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چکیده
ــام  ــر ســامت نظ ــدی شــاخص های موثرب ــه بن ــایی و رتب ــق شناس ــن تحقی ــدف از انجــام ای       ه
اداری بــا رویکــرد دلفــی فــازی در دادگســتری های اســتان های شــمالی) دادگاه هــای حقوقــی و کیفــری 
اســتان های مازندران-گلســتان- گیــان( می باشــد. نظــام اداری ایــران، علیرغــم ظاهــر مــدرن خــود، قــادر 
بــه ایفــای کارکردهــای یــک نهــاد مــدرن در جامعــه نمی باشــد، ایــن نــاکارا و ناســالم بــودن نظــام اداری 
یــک مشــکل اجتماعــی اســت ، یعنــی مدیــران ، کارکنــان و اربــاب رجــوع بــه خوبــی وضعیــت بیمارگونــه 
را حــس می کننــد، شــواهدی چــون، عــدم تحقــق اهــداف ســازمانی، پاییــن بــودن بهــره وری، نارضایتــی 
ــی  ــای کاری، ب ــدی فرآینده ــن، کن ــت شــغلی پایی ــودن ســامت اداری، رضای ــی ب ــاب رجــوع، ناکاف ارب
نظمــی اداری و.... رگه هایــی از ناســامتی نظــام اداری در ایــران را نشــان می دهــد. ایــن پژوهــش بــا توجــه 
بــه ماهیــت آن؛ توصیفــی و بــا توجــه بــه هــدف تعریــف شــده، از نــوع کاربــردی اســت و بــر اســاس شــیوه 
انجــام آن، پیمایشــی اســت. جامعــه ایــن تحقیــق را خبــرگان و اســاتید دانشــگاهی منتخــب و متخصــص 
ــه و پرسشــنامه  ــا، مصاحب ــردآوری داده ه ــزار گ ــد. اب در راســتای نظــام ســامت اداری تشــکیل می دهن
می باشــد و از تکنیــک دلفــی فــازی اســتفاده شــده اســت. در مجمــوع پرسشــنامه ای بــرای 50 نفــر از 
خبــرگان و اســاتید دانشــگاهی کــه شناســایی شــده ، ارســال شــد. بــرای تعییــن حجــم نمونــه از روش 
سرشــماری بهــره گرفتــه شــد لــذا تعــداد حجــم نمونــه 50 نفــر تعییــن شــد و روش نمونــه گیــری تحقیق 
، نمونــه گیــری قضاوتــی و نمونــه گیــری گلولــه برفــی اســت. تحقــق اهــداف تحقیــق ، بــا بهــره گیــری 
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شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (

از روش دلفــی فــازی در شناســایی 37 عامــل اصلــی موثــر بــر نظــام ســامت اداری، وزن دهــی عوامــل 
یــا معیــار مــدل پیشــنهادی و طبقــه بنــدی آنهــا در  چهارگــروه کلــی  درون ســازمانی ، رفتــاری، بــرون 
ســازمای و نظارتــی  میســر شــده اســت. همچنیــن مشــخص شــد  بیــن شــاخص های موثربــر ســامت 
نظــام اداری در ایــن پژوهــش  بــه ترتیــب ،عوامــل  درون ســازمانی - عوامــل نظارتــی- عوامــل رفتــاری و 
عوامــل بــرون ســازمانی بیشــترین تاثیــررا بــر ســامت نظــام اداری دادگســتری های اســتان های شــمالی) 
دادگاه هــای حقوقــی و کیفــری اســتان های مازندران-گلســتان- گیــان(  دارنــد و در الگــوی نهایــی  دو 
بعــد  درون ســازمانی و رفتــاری بیشــتر مــورد توجــه خبــرگان قــرار گرفتــه انــد  و مولفه هــای بیشــتری 

را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

کلیدواژه ها: نظام اداری ، سامت اداری ، تکنیک دلفی فازی، دادگستری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــــاره هشتم / پاییز 1400

219

مقدمه
ــک  ــت ی ــدف و ماموری ــت. ه ــاز اس ــتم های ب ــطوح سیس ــن س ــده تری ــی از پیچی ــام اداری یک  نظ
نظــام اداری کــه عامــل شــکل گیــری و بقــای تــک تــک اجــزای ایــن نظــام اســت، کامــا پویــا و متغیــر 
ــازوی  ــت نیازهــای هــر جامعــه تغییــر می کند.نظــام اداری هــر جامعــه، ب ــه اولوی ــا توجــه ب اســت و ب
اجرایــی نظــام سیاســی آن جامعــه اســت وعملکــرد درســت یــا نادرســت آن می توانــد نظــام سیاســی 
ــر  ــام اداری ه ــامت نظ ــه س ــادی ب ــه بنی ــن توج ــدازد، بنابرای ــروعیت بین ــا از مش ــد ی ــداوم بخش را ت
ــا تشــخیص  جامعــه دقیــق آن می توانــد کمــک بزرگــی بــه سیاســت گــذاران آن جامعــه باشــد کــه ب
ــد راه حل هــای الزم را بیندیشــند.1 نظــام اداری ایــران، علیرغــم ظاهــر مــدرن خــود،  ــه موقــع، بتوان ب
ــودن  ــالم ب ــاکارا و ناس ــن ن ــه نمی باشــد، ای ــدرن در جامع ــاد م ــک نه ــای ی ــای کارکرده ــه ایف ــادر ب ق
ــی  ــه خوب ــاب رجــوع ب ــان و ارب ــران ، کارکن ــی مدی ــی اســت ، یعن ــک مشــکل اجتماع ــام اداری ی نظ
وضعیــت بیمارگونــه را حــس می کننــد، شــواهدی چــون، عــدم تحقــق اهــداف ســازمانی، پاییــن بــودن 
ــت شــغلی پاییــن، کنــدی  ــودن ســامت اداری، رضای ــی ب ــاب رجــوع، ناکاف بهــره وری، نارضایتــی ارب
فرآیندهــای کاری، بــی نظمــی اداری و.... رگه هایــی از ناســامتی نظــام اداری در ایــران را نشــان  
ــرات آن در توســعه کشــور ،ســامت  ــه اهمیــت وجــود نظــام اداری ســالم و اث ــا توجــه ب می دهــد.2 ب
نظــام اداری یکــی از ارکان هــای اصلــی اســتقرار توســعه پایــدار محســوب می شــود کــه الزمــه آن در 
وهلــه نخســت توجــه بــه دانــش، فرهنــگ و تجربــه الزم و کافــی نــزد مدیــران ســازمانها بــوده اســت و 
بایــد اذعــان داشــت کــه ســازمان های دارنــده نظــام اداری ســالم قــادر بــه تصمیــم ســازی و تصمیــم 
ــران از  ــد مدی ــازمان بای ــداف س ــق اه ــند.برای تحق ــب می باش ــا و مناس ــت، بج ــت درس ــر ی هدای گی
توانایــی و شــرایط الزم بــرای انجــام امــور برخــوردار باشــند. ایــن شــرایط و ویژگی هــا شــامل مهارتهــا، 
ــت  ــور را بدس ــق اداره ام ــراد ناالی ــر اف ــود. اگ ــازمان می ش ــران س ــای مدی ــادات و باوره ــش و اعتق دان
بگیرنــد، اهــداف ســازمان محقــق نمی شــود و ســامت و کارایــی ســازمان نیــز تهدیــد خواهــد شــد.3  
نظــام اداری در هــر کشــور بــا توجــه بــه نقــش گســترده و موثــری کــه در انجــام امــور دارد؛ یکــی از 
زیرســاخت های مهــم توســعه و رضایــت مــردم از دولــت محســوب می شــود، بطــوری کــه بــی توجهــی 
بــه آن موجــب بــروز آســیب های جبــران ناپذیــری در مســیر تحقــق توســعه و تعالــی کشــور می گــردد 
بنابرایــن برخــورداری از یــک نظــام اداری منســجم؛ کارآمــد؛ شــفاف و پاســخگو همــواره از دغدغه هــای 

سیاســت های  شــدن  اجرایــی  رهیافــت  بــا  اداری  نظــام  ،حلیمه..ســامت  یوســفی  و  یعقوبی،نورمحمــد   .1
نظــام  ســامت  ارتقــای  بــر  الکترونیــک  دولــت  توســعه  تاثیــر  مطالعــه  اداری:  نظــام  کلــی 
.117 دوم،شــماره7،1396،ص  اداری،ســال  حقــوق  بیرجنــد،  دانشــگاه  کارکنــان  دیــد  از  اداری 
2. معمارزاده طهران ، غامرضا، نجفی، مهناز.شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سامت اداری، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 

شماره 30،1396،ص 43.
 3. رجائی، زهرا، دانش فرد ، کرم اله، فقیهی، ابوالحســن. زیرســاخت های ضروری جهت خط مشی گذاری )سیاستگذاری( 

موفق در حیطه ســامت نظام اداری، نشریه مدیریت شهری، شماره 46  ،1396، ص 366.
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دولتمــردان و سیاســت گــزاران هرجامعــه ای محســوب می گــردد. بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده 
ــای  ــن دغدغه ه ــامت اداری از مهمتری ــطح س ــود س ــظ و بهب ــه حف ــت ک ــم اس ــن مه ــن ای ــه مبی ک
رهبــران و مدیــران دادگســتری می باشــد ، ســامت نظــام اداری محوری تریــن سیاســت قــوه قضائیــه 
ــامت اداری و  ــول س ــر تح ــر ب ــل موث ــناخت عوام ــا ش ــر ب ــود مگ ــر نمی ش ــه میس ــن هم ــت و ای اس
ــن ســوال  ــاء ســامت اداری در دادگســتری بنابرای ــاش در جهــت ارتق ــی و ت آگاهــی از وضعیــت فعل
اصلــی تحقیــق عبارتنــد از: الگــوی ســامت نظــام اداری در ســازمان های دولتــی در دادگســتری های 
ــان( دارای  ــتان- گی ــتان های مازندران-گلس ــری اس ــی و کیف ــای حقوق ــمالی) دادگاه ه ــتان های ش اس

ــه می باشــد؟ ــه شــده چگون ــی ارائ ــوی  نهای ــرازش الگ ــه مشــخصاتی می باشــد؟ ب چ

گفتار اول. مروری بر ادبیات 

 بند اول. نظام اداری

ــه مجموعــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و عمومی اطــاق می شــود کــه خدمــات  نظــام اداری ب
و کاالهــای عمومــی را ارائــه می دهنــد. نقــش نظــام اداری در ســاختارهای اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعی،فرهنگــی و تأثیــر آن در تحقــق اهــداف نظام هــای کان جامعــه بــه انــدازه ای تعییــن کننــده 
اســت کــه بــدون طراحــی یــک نظــام اداری منطقــی و کارآمــد، دســتیابی بــه اهــداف مزبــور عملــی 
ــه  ــت، ک ــه اس ــر جامع ــی ه ــام سیاس ــی نظ ــازوی اجرای ــه ب ــه منزل ــام اداری ب ــع نظ ــت.1 در واق نیس
کارکردهــای درســت آن می توانــد پویایــی و بالندگــی نظــام، ضعــف و عملکردهــای نادرســت آن موجــب 
بدبینــی، ســلب مشــروعیت و بعضــًا فروپاشــی نظــام حاکــم شــود. بنابرایــن توجــه بنیــادی بــه نظــام 
اداری هــر جامعــه و آســیب شناســی دقیــق آن می توانــد کمــک شــایانی بــه سیاســتگذاران آن جامعــه 
ــق نظــام  ــای الزم را بیاندیشــند. شــناخت دقی ــد راه حل ه ــع، بتوانن ــه موق ــا تشــخیص ب ــه ب باشــد ک
اداری، اصــول و مبانــی جامعــه و شــرایط محیطــی و داخلــی حاکــم بــر آن می توانــد مــا را در تبییــن 
اهــداف مرحلــه ای و راهبردهــای آن و نیــز تدویــن برنامه هــای اجرایــی کمــک کنــد و زمینــه تحقــق 
اصــاح نظــام اداری را فراهــم کنــد. نظــام اداری و تحــوالت آن تحــت تاثیــر نظــام سیاســی و فضــای بــاز 
و بســته سیاســی آن کشــور قــرار دارنــد. در صورتــی کــه هــدف تحــول اداری عبــارت اســت از انطبــاق 
ــر  ــن ام ــده ال اســت. ای ــوب و ای ــت مطل ــک دول ــش ی ــا نق ــای نظــام اداری ب ــا و قابلیت ه توانمندی ه
ــر توســعه اقتصــادی و اداری  ــدا توســعه نهادهــای سیاســی را ب ــر نیســت مگــر اینکــه ابت ــکان پذی ام

1-Schnell, S. International Policy Diffusion and Domestic Policy-Making: the Case of Two Transparency and Anticorrup-

.tion,2014, . p 12

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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.2018,p 86

2. جمشیدی، محمد.بررسی نقش دولت الکترونیک در سامت نظام اداری و ارائه ی مدلی مبتنی بر کارکردهای دولت 
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مقــدم بدانیــم و اصاحــات سیاســی را حداقــل همزمــان بــا تحــوالت اداری در دســتور کار دولــت قــرار 
دهیــم.1

بند دوم. سامت نظام اداری

ســامت گاهــی در معنــا و مفهــوم تندرســتی بــه کار مــی رود. امــا بیــش از آنکــه ســامت بــا مفهــوم 
تندرســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد، در معنــای متضــاد فســاد بــه کار مــی رود. در لغــت نامــه وبســتر 
تعریــف و تشــریحی کــه از ســامت ارائــه شــده اســت بدیــن شــرح اســت: پایبنــدی زیــاد بــه کدهــای 

اخاقــی، ارزش هــای ویــژه و ... و متــرادف بــا فاســد نبــودن.

ــر و یــک  ــون حــدی پاییــن ت ســامت بیــش از فقــط رعایــت کــردن قواعــد و قوانیــن اســت. قان
ــی از ســرکوب و  ــد. خــط مشــی ســامت ترکیب ــدارک  می بین ــی را ت ــی حداقل نقطــه عزیمــت اخاق
ــا  ــان آنه ــه کارکن ــر ک ــی را اگ ــد اقدامات ــازمان ها بای ــک طــرف س ــد. از ی پیشــگیری را ایجــاب می کن
ــرای  ــد همــه کار را ب ــر، بای ــد )ســرکوب(و از طــرف دیگ ــد انجــام ده ــه نحــو نامناســبی عمــل کنن ب
ــه نحــو  ــی ب ــای مدن ــت گزاره ه ــد ســبب شــوند خدم ــه می توانن ــد ک ــر وسوســه هایی انجــام ده تغیی
نامناســبی عمــل کننــد )پیشــگیری(. تقــدم بایــد بــه پیشــگیری داده شــود. نــه فقــط پیشــگیری موثرتر 
ــه  ــر از هزین ــا کمت ــذاری بســیاری وقت ه ــب، ســرمایه گ ــن همــه جوان ــا در نظــر گرفت ــه ب اســت بلک

ــار نامناســب اســت.2 ــم آســیب های ایجــاد شــده از رفت ترمی

نقطــه مقابــل فســاد اداری موضــوع ســامت اداری اســت. یعنــی نظــام اداری بــا رعایــت اصــول و 
مقــررات اداری حاکــم و بــا توجــه بــه نظــم اداری از قبــل طراحــی شــده، وظایــف خــود را بــه خوبــی 
ــان را  ــگاه اداری کارکن ــه  جای ــی ک ــر عمل ــد. ه ــرا می نمای ــازمانی اج ــره وری س ــه به ــل ب ــرای نی و ب
ــامت  ــود.3 س ــوب می ش ــف اداری محس ــود تخل ــراد ش ــوق اف ــض حق ــبب نق ــد و س ــه دار نمای خدش
ــوده بطــوری کــه نظــام اداری یــک  اداری یکــی از خواســت ها و آرزوهــای دیرینــه جوامــع مختلــف ب
ابــزار توزیــع عادالنــه خدمــت بــه عمــوم شــهروندان باشــد. از ابتــدای تشــکیل دولتهــا همــواره دولــت 
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ــوده ونظریه هــای زیــادی در  خــوب وحکومــت خــوب کــه حافــظ منافــع عمــوم باشــد مــورد بحــث ب
ایــن رابطــه ارائــه شــده کــه حاکــی از اهمیــت آن اســت. ایــده ســامت اداری بــا مفهــوم دولــت خــوب 
وحکومــت داری خــوب آمیختــه اســت. افاطــون اخــاق و فضیلــت را بنیــان دولــت خــوب و ارســطو 
ــی  ــکام را ازوح ــه اح ــی ک ــت مذهب ــده ای دول ــد، ع ــوب می دانن ــت خ ــان دول ــون را بنی ــرد و قان خ
گرفتــه و بــه قوانیــن طبیعــی جــاری میســازد و عدهــای قــدرت و اقتــدار دولــت در حاکمیــت داخلــی 

ــد.1 ــت خــوب می دانن ــار دول ــوان معی ــه عن و خارجــی را ب

ــوع  ــای مجم ــا و واکنش ه ــد کنش ه ــه برآین ــت ک ــی اس ــت اجتماع ــک واقعی ــامت اداری ی س
ــاد  ــورد اعتم ــات م ــه اطاع ــه در مبادل ــازمانی اســت ک ــالم، س ــازمان س ــازمان اســت. س ــان س کارکن
اســت، دارای قابلیــت انعطــاف و خاقیــت بــرای ایجــاد تغییــرات الزم بــر حســب اطاعــات بــه دســت 
ــه اهــداف ســازمان، یگانگــی و تعهــد وجــود دارد. حمایــت داخلــی و تــرس از  آمــده اســت، نســبت ب
آزادی، تهدیــد را فراهــم مــی آورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم آســیب می رســاند، قابلیــت 

ــد.  ــک می کن ــود را تحری ــام، حفاظــت از خ ــه کل نظ ــه ب ــای عاق ــه ج انعطــاف را کاهــش داده و ب

ــه  ــه منزل ــه ب ــت ک ــامت اداری« اس ــد، »س ــای اداری کارآم ــر نظام ه ــود و مظه ــن نم بزرگتری
ــوان نقطــه  ــد. ســامت اداری را می ت ــم عمــل می کن ــای سیاســی حاک ــات نظام ه ــرای حی ــی ب محرک
مقابــل فســاد اداری دانســت کــه یکــی از عوامــل بــر هــم خــوردن توزیــع عادالنــه فرصت هــا و عــدم 
برقــراری عدالــت و رفــاه اجتماعــی اســت. یــک نظــام اداری ســالم، نظامی کارآفریــن و شــاد اســت کــه 
ــار تولیــد  ــاه و آســایش فکــری، جســمی، خشــنودی و انگیــزش مثبــت نیــروی انســانی در کن ــه رف ب
کاال و ارائــه خدمــت براســاس نیــاز واقعــی مشــتری و بــا توجــه بــه کیفیــت و کمیــت آن و ســودآوری 
منطقــی توجــه دارد. دســتیابی بــه چنیــن وضعیتــی در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه کلیــه عوامــل 

ســازمان در جهــت اهــداف ســازمان حرکــت نماینــد.3

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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تمرکــز بــر »ســامت« ســازمان بــه معنای تمرکــز بــر »موفقیــت« آن اســت. از مهمتریــن پیامدهای 
ــه مــواردی چــون کاهــش رضایــت کارکنــان، از هــم گســیختگی  ــوان ب عــدم ســامت ســازمانی می ت

کاری، افزایــش اختافــات، کاهــش نــوآوری، کاهــش همــکاری و کیفیــت خدمــات اشــاره نمــود.1

ــکاب تقلــب  ــاوری، زمینــه وسوســه ارت ــی و رشــد فن ــزرگ شــدن بنگاه هــا، پراکندگــی جغرافیای ب
ــا ســازمانها و بنگاههــا را فراهــم کــرده اســت.تقلب و  در مدیــران، کارکنــان و افــراد بیرونــی مرتبــط ب
ــوان از آن چشــم پوشــید؛معضلی کــه موجــب می شــود  ــه راحتــی نمی ت فســاد واقعیتــی اســت کــه ب
ســامت نظــام اداری بــه خطــر افتــد و در نتیجــه هزینــه کســب و کار بــاال رود و فضــای بــی اعتمــادی، 
جامعــه را فراگیرد.انگیــزه ارتــکاب بــه فســاد اداری و دوری از ســامت اداری را بایــد در قلمــرو علــوم 
اخــاق، جامعــه شناســی و روان شناســی اجتماعــی تحلیــل کــرد؛  کارکــرد نظــارت در ســازمان فســاد 
ســتیزی  اســت و ایــن مهــم بــا نظــارت کارآمــد و ســهل تــر در ســازمان بدســت می آیــد.2  زیــرا فســاد، 
پدیــده ای وســیع و گســترده اســت کــه معلــول مجموعــه ای از شــرایط اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی 

و فرهنگــی هــر کشــور اســت و نمی تــوان آن را بــه یــک حیطــه و حــوزه خــاص محــدود کــرد.3

ســامت نظــام اداری مجموعــه ای اســت ازخصایــص نســبتا پایــدار کــه انطبــاق بــا شــرایط محیــط، 
ــه  ــه همــراه دارد . ب ــرای حــل مشــکات، ســرعت عمــل و... را ب ــاالی نیــروی کار، کفایــت ب روحیــه ب

طــور کلــی ســامت نظــام اداری بــر برآینــد انجــام کار اثــر بخــش تاکیــد دارد.

ســامت اداری، وضعیتــی اســت کــه کلیــه عوامــل یــک ســازمان قابلیــت تامیــن اهــداف ســازمان را 
بــه طــور مطلــوب داشــته و می تواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی 

را در اســرع وقــت شناســایی و تدابیــر الزم و بــه هنــگام را بــرای رفــع آنهــا  لحــاظ نمایــد.4
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گفتار دوم.پیشینه تحقیق

 بپیریایــی و دانــش فــرد )1396( تحقیقــی با عنوان بررســی مقایســه ای وضعیت ســطوح نهــادی، اداری 
و فنــی بــا توجــه بــه شــاخص های نظــام ســامت اداری در ســازمان های دولتــی انجــام داده انــد پژوهــش 
حاضــر بــا هــدف بررســی وضعیــت شــاخص های نظــام ســامت اداری در ســه ســطح نهــادی، اداری و 
فنــی بــه انجــام رســیده اســت. نتایــج حاصــل از آزمون هــای آمــاری نشــان داده کــه ســطوح نهــادی، 
اداری و فنــی نظــام ســامت اداری نیــز در وضعیــت نامناســبی از دیــدگاه مدیــران مراکــز جامعــه مــورد 
ــر ایــن، اهمیــت شــاخص های نظــام ســامت اداری از دیــدگاه مدیــران  مطالعــه قــرار دارنــد. عــاوه ب
ــع،  ــت مناب ــد؛ حمای ــورت می باش ــن ص ــز بدی ــانی در مراک ــع انس ــکیات اداری و مناب ــای تش واحده
ــارزاده  ــادی و ســاخت دهــی. معم ــر، یگانگــی نه ــوذ مدی ــد علمــی، نف ــه، تاکی ــری، روحی ماحظــه گ
طهــران  و نجفــی  )1396( تحقیقــی بــا عنــوان  شناســایی عوامــل اثرگــذار بــر تحــول ســامت اداری 
ــود  ــر تحــول ســامت اداری  ب ــن پژوهــش شناســایی عوامــل اثرگــذار ب ــد  هــدف از ای انجــام داده ان
ــور  ــم در اداره ام ــازمان مه ــك س ــاد ســامت اداری در ی ــی ایج ــال چگونگ ــه دنب ــق ب ــه در آن محق ک
ــه  ــی از آن اســت ک ــاری حاک ــای آم ــج حاصــل از تحلیل ه ــران بود.نتای ــی شــهرداری ته شــهری، یعن
تمامی ســواالت فرعــی تحقیــق یعنــی تاثیــر عوامــل فرهنگــی، مدیریتــی، سیاســی، قضایــی، ارزشــی و 
ســاختاری بــر ســامت اداری شــهرداری تائیــد شــده انــد و بــا توجــه بــه نتایــج رتبــه بنــدی آزمــون 
فریدمــن از بیــن کلیــه عوامــل ایــن تحقیــق، عامــل ســاختاری بیشــترین و عامــل ارزشــی کمتریــن 

اثرگــذاری را بــر ســامت اداری شــهرداری دارد.

پاکدامــن و منشــی زاده )1395( تحقیقــی بــا عنــوان بررســی عوامــل موثــر بــر ســامت اداری در 
دســتگاه های دولتــی خراســان شــمالی انجــام داده اند،هــدف از مطالعــه ایــن تحقیــق بررســی عوامــل 
موثــر بــر ســامت اداری بــه دنبــال عوامــل دیگــردر دســتگاه های دولتــی خراســان شــمالی اســت. در 
ایــن پژوهــش تمرکــز بــر عوامــل اصلــی و ســازمانی موثــر بــر ســامت اداری ) عوامــل بــرون ســازمانی، 
درون ســازمانی، فــردی، فرهنگــی و کیفیــت زندگی(اســت کــه ایــن موضــوع در قالــب 6 ســوال فرعــی 
بــا عناویــن تناســب شــخصیت بــا شــغل کارکنــان ، شــفافیت امــور ، سیســتم ارزیابــی عملکــرد، نظــارت 
و کنتــرل، مکانیــزم نظــم و انضبــاط ،کاهــش تعارضاهــداف فــرد و ســازمان ، توســعه مشــارکت مــردم 
بیــان شــده اســت  و نتایــج بدســت آمــده نشــان می دهــد کــه کلیــه عوامــل فــوق الذکــر بــر ســامت 

اداری در دســتگاه های دولتــی خراســان شــمالی تاثیــر دارنــد.

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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ــا اســتفاده از  ــی مــدل ســامت ســازمانی ب ــوان ارزیاب ــا عن ــا و ســامی )2017( تحقیقــی ب ــو پام آن
ــد ،درایــن  تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره در ســازمان تحقیــق و توســعه کشــور هنــد انجــام داده ان
ــا کمــک تئــوری و متغیرهــای نهــادی در ســطح فــردی تجزیــه و  تحقیــق مــدل ســامت ســازمانی ب
ــان و  ــت کارکن ــغلی، رضای ــترس ش ــاخص اس ــان، ش ــازی کارکن ــال توانمندس ــوان مث ــه عن ــل، ب تحلی
متغیرهــا در ســطح ســازمانی، یعنــی ارتباطــات ســازمانی، یــک مــدل ســامت ســازمانی را ایجــاد کــرد. 
نتایــج نشــان می دهــد کــه مــدل ســامت ســازمانی در ســازمان تحقیــق و توســعه قابــل اعتمــاد اســت. 
حتــی تمــام مســیرهای مــدل ســاختاری نیــز قابــل توجــه بــوده امــا واریانــس در متغیــر وابســته مطــرح 

ــود. ــر ب ــه رده مهندســی باالت شــده اســت و همچنیــن ســامت ســازمانی در رده علمی نســبت ب

اصغــری نــژاد و همــکاران )2016( تحقیقــی بــا عنــوان شناســایی عوامــل موثــر بــر ارتقــای ســامت 
اداری در ادارات گاز کشــور ایــران انجــام داده انــد  ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه محقــق ســاخته 
  Expert Choice بــود کــه 500 پرسشــنامه توزیــع شــد و جمــع آوری و  از طریــق نــرم افــزار نــرم افــزار
ــر آن ارتبــاط  تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســامت ســازمانی و عوامــل مؤثــر ب
ــدف  ــی، ه ــش بیرون ــی، گرای ــهرت، توانای ــخگویی، ش ــزه، پاس ــاد، انگی ــود دارد. اعتم ــی داری وج معن
مســیر، همــکاری، هماهنگــی، نــوآوری، اخــاق، ارتبــاط، تعهــد، رهبــری، شناســایی عملکــرد، فرهنــگ، 
ــار  ــی اعتب ــدل نهای ــن م ــد شــد. همچنی ــی تأیی ــدل نهای ــع در م ــان و اســتفاده از مناب ــی کارکن کارای

یافــت.

ــی  ــرکت های آی ت ــران ش ــتگی مدی ــی شایس ــوان ارزیاب ــا عن ــی ب ــورا )2015( تحقیق ــوادر و ل ت
ــا اســتفاده از شــاخص های عملکــرد کلیــدی انجــام داده انــد کــه نتایــج نشــان داده  کشــور رومانــی ب
ــرای محاســبه نمــرات شــاخص های عملکــرد کل ایجــاد شــده در  اســت در پژوهــش حاضــر روشــی ب
ــار  ــه چه ــا توجــه ب ــرد ب ــدی عملک ــه شــده اســت. شــاخص های کلی ــی شایســتگی ارائ ــد ارزیاب فرآین
ســطح عملکــردی کــه یــک متخصــص فنــاوری اطاعــات می توانــد در پایــان مرحلــه ارزیابــی بــه دســت 
ــک  ــردی، ی ــاخص های عملک ــرآورد ش ــرای ب ــرد ب ــن رویک ــوان بهتری ــه عن ــوند. ب ــرآورد می ش آورد ب
ــد،  ــی کار می کن ــی رومانیای ــران در شــرکت های آی ت ــر از مدی ــن کــه توســط 60 نف پرسشــنامه آنای
پیشــنهاد می شــود. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه تفــاوت بیــن ســطوح عملکــرد بســیار کوچــک اســت. 
ــر اســاس ایــن  مدیــران شــرکت های فنــاوری اطاعــات ویژگی هــا و خصوصیــات مشــابهی داشــتند، ب
تحلیــل، شــاخص های کلیــدی عملکــرد محاســبه شــده می تواننــد بــه یــک ابــزار ارزیابــی شایســتگی 

ــان کمــک کنــد. ــدازه گیــری عملکــرد حرفــه ای آن ــه ســازمان ها در ان ــران ب مدی
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1-listed building consent 

 2-Spiridon, P., & Sandu, I. “Conservation of cultural heritage: from participation to collaboration.” ENCATC Journal . 

.of Cultural Management and Policy, 5)1(, 43-52 2009, pp.46

3. سند واحد حفاظت از بافت های تاریخی ـ فرهنگی و رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدوده های تاریخی، مصوب 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1396/3/10، بند 10.

 گفتار سوم. نوآوری پژوهش

ــا  ــابهی ب ــی مش ــون تحقیق ــه تاکن ــش و اینک ــورد پژوه ــوع م ــودن موض ــد ب ــه جدی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــن پژوهــش شناســایی و رتب ــذا ضــرورت انجــام ای ــه ل ــوان در دادگســتری  صــورت نگرفت ــن عن ای
ــود و   ــده می ش ــم دی ــیار مه ــتری ها بس ــام اداری  در دادگس ــامت نظ ــر س ــاخص های موثرب ــدی ش بن
اقداماتــی اندکــی در ســالیان اخیــر در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه وایــن اقدامــات بــه دلیــل فقــدان یــك 
چارچــوب منســجم و عــدم وجــود رویه هــای مشــخص و الگوهــای اجرایــی شــناخته شــده بــا توفیقــات 
اندکــی همــراه بــوده اســت، لــذا یــك خــاء جــدی در ایــن حــوزه مشــاهده می شــود. خــاء اشــاره شــده 
از یــك طــرف و مهــم بــودن و کابــردی بــودن موضــوع پژوهــش از طــرف دیگــر ضــرورت انجــام پژوهــش 
ــا ارتقــاء  الگــوی ســامت نظــام اداری  در دادگســتری  در ایــن  را باعــث گردیــده اســت. چــرا کــه ب
پژوهــش قصــد داریــم یــک الگــوی مناســب و کاربــردی کــه بتواننــد از آن در جهــت تقویــت ســامت 

نظاماســت اداری از آن بهــره بــرداری کننــد دســت یابیــم.

گفتار چهارم. روش شناسی

ــده،  ــف ش ــدف تعری ــه ه ــه ب ــا توج ــی و ب ــت آن؛ توصیف ــه ماهی ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه      ای
ــق  ــاری تحقی ــه آم ــت.  جامع ــی اس ــام آن، پیمایش ــیوه انج ــاس ش ــر اس ــت و ب ــردی اس ــوع کارب از ن
ــه  ــامت اداری ک ــام س ــتای نظ ــص در راس ــب و متخص ــگاهی منتخ ــاتید دانش ــرگان و اس ــامل خب ش
ــری،  ــدرك دکت ــی، م ــته تحصیل ــب رش ــه، تناس ــودن، تجرب ــترس ب ــر در دس ــی نظی دارای ویژگی های
اشــتغال بــه تدریــس در دانشــگاه، ســابقه پژوهشــی و تألیفــی در ایــن زمینــه بودنــد، بــه تعــداد 50 نفــر 
ــه از  ــرای تعییــن حجــم نمون می باشــند کــه از نظــرات آنهــا اســتفاده شــده اســت. در ایــن تحقیــق ب
روش سرشــماری بهــره گرفتــه شــد لــذا تعــداد حجــم نمونــه 50 نفــر تعییــن شــد و روش نمونــه گیــری 
ــه برفــی اســت. .در فرآینــد  اســتخراج مــدل  ــه گیــری گلول ــی و نمون ــه گیــری قضاوت تحقیــق ، نمون
ــازی  در طــی ســه  الگــوی ســامت نظــام اداری دردادگســتری های اســتان شــمالی از روش دلفــی ف
مرحلــه نظــر ســنجی بهــره گرفتــه شــده اســت.   روش دلفــی فــازی ترکیبــی از روش دلفــی ســنتی 

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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ــت. در روش  ــت اس ــم مدیری ــنتی در عل ــی س ــم روش دلف ــی تعمی ــه نوع ــت و ب ــازی اس ــوری ف و تئ
دلفــی فــازی، اطاعــات الزم در قالــب زبــان طبیعــی از خبــرگان اخــذ شــده و بــه صــورت فــازی مــورد 
تحلیــل قــرار   می گیرنــد. روش دلفــی فــازی، روشــی اســت بــه منظــور تصمیــم گیــری و اجمــاع بــر 
مســائلی کــه اهــداف و پارامترهــای آن  بــه صراحــت مشــخص نیســتند. بــر اســاس روش دلفــی فــازی، 
ابتــدا نظــرات گــروه تصمیــم گیرنــده جمــع آوری می شــود و تخصیــص عــدد فــازی مثلثــی از دیــدگاه 
خبــرگان بــا توجــه بــه واژه زبانــی انتخــاب شــده از ســوی آنــان، بــه معیــار موردنظــر انجــام می گیــرد؛ 
زیــرا گاهــی اوقــات اســتفاده از اعــداد صریــح در تصمیــم گیــری بــرای اینگونــه مســائل بســیار مشــکل و 
غیرعملــی می باشــد و بــه همیــن دلیــل از اعــداد فــازی مثلثــی اســتفاده می گــردد. الگوریتــم اجــرای 

روش دلفــی فــازی در شــکل)1( نمایــش داده شــده اســت.

 

شکل)1(: الگوریتم اجرای روش دلفی فازی



228

 گفتار چهارم . یافته های پژوهش

ــه  ــی نظــری تحقیــق ب ــه منظــور اســتخراج مــدل مفهومی،شــاخص های اســتخراج شــده از مبان ب
50 نفــر از خبــرگان و صاحــب نظــران ارائــه گردیــد و بــا توجــه بــه مراحــل عملیاتــی  تکنیــک دلفــی 
فــازی  مــورد پاالیــش و اصــاح قــرار گرفتــه است.پرسشــنامه بــا هــدف کســب نظــر خبــرگان راجــع 
بــه میــزان موافقــت  آنهــا  بــا مولفه هــا و معیارهــای مــدل طراحــی شــده اســت.لذا خبــرگان از طریــق  
ــراز  ــود را اب ــت خ ــزان موافق ــاد می ــی زی ــط،زیاد و خیل ــی کم،کم،متوس ــر خیل ــای کامی نظی متغیره
ــر تعابیــر ذهنــی آنهــا  نســبت متغیر هــای  ــراد ب ــی کــه  خصوصیــات متفــاوت اف ــد.از آنجای نمــوده ان
ــه  ــت یکســان ب ــا ذهنی ــرگان ب ــه متغیر هــای کیفــی ،خب ــف دامن ــا تعری ــذا ب ــذار اســت ل ــی اثرگ کیف
ــازی  ــداد ف ــه شــکل اع ــه جــدول 1 و شــکل 1 ب ــه ب ــا توج ــا ب ــن متغیر ه ــوال ها پاســخ داده اند.ای س

مثلثــی تعریــف شــده انــد.

عدد فازی قطعی عدد فازی مثلثی متغیر های کامی

0.9375 )1،0،25،0( خیلی زیاد
0.75 )0،0،0،25( زیاد
0.5 )0،5،0،25،0،25( متوسط
0.25 )0،25،0،15،0،15( کم

0.0625 )0،0،0،25( خیلی کم
جدول شماره 1:اعداد فازی مثلثی متغیرهای کامی

 

 

نمودار شماره 2 :تعریف متغیر های زبانی

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
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ــکل  ــه ش ــکی ب ــه مینکووس ــتفاده از رابط ــا اس ــده ب ــی ش ــازی قطع ــداد ف ــوق اع ــدول ف در ج
ــت: ــده اس ــبه ش زیرمحاس

 
ــه شــده همــراه شــرح مولفه هــای  ــه مــدل مفهومی ارائ ــن مرحل ــه نخســت:در ای نظرســنجی مرحل
،معیارهــا و زیــر معیارهــا  بــه اعضــای گــروه خبــرگان ارســال گردیــده و میــزان موافقــت آنهــا  بــا هــر 
کــدام از مولفه هــا اخــذ شــده و ســپس نقطــه نظــرات پیشــنهادی  و اصاحــی آنهــا جمــع بنــدی شــده 

. ست ا
ــنامه،نتایج  ــده در پرسش ــف ش ــی تعری ــای زبان ــنهادی و متغیر ه ــای پیش ــه گزینه ه ــه ب ــا توج ب
ــج   ــه نتای ــا توجــه ب ــده اســت . ب ــه گردی ــه شــده در جــدول 3 ارائ حاصــل از بررســی پاســخ های ارائ
ایــن جــدول میانگیــن فــازی هــر کــدام از مولفه هــا بــا توجــه بــه روابــط زیــر محاســبه شــده اســت:

 

      
ــر  ــن رابطــه A بیانگ ــن محاســبات در ای ــج ای ــرگان اســت. نتای ــای خب ــن دیدگاه ه ــر میانگی بیانگ

 در نمــودار شــماره 3 نشــان داده شــده اســت :
 
A

ave
ــره iم و   ــدگاه خب دی

جدول)4(: میانگین نظرات خبرگان در مرحله نخست

کد فــازی  میانگیــن 
شــده زدایــی 

میانگین فازی مثلثی مولفه

F1 0/79 )0/0،11/0،79/80( تکریم ارباب رجوع 1

F2 0/71 )0/0،13/0،71/72( خود نظارتی 2
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F3 0/91 )0/0،03/0،91/94( عدالت در برخورد کارکنان 3

F4 0/79 )0/0،09/0،79/80(  قانون گرایی کارکنان و
مدیران

4

F5 0/85 )0/0،06/0،85/87( جانشین پروری 5

F6 0/82 )0/0،06/0،82/84( سازگاری با محیط 6

F7 0/66 )0/0،11/0،66/67(  استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه

7

F8 0/58 )0/0،14/0،58/58( سطح فناوری 8

F9 0/82 )0/0،06/0،82/84( سیاست زدایی نظام اداری 9

F10 0/84 )0/0،09/0،83/85(  شایسته ساالری کارکنان و
مدیران

10

F11 0/66 )0/0،13/0،66/66( تعلق سازمانی 11

F12 0/76 )0/0،1/0،76/77( خود کارآمدی 12

F13 0/91 )0/0،03/0،91/94( تناسب سازمانی 13

F14 0/86 )0/0،14/0،86/86(  استقرار سیستم های مدیریت
بهره وری

14

F15 0/88 )0/0،05/0،88/91( وفاداری  سازمانی 15

F16 0/85 )0/0،06/0،85/87(  نهادینه سازی فرهنگ نقد و
نقد پذیری

16

F17 0/78 )0/0،07/0،78/80(  انعطاف پذیری و عدم تمرکز
اداری

17

F18 0/56 )0/0،08/0،56/58( تصمیم گیری مشورتی 18

F19 0/66 )0/0،11/0،66/67( نو آور بودن 19

F20 0/85 )0/0،06/0،85/87( انضباط اداری - مالی 20

F21 0/66 )0/0،13/0،66/66( هدفمندی  امور 21

F22 0/79 )0/0،11/0،77/81(  اطاع رسانی در خصوص
 حقوق و تکالیف مراجعه کنند

گان

22

F23 0/73 )0/0،11/0،72/74(  آموزش و پرورش کارکنان و
مدیران

23

F24 0/88 )0/0،05/0،89/90( اخاقیات 24

F25 0/77 )0/0،12/0،75/79( وجدان کاری 25

F26 0/67 )0/0،12/0،68/69( یادگیری مستمر 26

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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F27 0/79 )0/0،09/0،80/81(  شفافیت در امور و پرهیز از
پنهان کاری

27

F28 0/70 )0/0،08/0،69/72( ارتقاء فرهنگ سازمانی 28

F29 0/64 )0/0،11/0،62/73(  نظام نظارت و کنترل داخلی
سازمان

29

F30 0/59 )0/0،10/0،60/71(  باال بودن حقوق و در آمد
کارکنان

30

F31 0/80 )0/0،12/0،81/85( سیستم درست و امن 31

F23 0/78 )0/0،07/0،78/80( کارتیمی 32

F33 0/77 )0/0،11/0،74/81(  نهادینه سازی فرهنگ تشویق
و تنبیه

33

F34 0/85 )0/0،08/0،88/90( تقویت نگرش و باورهای دینی 34

F35 0/83 )0/0،10/0،83/88( الگوی مصرف 35

F36 0/80 )0/0،09/0،79/88( تعادل کار- زندگی 36

F37 0/79 )0/0،11/0،75/81( انگیزش شغلی 37

F38 0/72 )0/0،10/0،73/79( پاسخگویی 38

شکل)4(: نتایج نظرسنجی مرحله دوم
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ــا اســتفاده از   ــا اســتفاده از فرمــول محاســبه شــده و ب ــازی مثلثــی ب در جــدول فــوق میانگیــن ف
فرمــول مینکووســکی فــازی زدایــی شــده اســت . میانگیــن قطعــی بدســت آمــده  نشــان دهنــده میــزان  
موافقــت خبــرگان بــا هــر کــدام از مولفه هــای مــدل مفهومی پژوهــش می باشــد .  بــا توجــه بــه اینکــه 
در پرسشــنامه ارائــه شــده عــاوه بــر ســواالت بســته شــده،دیگاه های خبــرگان در قالــب ســواالت بــاز 
نیــز اخــذ گردیــده ،پــس از پاالیــش نقطــه نظرهــای ارائــه شــده و برگــزاری جلســات حضــوری بــا آنهــا 
و بــا مشــورت اســاتید راهنمــا و مشــاور،اقدامات اصاحــی در مولفه ها،معیارهــا و زیــر معیارهــای مــدل 
مفهومــی اول بــه عمــل آمــد. در مرحلــه دوم ضمــن اعمــال تغییــرات الزم در مولفه ها،معیارهــا و زیــر 
معیارهــای مدل،پرسشــنامه دوم تهیــه گردیــده و همــراه بــا نقطــه نظــر قبلــی هــر فــرد ومیــزان اختاف 
آنهــا بــا دیــگاه ســایر خبرگان،مجــددا بــه اعضــای گــروه خبــره ارســال گردیــد.در مرحلــه دوم خبــرگان 
بــا توجــه بــه نقطــه نظرهــای ســایر اعضــای گــروه  و همچنیــن بــا توجــه بــه تغییــرات اعمــال شــده در 
مولفه ها،معیارهــا و زیــر معیارها،مجــددا بــه ســواالت ارائــه شــده پاســخ دادنــد کــه نتایــج ان در جــدول 
5 ارائــه شــده اســت. نتایــج شــمارش پاســخ های ارائــه شــده در مرحلــه دوم همچــون مرحلــه اول بــا 

اســتفاده ار فرمول هــا مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و در جــدول 4 ارائــه شــده اســت.

جدول)5(: میانگین نظرات خبرگان در مرحله دوم

کد  میانگین فازی
زدایی شده

میانگین فازی مثلثی مولفه

S1 0/70 )0/0،04/0،15/73( تکریم ارباب رجوع 1

S2 0/87 )0/0،05/0،15/89( خود نظارتی 2

S3 0/92 )0/0،03/0،15/95( عدالت در برخورد کارکنان 3

S4 0/81 )0/0،08/0،15/83( قانون گرایی کارکنان و مدیران 4

S5 0/91 )0/0،04/0،16/94( جانشین پروری 5

S6 0/89 )0/0،04/0،15/92( سازگاری با محیط 6

S7 0/88 )0/0،05/0،16/90( استاندارد سازی خدمات قابل ارائه 7

S8 0/66 )0/0،05/0،15/68( دولت الکترونیک 8

S9 0/89 )0/0،04/0،15/92( سیاست زدایی نظام اداری 9

S10 0/78 )0/0،06/0،25/71( شایسته ساالری کارکنان و مدیران 10

S11 0/81 )0/0،08/0،15/84( تعلق سازمانی 11

S12 0/80 )0/0،01/0،16/81( خود کارآمدی 12

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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S13 0/92 )0/0،03/0،15/95( تناسب سازمانی 13

S14 0/85 )0/0،14/0،11/84( استقرار سیستم های مدیریت بهره وری 14

S15 0/82 )0/0،12/0،16/83( وفاداری  سازمانی 15

S16 0/92 )0/0،03/0،15/95( نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقد پذیری 16

S17 0/91 )0/0،03/0،16/95( عدم تمرکز اداری 17

S18 0/90 )0/0،04/0،16/93( تصمیم گیری مشورتی 18

S19 0/22 )0/0،12/0،09/21( نو آور بودن 19

S20 0/89 )0/0،03/0،15/94( انضباط اداری –مالی 20

S21 0/80 )0/0،08/0،15/84( هدفمندی  امور 21

S22 0/68 )0/0،09/0،21/70(  اطاع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف
مراجعه کنند گان

22

S23 0/75 )0/0،11/0،32/88( آموزش و پرورش کارکنان و مدیران 23

S24 0/82 )0/0،06/0،20/85( اخاقیات 24

S25 0/71 )0/0،11/0،19/73( وجدان کاری 25

S26 0/77 )0/0،10/0،25/79( یادگیری مستمر 26

S27 0/80 )0/0،09/0،22/84( شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری 27

S28 0/83 )0/0،11/0،28/88( ارتقاء فرهنگ سازمانی 28

S29 0/71 )0/0،08/0،29/79( نظام نظارت و کنترل داخلی سازمان 29

S30 0/75 )0/0،07/0،23/71( باال بودن حقوق و در آمد کارکنان 30

S31 0/77 )0/0،09/0،28/83( سیستم درست و امن 31

S23 0/90 )0/0،03/0،15/94( کارتیمی 32

S33 0/70 )0/0،10/0،23/74( نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه 33

S34 0/83 )0/0،08/0،29/90( تقویت نگرش و باورهای دینی 34

S35 0/75 )0/0،11/0،28/77( الگوی مصرف 35

S36 0/71 )0/0،09/0،22/73( تعادل کار- زندگی 36

S37 0/79 )0/0،12/0،28/85( انگیزش شغلی 37

S38 0/70 )0/0،08/0،24/79( پاسخگویی 38
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شکل)4(: نتایج نظرسنجی مرحله دوم

ــه  ــن مرحل ــج ای ــا نتای ــس ان ب ــه اول و مقای ــده در مرحل ــه ش ــای ارائ ــه  دیدگاه ه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــم )0/1( باشــد فراین ــی ک ــتانه خیل ــر از حــد آس ــه  کمت ــن دو مرحل ــاف بی ــه اخت ــی ک ،در صورت

نظرســنجی متوقــف می شــود.

با توجه به فرمول باال  میزان اختاف بین مراحل اول و دوم به شکل زیر می باشد:

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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جدول)6(: میانگین اختاف دیدگاه خبرگان در مرحله نخست و دوم

 اختاف مرحله اول
و دوم

مرحله دوم مرحله اول مولفه

0/09 0/70 0/79 تکریم ارباب رجوع 1
0/16 0/87 0/71 خود نظارتی 2
0/01 0/92 0/91 عدالت در برخورد کارکنان 3
0/02 0/81 0/79 قانون گرایی کارکنان و مدیران 4
0/06 0/91 0/85 جانشین پروری 5
0/07 0/89 0/82 سازگاری با محیط 6
0/21 0/88 0/66 استاندارد سازی خدمات قابل ارائه 7
0/08 0/66 0/58 دولت الکترونیک 8
0/07 0/89 0/82 سیاست زدایی نظام اداری 9
0/06 0/78 0/84 شایسته ساالری کارکنان و مدیران 10
0/15 0/81 0/66 تعلق سازمانی 11
0/04 0/80 0/76 خود کارآمدی 12
0/01 0/92 0/91 تناسب سازمانی 13
0/01 0/85 0/86 استقرار سیستم های مدیریت بهره وری 14
0/06 0/82 0/88 وفاداری  سازمانی 15
0/07 0/92 0/85 نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقد پذیری 16
0/04 0/91 0/78 عدم تمرکز اداری 17
0/34 0/90 0/56 تصمیم گیری مشورتی 18
0/44 0/22 0/66 نو آور بودن 19
0/04 0/89 0/85 انضباط اداری - مالی 20
0/14 0/80 0/66 هدفمندی  امور 21
0/11 0/68 0/79  اطاع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف

مراجعه کنند گان
22

0/02 0/75 0/73 آموزش و پرورش کارکنان و مدیران 23
0/06 0/82 0/88 اخاقیات 24
0/06 0/71 0/77 وجدان کاری 25
0/01 0/77 0/67 یادگیری مستمر 26
0/01 0/80 0/79 شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری 27
0/13 0/83 0/70 ارتقاء فرهنگ سازمانی 28
0/07 0/71 0/64 نظام نظارت و کنترل داخلی سازمان 29
0/04 0/75 0/59 باال بودن حقوق و در آمد کارکنان 30
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0/03 0/77 0/80 سیستم درست و امن 31
0/12 0/90 0/78 کارتیمی 32
0/07 0/70 0/77 نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه 33
0/02 0/83 0/85 تقویت نگرش و باورهای دینی 34
0/08 0/75 0/83 الگوی مصرف 35
0/09 0/71 0/80 تعادل کار- زندگی 36
0/00 0/79 0/79 انگیزش شغلی 37
0/02 0/70 0/72 پاسخگویی 38

همانگونــه کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد در مولفه هــای شــماره 2 ،7،11،18،19، 21 ،22 ، 28 
، 32  اعضــای گــروه خبــره بــه اتفــاق نظــر نرســیده انــد  ومیــزان اختــاف نظــر در مراحــل اول و دوم 
بیشــتر از حــد آســتانه خیلــی کــم )0/1(   بــوده  لــذا نظرســنجی در خصــوص مولفه هــای فــوق ادامــه 
می یابــد . اعضــای گــروه خبــره ار بیــن مولفه هــای اشــاره شــده بــه جــز مولفــه نــوآور بــودن بــا بقیــه 
مــوارد موافــق بــوده  و بدلیــل اینکــه امتیــاز بدســت آمــده  بــرای مولفــه نــوآور بــودن در دامنــه خیلــی 

کــم قــرار گرفتــه لــذا از مــدل مفهومی تحقیــق حــذف گردیــد.

در مرحلــه ســوم ضمــن اعمــال تغییــرات الزم در مولفه هــا ومعیارهــا مدل،پرسشــنامه ســوم تهیــه 
گردیــده و همــراه بــا نقطــه نظــر قبلــی هــر فــرد ومیــزان اختــاف آنهــا بــا دیــگاه ســایر خبرگان،مجــددا 
ــه نظــر ســنجی از 38  ــن مرحل ــاوت کــه  در ای ــن تف ــا ای ــد. ب ــره ارســال گردی ــه اعضــای گــروه خب ب
مولفــه موجــود در مرحلــه قبــل ،29 مــورد متوقــف گردیــده و نظــر ســنجی در مــورد 8 مولفــه باقیمانده 

صــورت گرفتــه اســت .

جدول)7(: نتایج شمارش پاسخ های مرحله سوم نظرسنجی

                       میزان موفقیت

                                                 خیلی زیاد          زیاد        متوسط         کم            خیلی کم

0 0 1 8 29 خود نظارتی 1

0 1 0 11 28  استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه

2

0 1 3 15 21 تعلق سازمانی 3
0 1 1 10 27 تصمیم گیری مشورتی 4

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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0 0 1 5 32 هدفمندی  امور 5
1 1 2 17 18  اطاع رسانی در خصوص حقوق

و تکالیف مراجعه کنند گان
6

0 1 1 10 27 ارتقاء فرهنگ سازمانی 7
0 1 0 11 28 کارتیمی 8

جدول)8(: میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از  مرحله سوم نظرسنجی

کد  میانگین فازی زدایی
شده

میانگین فازی مثلثی مولفه

T1 0/89 )0/0،05/0،15/91( خود نظارتی 1

T2 0/84 )0/0،08/0،16/85(  استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه

2

T3 0/88 )0/0،05/0،15/90( تعلق سازمانی 3

T4 0/90 )0/0،05/0،16/91( تصمیم گیری مشورتی 4

T5 0/85 )0/0،06/0،14/89( هدفمندی  امور 5

T6 0/74 )0/0،12/0،25/82(  اطاع رسانی در خصوص حقوق
و تکالیف مراجعه کنند گان

6

T7 0/91 )0/0،04/0،16/93( ارتقاء فرهنگ سازمانی 7

T8 0/87 )0/0،05/0،14/90( کارتیمی 8

 
شکل)5(: نتایج نظرسنجی مرحله سوم
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بــا توجــه بــه فرمــول چنــگ لیــن میــزان اختــاف نظــر خبــرگان در مراحــل دوم و ســوم در جــدول 
8 آمــده اســت.

جدول)8(: میانگین اختاف دیدگاه خبرگان در مرحله دوم و سوم

 اختاف مرحله اول
و دوم

مرحله سوم مرحله دوم مولفه

0/02 0/89 0/87 خود نظارتی 1
0/04 0/84 0/88 استاندارد سازی خدمات قابل ارائه 2
0/07 0/88 0/81 تعلق سازمانی 3
0/00 0/90 0/90 تصمیم گیری مشورتی 4
0/05 0/85 0/80 هدفمندی  امور 5
0/06 0/74 0/68  اطاع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف

مراجعه کنند گان
6

0/02 0/91 0/93 ارتقاء فرهنگ سازمانی 7
0/03 0/87 0/90 کارتیمی 8

همانطــور کــه جــدول 8 نشــان می دهــد میــزان اختــاف نظــر خبــرگان در مراحــل دوم و ســوم کمتــر 
از حــد آســتانه خیلــی کــم )0/1( می باشــد و لــذا نظــر ســنجی در ایــن مرحلــه متوقــف می شــود.

 
شکل )6(: مقایسه نظر سنجی مرحله دوم وسوم

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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ــدل  ــودن( از م ــوآور ب ــک مولفه)ن ــه ی ــنجی از 38 مولف ــر س ــه نظ ــه مرحل ــی س ــن در ط بنابرای
ــازی در  ــی ف ــک دلف ــتفاده از تکنی ــه اس ــه مرحل ــن س ــد . در ای ــذف گردی ــق ح ــی تحقی مفهومی نهای
نهایــت مــدل مفهومی پژوهــش کــه بــر اســاس مبانــی  علمی تحقیــق  شــکل گرفتــه و براســاس نظــر 

ــد. ــه می باش ــه دارای 37 مولف ــرار گرفت ــش ق ــورد پاالی ــرگان م خب

عوامل  درون سازمانی 

استقرار سیستم های مدیریت بهره وری
استاندارد سازی خدمات قابل ارائه

دولت الکترونیک
جانشین پروری
تناسب سازمانی

نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقد پذیری 
پاسخگویی   

 باال بودن حقوق و در آمد کارکنان                                                                                                            
هدفمندی امور

عوامل رفتاری 
اخاقیات                                                                                                         

وجدان کاری
خود کارآمدی                                                                                                                             
انگیزش شغلی                                                                                                                               
تعلق سازمانی                                                                                                                               
وفاداری سازمانی                                                                                                                            
تصمیم گیری مشورتی                                                                                                                     
عدالت در برخورد  با کارکنان                                                                                                             

آموزش و پرورش کارکنان و مدیران
الگوی مصرف

کارتیمی
تقویت نگرش و باورهای دینی

سالمت نظام اداری

عوامل نظارتی 
انضباط اداری - مالی

نظارت داخلی سازمان 
خود نظارتی                                                                                                               

شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری    
نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه 

سیستم درست و امن                                                                  

عوامل برون سازمانی 
سیاست زدایی

سازگاری با محیط
تعادل  کار - زندگی
تکریم ارباب رجوع

شکل)7(:مدل مفهومی تحقیق
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نتیجه گیری
موضــوع ســامت نظــام اداری بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه در ارتقــاء و عملکــرد و بهــره وری کارکنــان  
و مدیــران دادگســتری دارد توجهــات بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده اســت. انجــام درســت کارهــا 
ــده  ــازمان های دارن ــند. س ــالم باش ــام اداری س ــه نظ ــز ب ــه مجه ــد ک ــر می آی ــازمان هایی ب ــده س از عه
ــه جــا و مناســب  ــم گیری هــای درســت ، ب ــم ســازی و  تصمی ــه تصمی ــادر ب ی نطــام اداری ســالم ق
ــر اســاس  ــا در محیــط ســالم و ب ــده و پوی ــوان موجــودات زن ــه عن می باشند.ســازمان های های ســالم ب
نیــاز واقعــی محیــط می تواننــد متولــد شــوند و بــا فراهــم شــدن امکانــات الزم و کافــی رشــد و توســعه 
ــر  ــای محیطــی و تســهیل گ ــن نیازه ــث تامی ــده ، باع ــالم و ارزن ــات س ــه خدم ــق اری ــد و از طری یابن
ــوع ،  ــی موض ــری و پژوهش ــای نظ ــه خاء ه ــه ب ــا توج ــد.  ب ــه گردن ــکوفایی جامع ــد و ش ــد رش فرآین
ــوده اســت .   ــی ب ــازمان های دولت ــام اداری در س ــوی ســامت نظ ــه حاضــر طراحــی الگ ــدف مطالع ه
ایــن الگــو در شــکل اولیــه  شــامل خــود 38 مولفــه بــوده و بعــد از پاالیشــان آن از دیــدگاه خبــرگان 
ــه نظــر می رســد در  ــده اســت .ب ــر معیــار معرفــی گردی ، در چهــار بعــد  و 37 مولفــه و  چندیــن  زی
ــد  و  ــه ان ــرار گرفت ــرگان ق ــورد توجــه خب ــاری بیشــتر م ــد ســازمانی و رفت ــه دو بع ــی  ب الگــوی نهای
مولفه هــای بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد. لــذا در راســتای  بهبــود  و ارتقــاء ســامت نظــام 
ــرگان و بررســی های پژوهشــگر  ــق پیشــنهادات خب اداری در دادگســتری های اســتان های شــمالی طب

ــردد: ــر پیشــنهاد می گ ــوارد زی م

- انتصــاب و ارتقــای کارکنــان و مدیــران  دادگســتری  بــر اســاس شایســتگی های درونــی و کســب 
شــده،  و نهادینــه نمــودن مشــارکت همگانــی در امــر نظــارت خارجــی و داخلــی

ــه شــامل:  ــت مشــارکتی ک ــور، اســتفاده از سیســتم مدیری ــان در اداره ام - مشــارکت دادن کارکن
ــری مشــارکتی، کارگروهــی و تیمــی در ســطح ســازمانی ــم گی تصمی

- تاکیــد بــر ارزشــهای اخاقــی، انســانی و اســامی در محیــط کار، الگــو قــرار دادن افــراد متعهــد و 
تشــویق کارکنــان در جهــت افزایــش ســامت اداری

ــل  ــط متقاب ــه در رواب ــورد عادالن ــات و برخ ــران خدم ــع جب ــه در توزی ــای عادالن ــال رویه ه - اعم
شــخصی و احتــرام بــه کارکنــان، میتــوان زمینــه بهبــود عملکــرد و ارتقــای ســامت اداری در محیــط 

ــم آورد. کار را فراه
- افزاشــی آگاهــی کارکنــان از اهــداف ســازمانی و شــفاف ســازی رویه هــا و همچنیــن آمــوزش ضمن 
خدمــت در کاهــش فســاد اداری و پیشــگیری از آن مناســب می باشــند. مطالعــات نشــان میدهنــد کــه 
در ســازمان های مــا عــدم آگاهــی از قانــون، باعــث بــروز نگــرش غلــط نســبت بــه ســازمان میشــود کــه 

باعــث کاهــش ســامت اداری می شــود.

شناســایی و رتبه بندی شــاخص های موثربر ســامت نظام اداری با
 رویکرد دلفی فازی) مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی (
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ــه  ــانی، ارائ ــاع رس ــگاه اط ــاد پای ــق ایج ــک از طری ــت الکترونی ــاخت های دول ــر س ــت زی - تقوی
ــررات،  و  ــن و مق ــفافیت قوانی ــث ش ــه باع ــوارد ک ــایر م ــیون اداری و س ــات، اتوماس ــی خدم الکترونیک

ــد. ــازمان ها می کاه ــا س ــردم ب ــاط رو در روی م ــده و از ارتب ــی ش ــطوح میان ــذف س ح
- مطالعــات مــا نشــان داد کــه بســیاری از نارضایتی هایــی کــه منجــر بــه فســاد می گردنــد ناشــی 
از مقایســه افــراد در ســازمان بــا دیگــران اســت. بــر اســاس تئــوری برابــری افــراد داده هــا و ســتاده های 
ــر اســاس  ــذا برپایــی اصــول نظــام پرداخــت مناســب و شــفاف ب ــا هــم مقایســه می کننــد ل خــود را ب

ارزیابــی عملکــرد و نظــام شایســته ســاالری بــه جــای خویشــاوند ســاالری توصیــه می شــود.
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Identification and ranking of indicators affecting the 
health of the administrative system with fuzzy Delphi ap-
proach (Case study: Justice of the northern provinces)
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Abstract:
The purpose of this study is to identify and rank the indicators affecting the health of 
the administrative system with fuzzy Delphi approach in the courts of the northern 
provinces (legal and criminal courts of Mazandaran-Golestan-Gilan provinces). The 
Iranian administrative system, despite its modern appearance, is not able to perform 
the functions of a modern institution in society. Because, failure to achieve orga-
nizational goals, low productivity, client dissatisfaction, inadequate administrative 
health, low job satisfaction, slowness of work processes, administrative irregulari-
ties, etc. show traces of unhealthy administrative system in Iran. Due to its nature; It 
is descriptive and according to the defined goal, it is of practical type and based on 
the method of doing it, it is a survey. The research community consists of experts and 
university professors selected and specialized in the field of administrative health sys-
tem. Data collection tools are interviews and questionnaires and fuzzy Delphi tech-
nique has been used. In total, a questionnaire was sent to 50 identified experts and 
university professors. To determine the sample size, the census method was used, so 
the number of sample size was 50 and the research sampling method is judgmental 
sampling and snowball sampling. Achieving the objectives of the research, using 
the fuzzy Delphi method in identifying 37 main factors affecting the administrative
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  health system, weighting the factors or criteria of the proposed model and classi-
fying them into four general groups within the organization, behavioral, external 
and regulatory is possible. It was also found that among the indicators affecting 
the health of the administrative system in this study, intra-organizational factors - 
regulatory factors - behavioral factors and extra-organizational factors, respectively, 
have the greatest impact on the health of the administrative system of the northern 
provinces (legal and criminal courts of Mazandaran provinces). Golestan-Gilan) and 
in the final model, two dimensions within the organization and behavior have been 
paid more attention by experts and have more components. 

Keywords: administrative system, administrative health, fuzzy Delphi technique, 
justice.


