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  نقش فنآوري اطالعات در ارتقاء سطح سالمت اداري

  1دکتر عبدالرضا بیگی نیا

 2مهدي علی پور

  :چکیده

سند چشم انداز بیست با توجه به اهمیت سالمت اداري با تکیه بر رهنمود هاي مقام معظم رهبري وهمچنین    

مناسب  بستر نمودنفراهم قواي سه گانه در جهت  ي مسولیت هاي مدیران و مجریان و کلیه وظایف و ساله،

گیر کلیه جوامع جهانی به نسبت هاي  معضل فساد اداري گریبان .گشته استدو چندان  ،براي تحقق این امر

 منابع مالینقش حیاتی در جذب  مانوکشوربین الملل جوامع  که دریکی از سازمان هاي محوري  .استمختلف 

نتیجه سعی می شود نهایت سعی در مصون ماندن این سازمان محوري از  در .است سازمان امور مالیاتی دارد،

تاثیر گذار در کاهش فساد اداري بهره مندي از فن  یکی از عوامل مهم و .پذیردانجام گزند این معضل جهانی 

 در ،مهم درك این ابزار با توجه به .درون سازمانی و برون سازمانی استآوري اطالعات به گونه هاي مختلف 

در سازمان اداره مالیات  يفنآوري اطالعات در کاهش فساد ادار نقش سعی گردیده تا جایگاه و حاضر پژوهش

  ..مورد بررسی قرار گیرد

  اداري فساد فن آوري اطالعات، سالمت اداري، ::ها کلید واژه

  مقدمه

غیر قابل  و به عنوان بزرگترین و فردي، فساد در ادارات دولتی به عنوان ابزاري براي منفعت شخصی   

مورد غضب ظالمانه  آنها را وفرود آمده بر سر مردم به ناحق  شالقی که همانند  که است تحملترین معضالتی
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گزارش ؛2004،اینتوسال ؛2003کرل،( گسترش است و ی در حال رشدجوامع جهاندر  و خود قرار می دهد

 اگر چه بخش هاي قضایی و )2005(در سال 3گزارش بانک جهانیبا توجه به سه   .)2005شفافیت بین الملل،

 توسعه ي این معضل تالش می کنند ولی در حال حاضر یکی بزرگترین موانع پیشرفت وریشه کنی براي   قانونی

 دو بعدي  ازبحث فساد اداري نشان مطالعات و تحقیقات در   .)2012،و همکاران 4نو(به حساب می آید کشور ها

منابع دولتی . می گرددبخش خصوصی و بعد دیگر بخش دولتی را شامل یک  بعد جریان فساد . دارد بودن فساد

خارج از  مد ها ي جاري،آهزینه ها و در دولتی است،که این ستد حرکت وگردش غلط به سمت داد ودر حال 

  بخش خصوصی ،در جریان فعالیت هاي غیر قانونی بدین ترتیب .باشد میسیاست هاي مالی دولت  برنامه ها و

بزرگترین می دهند و دست به دست هم بدین ترتیب این مسائل،  .تبدیل به بخشی از بدنه فساد خواهد شد

  در این رابطه. دستخوش تغییر می گردانند راکه محوریت آن را اداره مالیات در دست دارد  منبع در آمد دولتی

 بخش خصوصی  و منافع ملی متضرر و بین این در .خواهند بود مقصرهم بخش خصوصی و هم بخش دولتی 

  .)371؛5،2002گوارا(.ی منتفع خواهند شدگروهی از کارکنان دولت

نشان از ارتقاء رتبه  ،داده هاي آماري در رابطه با سالمت نظام اداري در ایران با توجه به گزارشات بین الملل  و   

 ال هاي سداري  دربه گزارش فساد ا به شکلی که .دارد در ایران  افزایش شیب فساد در سال هاي اخیر و

اختصاص داده بود  ولی این رتبه به طور مستمر  حالت  را به خود  2003در سال  3رتبه ایران .  2010تا 2003

کشور در لیست  180ام در بین  168و بعد از آن به رتبه   2009در سال  108به رتبه  نزولی به خود گرفت و

 رسیدگزارش در این کشور،  182در بین  7/2با نمره  118با رتبه  2011و در سال کشورهاي موجود 

 .)6،2011اتاشک(
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 وظایفی بتواند تا است مالی امکانات نیازمند جامعه اداره براي دولتی هر) 2002(7فرصابري ناظمی به نقل از    

 مسائل نظران صاحب کشورها کلیه در ه امروز  .دهد انجام مطلوبی نحو به گرفته عهده به مردم جانب از که را

 منابع به را دولت اتکا که آن بر عالوه زیرا ،دانند می مالیات را دولت هاي هزینه تامین منبع بهترین اقتصادي

 و شور ایجاد به کند، می کم هست، نیز آینده هاي نسل به متعلق و ملی ثروت یک که نفت مثل خدادادي

 سازمان با آنها همکاري که نوعی به زند، می دامن جامعه افراد آحاد در کشور امور در مشارکت براي ملی اشتیاق

  )1387ناظمی وهمکاران،(گردد می تیآ مالی تمکین بهبود به منجر و شده تضمین مالیاتی

یکی از ابزارهایی که  ،سطح سالمت کارکنان ارتقاءعوامل موثر بر  در راستاي اهمیت موضوع سالمت اداري  و   

اطالعاتی جهت ارائه خدمات   یستم ها و فن آورياز س بهره مندي ،در این روند کمک کننده  باشدمی تواند 

بستري را  در جهت  ، اداره با ارباب رجوع این ابزار می تواند با کاهش سطح روابط بین کارکنان و .استعمومی 

اهم مطالب  جایگاه و اهمیت سالمت اداري و سعی می شود این پژوهش  در دلیل بدین. این مهم فراهم سازد

سالمت سازمان سطح  که خود باعث ارتقاءسالمت کارکنان سطح   تقاءمرتبط با نقش فن آوري اطالعات در ار

   .رابطه تیین گردددر این جایگاه فن آوري اطالعات  ارائه و، می گردد 

  تعریف فساد 

 با نادرستی به ارتکاب و اخالقی، اصول و فضیلت و درستکاري ارزش تباهی،کاهش چون برمفاهیمی فساد   

از  سوء استفاده از  فساد عبارت است .)8،2011میا مري(است صحت خلوص یا از عدول و غیرقانونی ابزارهاي

به طور کلی )17،ص1389رشیدي ،(زیان منافع عمومی  بهشخصی وموقعیت دولتی در راستاي منافع  مقام و

کاري افراد از طریق پرداخت رشوه یا دیگر ابزار غیر قانونی ونادرست است که می تواند افساد به تشویق در خط

  .)1383،72دانایی فرد ،(باعث کاهش احترام مردم به نظام اداري یک کشور شود

   اهمیت سالمت اداري
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 اقتصادي، توسعه پنجم الیحه ،انداز چشم سند رهبري، معظم مقام ابالغی اداري نظام کلی هاي سیاست متن  

 مقام اي ماده هشت فرمان کنار در -است خدمتگزار دولت کلی هاي سیاست چارچوب در و فرهنگی اجتماعی،

نشریه بانک ( است اداري سالمت موضوع ویژه جایگاه بیانگر اقتصادي، فساد با مبارزه درخصوص رهبري معظم

  .)1390توسعه صادرات،

 تحقق به سالمه  ادار .دارد داللت اجتماعی هاي سازماناداره  مطلوب الگوي بر که است اصطالحی سالم،ه ادار  

 از هدف. کشاند می فساد به را جامعه سرعت به فاسده ادار و کند می کمک پیشرفت به رو و سالمه ي جامع

 اجتماعی هاي سازمان در 9 بوروکراتیک فساد پدیده به است واکنشی اداري، سالمت مفهومتوسعه  و کاربست

  .)1390پور عزت،(

  نهج البالغهاهمیت سالمت اداري ازدیدگاه 

 بیت حفظ دهی، پس حساب ساالري، شایسته ضرورت بر البالغه نهج دیدگاه از اداري سالمت جامع الگوي در

 و پذیري انتقاد و مردم عامه با ارتباط حفظ ها، پیمان رعایت و قانون حاکمیت انسانی، منابع تعالی المال،

  .)1390پور عزت،(.یگیرد قرارم تاکید مورد شفافیت و لهجه صراحت ویژه، به و شود می تأکید سازي خویشتن

  فساد اداري اجتماعی پیامد هاي 

 10ستاد ووینگکل (اند شده انجام فساد هشاک و اداري توسعه سالمت هاي درباره راه زیادي مطالعات تاکنون

 است برانگیز تأمل بسیار  وري بهره و رآییاک و اثربخشی بر اداري فساد هکاهند تأثیر از نظر صرف).2009،521،

 دهد؛ می کاهش را سازنده فعالیت و تالش به تمایل و دهد می قرار تأثیر تحت را پیشرفته انگیز اداري فساد که

 کاهش پیشرفت به آنها تمایل یا باشند، نداشته سالم رقابت در موفقیت به امیدي ،جامعه اعضاي که هنگامی زیرا

  ).903؛11،2007جیمنز( رود می میان از سالم رقابت به تمایلشان یا یافت  خواهد
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 و دهد می سوق غیرمولّد هاي فعالیت درون به را اي سرمایه وجوه بخصوص اقتصادي ارزشمند منابع فساد،

 .دهد می کاهش را دولت اهداف تحقق احتمال

 و دهد می سوق غیرسازنده هاي فعالیت به را دولتی بخش کارکنان زمان نظیر  ارزشمند منابع دیگر فساد، -

 سازمانی کارایی ترتیب، بدین و شود می دولتی بخش در امور متصدیان و کارکنان سرخوردگی و رنجش موجب

 .دهد می کاهش را

 نهادهاي و فرایندها به و غیردموکراتیک است اي پدیده اساساً است محاسبه غیرقابل و پنهان فساد، چون -

 .رساند می آسیب دموکراتیک

 می اجتماعی عدالتی بی و فقر کاهش جهت در ها تالش راندن عقب باعث و سالم رقابت رشد مانع اداري فساد -

 .شود

 اي آینده به نسبت سرخوردگی و ناامیدي باعث و خویش توانایی به ها ملت اعتقاد تضعیف موجب اداري فساد

 .شود می بینی پیش قابل

 اقتصادي وضعیت بینی پیش امکان و مختل را پایدار توسعه شده، منجر معامالت هاي قیمت افزایش به فساد -

  )66 -67؛1383فرخ سرشت،(نماید می محدود را

  سالمت اداري و در روند  شفافیت ،فن آوري اطالعات 

 به دارد؛ وجود معکوس اي رابطه دراداره، شفافیت و اداري فساد میان که است برانگیز تأمل بسیار نکته این   

 اداري سالمت روند ،کاهش یافته فساد حکمرانی، و اداري رفتارهاي در شفافیت سطح افزایش با که طوري

 توماس از امتداد این در.نماید هدایت فساد با مبارزه اثربخش هاي راه به را ذهن تواند می و شود می تقویت

 :است شده قول نقل چنین جفرسون
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 رفتارم شاهد دنیاه هم اگر که بپرس خود از نیستی، آگاه آن بر خودت جز که دهی می انجام را کاري هرگاه

  .)12،1974،363موشر و دیگران (کن عمل اساس همان بر پس ،دهم انجام را آن باید چطور باشند،

 رهگذر از اختیارات حوزه و اداري روندهاي هاي پیچیدگی کاهش به نیاز مبین فساد با مقابله اقدامات بهترین   

 معیارها کیفیت کنترل بر مبتنی باید مهم این تحقق .باشد می خدمات ارایه در فرآیندها مجدد مهندسی

 یک انجام متولی ساختارهاي کردن مشخص و فرآیندها، انجام زمان کاهش عینی، هاي شاخص براساس

 عین در تمرکززدایی اداري، اتوماسیون هاي سیستم عمده نتایج جمله از ).55؛ص1389رشیدي،(باشد کارمعین

 این که داد انجام مستمر و فیزیکی حضور به نیاز بدون دور، راه از را کارها میتوان یعنی است؛ تمرکز گرایی

 داريا اتوماسیون سیستمهاي .د دار تاکید شاهراه ابر یک عنوان به مکانی و زمانی فواصل شدن کوتاه بر ویژگی

ه با در نتیج کاهش حضور فیزیکی می شود و ،افزایش کارایی و اداري روند شدن آسان موجب طریق این از

 (کالمی بین ارباب رجوع و اداره  مورد نظر میزان فساد اداري کاهش می یابد  کاهش ارتباطات فیزیکی و

 ).1390مکاران،تکان و ه قره نوروزیان

 

  نقش فن آوري اطالعات در کاهش فساد اداري

 می یاري سازمان در اطالعات گردش کنترل در را که مدیران اطالعاتی هاي سیستم انواع پرکاربردترین از یکی  

 و رسمی الکترونیک سیستمهاي تمام بر مشتمل اداري، اتوماسیون .است 13اداري ن اتوماسیو سیستم دهد،

می  مربوط بالعکس و موسسه خارج و داخل در اشخاص بین اطالعات ارتباط برقراري به که است غیررسمی

پیدایش نظام بنابراین ، قابل توجهی از دیوانساالران جهان را تشکیل می دهند بیشتر کارمندان اداري بخش .شود

از گزند روابط تحقیر  تواند یک فرصت ارزشمند براي ارباب رجوع باشد تا براي همیشه خود را الکترونیک می

مروري بر تجارب بدست آمده  نشان می دهد که سیستم دیوان ساالر  براي انجام . آمیز  با نظام اداري رها سازد

ارباب رجوع را در عمل و در اغلب موارد، در شرایطی که به ناچار  یا تحقق یک روند اداري، یک خدمت اداري  و
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فساد در سازمان هاي دولتی بروز می نماید که این مجرایی براي ) دالل(به مراجعه به افراد با نفوذ  یا واسطه

را براي ایجاد جریانات کاري مکانیزه  استفاده از فن آوري اطالعات    .)1388معززي، امیرخانی و( ایجاد می کند

رودرروي خدمت  مستقیم ومل اکاهش تع دام باعثاقمی توان در فرهنگ سازمانی نهادینه کرد که نتیجه این 

عباسی (برونداد پروسه ي کاهش تعامالت،کاهش فساد اداري خواهد بود. خواهد شد گیرندگان وخدمت دهندگان

  .)1390جمال پور، و

    فن آوري اطالعات در سازمان اداره مالیات جایگاه

 شده مالیاتی هاي سیستم اداري هاي فرایند در توجه قابل تغییرات ساز زمینه اطالعات فناوري از استفاده   

 بهتر خدمات ارایه موجب و کرده فراهم را مودیان تعهدات کنترل و پردازش آوري، جمع امکان فناوري این .است

ی به گستبکاهش وا سیاست اجراي راستاي در ).14،2002،4گوتیرز(است شده مالیاتی امور هاي سازمان توسط

 این براساس. است شده مطرح کشور در خوداظهاري طرحدرآمد هاي مالیاتی، اتکا بیشتر به  درآمدهاي نفتی و

 تعلق آنان به که را مالیاتی مالی، سال یک طی در ها هزینه و درآمدها محاسبه براساس مالیاتی مودیان طرح،

 سقم و صحت از اطمینان و ها اظهارنامه بررسی با ي مالیات امور اداره کارکنان سپس و کنند می بیان گیرد می

 براي اطالعات فناوري از امر این در سهولت براي کشورها از بسیاري در. کنند می تعیین را قطعی مالیات آنها

 ارایه و تنظیم. شود می استفاده الکترونیکی صورت به مالیات به مربوط امور سایر انجام و اظهارنامه ارائه و تنظیم

 از که دارد همراه به مالیاتی مودیان و مالیاتی امور اداره براي را بسیاري مزایاي الکترونیکی مالیاتی اظهارنامه

 محیط یک ایجاد هزینه، و زمان در جویی صرفه سازمانی، هاي فعالیت به بخشیدن ظامن : به توان می جمله

 اطالعات، گیري تصمیم سهولت هدف با مدیران از اطالعاتی پشتیبانی روکراسی،وب شدن حداقل و 15ذکاغ بدون

 بر عالوه .کرد اشاره مانند آنها و سازمان در کار گردش و اقدام سرعت چشمگیر افزایش رجوع، ارباب تکریم

 و اقتصادي تساخار تغییر ساز زمینه اطالعات فناوري از برخورداري امروزه ی که بهآنها اشاره شد،های مزیت

                                                             
14 Gutierrez 
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 ایجاد اخیر سال چند در رایج حلهاي راه جمله از .می شود محسوب پیشرفته هاي اقتصاد در کارآیی افزایش

 سایت مالیاتی سازمان انگلستان در مثال عنوان به .است الکترونیکی هاي اظهارنامه تسلیم منظور امکانات به

 فرمهاي آن به مراجعه با تواند می ديؤم که است شبکه جهانی اینترنت گشوده در منظور این به را اي ویژه

 همان طریق از ذیربط مرجع براي را آن سپس و کند تکمیل ، آورده کامپیوتر صفحه روي به را مربوط مالیاتی

 مرجع به شیوه این از استفاده براي را خود آمادگی مراتب باید ديؤم هر کار این براي البته .کند ارسال شبکه

 شماره همان از استفاده با سپس و شود صادر لکترونیکی ا هویت شماره یک او براي تا دارد اعالم مالیاتی

 قوانین، کلیه متن .گشاید امانند آنه و ترازنامه و نامه اظهار تکمیل و تهیه براي را سایت نیاز مورد صفحات

 باشد داشته نیاز وظیفه این انجام براي ديؤم که اطالعاتی و مدرك نوع هر و مالیاتی محاکم آراء ، ها بخشنامه

 که ساده بسیار اي شیوه به تواند می راساٌ ديؤم و است شده گنجانیده مالیاتی سازمان اینترنتی یت سا در نیز

 ناظمی و( دهد قرار ستفاده موردا و مطالعه است مربوط وي به را آنچه است گردیده درج سایت راهنماي در

  ).1387دیگران،

 تحلیل و تجزیه بررسی، به " مالیاتی اداره امور در کامپیوتري اطالعات سیستم از استفاده " عنوان با تحقیقی در

 موسسات سایر براي روشی و ه شدپرداخت مالیاتی امور اداره بر کامپیوتري اطالعات سیستم اثربخشی ارزیابی و

 ریزي برنامه : قبیل از کرد خواهند استفاده آینده در عملیاتشان براي کامپیوتري اطالعات سیستم از که دولتی

 رشد مسیرهاي تعیین ، جدید شغلی پستهاي و موقعیتها ایجاد ، کارکنان مسئولیتهاي در تغییرات ایجاد براي

  .)16،2007،403شرمن(کرد  ارایه کارکنان آموزش براي جداولی وتعیین

    مزایاي فنا وري اطالعات در اداره مالیات

 جمله از که است بسیار مالیاتی امور سازمان و مالیاتی مودیان میان تعامل در اطالعات فناوري از استفاده مزایاي

 خدمات، دریافت براي حضوري مراجعه به نیاز عدم روز، شبانه اوقات تمام در خدمات ارائه قابلیت :به توان می
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 و تولید هاي هزینه آنها،کاهش شدن گم یا ها اظهارنامه ارسال در تاخیر کاهش مطمئن، و سریع خدمات ارائه

ن(کاغذي مالیاتی هاي اظهارنامه توزیع  پردازش زمان کاهش کاغذ، بدون ، سیستم)10؛17،2004سولیوا

  ).8؛2002بصیري،(کرداشاره ... خدمات و  بهتر کیفیت اظهارنامه،

  نتیجه گیري

جوامع شیوع پیدا کرده است بنا به گزارش هاي جهانی  بین اکثر ملت ها وبا توجه به اینکه فساد اداري در 

را از جایگاه  جامعه ایران شود ولی به به عنوان تنها سند معتبر،مغرضانه در باره بعضی از کشور  شایدهرچند 

امید یا نامیدي مردم بنا به اهمیت موضوع سالمت اداري که موجب . در این طبقه بندي آگاه می نماید نامناسب

م معظم رهبري باید مسوالن را بران دارد فرمایشات مقاو با توجه به  عادالنه بودن نظام اداري است، از کارآمدي و

سازمان  جامعه و ،،وچه از جهت بسترهاي فرهنگیتا اقدامات الزم چه از جهت زیرساخت هاي قانونی ،فن آوري

با توجه به نقش انکار ناپذیر فنآوري اطالعات در ارتقاءسطح سالمت اداري و مزایاي  .نمایندهاي عمومی را آماده 

 در گسترش  باید  تمام تالش خود را ،سازمان مالیات ازجمله عمومی ونو دولتی این ابزار در سازمان هاي بسیار 

با  .به کار بندند تصحیح اعتراض و از پرکردن اظهارنامه تا پرداخت یا کلیه مراحل مالیات،درفن آوري  استفاده از

به  کاهش یافته و ضوابط  پیشنهادات، مکالمات،،میزان کارکنان کاهش میزان ارتباطات بین مودیان مالیاتی و

 .خواهد شداستوارتر  جاي روابط در این سازمان بیش از بیش

 منابع ومآخذ
، مدیریت فن آوري اطالعات، شماره اتوماسیون اداري .)1388(زمان پور معززي،جوادو  امیرخانی،امیر حسین

  .47-51: فحات،ص1388، بهمن51
 ،1390، دیماه98شماره صادرات ایران، توسعه نشریه بانک اداري، سالمت سایه در رضایتمندي افزایش

 .8-9 فحاتص
  

 / 31 شماره / النهج فصلنامه البالغه، نهج روایت به سالم ادارة .)1390(علی اصغر پورعزت،
  . 69 – 94فحات،ص90تابستان
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را کاهش می  آیا فن آوري اطالعات فساد:استراتژي مبارزه با فساد. )1383(حسن دانایی فرد،
  ؟سال صفحات ابستانت ،2شماره ،9دوره فصلنامه مدرس،دهد؟،

 کل بازرسی سازمان :تهران ،فساد با مقابله سیاست درباره متحد ملل راهنماي .) 1389 (احمد رشیدي،
  .کشور

وسطح  نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاي سالمت نظام اداري .)1390(میکائیل جمال پور،و  مهدي عباسی،
 54 صفحات،1390مرداد وشهریور ،55 و 56پنجم ،شماره ماهنامه مهندسی فرهنگی،سال ،مندي مردم رضایت

  . 44تا
 جهت الگویی ارایه منظور به اداري فساد بروز در مؤثر عوامل بررسی .)1383(بهزاد سرشت، فرخ

 . 65-84 :فحاتص ، 66 شماره ،مدیریت دانش ،ایران اسالمی جمهوري توسعه روند در آن اثرات کاهش
 سیستم استقرار آمادگی میزان سنجش .)1387(ناهید و امینی،سعید  ،الدین؛ مرتضوي ناظمی، شمس

 و دانش مجلۀ ،)رضوي خراسان مالیاتی امور سازمان :مطالعه مورد (الکترونیکی مالیاتی اظهارنامه
  .87 -  112فحات، ص87، زمستان  زمستان ، 25 شماره پانزدهم، سال )پژوهشی -علمی( توسعه

 اثرات بررسی .)1390(سحر سلطانی، و مریم نژاد، حسن علی؛ محمد محمدي، فاطمه؛ تکان، قره نوروزیان
 مرکزي سازمان :موردي مطالعه(سازمان  هاي بهره وري شاخص بر اداري اتوماسیون هاي سیستم
  .139-154 ، ص1390 اول نیمه ،4 شمارة اول، سال فناوري و دانش ،)مشهد فردوسی دانشگاه
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