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 چکیده

نظام اداری صحیح یا شایسته مفهوومی عوام و گسوترده اسوت کوه مشوتمل بور        
رو، صوحیح   های اداری است. از اینها و آیینها، فرآیندساختارها، روابط، سیاست

بودن نظام اداری مستلزم ابتنای آن بر اصوول اساسوی حواکم بور حقووق      و شایسته
عمومی است. در بعد ساختاری، نظام اداری شایسته باید بر اساس توزیع متناسوب  

پذیری به منظور انطباق تمرکز و تراکم اداری، انعطافقدرت اداری در راستای عدم
ساختار اداری در جهت حذف تشکیالت زائد با نیازهای اجتماعی و کوچک بودن 

و غیرضروری سازماندهی شود. در بعد عملکردی، نظام اداری شایسته باید مبتنوی  
پذیری، کارایی و پذیری، مسئولیتبر حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، نظارت

 کارآمدی باشد.
منود و  اصالح نظام اداری در راستای دولت شایسته در بردارنوده تالشوی نظوام   

تووان تغییورات موؤ ری در نظوام اداری     یکپارچه است به نحوی که از طریق آن می
عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی ارتقاء داد. نقش نظام 
اداری صحیح در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأ یر آن در 

کننده است که بودون داشوتن   ای تعییناندازههای کالن جامعه به تحقق اهداف نظام
توان به اهوداف و آرموان موورد    نظام اداری صحیح، شفاف، کارآمد و ا ربخش نمی

تواند در سطح وسیعی و به شیوه مستقیم و یا نظر دست یافت. به ویژه، این امر می
 غیرمستقیم بر پدیده فساد اداری و چگونگی مقابله با آن تا یرگذار باشد.

م اداری هر کشور مجموعه ای نهادها، فرایندها و اصولی اسوت کوه ضومن    نظا
های مختلف، بستر مناسب برای تأمین خدمات همگوانی  ایجاد هماهنگی بین بخش

کنود، کوه بودون هوید تردیودی یکوی از       و حسن جریان امور عمومی را فراهم می
اجزایوی   های نظام حکومتی هر کشور است. نظام اداری متشوکل از مهمترین بخش


