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 4از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

هاي مديران و گيري از نظرات و نگرشو در قالب بهره يحاضر به دنبال آن است تا با استفاده از تجربيات نيروهاي سازمانطرح 
را شناسايي كرده و راهكارهايي براي رفع اين مشكالت ارائه نمايد.  در بخش دولتي كاركنان، موانع و مشكالت بهبود سازماني

هايي به منظور افزايش اثربخشي سازمان با استفاده از رويكرد علوم رفتاري است كه از تراتژيمنظور از بهبود سازماني، اتخاذ اس
بهبود سازماني به به بيان ديگر، شود. طريق استفاده از مهارت تشخيص و حل مساله و از طريق مديريت سازمان انجام مي

ها و مشكالت در تحقق اهداف سازمان را كاهش داده، تا به سازمان تواني نو و حياتي تازه ببخشد، نارسائي دنبال آن است
وري سازمان را باال برده، در منابع انساني شور و تحرك ايجاد كرده و درنهايت از فرسودگي و مرگ ضريب اثربخشي و بهره

مورد توجه خي دارد اما در طي دو دهه اخير به شكل جدي يهرچند كه اين مفهوم ريشه تارتدريجي سازمان جلوگيري نمايد. 
هاي بخش هاي بهبود در سازمانبه دليل پايين بودن نسبي كارايي و انگيزهانديشمندان حيطه مديريت قرار گرفته است. 

 .بود سازماني در بخش دولتي ارائه نمايدبراي به يدولتي، اين تحقيق درصدد است تا راهكارهاي
 سازماني عبارتند از:توان گفت كه مشخصات بهبود براساس مطالعات تجربي، مي

 استمرار -
 ريزينياز به برنامه -

 نياز به همكاري منابع انساني -

 نياز به نظارت و حمايت مديريت عالي سازمان -
 هاي بهبود سازمان نيز نيازمند موارد زير است:بنابراين با توجه به اين موارد، الزمه موفقيت در فعاليت

 پيگيري و مداومت در اجراي فرايند بهسازي -

 شناسايي دقيق مشكالت و تنگناهاي سازمان -

 آشنايي مديران سطوح عالي با مفهوم بهبود سازماني و تعهد به اجراي آن -

 داشتن ديدگاه بلندمدت -

 به بهبود سازمانيتالش به منظور دگرگوني نگرش و رفتار منابع انساني سازمان نسبت  -

تا كارشناسان سعي خواهند كرد  ،مرحله اول درباشد. يهاي بهبود سازماني شامل دو مرحله تشخيص و درمان مفعاليت
. فرايندهاي سازمان بپردازند و ارآوري اطالعات درباره ساختبراي اين كار بايد به جمع سازمان را تشخيص دهند و تمشكال
شود. تحقيق حاضر مي هخواند 1شدهريزيمداخله برنامهرسد كه اين مرحله، مرحله درمان مينوبت به  ت،شناخت مشكال پس از

هاي هاي ميداني، موانع و مشكالت سازمانبر قسمت اول بهبود سازماني متمركز شده و كوشيده است تا با استفاده از روش
هاي دولتي توزيع شده و نظر آنان پرسشنامه در ميان كاركنان و مديران سازماني دولتي را شناسايي كند. به اين منظور تعداد

 .گرديده استآوري عدر خصوص مشكالت جم
 اند:بندي شدهگروه اصلي دسته 4ها در قالب مشكالت و مسائل احتمالي سازمان

                                                            
١ Planned intervention 
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 هاي مربوط به سازماندهي، تشكيالت، نظارت و ارزشيابيزمينه -

 ها، مراحل انجام كار و مكاتباتهاي مربوط به روشزمينه -

 هاي مربوط به منابع انسانيزمينه -

 مالي و بودجههاي مربوط به امور زمينه -
 د:نباشنيز به شرح زير مياند كه در تحقيق مورد پرسش قرار گرفتهها اين گروههر يك از هاي زيرشاخه
هاي مربوط به سازماندهي، تشكيالت نظارت و ارزشيابيزمينه

 هاي دولتيحفظ ساختارهاي سنتي تشكيالت در سازمان -
 وجود تشكيالت موازي ، تشابه و تكرار وظائف و تداخل -
 توجهي نسبت به سازمان غيررسمي بي -
 نظام متمركز اداري  -
 تقسيم غيرعادالنه امور و وظايف ميان كاركنان  -
 عدم واگذاري اختيار متناسب با مسئوليت  -
 عدم نظارت صحيح و پاسخگويي مسئوالن  -
 هاي دولتي عدم ارزشيابي كارايي و عملكرد سازمان -
 كنان بر مبناي سليقه و نظر شخصي بي كارايي كارارزشيا -

راحل انجام كار و گردش ها و مبه روش هاي مربوطزمينه
 مكاتبات اداري 

سنتي در انجام كار و گردش مكاتبات اداري در  هاياستفاده از روش -
 سازمان

 ضروري وجود تشريفات زائد و غير -
 هاي جاري انجام كار توجهي به نوآوري و ابتكار در مورد روشبي -
در گير و پاوهاي دستنامهو شيوه هابخشنامه ،وجود قوانين و مقررات -

 متناقض  اي مواقعپاره
 اداري  دارد انجام كار و گردش مكاتباتاستانوجود عدم  -
 مشكالت و مسائل مربوط به جا و مكان  -
 عوامل فيزيكي نامناسب -
 ر براي گردش كاهاي متعدد و گوناگون وجود فرم -
 هاي دستي توجهي نسبت به بهبود روشبي -
 استفاده غيرضروري از رايانه -
 استفاده مطلوب و مناسب از رايانهعدم  -
 تكراري و بدون تنوع  ،انجام وظائف جاري به صورت يكنواخت -
عدم استفاده از تحقيقات علمي و فنون پيشرفته در ارتباط با بهبود  -

 مراحل انجام كار ها و سهولت روش
 هاي منطقي آناناهميت ندادن به مراجعان و درخواست -

زمينه هاي مربوط به منابع انساني
كافي مديران نسبت به سازمان محل خدمت و منابع ناشناخت  -

 انساني 

 انتصاب مديران از خارج سازمان  -
 حصيلي و تخصصي مديران با نوع مسئوليت تعدم انطباق رشته  -
 تجربه و جوانوجود مديران كم -
 و رواج تملق  فقدان روحيه انتقادپذيري -
 مناسب  دمستقيم مديران با كاركنان و فقدان بازخورارتباط عدم  -
 توجهي نسبت به تشويق كاركنان گرايش به تنبيه و بي -
 در مديران  يكنترلي و وجدان كارفقدان روحيه خود -
 عدم تعلق و دلبستگي مديران بخش دولتي به سازمان محل خدمت  -
ف اهداسازمان و منابع انساني به عنوان ابزار در جهت  از تلقي -

 شخصي 
 ي به اصل تقدم منافع جمعي بر منافع فردي اعتنايبي -
 مبتكر و خالق  ،بها ندادن به مديران شجاع -
 فشار رواني وارد بر مديران خارج از سازمان  -
و  تصاب مديرانعدم توجه به معيارها و ضوابط علمي در انتخاب و ان -

 دخالت داشتن رابطه 
 محوري ، برخي از مديران غرور و خود -

 هاي مربوط به بودجه و امور مالي زمينه
 هاي دولتي كمبود بودجه و اعتبار كافي در سازمان -
 مورد هاي بيضروري و ريخت و پاشهاي غيرافزايش هزينه -
وري حاصل شده با بازدهي و بهرههاي انجامعدم مقايسه بين هزينه -

 هاي دولتي در سازمان
 هاي دولتي تفاوتي نسبت به افزايش هزينهبي -
هاي دولتي و عدم بررسي و نظارت دقيق بر كارنامه مالي سازمان -

 حسابرسي عادالنه 
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 نظري در فرهنگ اداري وجود حسادت و تنگ -
 كار و دلسوز ، درستتوجهي به مديران امينبي -
 رر و بدون ضابطه مديران ي مكجابجاي -
 هاي سياسي در جامعه ها و تنشگرايش -
 هاگيرياعمال سليقه و نظر شخصي در انتصاب و تصميم -

 هاي بخش دولتي ارائه نمود:پيشنهادات زير را به منظور بهبود سازمان توانها، ميارائه شده در پرسشنامه هايپاسخبراساس 

 هاي دولتي حذف ساختارهاي سنتي و ايجاد تشكيالت موازي بين سازمان -
 حذف تداخل، تشابه و تكرار وظايف و توجه به سازمان غيررسمي و نظام غيرمتمركز اداري  -

 ر مناسب با مسئوليت تقسيم عادالنه امور ميان كاركنان و واگذاري اختيا -

 مسئوالن طرف و پاسخگويي ايجاد نظام بازرسي منظم و بي -

 يف ي اصول و شرح وظاهاي دولتي و كاركنان بر مبناي سازمانارزشيابي كاراي -

 ضروري و توجه به نوآوري و ابتكار هاي سنتي و تشريفات زائد و غيرحذف روش -

 م كار گير و ايجاد استاندارد انجاوپاحذف قوانين دست -

 حذف مشكالت و مسائل مربوط به عوامل فيزيكي  -

 هاي دستي ضروري از رايانه و توجه به بهبود روش هاي متعدد و استفادهحذف فرم -

 هاي منطقي ايجاد تنوع در وظايف جاري و استفاده از فنون پيشرفته در مراحل انجام كار و اهميت به درخواست -

 كافي با منابع انساني   آشناييليل ده انتصاب مديران از داخل سازمان ب -

 ، مبتكر و خالق و رعايت اصل شايسته ساالري انتصاب مديران باتجربه، متخصص، شجاع -

 ايجاد ارتباط مستقيم مديران با كاركنان و توجه به نظام تشويق و تقدير از منابع انساني كارآمد و اليق  -

 ايجاد روحيه وجدان كاري و تعلق و دلبستگي مديران و كاركنان  نسبت به سازمان محل خدمت  -

   انتخاب افرادابط در وانتصاب مديران بر پايه معيارها و ضوابط علمي و كاهش ر -

 توجه به مديران امين، درستكار و دلسوز  -

مورد هاي بيدولتي و جلوگيري از ريخت و پاشهاي ضروري در سازمانهاي غيرتامين اعتبار كافي و حذف هزينه -
هاي انجام شده و بازدهي حاصل از آن هاي دولتي و توجه به هزينهبررسي و نظارت دقيق بر كارنامه  مالي سازمان -
 ها بررسي و نظارت علمي در مقاطع زماني مشخص در ارتباط با كارنامه عملكرد سازمان -
ي به عنوان پلي براي بهبود و كاراي هاقاد سالم و سازنده را پذيرفته و از آنتشويق و تقدير از مديراني كه انت -

 ف استفاده مي نمايند.اهداسازمان و رسيدن به 

 ، پرهيزكار و معرفي آنان به جامعه تشويق مديران فروتن -

 بيني برخي از مديرانبزرگو خود ، غرورايجاد زمينه مناسب به منظور خودداري از تكبر -
 


