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برای کسب بهره وریوظايف مديران: آغاز با مبانی

كنندوظايف اصلي مديران را در پنج گروه تقسيم بندي مي:



يکپارچگی عملیان مديران: آغاز با مبانی
نامه عمليات مديران به هم مربوط و مكمل يكديگر است است، ولي بر

.ريزي نسبت به ساير عمليات مديران نوعي اولويت و تقدم دارد



وظايف مجلس در حاکمیت 

تصویب قوانین

 (  از قوانینبخشی)تصویب برنامه و بودجه دستگاه های اجرائی

تائید وزرا

نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور

نظارت و حسابرسی در اجرای بودجه

و برکناری وزرا و رئیس جمهوراستیضاح



دخالت های خارج از وظايف مجلس در قوه مجريه ماهیت 

دخالت در عزل و نصب مدیران

دخالت در تعیین پروژه های خاص و محل اجرای آنها

سفارش اعطای امتیاز و سهمیه به افراد خاص

 سفارش برای استخدام افراد

......



اهرم دخالت های خارج از وظايف مجلس در قوه مجريه 

سئوال از وزیر

استیضاح وزیر

 مخالفت لوایح با پیشنهادی وزیر

.......



نتايج کلی دخالت های خارج از وظايف مجلس در دولت

دخالت نمايندگان
در قوه مجريه

اختالل در 
وظايف و عمليات 
مديريتي قوه مجريه 

فساد
مشكالت معيشتي،
اخالقي، اجتماعي



دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران
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دخالت در عزل
و نصب مديران













نتایج دخالت در عزل و نصب مدیران توسط نمایندگان
مدیر نصب شده در مقایسه با گزینه های دیگر انتخاب نمی شود•

.   ی پائین می آیدافراد شایسته دلسرد می شوند و با انگیزه برای بهتر کار کردن عمل نمیکنند بهره ور•

.   شایسته ساالری منتفی می شود و بهره وری پائین می آید•

.    مرکز می شوندافراد بجای تمرکز روی بهبود عملکرد و بهره وری برای ارتقاء روی ایجاد رابطه برای ارتقاء مت•

.     ندافراد شایسته در سازمان نمی مانند و به سازمان جذب نمی شوند و بهره وری تنزل پیدا میک•

.    ه وری می گرددنا پایداری مدیران معرفی شده کم صالحیت و بی ثباتی در مدیریت که منجر به کاهش بهر•

.     ندکنمی نخواهد داشت و در نتیجه بهره وری رشد اولویت یادگیری و رشد در سازمان ها اهمیت و •

کاهش اقتدار وزرا و مدیران ارشد سازمان ها با تحمیل مدیران از بیرون سازمان   •



ارج مصاديقی از نتايج دخالت نمايندگان و ديگر سیاسیون خ
از قوه مجريه در عزل و نصب مديران روی بهره وری 

! مدیر عامل عوض کرده است7سال شرکت سایپا 9، طی 1392تا 1373تغییر مکرر و زودهنگام مدیران از •

.  افراد شایسته دلسرد می شوند و با انگیزه برای بهتر کار کردن عمل نمیکنند بهره وری پائین می آید•

.  شایسته ساالری منتفی می شود و بهره وری پائین می آید•

.     افراد بجای تمرکز روی بهبود عملکرد و بهره وری برای ارتقاء روی ایجاد رابطه برای ارتقاء متمرکز می شوند•

.    افراد شایسته در سازمان نمی مانند و به سازمان جذب نمی شوند و بهره وری تنزل پیدا میکند•

.  ر تغییر کرده استگذشته مدیر پتروشیمی جم هر دو سال یکباسال در چند ! ماه یکبار مدیر عامل شستا تغییر کرده است9تا مدتی قبل هر •



دخالت نمايندگان در تعیین پروژه ها
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دخالت در 
تعيين پروژه هاي













نتایج دخالت در تعیین پروژه ها
.  اجرای پروژه ها در محل های نامناسب و افزایش هزینهای اجرا و بهره برداری•

(  کم آبی، ایجاد آلودگی)تخریب محیط زیست با ناهماهنگی پروژه با محیط اطراف •

افزایش هزینه های حمل و نقل•

کمبود منابع برای پروژه های با الویت بیشتر•



وه مصاديقی از نتايج دخالت نمايندگان و ديگر سیاسیون خارج از ق
مجريه در عزل و نصب مديران روی بهره وری 

. دساخت فرودگاه هائی که پرواز هواپیما به آنها توجیه اقتصادی ندارد و بال استفاده می مان•

.   احداث طرح های تولیدی که آب نیاز دارند در مناطقی که کم آب هستند•

.    احداث پروژه هائی که دور از بازار های هدف یا مواد اولیه احداث می شوند•

.....  شروع تعداد زیادی پروژه عمرانی خارج از ظرفیت بودجه عمرانی و طوالنی شدن مدت اجرای پروژه ها و •

.      دار مانند راه آهن چابهار به زاهداناولویت معطل ماندن پروژه های •

. بزرگی که در نقاط کم جمعیت ساخته مس شود و کامل استفاده نمی شودهای بیمارستان •



نتايج دخالت نمايندگان در اعطای امتیازات

دكتر علي نقي مشايخي

اعطاي امتياز
و سهميه









فساد



مصاديقی از نتايج دخالت نمايندگان در اعطای 
امتیازات ويژه روی بهره وری 

اعطای وام های کالن به افراد و مجوعه های فاقد صالحیت الزم •

.   تخصیص ارز دولتی به افراد خاص و سفارش شده•

•......

. به افراد خاص... دادن سهمیه خودرو، فوالد، مواد پتروشیمی و •



نتايج دخالت در اعطای امتیازات به افراد خاص
و افزایش فاصله طبقاتی آورده ایجاد ثروت های باد •

تراختالل در نظام رقابتی و جلو انداختن واحدهای با بهره وری به قیمت از بین رفتن واحدهای با بهره وری بیش•

فعال کردن استعدادهای در کسب امتیازات بجای رشد درآمد با افزایش بهره وری•

کمبود منابع برای فعالین بدون پشتوانه سیاسی  •

اص توسعه فساد در سازمان های دولتی با نمایش نمونه های اعطای امتیازهای سود آور به افراد خ•



فساد

نتايج دخالت نمايندگان در سفارش برای استخدام

دكتر علي نقي مشايخي

سفارش براي
استخدام افراد 













مصاديقی از دخالت نمايندگان در سفارش برای 
استخدام

.  سفارش برای استخدام در سازمان های با حقوق زیاد•

.   استخدام نیروهای سفارش شده در وزارت خارجه•

•...............................

•.............................

. وجود افراد با عضویت در هیئت مدیره های متعدد•



نتايج دخالت نمايندگان در سفارش برای استخدام
تراکم نیروی اضافی در سازمان ها•

برای جذب نیروبازی توسعه پارتی •

احساس •

کمبود منابع برای فعالین بدون پشتوانه سیاسی  •

•…………………………

•........................

•.................................



قوه مجريه کارکرد اختالل در 

.  احضار وزیر به مجلس و گرفتن وقت مفید او برای کارکردن•

. ار به وزیر مطرح می شوددر گیر کردن دستگاه اجرائی برای تهیه گزارشات توجیهی در پاسخ به سئواالتی که با انگیزه ایجاد فش•

ای قوانین اتالف وقت مجلس و جلوگیری از پرداختن مجلس به اصالح قوانین و نظارت بر اجر•

تزریق بی ثباتی و تزلزل در مدیریت دستگاه اجرائی •









دگانضرورت منع قانونی، شرعی و مدیریتی دخالت نماین: نتیجه گیری

دخالت نمايندگان
در قوه مجريه

فساد

قانون منع دخالت 
نمايندگان

تحريم دخالت 
نمايندگان

ايستادگي دولت
در مقابل 

دخالت نمايندگان



با تشکر 
از توجه شما 

دكتر علي نقي مشايخي


