ایران و نبود قانونی مرحوم مدرس از نخستين کسانی بود که معترض وضع تأسف

 :کندیم انيب ریشرح زبه یباره بود. وی در مجلس چهارم شورای ملی اظهارات

قانون استخدامی پيشنهاد مجلس بفرمایيد و الوزراء، رئيس الرحمن ... انشاءاهلل»

شوند در آن قانون تعيين شود که  وارد خدمت خواهندیشرایطی برای داوطلبان که م

 دیآیکه هر وزیری روی کار م شده و وکال باشند. غالباً دیده غير از قوم و خویش با وزرا

زد این بيست نفر به گردن . مرودیوزیر است بعد مماه سه آوردیهمراه خود م ربيست نف

این  کهی. وقتشودیکنيد که در عرض پانزده سال چقدر م . حاال حسابماندیملت م

طور شد من هم که یكی از اشخاص این مملكت هستم به قدر قوة خودم یک نفر الی 

قابل اصالح نيست مگر با داشتن قانون استخدام و از  سئله. این مکنمیوارد م نفر چند

)مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی، « ابليت و لياقت داخل خدمت شدنروی ق

 (.1395و همكاران،  یاريبه نقل از اله 32جلسه 

افتتاح گردید، با فشار جراید و مستخدمين دولتی،  1312در بهمن  که ملی پنجم شورای مجلس

برای اصالح این قانون تشكيل داد و قانون استخدام کشوری، کميسيونی  در موجود منظور رفع نواقصبه
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صورت گرفت. یاسائی از  قانونراجع به رفع نقایص این  یفراوان یهابحث مجلس حتی در جلسات علنی

 که مصوبين این دانستیشورای ملی، نواقص قانون استخدامی را در این امر م پنجم مجلس نمایندگان

 مجلس اند )مشروح مذاکراتيت اشخاص مدخليت دادهرا به جای لياقت و صالح یروابط شخص قانون

 .(1395و همكاران،  یارياله لبه نق 216شورای ملی، جلسه  پنجم

 

 اصالح نظام اداری پس از دوره قاجار تا انقالب اسالمي یهابرنامه. 0

و شعار  لیک اص عنوانبه شهيطوالنی داشته و هم یانهيشيو اصالح در نظام اداری کشور، پ رييتفكر تغ

مدرن  کيو بوروکرات یطور خاص بعد از استقرار نظام ادارها بوده است. بهتوجه همه دولت اساسی مورد

دستور کار دولتمردان  در یهمواره اصالح نظام ادار ک،ينظام بوروکرات یکژ کارکردها دليلبهدر کشور، 

و بعد از دوران قاجار  ینقالب اسالمکه قبل از ا یاقداماتمهمترین  طور خالصهبه 1بوده است. در شكل 

 یتحايتوضآنها مهمترین  خصوصو در ادامه در یصورت گرفته است، معرف یمنظور تحول و اصالح اداربه

 .شودیارائه م

 

 تاریخچه اقدامات اساسي اصالح نظام اداری قبل از انقالب اسالمي .9شكل 

 
 

از اقدامات مهم آن زمان بوده است.  یكی یقبل از انقالب اسالم یعمرانپنج برنامه  یو اجرا نیتدو

شد  نی]توسعه[ تدو یدر کشور پنج برنامه عمران 1356تا سال  1316و از سال  یقبل از انقالب اسالم

 یزیرگانه برنامهپنج یهادوره یاصل یبودند. محتوا سالهپنجساله و دو برنامه آخر ل، هفتکه سه برنامه او

 .آمده است 1طور خالصه در جدول قبل از انقالب به یعمران

كشوریاستخدامقانوناولینتصویب• 9329

(برنامه ریزینظامایجاد)اولعمرانيسالههفتبرنامه• 9396

دومعمرانيسالههفتبرنامه• 9309

كشوریخدماتسازمانتأسیس• 9331

سومعمرانيسالههفتبرنامه• 9338

كشوراداریعاليشورایتشكیل• 9342

سفیدانقالبدوازدهماصلعنوانبهاداریانقالباصلتصویب• 9349

كشوراستخداميقانوندومینتدوین• 9349

كشوراستخداميواداریامورسازمانتأسیس• 9349
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  اسالميقبل از انقالب  يعمران هایبرنامهخالصه  .9جدول 

 توضیحات بازه زماني برنامه عمراني

برنامه 

ساله هفت

 عمرانی اول

 دوره اول

(1316-1324) 

ه مصادف دور نیسازمان برنامه بود. ا ليمنظور تشكفراهم کردن مقدمات الزم به نيو همچن رانیدر ا یزیرتفكر برنامه یريگدوره، شكل نیا یژگیو مهمترین

ه نداشت. بود و شكل برنام یاپروژه شتريب ،یآغاز شد. برنامه اول عمران رانیدر ا یزیرگسترش تفكر برنامه یابتهاج برا یهاتيبا اواخر دوره رضا شاه بود و فعال

رار قمد نظر  ادیز یبرنامه موضوع نظام ادار نیکه در کشور وجود داشت، اصالً موفق نبود. در ا ییهاو چالش یمنابع مال کمبود ليدلبرنامه به نیا نيهمچن

 .بود یاو پروژه یعمران ،یبرنامه اقتصاد كردینگرفت چون رو

برنامه 

ساله هفت

 عمرانی دوم

 دوره دوم

(1325-1337) 

 یو عمران یاروژهصبغه پ شتريمانند برنامه اول ب زيبرنامه ن نیباشد. ا تریاتيو عمل ترقيکرد که دق یرنامه اول، سعتجربه ناموفق ب دليلبهدوم  یبرنامه عمران

برنامه  نیاست. در ا یاقتصاد مل هنگاه کالن ب یريگشكل نيو همچن یاو توسعه منطقه نيسرزم شیتوجه به موضوع آما یبا برنامه قبل شیهاداشت و تفاوت

 .را آغاز کردند رانیا ینظام ادار یشدند و مطالعه بر رو رانیاز دانشگاه هاروارد وارد ا یشد و گروه یشتريتوجه ب یظام اداربه ن زين

برنامه 

ساله هفت

 عمرانی سوم

 دوره سوم

(1338-1347) 

دوم و  مختلف برنامه یهاتيفعال نيب یه شناخت ناهماهنگبرنامه با توجه ب نیاست. ا رانیبرنامه جامع توسعه در ا نيسوم قبل از انقالب، اول یبرنامه عمران

بود و با  ییربنایز یهاهطرح و پروژه که عموماً در حوز یاول و دوم از تعداد مشخص یها. برنامهدیگرد نیجامع در برنامه، تدو نشيوجود ب تيدرک اهم

شكل برنامه به خود گرفت و از حالت طرح و پروژه  یواقع یبرنامه سوم، به معنا کهدرحالی شده بود.  ليتشك شدند،یو توسط دولت اجرا م یاعتبارات دولت

 یتصاداق یهاتيفعال یمواجهه با کند یبرا یاقتصاد تيتثب یهااستياعمال س یفهم چگونگ یو تالش برا یمباحث اقتصاد یبر رو ادیخارج شد. تمرکز ز

 هيهو ت ميبه سازمان برنامه محول شد. تنظ زين یزیرمرتبط با بودجه فیدوره وظا نیاست. در ا برنامه سوم یهایژگیکشور از و یخارج یهایو کنترل بده

از عوامل مهم توسعه  یكی عنوانبه یبرنامه به نظام ادار نی. در اشدبه سازمان برنامه محول  یبرنامه چهارم عمران نیتدو نيآن و همچن یبرنامه سوم و اجرا

 .توجه شد

 هسالپنجبرنامه 

 عمرانی چهارم

 دوره چهارم

(1347-1352) 

نا بر برنامه ب نینام نهاد. ا یزیردوران اوج برنامه توان،یدوران را م نیشد و ا شتريب یزیرموفق برنامه سوم توسعه، اعتماد به برنامه یاجرا دليلبهدوره،  نیا

 نیور در اکش یو استخدام یادار سازمان سيتأس دليلبهل از انقالب بوده است. در قب یو توسعه کشور یعمران یهابرنامه نیتراز موفق یكینظر کارشناسان 

 .کشور محول شد یو استخدام یو سازمان امور ادار یادار یعال یبه شورا ینشد و موضوع نظام ادار یبه نظام ادار یتوجه گریدوران در برنامه چهارم د

برنامه پنجم 

ساله عمرانی 

 پنجم

 دوره پنجم

(1352-1356) 

هم زد و باعث شد شاه و دولتمردان را به هایزیرنفت همه برنامه متيق شیافزا یبرنامه پنجم در دستور کار قرار گرفت ول یو اجرا نیدوره تدو نیدر ا

 از اهداف برنامه یكیآن بود.  یبرنامه پنجم در اجرا تيعدم موفق ليباال دل ینفت یآن غافل شوند و درآمدها یها و اجرااز برنامه ینفت یسرمست از درآمدها

 .است یبر عدم تمرکز خدمات ادار ديتأک شودیهدف مطرح م نیا لیکه ذ ییهایمشاز خط یكیبود که  یمل یعادالنه درآمدها عیتوز یپنجم عمران

 .1389، زنوزهادی ،1396 ،یمیو کر یليبرگرفته از ن خذ:آم
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و برنامه پنجم  یکمبود منابع مال دليلبهاول  محققان و خبرگان اذعان دارند که برنامه تیاکثر

 تيدوم، سوم و چهارم قبل از انقالب موفق یهابرنامه یول ،مواجه شد یبا ناکام یوفور منابع مال دليلبه

د را ملكرترتيب بهترین عبه برنامه دوم بعدبرنامه چهارم، برنامه سوم و  انيم نیداشتند. در ا ینسب

 .(15: 1389، زنوزهادی) اندداشته

 

 كشوری استخدام قانون تصویب اولین. 3

 رشتیقانون اگرچه ب نیا. ديرس بیبه تصو یشمس یهجر 1311در سال  یقانون استخدام کشور نياول

 یبرا ينینو يپرسنل يطرح سازمان يول ،دولت بود یهادستگاه يناظر بر مسائل استخدام

جه با تو یو تحول خوب كرد یزیريپ بود، ها كه متناسب با نوع هدف حكومت مشروطهوزارتخانه

 لياز قب یالتيو تشك یقانون، اصول سازمان نیکشور را موجب شد. در ا یموجود در نظام ادار طیبه شرا

مراتب هسلسل نييتع ف،یوظا ميتقس ها،تيو مسئول اراتيتناسب اخت ،ییوحدت قدرت اجرا هدف، نييتع

ها انهوزارتخ رو حقوق و دستمزد در اداره امو یستگیو شا یاهه شغلکار ر ستميو باالخره س یو درجات شغل

ماده بود  74فصل و  5و مشتمل بر  یشمس یهجر 1311قانون مصوب سال  نی. اشودیمشاهده م

 .(1389 ،یگدليب یبه نقل از کاظم 1373 ،یمي)فخ

 

 ساله عمراني اول(برنامه هفت) ریزیایجاد نظام برنامه. 4

کمک به ساختن یک دستگاه  جهت اشوزیریرسيدن به سلطنت و در زمان نخسترضاخان قبل از 

ها از برای گرفتن مشاوره مالی به آمریكا روی آورد و با موافقت انگليسی ،اداری و نظام مالياتی کارآمد

دعوت کرد تا ماليه کشور را سازماندهی مجدد کند. بوروکراسی دولتی که در این دوره  1آرتور ميلسپو

قانونی بود که هم از نظر کارکنان و هم از نظر نقش و کارکردها  -تقرار یافت یک بوروکراسی عقالییاس

های اداری و مثال شيوه ارتباطات در سازمان برایهایش با بوروکراسی دوره قاجار تفاوت داشت. و روش

داشت ن های قبلیشيوهگونه شباهتی با کلی دگرگون شد و هيچ ها و احكام اداری بهسبک نوشتن نامه

 (.1389)کاظمی بيگدلی، 

در اوایل دوران محمدرضا پهلوی و پس از جنگ جهانی دوم، تالش و تكاپو برای نوشتن برنامه 

(. یكی از مشكالت اجرایی 142: 1389ها آغاز شد )امامی و همكاران، توسعه کشور به تقليد از غربی

آن زمان، متصدیان امور در سطح دولت و نظام اداری اعتقادی فرهنگ اداری  علتبهبرنامه اول این بود که 

ساله (. در برنامه هفت16: 1396به نقل از نيلی و کریمی،  ،329 :ریزی نداشتند )ابتهاجبه اصول برنامه

یكی از موضوعات  عنوانبهاما به نظام اداری نيز  ،بودمد نظر  عمرانی اول، بيشتر موضوعات اقتصادی

                                                 

1. Arthur Millspaugh 
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در برنامه عمرانی اول در بخش خدمات اجتماعی و شهری به موضوع نظام اداری پرداخته  فرعی توجه شد.

نظام  اشبود که البته مأموریت اصلی و بودجهبرنامه ترین ثمرات این برنامه، تشكيل سازمان شد. عمده

خاص در نمودار طور های عمرانی و بودجه بود. بهتدوین و نظارت بر برنامه آن مأموریت بلكه ،اداری نبود

 .(118: 1389، زنوزهادیسازمانی سازمان برنامه، واحد تشكيالت، متولی بحث نظام اداری در کشور بود )

 

 دعوت از مستشاران خارجي برای اصالح نظام اداری() دومساله عمراني برنامه هفت. 9

. رددگیبازم )قبل از انقالب(ساله دوم عه هفتبه برنامه توس رانیدر ا یبه اصالح و تحول ادار ژهیتوجه و

نظر  ریز یبرنامه تحول ادار وقت، و بودجهبرنامه سازمان  یهاو روش التيدوره در دفتر تشك نیدر ا

ابالغ  یدولت یهاو به دستگاه نیتدو الیر ونيليم 2/3بالغ بر  یااز دانشگاه هاروارد و با بودجه یمشاوران

 ئتیاما برنامه مذكور بنا بر گزارش ه(. 1384 ،یصفدربه نقل از  77 -75: 1381 ،یشد )گودرز

 ابهام از طرح تحول، و بودجهبرنامه سازمان  یستاد يبانیعدم پشت علتبهاز هاروارد  ياعزام

ان به طراح یاعتماديو ب یكاربه پنهان لیتما ،يانسان یروینبود آموزش مناسب ن م،یدر مفاه

 یهامشخص برنامه یژگی(. و1395)مک لئود،  شكست مواجه شدبا  مزبور، ئتیبرنامه با بازگشت ه

تحول در  جادیبود. لزوم ا یاز جانب مستشاران خارجآنها  بودن یليتحم تحول و اصالح قبل از انقالب،

 زين یرانیا استمدارانيس بيشتردرک بود، بلكه  رقابليدولت غ ارکنانمردم و ک ینه تنها برا ینظام ادار

 (.71: 1381 ات،يو حزاده )معمار نددبه آن معتقد نبو

 

 ساله عمراني سومبرنامه هفت. 6

در  یاقتصاد یدرصد 6به رشد  دنيمنظور رسمهم به یقبل از انقالب سه استراتژ یبرنامه سوم عمران در

 ند از:نظر گرفته شد که عبارت

 ،درصد 18به  یمل ديگذاری از تولرساندن سهم سرمایه یبرا یانداز داخلپس شیافزا .1

 ،ی(مربوط به روابط اجتماع اصالحاتو  یو سازمان ی)اصالحات ادار هاسرمایهاز  مؤثراستفاده  .2

 (.76: 1396 ،یمیو کر یلي)ن مواليد دیتحد .3

 جادیا یعنی هاهیدرصد، استفاده مؤثر از سرما 6به رشد  دنياستراتژی مهم برنامه سوم برای رس نيدوم

بوده است  یوربهره شیدر جهت افزا یات مربوط به روابط اجتماعو اصالح یاصالحات اداری و سازمان

 یها و بعضراه ،یانسان رویين ليموجود از قب یهاهی(. استفاده ناکامل از سرما82: 1396 ،یمیو کر یلي)ن

ه به مسئل ژهیمحوله به توجه و فیوظا فاییاداری در ا یهاو سازمان التيتشك یناتوان ،یواحدهای صنعت

رفع  ،یانسان رویيبرنامه سوم در بخش ن یشد. هدف اصلمنجر آن در برنامه سوم  یو کارآمد یسانان یروين

 کار شاغل و آموزش رویين یو کاردان تیکفا شیافزا قیضروری از طر یهاکشور نسبت به مهارت اجاتياحت
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ات به مؤسس یبستگو کاهش وا یکار بوم رویيبرنامه بر استفاده از ن نیافراد قبل از استخدام بود. در ا

 مهم نیبه ا لياز اقدامات دولت جهت ن یكی عنوانبه یو توسعه مؤسسات کارآموزی عموم ديتأک یخارج

در  یوزارت کار، قدم مهم یابیدولت موظف شد با توسعه اداره کل کار نينشده بود. همچ ینيبشيپ

شده در برنامه سوم  ینيبشيکار ماهر پ روهایيبه مردم بردارد. کل ن یشغل یهافرصت یرساناطالع

 یشم. در خطدندیدیالزم را م یهاآموزش شده، نييمطابق با برنامه تعآنها  همه بایدنفر بوده که  126511

 نیا فیوظا از یكیشده بود.  یزیربرنامه ،یانسان رویين یهماهنگ تهيکم کی ليتشك نيسوم، همچن برنامه

 عیتوز برای ییهابود تا برنامه عیدر صناآنها  زائد و برآورد تعداد وجود آمدن کارگرانعلل به یبررس ته،يکم

 .(85-83: 1396 ،یمیو کر یليکنند )ن هيکارمندان زائد در مؤسسات مختلف ته

 

 تشكیل شورای عالي اداری كشور. 1

 یاهدستگاه یسازمانده یو اعمال ضابطه برا نیدولت باعث شد تدو یهاتيو مسئول فیگسترش وظا

مرکز و ستاد  کیکه  ديرس جهينت نیبه ا 1333منظور دولت در سال نی. بددیآ شماربه یضرور یدولت

 یتدول یهاسازمان یالتيو تشك یالزم در امور مختلف استخدام یهایهماهنگ جادیا یبرا یتخصص

 کند. سيتأس

 ليتشك یولتد رتبهیمشاغل از سه نفر از مأموران عال یبندسازمان طبقه 1333دوم سال  مهيدر ن

 هيئت بیبا تصو 1337ماه بهمن 23مورخ  27764شماره  نامهبیطبق تصو زين 1338سال  یشد. از ابتدا

 یادار یعال یشورا نينام داد. همچن رييتغ یمشاغل به سازمان خدمات کشور یبندسازمان طبقه وزیران

 نیشد. به موجب ا ليتشك 1341 ماهیدر دوازدهم د 31611شماره تصویبنامه کشور به موجب 

 دنشدمنتقل  یادار یعال یبه شورا یسازمان خدمات کشور یهاکارکنان و دستگاه هيکلتصویبنامه 

 (.1373 ،یمي)فخ

 یلتكام ريدولت با س یادار التيتشك یدوران، با هدف سازگار نیدر ا یادار یعال یشورا ليتشك

و قانون استخدام  رفتیصورت پذ ،یاراد فاتیکار و تشر یهاو روش هاوهيدر ش دنظریجامعه و تجد

که به  دشورا بو نیا یهاتيکشور از محصوالت مهم فعال یو استخدام یو سازمان امور ادار یکشور

 .شدمنجر در اداره امور و استخدام کارکنان دولت  دیاستقرار نظام جد

 

 اصل دوازدهم انقالب سفید عنوانبهتصویب اصل انقالب اداری . 8

حجم کار دولت بر  شیاصل به موازات افزا نیبود. ا یو آموزش یانقالب ادار د،يانقالب سفدوازدهم  اصل

 یجابه دیمنظور، کارها با نیا تأمين ی. براکندیم ديدر انجام کارها تأک عیبهبود وضع ادارات و تسر

 ارين اختتانداران اساس به اسیگرفت. بر اانجام می یادار التيعدم تمرکز تشك هیتمرکز بيش از حد بر پا
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در  یمتعدد یهاآن برنامه برعالوه. کننداقدام  یادار التيتشك یشد تا به نوسازمی ضیتفو یشتريب

و  رانیدر سطح مد ژهیوآموزش کارکنان دولت به یهابرنامه یها، اجراها و روشمورد بهبود سازمان

کار، حذف  یهادر روش قيمطالعه دق منظوراصل به نیا براساسقرار گرفت.  ديادارات مورد تأک یساؤر

 قيتطب براساسو مقررات  نيدر کارها و اصالح قوان حيصح تیرینظم و مد جادیو ا یزائد ادار فاتیتشر

 ییره، شوراکنگ نیا یبررس براساسو  یبه نام کنگره انقالب ادار یاکنگره د،يانقالب سف یهابا برنامهآنها 

ها و از سازمان کیشورا در هر نیمربوط به ا یهاتهيشد و کم سيتأس یادار نقالبا یبه نام شورا

 .(1389 ،یگدليب یکار پرداختند )کاظمها بهوزارتخانه

 

 كشوری استخدام قانون دومین تدوین. 1

 یقانون استخدام کشور یو ناکارآمد یمقررات مورد بیتصو علتبه یدر اداره امور دولت یبا بروز نابسامان

قانون  نيدوم ها،دستگاه یدر مقررات عموم دنظریو تجد یح اداره امور عموماصال یبرا 1311سال 

فصل  ازدهیماده است که در  151قانون شامل  نی. اديرس بیبه تصو 31/3/1345در  یاستخدام کشور

به  ند از: ورودفصول عبارت هيو بق شودمی فیو تعار اتيقانون شامل کل نیشده است. فصل اول ا هيته

 تأمين ،یآموزش یهابرنامه یو اجرا ميتنظ ،یرسم نيمستخدم یاینتصابات، حقوق و مزاخدمت و ا

 یتخدامحفظ حقوق اس ن،يمستخدم یعموم فيتكال ،یرسم نيو حفظ سالمت مستخدم شیآسا

 قيمقررات مختلف و تطب ،یو استخدام یسازمان امور ادار ليتشك فه،يو وظ یبازنشستگ ن،يمستخدم

 (.1382 ،یقانون )محمد نور نید ابا موا یوضع استخدام

 زانيدر م راتييتغ نیشده بود و اکثر ا یادیز راتييدچار تغ 1311سال  یاستخدام کشور قانون

له بودن فاص ادیقانون ز نیا یجد یهابياز آس یكیصورت گرفت.  یو حقوق بازنشستگ هایحقوق، مقرر

 ارکنانک یافتیدر زانيدر م یکه نابرابر سبب شده بود راتييتغ نیحداقل و حداکثر حقوق بود. ا نيب

هماهنگ دنبال به 1345مصوب سال  یبرابر برسد. قانون استخدام کشور 8موارد به حدود  یدولت در برخ

و  یادار یهابهبود روشبود. همچنين  و تحوالت جامعه راتييدولت با تغ یادار التيکردن تشك

 یورکش داممشاغل استفاده در قانون استخ یبندبقهط ستمي. سبوده استاهداف آن  دیگر از یاستخدام

 یبندقهطب ستميس یاز مبنا دیجد یدر قانون استخدام کشور کهدرحالی بود  ییابتدا اريبس 1311سال 

 یوسلشده بود )ت پيرویو فرانسه  كایمشاغل آمر یابیو ارز یبندطبقه یهاستميمشاغل با استفاده از س

 (.15: 1387 ،ینينائ

 یهایدگيچيکشور دچار پ ینظام ادار ،یقانون استخدام کشور نيذشت چهل سال از اولاز گ پس

که در آن اعمال  یادیز یمورد راتييپس از تغ نيآن نبود، همچن یپاسخگو یشد که قانون قبل یادیز

 نيهمچن ،شده بود یناهماهنگ جادیباعث ا یالزم را نداشت و در نظام ادار یكپارچگیقانون  نیشده بود ا
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دند و ش لیتعد و بودند که بعدها جرح تیریاز اصول مد یبرخ برمبتنیقانون  نیمواد ا زين یاز نظر علم

ده آم یقانون استخدام کشور ني. مثالً در اولشده بودندر آن لحاظ  یتیریمد دیجد یهاو دانش هاافتهی

نه و یا اداره مكلف است نظامنامه عمل آید و هر وزارتخااید به طرز مسابقه بهورود در خدمت رسمی ب»بود: 

 روش بعدها منسوخ نیا که یدرحال« احتياجات اداری خود تنظيم نمایدمسابقه را مطابق  بيترتراجع به

 .مطرح شد یستگیشا برمبتنیشد و ورود به خدمت 

 

 سازمان امور اداری و استخدامي كشور سیتأس. 92

کشور شد و ساختار  یادار یعال یشورا نیگزیجا 1345کشور در سال  یو استخدام یسازمان امور ادار

 ،یمي)فخ ديرس بیشد و به تصو یاداره کل طراح 6با دو معاون و  1345 ماهسازمان در مرداد نیا

تحول و  یهادر برنامه ینقطه عطف 1345در سال  یو استخدام یسازمان امور ادار سي(. تأس1373

مشاغل و  یبندنظام طبقه جادیدوره ا نیتحول در ا یصل. هدف ارودیم شماربه یاصالح نظام ادار

زمان همدوره که  نی(. ا69: 1381 ات،يبود )معمارزاده و ح یادارات دولت ینیکارگز نهيدر زم یاصالحات

ر امو یواگذار دنبالبهدر دولت حاکم شده بود و  یسازیخصوص كردیچهارم بود، رو یبرنامه عمران یاجرا

 تیریچون سازمان مد یخصوص یهاراستا، سازمان نیدولت بودند. در ا یسازو کوچک یبه بخش خصوص

در  ني(. همچن39: 1396 ،یمیو کر یليو ... شكل گرفت )ن عیصنا یسازمان گسترش و نوساز ،یصنعت

 شد. بیتصو 1351کشور در سال  و بودجهبرنامه قانون  نيزمان، اول نیا

موضوع سازمان و  رد،يقرار گمد نظر  الزم است یدار، نظام ادرخصوصاز نكات مهم که  گرید یكی

مختلف  یهاکشور در طول سال ینظام ادار یدر کشور است. نهاد متول ینظام ادار یاصل ینهاد متول

کشور  یارنظام اد یسازمان و نهاد متول یخیتحوالت تار ريشده است. س یو تحوالت گوناگون رييدچار تغ

 .نشان داده شده است 2ل که داشته است در شك یراتييو تغ

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

16 

 در كشور ینظام ادار يمتول یتحول در نهادها خچهیتار .0شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالحات نظام اداری بعد از پیروزی انقالب اسالمي

بخش  :شودیم ميصورت گرفت به دو بخش تقس رانیدر ا یکه پس از انقالب اسالم یاصالحات و تحوالت

و بخش دوم مربوط به  دیجد یهانهادها و سازمان ليساختار کالن حكومت و تشك ريياول مربوط به تغ

 است. یمربوط به اصالح نظام ادار نيها و قوانبرنامه یو اجرا نیتدو

کم بود. حا یكتاتورید یبود و به نوع ینظام پادشاه برمبتنی رانیحكومت ا ،یاز انقالب اسالم قبل

ر کشور ب یمتفاوت یاسيشكل گرفت و نظام و ساختار س رانیدر ا یسالما یبعد از انقالب، حكومت جمهور
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 نوانعبه افتاددر سطح کالن کشور اتفاق  یاساس راتييتغ رانیا یاسالم یحاکم شد. در حكومت جمهور

 نيچنمهم بود. هم راتييتغ نیاز ا یكی هیو مجر هيسه قوه مقننه، قضائ یريگقوا و شكل کيمثال تفك

ان نگهب یمصلحت نظام و شورا صيمجمع تشخ ،یهمچون مجلس خبرگان رهبر یگرید ینهادها ليتشك

در  یمهم اتتأثيربود که  رانیا یاسالم یو مهم در ساختار دولت جمهور یاساس راتييتغ گریاز د

 کشور داشت. ینظام ادار یدهشكل

 یاشت دستاوردهاانقالب و نگهد یازهايپاسخ به ن یمسئوالن نظام برا ،یاسالم یدوران جمهور در

 کشور پس از انقالب و ظهور یو تحوالت در نظام ادار رييتغ .کردنداقدام  یانقالب ینهادها ليآن به تشك

انقالب  یاز دستاوردها یكی (1389. )پورعزت، و .. یسپاه، جهاد سازندگ ج،يهمچون بس ییسازمان ها

 .کردندیم تيفعال اديصورت بنبه یصورت وزارتخانه و برخنهادها به نیاز ا یبرخ شود.می محسوب

 :عبارتند از یپس از انقالب اسالم شدهليتشك نهادهای مهمترینفهرست 

 

 . برخي از نهادهای مهم ایجادشده پس از انقالب اسالمي3شكل 

 
 

 ،ینظام ادار تیبهبود و تقو یبرا ییهانهادها و سازمان جادیا برعالوه یانقالب اسالم یروزيپس از پ

در  یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه توسعه اقتصاد قانون 6 در و اجرا شده است. نیتدو ینيها و قوانبرنامه

برنامه تحول  نیتدو نیا برعالوهاست.  شدهتوجه  یها به اصالح و بهبود نظام ادارها و بخشبرخی ماده

 گرید ازجمله یدارنظام ا یکل یهااستيو ابالغ س یخدمات کشور تیریآن، قانون مد یو اجرا یادار

یکمیتههایانقالباسالم

وزارتسپاهپاسداران
انقالباسالمی

بازانبنیادمستضعفانوجان
انقالباسالمی

المیبنیادشهیدانقالباس

یسازمانتبلیغاتاسالم

شورایعالی

انقالبفرهنگی

سازماننهضتسوادآموزی

وزارتجهادسازندگی
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 یکه بحث اصالح نظام ادار ییهااستيها و سبرنامه ن،يقوان 4بوده است. در شكل  نهيزم نیها در اتالش

 :شوندیم یصورت مختصر معرفاند بهداشتهمد نظر  را

 

 اسالمي پس از انقالب یمرتبط با نظام ادار یهااستیها و سبرنامه. 4شكل 

 
 

 قانون اساسي. 9

و  حيصح ینظام ادار جادیااصل سوم آمده است:  «11»در بند  رانیا یاسالم یجمهور ین اساسدر قانو

 کی جادیو ا یاصل، بحث اصالح نظام ادار نیا در طور خاص. قانون اساسی بهضرورريغ التيحذف تشك

حول در ت جادیآنكه بر لزوم ا . باوجودشماردیدولت برم فییكی از وظا عنوانبهمطلوب را  ینظام ادار

و  یطور عملشده است، اما به ديو اصل سوم آن به صراحت تأک یدر مقدمه قانون اساس یادار یهانظام

از جنگ  یخاص ناش طیتوجه قرار نگرفت. شرا به قدر کافی مورد یها تحول اداردر آن سال یکاربرد

 ید بحث نظام ادارش عثبود که با یجمله عواملسياسی داخل کشور از یهایريدرگ نيو همچن یليتحم

 (.1378 ،یقی)تصد رديدر مرکز توجهات قرار نگ یانقالب اسالم لیدر اوا یجد طوربه

و حاصل  دهیيکه زا یبه طرد نظام بوروکراس ه،یتحت سرفصل قوه مجر یمقدمه قانون اساس در

 یاسب در اجراو سرعت من شتريب کارآییبا  یینظام اجرا جادیاست، اشاره کرده و بر ا یطاغوت یهاتيحاکم

نظام  جادی، ایاصل سوم قانون اساس «11»گونه که گفته شد بند همان نيهمچن ،دارد ديتأک ،یتعهدات ادار

 ران،یا یاسالم یگانه دولت جمهور16 فیاز وظا یكی عنوانبهرا  یرضروريغ التيو حذف تشك حيصح یادار

را بر  یاسالم ینظام جمهور یو ارزش یعتقادگانه ا6 یهاهیبه اهداف مذکور در اصل دوم، که پا لين یبرا

 .کار بردتحقق آن به یخود را برا امكاناتکه همه  خواهدیو از دولت م کندیم نييتع شمارد،یم

قانون  
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 ی توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگيهابرنامه. 0

 سالهجپن یهادر آن مطرح شده است، برنامه یکه موضوع اصالح نظام ادار یمواردمهمترین  از یكی

مد  یمورد آن اصالح نظام ادار 6شده است که در هر  نیبرنامه توسعه تدو 6حال حاضر توسعه است. در

 .شودیتوسعه مطرح م یهادر برنامه یقرار گرفته است. در ادامه موضوع نظام ادارنظر 

 الف( برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

و  رانیکه توسط مد یابود و برنامه یقد برنامه مصوب اصالح اداردولت فا 1361 -1357 یدر بازه زمان

 انقالب و جنگ طی. در واقع شرادينرس بیشده بود به تصو هيته و بودجهبرنامه کارشناسان سازمان 

 (.17: 1389، زنوزهادیبرنامه بود ) یو اجرا بیعدم تصو یعلت اصل یليتحم

. شد نیتدو یو فرهنگ یاجتماع ،ینامه توسعه اقتصادبر ني، اول1368جنگ و در سال  انیاز پا پس

ود. ب یمختلف دولت یهاو اصالح بخش یگذاردر امر هدف رانیا یاسالم یتجربه جمهور نيبرنامه اول نیا

و  ییاجرا تیریهدف هشتم اصالح سازمان و مد برنامه، نیا یشده برا نیتدو یهدف کل 11 انياز م

 کشور در ابعاد مختلف است. ییقضا

مند ساختن حرکت در نظام ینقش مؤثر یاسالم یتجربه جمهور نياول عنوانبهاول توسعه  برنامه

 یمجلس شورا یهاشده داشت )مرکز پژوهش ینيبشيمختلف در جهت تحقق اهداف پ یهابخش

 است: ریز شرحبهطور خالصه در برنامه اول توسعه به ینظام ادار یمحورها(. a 1395 ی،اسالم

 ،یسياستگذارو  یريگمينظام تصمازی سکارآمد .1

 ،دولت تصدیگری فیکاهش وظا یدولت و تالش برا تصدیگریو  یتيحاکم فیوظا نیتدو .2

 ،خدمات تيفيباال رفتن ک یبرا یدولت به بخش خصوص یرضروريغ فیوظا انتقال .3

 ،هاامور به استان یو واگذار ییکالن دولت و تمرکززدا التيدر تشك یبازنگر .4

 ،جلب مشارکت مردم یمناسب برا یهانهيزم جادیا .5

 ،یتنبيه و تشویق در نظام ادار ،ینظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشياب استقرار .6

 ،انجام امور در ادارات یهاو روش هاستميس بهبود .7

 ،کاهش مقررات زائد یو اصالح قوانين و مقررات گذشته برا یبازنگر .8

 .کيار و انفورماتو ایجاد نظام آم یبه نظام ادار یعلم نگاه .9

ر دستور د یاقتصاد لیبرنامه تعد یاجرا یوقت یول ،ديرس یمراجع قانون بیاگرچه برنامه اول به تصو

(. متأسفانه در 17: 1389، زنوزهادیمنحرف شد ) رشيقرار گرفت، برنامه از مس یکار دولت سازندگ

 کامالً مبهم، حورهااز م یندارد و برخ ها وجودبرنامه یابیدر مورد ارز یآمار و اطالعات چيبرنامه اول ه

 برنامه بدون زمان، بدون نیشكل برنامه نداشت. ا کدامچياست و عموماً ه یکل یو برخ تیاولویب یبرخ
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 یدال بر اجرا یسند چيشد و بجز طرح نظام هماهنگ پرداخت ه یطراح یمال ینيبشيهدف، بدون پ

 (.1387 ،یها وجود ندارد )صمدبرنامه ریسا

 شده، ديمستقل از دوره قبل از انقالب تأک ینظام ادار جادیبرنامه اول توسعه هرچند بر لزوم ا رد

 1369در سال  یادار یعال یمجدد شورا سياقدام تأسمهمترین  آن طرح نشده و یبرا یراهكار عمل

 یسازیصوصخ استيس لدر طول قانون برنامه او (.27: 1381 ،یزیرو برنامه تیریبوده است )سازمان مد

از  یدولت یسازمان ی(، انتقال واحدها«32»)تبصره  یبه بخش خصوص یدولت یهاشرکت یو واگذار

نمودن نظام  ی(، منطق«22»)تبصره  تيفيباک یرسانمنظور خدمتاطالعات به یاستفاده از فناور تهران،

ت دول یهانهیکاهش هز ت،و امكانات موجود دول هاتياز ظرف یبردارنرخ بهره شیدولت، افزا یالتيتشك

 منظورهستند که در برنامه اول توسعه به یموارد ازجمله یردولتيبه بخش غ فیانتقال وظا قیاز طر

 .به آن توجه شده است یتحول در نظام ادار

منظور اول به دولت اجازه داده شده است به سالهپنجقانون برنامه  «22»طبق تبصره  نيهمچن

ها و روش التيو تشك یسازمانده ،یانسان یروين تیریمد نهيرا در زم ریقدامات زتحقق اهداف برنامه، ا

 :انجام دهد

 ا ر یدولت یسازمان یواحدها ،وزیران هيئت بیو تصو ربطیذ ریو وز یجمهورسيرئ شنهاديبا پ

 نقاط کشور انتقال دهد. گریاز تهران به د

 یدولت یهادستگاه هيکل یواحد و برا ینظام استخدام کی ،یعدالت استخدام یبرقرار منظوربه 

 یبرنامه، به مجلس شورا یسال اول اجرا انیو حداکثر تا پا نینظام پرداخت را تدو کیدر سطح کشور، 

 .دیارائه نما یاسالم

 ینولوژاز تك ژهیوبه شرفته،يپ یو سرعت مطلوب، از تكنولوژ تيفيبا ک یرسانخدمات منظوربه 

 استفاده کند. کيانفورمات

 جادیو ا ینقدريغ یهاکمک یکارکنان دولت، با اعطا دیاز کاهش قدرت خر یريهدف جلوگ اب 

 .آنان با توجه به نرخ تورم، اقدام کنند یایحقوق و مزا نيتعادل ب

برنامه اول  براساس یاصالح نظام ادار یهابرنامه یینارسا لیدال در پژوهش خود، (1377) انیمنور

 :کندیم فهرست ریز شرحبهتوسعه را 

 ،های اصالحیهای کليدی در مدیریت برنامهمشارکت محدود گروه .1

 ،مجریان برنامه عنوانبههای صف های سازمانناهمگونی ميان اهداف برنامه اصالحی و مأموریت .2

 ،گستردگی و ناهمگونی واحدهای مسئول اصالح نظام اداری .3

 ،به اصالح اداری مندی و تعهد مدیران ميانی و ارشد نسبتعالق ،یاشتياقکم .4

 .کمبود دانش، تخصص و مهارت کارگزاران اصالح .5
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گونه که انتظار آن یکه اهداف مورد نظر اصالح ادار دهدینشان م جیکه نتا کندیم انيب شانیا

 .(32: 1377 ان،یمحقق نشد )منور رفتیم

 فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادی توسعه دوم ب( برنامه

 ديیمجلس چهارم از تأ شده، جادیا یتورم یو مشكالت و فشارها یاقتصادنادرست  یهااستيس دليلبه

، برنامه دوم توسعه با 1373در اواخر سال  یول .اجتناب کرد 1373توسعه در سال دوم برنامه  حهیال

 ليلدبه زيبرنامه ن نی. اديرس بیمجلس به تصو و بودجهبرنامه  ونيسيکم در یااصالحات گسترده

و  یخارج یهایبده یدالر ارديليم 31خصوص بازپرداخت وام و به یقبل یهااستيس یمنف یامدهايپ

 (.18-17: 1389، زنوزهادینتوانست به اهداف خود برسد ) ،یبحران نفت

ار اصالح ساخت ،یفيهدف کالن ک نيشده است که هفتم نیتدو یفيهدف کالن ک 16برنامه  نیا در

ف به هد دنيرس یبرنامه برا نیتحقق اهداف برنامه است. در اکشور در جهت  ییو قضا ییاجرا ،ینظارت

 :عبارتند ازآنها مهمترین  قرار گرفته بود که ديمورد تأک ییهایمشخط ،یفيکالن ک

 هاکار به استان شتريهر چه ب یو واگذار یادار یو حذف بوروکراس ییتمرکززدا، 

 یمتخصص در نظام ادار یهایرويجذب ن یبرا تالش، 

 هاامور به استان یمنظور واگذاربه یو سازمان یادار التيتشك اصالح، 

 یو تصد تيدولت در اعمال حاکم فیحدود وظا نیتدو، 

 هاستميس یو سازمانده التيدر ابعاد تشك یمنظور اصالح نظام اداربه یادار یعال یشورا ليتشك 

 ،و مقررات یانسان یروين تیریمد ها،و روش

 م نظا یو اصالح و بهساز حيمنظور تصحامور به مردم به یکز و واگذارعدم تمر یهااستيس اعمال

 ،و تحقق اهداف برنامه یادار

 کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت یاجرا، 

 یدر سطوح مختلف آموزش عال یانسان یروين تيبرنامه جامع ترب نیشدن دولت به تدو موظف 

 ،سالهدوره ده کی یبرا

 یوربهره یريگو اندازه رانیمهارت مد شیو افزا فتهشريپ یهایاز تكنولوژ استفاده، 

 یهاتها، مؤسسات و شرکوزارتخانه هيکل یليتفص التيو تشك یبه اعالم ساختار سازمان فيتكل 

 کشور. یو ادار یبه سازمان امور استخدام یدولت

 تحت عنوان استيس 11 ،یکل یهااستيبرنامه تحت عنوان س نیدر بخش سوم ا نیا برعالوه

در جهت اصالح و  یبخش دولت یپرسنل یهااستيتحت عنوان س استيس 18و  یعموم یهااستيس

 .گنجانده شده است یبهبود نظام ادار
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 گرفته شد: در برنامه دوم برای تحول اداری دو مرحله در نظر

ایجاد فرم کلی برای تحول اداری مشتمل بر )سازی نظام اداری تبيين نظریه دولت و آماده .1

 رسانی، ترویجها، اطالعهای موفق دستگاهها، ترویج نمونهان دستگاهصاحبنظرکت کارشناسان و مشار

 ،ها در مسير تحول اداری(الگوی مشارکت کارکنان، انگيزش کارکنان و کارشناسان دستگاه

ها کار مالی، برنامه اصالح روشبرنامه تقسيم های توسعه مشارکت،های اجرایی مانند برنامهبرنامه .2

 .  ها و...فرآیندو 

ابعاد  یروشن، دارا یگذارو فاقد هدف ییاجرا نامهنیيبدون آ اد،یز اريابعاد بس یبرنامه دوم دارا

 یتوسعه نظارت مردم ،یو روابط نظام ادار گاهیجا ینوساز ،یريگمينظام تصم یسازنهيچون به یمبهم

برنامه  شكل گریبرنامه بوده از طرف د نیا یهایژگیو ... از و یارگپچند ،یبرنامگیب ،ی. سردرگماستو ... 

 یاصمتن خ چينشده بود و ه دهیو ... در آن د یمال ینيبشيپ ،ییروش اجرا ،یقالب زمان یعنیهم نداشت 

 .(1387 ،یبرنامه در تحقق اهداف وجود ندارد )صمد نیا یابیهم از ارز

 توسعه یهابرنامه یها در اجراش استاننق شیو افزا ییتمرکززدا استيس یطول برنامه دوم اجرا در

منظور اصالح نظام الزم به اراتيو اخت هاتيو صالح بيبا ترک یادار یعال یشورا لي(، تشك«2»)تبصره 

و  یختار(، انجام تحوالت سا«32»)تبصره  قیال رانیانتصاب مد ستميس لي(، تشك«31»)تبصره  یادار

( «35»)تبصره  یوربهره شیافزا یاطالعات برا یستفاده از فناورانجام کار و ا یهاو روش هاستميبهبود س

( مورد توجه قرار گرفت. در برنامه دوم و «41»)تبصره  یبه بخش خصوص یبخش دولت یو واگذار

و تالش شد تا  ازآن زمان آغ یو استخدام یدر سازمان امور ادار یدیدوم آن حرکت جد مهيخصوصاً ن

 ییمرحله شناسا برنامه دوم توسعه، انیشود. تا پا نیتدو یقق تحول ادارتح یبرا یاتيعمل یهابرنامه

به برنامه  یعمل یتحول و راهكارها جادیا یهایو استراتژ رفتیصورت پذ ینقاط ضعف و قوت نظام ادار

 (.27: 1381 ،یزیرو برنامه تیریسوم موکول شد )سازمان مد

 ،یو سازمانده التيدر ابعاد تشك یالح نظام ادارمنظور اصقانون به نیا «31»طبق تبصره  نيهمچن

کل ريو دب ليکشور تشك یادار یعال یو مقررات، شورا یانسان یرويامور ن تیریها، مدو روش هاستميس

 مصوبات یاجراشورا و مسئول نظارت بر حسن  نیا ريدب عنوانبهکشور  یو استخدام یسازمان امور ادار

 :عبارتند ازآنها  که اهم شدند در متن قانون احصا ب 13شورا در  فیشد و وظا نييتع

 ادغام،  قیها از طروزارتخانه استثنایبهکشور  اجرایی یهادستگاه التياصالح ساختار تشك

ه نسبت ب ميو اتخاذ تصم دنظریتجد ،یها به خارج از مرکز و بررسانحالل و انتقال مؤسسات و سازمان

 ها.وابسته به آن یاقمار یهاو شرکت یدولت یهاادغام و انحالل شرکت ت،يادامه فعال

 براساسه ک ییهادستگاه یانسان یروين فيتكل نييمربوط به تع یهانامهآیينضوابط و  بیتصو 

 .شودیها منتقل مدستگاه گریبه دآنها  فیوظا ایادغام، منحل، واگذار و  یادار یعال یمصوبات شورا
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 ت دول تيمرتبط با فعال یهابخش یهابرنامه اجرایی کنندهاقدام یهاو اعالم دستگاه صيتشخ

و  اهستميس ،یانسان یرويو ن تیریمد ،یسازمانده الت،يدر ابعاد تشك ییو اجرا ینظام ادار نهيدر زم

 .و مقررات نيها و قوانروش

 ینظام ادار یو اصالح و بهساز حيمنظور تصح، بهتوسعه دوم سالهپنجبرنامه  «32»تبصره  براساس

امور به مردم،  یعدم تمرکز و واگذار یهااستيتحقق اهداف برنامه، دولت مكلف است با اعمال س و

متخصص  ومتعهد  ن،يام ق،یال رانیکالن دولت، نظام انتصاب مد التيتشك نيياقدامات الزم در رابطه با تع

 یهار گسترش ارزشب هيبا تك وب،ياز عآنها  راستنيو پ ییاجرا یهابر عملكرد دستگاه قيو نظارت دق

در  ازيسال پس از ابالغ برنامه، اقدامات الزم را انجام دهد و در صورت ن کیحداکثر تا  یو انقالب یاسالم

 .دینما میتقد یاسالم یامربوط را به مجلس شور حیمشروحه فوق لوا فیجهت انجام کامل وظا

ها، مؤسسات و زارتخانهو هي، کلتوسعه دوم سالهپنجبرنامه  «33»تبصره  یبر مبنا نيهمچن

 براساسرا  خود یليتفص التيو تشك یسال اول برنامه، ساختار سازمان یمكلف شدند ط یدولت یهاشرکت

و  یها، سطوح سازمانکشور که متضمن تعداد معاونت یو استخدام یسازمان امور ادار یضوابط ابالغ

 و باکنند  یندرج در برنامه بازنگرم یهااستيدر انطباق با اهداف و س ستآنها یهاتيفعال رهگست

 فیو انتقال وظا یدر حوزه مرکز یستاد یواحدها تیو تقو یردولتيامور به بخش غ یواگذار یريگجهت

ر که د یدر صورت ،کشور برسانند یدامو استخ یسازمان امور ادار دیيبه تأ یاستان یبه واحدها ییاجرا

کشور موظف  یو استخدام ینكنند، سازمان امور ادارارائه  یشنهاديمذکور پ یهامهلت مقرر دستگاه

 .کنداقدام  نهيزم نیاست رأساً در ا

 «35»تبصره  «الف»به موجب بند  یدر ادامه مباحث حوزه نظام ادارتوسعه دوم  سالهپنج برنامه

 فتهرشيپ یهایکار، استفاده از تكنولوژ یهاو روش هاستميبهبود س ،ینظام ادار یوربهره شیجهت افزا

را  وداز اعتبارات خ یبخش دیبا ییاجرا یهاکشور مقرر داشت که دستگاه رانیمد یهامهارت شیو افزا

ت ساله توسط دولاعتبارات همه نیا زانياختصاص دهند. م یوربهره شیو افزا تیریبه توسعه و بهبود مد

 خواهد شد. ینيبشيبودجه پ حهیدر ال

 یاهدستگاه یرا مكلف ساخت با همكار و بودجهبرنامه سازمان  زيالذکر نفوق «35»تبصره  «ب» بند

 سالهپنجشده در برنامه  ینيبشيپ یهاها و طرحبخش یهاتيفعال یوربهره یريگشاخص اندازه ربطیذ

. دینما نیو تدو هياستاندارد در سطح کشور ته صورتبه 1374اول سال  مهيرا حداکثر تا ن توسعهدوم 

ده ش ميتنظ یاگونهو به شدهمحاسبه  دیها باشاخص نی، اتوسعه دوم سالهپنجبرنامه  یهاسال طولدر 

 .رديقرار گ ليتحل و هیو تجز یابیمورد ارزآنها  برنامه با یباشند که عملكرد اجرا

در برنامه  زين گریموضوع مهم د سه مورد بحث قرار گرفت، یکه در حوزه نظام ادار یموارد برعالوه

 :بوده است قانونگذار ديمورد توجه و تأک توسعه دوم سالهپنج
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و  ینظام ادار یبهساز ،یمنظور مشارکت عمومبه شده است مقرر (39)ماده  «الف»در بند  .1

ررات و مق نيکه در قوان یدولت در طول برنامه، آن دسته از انحصارات یحجم تصد ليکشور و تقل ییاجرا

و  یادار امورسازمان  شنهاديبه پ ،نيستدولت  تيال حاکماعم یمنافآنها  موضوعه وجود دارد و رفع

 ئتيه ای یاسالم یمجلس شورا بیحسب مورد با تصو ربطذیدستگاه  یکشور و همكار یاستخدام

 لغو شود. رانیوز

نظارت و  ت،يکه مربوط به حاکم یموارد یبه استثنا دیماده مذکور مقرر گرد «ب»طبق بند  .2

 تواندیبوده و دولت م یانحصارات الزام یبمانند، لغو مابق یانحصار دولت باق در بایدو  هستند یسياستگذار

 .دینما میتقد یاسالم یراو به مجلس شو نیرا تدو ازيمورد ن حیفوق، لوا فیجهت انجام کامل وظا

 جادیو ا یورو بهره کارآیی شیمنظور افزامكلف شدند به یدولت یهادستگاه «43»در تبصره  .3

خود اعتبار الزم جهت آموزش  ساليانهدر بودجه  سالههمهبرنامه دوم توسعه،  یاجرا یبراالزم  التيتسه

 .ندینما تأمينو  ینيبشيخود را پ نيمستخدم یو فنون ادار تیریمد

 ج( برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

در  حالی که، دربود یرگذاهیسرما یهامنابع به طرح صيناظر به تخص شترياول و دوم ب یهابرنامه

اقتصاد بازار و انجام اصالحات  یو قانون ینهاد یبسترها جادیبر ا شتريسوم و چهارم دولت ب یهابرنامه

و  یاقتصاد دبه هدف رش یابيدست . عملكرد برنامه سوم از نظرمتمرکز شد یو پول یمال ،یارز ،یتجار

 تافیبرنامه تحقق مد نظر  یاصالحات نهاد از یهمراه بود و برخ تيبا موفق یرنفتيتوسعه صادرات غ

 (.18: 1389، زنوزهادی)

وله به مق ت،یریو مد یفصل نخست برنامه به اصالح نظام ادار صيبرنامه سوم توسعه با تخص در

در دستور کار قرار  یطرح مل 41برنامه و  7تحول در قالب  فرآیندشد و متعاقب آن  یاژهیتحول توجه و

 (.27: 1381 ،یزیرو برنامه تیریگرفت )سازمان مد

 لياست. تشك تیریو مد ی( مربوط به اصالح ساختار اداریبخشفرا یهااول از بخش اول )حوزه فصل

توسعه  نهيزم کردننظارت دولت، فراهم  ت،ياعمال حاکم تیو تقو هایکاهش تصد ،یادار یعال یشورا

 مواد مرتبط از یبخش دولت یانسان یروين جامعبرنامه  نیمشارکت مؤثر مردم در اداره امور، ضرورت تدو

است و فصل  یدولت یهاشرکت یدر فصل اول برنامه است. فصل دوم مربوط به سامانده یبا نظام ادار

 .دهدیتوجه قرار م را مورد یدولت یهاشرکت تیریسهام و مد یسوم واگذار

برنامه(،  (2)موارد )ماده  هيالزم در کل یشامل تحوالت ساختار زين توسعه برنامه سوم تحوالت

 یهاشرکت تیریسهام و مد ی(، واگذار(3))ماده  یبخش دولت یانسان یرويبرنامه جامع ن نیو تدو یطراح

که در مواد مختلف برنامه سوم توسعه به آن اشاره  یموضوعاتمهمترین  از ی( است. برخ(9))ماده  یدولت

 :عبارتند ازشده است 
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 ((64( و )2(، )1)و نظارت دولت )مواد  تيال حاکماعم تیو تقو هایکاهش تصد 

 مواد  یدر اداره امور عموم یو بخش تعاون یبخش خصوص مشارکت مردم، نهيکردن زم فراهم(

 ((64( و )2(، )1)

 ((2( و )1))مواد  یو استان یمل فیوظا عیاصل عدم تمرکز در توز تیرعا 

 ((64( و )2))مواد کردن اندازه دولت  ینطقو م یسازبر کوچک ديدولت با تأک التيگسترش تشك عدم 

 ((3))ماده  یدر بخش دولت یانسان یروين عیو توز بيو اصالح ترک یسازنهيبه 

 برنامه نسبت به تعداد آن در آغاز برنامه  انیدرصد در پا 5 زانيتعداد کارکنان دولت به م کاهش

 ((3))ماده 

 مراحل  یسازبه ساده شیبا گرا ییاجرا یهااهدر دستگ موجود یهاهیها و روروش ها،نظام اصالح

 تیرضا شیکارکنان با مراجعان و افزا یرضروريارتباط غ زانيکاهش م ات،يعمل یانجام کار، خودکارساز

 ((1)کنندگان )ماده مراجعه

 فیدوم توسعه، با وظا سالهپنجقانون برنامه  «31»به موجب تبصره  یادار یعال یشورا نكهیبا وجود ا

الح اص» عنوان لیسوم توسعه ذ سالهپنجشده بود، در فصل اول قانون برنامه  ليمذکور تشك نهگا13

و  یبهساز ح،يمنظور تصحبه دیمقرر گرد زيقانون ن نیا (1)و به موجب ماده  «تیریو مد یساختار ادار

دولت،  یهایو ساختار اداره امور کشور، کاهش تصد یسازمانده الت،يدر ابعاد تشك یاصالح نظام ادار

 یوربهره شیها( و افزاو دستورالعمل هانامهآیينمقررات ) ،یمنابع انسان تیریها، مدو روش هاستميس

 یترعيوس اراتيو اخت فیوظا ها،تيصالحتازه و  بيبا ترک یادار یعال یشورا ،اجرایی یهادستگاه

 شود. ليتشك

 نهيزم کردنو نظارت دولت و فراهم  تياکماعمال ح تیو تقو هایمنظور کاهش تصدبه (2)ماده  در

 یواحدها فیوظا قيدق نييدر اداره امور، تب یو بخش تعاون یتوسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوص

ت دول ،توسعه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم نهيزم کردنو اجرا و فراهم  یزیردر برنامه یو استان یمل

ماده  نیا لیکه در ذ ینكات تیالزم را با رعا یات ساختارموظف است در طول سال اول برنامه اصالح

 .عمل آورددولت به التيقرار گرفته، در تشك ديمورد تأک

 عیوزت ،اجرایی یهادستگاه یانسان یروين بيو اصالح ترک یسازنهيمنظور بهبه( 3)ماده  «الف»بند 

و  یسازمان امور ادار ،یولتدر مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات د یانسان یرويمناسب ن

را با  یبخش دولت یانسان یرويبرنامه جامع ن 1379اول سال  مهيکشور را مكلف نموده در ن یاستخدام

 :کنند میتقد وزیران هيئتبه  بیو جهت تصو نیتدو ریموارد ز تیرعا

ج پن زانيمبرنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به  انیتعداد کل کارکنان دولت در پا .1

 .ابدی( کاهش % 5درصد )
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کنان به تعداد کل کار ینسبت کارکنان مشاغل تخصص ژهیوبه یانسان یروين یفيک یهاشاخص .2

 .ابدیکارکنان دولت ارتقا  یليتحص بيو ترک

که  ی( کل تعداد کارکنان% 51از پنجاه درصد ) یدولت یهادر بخش دیجد یهااستخدام مجموع .3

 .جاوز نكندت شود،یاز خدمت خارج م

منظور کاهش کشور مكلف شده به یو استخدام یسازمان امور ادار( 3)ماده  «ب»در بند  نيهمچن

آنها  یهاتيکه توسعه فعال اجرایی یهادستگاه یانسان یروين ازين تأمينو  دیجد یهااستخدام

و  هاگاهمازاد دست یروين نيينسبت به تع یدولت یهاها و شرکتدستگاه یاست با هماهنگ ریناپذاجتناب

جهت صدور  ربطی( اقدام الزم را به عمل آورد و به دستگاه ذیررسميو غ ی)رسم یدولت یهاشرکت

به کسب موافقت مستخدم ندارد لكن انتقال  ازي. انتقال افراد مذکور در همان شهر نکندحكم انتقال اعالم 

 د.خواهد بو ریپذها با موافقت مستخدم امكانرستانشه ریبه سا

در بهبود نظام هریک  دولت که فيتكال ریسا زين( 3)ماده « ز»و « و»، «ـه»، «د»، «ج» یبندها در

از نظر  زين یدولت یهاشرکت یاست. ساماندهشده  ديو تأک حیبوده، تشر تيحائز اهم بسيار کشور یادار

 هيکل( 4)ماده  وجببه م هتوسع سوم سالهپنجکه در فصل دوم قانون برنامه  یگذار دور نمانده به نحوقانون

ن فراهم کرد زيبمانند و ن یباق یاست در بخش دولت یکه ضرور ییهاشرکت یرا برا ازياقدامات مورد ن

 ،یتردولياست به بخش غ یرضروريغ یدر بخش دولتآنها  تيکه ادامه فعال ییهاشرکت یواگذار نهيزم

 است.کرده و مشخص  نيمع

گزارش  براساسدر برنامه سوم توسعه  یمرتبط با نظام ادار مواد یاقدامات انجام شده برا اهم

 :است ریز شرحبه یزیرو برنامه تیریسازمان مد

ها، مؤسسات و سازمان یانحالل و واگذار درباره ادغام، یادار یعال یمصوبه در شورا 51 بیتصو .1

ادغام مرکز آموزش  ،یاسالم یجمهور یادغام سازمان اسناد و کتابخانه مل ازجمله یدولت یهاشرکت

 . و توسعه و... یزیرپژوهش در برنامه یه عالمؤسسو  یدولت تیریمد

و  عیادغام وزارت صنا ،یبا وزارت کشاورز یادغام وزارت جهاد سازندگ گریاقدامات مهم د از .2

 نيکشور همچن یو استخدام یو سازمان امور ادار و بودجهبرنامه وزارت معادن و فلزات، ادغام سازمان 

 و ینگفره راثيسازمان م ليو تشك یو جهانگرد یگردرانیبا سازمان ا یفرهنگ راثيادغام سازمان م

 یوزارتخانه اقدام کیدر  یامور مربوط به انرژ عياست که در مورد تجم یحالدر نیو ... بود. ا یگردشگر

 صورت نگرفت.

 .ینسازما یها و واحدهاو اصالح تعداد پست یضوابط ساختار سازمان بیتصو .3

منظور تحقق کاهش قانون برنامه سوم توسعه که به( 3)ماده  «الف»بند  ییاجرا نامهنیيآ بیتصو .4

 درصد بود. 5 زانيتعداد کارکنان دولت به م
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برنامه سوم توسعه  ینسبت به ابتدا ییاجرا یها، تعداد کارکنان دستگاه1382سال  انیپا در .5

به نقل از  1384کشور،  یزیرو برنامه تیریزمان مد)سا افتیدرصد کاهش  2/9 زاني( به م1379)سال 

 .(19: 1391 ،یمرتضو

د از توسعه بع یهابرنامه نيصورت گرفته برنامه سوم توسعه در ب یهاو مصاحبه شیمايپ براساس

 .(42: 1391و همكاران،  ی)مرتضو شودیبرنامه محسوب م نیترانقالب، موفق

 عي و فرهنگيد( برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتما

متن قانون را شامل ( 151)تا  (135)چهارم توسعه که مجموعاً مواد  سالهپنجدوازدهم برنامه  فصل

بدواً امور  یدر شروع مباحث حوزه نظام ادار تيحاکم یاثربخش یدولت و ارتقا یبا عنوان نوساز شودیم

 نييتع ریز شرحبهرا  یحكام مهمگوناگون را مورد توجه قرار داده و ا یهایو سپس امور تصد یتيحاکم

 است:کرده 

 (939) ماده

 ،«یو خدمات یفرهنگ ،یاجتماع یهایامور تصد» ،«یتيامور حاکم» یهادولت در حوزه فینقش و وظا

 گردد: ميتنظ لیذ شرحبهو  فیتعر «یاقتصاد یهایامور تصد»و  «ییربنایامور ز»

 يتیامور حاكم (الف

ل شام تیکشور است و منافع آن بدون محدود تيآن موجب اقتدار حاکمدولت که تحقق  یتيامور حاکم

 :عبارتند از گرددیهمه اقشار جامعه م

 ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهاو نظارت در بخش یزیربرنامه ،یگذاراستيس .1

 ،درآمد عیو باز توز یاجتماع تأمينعدالت و  یبرقرار .2

 ،حقوق مردم عييانحصار و تضاز  یريرقابت و جلوگ یسالم، برا یفضا جادیا .3

 ،یكاريرشد و توسعه کشور و رفع فقر و ب یالزم، برا یهاتیو مز هانهيزم کردن فراهم .4

 ،ییو اداره امور قضا تياستقرار نظم و امن ،یامور ثبت ،یقانونگذار .5

 ،یمل یدفاع یآمادگ جادیکشور و ا یارض تيتمام حفظ .6

 ،یاسالم ،یرانیا تیاز هو انتيص .7

 ،یروابط کار و روابط خارج ميتنظ ،یعموم هيمال ،یداخلامور  اداره .8

 ،یفرهنگ راثيو م یعيو حفاظت از منابع طب ستیزطيمح حفظ .9

 ،یآمار و اطالعات مل ،یاديبن قاتيعلوم و تحق  .11

 . و ... دهيچيپ یهاو بحران یعيحوادث طب آثارمقابله و کاهش  ر،يواگ یهایمارياز ب یريشگيپ  .11

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

 

28 

 یامور تصد (ب

 یاست که منافع اجتماع یفیآن دسته از وظا :يو خدمات يفرهنگ ،ياجتماع یهایدامور تص 

 لياز قب ،شودمیافراد  یزندگ تيدارد و موجب بهبود وضع یبرتر ینسبت به منافع فردآنها  حاصل از

 ،و ورزش یبدنتيبهداشت و درمان، ترب قات،يعلوم و تحق ،یاحرفه و یو فن یپرورش عموم و آموزش

 .ینید غاتيو تبل یهنر ،یو امور فرهنگ یعات و ارتباطات جمعاطال

 است که موجب  یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاآن دسته از طرح :یيربنایز یهایتصد امور

و  یخاک، عمران شهر و آب یهاطرح رينظ ،شودمیکشور  یديو تول یاقتصاد یهارساختیز تیتقو

 ونقل.ارتباطات و حمل ،یرسان یانرژ یهاو شبكه ییروستا

 از اموال  یبرداراداره و بهره یاست که دولت متصد یفیآن دسته از وظا :یاقتصاد یهایتصد امور

در امور  یتصد رينظ کند،یعمل م یدر حقوق خصوص یو حقوق یقيجامعه است و مانند اشخاص حق

 .ماده نیا «ج»ج در بند مندر یهااز طرح یبردارو بهره یونقل و بازرگانحمل ،یکشاورز ،یصنعت

ها هو وزارتخان ییاجرا یهاکالن دستگاه التيکه تشك کندیبرنامه دولت را مكلف م نیا( 137)ماده 

 نيناقص و ... همچن یرفع اثربخش یکشورها برا ریو احكام برنامه و تجربه سا هااستيرا متناسب با س

ادغام و  ،یسازاسبمتن ،یارآمد با هدف نوسازک یهاو روش نینو یهایجانبه از فناورهمه یريگبهره

 یراحط رمتمرکزياثربخش و غ ت،یو با کفا ريمنظومه منسجم، کارآمد، فراگ کیصورت ساختار به دیتجد

( 138)کند. ماده  میتقد یاسالم یقانون به مجلس شورا نیا نیپس از تدوماه 6 را ربطیذ حهیو ال دینما

 التياصالح ساختار و تشك یبرا ییهااقدام یبه معرف( 139)و ماده  یزیرقانون به اصالح نظام بودجه نیا

 جادیو ا ییگراستهیمربوط به استقرار نظام شا حهیال ميبه تنظ( 141). ماده پردازدیم ییاجرا یهادستگاه

. ماده کندیم ديتأک ییاجرا یهادستگاه ییپاسخگو شیبر افزا( 142)و ماده  رانیثبات در خدمات مد

اقدامات را محول  نیو ا کندیم یمعرف یانسان یروين تیریمد هبودرا در جهت اصالح و ب یاقدامات( 143)

و استقرار نظام  رانیمد اراتياخت شیبر افزا( 144). ماده دینمایکشور م یزیرو برنامه تیریبه سازمان مد

مشارکت  شیافزا ها،یهش تصدکا یاقدامات الزم برا( 145)و ماده  کندیم ديو محصول تأک جهيکنترل نت

 .کندیم یرا معرف یسازکمردم و کوچ

دولت به امور  فیامور و وظا ميموارد برنامه چهارم شامل تقسمهمترین  گفت توانیخالصه م طوربه

)ماده  یاقتصاد یهایو امور تصد ییربنایامور ز ،یو خدمات یفرهنگ یاجتماع یهایتصد ،یتيحاکم

درصد  21 یواگذار ای( حذف (138)و هدفمند )ماده  یاتيبه روش عمل یزیراصالح نظام بودجه (،(135)

 نیخدمات و تدو یفيسطح ک شی(، افزا(139))ماده  یها و نهادها و مؤسسات عموماز تعداد سازمان

ماده ) یمجدد مشاغل دولت یو طراح ليتحل و هی(، تجز(142)رجوع )ماده ارباب میدستورالعمل تكر

 ( است.(144)دولت )ماده  یسازو کوچک های( کاهش تصد(143)
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صرفاً  یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش 11/9/1388مورخ  9969گزارش شماره  براساس

 «الف» یو بندها( 145)ماده  «ک»، بند (143)ماده  «الف»، بند (139)ماده  «د»مقرر در بند  فيتكال

 85فصل از قانون که حدود  نیاحكام ا ریاست و سا افتهیقانون تحقق  فصل از نیا( 146)ماده  «ج»و 

و  حیو ابالغ لوا بیبه جهت عدم تصو نكهیا ایو  اندافتهيتحقق ن ای شودیم شاملدرصد احكام را 

 یابيطور کامل قابل ارزشو لذا به اندافتهياجرا ن تيدر قانون قابل شدهینيبشيپ ییاجرا یهانامهنیيآ

 .ستندين

 :دیآیاز موارد گزارش مذکور در ادامه م یبرخ

 . تعداد كاركنان دولت9

( 1942111هزار )دوونهصدوچهلوونيليم کیبه حدود  باید 1388سال  یتعداد کارکنان دولت در ابتدا

حدود دو  1388سال  یاست که تعداد کارکنان دولت در ابتدا یدر حال نیا افتیینفر کاهش م

دو  2121111) 1384با سال  اسيدر ق ی( هزار نفر اعالم شد که حت2171111) هفتادوصدوونيليم

 .ميتعداد کارکنان دولت هست شیهزار نفر( شاهد افزا کیوستيو ب ونيليم

 . میزان كیفیت نیروی كار شاغل در بخش دولتي0

 1/61به حدود  1385درصد در سال  1/59از  یدر بخش دولت یعال التيتحص یدرصد شاغالن دارا

 التيتحص یدرصد شاغالن دارا 1/4تنها  1386است. در سال  افتهی شیافزا 1386درصد در سال 

 .اندبوده یو دکتر سانسيلفوق

 های اجتماعي و فرهنگي واگذار شده به بخش غیردولتيحجم تصدی .3

 یهایددرصد از حجم تص 15برنامه  یهاسال ی، مقرر شده طتوسعه قانون برنامه چهارم یهدفگذاردر 

 ییاجرا نامهنیيآ ،یگزارش معاونت نظارت راهبرد براساسکند.  دايدولت کاهش پ یو فرهنگ یاجتماع

 ليتشك یشده است و مقدمات الزم برا بیدولت تصو یهایدرصد از تصد 3 انهينحوه کاهش سال

 یهاتيالحجم فع درخصوص یقياما گزارش جامع و دق ،فراهم شده است نامهنیيموضوع آ یهاارگروهک

امر محقق نشده است  نیا یاشواهد و به خصوص اعتبارات بودجه براساس ی. ولوجود نداردواگذار شده 

 .نكرده است دايمتن برنامه کاهش پ براساس یاجتماع یدولت در امور فرهنگ یهایو تصد

 های مدیریتي و سرپرستي. كاهش تعداد پست4

 یو سرپرست یتیریمد یهابرنامه، تعداد پست یهاسال یطبرنامه چهارم توسعه مقرر شد  یهدفگذاردر 

 یدرصد 21کاهش  نیا ،یگزارش معاونت نظارت راهبرد براساسکه  ابدیکاهش  یدرصد 21 زانيبه م

 .(354-348: 1388 ،یاسالم یمجلس شورا یهااعمال شده است )مرکز پژوهش
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 ( برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگيـه

و  یبه نظام ادار حهیال نیماده است. فصل چهارم ا 199بخش و  41فصل،  9نجم توسعه شامل برنامه پ

منظور به یاقدامات یفصل ابتدا به معرف نیاست. در ا( 65)تا  (49)مربوط است و مشتمل بر مواد  تیریمد

 پرداخته یهنگو فر یاجتماع ،یاقتصاد یهادر حوزه یوربهره شیو افزا کيبسط خدمات دولت الكترون

 یهاتعداد کارکنان دولت و دستگاه یسازمتناسب ،ینظام بانكدار تی. توجه به توسعه و تقوشودیم

 تيشفاف یتوجه به ارتقا ،یردولتيمربوط به بخش غ یو واحدها فیوظا یو واگذار ییتمرکززدا ،ییاجرا

 فصل است. نیموارد مذکور در ا گریکشور و ... از د ییو اجرا یو سالمت در امور ادار

ماده ) کيتحوالت در طول قانون برنامه پنجم توسعه شامل توسعه خدمات دولت الكترون مهمترین

 ( بود.(53))ماده  17به  21از آنها  ها و کاهشادغام وزارتخانه (،(46)

 بیضر ساليانه شیافزا بیمرجع تصو عنوانبه وزیران هيئتقانون، ( 51)ماده  «الف»موجب بند  به

 ازاتيجداول و امت شیافزا بیو تصو یخدمات کشور تیریقانون مد رمشموليارکنان مشمول و غحقوق ک

 51ا ت اکثردر مورد فرزندان شهدا حد یثارگریالعاده افوق یتسر ازجملهفصل  نیا یهاالعادهفوق زانيو م

ته ات برجسدستگاه مربوطه خدم صيکارکنان که به تشخ یفقط براماهه 6 و پاداش یديع نييدرصد و تع

قانون  (125)ماده  تیبا رعا ميرمستقيو غ ميمستق یرفاه یهاموارد و سقف کمک نيياند و تعانجام داده

 یو دستمزد و شورا قحقو یشورا ،وزیران هيئت. مصوبات گرددیم نييتع یخدمات کشور تیریمد

 است. یسنوات یهادر سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه تیریتوسعه مد

و  حقوق شیافزا یمنابع برا ریدولت و سا یالذکر، استفاده از بودجه عمومماده فوق «ب»بند  طبق

با جداول مربوط،  هیقوه مجر یو اختصاص یتخصص ،یمشاغل عموم قيکارکنان در مرحله تطب یایمزا

 خواهد بود. تیریتوسعه مد یآن در شورا بیمشاغل مذکور و تصو نييموکول به تع

ان بازنشستگ نيب ضيو تبع یمنظور رفع نابرابرمقرر داشت به زيمورد اشاره ن( 51)ماده « ج» بند

 براساس ،یخدمات کشور تیریقانون مد (111)و  (119)سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد 

و « د» یمجاز خواهد بود. احكام بندها وزیران هيئت بیبازنشستگان با تصو یمصوب دولت برا بیضر

نامه جامع برمرتبط با  بيترتبه زيپنجم توسعه ن سالهپنجقانون برنامه  (51)ماده « ح»و « ز» و« و»و  «ه»

ل کارکنان و انتقا نيافراد در قالب قرارداد کار مع یريکارگبه یو چگونگ یمانيو پ یکارکنان رسم یكاريب

 تيو ممنوع یات کشورخدم تیریقانون مد (78)موضوع تبصره ماده  قيثابت مازاد و تفاوت تطب ای یرسم

 یورين یريکارگهرگونه به نيو همچن یخدمات کشور تیریپرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مد

 باشد.میپنجم توسعه  سالهپنجقانون برنامه  (51)موضوع ماده  یمانيو پ یرسم یانسان

در  ینحو چند وزارتخانه را به ای کیقانون مذکور، دولت مكلف شده است  (53)ماده  در

 17وزارتخانه به  21ها از سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه انیکه تا پا دیادغام نما گرید یهاوزارتخانه
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 .ابدیکاهش  وزارتخانه

دولت  یتصد فیوظا یخدمات کشور تیریقانون مد یکه در اجرا یقانون در موارد (64)به ماده  بنا

ل دولت در مقاب یتيحاکم تيرافع مسئول فیوظا یاگذارو شود،یواگذار م یتعاون ای یبه بخش خصوص

 رداکه عهده یو تعاون یخصوص یهارابطه دولت و بخش ميگونه موارد تنظنی. در استيشهروندان ن

 رسدیم وزیران هيئت بیکه به تصو یانامهآیين براساساند واگذار شده دولت شده یهایتصد فهيوظ

 تیریقانون مد تینظر، ضمن رعامورد جهيصورت عدم حصول نت . دولت مكلف است درشودیانجام م

 ریسا بهشده را  ادی فیماده وظا نیموضوع ا نامهآیين براساسو مقررات مربوطه  یخدمات کشور

 به مردم بدون انقطاع تداوم یرسانکه خدمت ایگونهبه کندواگذار  یتعاون ای یبخش خصوص انيمتقاض

تصاد اق یشورا بیمتحمل شده است با تصو یو تعاون یکه بخش خصوص ییهانهیصورت هز نی. در اابدی

 است. تأمينقابل  یبا احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنوات

 :دولت یسازو کوچک یانسان یرويو کاهش ن یمنظور ساماندهقانون به (65)حكم ماده  طبق

 ریحكم و سا نید خاص ممنوع است. اشهرها جز در مورد مقامات و در موارهرگونه انتقال به کالن 

و  ینمايها در مورد کارکنان پدستگاه نيو ثابت ب یکارکنان رسم تیمقررات مربوط به انتقال و مأمور

 )در طول قرارداد( قابل اجراست. یقرارداد

 شوندیم ایبازنشسته شده  ای دیو مقررات، بازخر نيقوان یکه در اجرا یافراد یريکارگبه هرگونه 

( و % 71فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ) ثارگران،یا ،یعلم ئتيمقامات، ه یستثناابه

از انحا از بودجه کل کشور  ینحوکه به یهر دستگاه ای فیرد یدارا ای اجرایی یهاباالتر در دستگاه

فراد بازنشسته و هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان به ا نيممنوع و همچن کند،یاستفاده م

 ینااستثحكم به نیا ریو مقررات عام مغا نيقوان هيمذکور ممنوع است. کل یهاتوسط دستگاه دیبازخر

 تیری( قانون مد95دولت و ماده ) یمال تاز مقررا یبخش ميبه قانون تنظ ی( قانون الحاق مواد41ماده )

 .شودمیلغو  ی( قانون استخدام کشور91و ماده ) یخدمات کشور

 ار ک ،یقرارداد ،یمانيپ ،یاعم از رسم یقابل واگذار یهایکل کارکنان هر دستگاه در تصد تعداد

( % 2حداقل دو درصد ) ساليانه یعلم ئتيه یاعضا یاستثنامشابه به نیو عناو یو مشخص، ساعت نيمع

 .شودیم نييدر قانون بودجه همان سال تع سالههمه ی. موارد استثناابدییکاهش م

 یعموم یچند نوبت از مؤسسات و نهادها اینوبت  کیدر ماه 6 از شيب تیانتقال و مأمور نههرگو 

 یخدمات کشور تیری( قانون مد5موضوع ماده ) یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتبه وزارتخانه یردولتيغ

 .مقامات، ممنوع است استثنایبه

 نیمطرح شده است. در ا فرابخشیحوزه  کی عنوانبه یبرنامه پنجم توسعه، نظام ادار یابیدر گزارش ارز

 ،یافتکاهش میدرصد  2 ساليانه یتيحاکمريدر امور غ بایدبرنامه  طبقگزارش اشاره شده است تعداد کارکنان 
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شه نق براساس ینظام ادار یابیگزارش ارز نیشاخص احصا نشده است. در ا نیآمار مرتبط با ا 1395تا سال  یول

 مهيصورت گرفته که در ن یابیارز براساس گزارش آمده است که نیانجام شده است. در ا یراه اصالح نظام ادار

و  جمهورسيوابسته به رئ یاهها و معاونتها، سازمانانجام شده است، از مجموع وزارتخانه 1395اول سال 

وارد  زهيمكان صورتهبگزارش عملكرد خود را  دستگاه 27از  دستگاه 24تعداد  قوه قضائيهوابسته به  یهادستگاه

 یابيتدر دس ییاجرا یهادستگاه تيموفق زانيم یطورکلعملكرد دولت نمودند. به تیریافزار سامانه جامع مدنرم

 :شده است یابیارز ریز شرحبه یراه اصالح نظام ادار هنقش انهگاز اهداف هشت کیبه هر

 درصد 8/35ش و ساختار دولت: قن یمهندس برنامه 

 درصد 6/59: یادار یو هوشمندساز کيالكتروندولت  برنامه 

 درصد 3/27: یرقابت یدر فضا یخدمات عموم برنامه 

 درصد 2/53: یانسان هیسرما تیریمد برنامه 

 درصد 51: یتیریمد هایفناوری برنامه 

 درصد 31: سازمانی فرهنگتوسعه  برنامه 

 (466: 1396، و بودجهرنامه بسازمان ) درصد 5/53: یاز حقوق مردم و سالمت ادار انتيص برنامه 

 و( برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

 یاسالم یتوسط مجلس شورا 28/12/1395 خیماده در تار 124بخش و  21در برنامه ششم توسعه در 

 یبه نظام ادار (31)و  (29)، (28) یهاطور خاص مادهبرنامه به نیبه دولت ابالغ شد. در بخش ششم ا

 :از ندتاست عبار یاست. نكات مهم بخش ششم برنامه که مرتبط با بحث نظام ادار پرداخته

 سازی یهای عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها، منطقدر هزینه ییجوصرفه

 ،های زائدغيرضرور و هزینه موازی و یهااندازه دولت و حذف دستگاه

 اجرایی یهاحجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه کاهش، 

 یهاساعتی برای اجرای وظایف پست ای)مشخص(  نيافراد در قالب قرارداد کار مع یريکارگبه 

ها به مقامات، منظور امكان تجميع کليه پرداختبه ایسامانه ثبت حقوق و مزا یاندازسازمانی و ... راه

 ،ی کشوریاجرا یهارؤسا، مدیران کليه دستگاه

 عدالت در نظام پرداخت یارالزم جهت برقر یهایبررس، 

 ن، بازنشستگان و ها و برخورداری از امكانات شاغالسازی دریافتو متناسب ضيتبع رفع

 .ری سنوات مختلفگکشوری و لشبگيران مستمری

اد در مقوله و مبارزه با فس تيششم توسعه، ورود دو عنصر شفاف سالهپنجمنحصر به فرد قانون برنامه  یژگیو

وضوع م یاول تا پنجم سابقه نداشته است. افشا سالهپنج یهابرنامه نياز قوان کیچيت که در هاس ینظام ادار

 دینما یتوجه جد یدر نظام ادار دهیپد نیبه ا قانونگذارفراهم آورد که  یموجبات رمتعارفيغ یهاپرداخت حقوق
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چهارگانه و تبصره  یو بندها (28)موضوع ماده  ییجودر برنامه ششم توسعه قطع نظر از احكام صرفه جهيو در نت

ده مهم در ما اريبس ینيتقن یريگجهت کیدر  یماده بدون اطناب و با احتراز از موضوعات و مسائل تكرار نیا

ماده مقرر داشت که دولت مكلف است  نیا «3»و « 2»، «1» یهاششم و تبصره سالهپنج نامهقانون بر (29)

 هيلک عياقدام کند و امكان تجم ایسامانه ثبت حقوق و مزا یاندازت به راهقانون برنامه نسب یسال اول اجرا یط

اعم  رانیا یاسالم یورگانه جمهسه یشامل قوا اجرایی یهادستگاه هيکل رانیسا، مدؤها به مقامات، رپرداخت

ها به دولت، بانک وابسته یمؤسسات انتفاع ،یدولت یهاها، شرکتها و مؤسسات و دانشگاهنها، سازمااز وزارتخانه

ن که آ ی)در موارد یردولتيغ یعموم یمؤسسات و نهادها ،یدولت مهيب یهاشرکت ،یدولت یو مؤسسات اعتبار

 ،یانقالب اسالم یو نهادها ادهايبن ،ی(، مؤسسات عمومندینمایم استفادهو نهادها از بودجه کل کشور  ادهايبن

و  شوندیاداره م هيفقینظر ول ریکه ز یو مؤسسات ادهايبن ،ینگهبان قانون اساس یشورا ،یاسالم یمجلس شورا

ون خاص قان كهنینام است اعم از ا حیتصر ایمستلزم ذکر آنها  که شمول قانون بر ییها و واحدهادستگاه نيهمچن

 ان،رینفت ا یشرکت مل ،یوزارت جهاد کشاورز رينظ کنند تيو مقررات عام تبع نياز قوان ایخود را داشته و 

 یانک مرکزب ران،یا عیصنا یسازمان گسترش نوساز ران،یا یميپتروش عیصنا یشرکت مل ران،یگاز ا یکت ملشر

معادن و  یسازمان توسعه و نوساز ران،یا یاسالم یرجمهو یرانيسازمان بنادر و کشت ران،یا یاسالم یجمهور

و  اجراییستاد آنها،  ابعهت یهاو شرکت رانیا یاسالم یجمهور یمايسازمان صداوس ران،یا یمدن عیصنا

 به یناخالص پرداخت زانيکه م ینحوبه ،کندرا فراهم آنها  وابسته به یو اشخاص حقوق یسازندگ یهاقرارگاه

و عموم مردم فراهم شود. وزارت  ینظارت ینهادها یبرا یمشخص شود و امكان دسترس فوقاز افراد هریک 

حكم  نیا یهستند. اجرا احكم مستثن نیاز شمول ا رانیا یاتم یمسلح و سازمان انرژ یروهاياطالعات، ن

ا مصوبه ب هامسلح تن یروهاين یبانيمتعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشت یاقتصاد یهابنگاه درخصوص

 مجاز خواهد بود. یمل تيامن یعالیشورا

ششم توسعه  سالهپنجقانون برنامه  (31)که در حكم موضوع ماده  یگرید یريگجهت ن،یبر اعالوه

عدالت در نظام پرداخت، رفع  یالزم جهت برقرار یهایدولت مكلف شده است بررس افته،یو تبلور  یتجل

 رانيبگیو مستمر ازنشستگانب ن،از امكانات شاغال یو برخوردار هاافتیدر یسازو متناسب ضيتبع

 سنوات مختلف را انجام دهد. یو لشگر یکشور

توسعه مطرح بوده است.  یهابرنامه یدر تمام ،ید، موضوع اصالح نظام ادارکه مالحظه ش گونههمان

 طورهب. در نظر گرفته شده است ینظام ادار یبراجایگاه مهمی ، توسعه ها مثل برنامه سومبرنامه یدر برخ

دولت، تحقق دولت  یانسان یروين یسازمتناسب ،یسازمان یهاکاهش اندازه دولت، کاهش پستکلی 

مهم  یو ... از محورها یاز نظام ادار ییزدانظام پرداخت مناسب، تمرکز ،یدر عرصه نظام ادار کينالكترو

 .بوده است یاصالح و تحول در نظام ادار جادیمنظور اتوسعه به یهابرنامه
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 های توسعه كشورمحورهای مطرح شده مرتبط با نظام اداری در برنامهمهمترین  خالصه .0جدول 

نام 

 برنامه
 شده مرتبط با نظام اداری موضوعات پرداخته صهخال

برنامه 

اول 

 توسعه

 هدف ،برنامه اول برای شده تدوین کلی هدف 11 ميان از

 کشور قضایی و اجرایی مدیریت و سازمان اصالح هشتم

 است. بوده مختلف ابعاد در

 یسياستگذارگيری و بهبود نظام تصميم 

  ضرورت حد تا دولت تصدیگری وظایف هشو کا تصدیگریتعيين وظایف حاکميتی و 

 (زداییتمرکز) یغيردولت بخش به دولتی غيرضرور وظایف از بخشی انتقال 

 کشور امور در مردم جانبههمه و مؤثر مشارکت سازی برایزمينه 

 بازنگری و اصالح قوانين 

 مدیریت تشویق و تنبيه، ارزشيابی، آموزش، انتصاب، انتخاب نظامات استقرار 

  سطح تخصص نيروی انسانی نظام اداریافزایش 

 اجتماعی و اقتصادی، پژوهشی، آموزشی اطالعات آوردن فراهم جهت انفورماتيک و آمار نظام ایجاد 

برنامه 

دوم 

 توسعه

 که است شده تدوین کيفی کالن هدف 16 برنامه دوم در

 ،نظارتی ساختار اصالح، کيفی کالن هدف هفتمين

 مسو بخش در این برعالوهکشور است.  قضایی و اجرایی

 سياست 11، کلی هایسياست عنوان تحت برنامه این

 تحت سياست 18 و عمومی هایسياست عنوان تحت

 حاصال جهت در دولتی بخش پرسنلی هایسياست عنوان

 .است شده گنجانده اداری نظام بهبود و

  اداری انضباطایجاد نظم و 

 هااستان به کار بيشتر هرچه اریو واگذ اداری بوروکراسی حذف و ییتمرکززدا 

  های متخصص در نظام اداریيرونتالش برای جذب 

 هااستانمنظور واگذاری امور به سازمانی به و اداری تشكيالت اصالح 

 تصدی و حاکميت اعمال در دولت وظایف حدود تدوین 

 ایجاد شورای عالی اداری با ترکيب، وظایف و اختيارات مشخص 

 ظام هماهنگ پرداختاجرای کامل قانون ن 

 عالی آموزش مختلف سطوح در انسانی نيروی تربيت جامع برنامه تدوین 

 وریبهره گيریاندازه و مدیران مهارت افزایش و پيشرفته هایفناوری از استفاده 

 مورا ازمانس به دولتی هایشرکت و مؤسسات، هاوزارتخانه کليه تفصيلی تشكيالت و سازمانی ساختار اعالم به تكليف 

 کشور اداری و استخدامی
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نام 

 برنامه
 شده مرتبط با نظام اداری موضوعات پرداخته صهخال

برنامه 

سوم 

 توسعه

 هایحوزه) اول بخش از اول در برنامه سوم توسعه فصل

 تاس مدیریت و اداری ساختار اصالح به مربوط( یبخشفرا

 عالی اداری و اصالح وظایف آنتداوم تشكيل شورای 

 امور اداره در مردم مؤثر مشارکت وسعهت زمينه نمودن فراهم و دولت نظارت، حاکميت اعمال تقویت و هاتصدی کاهش 

 دولتی بخش انسانی نيروی جامع برنامه تدوین ضرورت 

  تخصصیی مادرهاشرکتيس تأسی دولتی و هاسازمانو  هاشرکتاصالح ساختار 

 هااستانگيری در تمرکززدایی از امور و تقویت امور تصميم 

 کاهش انحصارات دولتی و تالش برای رقابتی کردن 

 ی دولتسازکوچکروی انسانی دولت و کاهش ني 

 تالش برای بهبود نظام پرداخت کارکنان دولت 

برنامه 

چهارم 

 توسعه

 تدول نوسازی به مربوط توسعه مچهار برنامه ششم بخش

 است حاکميت و اثربخشی ارتقای و

 تعریف نقش و وظایف دولت در امور تصدی، امور حاکميتی و امور زیربنایی 

 یزی بخش دولتیراصالح نظام بودجه 

 ی بخش دولتیهاشرکتسازی و واگذاری یخصوص 

 ساختار تجدید و ادغام، سازیمتناسب، نوسازی هدف با کارآمد هایروش و نوین هایفناوری از جانبههمه گيریبهره 

 غيرمتمرکز و اثربخش، یتباکفا و فراگير، کارآمد، منسجم منظومه یک صورتبه

 مدیران خدمات در ثبات ایجاد و گراییشایسته نظام راستقرا به مربوط الیحه تنظيم 

 اجرایی هایدستگاه پاسخگویی افزایش 

 تقویت و توسعه نظام آموزش مشاغل 

  های پيشرفتهیفناوراستفاده از 

 یبازنشستگ یهاصندوق تيو بهبود وضع تیتقو 

 محصول و نتيجه کنترل نظام استقرار و مدیران اختيارات افزایش 

 و سازمانی( ی مدیریتهاپست یدرصد 21کاهش ) یسازکوچک و مردم مشارکت افزایش، هاتصدی کاهش رایب الزم اقدامات 

  یک درصد( ساليانهدرصد ) 5کاهش کارکنان دولت به ميزان 
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نام 

 برنامه
 شده مرتبط با نظام اداری موضوعات پرداخته صهخال

برنامه 

پنجم 

 توسعه

 ماده 199 و بخش 41، فصل 9 شامل توسعه پنجم برنامه

 مدیریت و اداری نظام به الیحه این چهارم فصل. است

 است (65) تا (49) مواد بر مشتمل و است مربوط

 فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی هایحوزه در وریبهره افزایش و الكترونيک دولت خدمات بسط 

 تهيه شبكه ملی اطالعات 

 بخش به مربوط واحدهای و وظایف واگذاری و تمرکززدایی، اجرایی هایدستگاه و دولت کارکنان تعداد سازیمتناسب 

 یغيردولت

  عملكرد و نتيجه برمبتنینظام پرداخت 

 کشور اجرایی و اداری امور در سالمت و شفافيت ارتقای 

  های دولت و تقویت امور حاکميتییتصدکاهش 

  درصد از نيروی انسانی دولت 11کاهش 

  وزارتخانه 17وزارتخانه به  21از  هاوزارتخانهکاهش 

برنامه 

ششم 

 توسعه

تهيه شده  ماده 124 و بخش 21 در توسعه ششم برنامه

، (28) مواد خاص طوربه برنامه این ششم بخش است. در

 .است شده پرداخته اداری نظام به (31) و (29)

 های عمومی کشورینههزجویی در صرفه 

 زائد هایهزینه و غيرضرور و موازی هایدستگاه حذف و دولت اندازهسازی منطقی، ساختارها در اساسی تحول 

 ی بازنشستگیهاصندوقت توجه و تقوی 

 اجرایی هایدستگاه مجموع ساختار و اندازه، حجم کاهش 

 سازمانی هایپست وظایف اجرای برای ساعتی یا( مشخص) معين کار قرارداد قالب در افراد کارگيریبه 

 ی یهای اجرادستگاهها به مقامات، رؤسا، مدیران کليه و امكان تجميع کليه پرداختمزایا  و حقوق ثبت سامانه اندازیراه

 کشور

 انبازنشستگ، نشاغال امكانات از برخورداری و هادریافت سازیمتناسب و تبعيض رفع، پرداخت نظام در عدالت برقراری 

 نظام عادالنه و هماهنگ پرداخت(ری )گلش و کشوری بگيرانمستمری و

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 _______________________________________________________________________  

 

 

37 

 شانصحيح یهایدفگذارهند ردا یتوسعه در مبحث نظام ادار یهاکه برنامه یقوت قاطن یكی از

 عنوانبهو مجلس  یمجر عنوانبهدولت  شدیها باعث مبرنامه نی. ااست یمنظور اصالح نظام اداربه

 نیضعف ا . اما نكته مهم و نقطهدهندرا در دستور کار خود قرار  یو ناظر، اصالح نظام ادار قانونگذار

با  مرتبط یهابرنامه صحيح یاجراعدم  ان،ستگذارسياو  رانیمد یها بنابر نظر کارشناسان و حتبرنامه

ها کاهش تعداد کارکنان از برنامه کیمهم در هر ارياز مواد بس یكی مثال عنوانبهاست.  یاصالح نظام ادار

داشته  یشیروند افزا تعداد کارکنان دولت عموماًآمار،  براساسها سال نیا یط یول ،دولت بوده است

در بخش  تیریمد یو الگو یقرار نگرفتن موضوع اصالح نظام ادار ر،ییغبه ت يكینگاه مكاناست. 

 توجهيبي ،یدر نظام ادار ياسیمخرب س یهامداخله ن،دغدغه اول مسئوال عنوانبه يدولت

و  رانیمد برخيدولت، ضعف تعهد و مهارت  یهایيو توانا تیزمان و ظرف اتیبه مقتض

ناموفق  یاست كه به اجرا يعوامل ازجملهر به انجام اقدامات زودگذ شیمسئوالن و گرا

 .شده استمنجر در كشور  یاصالح نظام ادار یهابرنامه

مهم ]اصالح نظام  نیاول تا پنجم به ا یهادر طول برنامه زانیرگذاران و برنامهیمشچه خطگر

وقات بر بيشتر ا ،یمنطبق بر نظام اسالمغير یكردهایاز رو یريگبهره علتبهكن ل ،اند[ توجه داشتهیادار

 مطلوب یرسانخدمت و ینظام ادار یو اثربخش هافرآیندبه  یصرف توجه داشته و از توجه کاف کارآیی

 (.18: 1391 زدخواه،یو ا یرمحمدياند )ماست، غافل شده یاسالم یکه جوهره نظام جمهور

خاص حاکم بوده است.  كردیرو کیدر هر برنامه  یاصالح نظام ادار یهادر برنامه نكهیا گرید نكته

و  نینو یدولت تیریمد كردیرو براساسمثال در برنامه سوم توسعه، عمده مواد برنامه  عنوانبه

 ینیربازآف كردیرو براساسدر برنامه چهارم توسعه، عمده مواد برنامه  ایشده است و  نیتدو یسازیخصوص

حث ب براساسروح حاکم بر برنامه،  زياست و در برنامه پنجم توسعه ن آن ینظارت عدبُ تیدولت و تقو

مختلف توسعه  یهاکه در برنامه یکالن موضوعات یهاحوزه 3بوده است. در جدول  کيدولت الكترون

 .اندشده سهیمقا گریكدیاند، با مطرح شده
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 های توسعه كشورهای مورد تأكید در برنامهمقایسه موضوعات و حوزه .3جدول 

 وعاتها و كالن موضحوزه

برنامه 

اول 

 توسعه

برنامه 

دوم 

 توسعه

برنامه 

سوم 

 توسعه

برنامه 

چهارم 

 توسعه

برنامه 

پنجم 

 توسعه

برنامه 

ششم 

 توسعه

           گيری از مشارکت مردمو بهره زداییتمرکز

تقویت نيروی انسانی متخصص و تهيه برنامه جامع 

 تربيت نيروی انسانی
         

         هيه شبكه ملی اطالعاتایجاد نظام آمار و اطالعات و ت

         بازنگری و اصالح قوانين

ت و تقوی تصدیگریکاهش ) اصالح ساختار کالن دولت

 سازی دولت(و کوچکسازی اعمال حاکميتی، منطقی
            

            عالی اداریشورای

           های پيشرفته در نظام اداری و دولت الكترونيکاستفاده از فناوری

           کارکنان دولت کاهش تعداد

           نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

         های دولتیسازی و واگذاری شرکتخصوصی

          ریزیاصالح نظام بودجه

        ساالریاستقرار نظام شایسته

         های بازنشستگیتقویت صندوق

        ارتقای شفافيت و سالمت اداری

        سامانه ثبت حقوق و مزایا

 

 ی تحول اداریهابرنامه. 3

ول های تحبرنامه نیاند، تدومنظور پيگيری اصالح نظام اداری انجام دادهها بهکه دولت یاز اقدامات یكی

ه و توسع یهابرنامه ،یعمدتاً برگرفته از اسناد باالدست یتحول در نظام ادار یهابوده است. برنامه یادار

ه و یک نقش یتحول ادار مهمختلف سه برنا یهادولت توسط تاکنون است. ینظام ادار یکل یهااستيس

 .شودیارائه م یحاتيتوضآنها  اتیکه در ادامه در مورد محتو شده است نیتدو راه اصالح نظام اداری

 هفتم و هشتم هفت برنامه تحول اداری دولت. 9-3

العات پيرامون شناخت نظام اداری به انجام مط 1376سازمان اداری و استخدامی کشور، از نيمه دوم سال 

اجرایی،  یهااز دستگاه یاین مطالعات و نظرخواه براساسو تبيين وضعيت راهبردی آن پرداخت. 

کشور، گزارش  ریتحول ادا یزیران و کارشناسان و بررسی نتایج مطالعه در ستاد برنامهصاحبنظر

 «بررسی و شناخت نظام اداری»ش نهایی به انتشار گزار که در نهایت شدتنظيم  «شناخت نظام اداری»

اصلی  یهااداری کشور در مؤلفه نظام. این گزارش که شامل شناخت درونی شدمنجر  1378در سال 

قوانين و مقررات، منابع و امكانات، مدیریت  ها،هیها و روشامل منابع انسانی، سازماندهی و تشكيالت، روش
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ط ضعف و قوت درونی نظام اداری و نيز شناخت محيط داخل اطالعات و تبيين نقا فناوریو مدیران و 

و تهدیدهای محيطی نظام اداری است، موفق به ارائه تصویری  هاتو تبيين فرص یالمللنيکشور و محيط ب

برای اصالح نظام اداری قرار گرفت. در  یزیرکه مبنای برنامه شداز نظام اداری کشور  نانهيبروشن و واقع

درونی در تشخيص و درک جایگاه و نقش  یهاتياست که نظام اداری کشور از قابل این گزارش آمده

ا خود کارآمدی الزم ر نگرندهینيست و در نوسازی، تنظيم مجدد، تطبيق فعال و آ برخوردارمقتضی خود 

 (.1386و همكاران،  یمختلف پاسخ مناسب نداده است )اکبر یدارا نبوده و به انتظارات نظام از آن به انحا

کشور در اواخر بهار  یو استخدام یو سازمان امور ادار و بودجهبرنامه از ادغام دو سازمان  قبل

کشور  یابعاد تحول در نظام ادار درخصوصرا  یکشور مطالعات یو استخدام ی، سازمان امور ادار1379

کشور بود  یادار منظا تحول دره تحت عنوان برنام یابرنامه نیمطالعات تدو نیآغاز کرد. حاصل انجام ا

 ی. برنامه تحول در نظام ادارديرس یادار یعالیو سپس شورا وزیران هيئت بیبه تصو 1381که در سال 

 :بود ریز بيترتشامل هفت برنامه جداگانه به

 نمودن اندازه دولت یبرنامه منطق، 

 دولت یالتيتشك یتحول در ساختارها برنامه، 

 یتیریمد یهاتحول در نظام برنامه، 

 یاستخدام یهاتحول در نظام برنامه، 

 دولت یانسان یروين یآموزش و بهساز برنامه، 

 یادار یانجام کار و توسعه فناور یهاروش ها،فرآینداصالح  برنامه، 

 یارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام ادار برنامه. 

قانون برنامه سوم توسعه  برنامه مذکور به احكام هفتاز  کیبرنامه، استناد هر نیطراحان ا یطبق ادعا

نسبت به موارد مشابه خود در گذشته،  یاز جهات متعدد نياقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. همچن

 هر برنامه در یونمصوبات قان یآورو جمع یتفاوت، مستندساز نیا قیمصادمهمترین  ازجملهمتفاوت است. 

 .(1381کشور،  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یو منابع انسان تیریکتاب است )معاونت امور مد کیقالب 

 اداری دولت دهم تحول برنامه 92. 0-3

 یاو ارائه برنامه نیبه تدو ،یجمهوراستیر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 1389در سال 

 نیاست که ا نیبرنامه ا نیطراحان ا ی. ادعااقدام کرد یدر حوزه اصالح ادار رمجموعهیز 11مشتمل بر 

عه پنجم توس رنامهب حهیانداز و السند چشم ،ینظام ادار یکل یهااستيبرنامه نشئت گرفته از متن س

 :عبارتند ازبرنامه تحول  11کشور است.  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 کياستقرار دولت الكترون، 

 و نظام پرداخت یاستخدام عدالت،  

 یانسان یروين یسامانده،  
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 ییتمرکززدا، 

 قانون  (83)و  (82)، (81)عملكرد )موضوع مواد  تیریو استقرار نظام جامع مد یورهبهر شیافزا

 ،(یخدمات کشور تیریمد

 یادار سالمت،  

 هافرآیندساختار و  اصالح،  

 یمنابع انسان یو تخصص یو آموزش فرهنگ یتوانمندساز، 

 در کارها یخودکنترل هيروحی کشور و ارتقا یو توان کارشناس تیریمد تیتقو، 

 رجوعارباب میبه مردم و تكر یرساندماتخ.  

 نقشه راه اصالح نظام اداری )هشت برنامه تحول اداری دولت یازدهم(. 3-3

معاونت توسعه  شنهادي، بنا به پ14/12/1392جلسه مورخ  نيودومو شصت صدكیدر  یادار یعالیشورا

م مقام معظ یابالغ ینظام ادار یکل یهااستيتحقق س یو در راستا جمهورسيرئ یانسان هیو سرما تیریمد

شه نق»کشور،  یاصالحات در نظام ادار امدولت و انج یگرتیو هدا یگرلينقش تسه یمنظور ارتقابه یرهبر

 :عبارتند ازهشت برنامه  نی. اکرد بیبرنامه را تصو هشتمشتمل بر  «یراه اصالح نظام ادار

 ،دولت ساختار و نقش مهندسی .1

 ،اداریسازی هوشمند و ترونيکالك دولت توسعه .2

 ،رقابتی فضای در عمومی خدمات .3

 ،انسانی سرمایه مدیریت .4

 ،مدیریتی هایفناوری .5

 ،سازمانی فرهنگ توسعه .6

 ،اداری سالمت و مردم حقوق از صيانت .7

 .ارزیابی و نظارت .8

 (اداری تحول دبن هشت)در راستای ( 9316 الي 9314) اداری نظام اصالح جامع برنامه. 4-3

 یکشور و در اجرا یزریو برنامه تیریسازمان مد شنهاديبه پ 14/11/1393در جلسه  وزیران هيئت

 یاسهشتم قانون اسویسوكصدیو به استناد اصل  یمقام معظم رهبر یابالغ ینظام ادار یکل یهااستيس

 کرد. بیرا تصو رانیا یبرنامه جامع اصالح نظام ادار ران،یا یاسالم یجمهور

ها و و اثربخش و متعهد به آرمان آکار یدولت به دولت لیتبد، برنامه ذکر شده در این یاصل اهداف

 یاداره واحدها ،یستاد یواحدها یفيدولت، تمرکز بر توسعه ک یسازبه اعتماد مردم است. چابک یمتك

 انتيو ص نینو یهایوراز فنا یريگو بهره کيتوسعه دولت الكترون ،یرقابت ی( در فضای)مجر یاتيعمل
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 است. عنوان شده یبرنامه جامع اصالحات ادار یاساس یراهبردها یسالمت ادار یاز حقوق مردم و ارتقا

 توجه قرار گرفته است. نظر موردگانه مربوطه و اهداف موردهشت یهابرنامه، برنامه نیدر ا نيهمچن

شد  ليتشك یو ادار یتیریمرتبط با مسائل مد لیذ شرحبه یگانه تخصصپنج هایتهيابالغ نقشه راه، کم با

 :عبارتند ازگانه پنج یهاتهيکم نیدارند. ا عهدهفوق را به یهاالزم جهت تحقق برنامه یسازنهيزم فهيکه وظ

 ،های مدیریتیکميته ساختار و فناوری .1

 ،کميته توسعه دولت الكترونيک و هوشمندسازی .2

 ،کميته سرمایه انسانی .3

 ،داری و فناوری مدیریتکميته سالمت ا .4

 .کميته مدیریت عملكرد .5

مختلف ارائه شده است. هفت  یهابرای اصالح نظام اداری توسط دولت یتاکنون سه برنامه تحول ادار

ود، ب یزیرو برنامه تیریساله در سازمان مدنیچند یکارشناس یکارها برمبتنیاول که  یبرنامه تحول ادار

که در دولت  یبرنامه تحول ادار 11. شودیم یابیارز بآن مناس ید و هم اجرابه نسبت موفق بو نیهم در تدو

 تيشد، در اجرا موفق بیو تصو هيته ،یجمهوراستیر یانسان هیو سرما تیریدهم توسط معاونت توسعه مد

آن آغاز شده است،  یشد و اجرا بیتصو ازدهمیکه در دولت  یکسب نكرد. هشت برنامه تحول ادار یچندان

زارش و گ قيبرنامه هنوز آمار دق نیا یابیارز درخصوصاست.  تریاتيعمل ،یقبلبه دو برنامه تحول  نسبت

گزارشی  1396کشور در سال  یو استخدام یآن ارائه نشده است. سازمان امور ادار یابیارز درخصوص یکامل

ته است نداش یريگچشم تيوفقبرنامه م یبرنامه منتشر کرد، با توجه به این گزارش اجرا نیا یابیدر مورد ارز

 .دارد یادیبه اصالحات و تحوالت ز ازين هانهيزم شتريو در ب

 

 قانون مدیریت خدمات كشوری. 4

 جمهورسينگهبان جهت اجرا به رئ یشورا دیيپس از تأ 24/7/1386 خیدر تار یخدمات کشور تیریمد حهیال

و  یعدالت استخدام تیرعا ت،يشامل جامعقانون اصول حاکم بر آن را  نیا کنندگانبی. تصوشدابالغ 

 الت،يكساختار و تش ییایپو ،یقو منط آرجوع، عدم تمرکز امور، دولت متناسب، کارارباب میتكر ،یساالرستهیشا

 (.1386 ،یاسالم یمجلس شورا یها)مرکز پژوهش دانندیو ... م یساالرستهیاستقرار نظام شا

 وسومیكصدوبيستاصل  یتبصره در راستا 116ماده و  128 فصل، 15در  یخدمات کشور تیریمد قانون

صورت قانون، مقرر شد پنج سال به نیا بیشده است. پس از تصو نیتدو ایران یاسالم یجمهور یقانون اساس

دولت  الهر س 1391. از سال ديرس انیقانون به پا نیا یشیآزما ییمدت اجرا 1391اجرا شود. در سال  یشیآزما

 تیریقانون مد یشیآزما یاجرا دیتمد حهیال»تحت عنوان  یاسالم یبه مجلس شورا یتیرفودو حهیال کی

 دیرا تمد یخدمات کشور تیریقانون مد یو اجرا دادیارائه م یاسالم یبه مجلس شورا «یخدمات کشور

مان زتا  یخدمات کشور تیریمدقانون  یشیآزما یاجرا تاکنون انجام شد و 1391اقدام از سال  نی. اکردیم
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اصالح و دائمی » الیحهنيز  1396ماه بهمندر  شده است. دیتمد 1397سال االجرا شدن قانون جدید در الزم

 .است شدهمجلس  تقدیم« نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

فصول  نیمجموعه ا توانیم یخدمات کشور تیریبه فصول مندرج در قانون مد یاجمال ینگاه با

 کرد: خالصه ریرا در سه بخش ز

 اندازه و نقش دولت است. گاه،یحاکم بر جا یکل ميو مفاه فیل اول و دوم که ناظر بر تعاروالف( فص

ل چهارم و پنجم ودر فص. دارد یبر نظام ادار یساختار كردیب( فصول چهارم، پنجم و چهاردهم رو

 دازدپریم ری اطالعاتو فناو انجام کار یهاو روش هاستميس یورو بهره یسازمان یهاپست الت،يبه تشك

 ها وتا اجرا را در قالب نقش یسياستگذاراز سطح  ینظام ادار یمراتب رهبرو در فصل چهاردهم سلسله

 .کندمی ميترس یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یو شورا یادار یعالیشورا فیوظا

( و در 11)فصل  زشينظام پاداش و انگ، (8)فصل  یشغل یارتقا، (7و  6ل ومراحل جذب )فصج( 

 (. 1386مجلس،  یها)مرکز پژوهش دهدی( را مورد توجه قرار م13و  12، 11، 9نگهداشت ) تینها

 یقانون از ابعاد نیکشور که در ا ینظام ادار گفت توانیالذکر مبه موارد فوق ترقيعم ینگاه با

و  فیتعار ربمبتنیبدان توجه شده است «( ج»قسمت ) یفرآیندو «( ب»قسمت ) یساختار

 استشده  نیل اول و دوم قانون بوده و بر آن اساس تدوومندرج در فص«( الف» قسمت) یهایريگجهت

 تیریبردارد که شالوده و اساس قانون مدرا در یمبنا و اصول موضوعه خاص یدو فصل اساس نیواقع او در

ل اول و دوم توجه و ودر فص مندرج ميو مفاه فیتعار نیتریوجود آورده است. اصلرا به یخدمات کشور

و  ییربنایز ،یو خدمات یفرهنگ ،یآن )امور اجتماع ريو غ یتيامور حاکم یراهبرد فیتمرکز بر تعر

تحت  یتيحاکمريامور غ ییاجرا یهاروش نييدو در فصل اول، به تب نیا کي( است که با تفكیاقتصاد

 در فصل دوم پرداخته شده است. یاقتصادو  ییربنایخدمات ز ،یفرهنگ ،یاجتماع یهایعنوان امور تصد

از  یبرخ یول ،ستين یخدمات کشور تیریبه قانون مد قيگزارش مجال پرداختن دق نیا در

 :عبارتند از رديقرار بگمد نظر باید قانون که  نیا درخصوصمالحظات مهم 

 ه به ک ینقانو عنوانبه یخدمات کشور تیریاساساً ورود قانون مد ایشود که آ یالزم است بررس

 و تيحاکم اراتيکه نقش و گستره اخت یاطهيبه ح پردازدیکشور م ینظام ادار یسازوکارها نييتب

 است؟  حيو صح یدولت را مشخص کرده است، منطق

 تیریخوب و مد یبرگرفته از حكمران شتريب یخدمات کشور تیریو مفاد حاکم بر قانون مد روح 

حاکم  یاصول و مبان درخصوص یو نقد کل یکل ینيبازب کی الزم است که جهتنیاست. بد نینو یدولت

 .رديقانون صورت بگ نیبر ا

 یلک یهااستيخصوص سبه یبا اسناد باالدست یخدمات کشور تیریقانون مد یهماهنگ زانيم 

است و در  ینظام ادار یکل یهااستيدر س یشود و اگر موارد یبررسباید قانون کار و ...  ،ینظام ادار

 .مورد توجه واقع شود ستين نقانو نیا
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 ییاجرا یهاتيبا ظرف یخدمات کشور تیریقانون مد یسازگار زانياست که م نیا گرید نكته 

است که  نیکار مستلزم ا نیمشخص شود. ا قيو دق یصورت علمبه باید یموجود نظام ادار طیو شرا

قانون  نیا یشیآزما یجراسال ا 11 درخصوصگزارش جامع  کیکشور  یو استخدام یسازمان امور ادار

 .ودش هيته یخدمات کشور تیریقانون مد یآن متن دائم براساسو نقاط قوت و ضعف آن ارائه بدهد تا 

 

 ی كلي نظام اداریهااستیس. 9

را پس از مشورت با مجمع  ینظام ادار یکل یهااستيس ی، مقام معظم رهبر1389 ماهنیدر فرورد

 یبرا مشخص یبندرا موظف نمود تا زمان استيس نیمخاطبان ا هيلو ککرد مصلحت نظام ابالغ  صيتشخ

ظام ن یکل یهااستي. سکنندگزارش  نيمع یآن را در فواصل زمان شرفتيو پ هيشدن آن ته یاتيعمل

 شده است. ميعنوان تنظ 26در قالب  یادار

 ،یازمانس فرهنگ یسازنهیکه در آن نهاددارد  یموضوعات متنوع ینظام ادار یکل یهااستيس

 یسازچابک ،یو فرد یمختلف سازمان یهانهيدر زم ییگرادانش ،یساالرستهیشا ،یمحورعدالت

 یرسانالكترونيک، خدمات یتوسعه نظام ادار ها،فرآیند کارآییو  یاثربخش ،یریپذها، انعطافسازمان

و  ییگراحيح، قانونانتقال اطالعات ص قینسبت به حقوق مردم از طر یبخشیو آگاه یسازبرتر، شفاف

 یو هماهنگسازی کارآمد ،یوجدان کار یسازنهینهاد ،یو اجتماع یادار یریپذتياشاعه فرهنگ مسئول

و ابتكار و اشاعه فرهنگ  یاز روحيه نوآور تیحما ،ینظارت و کنترل نظام ادار یهاوهيساختارها و ش

 .مورد تأکيد قرار گرفته است ،یقاخال یهاو رشد ارزش یسالمت نظام ادار یبهبود مستمر، ارتقا

 

 ی اصالح نظام اداریهابرنامهو موانع موجود در  هابیآس

 یهاپژوهش براساس یادار یهااصالح برنامه یرو شيو موانع پ هابيآسمهمترین  از یبخش برخ نیدر ا

 . شوندیصورت گرفته، مرور م

 

 قابل سنجشهای . نبود شاخص9

 زانيم یابيارزش یمناسب برا یهانبود شاخص ،یح و تحول در نظام اداراصال یهاضعف عمده برنامه

وجود داشته  یقيو دق یکمّ یهاشاخصباید  یارهاست. در برنامه تحول و اصالح نظام ادطرح شرفتيپ

ثال م عنواندارد. به یاژهیو تيباشند اهم یمورد بررس ريمتغ یایکه گو یکمّ یهاشاخص نیباشد. تدو

اما  باشد، یاشتغال دولت یابیارز یمناسب برا یشاخص تواندید تعداد کارکنان دولت ممانن یشاخص

شمار هدولت ب یسازیخصوص زانيم یابیارز یبرا یفيشاخص ضع یدولت یهامانند تعداد شرکت یشاخص

ی تهای دولممكن است تعداد شرکتمثال  عنواناست. به یتردهيچيپ یهابه وجود شاخص ازيو ن رودیم

 (.73: 1381لزوماً کاهش نيابد )معمارزاده و حيات، آنها  هایاما هزینه ،کاهش یابد
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 نگرجانبه. حاكم نبودن رویكردهای همه0

و  الزم یها امرزیرنظام گریبا د زیرنظامنظام و درک روابط هر  کینگر در اصالح جانبههمه یكردیرو داشتن

 ده،يچيپ یگرفته از تفكراست که نشئت ازين ییهاحلبه راه یرحل مشكالت نظام ادا یاست. برا یضرور

: 1391 و همكاران، یبود )مرتضو دنخواه بخشجهينت نگریو سطح یعدبُتک یهاحلباشد. راه فیو ظر قيدق

همچون مبهم بودن اهداف، تسلط  یثر از عواملأمت توانیرا م یتحول ادار هاینشدن برنامه یی(. اجرا11

دولت،  تصدیگری ،یبوروکراس فیمحور، تحرکشور، فقدان فرهنگ شهروند یدولت تیریدر مد یاسينگرش س

 (. 1382 ،ییكاليم یبي)مج دولت دانست معجا یابيو فقدان نظام ارزش دیشد ییتمرکزگرا

 

 ن درجه یک كشور. نداشتن اولویت برای مسئوال3

 کیدرجه  نمسئوال یاصل یهااز برنامه یكی دیاست و با یمل ییبرنامه اجرا کی یتحول ادار یهابرنامه

ها را رنامهب نیا ميبتوان نكهیامكان ا و هم از نظر سطح اقتدار، گاهیکشور باشد، اما متأسفانه هم از نظر جا

و  یاداکثر مشكالت اقتص نكهیا وجود با وجود نداشته است. باًیتقر م،یببر شيپ یسطح مل نیدر باالتر

دولتمردان  یهاتوسعه و در برنامه یهادر برنامه یول ،دانست یمعلول نظام ادار توانیرا م یاجتماع

 ،یمقطع یاصالح نظام ادار یها براتالش شترياول نبوده است. ب تیدر اولو یاصالح نظام ادار گاهچيه

 (.1393بيگدلی، )فقيهی و کاظمی و زودگذر بوده است یشعار

 

 یاقتصاد یكردهایوو ر تیریمد یكردهایرو. عدم تطابق 4

 شود،یدر کشور مطرح م یاقتصاد یبرنامه جد کی عنوانبه یاقتصاد یموضوع آزادساز یمثالً وقت

 (.همان) رديگیتراز با آن شكل نمهم نینو یدولت تیریموضوع مد

 

 . درآمدهای نفتي9

 یرا با درآمدها یتیریمد یهایاست چون ناکارآمد یاز موانع مهم جهت تحول ادار یكی ینفت یدرآمدها

از  گرید یكی یاشهیو نپرداختن به مسائل حاد و ر یگرفتار شدن به روزمرگ ني. همچنميپوشانیم ینفت

 (.همان) است ینفت یدرآمدها یهابيآس

 

 . ضعف بخش خصوصي6

 ریكی دیگر از موانع بر س ییربنایو امور ز یدر حوزه خدمات عموم ريفعال و فراگ یبخش خصوص نبود

سادگی امكانپذیر امكان واگذاری وظایف به است فيما ضع ی. چون بخش خصوصح اداری استراه اصال

 (.همان) تری استهای بلندمدتنيست و نيازمند طراحی
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 به مالحظات فرهنگيتوجهي بي. 1

 رانیبودن، همواره باعث شكست اصالحات در ا نیياز باال به پا فرآیندو  یبه مالحظات فرهنگ توجهیبی

 .(6-5: 1391و همكاران،  یهي)فقاست  بوده

 

 . انحصار در بخش دولتي8

دن از عوامل مهم اجرایی ش کارکنان یمنف زهيو انگ یبخش دولت ییعدم پاسخگو ،یدر بخش دولت انحصار

 (.همان) اصالح اداری در کشور است

 

 .(مانه) عمل كردن یو شهود رندگانیگمیصاحبان قدرت، ناهمسو بودن منافع تصم نفوذ. 1

 

 (.نهما) عملكرد تیریو فقدان مد یيتمركزگرا در دولت، ياسیتسلط نگرش س بودن اهداف، مبهم .92

 

 هامكانیكي حاكم بر اجرای برنامهنگاه . 99

 گرفته شده برای اصالح نظام اداری دارای نوعی نگاه مهندسی و مكانيكی کاربهها و ابزارهای اکثر برنامه

های مرکز پژوهش) شودتم زنده و اجتماعی شناخته مینظام اداری یک سيسکه  بوده است درحالی

 (.b1395 :37-41 مجلس شورای اسالمی،

 

 ازه قدرت بوروكراسياندهمتناسب نبودن قدرت اصالح ب. 90

ی موجود در نظام اداری سطح سازمانی و سازماندهی برای اصالح نظام اداری متناسب با قدرت بوروکراس

 (.مانهنبوده است )

 

 هاامید به ایجاد تغییر در نظام اداری توسط بوروكرات. 93

ها های انجام شده برای اصالح نظام اداری کشور با محوریت درونی و به دست خود بوروکراتاکثر تالش

اصالح نظام اداری را نشان موفقيت این رویكرد در  بوده است. مطالعات و شواهد علمی و عملی عدم

 (.مانهدهد )می

 

 محدوده نظام اداری و جامعیت آن. 94

کند. نظام اداری، نظامی است که متكفل امور عمومی جامعه است و خدمات عمومی را فراهم و عرضه می

ه بلكه نظام اداری گستر ،های اجرایی کردتوان نظام اداری را محدود به قوه مجریه و دستگاهبنابراین نمی

 (.همانامل در نظر گرفته شود )ک طوربه بایدوسيعی دارد که 
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 های دولتبه ظرفیت و توانایي توجهيبي. 99

های اصالحات یكی از دالیل عدم موفقيت برنامهسازی سازی و اجراییعدم آمادگی دولت برای پياده

های خارجی مثل مدیریت دولتی اصالح اداری است. متأسفانه در کشور برای اصالح نظام اداری از مدل

 (.همانهای داخلی کشور توجهی نشده است )تبه ظرفي کهدرحالی لگوبرداری شده است نوین ا

 

 های مدیرانضعف مهارت. 96

شان ها نبررسی کهدرحالی مسئول اجرای اصالحات درونی نظام اداری باشند  بایدای مدیران دولتی حرفه

های تحول اداری د اهداف برنامههای تخصصی الزم جهت پيشبردهد اکثریت مدیران دولتی از آموزشمی

 (.هماناند )انين و تجربه برخوردار نبودهو اجرای قو

 

 گرایش به اقدامات زودگذر. 91

ه ک کارشناسان، مدیران و حتی مسئوالن در نظام اداری گرایش به اقدامات زودگذر و آنی دارند درحالی

 (.هماناست ) ها و اقدامات بلندمدتبرنامهانجام اصالحات اداری مستلزم 

 

 گرایيگرایي بدون واقعایدئال. 98

 حل در نظر گرفتهدر اکثریت احكام قانونی مرتبط با نظام اداری همه مشكالت مطرح شده و برای آن راه

بينی کرد توان تمامی مشكالت نظام اداری را با یک بسته سياستی پيشبه نوعی که انگار می شده است.

 (.مانه) را حل نمودآنها  و همه

 یهابرنامه یهابيآس توانیم یبنددر جمعهای صورت گرفته با استفاده از موارد فوق و مصاحبه

 یاهبيآس ،یادارنظام اصالح  یهامؤثر بر برنامه یکالن مل یهابيرا در چهار دسته آس یاصالح نظام ادار

و  یادارنظام اصالح  یهابرنامه یناظر به اجرا یهابيآس ،یادارنظام اصالح  یهابرنامه نیناظر به تدو

 صورتبه 4کرد که در جدول  یبندميتقس یادارنظام  صالحا یهابرنامه یابيناظر به ارزش یهابيآس

 .مفصل آمده است
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 های كالنها و سیاستاصالح نظام اداری در برنامه داراولویت هایاز آسیبای همجموع .4جدول 

 هاچالشو  هابیآس ابعاد

 كالن ملي یهابیآس

 اداری نظام اصالحهای بر برنامه مؤثر

 درآمدهای نفتی و وارد شدن بدون ضابطه آن به نظام اداری .1

 در اداره امور سياسی شدید نظام اداری از نظام سياسی و دخالتپذیری تأثير .2

 و ...ها داریقانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شهر ضعف قوانين مادر همچون قانون برنامه و بودجه، .3

 ریزی عملياتی در کشور )استفاده از بودجه افزایشی(ضعف نظام بودجه .4

 گيری و تقاضای بازار کار و اشتغال به سمت مشاغل دولتیجهت .5

 ثبات الزم جهت اصالحنبود اجتماعی باال و و اقتصادی  ،تغييرات سياسی .6

 های توسعه کشوريشرانمبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت در ميان سایر پ .7

 ناظر به یهابیآس

 اصالح نظام اداری یهابرنامهتدوین 

 و نبود نگاه سيستمی نگریسطحو  یعدبُتک یهاحلراهارائه  .1

 توجه نكردن به مالحظات اجتماعی، سياسی و فرهنگی حاکم در نظام اداری کشور .2

 اصالح متناسب با آنهای دم تدوین برنامهو ع نظام اداری یهاییتواناو  هاتيظرف شناخت ناکافی از .3

 نظام اداری به اعضای نظام اداری اصالحمحول کردن موضوع  .4

 جهت تمرکز بر آنها اصلی نظام اداری مسائل انتخاب از ميانعدم  .5

 اصالح نظام اداریهای در برنامهها هو دستگاها سازمانهای در نظر نگرفتن تفاوت .6

 انگيزشی مناسب برای افراد و نهادهای درگير )تنبيهی، تشویقی و ...( و سازوکارهای ارهای ترکيبیگيری از ابزعدم بهره .7

 اصالح اداری

 آن براساسگيری شناخت وضعيت موجود نظام اداری و تصميم منظوربهنبود نظام آمار و اطالعات دقيق  .8

 مناسب به تحليل کارشناسی یتجربی و شهودی عمل کردن و عدم اتكا .9

 هاشناسی و ارزیابی آنتوجه به آسيبهای قبلی بدون تكرار برنامه .11

 ناظر به یهابیآس

 اصالح نظام اداری یهابرنامهاجرای 

 نمسئوال اصلی نظام اداری در اولویت اصالحقرار نگرفتن موضوع  .1

 مهم و بلندمدت مسائلو نپرداختن به  با مسائل روزمره ظام اداریمشغوليت ن .2

 ال و فراگير در حوزه خدمات اداریصوصی فعنبود بخش خ .3
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 هاچالشو  هابیآس ابعاد

 نظام اداری و اکتفا کردن به شعار اصالحعدم اعتقاد و باور حقيقی مدیران به  .4

 اصالح نظام اداری یهابرنامهاجرای  درخصوصو باال به پایين  ینگاه مكانيك .5

 ن اجراو اصالح اداری در زما تحول یهابرنامهعدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان  .6

 اداری اصالحمتولی اصلی  عنوانبهعدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی  .7

 مدیران و کارکنان یوری نظام اداری به جبران خدمات و ارتقاارتباط بودن بهرهبی .8

 گيرندگان از نظام اداریخدمت عنوانبهنهاد رفتن مشارکت مردم و نهادهای مردمکار نگبه .9

 ناظر به یاهبیآس

 اصالح نظام اداری یهابرنامهارزشیابي 

 هابرنامهارزشيابی پيشرفت  منظوربه)دقيق و کمّی(  مناسب یهاشاخصعدم طراحی  .1

 و وظایفشان هاتيمسئول درخصوص مدیرانعدم پاسخگویی بخش دولتی و  .2

 رصد و ارزشيابی وضعيت نظام اداری درخصوصمنسجم نبودن نهادهای سياستی ملی  .3

 هابرنامه براساساداری اصالح ارزشيابی ميزان پيشرفت  منظوربهتهيه نكردن یک چارچوب و مدل دقيق علمی  .4

 پيشرفت هروز جهت پایش نحواطالعات دقيق در دسترس و به نبود .5

 قابل پيگيری توسط نهادهای نظارتی مؤثرتبدیل نشدن موارد مرتبط با اصالح نظام اداری به قوانين  .6

 های اصالح اداریم ارائه شفاف نتایج اجرای برنامهعد .7
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صالح مرتبط با ا یهااستيها و سبرنامه ن،يقوان نهيشيپ ليو تكم دیيمنظور تأدر پژوهش حاضر به

 یهامصاحبه ییو اجرا یبا خبرگان علم یاستيس یشنهادهاياستخراج راهكارها و پ نيو همچن ینظام ادار

از نظرات خبرگان مذکور هم در مرحله  یريگصورت گرفت. بهره افتهی رساختامهيو ن قيعم یاکتشاف

خصوص و به هابيآسبندی و دسته ییو هم در مرحله شناسا( 3و  1های )شكل نهيشيکامل بودن پ دیيتأ

این  یاسام 5بوده است. در جدول  (4)جدول  یاصالح نظام ادار یهابرنامه دارتیاولو یهابيآسانتخاب 

 . آمده استآنها های سمتافراد و 

 

 ترتیب حروف الفبا()به خبرگان و متخصصان حوزه نظام اداری مراجعه شده در پژوهش .9 جدول

 سمت و مسئولیت مشخصات

 دکتر کيومرث اشتریان
 يئتهعضو و دولت  هيئت کيو دولت الكترون یامور اجتماع ونيسيکمدبير 

 اندانشگاه تهر یاسيدانشكده حقوق و علوم س یعلم

 انجمن مدیریت دولتی ایران رئيساستاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران و  اصغر پورعزتدکتر علی

 امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور رئيس دکتر عليرضا شاهپری

 کشور یو استخدام یسازمان ادار یادار یمعاون نوساز دکتر علی صفدری

 جمهوررئيس یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد سابق سرپرست ادآزدکتر محمود عسگری

 ریزی در ایراندکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر حوزه نظام برنامه دکتر محسن کریمی

 دکتر ميثم لطيفی
و  )ع(دانشكده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق  رئيس

 ریزیکارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه

 دکتر مهدی مرتضوی
دانشيار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربيت مدرس و متخصص و پژوهشگر 

 عرصه نظام اداری

 دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
توسعه امور آموزشی و فرهنگی  سابق معاونمشاور سازمان برنامه و بودجه و 

 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 

 ی اصالح نظام اداریهابرنامهگذار در موفقیت تأثیرعوامل 

 ،یاسيس تیحما ازمندين یکه اصالحات ادار داردیم انيب یاصالحات نظام ادار تيدر مورد موفق 9کایدن

 تواندیم یی. اصالحات در جااست یعمل یتجرب دگاهید کیداشتن  ،یمشارکت عموم ،یادار تيظرف

باشد  کمحا ییگراق تخصصمنط نكهیخصوص اعمل کند به یمنطق صورتبه ستميموفق باشد که س

 .(1387 ،ی)صمد

اشت توجه د هافرآیندبه ساختارها و  بایستی نكهیا برعالوه یاصالح ادار یاست که برا نینكته مهم ا

ت. توجه داش زين دهندیرا شكل م هافرآیندساختارها و  رييساز که تغنهيو زم یبه عوامل بسترساز باید

 کند نيرا تضم یادار حاصال یهابرنامه تيموفق دتوانیم یساسا رساختیز کی عنوانبهوجود فرهنگ 

                                                 

1. Caiden 
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در  یاصالح نظام ادار یهاانجام شده در ارتباط با برنامه یهایبررس جی(. نتا1396و همكاران،  ی)باران

به سه گروه  توانیرا م یکه عوامل مؤثر بر اصالح نظام ادار دهدیتوسعه نشان م درحال یکشورها

 :کرد یبندطبقه

 

 اصالح نظام اداری یهابرنامهعوامل مربوط به محیط و بستر . 9

 ،یاجتماع طیاما توجه به شرا است، یدولت یهایها و بوروکراسدر ارتباط با سازمان یاصالحات ادار

توجه مرتبط با  از عوامل مورد یدارد. برخ یبر چرخه اصالح نظام ادار یمهم تأثير یو اقتصاد یاسيس

 :زعبارتند ا طيمح

 ،اصالحات یاجرا یرهبران برا یاسيضرورت تعهد س .1

 ،یاسيس یهایدارو وجود جانب یزدگاستيس .2

 ،درباره اهداف اصالح یو وجود اجماع منطق یعموم مشارکت .3

 .جامعه یاقتصاد -یاجتماع طيمح .4

 

 هابرنامهتدوین  فرآیندعوامل مربوط به  .0

مورد توجه محققان و کارگزاران قرار گرفته است اصالح  یهابرنامه نیکه در مورد تدو یاز موارد یبرخ

 :عبارتند از

 ،به اصالح دارند ازيکه ن ییهانهيزم صيوضع موجود و تشخ یابیارز .1

 یهابرنامه یاجرا یهایمشکه خط دهدینشان م اتيادب ی: بررسییاجرا یهایمشخط یژگیو .2

 ،یازگارسآنها،  تيوضوح و شفافها، امهبرن یرا داشته باشند: کارآمد لیذ اتيخصوص یستیبا یاصالح ادار

 ،گام و قابل حصولبهاهداف گام یزیرطرح ،یریپذانعطاف

 .اجرا یبرا یجدول زمان داشتن .3

 

 ی اصالح نظام اداریهابرنامهگزاران و مجریان كاربهعوامل مربوط  .3

 بندی کرد:در دو گروه دسته توانیماین مجموعه عوامل را 

  ی مجریهاسازمانبه ی مربوط هايژگیو 

ه چه شخصی به چ که وظایف چگونه تخصيص داده شود، کندیماین ابعاد تصریح ابعاد ساختاری: . 9

کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنين الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت 

 شوند کدامند. 
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ی دولتی برای انجام هاسازمانیی است که هاهیروو  هاروشی فرآیندمنظور از ابعاد  ی:فرآیندابعاد . 0

 :از عبارتنددر اصالح نظام اداری به آن توجه کرد  بایدهایی که فرآیند. برخی از رنديگیم کاربهامور خود 

  ارزشيابی فرآیندتوجه به 

 مشارکتی صورتبهگيری تصميم فرآیند 

 های تشویق و نظام اعطای پاداشفرآیند 

 نظام حقوق و دستمزد 

 اثربخشی و کارآمدی نظام آموزش 

 ی دولتيهاسازمانكنان كاربهی مربوط هايژگیو 

 افراد اجرایی مناسب .9

 (.11-6: 1393فقيهی و کاظمی بيگدلی،) ییاجراطرز تلقی کارکنان  .0

 

 بندی و ارائه پیشنهادهاجمع

 یهااستيو س ني، قوانهادر برنامه یموضوع اصالح نظام ادار یخیو روند تار فرآیندو مطالعه  یبا بررس

 برخی مورد توجه نوعیبه یکالن کشور مشخص شد که اصل موضوع تحول و اصالح نظام ادار

البته در اکثر مواقع این موضوع در صدر توجه نبوده  بوده است ییو اجرا یو نخبگان علم استمدارانيس

ها مدنی در صدر دغدغه هایسياسی همچون آزادی مسائلل اقتصادی همچون اشتغال و یا ئاست و مسا

ادعاست که تحول در  نیدال بر ا یدتوسعه شاه یهاکشور در همه برنامه ی. توجه به نظام اداراندهبود

است که  نیا یدر کشور بوده است. اما سؤال اصل استمدارانيس یهامطالبات و خواسته ءجز ینظام ادار

 و بدتر شده است؟ ترميآمار و اطالعات وخ تیکشور بنابر روا ینظام ادار تي، چرا وضعاینوجود با 

 یهابيآس ها،بيدسته از آس کی ،یاصالح نظام ادار یهاشدن برنامه ییو موانع اجرا هابيمورد آس در

مختلف با موفقيت اجرا نشود.  یهادر حوزه یاصالح یهابرنامه تیاست که باعث شده است اکثر یکالن مل

 برشمرد. هابين آسینمونه از ا کی توانیرا م ینفت یبودجه کشور به درآمدها یوابستگ

ساختار، بعضاً دچار  یدر طراح یكپارچگیبه اصل  یتوجهیب دليلبهکشور  یکنون یادار نظام

 یگرفتن انسجام ساختار دهیناد جهياست. نت یعملكرد تيفيو هم از نظر ک تيهم از نظر کم یناکارآمد

ر د نیاديبن یختگیرهمتنها بهگذشته، نه یهادر طول برنامه یو مقطع یاعمال اصالحات سطح زيو ن

 یمنف آثارعدالت و ...  نه،یدرآمد، هز رينظ ییرهايبلكه در رابطه با متغ ،نظام اداره کشور را موجب شده

 ینيبشيدولت پ یجار یهانهیآور هزحال حاضر با باال رفتن سرساممثال در عنوانگذاشته است. به یبرجا

تمر بودجه مس یکالن شود. کسر یهااستقراض ازمنديبودجه و ن یدچار کسر شياز پ شيدولت ب دشویم

حالت  نیاست. در ايتالیو ا ونانی یهادولت یريگنيزم ليداشته باشد که دل یدر پ یبحران بده تواندیم
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 تيآن وضع یكارهانخواهد ماند. راه یدولت باق یرجا یهانهیو کاستن از هز یاضتیجز اقتصاد ر یاچاره

شده، کاهش حقوق و دستمزد، حذف  استخدام یروهاين لیتعد رسد،ینظر مبه الوقوعبیکه امروزه قر

خواهند  یدر پ یفراتر از نظام ادار یاست که تبعات ییراهكارها ریو سا یجار یهانهیهز یکردن برخ

روز ب سازنهيکشور را زم یام ادارنظ چالش تواندیمسئله م نیا هب یفور توجهیبیداشت. گذشت زمان و 

 کند. یاسيس -یاجتماع یهابحران

بر لزوم اعمال یمسئوالن و نخبگان کشور مبن نيفهم مشترک ب جادیو ا یعمومسازی گفتمان

 یو ناکارآمد گذشته، موضوع مهم یاشهيکل یهاحلنكردن به راه هيو تك یدر نظام ادار یاصالحات اساس

 دیتا پد ورمذکسازی است گفتمان یرو ضرورنیاباشد. از نمسئوال یهاتیولودر صدر ا بایداست که 

 ادامه داشته باشد. یمستحكم جهت اصالح نظام ادار یاو اراده یمل یآمدن اجماع

 افتنیظارِ انت ،یمسئله نظام ادار یو گستردگ یدگيچيپ دليلبهاست که  نیا گرید جهيو نت نكته

 عبارته. برسدینظر نمبه یمنطق د،یرا مرتفع نما چالش نیتبعات ا هاند عمدسرعت بتوکه به ییراهكارها

بلكه  ،شودمدت حل در کوتاه یحل عمده مشكالت نظام ادارراه کیکه با  داشتانتظار  دینبا گرید

 نیا ح،يصح یهدفگذارو  یزیرنقشه راه بلندمدت و با برنامه کیمرور زمان و با داشتن است به  یضرور

است که مسائل  نیمستلزم ا یشنهاديپ نيشدن چن ییلش مزمن تحت کنترل درآورده شود. اجراچا

 یهاهمچون تجربه ناکام برنامه یستی. نبارنديشوند و در دستور کار قرار گ ییشناسا ینظام ادار یديکل

زئی و ج یهابيبرنامه را داشته باشيم و همه آس کیقصد اصالح همه موارد در  یگذشته اصالح ادار

تور کار در دس باید ینظام ادار یو گلوگاه یديو کل یبلكه مسائل اساس ،ميکلی را در دستور کار قرار ده

 شود. نیو تدو یطراحآنها  یبرا ییو اجرا یاستيس یو راهكارها رديقرار گ

ا هنامهبر نیا یمعتقدند عدم اجرا یان اصالح ادارصاحبنظر یدر نظر داشت که برخ باید گرید یسواز

 بیو تصو یپس از طراح ،یاصالح یهابرنامه یدارد. اوالً طراحان اصل یاساس لدلي دو -انقالب از پس –

 هلتا مرح اًياست. ثان دهنش یريگيپ شانیشدن آن توسط ا ییاند و اجراشده آن از سازمان مربوطه خارج

ر د یول رودیم شيپ یخوبوجود ندارد کار به یخاص هنیهز نكهیبه جهت ا یاصالح یهابرنامه بیتصو

 ای شودیاجرا، از آنجایی که این اصالحات اهميت کافی برای مجریان ندارد کار متوقف م هآغازِ مرحل

 یینيز اجرا در عرصه عمل 2و تعارض منافع 1وجود بستری از مسائل اقتصاد سياسی. رودیم شيپ یکندبه

 هندیبه آ یمعموالً اقدامات عمل رونیکند. ازایمواجه م یمتعدد یهایشدن این اصالحات را با دشوار

قانونگذاران و . شوندیسپرده م یبه فراموش بیها پس از تصوها و برنامهو طرح شودیدور حواله داده م

 نیو تدو یقرار دهند و در طراحمد نظر  را یجد بيآس نیا باید یادار اصالححوزه  سانینوبرنامه

 .رنديدر نظر بگ یاصالح ادار یهابرنامه یمناسب برا ییضمانت اجرا ،یاصالح ادار یآت یهابرنامه

                                                 

1. Political Economy 

2. Conflict of Interest 
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ر را نه صرفاً د یاست که راهكار اصالح نظام ادار نیا رديقرار بگمد نظر  بایدکه  یگریمهم د نكته

ظام نقش ن انيم نیجستجو کرد. در ا دیباآنها  یسازییاز آن در اجرا شيبلكه ب دیجد یهابرنامه یطراح

نكته  نیاست و ا یخود نظام ادار یاصالح نظام ادار یتوجه داشت مجر دیپررنگ است. با اريسب یادار

 یدستگاه اصل« کشور یو استخدام یسازمان ادار»حال حاضر . درکندیم تردهيچياصالح را پ فرآیند

 ،یاسالم یمانند مجلس شورا یگرید یموارد نهادها یموضوع در کشور است. هرچند در برخ نیا یمتول

 یكعلوم پزش یهاگسترش دانشگاه یو شورا یگسترش آموزش عال یو شورا یانقالب فرهنگ یعال یشورا

و  یسازمان ادار اريدارند که در اخت یانسان یروياستخدام ن ایسازمان  جادیا قیاز طر ییهایاثرگذار

 یاصل یعنوان متولکشور )به یو استخدام یتحوالت سازمان ادار هنيشيپ ی. بررسستيکشور ن یاستخدام

 است که فرصت پرداختن به مباحث بلندمدت یدرپیو پ عیو تحوالت سر رييتغ انگريکشور( ب ینظام ادار

ای شود مجموعهکرده است. لذا پيشنهاد می یادار همسائل روزمر ريسازمان را درگ نیرا کاهش داده و ا

ظام نگاه کالن و بلندمدت، رصد ن براساسو شود  ليتشك یمرتبط با عرصه نظام ادار گرانیمتشكل از باز

 تينهادی باشد که از ظرف باید ینهاد فرادست نیکند. ا نييآن را تع یاصالح ريمسو  یابيارزش ،یادار

 .نشوداستفاده کند و صرفاً به قوه مجریه محدود  یتيحاکم یهادستگاه یتمام

ام اصالح نظ یهامنظور بهبود برنامهبه لیذ یشنهادهايها پمرور مقاالت و تحليل مصاحبه براساس

 :شودیارائه م یادار

 ،ها و در صدر اولویت بودن آننسبت به دیگر چالش نشان دادن اهميت اصالح نظام اداری .1

 ینظام ادار طيمح قيدق شیمنظور رصد و پاو جامع به قيدق ینظام و سامانه اطالعات یطراح .2

 ،یموجود نظام ادار تيوضع ییکشور و شناسا

و  یمرتبط با اصالح نظام ادار یهاکردن مواد برنامه یاتيمناسب و عمل یهاشاخص یراحط  .3

 ،سازوکاری جهت پایش و اصالح مسير آن

 ،یاصالح ادارهای یمشخط یو طراح نیدر تدو یفرآیندو  یستميشدن نگاه س حاکم .4

ام ط با اصالح نظمرتب یهاسخت و نرم در متن برنامه یهيو تنب یقیتشو یاز ابزارها یريگبهره .5

 ،)نظام انگيزشی( یادار

کشور در  یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسيسهای نظام طینظرداشت اقتضائات و شرا در .6

 ،یاصالح ادارهای برنامه نیتدو

 ،کشور یدر اصالح نظام ادار یو مردم یبه مشارکت عموم شتريب توجه .7

ها و در صدر توجه قرار گرفتن چالشکشور و  ینظام ادار یهابيها و آسچالش یبندتیاولو .8

 ،یاصل یهابيآس

 یو اقتضائات هر وزارتخانه و سازمان دولت طیشرا براساس یاصالح نظام ادار یهابرنامه نیتدو .9

 ،داشتن( یبخشنگاه فرا یجابه یاصالح ادار یهابرنامه نیدر تدو ی)نگاه بخش
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ام نظ یابيدر رصد و ارزش یالماس یمجلس شورا ینقش نظارت تیمنظور تقوبه یزیربرنامه .11

توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری و پيگيری  یهاهمچون برنامه یاسناد باالدست برمبتنی یادار

 .کشور یاصالحات ساختاری در نظام ادار

 

 و مآخذ منابع

 هابرنامهو  هااستیس قوانین،

 .(1368مصوب ) رانیاقانون اساسی جمهوری اسالمی  .1

 .(1372-1368) رانیااول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سالهجپنقانون برنامه  .2

 .(1378-1373) رانیادوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سالهپنجقانون برنامه  .3

 .(1384 -1381) رانیاسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سالهپنج قانون برنامه .4

 .(1388-1384) رانیاچهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سالهپنج قانون برنامه .5

 .(1395-1391) رانیاپنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سالهپنج قانون برنامه .6

 .(1411-1396) رانیامی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسال سالهپنج قانون برنامه .7

انتشارات سازمان  ،. هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری، تهرانکشورریزی سازمان مدیریت و برنامه .8

 .1381، ریزی کشورمدیریت و برنامه

انتشارات  تهران،قانون مدیریت خدمات کشوری.  .جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس .9

 .1387، جمهورعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسمعاونت توس

انتشارات مجمع تشخيص مصلحت  تهران،ی کلی نظام اداری. هااستيس .نظاممجمع تشخيص مصلحت  .11

 .1389نظام، 

انتشارات معاونت  تهران،برنامه تحول در نظام اداری کشور.  11ی. انسانمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه  .11

 .1389جمهور، نسانی رئيسیریت و سرمایه اتوسعه مد

ت انتشارات معاون تهران،جمهور. نقشه راه اصالح نظام اداری. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس .12

 .1392، جمهورتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس

ریت و انتشارات سازمان مدی تهران،. برنامه جامع اصالحات اداری. کشورریزی سازمان مدیریت و برنامه .13

 .1394، ریزی کشوربرنامه

 

 هاگزارش

ی رشد و تحول در نظام ا داری و اجرایی کشور، هانهیگزخطوط راهنما و  ،هایريگجهت. بهروزتصدیقی،  .1

 .1377زمان امور اداری و استخدامی کشور، انتشارات سا تهران،

عه ات تهيه و تدوین برنامه سوم توسنياز برای مقدمها و مفروضات اصلی پيشتصدیقی، بهروز. مطالعات، بررسی .2

 .1378، سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهران،کشور.  اجراییدر نظام اداری و 

انتشارات سازمان  تهران، . تحول اداری و محورهای اساسی نظام اداری،کشورسازمان امور اداری و استخدامی  .3

 .1365، امور اداری و استخدامی کشور

انتشارات سازمان امور اداری  تهران، . برنامه راهبردی نظام اداری کشور،کشوراری و استخدامی سازمان امور اد .4

 .1377، و استخدامی کشور
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. شناخت وضع موجود نظام اداری و توضيح برنامه اجرایی مرحله اول کشورسازمان امور اداری و استخدامی  .5

 .1378، اری و استخدامی کشورانتشارات سازمان امور اد تهران، تحول در نظام اداری،

انتشارات  تهران،مرحله دوم(. ) یادار. برنامه راهبردی تحول نظام کشورسازمان امور اداری و استخدامی  .6

 .1379، سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 سازمان امور اداری و تهران،. گزارش وضعيت راهبردی نظام اداری. کشورو استخدامی  سازمان امور اداری .7

 .1396، استخدامی کشور

برنامه سوم  سالهپنجو نظارت بر عملكرد  1383. گزارش اقتصادی سال کشورریزی سازمان مدیریت و برنامه .8

 .1384، ریزی کشورانتشارات سازمان مدیریت و برنامه تهران، توسعه،

 عی و فرهنگی جمهوریگزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتما. و بودجهبرنامه سازمان  .9

 .1396، کشور و بودجهبرنامه انتشارات سازمان  تهران،. فرابخشیجلد اول: حوزه ، 1395اسالمی ایران در سال 

 کارشناسی درباره: طرح ساماندهی نظام اداری دولت، اظهارنظری. اسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .11

 .1388می، ی مجلس شورای اسالهاپژوهشانتشارات مرکز  تهران،

حسب مواد، دفتر مطالعات سی عملكرد برنامه چهارم توسعه بری. برراسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .11

 .1388ی مجلس شورای اسالمی، هاپژوهشانتشارات مرکز  تهران،، و بودجهبرنامه 

ی اهدستگاهوری رهبه یکارشناسی درباره: طرح ساماندهی ارتقا اظهارنظری. اسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .12

 .1389رای اسالمی، ی مجلس شوهاپژوهشانتشارات مرکز  تهران،اجرایی دولتی. 

ی. بررسی نظام اداری و مدیریت در برنامه پنجم توسعه. دفتر مطالعات اسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .13

کز انتشارات مر تهران، اجتماعی،ی نوین و دفتر مطالعات هایفناورو دفتر مطالعات ارتباطات و  و بودجهبرنامه 

 .1389، ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهش

انتشارات  تهران،. یخدمات کشور تیریقانون مد ی. نقد و بررسیاسالم یمجلس شوراهای مرکز پژوهش .14

 .1393، یاسالم یمجلس شوراهای مرکز پژوهش

انتشارات  تهران،. یت کشورخدما تیریقانون مد ی. دستاوردهایاسالم یمجلس شوراهای پژوهش مرکز .15

 .1386، یاسالم یمجلس شوراهای مرکز پژوهش

دفتر  ی اطالعات اقتصادی،هاسامانهی. تحليل وضعيت موجود اسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز   .16

 .1394، ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهشمرکز  تهران، مطالعات اقتصادی،

تشكيل کميسيون تخصصی نظام اداری در مجلس شورای  ی. ضرورتاسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .17

 .a 1395 ،ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهشمرکز  تهران،اسالمی، 

ی این حوزه و هابيآسبا مروری بر توسعه )ی هابرنامهی. نظام اداری اسالمی مجلس شورای هاپژوهشمرکز  .18

 .b 1395، ی اسالمیی مجلس شوراهاپژوهشانتشارات مرکز  تهران، ی آن(،بندتیاولو

 به نمایندگان شدهارائه . گزارش وضعيت نظام اداری،جمهورسيرئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  .19

 .1393، محترم مجلس شورای اسالمی

 

 مقاالت و كتب
1. UNDP (2003). Public Administration Reform, UNDP Publication, 2003. 

تحول در نظام  یهاتحقق برنامه زانيم یسودابه. بررس ،یسادات موسو ،ديحم زاده،عيشف ،نیفخرالد ،یاحمد .2

 .1393 ،54ش  ستم،يسال ب ،یراهبرد تیریمد یهافصلنامه پژوهش ،یراهبرد تیریبر شاخص مد ديبا تأک یادار

عرب، محمد. طرح پژوهشی تعيين ميزان تحقق  و محمود ،یمحمود ،کوکبی سقی، فاطمه ،اهللضيف اکبری، .3

 .1386، دانشگاه علوم پزشكی تهران تهران،علوم پزشكی کشور،  یهااهداف برنامه تحول اداری در دانشگاه
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 ت،یریو مد ینظام ادار تهيکم تهران، ،ینظام ادار یکل هایاستيس نييتب یشاندی. همیمهدديس ،یالوان .4

 .1389، مصلحت نظام صيمجمع تشخ

 در فرهنگ یا: مطالعهرانیا یرضا. موانع تحول نظام ادار ،یگيبنجف و ابوالحسن ،یهيفق ،صمد ،یباران .5

 .1396، 36 ش، 11دوره  ،یعموم تیریمد یهافصلنامه پژوهش ،یسازمان

پس از انقالب  رانیا یدر باب نحوه استحاله نظام ادار یملأت ،که بود یاصغر. جهاد، سازمانیپورعزت، عل .6

 .1389، 26ش  ه،شیاند هماهنامه سور ،یليو جنگ تحم یاسالم

ترجمه  م،يداشته باش یچگونه دولت کارآمد ،و توسعه تیریمد ،یدارحكومت .دیوید وم،يه و مارک ترنر، .7

 .1379، یدولت تیریمرکز آموزش مد تهران، ان،یعباس منور

 .1383، یو فرهنگ یانتشارات علم تهران،. ایران در یدیوانساالرحميد. درآمدی بر  تنكابنی، .8

 یهاکارکنان سازمان دگاهی)از د یبخش تحول ادارضرورت یعوامل اساس یی. شناساديم، سعمقدیجعفر .9

 ارشد رشتهیکارشناس نامهانی. پارانیدر ا یتحول ادار یمنظور اجرااثربخش به یالگو کی( و ارائه یدولت

 .1376، ییباطبادانشگاه عالمه ط تهران، ،یو حسابدار تیریدانشكده مد ،یدولت تیریمد

لس . فصلنامه مجرانیبر عملكرد اقتصاد ا یبوروکراس تأثير یهازهرا. کانال ،یانیکاوو  احسانديس ،یاندوزخ .11

 .1395، 87ش  ،23و راهبرد، سال 

: رانیبه ا یتحول در نظام ادار یهایمشانتقال خط یعادل. چگونگ آذر، ،حسن و فردییدانا ،منصور رگو،يخ .11

 .1392 زدهم،يسال س ،49ش  ،ینظام تیریفصلنامه مد ،یبيترک یشناسروش برمبتنی یپژوهش اکتشاف

 ش توسعه و تحول، تیریفصلنامه مد ،یابالغ یکل هایاستيدر پرتو س ینظام ادار یاهلل. معمارفرج رهنورد، .12

11 ،1391. 

ت لعاکشور، فصلنامه مطا یاصالح نظام ادار یبرا یی. ارائه مدل اقتضاديمج پسران قادر، و محمد ،یصائب .13

 .1385 ،26و  25ش  ،یراهبرد یدفاع

 همؤسس ،. تهراننینو یدولت تیریمد كردیبا رو رانیدر ا یتحول ادار یهابرنامه یابی. ارزیعل ،یصفدر .14

 .1384، یزیرو برنامه تیریمد پژوهش، آموزش،

 شیگرا یدولت تیریمد ی. رساله دکتررانیا یدولت یهاسازمان یعباس. ارائه مدل مناسب تحول ادار ،یصمد .15

 .1382، ییدانشگاه عالمه طباطبا تهران، ،یو حسابدار تیریدانشكده مد ،یگذاریمشو خط یريگميتصم

 تهران،سوم و چهارم توسعه،  هایدر برنامه یتحول ادار یهابرنامه یابیاجرا و عارضه یابیعباس. ارز ،یصمد .16

 .1387، تیریمد یالمللنيکنفرانس ب نيششم

 ران،ته. یقيتطب - یخیتار ی: نگاهرانیو توسعه در ا یحسن. بوروکراس فرد،ییدانا و لحسنابوا ،یهيفق .17

 .1385، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق 

ود نظام اصالح و بهب یهابرنامه یو اجرا نیتدو یبرا ییعباس. الگوديس ،یگدليب یکاظم و ابوالحسن ،یهيفق .18

 .1393، 34ش  سال نهم، ران،یا تیریعلوم مد . فصلنامهرانیا یاسالم یدر جمهور یادار

 یهااستيس یدر راستا یمسعود. ارائه مدل تحول ادار ،یاحمد و غالمرضا معمارزاده، و ابوالحسن ،یهيفق .19

 ت،یریفصلنامه مد ،دولت ینیبازآفر كردیبا رو -رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساسوچهارم چهلاصل  یکل

8(24 :)1-17 ،1391. 

 .1395، انتشارات دانشگاه تهران تهران،چاپ سوم،  ،بررسی موردی ایران ،نظام اداریهای اهلل. چالشپور، رحمتقلی .21

رساله  ران،یا یادار تياصالح و بهبود ظرف هایبرنامه یو اجرا نیتدو یبرا یعباس. مدلديس ،یگدليب یکاظم .21

مه دانشگاه عال ،یو حسابدار تیریتوسعه، دانشكده مد -یقيتطب شیگرا یدولت تیریرشته مد یدکتر

 .1389، )ره( ییطباطبا
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و  هااستيس شیمقاالت هما مجموعه ران،یدر ا یتورج. عوامل بازدارنده تحول نظام ادار ،ییكاليم یبيمج .22

 .1382، توسعه یزیرو برنامه تیریجلد پنجم: مد ران،یرشد و توسعه در اهای برنامه تیریمد

 یعدبُمدل سه یقاسم. طراح ،یرنانیانصار و طهران، غالمرضازاده معمار ،یهدمديس ،یالوان ،مهتاب ،یمحمد .23

 .1396، 26ش  سال هشتم، ،یدولت تیریفصلنامه رسالت مد ،یعمومهای یمشخط یتيحاکم یاجرا

در  ینظام ادار یمواد قانون یابیمحمدرضا. ارز ،یمالك و اهللفضل ،یرآباديپور نصزارع ،یمهد ،یمرتضو .24

سال  فصلنامه مجلس و پژوهش،(، نگرندهینگر و آگذشته یابیارز كردیسوم تا پنجم توسعه )با رو یهاهبرنام

 .1391 ،67ش  ،18

 یتحول در نظام ادار جادیا فرآیندحلقه مفقوده  ،یابیارز یهاشاخص .نغمه ات،يح و غالمرضا معمارزاده، .25

 .1381 تهران، ران،یتوسعه ا یاندازهاو چشمها چالش شیمجموعه مقاالت هما ،برنامه توسعه سوم

 ،یماعاجت یاول توسعه اقتصاد سالهپنجدر برنامه  یاصالح نظام ادار تيموفق زانيم ليعباس. تحل ان،یمنور .26

 .1377 ،42و  41ش  ،یدولت تیریفصلنامه مد

ه دور ،یدولت تیریفصلنامه مد ،یريادگی كردیبا رو یاصالح ادار یهایمشخط یعباس. مدل اجرا ان،یمنور .27

 .1394 ،4ش  ،7

ش  ،13و توسعه، دوره  تیریمد فرآیندو توسعه، فصلنامه  یبر نظام ادار یراهبرد یناصر. نگرش ،یرسپاسيم .28

1 ،1378. 

در ارزیابی  (BSCمتوازن ) یازيمدل کارت امت یريکارگ. بهیمحمدمهد زدخواه،یا و محمدديس ،یرمحمديم .29

 .1391، 11ش  ،یدولت تیریانداز مدفصلنامه چشم ،یرکلی نظام ادا یهااستيس یاجرا

ها، فصلنامه بر مشكالت و چالش یلي: تحلرانیا یاکبر. نظام ادار پور،حسن و محمدديس ،یرمحمديم .31

 .1391، 8ش  ،یدولت تیریانداز مدچشم

رکز بر تحوالت با تم ،یخیتار یليتحل ،(1356-1316) رانیدر ا یزیرمحسن. برنامه ،یمیکر و مسعود ،یلين .31

 .1396، ینشر ن تهران،، و بودجهبرنامه سازمان  گاهینقش و جا

ات انتشار تهران،(. ی)دوره قبل از انقالب اسالم رانیدر ا یاقتصاد یزیرنظام برنامه ی، بهروز. بررسزنوزهادی .32

 .1389، یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

بر  ديدر عصر قاجار با تأک رانیا ی. اصالح نظام اداریمرتض نژاد،دهقان و یعل ،یجعفر ،دونیفر ،یارياله .33

 .1395، 29ش  ران،یاسالم و ا خیفصلنامه تار ،یقانون استخدام کشور
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 99811 :شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

 تحليل پيشينه اصالح نظام اداری در ایرانعنوان گزارش: 
 

 

 یریت و تشكيالت(مد گروهاقتصاد بخش عمومی )مطالعات  :نام دفتر

  ،)اندیشكده مطالعات حاکميت و سياستگذاری(زاده محمد عبدالحسين :كنندگانتهیه و تدوین

 حسين قریشیمحمدسيد

 )اندیشكده مطالعات حاکميت و سياستگذاری( سيدمجتبی شهرآیينیهمكار: 

 ، داریوش ابوحمزهمهدی مرتضوی علمي: انناظر

 های اقتصادیمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ـــ: تخصصي یراستارو

 ـــ ویراستار ادبي:

 

 

 :های كلیدیواژه

 اصالح نظام اداری .1

 برنامه توسعه .2

 برنامه تحول .3

 نظام اداری .4

 تحول اداری .5
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