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چکیده

هــدف از انجــام ایــن تحقیــق شناســایی و رتبــه بنــدی شــاخصهای موثربــر ســامت نظــام
اداری بــا رویکــرد دلفــی فــازی در دادگســتریهای اســتانهای شــمالی( دادگاههــای حقوقــی و کیفــری
اســتانهای مازندران-گلســتان -گیــان) میباشــد .نظــام اداری ایــران ،علیرغــم ظاهــر مــدرن خــود ،قــادر
بــه ایفــای کارکردهــای یــک نهــاد مــدرن در جامعــه نمیباشــد ،ایــن نــاکارا و ناســالم بــودن نظــام اداری
یــک مشــکل اجتماعــی اســت  ،یعنــی مدیــران  ،کارکنــان و اربــاب رجــوع بــه خوبــی وضعیــت بیمارگونــه
را حــس میکننــد ،شــواهدی چــون ،عــدم تحقــق اهــداف ســازمانی ،پاییــن بــودن بهــره وری ،نارضایتــی
اربــاب رجــوع ،ناکافــی بــودن ســامت اداری ،رضایــت شــغلی پاییــن ،کنــدی فرآیندهــای کاری ،بــی
نظمـیاداری و ....رگههایــی از ناســامتی نظــام اداری در ایــران را نشــان میدهــد .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
در راســتای نظــام ســامت اداری تشــکیل میدهنــد .ابــزار گــردآوری دادههــا ،مصاحبــه و پرسشــنامه
میباشــد و از تکنیــک دلفــی فــازی اســتفاده شــده اســت .در مجمــوع پرسشــنامه ای بــرای  50نفــر از
خبــرگان و اســاتید دانشــگاهی کــه شناســایی شــده  ،ارســال شــد .بــرای تعییــن حجــم نمونــه از روش
سرشــماری بهــره گرفتــه شــد لــذا تعــداد حجــم نمونــه  50نفــر تعییــن شــد و روش نمونــه گیــری تحقیق
 ،نمونــه گیــری قضاوتــی و نمونــه گیــری گلولــه برفــی اســت .تحقــق اهــداف تحقیــق  ،بــا بهــره گیــری
* .دانشــجوی دکتری،گــروه مدیریــت ،واحــد علــی آبــاد کتــول ،دانشــگاه آزاد اســامی ،علــی آبــاد کتــول
mostafapour.ma@gmail.com
** .استادیار  ،گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول،
roohalla.samiee@gmail.com
( نویسنده مسئول )
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از روش دلفــی فــازی در شناســایی  37عامــل 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 شــاخصهای 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 دادگســتریهای اســتانهای شــمالی(
دادگاههــای حقوقــی و کیفــری اســتانهای مازندران-گلســتان -گیــان) دارنــد و در الگــوی نهایــی دو
بعــد درون ســازمانی و رفتــاری بیشــتر مــورد توجــه خبــرگان قــرار گرفتــه انــد و مولفههــای بیشــتری
را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

کلیدواژهها :نظام اداری  ،سالمت اداری  ،تکنیک دلفی فازی ،دادگستری
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مقدمه

نظــام اداری یکــی از پیچیــده تریــن ســطوح سیســتمهای بــاز اســت .هــدف و ماموریــت یــک
نظــام اداری کــه عامــل شــکل گیــری و بقــای تــک تــک اجــزای ایــن نظــام اســت ،کامــا پویــا و متغیــر
اســت و بــا توجــه بــه اولویــت نیازهــای هــر جامعــه تغییــر میکند.نظــام اداری هــر جامعــه ،بــازوی
اجرایــی نظــام سیاســی آن جامعــه اســت وعملکــرد درســت یــا نادرســت آن میتوانــد نظــام سیاســی
را تــداوم بخشــد یــا از مشــروعیت بینــدازد ،بنابرایــن توجــه بنیــادی بــه ســامت نظــام اداری هــر
جامعــه دقیــق آن میتوانــد کمــک بزرگــی بــه سیاســت گــذاران آن جامعــه باشــد کــه بــا تشــخیص
بــه موقــع ،بتوانــد راه حلهــای الزم را بیندیشــند 1.نظــام اداری ایــران ،علیرغــم ظاهــر مــدرن خــود،
قــادر بــه ایفــای کارکردهــای یــک نهــاد مــدرن در جامعــه نمیباشــد ،ایــن نــاکارا و ناســالم بــودن
نظــام اداری یــک مشــکل اجتماعــی اســت  ،یعنــی مدیــران  ،کارکنــان و اربــاب رجــوع بــه خوبــی
وضعیــت بیمارگونــه را حــس میکننــد ،شــواهدی چــون ،عــدم تحقــق اهــداف ســازمانی ،پاییــن بــودن
بهــره وری ،نارضایتــی اربــاب رجــوع ،ناکافــی بــودن ســامت اداری ،رضایــت شــغلی پاییــن ،کنــدی
فرآیندهــای کاری ،بــی نظمــیاداری و ....رگههایــی از ناســامتی نظــام اداری در ایــران را نشــان
میدهــد 2.بــا توجــه بــه اهمیــت وجــود نظــام اداری ســالم و اثــرات آن در توســعه کشــور ،ســامت
نظــام اداری یکــی از ارکانهــای اصلــی اســتقرار توســعه پایــدار محســوب میشــود 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 ســازمانهای دارنــده نظــام اداری ســالم قــادر بــه تصمیــم ســازی و تصمیــم
گیــر ی هدایــت درســت ،بجــا و مناســب میباشــند.برای تحقــق اهــداف ســازمان بایــد مدیــران از
توانایــی و شــرایط الزم بــرای انجــام امــور برخــوردار باشــند .ایــن شــرایط و ویژگیهــا شــامل مهارتهــا،
دانــش و اعتقــادات و باورهــای مدیــران ســازمان میشــود .اگــر افــراد ناالیــق اداره امــور را بدســت
3
بگیرنــد ،اهــداف ســازمان محقــق نمیشــود و ســامت و كارایــی ســازمان نیــز تهدیــد خواهــد شــد.
نظــام اداری در هــر کشــور بــا توجــه بــه نقــش گســترده و موثــری کــه در انجــام امــور دارد؛ یکــی از
زیرســاختهای مهــم توســعه و رضایــت مــردم از دولــت محســوب میشــود ،بطــوری کــه بــی توجهــی
بــه آن موجــب بــروز آســیبهای جبــران ناپذیــری در مســیر تحقــق توســعه و تعالــی کشــور میگــردد
بنابرایــن برخــورداری از یــک نظــام اداری منســجم؛ کارآمــد؛ شــفاف و پاســخگو همــواره از دغدغههــای
 .1یعقوبی،نورمحمــد و یوســفی ،حلیمه..ســامت نظــام اداری بــا رهیافــت اجرایــی شــدن سیاســتهای
کلــی نظــام اداری :مطالعــه تاثیــر توســعه دولــت الکترونیــک بــر ارتقــای ســامت نظــام
اداری از دیــد کارکنــان دانشــگاه بیرجنــد ،حقــوق اداری،ســال دوم،شــماره،7،1396ص .117
 .2معمارزاده طهران  ،غالمرضا ،نجفی ،مهناز.شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سالمت اداری ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،
شماره ،30،1396ص .43
 .3رجائی ،زهرا ،دانش فرد  ،كرم اله ،فقیهی ،ابوالحســن .زیرســاختهای ضروری جهت خط مشی گذاری (سیاستگذاری)
موفق در حیطه ســامت نظام اداری ،نشریه مدیریت شهری ،شماره  ،1396، 46ص .366
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دولتمــردان و سیاســت گــزاران هرجامعــه ای محســوب میگــردد .بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده
کــه مبیــن ایــن مهــم اســت کــه حفــظ و بهبــود ســطح ســامت اداری از مهمتریــن دغدغههــای
رهبــران و مدیــران دادگســتری میباشــد  ،ســامت نظــام اداری محوریتریــن سیاســت قــوه قضائیــه
اســت و ایــن همــه میســر نمیشــود مگــر بــا شــناخت عوامــل موثــر بــر تحــول ســامت اداری و
آگاهــی از وضعیــت فعلــی و تــاش در جهــت ارتقــاء ســامت اداری در دادگســتری بنابرایــن ســوال
اصلــی تحقیــق عبارتنــد از :الگــوی ســامت نظــام اداری در ســازمانهای دولتــی در دادگســتریهای
اســتانهای شــمالی( دادگاههــای حقوقــی و کیفــری اســتانهای مازندران-گلســتان -گیــان) دارای
چــه مشــخصاتی میباشــد؟ بــرازش الگــوی نهایــی ارائــه شــده چگونــه میباشــد؟

گفتار اول .مروری بر ادبیات
بند اول .نظام اداری
نظــام اداری بــه مجموعــه ســازمانها و نهادهــای دولتــی و عمومیاطــاق میشــود کــه خدمــات
و کاالهــای عمومــیرا ارائــه میدهنــد .نقــش نظــام اداری در ســاختارهای اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعی،فرهنگــی و تأثیــر آن در تحقــق اهــداف نظامهــای کالن جامعــه بــه انــدازه ای تعییــن کننــده
اســت کــه بــدون طراحــی یــک نظــام اداری منطقــی و کارآمــد ،دســتیابی بــه اهــداف مزبــور عملــی
نیســت 1.در واقــع نظــام اداری بــه منزلــه بــازوی اجرایــی نظــام سیاســی هــر جامعــه اســت ،کــه
کارکردهــای درســت آن میتوانــد پویایــی و بالندگــی نظــام ،ضعــف و عملکردهــای نادرســت آن موجــب
بدبینــی ،ســلب مشــروعیت و بعض ـاً فروپاشــی نظــام حاکــم شــود .بنابرایــن توجــه بنیــادی بــه نظــام
اداری هــر جامعــه و آســیب شناســی دقیــق آن میتوانــد کمــک شــایانی بــه سیاســتگذاران آن جامعــه
باشــد کــه بــا تشــخیص بــه موقــع ،بتواننــد راه حلهــای الزم را بیاندیشــند .شــناخت دقیــق نظــام
اداری ،اصــول و مبانــی جامعــه و شــرایط محیطــی و داخلــی حاکــم بــر آن میتوانــد مــا را در تبییــن
اهــداف مرحلــه ای و راهبردهــای آن و نیــز تدویــن برنامههــای 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
توانمندیهــا و قابلیتهــای نظــام اداری بــا نقــش یــک دولــت مطلــوب و ایــده ال اســت .ایــن امــر
امــکان پذیــر نیســت مگــر اینکــه ابتــدا توســعه نهادهــای سیاســی را بــر توســعه اقتصــادی و اداری
1-Schnell, S. International Policy Diffusion and Domestic Policy-Making: the Case of Two Transparency and Anticorrup.tion,2014, . p 12
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مقــدم بدانیــم و اصالحــات سیاســی را حداقــل همزمــان بــا تحــوالت اداری در دســتور کار دولــت قــرار
1
دهیــم.

بند دوم .سالمت نظام اداری
ســامت گاهــی در معنــا و مفهــوم تندرســتی بــه کار مـیرود .امــا بیــش از آنکــه ســامت بــا مفهــوم
تندرســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد ،در معنــای متضــاد فســاد بــه کار م ـیرود .در لغــت نامــه وبســتر
تعریــف و تشــریحی کــه از ســامت ارائــه شــده اســت بدیــن شــرح اســت :پایبنــدی زیــاد بــه کدهــای
اخالقــی ،ارزشهــای ویــژه و  ...و متــرادف بــا فاســد نبــودن.
ســامت بیــش از فقــط رعایــت کــردن قواعــد و قوانیــن اســت .قانــون حــدی پاییــن تــر و یــک
نقطــه عزیمــت اخالقــی حداقلــی را تــدارک میبینــد .خــط مشــی ســامت ترکیبــی از ســرکوب و
پیشــگیری را ایجــاب میکنــد .از یــک طــرف ســازمانها بایــد اقداماتــی را اگــر کــه کارکنــان آنهــا
بــه نحــو نامناســبی عمــل کننــد انجــام دهــد (ســرکوب)و از طــرف دیگــر ،بایــد همــه کار را بــرای
تغییــر وسوســههایی انجــام دهــد کــه میتواننــد ســبب شــوند خدمــت گزارههــای مدنــی بــه نحــو
نامناســبی عمــل کننــد (پیشــگیری) .تقــدم بایــد بــه پیشــگیری داده شــود .نــه فقــط پیشــگیری موثرتر
اســت بلکــه بــا در نظــر گرفتــن همــه جوانــب ،ســرمایه گــذاری بســیاری وقتهــا کمتــر از هزینــه
2
ترمیــم آســیبهای ایجــاد شــده از رفتــار نامناســب اســت.
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
و بــرای نیــل بــه بهــره وری ســازمانی اجــرا مینمایــد .هــر عملــی کــه جایــگاه اداری کارکنــان را
خدشــه دار نمایــد و ســبب نقــض حقــوق افــراد شــود تخلــف اداری محســوب میشــود 3.ســامت
اداری یکــی از خواس ـتها و آرزوهــای دیرینــه جوامــع مختلــف بــوده بطــوری کــه نظــام اداری یــک
ابــزار توزیــع عادالنــه خدمــت بــه عمــوم شــهروندان باشــد .از ابتــدای تشــکیل دولتهــا همــواره دولــت
�1-Ciara Mary Close, Tania Bosqui, Dermot O’Reilly, Michael Donnelly, Anne Kouvonen, "Migrant mental health andrep
resentation in routine administrative registers", International Journal of Migration, Health and Social Care, Vol. 14 Issue:1,
.2018,p 86

 .2جمشیدی ،محمد.بررسی نقش دولت الکترونیک در سالمت نظام اداری و ارائه ی مدلی مبتنی بر کارکردهای دولت
الکترونیک جهت مقابله با فساد اداری .1392.دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
 .3کلوندی ،حدیث  ،نیکونهاد ،حامد .مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت
اداری ،فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری ،دوره  ،3شماره  .7،1400ص .85
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خــوب وحکومــت خــوب کــه حافــظ منافــع عمــوم باشــد مــورد بحــث بــوده ونظریههــای زیــادی در
ایــن رابطــه ارائــه شــده کــه حاکــی از اهمیــت آن اســت .ایــده ســامت اداری بــا مفهــوم دولــت خــوب
وحکومــت داری خــوب آمیختــه اســت .افالطــون اخــاق و فضیلــت را بنیــان دولــت خــوب و ارســطو
خــرد و قانــون را بنیــان دولــت خــوب میداننــد ،عــده ای دولــت مذهبــی کــه احــکام را ازوحــی
گرفتــه و بــه قوانیــن طبیعــی جــاری میســازد و عدهــای قــدرت و اقتــدار دولــت در حاکمیــت داخلــی
1
و خارجــی را بــه عنــوان معیــار دولــت خــوب میداننــد.
ســامت اداری یــک واقعیــت اجتماعــی اســت کــه برآینــد کنشهــا و واکنشهــای مجمــوع
کارکنــان ســازمان اســت .ســازمان ســالم ،ســازمانی اســت کــه در مبادلــه اطالعــات مــورد اعتمــاد
اســت ،دارای قابلیــت انعطــاف و خالقیــت بــرای ایجــاد تغییــرات الزم بــر حســب اطالعــات بــه دســت
آمــده اســت ،نســبت بــه اهــداف ســازمان ،یگانگــی و تعهــد وجــود دارد .حمایــت داخلــی و تــرس از
آزادی ،تهدیــد را فراهــم مـیآورد؛ زیــرا تهدیــد بــه ارتبــاط خــوب و ســالم آســیب میرســاند ،قابلیــت
انعطــاف را کاهــش داده و بــه جــای عالقــه بــه کل نظــام ،حفاظــت از خــود را تحریــک میکنــد.
بزرگتریــن نمــود و مظهــر نظامهــای اداری کارآمــد« ،ســامت اداری» اســت کــه بــه منزلــه
محرکــی بــرای حیــات نظامهــای سیاســی حاکــم عمــل میکنــد .ســامت اداری را میتــوان نقطــه
مقابــل فســاد اداری دانســت کــه یکــی از عوامــل بــر هــم خــوردن توزیــع عادالنــه فرصتهــا و عــدم
برقــراری عدالــت و رفــاه اجتماعــی اســت .یــک نظــام اداری ســالم ،نظامیکارآفریــن و شــاد اســت کــه
بــه رفــاه و آســایش فکــری ،جســمی ،خشــنودی و انگیــزش مثبــت نیــروی انســانی در کنــار تولیــد
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
3
ســازمان در جهــت اهــداف ســازمان حرکــت نماینــد.

 .1پیریایی ،معصومه ،دانش فرد  ،كرم اله .بررسی مقایسه ای وضعیت سطوح نهادی ،اداری و فنی با توجه به شاخصهای

نظام سالمت اداری در سازمانهای دولتی ،فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی ،شماره .18،1396ص .189

 .2معمارزاده طهران  ،غالمرضا ،نجفی ،مهناز.شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سالمت اداری ،فصلنامه مدیریت توسعه و

تحول ،شماره ،30،1396ص.44
   �3-Anupama Singh and Sumi Jha," Assessment of organizational health model using multi-group invariance analysis",Or
.ganizational Behavior, 2017,proceedings.aom.org
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تمرکــز بــر «ســامت» ســازمان بــه معنای تمرکــز بــر «موفقیــت» آن اســت .از مهمتریــن پیامدهای
عــدم ســامت ســازمانی میتــوان بــه مــواردی چــون کاهــش رضایــت کارکنــان ،از هــم گســیختگی
1
کاری ،افزایــش اختالفــات ،کاهــش نــوآوری ،کاهــش همــکاری و کیفیــت خدمــات اشــاره نمــود.
بــزرگ شــدن بنگاههــا ،پراکندگــی جغرافیایــی و رشــد فنــاوری ،زمینــه وسوســه ارتــکاب تقلــب
در مدیــران ،کارکنــان و افــراد بیرونــی مرتبــط بــا ســازمانها و بنگاههــا را فراهــم کــرده اســت.تقلب و
فســاد واقعیتــی اســت کــه بــه راحتــی نمیتــوان از آن چشــم پوشــید؛معضلی کــه موجــب میشــود
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 میآیــد 2.زیــرا فســاد،
پدیــده ای وســیع و گســترده اســت کــه معلــول مجموعــه ای از شــرایط اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی
3
و فرهنگــی هــر کشــور اســت و نمیتــوان آن را بــه یــک حیطــه و حــوزه خــاص محــدود کــرد.
ســامت نظــام اداری مجموعــه ای اســت ازخصایــص نســبتا پایــدار کــه انطبــاق بــا شــرایط محیــط،
روحیــه بــاالی نیــروی کار ،کفایــت بــرای حــل مشــکالت ،ســرعت عمــل و ...را بــه همــراه دارد  .بــه
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 میتواننــد انحــراف از هنجارهــای اداری و قانونــی و موانــع اهــداف ســازمانی
4
را در اســرع وقــت شناســایی و تدابیــر الزم و بــه هنــگام را بــرای رفــع آنهــا لحــاظ نمایــد.
1-Arne Orvik and Runo Axelsson," Organizational health in health organizations: towards a conceptualization", Scandinavian
.Journal of Caring Sciences, 2012. P 27

 .2بیاتی  ،علی  ،ارونتن ،محمود  .نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان.
فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری ،دوره  ،3شماره  .6،1400ص .111
 .3پاکدامن ،خدانظر  ،منشی زاده ،مسعود .بررسی عوامل موثر بر سالمت اداری در دستگاه های دولتی خراسان شمالی ،سومین
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت  ،اقتصاد و علوم انسانی ،باتومی  -کشور گرجستان،1395،موسسه سرآمد همایش
کارین.
4-Asgharinajib ,Maryam, Sohrabi, Rohollah & Hamidi ,Kambiz," Identification and Ranking Paramount Factors Affecting the .
Organizational Health Using AHP Method (Case Study: Gas Transmission Office in Area ", Asian Social Science; Vol. 12, No.
.3,2016.p 76
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گفتار دوم.پیشینه تحقیق
بپیریایــی و دانــش فــرد ( )1396تحقیقــی با عنوان بررســی مقایســه ای وضعیت ســطوح نهــادی ،اداری
و فنــی بــا توجــه بــه شــاخصهای نظــام ســامت اداری در ســازمانهای دولتــی انجــام داده انــد پژوهــش
حاضــر بــا هــدف بررســی وضعیــت شــاخصهای نظــام ســامت اداری در ســه ســطح نهــادی ،اداری و
فنــی بــه انجــام رســیده اســت .نتایــج حاصــل از آزمونهــای آمــاری نشــان داده كــه ســطوح نهــادی،
اداری و فنــی نظــام ســامت اداری نیــز در وضعیــت نامناســبی از دیــدگاه مدیــران مراكــز جامعــه مــورد
مطالعــه قــرار دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،اهمیــت شــاخصهای نظــام ســامت اداری از دیــدگاه مدیــران
واحدهــای تشــكیالت اداری و منابــع انســانی در مراكــز بدیــن صــورت میباشــد؛ حمایــت منابــع،
مالحظــه گــری ،روحیــه ،تاكیــد علمــی ،نفــوذ مدیــر ،یگانگــی نهــادی و ســاخت دهــی .معمــارزاده
طهــران و نجفــی ( )1396تحقیقــی بــا عنــوان شناســایی عوامــل اثرگــذار بــر تحــول ســامت اداری
انجــام داده انــد هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی عوامــل اثرگــذار بــر تحــول ســامت اداری بــود
كــه در آن محقــق بــه دنبــال چگونگــی ایجــاد ســامت اداری در یــك ســازمان مهــم در اداره امــور
شــهری ،یعنــی شــهرداری تهــران بود.نتایــج حاصــل از تحلیلهــای آمــاری حاكــی از آن اســت كــه
تمامیســواالت 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 كلیــه عوامــل ایــن تحقیــق ،عامــل ســاختاری بیشــترین و عامــل ارزشــی كمتریــن
اثرگــذاری را بــر ســامت اداری شــهرداری دارد.
پاکدامــن و منشــی زاده ( )1395تحقیقــی بــا عنــوان بررســی عوامــل موثــر بــر ســامت اداری در
دســتگاههای دولتــی خراســان شــمالی انجــام داده اند،هــدف از مطالعــه ایــن تحقیــق بررســی عوامــل
موثــر بــر ســامت اداری بــه دنبــال عوامــل دیگــردر دســتگاههای 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  6ســوال 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 میدهــد کــه کلیــه عوامــل فــوق الذکــر بــر ســامت
اداری در دســتگاههای دولتــی خراســان شــمالی تاثیــر دارنــد.
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آنــو پامــا و ســامی( )2017تحقیقــی بــا عنــوان ارزیابــی مــدل ســامت ســازمانی بــا اســتفاده از
تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره در ســازمان تحقیــق و توســعه کشــور هنــد انجــام داده انــد ،درایــن
تحقیــق مــدل ســامت ســازمانی بــا کمــک تئــوری و متغیرهــای نهــادی در ســطح فــردی تجزیــه و
تحلیــل ،بــه عنــوان مثــال توانمندســازی کارکنــان ،شــاخص اســترس شــغلی ،رضایــت کارکنــان و
متغیرهــا در ســطح ســازمانی ،یعنــی ارتباطــات ســازمانی ،یــک مــدل ســامت ســازمانی را ایجــاد کــرد.
نتایــج نشــان میدهــد 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
شــده اســت و همچنیــن ســامت ســازمانی در رده علمینســبت بــه رده مهندســی باالتــر بــود.
اصغــری نــژاد و همــکاران ( )2016تحقیقــی بــا عنــوان شناســایی عوامــل موثــر بــر ارتقــای ســامت
اداری در ادارات گاز کشــور ایــران انجــام داده انــد ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامه محقــق ســاخته
بــود کــه  500پرسشــنامه توزیــع شــد و جمــع آوری و از طریــق نــرم افــزار نــرم افــزار Expert Choice
تجزیــه و تحلیــل شــد .نتایــج نشــان داد کــه بیــن ســامت ســازمانی و عوامــل مؤثــر بــر آن ارتبــاط
معنــی داری وجــود دارد .اعتمــاد ،انگیــزه ،پاســخگویی ،شــهرت ،توانایــی ،گرایــش بیرونــی ،هــدف
مســیر ،همــکاری ،هماهنگــی ،نــوآوری ،اخــاق ،ارتبــاط ،تعهــد ،رهبــری ،شناســایی عملکــرد ،فرهنــگ،
کارایــی کارکنــان و اســتفاده از منابــع در مــدل نهایــی تأییــد شــد .همچنیــن مــدل نهایــی اعتبــار
یافــت.
تــوادر و لــورا ( )2015تحقیقــی بــا عنــوان ارزیابــی شایســتگی مدیــران شــرکتهای آی تــی
کشــور رومانــی بــا اســتفاده از شــاخصهای عملکــرد کلیــدی انجــام داده انــد کــه نتایــج نشــان داده
اســت در پژوهــش حاضــر روشــی بــرای محاســبه نمــرات شــاخصهای عملکــرد کل ایجــاد شــده در
فرآینــد ارزیابــی شایســتگی ارائــه شــده اســت .شــاخصهای کلیــدی عملکــرد بــا توجــه بــه چهــار
ســطح عملکــردی کــه یــک متخصــص فنــاوری اطالعــات میتوانــد در پایــان مرحلــه ارزیابــی بــه دســت
آورد بــرآورد میشــوند .بــه عنــوان بهتریــن رویکــرد بــرای بــرآورد شــاخصهای عملکــردی ،یــک
پرسشــنامه آنالیــن کــه توســط  60نفــر از مدیــران در شــرکتهای آی تــی رومانیایــی کار میکنــد،
پیشــنهاد میشــود .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه تفــاوت بیــن ســطوح عملکــرد بســیار کوچــک اســت.
مدیــران شــرکتهای فنــاوری اطالعــات ویژگیهــا و خصوصیــات مشــابهی داشــتند ،بــر اســاس ایــن
تحلیــل ،شــاخصهای کلیــدی عملکــرد محاســبه شــده میتواننــد بــه یــک ابــزار ارزیابــی شایســتگی
مدیــران بــه ســازمانها در انــدازه گیــری عملکــرد حرفــه ای آنــان کمــک کنــد.
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گفتار سوم .نوآوری پژوهش
بــا توجــه بــه جدیــد بــودن موضــوع مــورد پژوهــش و اینكــه تاكنــون تحقیقــی مشــابهی بــا
ایــن عنــوان در دادگســتری صــورت نگرفتــه لــذا ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش شناســایی و رتبــه
بنــدی شــاخصهای موثربــر ســامت نظــام اداری در دادگســتریها بســیار مهــم دیــده میشــود و
اقداماتــی اندکــی در ســالیان اخیــر در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه وایــن اقدامــات بــه دلیــل فقــدان یــك
چارچــوب منســجم و عــدم وجــود رویههــای مشــخص و الگوهــای اجرایــی شــناخته شــده بــا توفیقــات
اندكــی همــراه بــوده اســت ،لــذا یــك خــاء جــدی در ایــن حــوزه مشــاهده میشــود .خــاء اشــاره شــده
از یــك طــرف و مهــم بــودن و کابــردی بــودن موضــوع پژوهــش از طــرف دیگــر ضــرورت انجــام پژوهــش
را باعــث گردیــده اســت .چــرا كــه بــا ارتقــاء الگــوی ســامت نظــام اداری در دادگســتری در ایــن
پژوهــش قصــد داریــم یــک الگــوی مناســب و كاربــردی كــه بتواننــد از آن در جهــت تقویــت ســامت
نظاماســت اداری از آن بهــره بــرداری كننــد دســت یابیــم.

گفتار چهارم .روش شناسی
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 آمــاری تحقیــق
شــامل خبــرگان و اســاتید دانشــگاهی منتخــب و متخصــص در راســتای نظــام ســامت اداری کــه
دارای ویژگیهایــی نظیــر در دســترس بــودن ،تجربــه ،تناســب رشــته تحصیلــی ،مــدرك دکتــری،
اشــتغال بــه تدریــس در دانشــگاه ،ســابقه پژوهشــی و تألیفــی در ایــن زمینــه بودنــد ،بــه تعــداد  50نفــر
میباشــند کــه از نظــرات آنهــا اســتفاده شــده اســت .در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن حجــم نمونــه از
روش سرشــماری بهــره گرفتــه شــد لــذا تعــداد حجــم نمونــه  50نفــر تعییــن شــد و روش نمونــه گیــری
تحقیــق  ،نمونــه گیــری قضاوتــی و نمونــه گیــری گلولــه برفــی اســت. .در فرآینــد اســتخراج مــدل
الگــوی ســامت نظــام اداری دردادگســتریهای اســتان شــمالی از روش دلفــی فــازی در طــی ســه
مرحلــه نظــر ســنجی بهــره گرفتــه شــده اســت .روش دلفــی فــازی ترکیبــی از روش دلفــی ســنتی
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

 .3سند واحد حفاظت از بافتهای تاریخی ـ فرهنگی و رویکردهای کلی حفاظت و احیای محدودههای تاریخی ،مصوب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،1396/3/10 ،بند .10
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و تئــوری فــازی اســت و بــه نوعــی تعمیــم روش دلفــی ســنتی در علــم مدیریــت اســت .در روش
دلفــی فــازی ،اطالعــات الزم در قالــب زبــان طبیعــی از خبــرگان اخــذ شــده و بــه صــورت فــازی مــورد
تحلیــل قــرار میگیرنــد .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 میشــود و تخصیــص عــدد فــازی مثلثــی از دیــدگاه
خبــرگان بــا توجــه بــه واژه زبانــی انتخــاب شــده از ســوی آنــان ،بــه معیــار موردنظــر انجــام میگیــرد؛
زیــرا گاهــی اوقــات اســتفاده از اعــداد صریــح در تصمیــم گیــری بــرای اینگونــه مســائل بســیار مشــکل و
غیرعملــی میباشــد و بــه همیــن دلیــل از اعــداد فــازی مثلثــی اســتفاده میگــردد .الگوریتــم اجــرای
روش دلفــی فــازی در شــکل( )1نمایــش داده شــده اســت.

شکل( :)1الگوریتم اجرای روش دلفی فازی
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گفتار چهارم  .یافتههای پژوهش
بــه منظــور اســتخراج مــدل مفهومی،شــاخصهای اســتخراج شــده از مبانــی نظــری تحقیــق بــه
 50نفــر 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 مولفههــا و معیارهــای مــدل طراحــی شــده اســت.لذا خبــرگان از طریــق
متغیرهــای کالمینظیــر خیلــی کم،کم،متوســط،زیاد و خیلــی زیــاد میــزان موافقــت خــود را ابــراز
نمــوده انــد.از آنجایــی کــه خصوصیــات متفــاوت افــراد بــر تعابیــر ذهنــی آنهــا نســبت متغیرهــای
کیفــی اثرگــذار اســت لــذا بــا تعریــف دامنــه متغیرهــای کیفــی ،خبــرگان بــا ذهنیــت یکســان بــه
ســوالها پاســخ داده اند.ایــن متغیرهــا بــا توجــه بــه جــدول  1و شــکل  1بــه شــکل اعــداد فــازی
مثلثــی تعریــف شــده انــد.
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعی

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

)(1،0،25،0
)(0،0،0،25
)(0،5،0،25،0،25
)(0،25،0،15،0،15
)(0،0،0،25

0.9375
0.75
0.5
0.25
0.0625

جدول شماره :1اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

نمودار شماره : 2تعریف متغیرهای زبانی
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در جــدول فــوق اعــداد فــازی قطعــی شــده بــا اســتفاده از رابطــه مینکووســکی بــه شــکل
زیرمحاســبه شــده اســت:
نظرســنجی مرحلــه نخســت:در ایــن مرحلــه مــدل مفهومیارائــه شــده همــراه شــرح مولفههــای
،معیارهــا و زیــر معیارهــا بــه اعضــای گــروه خبــرگان ارســال گردیــده و میــزان موافقــت آنهــا بــا هــر
کــدام از مولفههــا اخــذ شــده و ســپس نقطــه نظــرات پیشــنهادی و اصالحــی آنهــا جمــع بنــدی شــده
ا ست .
بــا توجــه بــه گزینههــای پیشــنهادی و متغیرهــای زبانــی تعریــف شــده در پرسشــنامه،نتایج
حاصــل از بررســی پاســخهای ارائــه شــده در جــدول  3ارائــه گردیــده اســت  .بــا توجــه بــه نتایــج
ایــن جــدول میانگیــن فــازی هــر کــدام از مولفههــا بــا توجــه بــه روابــط زیــر محاســبه شــده اســت:

بیانگــر میانگیــن دیدگاههــای خبــرگان اســت .نتایــج ایــن محاســبات در ایــن رابطــه  Aبیانگــر
دیــدگاه خبــره iم و  Aaveدر نمــودار شــماره  3نشــان داده شــده اســت :
جدول( :)4میانگین نظرات خبرگان در مرحله نخست

1
2

مولفه

میانگین فازی مثلثی

میانگیــن فــازی
زدایــی شــده

تکریم ارباب رجوع
خود نظارتی

)(0/۰،11/0،79/80
)(0/۰،13/0،71/72

0/79
0/71

کد
F1
F2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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عدالت در برخورد کارکنان
قانون گرایی کارکنان و
مدیران
جانشین پروری
سازگاری با محیط
استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه
سطح فناوری
سیاست زدایی نظام اداری
شایسته ساالری کارکنان و
مدیران
تعلق سازمانی
خود کارآمدی
تناسب سازمانی
استقرار سیستمهای مدیریت
بهره وری
وفاداری سازمانی
نهادینهسازی فرهنگ نقد و
نقدپذیری
انعطاف پذیری و عدم تمرکز
اداری
تصمیم گیری مشورتی
نو آور بودن
انضباط اداری  -مالی
هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص
حقوق و تکالیف مراجعه کنند
گان
آموزش و پرورش کارکنان و
مدیران
اخالقیات
وجدان کاری
یادگیری مستمر

)(0/۰،03/0،91/94
)(0/۰،09/0،79/80

0/91
0/79

F3
F4

)(0/۰،06/0،85/87
)(0/۰،06/0،82/84
)(0/۰،11/0،66/67

0/85
0/82
0/66

F5
F6
F7

)(0/۰،14/0،58/58
)(0/۰،06/0،82/84
)(0/۰،09/0،83/85

0/58
0/82
0/84

F8
F9
F10

)(0/۰،13/0،66/66
)(0/۰،1/0،76/77
)(0/۰،03/0،91/94
)(0/۰،14/0،86/86

0/66
0/76
0/91
0/86

F11
F12
F13
F14

)(0/۰،05/0،88/91
)(0/۰،06/0،85/87

0/88
0/85

F15
F16

)(0/۰،07/0،78/80

0/78

F17

)(0/۰،08/0،56/58
)(0/۰،11/0،66/67
)(0/۰،06/0،85/87
)(0/۰،13/0،66/66
)(0/۰،11/0،77/81

0/56
0/66
0/85
0/66
0/79

F18
F19
F20
F21
F22

)(0/۰،11/0،72/74

0/73

F23

)(0/۰،05/0،89/90
)(0/۰،12/0،75/79
)(0/۰،12/0،68/69

0/88
0/77
0/67

F24
F25
F26
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

شفافیت در امور و پرهیز از
پنهان کاری
ارتقاء فرهنگ سازمانی
نظام نظارت و کنترل داخلی
سازمان
باال بودن حقوق و در آمد
کارکنان
سیستم درست و امن
کارتیمی
نهادینه سازی فرهنگ تشویق
و تنبیه
تقویت نگرش و باورهای دینی
الگوی مصرف
تعادل کار -زندگی
انگیزش شغلی
پاسخگویی

)(0/۰،09/0،80/81

0/79

F27

)(0/۰،08/0،69/72
)(0/۰،11/0،62/73

0/70
0/64

F28
F29

)(0/۰،10/0،60/71

0/59

F30

)(0/۰،12/0،81/85
)(0/۰،07/0،78/80
)(0/۰،11/0،74/81

0/80
0/78
0/77

F31
F23
F33

)(0/۰،08/0،88/90
)(0/۰،10/0،83/88
)(0/۰،09/0،79/88
)(0/۰،11/0،75/81
)(0/۰،10/0،73/79

0/85
0/83
0/80
0/79
0/72

F34
F35
F36
F37
F38

شکل( :)4نتایج نظرسنجی مرحله دوم
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در جــدول فــوق میانگیــن فــازی مثلثــی بــا اســتفاده از فرمــول محاســبه شــده و بــا اســتفاده از
فرمــول مینکووســکی فــازی زدایــی شــده اســت  .میانگیــن قطعــی بدســت آمــده نشــان دهنــده میــزان
موافقــت خبــرگان بــا هــر کــدام از مولفههــای مــدل مفهومیپژوهــش میباشــد  .بــا توجــه بــه اینکــه
در پرسشــنامه ارائــه شــده عــاوه بــر ســواالت بســته شــده،دیگاههای 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 اصالحــی در مولفهها،معیارهــا و زیــر معیارهــای مــدل
مفهوم ـیاول بــه عمــل آمــد .در مرحلــه دوم ضمــن اعمــال تغییــرات الزم در مولفهها،معیارهــا و زیــر
معیارهــای مدل،پرسشــنامه دوم تهیــه گردیــده و همــراه بــا نقطــه نظــر قبلــی هــر فــرد ومیــزان اختالف
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
مولفهها،معیارهــا و زیــر معیارها،مجــددا بــه ســواالت ارائــه شــده پاســخ دادنــد کــه نتایــج ان در جــدول
 5ارائــه شــده اســت .نتایــج شــمارش پاس ـخهای ارائــه شــده در مرحلــه دوم همچــون مرحلــه اول بــا
اســتفاده ار فرمولهــا مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و در جــدول  4ارائــه شــده اســت.
جدول( :)5میانگین نظرات خبرگان در مرحله دوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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مولفه

میانگین فازی مثلثی

تکریم ارباب رجوع
خود نظارتی
عدالت در برخورد کارکنان
قانون گرایی کارکنان و مدیران
جانشین پروری
سازگاری با محیط
استاندارد سازی خدمات قابل ارائه
دولت الکترونیک
سیاست زدایی نظام اداری
شایسته ساالری کارکنان و مدیران
تعلق سازمانی
خود کارآمدی

)(0/۰،04/0،15/73
)(0/۰،05/0،15/89
)(0/۰،03/0،15/95
)(0/۰،08/0،15/83
)(0/۰،04/0،16/94
)(0/۰،04/0،15/92
)(0/۰،05/0،16/90
)(0/۰،05/0،15/68
)(0/۰،04/0،15/92
)(0/۰،06/0،25/71
)(0/۰،08/0،15/84
)(0/۰،01/0،16/81

میانگین فازی
زدایی شده
0/70
0/87
0/92
0/81
0/91
0/89
0/88
0/66
0/89
0/78
0/81
0/80

کد
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

تناسب سازمانی
استقرار سیستمهای مدیریت بهره وری
وفاداری سازمانی
نهادینهسازی فرهنگ نقد و نقدپذیری
عدم تمرکز اداری
تصمیم گیری مشورتی
نو آور بودن
انضباط اداری –مالی
هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف
مراجعه کنند گان
آموزش و پرورش کارکنان و مدیران
اخالقیات
وجدان کاری
یادگیری مستمر
شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری
ارتقاء فرهنگ سازمانی
نظام نظارت و کنترل داخلی سازمان
باال بودن حقوق و در آمد کارکنان
سیستم درست و امن
کارتیمی
نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه
تقویت نگرش و باورهای دینی
الگوی مصرف
تعادل کار -زندگی
انگیزش شغلی
پاسخگویی

)(0/۰،03/0،15/95
)(0/۰،14/0،11/84
)(0/۰،12/0،16/83
)(0/۰،03/0،15/95
)(0/۰،03/0،16/95
)(0/۰،04/0،16/93
)(0/۰،12/0،09/21
)(0/۰،03/0،15/94
)(0/۰،08/0،15/84
)(0/۰،09/0،21/70

0/92
0/85
0/82
0/92
0/91
0/90
0/22
0/89
0/80
0/68

S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22

)(0/۰،11/0،32/88
)(0/۰،06/0،20/85
)(0/۰،11/0،19/73
)(0/۰،10/0،25/79
)(0/۰،09/0،22/84
)(0/۰،11/0،28/88
)(0/۰،08/0،29/79
)(0/۰،07/0،23/71
)(0/۰،09/0،28/83
)(0/۰،03/0،15/94
)(0/۰،10/0،23/74
)(0/۰،08/0،29/90
)(0/۰،11/0،28/77
)(0/۰،09/0،22/73
)(0/۰،12/0،28/85
)(0/۰،08/0،24/79

0/75
0/82
0/71
0/77
0/80
0/83
0/71
0/75
0/77
0/90
0/70
0/83
0/75
0/71
0/79
0/70

S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S23
S33
S34
S35
S36
S37
S38

233

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

شکل( :)4نتایج نظرسنجی مرحله دوم

بــا توجــه بــه دیدگاههــای ارائــه شــده در مرحلــه اول و مقایــس ان بــا نتایــج ایــن مرحلــه
،در صورتــی کــه اختــاف بیــن دو مرحلــه کمتــر از حــد آســتانه خیلــی کــم ( )0/1باشــد فراینــد
نظرســنجی متوقــف میشــود.

با توجه به فرمول باال میزان اختالف بین مراحل اول و دوم به شکل زیر میباشد:
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جدول( :)6میانگین اختالف دیدگاه خبرگان در مرحله نخست و دوم
مولفه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تکریم ارباب رجوع
خود نظارتی
عدالت در برخورد کارکنان
قانون گرایی کارکنان و مدیران
جانشین پروری
سازگاری با محیط
استاندارد سازی خدمات قابل ارائه
دولت الکترونیک
سیاست زدایی نظام اداری
شایسته ساالری کارکنان و مدیران
تعلق سازمانی
خود کارآمدی
تناسب سازمانی
استقرار سیستمهای مدیریت بهره وری
وفاداری سازمانی
نهادینهسازی فرهنگ نقد و نقدپذیری
عدم تمرکز اداری
تصمیم گیری مشورتی
نو آور بودن
انضباط اداری  -مالی
هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف
مراجعه کنند گان
آموزش و پرورش کارکنان و مدیران
اخالقیات
وجدان کاری
یادگیری مستمر
شفافیت در امور و پرهیز از پنهان کاری
ارتقاء فرهنگ سازمانی
نظام نظارت و کنترل داخلی سازمان
باال بودن حقوق و در آمد کارکنان

مرحله اول

مرحله دوم

0/79
0/71
0/91
0/79
0/85
0/82
0/66
0/58
0/82
0/84
0/66
0/76
0/91
0/86
0/88
0/85
0/78
0/56
0/66
0/85
0/66
0/79

0/70
0/87
0/92
0/81
0/91
0/89
0/88
0/66
0/89
0/78
0/81
0/80
0/92
0/85
0/82
0/92
0/91
0/90
0/22
0/89
0/80
0/68

اختالف مرحله اول
و دوم
0/09
0/16
0/01
0/02
0/06
0/07
0/21
0/08
0/07
0/06
0/15
0/04
0/01
0/01
0/06
0/07
0/04
0/34
0/44
0/04
0/14
0/11

0/73
0/88
0/77
0/67
0/79
0/70
0/64
0/59

0/75
0/82
0/71
0/77
0/80
0/83
0/71
0/75

0/02
0/06
0/06
0/01
0/01
0/13
0/07
0/04
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31
32
33
34
35
36
37
38

0/80
0/78
0/77
0/85
0/83
0/80
0/79
0/72

سیستم درست و امن
کارتیمی
نهادینه سازی فرهنگ تشویق و تنبیه
تقویت نگرش و باورهای دینی
الگوی مصرف
تعادل کار -زندگی
انگیزش شغلی
پاسخگویی

0/03
0/12
0/07
0/02
0/08
0/09
0/00
0/02

0/77
0/90
0/70
0/83
0/75
0/71
0/79
0/70

همانگونــه کــه جــدول فــوق نشــان میدهــد در مولفههــای شــماره 28 ، 22، 21 ،7،11،18،19، 2
 32 ،اعضــای گــروه خبــره بــه اتفــاق نظــر نرســیده انــد ومیــزان اختــاف نظــر در مراحــل اول و دوم
بیشــتر از حــد آســتانه خیلــی کــم ( )0/1بــوده لــذا نظرســنجی در خصــوص مولفههــای فــوق ادامــه
مییابــد  .اعضــای گــروه خبــره ار بیــن مولفههــای 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 مفهومیتحقیــق حــذف گردیــد.
در مرحلــه ســوم ضمــن اعمــال تغییــرات الزم در مولفههــا ومعیارهــا مدل،پرسشــنامه ســوم تهیــه
گردیــده و همــراه بــا نقطــه نظــر قبلــی هــر فــرد ومیــزان اختــاف آنهــا بــا دیــگاه ســایر خبرگان،مجــددا
بــه اعضــای گــروه خبــره ارســال گردیــد .بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن مرحلــه نظــر ســنجی از 38
مولفــه موجــود در مرحلــه قبــل  29،مــورد متوقــف گردیــده و نظــر ســنجی در مــورد  8مولفــه باقیمانده
صــورت گرفتــه اســت .
جدول( :)7نتایج شمارش پاسخهای مرحله سوم نظرسنجی
میزان موفقیت
1

خود نظارتی

2

استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه
تعلق سازمانی
تصمیم گیری مشورتی

3
4
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خیلی زیاد
29

زیاد
8

متوسط
1

کم
0

خیلی کم
0

28

11

0

1

0

21
27

15
10

3
1

1
1

0
0

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400
5
6
7
8

هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص حقوق
و تکالیف مراجعه کنند گان
ارتقاء فرهنگ سازمانی
کارتیمی

32
18

5
17

1
2

0
1

0
1

27
28

10
11

1
0

1
1

0
0

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

1
2
3
4
5
6
7
8

کد

مولفه

میانگین فازی مثلثی

خود نظارتی
استاندارد سازی خدمات قابل
ارائه
تعلق سازمانی
تصمیم گیری مشورتی
هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص حقوق
و تکالیف مراجعه کنند گان
ارتقاء فرهنگ سازمانی
کارتیمی

)(0/۰،05/0،15/91
)(0/۰،08/0،16/85

میانگین فازی زدایی
شده
0/89
0/84

T1
T2

)(0/۰،05/0،15/90
)(0/۰،05/0،16/91
)(0/۰،06/0،14/89
)(0/۰،12/0،25/82

0/88
0/90
0/85
0/74

T3
T4
T5
T6

)(0/۰،04/0،16/93
)(0/۰،05/0،14/90

0/91
0/87

T7
T8

شکل( :)5نتایج نظرسنجی مرحله سوم
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بــا توجــه بــه فرمــول چنــگ لیــن میــزان اختــاف نظــر خبــرگان در مراحــل دوم و ســوم در جــدول
 8آمــده اســت.
جدول( :)8میانگین اختالف دیدگاه خبرگان در مرحله دوم و سوم
مولفه
1
2
3
4
5
6
7
8

خود نظارتی
استاندارد سازی خدمات قابل ارائه
تعلق سازمانی
تصمیم گیری مشورتی
هدفمندی امور
اطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف
مراجعه کنند گان
ارتقاء فرهنگ سازمانی
کارتیمی

مرحله دوم

مرحله سوم

0/87
0/88
0/81
0/90
0/80
0/68

0/89
0/84
0/88
0/90
0/85
0/74

اختالف مرحله اول
و دوم
0/02
0/04
0/07
0/00
0/05
0/06

0/93
0/90

0/91
0/87

0/02
0/03

همانطــور کــه جــدول  8نشــان میدهــد میــزان اختــاف نظــر خبــرگان در مراحــل دوم و ســوم کمتــر
از حــد آســتانه خیلــی کــم ( )0/1میباشــد و لــذا نظــر ســنجی در ایــن مرحلــه متوقــف میشــود.
شکل ( :)6مقایسه نظر سنجی مرحله دوم وسوم
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بنابرایــن در طــی ســه مرحلــه نظــر ســنجی از  38مولفــه یــک مولفه(نــوآور بــودن) از مــدل
مفهومینهایــی تحقیــق حــذف گردیــد  .در ایــن ســه مرحلــه اســتفاده از تکنیــک دلفــی فــازی در
نهایــت مــدل مفهومیپژوهــش کــه بــر اســاس مبانــی علمیتحقیــق شــکل گرفتــه و براســاس نظــر
خبــرگان مــورد پاالیــش قــرار گرفتــه دارای  37مولفــه میباشــد.
عوامل رفتاری
اخالقیات
وجدان کاری
خو د کارآمدی
انگیزش شغلی
تعلق سازمانی
وفا داری سازمانی
تصمیم گیری مشورتی
عدالت در برخور د با کارکنان
آموزش و پرورش کارکنان و مدیران
الگوی مصرف
کارتیمی
تقویت نگرش و باورهای دینی

عوامل درون سازمانی
استقرار سیستمهای مدیریت بهره وری
استاندارد سازی خدمات قابل ارائه
دولت الکترونیک
جانشین پروری
تناسب سازمانی
نهادینهسازی فرهنگ نقد و نقدپذیری
پاسخگویی
باال بو دن حقوق و در آمد کارکنان
هدفمندی امور

سالمت نظام اداری

عوامل نظارتی
انضباط اداری  -مالی
نظارت داخلی سازمان
خو د 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(:)7مدل مفهومیتحقیق
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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
از عهــده ســازمانهایی بــر میآیــد کــه مجهــز بــه نظــام اداری ســالم باشــند .ســازمانهای دارنــده
ی نطــام اداری ســالم قــادر بــه تصمیــم ســازی و تصمیــم گیریهــای درســت  ،بــه جــا و مناســب
میباشند.ســازمانهایهای ســالم بــه عنــوان موجــودات زنــده و پویــا در محیــط ســالم و بــر اســاس
نیــاز واقعــی محیــط میتواننــد متولــد شــوند و بــا فراهــم شــدن امکانــات الزم و کافــی رشــد و توســعه
یابنــد و از طریــق اریــه خدمــات ســالم و ارزنــده  ،باعــث تامیــن نیازهــای محیطــی و تســهیل گــر
فرآینــد رشــد و شــکوفایی جامعــه گردنــد .بــا توجــه بــه خالءهــای نظــری و پژوهشــی موضــوع ،
هــدف مطالعــه حاضــر طراحــی الگــوی ســامت نظــام اداری در ســازمانهای دولتــی بــوده اســت .
ایــن الگــو در شــکل اولیــه شــامل خــود  38مولفــه بــوده و بعــد از پاالیشــان آن از دیــدگاه خبــرگان
 ،در چهــار بعــد و  37مولفــه و چندیــن زیــر معیــار معرفــی گردیــده اســت .بــه نظــر میرســد در
الگــوی نهایــی بــه دو بعــد ســازمانی و رفتــاری بیشــتر مــورد توجــه خبــرگان قــرار گرفتــه انــد و
مولفههــای بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد .لــذا در راســتای بهبــود و ارتقــاء ســامت نظــام
اداری در دادگســتریهای اســتانهای شــمالی طبــق پیشــنهادات خبــرگان و بررس ـیهای پژوهشــگر
مــوارد زیــر پیشــنهاد میگــردد:
 انتصــاب و ارتقــای کارکنــان و مدیــران دادگســتری بــر اســاس شایســتگیهای درونــی و کســبشــده ،و نهادینــه نمــودن مشــارکت همگانــی در امــر نظــارت خارجــی و داخلــی
 مشــارکت دادن کارکنــان در اداره امــور ،اســتفاده از سیســتم مدیریــت مشــارکتی کــه شــامل:تصمیــم گیــری مشــارکتی ،کارگروهــی و تیم ـیدر ســطح ســازمانی
 تاکیــد بــر ارزشــهای اخالقــی ،انســانی و اســامیدر محیــط کار ،الگــو قــرار دادن افــراد متعهــد وتشــویق کارکنــان در جهــت افزایــش ســامت اداری
 اعمــال رویههــای عادالنــه در توزیــع جبــران خدمــات و برخــورد عادالنــه در روابــط متقابــلشــخصی و احتــرام بــه کارکنــان ،میتــوان زمینــه بهبــود عملکــرد و ارتقــای ســامت اداری در محیــط
کار را فراهــم آورد.
 افزاشــی آگاهــی کارکنــان از اهــداف ســازمانی و شــفاف ســازی رویههــا و همچنیــن آمــوزش ضمنخدمــت در کاهــش فســاد اداری و پیشــگیری از آن مناســب میباشــند .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
در ســازمانهای مــا عــدم آگاهــی از قانــون ،باعــث بــروز نگــرش غلــط نســبت بــه ســازمان میشــود کــه
باعــث کاهــش ســامت اداری میشــود.
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 تقویــت زیــر ســاختهای دولــت الکترونیــک از طریــق ایجــاد پایــگاه اطــاع رســانی ،ارائــهالکترونیکــی خدمــات ،اتوماســیون اداری و ســایر مــوارد کــه باعــث شــفافیت قوانیــن و مقــررات ،و
حــذف ســطوح میانــی شــده و از ارتبــاط رو در روی مــردم بــا ســازمانها میکاهــد.
 مطالعــات مــا نشــان داد کــه بســیاری از نارضایتیهایــی کــه منجــر بــه فســاد میگردنــد ناشــیاز مقایســه افــراد در ســازمان بــا دیگــران اســت .بــر اســاس تئــوری برابــری افــراد دادههــا و ســتادههای
خــود را بــا هــم مقایســه میکننــد لــذا برپایــی اصــول نظــام پرداخــت مناســب و شــفاف بــر اســاس
ارزیابــی عملکــرد و نظــام شایســته ســاالری بــه جــای خویشــاوند ســاالری توصیــه میشــود.
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Identification and ranking of indicators affecting the
health of the administrative system with fuzzy Delphi approach (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 organizational goals, low productivity, client dissatisfaction, inadequate administrative
health, low job satisfaction, slowness of work processes, administrative irregularities, 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 system. Data collection tools are interviews and questionnaires and fuzzy Delphi technique 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 classifying 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.
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