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 چکیده

آن محقق به دنبال چگونگی ایجاد سالمت اداری در یک سازمان مهم در  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سالمت اداری است که در

ات انجام اداره امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالع

نکه نوع تحقیق اکتشافی و روش هرداری تهران در نظر گرفته است. با توجه به ایش 2شده در این خصوص محقق، جامعه آماری تحقیق را کارکنان منطقه 

بنابراین روش تحقیق پیمایشی است. روایی پرسشنامه از طریق تائید خبرگان و پایایی  ؛ها پرسشنامه است آوری اطالعات میدانی و ابزار گردآوری داده جمع

 تحقیق از طریق روش تی آزمون شدند. فرعی ید رسید و در نهایت سواالت ابزار سنجش از طریق آزمون آلفای کرونباخ به تائ

فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، قضایی، ارزشی و تحقیق یعنی تأثیر عوامل  سواالت فرعیکه تمامی  های آماری حاکی از آن است نتایج حاصل از تحلیل
بندی آزمون فریدمن از بین کلیه عوامل این تحقیق، عامل ساختاری بیشترین و  رتبه و با توجه به نتایج اند بر سالمت اداری شهرداری تائید شده ساختاری

 عامل ارزشی کمترین اثرگذاری را بر سالمت اداری شهرداری دارد. 

 سالمت اداری تحول، نظام اداری،  واژگان کلیدی:

 

 قدمهم -1

ها در قرن بیست و یکم میالدی،  دولتها و  وضوع اصلی و مهم سازمانم
است. همان  "مدیریت تغییر"و  "پذیری انعطاف"، "خلق و زایندگی"

طوری که جامعه از سطح کشاورزی به صنعتی و سپس به فراصنعتی و در 
انداز آن نیز  نهایت به جامعه اطالعاتی حرکت کرده، مدیریت و چشم

ای  ندبعدی و پیچیدهمتحول شده است. مدیران در عصر حاضر وظایف چ
دارند و باید بتوانند با آگاهی، حرکت خالقانه و بصیرت الزم، به طور 

دولتی نیز در نمایند. در عرصه مدیریت کارآمد و اثربخش مدیریت 
دی، تکنولوژیکی و اطالعاتی، های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصا زمینه
تغییرات سریع و سازی با  یش از پیش سعی دارند برای هماهنگب ها دولت

خود اقدام نمایند. چرا که آنان  "تحول نظام اداری"چند جانبه در جهت 
شکالت های گذشته پاسخگوی حل م اند؛ ادامه روش به این نتیجه رسیده

های اخیر  اداری در کشور ایران نیز در دهه امروز و فردا نخواهد بود. تحول
ذشته دنبال شده است؛ به صورت پراکنده اما با شتاب بیشتری نسبت به گ

ولی هنوز نظام اداری ایران تا رسیدن به نتیجه مطلوب و هماهنگ شدن 
با تغییرات محیطی و جهانی راه زیادی را در پیش دارد و داشتن مدل 

ناپذیر برای  اداری به عنوان یک ضرورت اجتناب جامع و منسجم تحول
 باشد.  می نظام اداری

سالمت اداری یکی از مهمترین مسائل جلوگیری از بروز فساد و تأمین 
سازمان است که هر سازمانی خواهان شناخت ماهیت بروز این مسأله و از 

شهرداری تهران به باشد. با وجود فراگیر بودن فساد، بین بردن آن می
عنوان یک سازمان عمومی و سازمانی با گستردگی جغرافیایی و خدماتی، 

با توجه به مباحث مطرح  .]61[ در امان نخواهد بود مسألهاز ابتالء به این 
شده که مبین این مهم است که حفظ و بهبود سطح سالمت اداری از 

ی امروزی است و این ها های رهبران و مدیران سازمان هغدغمهمترین د
شود مگر با شناخت عوامل موثر بر تحول سالمت اداری و  همه میسر نمی

تالش در جهت ارتقاء سالمت اداری شهرداری آگاهی از وضعیت فعلی و 
توان با شناسایی  مسأله حائز اهمیت این است که، میدر این بین  .تهران

 6عوامل اثرگذار بر ارتقاء سالمت اداری، تقویت این عوامل و برطرف کردن
های موثری در جهت تحول سالمت نظام اداری در  موانع موجود، گام

تر مسأله اصلی تحقیق فوق  بیان سادهشهرداری تهران برداشت. به 
 .باشد می "شهر تهران شهرداریدر چگونگی ایجاد سالمت اداری "

 "ناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سالمت اداریش"، سواالت اصلی بنابراین
آیا هر یک از عوامل "و سواالت فرعی آن  "بندی این عوامل اولویت"و 
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و ساختاری بر سالمت اداری  فرهنگی، مدیریتی، ارزشی، قضایی، سیاسی
 باشد. می "در شهرداری تهران تأثیرگذار است؟

 مبانی نظری -2

 1تحول 2-1
به معنای لغوی یعنی تغییر و دگرگونی؛ پرواضح است که در این  تحول

جستار منظور از تحول، معنای لغوی آن نیست بلکه منظور از آن 
کردن خالءها و عرضه ها و پر  دگرگونی رو به کمال و برطرف کردن نقص

های موثر است و در یک کلمه، تحول  های مفید و به کارگیری روش تازه
توان  در یک تعریف کلی تحول سازمانی را میمطلوب موردنظر است. 

در  ها ها و تغییرات قابل توجهی در سازمان فرایندی که طی آن دگرگونی"
 تعریف کرد. "گیرد جهت نیل به وضع مطلوب شکل می

 

 2سازمان 2-2
یافته از روابط متقابل افراد برای دست یاافتن باه    سازمان فرایندهای نظام

که ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شاامل   استهای معین  هدف
هاا و ساایر    مراتب هدف ها، سلسله ها، روابط بین افراد، فعالیت تعیین نقش

ساازمانها  حاضر  عصردر . ]21[ کند های سازمان است، منعکس می ویژگی
 اناد.  نماوده  دایا پ یو اجتماع یای در ساختار فرهنگواال و برجسته گاهیجا
افااراد در  یماارتبط بااا زناادگ یاتیااح و یاساساا هااایتیاااز فعال ارییبساا

ممکن ریا غیباا   هاا تقر  ساازمان  بدونی و زندگ ردیپذ یها صورت م سازمان
و  رفااه  نیمأهمه جانبه و تا  شرفتیو پ تیبه موفق لین نیاست. با وجود ا

باه   منظاور  نیبلکه برای ا ابد،ی یرف وجود سازمان تحقق نمبه صِ ش،یآسا
هاا باه صاورت     ساازمان  . ]62 [ اسات  ازین اثربخش های کارآمد و سازمان

به منظاور   ن،یند بنابراجهموا رییو در حال تغ ایپو یهاطیبا مح یا ندهیفزا
 ساازگار ساازند   یطیمح راتییخود مجبورند که خود را با تغ ییایپو و بقا

 و راتییا تغ ریبتوانند مس ،یامعه امروزجت البا تحو ینگهماهکه عالوه بر 
 راتییا تغ نیکرده و قادر باشند که ا ینیبشیپ ندهیآ در زیرا ن ها یدگرگون
 تیداها  بهتار  یاناده یسااختن آ  یت مطلوب بارا التحو جادیهت اجرا در 
های  سازمانسه دسته: آنها به  هها با توجه به اهداف اولی سازمان .]7[ کنند

های دولتی  های تولیدی و خدماتی؛ سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی؛ سازمان
 .]6[ شوند تقسیم میو خصوصی 

 3نظام اداری 2-3
ها و نهادهای دولتی و عمومای اطالق  نظام اداری به مجموعه سازمان

نظام اداری  . ]61[ دهند کاالهای عمومی را ارائه میشود که خدمات و  می
حکومتی مبین نگرش حاکمیت و دولت به نحوه اداره و مدیریت آن  هر

کشور است. نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
ای  های کالن جامعه به اندازهفرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام

تعیین کننده است که بدون طراحی یک نظام اداری منطقی و کارآمد، 

                                                 
1- Change 

2- Organization 

3  - Administrative system 

 منزله به اداری در واقع نظام . ]2[دستیابی به اهداف مزبور عملی نیست
 آن درست کارکردهای که است، جامعه هر سیاسی نظام اجرایی بازوی
 موجب آن نادرست عملکردهای و ضعف نظام، بالندگی و پویایی تواند می

 توجه بنابراین. شود حاکم نظام فروپاشی و بعضا  مشروعیت سلب بدبینی،
 کمک تواند می آن دقیق شناسی آسیب و جامعه هر اداری نظام به بنیادی
 بتوانند موقع، به تشخیص با که باشد جامعه آن سیاستگذاران به شایانی

 و شناخت دقیق نظام اداری، اصول. ]1[ بیاندیشند را الزم های حل راه
 در را ما تواند می آن بر حاکم داخلی و محیطی و شرایط جامعه مبانی
 اجرایی های برنامه تدوین نیز و آن راهبردهای و ای مرحله اهداف تبیین
نظام  .]26 [کند فراهم را اداری نظام اصالح تحقق زمینه و کند کمک
 یاسیباز و بسته س یو فضا یاسینظام س ریو تحوالت آن تحت تاث یادار

 عبارت است از یهدف تحول ادار کهیآن کشور قرار دارند. در صورت
طلوب و مدولت  کیبا نقش  ینظام ادار یها تیو قابل هایانطباق توانمند

 یدهاابتدا توسعه نها نکهیمگر ا ستین ریپذ امر امکان نیال است. ا دهیا
را  یاسیو اصالحات س میمقدم بدان یو ادار یرا بر توسعه اقتصاد یاسیس

  .]67[ میدر دستور کار دولت قرار ده یحداقل همزمان با تحوالت ادار
 
 4سالمت اداری 2-4

رود. اما بیش از آنکه  می به کار 1سالمت گاهی در معنا و مفهوم تندرستی
سالمت با مفهوم تندرستی مورد توجه قرار گیرد، در معنای متضاد فساد 

تعریف و تشریحی که از سالمت نامه وبستر  در لغت. ]21[ رود می به کار
ارائه شده است بدین شرح است: پایبندی زیاد به کدهای اخالقی، 

سالمت بیش از فقط . ]27[ های ویژه و ... و مترادف با فاسد نبودن ارزش
تر و یک نقطه  رعایت کردن قواعد و قوانین است. قانون حدی پایین

سالمت ترکیبی از مشی  بیند. خط عزیمت اخالقی حداقلی را تدارک می
کند. از یک طرف یک سازمان باید  سرکوب و پیشگیری را ایجاب می

اقداماتی را اگر که کار کنش به نحو نامناسبی عمل کنند انجام دهد 
هایی انجام  )سرکوب( و از طرف دیگر، باید همه کار را برای تغییر وسوسه

نامناسبی های مدنی به نحو  توانند سبب شوند خدمت گزاره می دهد که
عمل کنند )پیشگیری(. تقدم باید به پیشگیری داده شود. نه فقط 

گذاری  پیشگیری موثرتر است بلکه با در نظر گرفتن همه جوانب، سرمایه
های ایجاد شده از رفتار  ها کمتر از هزینه ترمیم آسیب بسیاری وقت
  .]21[ نامناسب است

ها و  کنشبرآیند است که  سالمت اداری یک واقعیت اجتماعی
های مجموع کارکنان سازمان است. سازمان سالم، سازمانی است  واکنش

که در مبادله اطالعات مورد اعتماد است، دارای قابلیت انعطاف و خالقیت 
برای ایجاد تغییرات الزم بر حسب اطالعات به دست آمده است، نسبت به 

س از اهداف سازمان، یگانگی و تعهد وجود دارد. حمایت داخلی و تر
آورد؛ زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب  آزادی، تهدید را فراهم می

رساند، قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای عالقه به کل نظام،  می
  .]61[ کند می حفاظت از خود را تحریک

                                                 
4- Administrative health 
5- Health   



 و همکار / شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سالمت اداری  غالمرضا معمارزاده طهران

 

10 

 که است "اداری سالمت" کارآمد، اداری های نظام مظهر و نمود بزرگترین
کند.  می عمل حاکم سیاسی های نظام حیات برای محرکی منزله به

نقطه مقابل فساد اداری دانست که یکی از  توان را می سالمت اداری
ها و عدم برقراری عدالت و رفاه  عوامل بر هم خوردن توزیع عادالنه فرصت

یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است  .]1[ است اجتماعی
جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی  که به رفاه و آسایش فکری،

انسانی در کنار تولید کاال و ارائه خدمت براساس نیاز واقعی مشتری و با 
سودآوری منطقی توجه دارد. دستیابی به  و توجه به کیفیت و کمیت آن

چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر است که کلیه عوامل سازمان در 
سازمان به  "سالمت"تمرکز بر  .]1[ اهداف سازمان حرکت نمایند جهت

 عدم سالمت امدهاییپ نیاز مهمتر آن است. "تیموفق"معنای تمرکز بر 
کارکنان، از هم  تیتوان به مواردی چون کاهش رضا یم یسازمان
کاهش همکاری و  کاهش نوآوری، اختالفات، شیکاری، افزا یختگیگس
بزرگ شدن بنگاهها، پراکندگی  .]24[ خدمات اشاره نمود تیفیک

جغرافیایی و رشد فناوری، زمینه وسوسه ارتکاب تقلب در مدیران، 
کارکنان و افراد بیرونی مرتبط با سازمانها و بنگاهها را فراهم کرده است. 

 ؛شم پوشیدآن چتوان از  مینتقلب و فساد واقعیتی است که به راحتی 
نتیجه  به خطر افتد و درمت نظام اداری الشود س معضلی که موجب می
 .]1[ جامعه را فراگیرد ،اعتمادی رود و فضای بی الهزینه کسب و کار با

انگیزه ارتکاب به فساد اداری و دوری از سالمت اداری را باید در قلمرو 
علوم اخالق، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی تحلیل کرد؛ زیرا 

معلول مجموعه ای از شرایط ای وسیع و گسترده است که  فساد، پدیده
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور است و نمی توان آن را 

بررسی تجارب کشورهایی  .]0[ به یک حیطه و حوزه خاص محدود کرد
اند، نشان  های اساسی برداشته سالمت اداری گام که در جهت ارتقای

ی از و اهتمام ملّهای قانونی  های همه جانبه و ضمانت دهد که برنامه می
است. البته باید اذعان  آمیز کاهش فساد اداری بوده جمله الزامات موفقیت

 داشت که با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی، حقوقی و سیاسی
رایط شکشورهای مختلف، باید راهبردهای اصالحی بررسی و با عنایت به 

تدابیر الزم  دهد، اجتماعی که در آن فساد اداری رخ می خاص محیط
بندی کلی به رویکردهای  ها در یک تقسیم مهمترین برنامه اتخاذ شود.
عوامل محیطی در اصالح  .]3[ گردد انضباطی و فرهنگی برمی ساختاری،

به ساختار اداری بخش دولتی در ایران تأثیر بسزایی دارد زیرا از یک سو 
ای برای فشاری  هایران از درآمد نفت معموال  زمین لحاظ برخورداری کشور

ساختارها و نهادهای اداری و  یافته، جدی اقتصادی و مجبور کردن سازمان
؛ از مدسازی وجود نداشته و یا بسیار ضعیف بوده استآاجرایی برای کار

توان گفت، احزاب عمده و جدی با  سیاسی میسوی دیگر به لحاظ 
بات آن دموکراسی و روابط و مناس در نظام ،کارکردهای یک حزب واقعی

از کارکردهای دو عامل  تا زمانیکه بنابراین بایددر ایران وجود ندارد. 
 و ها الذکر محروم هستیم از سایر اجزاء جامعه مدنی، یعنی سازمان فوق

ثیرگذاری بر مردم ساالری و نظام اداری أنهادهای غیردولتی در جهت ت
 اداری برداریمهایی در جهت تحول سالمت  تا بتوانیم گام گیری کنیم بهره

مبارزه با فساد اداری نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت  .]23[

تواند متکفل، سالمت اداری گردد. تعامل میان سه ضلع دولت، بخش  نمی
یدن به شرایط مطلوبتر خواهد بود. خصوصی و نهادهای مدنی متضمن رس

ت که در این زمینه الگوی حکمرانی خوب اس حیکی از رویکردهای مطر
مطابق این الگو سه ضلع دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در به 

ارتقای  .]66[ های ضد فساد نقش بسزایی دارند تالشسرانجام رسیدن 
به هرگونه تالش برای بهبود توانایی سازمان که موجب شود سالمت اداری 

 ساازمان باه درساتی وظاایف خود را انجام دهد و به اهداف خود نایل آید
و همچنین پیشگیری از عواملی که ساازمان را از اجرای وظایف و 

های انسانی  بهبود در سازمان به جنبه. ]60[ دارد دستیابی به اهداف بازمی
ها و اقدامات عملکرد  دارد و درصدد تغییر در نگرش، ارزش سازمان توجه

 مدیریت به منظور بهبود در عملکرد سازمانی است. بهبود و ایجاد تحول
ها اقدامی همه جانبه است که تغییر در یک بخش از سازمان،  در سازمان

های مرتبط همسو گردد. این موضوع، به طور  باید با تغییر در سایر بخش
 های ادراکی مدیران مرتبط است روشن به شناخت، دانش، بینش و مهارت

]20[.  

 1توسعه 2-5
های سالم و داشتن سازمانجانبة جامعه،  الزمه رشد و توسعة همه یقینا 

منفعت باال یا  های سالم تنها در داشتن سود و پویاست. ویژگی سازمان
بلکه سازمان سالم، سازمان متشکل از  تعداد کارکنان و مدیران آن نیست

نیروی انسانی خالق، سازنده و متعهد است که از روحیه و عملکرد خوبی 
حتی  ا به اهداف خود برسد وسازد تبرخوردار است و سازمان را قادر می

یکی از مبانی  .]4[ آورد می رشد و شکوفایی جامعه را نیز فراهمموجبات 
ه ای، نظام اداری و مدیریت آن است. بدیهی است ک توسعه در هر جامعه

ساز تحقق  کننده و زمینه تواند تسهیل نظام اداری مطلوب و کارآمد، می
ظام اداری هر کشوری، چراکه ن های توسعه قرار گیرد. های برنامه  هدف

های از پیش تعیین  ها برای نیل به هدف کلیه فعالیتکننده  سیستم تنظیم
شده است. متأسفانه موضوع بسیار مهمی که همواره از سوی 

ته و اندرکاران امور اداری کشور و افراد مسئول مورد غفلت قرار گرف دست
سعه است؛ در حالیکه اگر گیرد، رابطه و نقش متقابل نظام اداری و تو می

 این امر با دقت بررسی شود، مشخص خواهد شد که نظام اداری در توسعه
کند به نحوی که بدون داشتن یک  هر جامعه ای نقش اساسی ایفاء می

  .]22[ نظام اداری سالم، دستیابی به توسعه ناممکن است

 های نظام اداری سالم ویژگی 2-6
های نظام اداری براساس نیازهای واقعی جامعاه شاکل    دستگاه -

 گرفته باشند؛ 

ها افرادی با دانش، تعهاد ساازمانی و باا     نیروی انسانی سازمان -
 روحیه باشند؛

و قوانین نظام اداری جنبه انگیزناده داشاته باشاند ناه      ها نظام -
 بازدارنده؛

 دادهای واقعی اهتمام ورزد؛ به ارزیابی عملکرد براساس برون -

                                                 
1  - Development 
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هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت اختیار توزیاع   -
 شده باشد؛

های بیرونی باه خاوبی واکانش     پذیر و نسبت به محرک انعطاف -
 نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز کند؛ 

 رضایت مشتری را به عنوان اصل اولیه تلقی کند؛ -

 فاده کند؛از بازخوردهای نظام به طور مستمر در اصالح آن است -

هااا  دهاای دسااتگاه پااذیری و گاازارش پاسااخگویی، مساائولیت -
 گیرد؛ می درخصوص عملکردشان به طور جدی مورد توجه قرار

شاافافیت، افاازایش آگاااهی مااردم از تصاامیمات، عملکاارد و   -
  .]64[ سازوکارهای نظام است

 های نظام اداری در وضع موجود ویژگی 2-7
 بخشی نگر و درون گرا -
 نزدیک بینروزمره مدار و  -
 تحول گریز و محافظه کار -
 مشارکت ناپذیر، خودمحور و افزون طلب -
 گرا، سنتی و دانش گریز تجربه -
 نظم و ناهماهنگ بی -
 گر، مجری، رقابت پذیر و دولت مدار مداخله -
 تعهدپذیر و اخالق گرا -
  .]63[ بالقوه توانمند و مستعد تحول -

 مشکالت نظام اداری 2-8
تحول و اصالحات در مدیریت بخش عمومی  اهم مشکالت نظام اداری که

 کند عبارتند از: ایجاب می
عدم وجود تعریفی صحیح و قطعای از دولات و رشاد نامتناساب      -

کمی کارکنان دولت و عدم پاسخگویی حجم فعلی آن در برخای  
  ؛امور از

عدم وجود تعریفی دقیق و قطعی میان وظیفاه ملّای و اساتانی و     -
 ت محلی؛غیرذاتی بودن اختیارات مقاما

های اجرایی از نظر اختالط در توزیع نامناسب وظایف بین دستگاه -
 سیاستگذاری، اجرا و ...؛

 ی اجرایی؛ ها عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد دستگاه -

 ها؛  عدم وجود ضابطه مشخص جهت انتصابات و عزل -

ی مهام  ها عدم وجود الگوهای مدیریتی مناسب جهت اداره بخش -
 و وسیع کشور؛ 

انگیزه پایین کارکنان دولت جهت ارائه مناسب خادمات و جلاب    -
مقرراتی، عدم توجه باه   رضایت مردم به دلیل مشکالت معیشتی،

 صحیح و....؛ وجود نظام ارزشیابی عدم ساالری، شایسته

عدم امکان جذب و نگهداری نیروی انساانی قاوی و توانمناد در     -
 های ستادی، تخصصی و فکری؛بخش

 امع آموزش کارکنان دولت؛ فقدان برنامه ج -

 وجود مشکالت اساسی در بخش تأمین اجتماعی و بازنشستگی؛  -

عدم ارتباط ارتقاء شغلی کارکنان دولت با رضایت ماردم و اربااب    -
 رجوع؛

 وجود فساد اداری؛  -

های سانتی و قادیمی در ارائاه خادمات و عادم       استفاده از روش -
 استفاده از فناوری اداری؛ 

  .]63[ و ناسخ ومنسوخ راجع به موارد خاص وجود قوانین متعدد -

  1عوامل فرهنگی 2-9
 متجلای  رفتااری  و هنجارهاای  هاا  هاا، دیادگاه   عقایاد، ارزش  در فرهنگ

ها  یکی از ابعاد محیطی سازمان است که از ارزش فرهنگیعوامل  شود. می
ساازی   آن شاامل نهادیناه   یهاا  مولفهشود و  و باورهای مشترک ایجاد می

 الگاوی  رعایات  و جویی نقدپذیری، فرهنگ سازمانی، صرفه فرهنگ نقد و

 باشد. مصرف اموال عمومی، فرهنگ خودکنترلی می

2عوامل ارزشی 2-11
 

 عناوان  باه  یکی از ابعاد محیطی سازمان اسات کاه قادرناد    ارزشیعوامل 
ی آن هاا  گیرناد و مولفاه   قارار  سازمان در ها سیاست تدوین جهت مبنایی

هاای ناساالم ساازمانی،     پیشاگیری از فعالیات  های اخالقای،   شامل ارزش
 باشد. اثرگذاری فرهیختگان و کارگزاران می

 3عوامل قضایی 2-11
های آن شامل  از جنس نظارت و کنترل است که مولفه قضاییعوامل 

سازی نظام اداری از مدیران و کارکنان فاسد، بازگرداندن اموال  پاک
 باشد. اداری می عمومی، شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد

 4عوامل سیاسی 2-12

هاای آن   از جنس رفتار است برای کسب قدرت کاه مولفاه   سیاسیعوامل 
شامل توسعه نهادهاای سیاسای، حکمرانای خاوب، ارتقاا رضاایتمندی و       

 باشد. می اعتماد مردم

 5عوامل ساختاری 2-13
یک عامل محیطی است چون ساختار بر حساب عوامال    ساختاریعوامل 

گرایی، کنترل و  های آن شامل قانون شود و مولفه گیری می ساختاری اندازه
نظارت مستمر و کارآمد، اصالح ساختار اداری، رعایت اصال پاساخگویی،   

گیری مشارکتی، تمرکززدایی اداری، تناساب وظاایف و اختیاارات،     تصمیم
 باشد. فیت امور در نظام اداری میسازی سازمان، شفا چابک

 6عوامل مدیریتی )رفتاری( 2-14
هاای ایجااد کنناده رفتاار      زمیناه یک نمود فردی است که  رفتاریعوامل 

هاای آن شاامل عادالت در برخاورد باا       است و مولفاه صحیح در کارکنان 

                                                 
7- cultural factors 

2 - Value factors 

3  - Judicial factors 

4- Political factors 

5  - Structural factors 

6- Management factors (Behavioral) 
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کارکنان، رعایت شایسته ساالری، انضباط اداری و مالی، تشاویق و تنبیاه   
زینش صاحیح مادیران و کارکناان، عملکارد نیاروی انساانی،       کارکنان، گ

 باشد. می توانمندسازی نیروی انسانی، اصالح نظام حقوق و دستمزد

 پژوهش شناسی روش -3

 از حیثکاربردی، – اکتشافیتحقیقات از نوع براساس هدف تحقیق حاضر 
ای، روش نمونه تک ، نحوه اجراءرویدادی پسها  روش پیمایشی، نوع داده

پاسخگویی به سواالت ) میدانیهای  ترکیبی از روشآوری اطالعات گرد
و کتابخانه ای )تدوین ادبیات تحقیق و تنظیم چارچوب  (پرسشنامه

گیری تصادفی  روش نمونه ،، ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهنظری(
)برای تحلیل سواالت مربوط ها، آمار توصیفی  تحلیل داده، تجزیه و ساده
و آمار ( Anovaمیانگین و  از آزمون اطالعات جمعیت شناسیبه 

یین نرمال یا اسمیرنوف برای تع_آزمون کولموگروف: از استنباطی
ها از آزمون پارامتریک  با توجه به نرمال بودن داده، ها غیرنرمال بودن داده

برای مشخص شدن تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل  (Student-t)آزمون 
عوامل موثر بر  بندی ن به منظور اولویتآزمون فریدمبر متغیر وابسته، از 

 جهت تعیین رتبه میانگینآزمون میانگین تحول سالمت اداری و از 
 های هر مولفه استفاده شده است. شاخص

 مدل مفهومی-4

که به موجب آن عقالنیات،  چارچوب نظری تحقیق نهادگرائی جدید است 
دهی یک سازمان نقش دارد. لذا با توجه به سوال  بوم و هم شکلی در شکل

اساسی پژوهش مبنی بر اینکه چه عاواملی بار ساالمت اداری شاهرداری     
 تهران تأثیرگذار است مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است.

 
 

 

 جامعه آماری-5

تهران باه   2جامعه آماری پژوهش فوق، تمامی کارکنان شهرداری منطقه 
نفر است. به دلیل استفاده از آمار اساتنباطی و جهات تعمایم     130تعداد 

انجام شد. براساس جدول مورگاان و باا   نتایج به کل جامعه، نمونه گیری 
نفر به عنوان نموناه   201نفر(،  130توجه به تعداد اعضای جامعه آماری )

 201پرسشنامه توزیع شد که از ایان تعاداد    213انتخاب شدند و در کل 
 پرسشنامه بطور کامل دریافت شد. 

 2و پایایی 1روایی-6

قضاوتی باه تعاداد    نمونهیک روایی پرسشنامه از طریق تائید خبرگان، که 
از مجموع نظران شامل مدیران اجرایی انتخاب گردید که  نفر از صاحب 23
ساوال   03سوال مطرح شده در مرحله اعتبارسانجی پاساخگویان باه     12

ناسب ی نامها سوال پاسخ 62ی کامال  مناسب و مناسب دادند و به ها پاسخ
و پایاایی  و یا کامال  نامناسب دادند بنابراین روایی پرسشنامه محرز گردید 

( باه تائیاد   α=  34411ابزار سنجش، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )
باه   آزمون شدند. tرسید و در نهایت سواالت فرعی تحقیق از طریق روش 

 سوال طراحی شد. 03این ترتیب یک پرسشنامه با 

 پژوهشهای  یافته-7

مورد مطالعه از نظر جنسیت،  های بررسی توزیع فراوانی کارکنان در نمونه
 2/26کارکنان مرد و  نفر( 641)درصد  4/74که حدود دهد  نشان می

توان  دهند که بدین ترتیب می را کارکنان زن تشکیل مینفر(  13) درصد
کمترین نتیجه گرفت که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان مرد و 

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون  .باشد مربوط به کارکنان زن می
Anova  گیریم که تفاوت معناداری بین  می نتیجهدر مورد متغیر جنسیت
متغیر جنسیت های جامعه زنان و جامعه مردان وجود ندارد، بنابراین  پاسخ
 .یمشمار آوراز نوع متغیر کنترلی و زنان و مردان را یک جامعه به را 

مورد بررسی بیانگر های  ، توزیع فراوانی در نمونهاز نظر میزان تحصیالت
باشند  ارای مدرک کاردانی و کارشناسی میآن است که تعداد افرادی که د

د نمونه مورد مطالعه را نفر( افرا 641درصد ) 74بیش از سایرین است و 
 22ارشناسی ارشد دهند و بعد از این گروه افراد با مدرک ک تشکیل می

را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج بدست نفر(  12درصد )
گیریم  ورد متغیر سطح تحصیالت، نتیجه میمدر  Anovaآمده از آزمون 

در بین سطوح مختلف تحصیالت وجود  ها که تفاوت معناداری بین پاسخ
را از نوع توان، متغیر سطح تحصیالت  می ندارد بنابراین با اطمینان

 متغیرکنترلی و همه سطوح تحصیالتی را یک جامعه به شمار آورد.
ی ماورد بررسای نشاان    هاا  از نظر سابقه کاری، توزیاع فراوانای در نموناه   

دارای ساابقه کااری   پاسخ دهنده  افرد نفر( از 22درصد ) 0/3دهد که  می
سال  66-23نفر( دارای سابقه کاری  620درصد ) 6/12سال بوده،  63-1

 اند. سال و بیشتر بوده 26سابقه کاری  نفر( دارای 36درصد ) 1/04بوده و 

                                                 
1  - Narrative 

2  - Reliability 

 تحول   

 سالمت اداری   

 عوامل فرهنگی

 عوامل مدیریتی

 عوامل ارزشی

 عوامل قضایی

 عوامل ساختاری

 عوامل سیاسی

 (: مدل مفهومی1شکل )
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در مورد متغیر سابقه کاار،   Anovaبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون 
ی افراد جامعه با ساابقه  ها گیریم که تفاوت معناداری بین پاسخ می نتیجه

متغیار ساابقه   تاوان،   مای  کاری متفاوت وجود ندارد؛ بنابراین با اطمیناان 
 تأثیر و از نوع متغیر کنترلی در نظر گرفت. بی ها کاری را بر پاسخ

 -کولموگروف»آزمون جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای این تحقیق از 

که  دهد نشان میبدست آمده نتیجه  که استفاده شده است« 6اسمیرنوف
به بررسی سواالت  tبنابراین از طریق آزمون  استنرمال متغیرها توزیع 

پردازیم که نتایج به دست آمده حاکی از آن  فرعی شش گانه پژوهش می
عوامل ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، قضایی، ارزشی، سیاسی بر است که 

در شهرداری تهران تأثیرگذار است. سپس با استفاده از  سالمت اداری
سالمت  رب موثر آزمون تحلیل واریانس فریدمن، میانگین رتبه عوامل

دهد که عوامل  کنیم که نتایج این آزمون نشان می را مشخص میاداری 
ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و ارزشی به ترتیب 

با در نهایت  .بیشترین تأثیر را بر سالمت اداری در شهرداری تهران دارند
انجام آزمون میانگین هر یک از متغیرهای عوامل تحول سالمت اداری، 

زدایی اداری، اختاری به ترتیب متغیرهای )تمرکزمشخص شد: در عامل س
گرایی، کنترل  داری، رعایت اصل پاسخگویی، قانونشفافیت امور در نظام ا

نظارت مستمر و کارآمد، تناسب بین وظایف و اختیارات، اصالح ساختار  و
گیری مشارکتی(، در عامل مدیریتی  سازی سازمان، تصمیم اداری، چابک

رفتاری( به ترتیب متغیرهای )عملکرد نیروی انسانی، عدالت در برخورد )
ساالری،  با کارکنان، گزینش صحیح مدیران و کارکنان، رعایت شایسته

اصالح نظام حقوق و دستمزد، توانمندسازی نیروی انسانی، انضباط اداری، 
 تشویق و تنبیه کارکنان(، در عامل سیاسی به ترتیب متغیرهای )حکمرانی
خوب، توسعه نهادهای سیاسی، ارتقای رضایتمندی و اعتماد مردم(، در 

سازی فرهنگ نقد ونقدپذیری عامل فرهنگی به ترتیب متغیرهای )نهادینه
جویی و رعایت الگوی مصرف اموال عموم، فرهنگ در نظام اداری، صرفه

در عامل قضایی به ترتیب متغیرهای خودکنترلی، فرهنگ سازمانی(، 

بازگرداندن اموال  ،نظام اداری از مدیران و کارکنان فاسد )پاکسازی
راهکارهای مبارزه با فساد اداری( و در عامل ارزشی به  عمومی، شناسایی

های اخالقی،  ترتیب متغیرهای )اثرگذاری فرهیختگان و کارگزاران، ارزش
یشترین تأثیر را در هر یک از ب های ناسالم سازمانی( پیشگیری از فعالیت
 .عوامل دارا هستند

 نتیجه گیری-8

تحول سالمت اداری یکی از اقدامات عاجلی است که در نظاام جمهاوری   
های عظایم انقاالب اساالمی و     اسالمی ایران الزم است، با توجه به آرمان

الزامات قانونی که مهمترین آن را قاانون ارتقاای ساالمت اداری تشاکیل     
دهد و با توجه به این که از عُمر آزمایشی این قانون نیز گذشته اسات،    می

اما اقدام عملی چشمگیری در راستای تحقق آن صاورت نگرفتاه اسات و    
هایی در حوزه عمل چاه در ساطوح خارد جامعاه و چاه در       انجام تحقیق

سطوح کالن و میانی آن الزم و ضروری است. به نظر محقق و با توجه باه  

                                                 
1- Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

توان به جرأت گفت که اولین گام برای  های انجام شده می وهشپیشینه پژ
م نهادن در مسیر ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد، آگاهی از میازان و  قد

درجه ابتالء به این بیماری است، تا پس از تشخیص این که ایان بیمااری چاه    
و میزان پیشرفته است نسبت باه علال باه وجاود آمادن بیمااری فسااد و راه        

 های دست یافتن به درمان و یا حفظ سالمت آن اقدام نمود. روش
 باه  سازمان اثربخشی در ای کننده تعیین عامل رهبران و از طرفی مدیران

 اثربخشای  تعیاین  بارای  معیااری  عنوان به اداری سالمت و آیند می شمار
 ای بالناده  و ساالم  خاانواده  در کاه  ساالم  فرد یک. رود می کار به سازمان
 ارائاه  یا مدیریت و رهبری نقش ارائه به قادر صورتی در است کرده زندگی
 ساازمان  کاه  باود  خواهاد  سازمان در کارآمد و الیق موفق، شخصیت یک
 در کاار،  او موفقیت شانس صورت  این غیر در باشد، سالم نیز او کار محل
  .]63[ بود خواهد ناچیز بسیار

در این تحقیق به وضعیت تحول سالمت نظام اداری در شاهرداری تهاران   
پرداخته شد. به منظور تحقیق در زمیناه ساالمت اداری ایان ساازمان، از     

متغیر است استفاده گردیده و مورد  1مدل تحول سالمت اداری که دارای 
شهرداری به عناوان   2تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق کارکنان منطقه 

 دست به و آماری های آزمون انجام عه هدف در نظر گرفته شدند. برایجام

 اساتفاده شاده   EXCELو  SPSSافزارهاای  از نارم  آوردن جداول مربوطه،

 است. 
 عوامال  شناساایی  اصالی  هدف با پژوهش این این امر، به توجه با بنابراین

 هماین  در. گرفات  اثرگذار بر تحول ساالمت اداری در شاهرداری صاورت   
کارکناان منطقاه    گروه. شد گذارده آزمون به شد و سواالتی طراحی راستا

 پرسشانامه  213تعاداد   که شد انتخاب نمونه عنوان به شهرداری تهران 2
 توجیاه  باا  شد این بر سعی. آوری شد پرسشنامه جمع 201توزیع و تعداد 

. رود بااال  پاژوهش  ایان  در مشاارکت  و دقات  صاحت،  نموناه،  افاراد  کلیه
آماار   بخاش  دو در بررسای،  ماورد  نموناه  201 از آماده  بدسات  های داده

 . گرفت قرار و تحلیل تجزیه مورد استنباطی و توصیفی
آیاا عوامال شاش گاناه تحقیاق       "گانه فرعای؛   برای بررسی سواالت شش

( بر سالمت اداری ساختاری، مدیریتی، فرهنگی، قضایی، ارزشی، سیاسی)
 (t-student)ای  نمونه تک t آزمون، از "است؟در شهرداری تهران تأثیرگذار 

ای حاکی از آن اسات کاه باه    نمونهتک t. نتایج آزمون استفاده شده است
گانه تحقیق بر تحول ساالمت نظاام اداری    درصد عوامل شش 31احتمال 

 تأثیرگذار است.
شاهد تحاول در ساالمت    ،العین قانون در آینده نزدیک امید است با نصب

 .نظام اداری کشور باشیم، نظامی که در شأن تمدن ایرانی اسالمی باشد
 باه  راساتای رسایدن   در پاژوهش  ایان  در آمده دست به نتایج به توجه با

و تحول در سالمت  اثربخش و سالم های سازمان و به تبع آن سالم جامعه
 د:گرد پیشنهاد می زیر شرح به ییها نظام اداری توصیه

)رفتااری(،   ساختاری، مادیریتی نتایج تحقیق نشان داد که عوامل  -
به ترتیاب بیشاترین نقاش را در     سیاسی، فرهنگی، قضایی و ارزشی

شود در  ایجاد سالمت دارند. بنابراین به مدیریت سازمان پیشنهاد می
ی تمرکززدایی اداری، شافافیت  ها به مولفه ساختاریرابطه با عوامل 
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گرایای توجاه    اداری، رعایت اصل پاساخگویی و قاانون  امور در نظام 
 .بیشتری داشته باشند

جهت تحقق تحول در سالمت نظاام اداری، باه مادیریت ساازمان      -
)رفتااری( باه    مادیریتی عوامال  گاردد کاه درخصاوص     پیشنهاد می

های عملکرد نیروی انسانی، عادالت در برخاورد باا کارکناان،      مولفه
سااالری توجاه    ن و رعایت شایساته گزینش صحیح مدیران و کارکنا

 داشته باشند.بیشتری 

 سیاسای هاای اساتراتژیک درخصاوص عوامال      ریزی در بعد برنامه -
هاای حکمرانای خاوب و توساعه نهادهاای       مدیران نسبت به مولفاه 

شاود باا توجاه باه      ای داشته باشند و توصیه مای  سیاسی توجه ویژه
عاالی توصایه    رابطه الگوی حکمرانی خوب تدوین شده باه مادیران  

شود که بر تعامل و ارتباط دو سویه دولت با دو بخش خصوصی و  می
 مدنی اصرار ورزد.

کردن الگوی فرایند تدریجی تحول اداری با رویکرد توسعه  عملیاتی -
 . ها و تقویت سازمان

، بر طبق پیشینه و ارزشیقضایی  ،فرهنگیبا توجه به اینکه عوامل  -
بایستی که نقش مهمی در ایجاد تحاول   تحقیق و ادبیات موضوع می

هاا   سالمت اداری داشته باشند؛ نتیجه تحقیق فوق اهمیت این نقش
شاود   دهد؛ بنابراین پیشنهاد می را کمتر از حد مورد انتظار نشان می

 محققین آینده علت این موضوع را روشن کنند.

 شود تحقیقاات مشاابهی در   کوشش به نتایج این پژوهش، با توجه -
تاا باا مقایساه نتاایج بتاوان باه      انجام شودها و ادارات دیگر  انسازم

 .نتایج قابل تعمیمی دست یافت

 و مأخذ منابع -9
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