
چکیده
مقدمه: اعمال و رفتار و تصمیمات پرستاران در حوزه فعالیت خود همانند سایر کارکنان 
دولت ظهور در عملکرد دولت دارد این اعمال و رفتار تحت نظارت اصولی هستند که به 
اصول حاکم بر اعمال اداری معروف هستند این اصول که شامل باید ها و نبایدها می باشد 
رفتار و خدمات پرستاران را تحت نظم و کنترل در آورده و به آن مشروعیت می دهد. با 
وجود آن در حوزه این عملکرد نیز آسیب های زیادی وجود دارد که موجب ناکارآمدی و 
نارضایتی شده است، الزم است آسیب های موجود شناسایی و مرتفع گردد این مقاله به 
آسیب شناسی اعمال حوزه پرستاری پرداخته و الگوهایی برای رفع آن پیشنهاد داده است.  
هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی اعمال اداری مشاغل پرستاری و تالش در ارائه 

راهکار مناسب برای برون رفت از آسیب های موجود نگارش شده است. 
مواد و روش ها: این پژوهش در واقع یک مطالعه علمی است که به بررسی اعمال و رفتار 
کارکنان دولت از جمله پرستاران خدوم و تطبیق این اعمال در مراکز درمانی و حوزه سالمت 
با قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعمال اداری پرداخته و با آسیب شناسی دقیق این اعمال 

و رفتار وتحلیل علمی دقیق، الگویی را برای رفع این آسیب ها پیشنهاد نموده است. 
يافته ها: با انجام این پژوهش کاشف به عمل آمد که دلیل وجود بسیاری از آسیب های 
به دلیل عواملی چون  و کاًل در حوزه سالمت  پرستاران در حوزه خدمت خود  عملکرد 
نشده،  تعریف  تخییری  اعطاء صالحیت  قانون،  شفافیت  عدم  اعمال،  شفاف سازی  عدم 
عدم نظارت یا نظارت معیوب، اعمال اداری معیوب، تصمیم گیری و تصمیم سازی اشتباه 
و نادرست، اشتباه در تفسیر و اجرای قانون و سایر مواردی است که در پژوهش حاضر 

شناسایی شده است. 
نتیجه  گیري: با شفاف سازی اعمال پرستاران و تصمیم سازی درست، شفاف نمودن قانون 
و سایر مواردی که در پژوهش بیان شده است این مشکالت مرتفع می گردد. قواعدی 
وجود دارد که بر رفتار و تصمیم گیری های کارمندان نظارت می کند این قواعد مجموعه ای 
از بایدها و نبایدها می باشد که به دنبال ایجاد نظم و عدالت در جامعه است. از ویژگی کلی، 
الزام آور و داشتن ضمانت اجرایی برخوردار است)1(. کار و شغل بخش اصلی زندگی اکثر 
افراد جامعه را تشکیل می دهد و با نماد ارزشی شخص و پایگاه اجتماعی او در ارتباط 
است. ماهیت و پیچیدگی کار به گونه ای است که نیازمند توجه از زوایای مختلف می باشد. 
از بعد آسیب شناسی در رفتار، در هنجار، روان شناسی، میزان بازدهی و غیره قابل توجه 
است. به جهت ناهمگونی هایی که ناشی از عدم توجه به این زوایای شغلی، باعث می گردد 
که عماًل قواعد و اصول حاکم بر اعمال اداری در توفیق اداره و کارمند در دست یابی به 

هدف موفق نباشد؛ در نتیجه عملکرد دولت پایین می آید.  
کلمات کلیدی: آسیب شناسی، اعمال اداری، انتظارات مشروع ، اصول حاکم

آسیب شناسی اعمال اداری حرفه پرستاری
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آسیب شناسی اعمال اداری حرفه پرستاری
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 مقدمه
در سالیان گذشته نظام اداری ایران در حوزه سالمت از جمله در 
حوزه پرستای ساختار مناسبی به دالیلی مانند عملکرد نامناسب 
سازمان ها، کارمندان، عدم وجود نقطه هدف و حتی عدم وجود 
حوزه  در  کلی  قواعد  وجود  با  کامل  و  جامع  استخدامی  قوانین 

سالمت و درمان کارایی مناسب و مطلوبی نداشته است.
مبارزه با آسیب هایی که در این حوزه ها با پدیده هایی مانند فساد 
اداری، کم کاری، عدم مسؤولیت پذیری، پنهان کاری، شفافیت گریزی 
با رویکرد اخالق گرایانه و امثال آن ضروری بوده است. پرستاران 
به عنوان یکی از بازیگران و نقش آفرینان حوزه سالمت و حوزه 
پرستاری نیز مصون از این آسیب ها نبوده است. فساد اداری در این 
حوزه پیامدهایی را به همراه داشته است. از جمله نارضایتی مردم 
و دریافت کنندگان خدمات، ناکارآمدی فعالیت دستگاه های اداری 
خصوصاً دستگاه های متصدی سالمت جامعه، افزایش هزینه های 
قانون  قانون خصوصاً  به  احترام  و سالمت جامعه، کاهش  درمان 
اساسی، زایل کردن حکومت های اداری مطلوب، کاهش فرصت های 
کاهش  مؤسسات،  و  سازمان ها  همچنین  افراد  برای  بیشتر  سالم 
بهره وری عملکرد به این دلیل که زمان و انرژی به جای صرف شدن 
برای دست یابی به هدف وقفه در کار ایجاد می نمود و موجب شکاف 
در اداره و سیستم می گردید. رواج فقر و افزایش شکاف بین طبقات 
جامعه از آثار زیان بار آن بود. اگرچه فساد یک پدیده اجتماعی 
است و فقط به یک فرد یا گروه یا حوزه خاصی مربوط نمی شود 
و آثار آن کل جامعه را تحت  تأثیر قرار می دهد ولیکن فساد در 
حوزه سالمت و بهداشت جامعه بسیار خطرناک و دردآور است. 
زیرا از یک سو سالمت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد و او را از 
بسیاری از خطرات اجتماعی و بیماری ها حفاظت نمی کند. از سوی 
نتیجه  تنها  نه  متصدی سالمت  دستگاه  که  باعث می شود  دیگر 
مطلوب از فعالیت خود حاصل نکند و به هدف نهایی نائل نگردد، 
چه بسا خود این موضوع تبدیل به یک بیماری شود که درمان آن 
مستلزم صرف زمان و هزینه گزاف خواهد بود. اصول حقوق عمومی 
بر اعمال اداری پرستاران همانند سایر کارمندان نظارت دارد. از 

جمله این اصول را می توان نام برد:
اصل اقتدار: به معنای اعمال قدرت سازمان یافته برای اداره جامعه 
استقالل حقوق عمومی  و  نماد تشخیص  به شهروندان است که 
به شمار می رود. در این حوزه اصل بر صالحیت نداشتن حکام و 
مدیران دولتی برای انجام عملی است مگر آن که صالحیت آنان 
اقتدار  می تواند  اصل  این  در  اقتدار  نماید.  تجویز  دقیقاً  قانون  را 

سلسله مراتبی باشد یا اقتدار سازمانی، که اقتدار سلسله مراتبی 
الزم مدیریت اداری است و اصل رعایت سلسله مراتب اداری یکی 
از اصول مهم حقوق اداری و عمومی است و اقتدار سازمانی ایجاد 

نظم و انظباط در سازمان  الزم است. 
قانون  اداره،  بر  قانون  حاکمیت  از  منظور  قانون:  حاکمیت  اصل 
اساسی و  قوانین عادی و مقررات دولتی است و مهم ترین ضمانت 
و  اداری  )فرمان  اداری  اجرای  ضمانت  قانون،  حاکمیت  اجرای 
نظارت اداری( و قضایی )مسؤولیت مدنی و کیفری در صورت عمل 
خالف قانون( است. آثار اجرای اصل حاکمیت قانون نظم، امنیت 

و عدالت است.
و  جامعه  از  زمامداران  وکالت  و  نیابت  به معنای  مسؤولیت:  اصل 
لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و  مسؤولیت داشتن آنان است. در 
صورت تخلف، که عمدتاً در سه شکل  مسؤولیت مدنی،  مسؤولیت 
کیفری و  مسؤولیت سیاسی جلوه گر می گردد،  مسؤول خواهند 

بود)2(.
غیر از اصول حقوق عمومی که بر اعمال کارمندان نظارت دارند، 
اصول دیگری نیز در حوزه پرستاری تحت عنوان اصول کلی حقوق 
اداری وجود دارد که نقش نظارت مضاعف دارند و منظور از آن، 
هنجارهایی هستند که در رویه اداری و قضایی شکل گرفته و بر 
اداره و روابط آنان با شهروندان و اشخاص خصوصی حکومت دارند. 
این اصول مسبوق به متن قانون نبوده اما ارزشی برابر قانون دارند 
اداری  اقدامات  در  آنها  رعایت  و  هستند  اجرا  و  االحترام  الزم  و 
ضروری است)3(. مانند اصل حاکمیت قانون که قدرت و اختیارات 
تعادل  اداری را کنترل و ضابطه مند می نماید و معموالً  مقامات 
بخش بین صالحیت تخییری یعنی اختیار تصمیم گیری از سوی 
کارمندان اداره و از سوی دیگر مانع فراگیری قدرت حکومت و در 
نتیجه تهدید آزادی های اساسی و عملی شهروندان می گردد. چون 
حکومت قانون برخالف حکومت فردی از استبداد و خودکامگی و 
تصمیم خودسرانه کارمندان می کاهد. در واقع هسته و مفهوم اصلی 
پایدار و نظم و محدودیت  از ارزش های  قانون متشکل  حاکمیت 
است که در فضای حکومت قوانین، نه حکومت شخصی متجلی 
براساس  است.  تخییری  اصل صالحیت  دیگر  اصل  می شود)4(.  
این اصل مقامات اداری در محدوده صالحیت اعطایی، فعالیت های 
اداری را انجام می دهند و در واقع اختیارات قانونی یک  مأمور دولت 
را در انجام وظایفش مشخص و معین می نماید. الزم به ذکر است 
که در حقوق عمومی اصل بر عدم صالحیت است و اصل بر این 
آن که صالحیتی  مگر  ندارند  هیچ صالحیتی  کارمندان  که  است 
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می تواند  این صالحیت  البته  اعطا شود.  آنها  به  قانون  موجب  به 
صالحیت تکلیفی یا همان امر باشد که در این صالحیت مقامات 
اداری حق گزینش ندارند و یا می تواند صالحیت اختیاری باشد. 
یعنی اختیار اتخاذ تصمیم در راستای انجام وظایف قانونی. در این 
شرایط کارمند با اوضاع و احوال خاص و مشخصی رو به رو می شود 
که با رعایت منفعت عمومی و خدمات همگانی در انتخاب یک یا 
چند تصمیم آزادی نسبی دارد. این اصل در واقع یکی از مهم ترین 
گوناگون  انحاء  به  آن  از  است که تخطی  اداری  اصول در حقوق 
فراهم  را  اداری  پیکره حقوق  بر  بسیاری  آسیب های  ورود  زمینه 
قلمرو  مأموریت،  یا  مدت  در  از صالحیت  تجاوز  مانند  می نماید. 
تجاوز در مداخله در امور  قانونگذاری و قضایی یا مداخله در امور 
از قوانین و   مأمورین دیگر. اعمال سلیقه شخصی، تفسیر اشتباه 
نام  می توان  را  آن  امثال  و  وظیفه  انجام  از  استنکاف  آن،  اعمال 
برد)5(. اصل مهم دیگر اصل برابری در مقابل قانون است. این اصل 
در راستای اصل 20 قانون اساسی است که بیان می دارد همه افراد 
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و در حوزه 
تمام  با  اداری  مقامات  که  معناست  بدان  اصل  این  اداری  حقوق 
افراد جامعه بدون توجه به مقام، موقعیت، جنس، رنگ و امثال آن 
رفتار نمایند. این اصل بسیار مهمی است و عماًل عدم رعایت دقیق 
مانند  عواملی  می شود.  جبران ناپذیر  آسیب های  بروز  موجب  آن 
ارتباطات غیر متعارف و به اصطالح پارتی بازی و دخیل بودن افراد 
ذی نفوذ در تصمیم گیری های اداری و  تأثیرپذیری مقامات اداری 
اقتصادی یا اجتماعی شهروندان در  از جایگاه و موقعیت مالی و 
تصمیم گیری های اداری خود ناشی از عدم رعایت این اصل، اصل 
برابری در برابر قانون را مخدوش می نماید. اصل برابری در ورود به 
خدمت عمومی نیز از این اصول مهم است. برابر این اصل هر نوع 
تبعیض در امر جذب افراد به خدمات عمومی ممنوع است. مواد 41، 
42 و 45  قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در این راستا تدوین 
شده است. البته این که چه مقدار قانون مدیریت خدمات کشوری 
در  تأمین این نظریه مفید بوده است و کارآمدی داشته است یا 
خیر، امر مهمی است که نیاز به توجه دارند و به نظر نگارنده که 
مقاله ای تحت عنوان تعیین تراز قانون مدیریت خدمات کشوری در 
 تأمین نظریه خدمات عمومی نوین ارایه نموده است، قانون مدیریت 
خدمات کشوری توفیق چندانی در این زمینه نداشته است. از اصل 
منع تبعیض  نیز می توان در این راستا نام برد زیرا اصل برابری 
اداری است در کنار  اعمال  بر  از مهم ترین اصول حاکم  که یکی 
از حقوق  را  برخوردار شدن شهروندان  تبعیض، زمینه  اصل منع 

و تکالیف مساوی بدون توجه به مسائلی مانند رنگ، جنس، نژاد 
و زبان که می تواند زمینه هایی برای اعمال تبعیض یا بر هم زدن 
قاعده و اصل برابری باشد ایجاد می کند. این اصل در واقع تالش 
دارد در عرصه هایی مانند برابری در مقابل قانون، برابری در ورود به 
خدمت عمومی، برابری در برخورداری از خدمات عمومی و تحمل 
زیان های عمومی و برابری در رفتار عمومی، عرصه و دامنه اجرای 
خدمات  مدیریت  قانون  نماید.  گسترش  و  فراهم  را  مذکور  اصل 
این موضوع  کشوری در موادی مانند ماده 27، ماده 41 و غیره 
را مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال در ماده 41 قانون 
مدیریت خدمات کشوری بیان شده است: ورود به خدمت و تعیین 
صالحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های 
مصوب  تشکیالت  صادره  مجوزهای  براساس  می باشند،  اجرایی 
خواهد  صورت  فرصت ها  برابری  و  شایستگی  و  مراتب  رعایت  و 
مانند  بنیادین  به حقوق  احترام  اصل  اصول،  آن  کنار  در  گرفت. 
حق دادخواهی، حق بر محیط زیست، احترام به حقوق مالکانه، 
کار و آزادی شغل، حق  تأمین اجتماعی و امثال آن است که این 
خود  بنیادین  حقوق  از  شهروندان  می شود  موجب  اجرا  در  اصل 
در ارتباط با نظام اداری بهره مند شوند. اصل تناسب نیز از اصول 
قابل توجه است زیرا چنان که بیان شد صالحیت تخییری، اختیار 
تصمیم گیری و اعمال نظر به کارمندان و اداره را در اموری اعطا 
می نماید و از طرفی در اقدامات  مأمورین دولت و در آثار تصمیمات 
آنان باید منفعت عمومی لحاظ گردد. بر این اساس الزم است  اوالً 
و  تصمیم گیری  این  بین  معنادار  و  هدفدار  و  منطقی  رابطه  یک 
این قسم از تصمیمات  اهداف صدرالذکر وجود داشته باشد. ثانیاً 
اداره و مقامات اداری باید در چهارچوب معین و بدون هر اقدام 
سخت گیرانه و خارج از حدود ضرورت و توأم با کنترل متناسب 
بودن عمل باشد. که اجرا و رعایت این قبیل موارد به موجب اصل 
و  مستدل  اصل  تأخیر،  ممنوعیت  اصل  می گیرد.  تناسب صورت 
مستندبودن تصمیمات اداری همچنین اصل تداوم خدمات عمومی، 
حق تجدیدنظر خواهی از تصمیم مقامات اداری و غیره نیز در این 
راستا می تواند مورد بحث قرار گیرد که باید در سالم سازی محیط 
اداری به آن توجه نمود. آنچه که مهم است در کنار مطالب فوق به 
آن توجه کرد این است که تصمیم اداری یک عمل حقوقی است 
و انجام هر عمل حقوقی مستلزم صالحیت اهلیت قانونی و قصد 
و رضا است، برای این که متصدی واحد اداری بتواند درخصوص 
موردی اتخاذ تصمیم نماید. اوالً باید صالحیت داشته باشد، یعنی 
تصمیم مورد نظر جزء وظایف او باشد. ثانیاً متصدی باید محجور 
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نباشد، یعنی اهلیت قانونی را داشته باشد. ثالثاً تصمیم اداری باید 
افراد  برسد.  امضاء مرجع صالحیت دار  به  و  تاریخ  دارای  و  کتبی 
ممکن است کارهایی را که باید انجام دهند یادداشت کنند، این 
اثری  امضاء هم  باشد، نوشته بدون  یادداشت ها نمی تواند مستند 
اختیارات  و  وظایف  و حدود  که صالحیت  آنجایی  از  و  ندارد)6( 
مقامات اداری به استناد قانون است تصمیم های آنان نباید مغایر 
قانون باشد. در نظام سلسله مراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن یا 
نبودن تصمیمات و اقدامات اداری در صالحیت مقامات قانون است 
اداری  از نظام های  که در قالب مذکور اعمال می گردد. در خارج 

نهادهای کنترل کننده در تشخیص نهایی بسیار مؤثر هستند. 
مالحظه می گردد که مسئله قصد و اهلیت قانونی و غیره که در 
ماده 190 تا 218 قانون مدنی درباره شرایط صحت معامالت وجود 
دارد، درخصوص تصمیمات اداری نیز تا حدی که از لحاظ منطقی 
قابل انطباق باشد صادق است و ممکن است مسئله قصد و رضا که 
از جمله مسائل مربوط به صحت معامالت در مقررات مدنی است، 
همین طور مسئله فریب و تدلیس و امثال آن می تواند در این حوزه 

مورد بحث قرار گیرد. 
عمل اداری از حیث شرایط صحت سه نوع است: 1- عمل اداری 
صحیح: اعمالی هستند که به طور صحیح و قانونی انجام شده و آثار 
خود را جاری خواهند نمود. 2- عمل اداری معیوب: اعمالی هستند 
که باطل نیست و آثار خود را دارد ولی معیوب است و باید اصالح و 
عیب آن برطرف شود و قابلیت لغو، استرداد یا باطل شدن را دارند. 
3- عمل اداری باطل: اعمالی هستند که آثاری بر آن جاری نیست 
و در واقع هیچ گاه به وجود نیامده اند که آثاری نیز بتوان بر آن ترتب 
ساخت. در بین این اعمال تنها عمل اداری که غیرنافذ می باشد 
عمل اداری باطل است چون عمل معیوب و صحیح قابل اجراست 
و صرفاً عمل اداری معیوب قابلیت لغو شدن در آینده را دارد و لذا 
عمل اداری معیوب کامل نیست ولی معتبر و نافذ است. عمل اداری 
معیوب معادل عمل موجود ناقص است و عمل اداری باطل معادل 
عمل ناموجود است و لذا عمل اداری معیوب این خاصیت را دارد 
که قابل لغو، ابطال و قابل استرداد باشد، زیرا الزمه هر سه مورد 
مذکور آن است که وجود داشته باشد و موجود باشد و چون عمل 
اداری معیوب موجود است، بنابراین قابلیت لغو، ابطال و استرداد 
پیدا می کند که در هر سه مورد آثار آن به آینده جاری خواهد بود 
برخالف عمل اداری باطل که اساساً آثاری بر آن جاری نبوده است 
و در حال و آینده وجود ندارد که آثاری هم داشته باشد تا قابل لغو 

و استرداد و ابطال باشد. 

 مواد و روش ها
این پژوهش در واقع یک مطالعه علمی است که با بررسی اعمال و 
رفتار کارکنان دولت خاصه جامعه پرستاری در حوزه های مختلف 
از جمله حوزه سالمت در مراکز درمانی و مطالعه پژوهشی آن به 
تطبیق قوانین و مقررات حاکم بر اعمال اداری پرداخته است. در 
حقوق اداری ممکن است عمل اداری به دلیل تقابل با برخی از 
این  به  باشد،  ابطال  اداری، مستعد  بر عمل  قواعد حقوقی حاکم 
عمل  گاهی  گفت.  اداری"  عمل  نسبی  "بطالن  می توان  وضعیت 
اداری قابل ابطال است چون قابل ترمیم نیست و گاهی عمل اداری 
قابل ترمیم است و ممکن است غیر قانونی بودن عمل اداری قابل 
مداوا باشد. عمل اداری قابل ابطال را می توان عمل اداری فرض کرد 
که تشکیل شده، اما ماهیتاً از عیوبی رنج می برد و به همین دلیل 
معیوب است ولی عیب آن قابل ترمیم است ولی گاهی عمل اداری 
به طور مطلق باطل است، یعنی بطالن آن، بطالن مطلق است نه 
بطالن نسبی و لذا این عمل اساساً صحیح نیست و غیر قابل ترمیم 
می باشد)7(. این اعمال اساساً باطل است و نیازی به ابطال ندارد 
چون به وجود نیامده است که از بین برود. در مسئله ترمیم عمل 

اداری چند موضوع اساسی باید بررسی گردد.
 عمل اداری ممکن است به وجود آمده باشد ولی صحیح نباشد و 
الزاماً هر عمل اداری که به وجود آمده است صحیح نیست، گاهی 
این عمل اداری اساساً باطل است و بطالن مطلق دارد و هیچ گاه 
ایجاد نشده است که در صدد ابطال آن نیز باشیم ولی گاهی عمل 
اداری ایجاد شده ولی معیوب است و عیب آن قابل ترمیم است و 

لذا عمل اداری از این جهت به دو قسم تقسیم می شود:
عمل اداری باطل: اعمالی هستند که هرگز به وجود نیامده اند و 
بطالن دارند، این یک امر استثنایی است و استثناء بر اصل صحت 
عمل اداری. زیرا فرض می شود که هر عمل اداری که ایجاد می شود 
صحیح است، مگر آن که استثنائاً باطل یا معیوب باشد. عمل اداری 
معیوب و منظور از آن عملی است که تشکیل شده است، بنابراین 
قابل ترمیم است و در صورت  نافذ است ولی معیوب و  معتبر و 
ترمیم به عمل اداری صحیح تبدیل خواهد شد. عمل اداری معیوب 
یا همان بطالن نسبی ممکن است گاهی به صورت معیوب و ناقص 
باشد و به همان صورت به حیات خود ادامه دهد. این عمل نافذ 
و معتبر است، آثار حقوقی دارد و قابل اجراست و گاهی به دلیل 
نداشتن شرایط صحت و نامطلوب بودن آن، شخص ذینفع از مراجع 
صالح که در ایران دیوان عدالت اداری است تقاضای ابطال آن بکند 
و حکم به ابطال آن صادر شود. بدیهی است در صورت صدور حکم 
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به ابطال از ابتدا آثار خود را از دست خواهد داد و به عبارتی اثر 
قهقرایی خواهد داشت. گاهی عمل اداری معیوب است ولی عیب 
آن ترمیم شده و از خطر ابطال نجات پیدا کرده است و پس از 
اداری معیوب  ادامه می دهد و گاهی عمل  به حیات خود  ترمیم 
است و به صورت معیوب به حیات خود ادامه نمی دهد و از سوی 
مراجع صالح نیز حکم به بی اعتباری آن صادر نشده است بلکه به 
جهت لغو یا استرداد عمل اداری معیوب، عمر آن پایان می پذیرد 
و اثر الزم االجرایی خود را از دست می دهد. البته در این حالت 
اثر قهقرایی بر این اعمال جاری نمی شود. ناگفته نماند که اگر 
عمل اداری نسبت به اشخاص ثالث غیر قابل استناد باشد نیازی به 
ابطال آن وجود ندارد، زیرا اساساً عمل اداری در مقابل آنان اعتبار 
ندارد. نقطه مقابل عمل اداری صحیح، عمل اداری باطل قرار دارد و 
شرایط و جهات عمل اداری باطل، مقابل شرایط صحت عمل اداری 
صحیح قرار دارد و مراجع صالحه مثل دیوان عدالت اداری در ایران 

می تواند به استناد آن عمل اداری را ابطال کند. 
اصل انتظارات مشروع عمل اداری در حوزه سالمت:  

انتظارات مشروع، خواسته ها و توقعات موجه و معقولی است که 
اعمال  چارچوب  در  ویژه  به  دولتی  مقامات  با  متقابل  روابط  در 
صالحیت های اختیاری ایجاد می شود. به نحوی که عدم توجه به 
آنها یا صرفنظر کردن از آنها، موجب ورود خسارت یا سلب منفعت 
ماهیت  مشروع  انتظار  مفهوم  می گردد.  مخاطب  شهروندان  از 
هنجاری عقلی مبتنی بر اتکا به تصمیمات و اعالمات اداری رسمی 
یا غیر رسمی است که از طریق ورود به عالم حقوق در قالب آرای 
قضایی و براساس استنادات مکرر قضات در دادرسی اداری به عنوان 

یک اصل حقوقی پذیرفته شده است.
پذیرش اصل انتظار مشروع در حقوق اداری حاصل توسعه قواعد 
در  رویه ای  انصاف  اصول  گسترش  و  طبیعی  عدالت  به  مربوط 
از  است.  منصفانه  استماع  بر  و حق  اداری  مقامات  تصمیم گیری 
آنجا که بیشترین کاربرد این اصل در روابط متقابل شهروندان با 
دولت و در چارچوب حقوق اداری است، باید آن را در زمره یکی از 
اصول کلی حقوق اداری محسوب نمود)8(. بنابراین دستگاه اداری 
و کارمندان آن باید انتظارات مشروع مردم را که عدم توجه به آنها 
موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از شهروندان می شود و در 
بر گیرنده ی منافع و ادعاهای موجه آنهاست را مراعات کنند. در 
نظام حقوقی ایران، با دقت در آراء صادره در دیوان عدالت اداری 
متوجه می شویم ، رایی را نمی توان یافت که صراحتاً به اصل انتظار 
مشروع استناد نموده است. اما علیرغم عدم تصریح قانونی در مورد 

امکان اعمال اصل انتظارات مشروع در دعاوی اداری کشورمان و 
نیز فقدان استناد آشکار دیوان عدالت اداری در صدور رای به آن، 
تامل در برخی پرونده ها حاکی از آن است که آنچه به عنوان حق 
مکتسب مورد حمایت قاضی اداری قرار گرفته، در حقیقت نوعی 

انتظار مشروع بوده است. 
 يافته  ها

اداره خوب، در نظام های اداری دنیا امروزه یک آرمان است و به نظر 
می رسد با اعمال موارد زیر اداره خوب و ایده آل حاصل خواهد شد:

1-کوچک سازی اداری: تصدی گری دولت از جمله عوامل بازدارنده 
بهبود نظام اداری در این حوزه است، الزم است دولت از تصدی گری 
رها و بسیاری از وظایف خود را به سازمان ها و مؤسسات حقوقی 

واگذار نماید.
و عدم  تمرکز  بودن حدود  مبهم  تمرکز:  و عدم  2- شفاف سازی 
بهره وری  که  است  عواملی  از  کشور  امور  اداری  شیوه  در  تمرکز 
سازمان ها را تحت  تأثیر قرار می دهد. تمرکز اداری باعث کاهش 
عدم  نتیجه  در  و  انسانی،  نیروی  اتالف  مشارکت،  عدم  نوآوری، 

پاسخگویی می شود. 
صالحیت  داشتن  چهارگانه:  صالحیت  مبنای  بر  مدیریت   -3
وظیفه ای،  صالحیت  است:  الزم  دولتی  مدیران  برای  چهارگانه 

صالحیت حرفه ای، صالحیت سیاسی، صالحیت اخالقی و اداری 
پیچیده سازی  اداری:  الیه  چند  و  پیچیده  فرایند  اصالح   -4
سیستم های اداری حوزه سالمت و بهداشت افت سیستم های اداری 
محسوب می گردد. چابک سازی، کل نگری و همسو سازی، مشخص 
نمودن اهداف، انجام امور حاکمیتی توسط دولت و حذف فرایند 
تصدی گری، اصالح ساختار سازمانی، ساماندهی نیروی انسانی از 

عوامل مؤثر در کارآمدی دولت در این حوزه است. 
5- حذف مراجعات غیرحضوری: به کارگیری فناوری اطالعات در 
دولت  استقرار  خدمات رسانی،  سطح  ارتقاء  و  مختلف  بخش های 
الکترونیک موجب صرفه جویی در زمان حمل و نقل، کاهش هزینه، 

افزایش کارایی دولت و در نیمه کارآمدی دولت خواهد بود. 
از  یکی  الکترونیک  دولت  استقرار  الکترونیک:  دولت  استقرار   -6
راههای برون رفت از مشکالت است البته الزم است راهکارهایی که 
برای استقرار دولت الکترونیک الزم است در ایجاد دولت الکترونیک 
در نظر گرفته شود و موانع استقرار دولت الکترونیک مانند عدم 
در  ناتوانی  سازمان ها،  ارشد  مدیران  حمایت  عدم  نیاز،  احساس 
مرزبندی اطالعات، تحلیل مهندسی خدمات ارایه شده و امثال آن 

باید برطرف گردد. 
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7- یکسان سازی و عاقالنه نمودن پرداخت ها: الزم است رویکرد 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  یکسان سازی حقوق  و  دستمزدی  عدالت 
دستمزد مساوی در برابر کار مساوی باید مورد توجه باشد، تفاوت 

حقوق ها باید از بین برود. 
8- نظام مند نمودن استخدام: در امر استخدام نیروی انسانی سه 
توانایی  و  دانش  از  )برخورداری  شایستگی  یعنی  اساسی  موضوع 
انجام موفقیت آمیز کار( لیاقت )یعنی قابلیت تبدیل شدن به یک 
کارمند خوب( برابری )یعنی برابری فرصت ها در امر استخدام و 

اشتغال، منع تبعیض( باید مورد توجه باشد. 
9- تغییر ارزش های جامعه: برای ایجاد یک نظام اداری صحیح و 
شایسته هم قانون باید خوب باشد و هم اجرای آن باید مناسب 
باشد و هم نظام کنترل صحیح باشد. کنترل در سه زمینه وجدان 
کاری،از طریق محاکم اداری،از طریق نظارت قضایی به گونه صحیح 

و درست و بدون تبعیض اجرا شود. 
10- کاهش فاصله بین مردم و دارندگان قدرت: ایجاد سیستم عدم 
تمرکز یکی از شاخص های کاهش فاصله بین مردم و مراجع قدرت 

است. مردمی که می توانند آینه تمام نمای رفتار کارکنان باشد. 
و  استخدام  الگوی  تغییر  ارتقاء:  و  استخدام  الگوی  تغییر   -11
به کارگیری مستخدمان قراردادی و  ادارات در  جهت گیری میل 
موقت امنیت شغلی آنان را از بین می برد و در نتیجه موجب از بین 

رفتن تعهد و رغبت آنان به کار می شود. 
12- قانونگذاری صحیح: قانونگذاری در امور تخصصی باید با کسب 
نظر مراجع تخصصی باشد و اظهار نظر غیر تخصصی افرادی که 

نقشی در قانونگذاری دارند می تواند فساد به دنبال داشته باشد.
13- ایجاد رقابت منصفانه در کار:رقابت سالم در محل کار و سازمان 
الزم است و این رقابت مشروع باید با روش های مشروع باشد. در 
لیاقت و شایستگی و  اندازه  به  محل کار هر کارمندی حق دارد 
و سادگی  دارد خالقیت  کارمند حق  کند  پیشرفت  توانایی خود 

خود را بروز دهد.
کردن  زیرا سیستمی  با شهروندان:  روابط  کردن  14- سیستمی 
روابط با شهروندان عالوه بر آن که در واقع به کار بردن یک فناوری 
جدید در ارایه خدمات است و سطح روابط را باال می برد، هزینه ها 
را کمتر می کند، از اتالف وقت جلوگیری و فساد اداری را کاهش 
می دهد و موجب ارایه خدمات شبانه روزی به شهروندان می شود. 

قانونی  حق  هم  عمومی  نظارت  عمومی:  نظارت  افزایش   -15
نظارت مردم می تواند  شهروندان است و هم یک وظیفه شرعی. 
در ارتقاء سطح سالمت اداری مؤثر باشد. نظارت مردمی به احزاب، 

گروه ها، رسانه و اتحادیه ها و سندیکاها، در این راستا بسیار مهم 
است. 

عمومی  آگاهی  سطح  بردن  باال  عمومی:  آگاهی  افزایش   -16
درمان  و  در حوزه سالمت  از جمله  زمینه ها  تمام  در  شهروندان 
نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت زیرا آگاهی عمومی منجر 
به مطالبه عمومی خواهد شد. هنگامی که در یک جامعه فرهنگ 
مطالبه گری نهادینه شود سطح انتظارات عمومی باالتر می رود و 
لذا کارمند اطمینان پیدا می کند که ارباب رجوع مطالبات خود را 

پیگیری خواهد کرد. 
17- تقویت حاکمیت قانون: با شناسایی دقیق و درست از ماهیت 
دولت قانون مدار و قبول این نکته که دولت قانون مدار یک رابطه 
دو سویه حق و تکلیف مدار با مردم دارد در واقع حاکمیت قانون 
در جامعه پذیرفته خواهد شد البته انتظار از دولت مبنی بر اجرای 
وظایف فراتر از قانون در باب انتظارات شروع یا قاعده استاپل انتظار 
از  از دولت قانون مدار، تبعیت  انتظار  بیهوده نیست ولی حداقل 
قانون در تمامیت خود یعنی در کلیت و اجزاء می باشد البته مفهوم 
دولت قانون مدار به معنای حکومت هر قانونی نیست بلکه حکومت 
قوانینی است که منطبق با ارزش ها است و الزم است بین دولت 

قانون مدار و دولت انتظامی قائل به تفکیک شد. 
18- رفع آثار فساد سیاسی: مدیران و کارگزاران خدمات عمومی 
نباید قانون را به نفع خود تفسیر کنند وعده و وعید برای پست های 
تبع  به  آن  امثال  و  کار  جریان  در  اخالل  ارعاب،  و  تهدید  باالتر 
سیاست یا نظر سیاست داران نباید در کار خلل وارد نماید و این 
اقدامات می تواند آسیب های جدی به همراه داشته باشد. باید از 
راه های درست آسیب ها به درستی شناسایی شوند و با آن برخورد 
صورت گیرد. چه این فسادها به صورت فساد اداری سیاه، یا فساد 

اداری خاکستری یا فساد اداری سفید باشد. 
19- شناسایی و برخورد مناسب با فساد: فساد اداری سیاه، کارهایی 
است که از نظر توده مردم و مقامات منفور است و عامل آن باید 
تنبیه شود. فساد اداری خاکستری، کارهایی است که به نظر اکثر 

مردم منفور است اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. 
اکثر  اما  است  قانون  مخالف  که ظاهراً  کاری  اداری سفید،  فساد 
اعضای جامعه آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار 
تنبیه آن باشند. مجموع این فسادها آثار زیان بار خود را بروز داده 
و اداره را از یک اداره مثبت و ایده آل خارج می کند و فساد بدنه 

اداره را فرا می گیرد. 
ابزار نظارت  باید یک وسیله و  20- نظارت مطبوعات: مطبوعات 
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عمومی باشد و باید در ارائه مطالب و نظارت های خود آزاد باشند. 
اداری  اقدامات  بر  و دستیابی مطبوعات  راهیابی  یعنی  اقدام  این 

وسیله نظارتی مؤثر و مهمی خواهد بود. 
مسائل  و  امور  بودن  مدیریتی: شفاف  در الیه های  21- شفافیت 
در کشور و مدیریت ها، خصوصاً مدیریت های کالن موجب کاهش 
فساد است زیرا در نبود شفافیت تباهی و فساد به طور عمده رشد 

کرده، و از دید مردم و اداره شوندگان پنهان می ماند. 
افزایش  بین کارمندان و شهروندان:  تقویت روحیه  و  تولید   -22
مجازات باعث کاهش فساد می شود هر چند در نهایت ممکن است 
این مسئله به درخواست رشوه بیشتر برای انجام کارهای غیر قانونی 

منجر شود که رشوه نیز از مصادیق فساد اداری است. 
از جمله دالیل  پرداخت ها:  نمودن سطح  عاقالنه  و  نظامند   -23
ماهیت  مواردی چون  توسعه  در حال  در کشورهای  اداری  فساد 
دولت، پایین بودن سطح پرداخت، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی 
و غیره می باشد. عدم همخوانی میزان درآمدها با میزان هزینه ها 

باعث ایجاد فساد می شود.
 24- تولید دانش مدیریتی: به نظر می رسد که این تحول در حوزه 

اداره و خدمات عمومی شهری نیز باید حاصل شود. 
 بحث و نتیجه گیری

در حوزه حقوق عمومی و اداری ایران از جمله در حوزه سالمت و 
بهداشت اصولی قرار دارد که بر اعمال اداری کارمند و سازمان ها 
حاکم است که برخی از این اصول در حقوق اداری اکثر کشورهای 
جهان نیز پیش بینی و اعمال شده است ولی متاسفانه نتوانسته 
است شکل مناسب و منسجمی به اعمال اداری و رفتار کارمندان 
و سازمان ها در ایران بدهد و دچار آسیب ها و کاستی های فراوانی 
و  اداره  بدنه  مختلف  الیه های  در  آسیب ها  این  که  است  شده 
سازمان از راس هرم قدرت اداری تا نازک ترین ریشه و شاخه آن 
گسترده شده است به گونه ای که امروزه این آسیب ها نظام اداری 
ایران را با چالش های بزرگ و ناکارآمدی رو به رو نموده است و بدنه 
به  ایران  آنکه تالش شده است در  با وجود  را  ایران  اداری  نظام 
جهت سیستم تمرکز حاکم و گسترده شدن پارادایم بوروکراسی 
در ادارات و سازمان های دولتی و سایر دالیل برخی از اصول حاکم 
بر اعمال اداری بی رنگ و حتی به فراموشی سپرده شده و اصولی 
مانند اصل قانونی بودن ، ممنوعیت خروج از صالحیت و اختیارات، 
منع تبعیض، بی طرفی و شایسته ساالری نارسا و ناکارآمد شده و 
در جدال با تمرکز اداری و گرفتاری ناشی از تشریفات زائد اداری، 
 . است  اداری شده  نظام  کارآمدی  زمینه  در  عمیقی  شکاف های 

آسیب های موجود در ساختار همانند عدم تحول و توسعه مناسب، 
نامناسب و  عدم وجود تناسب در ساختار و رفتار، تصمیم سازی 
همین طور آسیب در هنجارها، پیامدهای سنگینی همچون زایل 
کردن حکومت اداری مطلوب، کاهش فرصت های سالم پیشرفت 
برای افراد و سازمان ها، افزایش هزینه های زندگی اداری مردم و 
سازمان ها، کاهش بهره وری و نهادینه شدن الگوهای سنتی اداری 
و حتی در کمال تأسف بی احترامی به قانون اساسی و شاخص ها و 
مؤلفه های آن در حوزه زندگی اداری شده است. برای برون رفت از 
این آسیب ها و درمان بدنه نیمه جان سیستم اداری کشور خصوصاً 
در حوزه سالمت نیازمند به یک اقدام کلی فراگیر می باشد و به 
جرأت می توان گفت که اصالح یا تغییر چند الیحه از نظام سازمان 
یا تغییر برخی از مواد قانونی حاکم یا صدور بخشنامه و امثال آن 

راه نجات و رهایی نخواهد بود. 
در این مقاله با تشریح مناسب و شناسایی دقیق آسیب ها، الگویی 
پیشنهاد شده است و شاخصه های مهم آن برگرفته از نظریه های 
نوین،  اداری  مدیریت  نظریه  مانند  اداری  حقوق  حوزه  مهم 
حکمرانی خوب، الگوی مدیریت جهادی و همچنین برخی از اسناد 
قوانین  به  توجه  از  و  بشری  حقوق  اسناد  مانند  بین المللی  مهم 
برخی کشورها که نظام اداری مناسبی در آن حاکم بوده است و 
می تواند وسیله مناسبی برای برون رفت از مشکالت امروزی باشد. 
تحقق کارمند خوب، اداره خوب، قانون خوب، قانونگذار خوب و به 
تعبیری مختصر، ارایه خدمات عمومی خوب، حذف اعمال قدرت 
سنجی  و سطح  آنان، حالجی  خواهی  سهم  فراقانونی،  نهادهای 
برای  تراز  تعیین  از  اداری موجود و جلوگیری  الگوهای مدیریت 
قوانین بر اساس نظر اشخاص و مقامات  تأثیرگذار بدون بررسی 
 تأثیرگذاری و سطح سنجی اجرای قوانین در عمل و مسائل عدیده 
دیگری که امروزه خون رگ های نظام اداری بیمار ایران را مکیده 
و چیزی جز یک پوسته کاغذی که نقص آن مستلزم هزینه های 
گزاف و هدر رفت انرژی بوده و جان و قدرتی برای تحول ندارد 
و نیازمند یک تحول عظیم و دمیدن نفسی دوباره می باشد، باقی 

نمانده است.
 تشکر و قدرانی

این پژوهش مرا یاری نموده اند  از تمام کسانی که در گردآوری 
قدردانی می نمایم.
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