
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(48 یاپی)پ 1400تابستان ، سوم، شماره دوازدهمسال 

 

 

عوامل موثر بر سالمت نظام  ییشناسا یبرا یمتلکاربرد روش د
 اداری جهت تحقق حکومت داده باز

 3یهمدان یانصفار یدسع ،2یمسعود احمد ،1یگرج یانقاسم یممر

 چکیده

ام اداری کاربرد روش دیمتل برای شناسایی عوامل موثر بر سالمت نظهدف از انجام این پژوهش 
روش پژوهش حاضر  باشد.های دولتی در استان مازندران میدر دستگاه جهت تحقق حکومت داده باز
های بنیادی )اکتشافی( است و جهت بررسی اهداف پژژوهش، از روش   از منظر ماهیت از نوع پژوهش

اسژتان   هژای دولتژی  کمی( استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران دستگاه -ترکیبی )کیفی
سژال سژابقه    10مازندران هستند که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد بژه بژاا اسژت و حژداقل     

گیژری نظژری تژا رسژیدن     آماری نیژ  بژا روش نمونژه    مدیریت در دستگاه دولتی فعلی را دارند. نمونه
ی باز انجام ها تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به مصاحبهها به اشباع نظری تعیین گردید. شاخص

نفر  22گیری باز پژوهش را تحت تأثیر خود قرار داد  به که کمی نمونه 11شده و شیوع بیماری کووید 
های دولتی استان مازندران، محدود شد که همگی به عنوان نمونژه در نظژر گرفتژه    از مدیران دستگاه

ری گردیژد. جهژت تج یژه و    آوهای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمعاطالعات و داده شدند.
آوری شده در بخش کیفژی از روش گرنژدد ترژوری و در بخژش کمژی از روش       های جمعتحلیل داده

فژردی و   –ایگر، محژوری، زمینژه  عوامل علی، مداخلهدیمتل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد: 
ران تأثیر داشته و طبق محیطی بر سالمت نظام اداری در جهت تحقق حکومت داده باز در استان مازند

-گر عامل تأثیرگذار و عوامل دیگر شامل: عوامل علی، عوامل زمینژه عوامل مداخلهمدل بدست آمده: 

های فردی، عوامل محوری، شرایط محیطی، عوامل تأثیرپذیر در سالمت نظام اداری در دستگاه –ای
 باشند.دولتی در استان مازندران می

 سالمت نظام اداری، حکومت داده باز های کلیدی: روش دیمتل، واژه
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 مقدمه -1
هژژا حکومت داده باز راهبژژردی جدیژژد و مترقژژی پیرامژژون ایژژن مطلژژب اسژژت کژژه دولت

هایژی نوآورانژه ارتبژاط هژای ارتباطژی و بژا اسژتفاده از روشچگونژژه بژژا مژژردم از طریژق فناوری
دهژد کژه هژر زمژان ازم شژد از هژا ایژن امژکان را میبژه دولتکننژد. ایژن رویکژرد برقژرار می

وجژود آمژدن یژک شژهروندان طلژب یژاری و کمژک نمایژد و نتیجژه نهایژی ایژن کار به
ای از دموکراسژی قدرتمنژد و اثربخژش خواهد بود. سیستم اطالعات حکومت داده باز، زیرمجموعژژه

ژه به صژورت داده بژاز در اختیژار مژردم قژرار بگیژرد؛ مانند: اطالعات بخژژش عمومژی اسژت ک
وهژوا و وکار، آبهژا، اطالعات تفصیلژی از محیژط کسژباطالعات مربوط به تصادفژات، بیماری

گذاری و (. سیاست1311ها )ثنایی و همکاران، هژا، آمژار آمژوزش پرورش و عملکرد سازمانآلودگی
اده باز، عالوه بر توسعه و اف ایش توان علمی و فناورانه کشور، در اف ایش تحقق پارادایم حکومت د

مشارکت فعال، همه جانبه و مؤثر مردم و نخبگان، و ارتقای سرمایه و اعتماد اجتماعی به حاکمیت 
های دولتی (. بنابراین تحقق آن در دستگاه1311زاده و همکاران، تأثیر گسترده ای دارد )عبدالحسین

 باشد.نی  امری ضروری و حائ  اهیت میایران 
شود که به های اداری مفروض میهای مثبت سازمانسالمت اداری به عنوان یکی از ویژگی

ها از موقعیت اداری و سازمانی خویش، صورت عام به معنی آن است که افراد اداری شاغل در سازمان
ها ن نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آناز اموال و امکانات عمومی به نفع خود، وابستگان، خویشا

(. بنابراین اگر متناسب با سازمان، مدلی برای 1311استفاده نکنند )رمضانی و نورانی مقدم، سوء
های بر گرفته از آن بتوان، می ان سنجش سالمت اداری طراحی شود که بواسطه آن مدل و شاخص

امکان قضاوت و سپس ارتقای می ان سالمت اداری آن سازمان را اندازه گیری کرد؛  "سالمت اداری"
(. فساد اداری نی  روی دیگر سکه سالمت اداری است و 1314آید )حمیدیان و همکاران، فراهم می

آور تقریبا در همه کشورها، اعم از توسعه  ناپذیر، بلکه واقعیتی رنجای اجتناب امروزه نه به عنوان پدیده
های  های اداری در بیشتر کشورها در رأس کانون ح است و نظامیافته و یا در حال توسعه  مطر

های اداری به  (. نظام1311تبار، های ناشی از این پدیده بوده و هستند )حبیبی پذیر و آماج آسیب آسیب
اند که  ها، تا بدان حد اهمیت یافته های عمومی دولت ها و برنامه مثابه یگانه اب ار اجرای سیاست

توان مترادف پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها دانست. آثار  ها را می این نظامسالمت یا فساد 
ای و ملی از  های گسترده در سطح بین المللی، منطقه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فساد، تالش

ها، مجامع علمی و نهادهای غیر دولتی، همه و همه مبین گستردگی ابعاد و ضرورت  سوی دولت
ها و مظاهر این پدیده و تالش همه جانبه برای صیانت  جدی و عمیق با ریشه شناخت علمی و مبارزه
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های اسالمی است. با این وجود در  ویژه در نظامی منبعث از ارزش و ارتقای سالمت نظام اداری، به
ها  تر، موفق آن های کم های موجود بیانگر ابتالء بیشتر کشورها به فساد و تالش آغاز ه اره سوم، داده

 (.   1311مقابله با این پدیده است )دانیالی و حمیدی، در 
شود. بر اساس هایی است که متاسفانه نمود آن در کشور ایران نی  دیده میفساد اداری از پدیده

کشور در  180( سازمان شفافیت بین المللی،کشور ایران از لحاظ فساد اداری بین 2001گ ارش سال )
(. به همین منظور پرداختن به تبین و بررسی 1314ی و همکاران، قرار گرفته است )خدر 118رتبه 

چرایی این مسرله و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون رفت از این معضل اساسی و ارتقاء سطح 
تواند نقش به س ایی در تخصیص سالمت اداری اهمیت بسیاری دارد. زیرا مبارزه با فساد اداری می

گذاری، اشتغال، رفاه عمومی و ارتقای سالمت اداری  داشته باشد، مطلوب منابع، اف ایش سرمایه
-دهد )هادویهای حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را اف ایش میهمچنین موجب استحکام پایه

(. ایده سالمت اداری با مفهوم دولت خوب و حکومتداری خوب آمیخته است. 1314نژاد و جاوید، 
پذیری، اجماع، قانون، شفافیت اطالعات، پاسخگویی، مسرولیتمواردی چون مشارکت، حاکمیت 

(. لذا جهت 1310باشد )فرهادی نژاد و همکاران، برابری، اثربخشی و کارآیی ازمه حکومت خوب می
داشتن نظام سالم اداری نیاز به حکومت خوب وجود دارد و حکومت خوب بر مشارکت و دموکراسی 

زدایی و تفویض اختیار امور، هم در سطح سازمانی  و هم در  سطح استوار است و تحقق آن با تمرک  
تواند اتفاق بیفتد. تمرک  زدایی فاصله قدرت را کم و کاهش فاصله قدرت موجب کاهش کالن، می

 .(2018فساد نهادینه شده اداری خواهد شد )گان مورس و همکاران، 
وی مردم اشاره دارد. به این ترتیب که های حکومت به ر باز، به باز بودن درب مفهوم حکومت داده

ها، اتفاقات درون حکومت را رؤیت کنند و هم در آن مشارکت کنند  هم مردم بتوانند با باز بودن درب
گذاری داده حکومتی باز مجموعه اقداماتی است که (. در حقیقت سیاست2012)سیالکونی و همکاران، 

ها و اطالعات  ها، دسترسی عمومی به داده محرمانگیدولت و حکومت باید انجام دهند تا با رعایت 
سیاستی فراهم گردد تا مردم و نخبگان در فرآیندهای سیاستگذاری و البته نظارتی مشارکت داشته 

ای که بتوان از آن به عنوان اب اری جهت ارتقای سالمت (. بگونه2013باشند )عبدوازی و همکاران،
از طریق ارائه اطالعات به   ادن به عموم مردم در امر نظارت،د اداری بهره برد. ضمن آنکه مشارکت

است.  "های اطالعاتی عمومی حکومت داده باز  سیستم "آنها، تنها یکی از انبوه فواید پارادایم 
شفافیت و کنترل دموکراتیک، اف ایش مشارکت مردم در انبوهی از مسائل حکومتی، خودتوانمندسازی 

های دیگری از این ثمرات  نمونه  …یش رضایت و اقبال مردم به حکومت و های اداری(، اف ا )دستگاه
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هستند. به همین دلیل در این پژوهش تالش داریم تا به سوال ذیل پاسخ دهیم: فاکتورهای تاثیرگذار 
 های دولتی استان مازندران  جهت تحقق حکومت داده باز کدامند؟بر سالمت نظام اداری در دستگاه

ها در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی انجام شده است که در ادامه به بخشی از آندر این راستا 
های اکوسیستم داده حکومتی باز، ( در تحلیل و ارزشیابی مدل1311شود:  ثنایی و همکاران )اشاره می

 دریافتند: اجرای داده حکومتی باز در هر کشور نیازمند شناخت کافی از اکوسیستم داده حکومتی باز
است. اکوسیستم داده حکومتی باز شامل بازیگران و ذینفعان مرتبط با داده از تولید داده تا انتشار داده 
-هستند. تبدیل داده منتشرشده توسط حکومت به یک ارزش و اثر اجتماعی خود به خود صورت نمی

کردن آنها با یکدیگر طپذیرد و به بستری از بازیگران با کارکردهای مختلف نیاز دارد که با فعال و مرتب
توان شاهد استفاده از داده بود، که به مجموع این بازیگران، ذی نفعان و کارکردهای آنها، می

های ها و سیاستشود. بدین ترتیب از آنجایی که توسعه برنامهاکوسیستم داده حکومتی باز گفته می
پذیر نیست، شایسته وسیستم آن امکانحوزه داده باز )بطور ویژه داده حکومتی باز( بدون توجه به اک

شناسی  ( در آسیب1311وری )است، شناختی جامع از این اکوسیستم حاصل شود. درخشان و پیله
های سالمت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان، بیان کردند:  مهمترین  مشی اجرای خط

اسخگویی و شفافیت به ترتیب راهکارهای سالمت اداری شامل: کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، پ
گرایی بیشترین اهمیت و در مراحل بعدی، به ترتیب ابعاد عدالت و انصاف، اثربخشی و کارآیی و نتیجه

های ارتقاء سالمت اداری از طریق نظارت  ( در  بررسی، مکانیسم1318قرار دارد. دیانی و همکاران )
ها و  متعددی است که برخی ریشه در ارزششهروندی، دریافتند: سالمت نظام اداری معلول عوامل 

های  باورهای اعضای سازمانی دارد، که اگر اصالح و تقویت شود بسیاری از معضالت و ناهنجاری
ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نی  به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از  اخالقی سازمان

ی نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارها
شود. نظارت  سازمانی دارد که شامل عوامل سیاسی و قضایی می باشد. برخی عوامل هم جنبه برون می

ترین معیارها و اصول حقوق شهروندی است عالوه بر جلوگیری از فساد  شهروندی که یکی از مهم
( حکومژت بژاز را افژق 2018دو و همکژاران )شود. کریژا اداری سبب ارتقای نظام ادای نی  می

کنند. با گذاری عمومی توصیف میمشیشژفافیت حاکمیژت و صژدای شژهروندان در فراگردهای خط
این تفاسیر، حکومت باز به من له یک مژدل حکمرانژی، مبتنژی بژر شژفافیت، مشارکت و همکاری 

لتی مثل شفافیت، پاسخگویی، دسترسی باز به های متفاوت مدیریت دواست. در حکومت باز، موضوع
های خصوصی و های دولتی، تضمین حق استفاده شهروندان از اطالعات، حافظت از دادهداده

 شوند.سژازوکارهای مشژارکت شهروندی نی  مطرح می
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( در پژوهشی دریافتند: حکومت داده باز یک تغییر فرهنگی به سمت 2012سیالکونی و همکاران )
یک ارتباط جدی میان دولت و شهروندان است. این تغییر فرهنگ در مورد چگونگی برقراری ایجاد 

های ارتباط بین دولت و شهروندان و همکاری این دو در راستای بهبود عملکرد حکومت است. سیاست
د حکومت داده باز بر استفاده از فنآوری اطالعات و داده ها به عنوان منابع و اب ارهایی برای ایجا

کند. بر اساس مطالعات انجام شده. مهمترین ها تاکید میتعامالت معنادار میان شهروندان و دولت
های اطالعاتی عمومی حکومت داده باز در  فاکتورهایی که سالمت نظام اداری در جهت تحقق سیستم

ورهای فردی و های دولتی تأثیر معنادار دارند، شناسایی و در شش گروه، فاکتورهای علی، فاکتدستگاه
-بندی شدند. بر اساس این دستهگر و فاکتورهای محیطی دستهای، فاکتورهای محوری، مداخلهزمینه

 باشد:بندی، اهداف پژوهش به شرح ذیل می

 اهداف پژوهش  
. شناسایی فاکتورهای علی موثر بر سالمت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده باز در 1

 ندران.های دولتی استان مازدستگاه
ای و فردی موثر بر سالمت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده . شناسایی فاکتورهای زمینه2

 های دولتی استان مازندران.باز در دستگاه
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 های دولتی استان مازندران.دستگاه
گر موثر بر سالمت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده باز در ورهای مداخله. شناسایی فاکت4

 های دولتی استان مازندران.دستگاه
. شناسایی فاکتورهای محیطی موثر بر سالمت نظام اداری جهت تحقق حکومت داده باز در 2

 های دولتی استان مازندران.دستگاه

 شناسی پژوهشروش -2
های بنیادی )اکتشافی( است و جهت بررسی  اهیت از نوع پژوهشروش پژوهش حاضر از منظر م

کمی( استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش  -اهداف و پاسخ به سؤاات، از روش ترکیبی )کیفی
های دولتی استان مازندران هستند که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد به باا مدیران دستگاه
-آماری نی  با روش نمونه یت در دستگاه دولتی فعلی را دارند. نمونهسال سابقه مدیر 1است و حداقل 

ها به اشباع نظری تعیین گردید. تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به گیری نظری تا رسیدن شاخص
گیری باز پژوهش را تحت تأثیر که کمی نمونه 11های باز انجام شده و شیوع بیماری کووید مصاحبه

های دولتی استان مازندران، محدود شد که همگی به عنوان نفر از مدیران دستگاه 22به  خود قرار داد 
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آوری های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمعنمونه در نظر گرفته شدند. اطالعات و داده
آوری شده در بخش کیفی از روش گرندد تروری و در های جمعگردید. جهت تج یه و تحلیل داده

 از روش دیمتل بهره گرفته شده است.  بخش کمی

 روش گرندد تئوری -2-1
1گرندد تروری" سازی کیفی از روشجهت مدل

استفاده خواهد شد. روش گراندد تروری یک  "
یابد. در  ای تکوین می ها، نظریه شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله آن با استفاده از یک دسته داده

کنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه پژوهش نظریه شروع نمیاین روش، پژوهش را هرگ  از یک 
شود تا آنچه که متناسب و مربوط به آن است خود را  از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده می

ای در ذهن  ها، پژوهشگر هیچ نظریه (. در این رویکرد برخالف سایر روش1381نشان دهد )بازرگان، 
رسد)مایل  و  پرسد، به یک نظریه می ؤااتی که از خود افراد درگیر در مسرله میندارد بلکه بر اساس س

 (. 2001همکاران، 

 روش دیمتل -2-2
 .کندبرای ایجاد نقشه روابط شبکه، روابط متقابل بین عوامل و  معیارها را ایجاد می دیمتل روش

تواند معیارهای کمی که می ایدیمتل یک روش مفید برای تحلیل روابط علت و معلولی است. بگونه
چنین روش دیمتل قادر به تعیین وزن را ارائه دهد و مدل ساختاری مرتبط را در نظر بگیرد. هم

تواند به طور مؤثر ساختار روابط را با روابط (. روش دیمتل می2013معیارهای نیست )گو و همکاران، 
توان از آن برای ایجاد چنین میهم متقابل واضح بین زیر معیارها برای هر معیار ترسیم کند.

فایفی و ها را تجسم کنند )آلنمودارهای علی استفاده نمود که بتوانند رابطه علی و معلولی زیر سیستم
 (.2011همکاران، 

 های پژوهشیافته -2-3

 های بخش کیفی یا روش گرندد تئورییافته -2-3-1
روری در گام اول، کدهای اولیه در قالب ها با روش گرندد تجهت تج یه و تحلیل کیفی داده
های دولتی شناسایی های عمیق با خبرگان و مدیران دستگاهمصاحبه باز در خالل پاسخ مصاحبه

-شدند. در ادامه مقوله مربوط به کدهای شناسایی شده اولیه براساس مطالعات صورت گرفته و جمع

های مربوط به خود تعیین و کدها در مقوله های مختلف،بندی کدهای موثر بر سالمت اداری در حوزه
های مربوط به هر یک از آنها، بندی شدند. بعد از مطالعه و شناسایی کدهای اولیه و تعیین مقولهدسته

کدهایی که همپوشانی محتوایی داشتند، حذف شدند. سپس پرسشنامه مرحله دوم آماده و برای 

                                                 
[1] . Grounded Theory 
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مازندران برای نظرخواهی بار دوم ارسال شد. پس از  های دولتی در استانخبرگان و مدیران دستگاه
-های دولتی، جهت آمادههای مرحله دوم و بررسی و تحلیل پاسخ مدیران دستگاهدریافت پرسشنامه

سازی پرسشنامه مرحله سوم، مشخص شد که کدهای مرحله دوم مورد تایید مدیران بوده و طبق نظر 
نشدند. لذا با توجه به رسیدن به مرحله اشباع نظری،  مانده حذفخبرگان هیچ یک از کدهای باقی

بندی شدند: گروه به شرح زیر دسته 2نیازی به نظرخواهی مجدد نبود. کدهای شناسایی شده در 
ای و فردی، عوامل محوری  و شرایط محیطی و بستر گر، عوامل علی، عوامل زمینهعوامل مداخله

 شود.ای مربوطه و کدهای شناسایی شده  در ادامه تشریح میهمورد نیاز. همچنین عوامل موثر، مقوله

 های بخش کیفی(: یافته1جدول )

 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 

 شرایط علی

 
 

 حوزه ساختار سازمانی

 هاوجود رقابت بین سازمان

 انتظار زیاد عموم مردم جهت شفافیت سیستم اداری

 تداخل وظایف برخی از سازمان ها

 نظارت دقیق عملکرد سازمان ها

 کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان های دولتی

 
 حوزه مدیریت

 های محوله به  مدیرانتناسب بین اختیارات و مسرولیت

 عدم تعدد وظایف و پیچیدگی وظایف

 سرپرست ایق

 حسن روابط بین مدیر و کارمند

 
 حوزه قوانین و مقررات

 ارتباطات بین سازمان ها نادیده نگرفتن

 انجام وظایف شغلی با روش های جدید

 اجرای منظم قوانین و مقررات

نظام و سازوکار مناسب جهت بررسی میژ ان تحقژق اهژداف    
 سازمان

 رعایت آزادی مشروع انسان ها

 
 حوزه منابع انسانی

 سوء استفاده نکردن از امکانات و اطالعات  سازمان محل کار

 تطابق تحصیالت کارکنان دولت با مشاغل مورد تصدی

 رضایت کارکنان در سازمان های دولتی

 مناسب بودن ساختار جذب نیرو

 
 حوزه فناوری اطالعات

 مدیریت داده ها

 تحلیل داده های جمع اوری شده

 غیرمنطقی نبودن و طوانی نبودن مسیر اجرای وظایف شغلی

 
 

 
 حوزه ساختار سازمانی

 ترجیح رابطه بجای ضابطه

 عدم کیفیت داده ها
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 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

 
 

 گرعوامل مداخله

 زیرمی ی یا رشوه

 
 

 حوزه مدیریت سازمان

 انکار بابت مسرولیت های متعاقب

 گری  از پاسخگویی مسرولین

 کیفیت تصمیم های گرفته شده

 فرصت های یکسان ارتقای شغلی

 
 حوزه منابع انسانی

 پایداردرآمد نا

 از بین بردن داده های واقعی در جهت منافع فردی

 نفوذ به حریم خصوصی

 گسترش فضای مجازی

 
 
 
 
 
 
 

ای و عوامژژژل زمینژژژه 
 فردی

 
 حوزه ساختار سازمانی

 تشویق سازمان های شفاف و داده باز

 تج یه و تحلیل درست اطالعات

 تشویق کارکنان سالم

 ی کارکنان براساس شایستگیآموزش های نظام ارتقا

 
 حوزه منابع انسانی

 تقویت معلومات حقوقی، فردی و اجتماعی کارکنان

 تمایل نداشتن به مخفی کاری

 وجود زیرساخت های مورد اعتماد

 عدم پایبندی به دین و اخالقیات

 ریسک پذیری

 
 حوزه فناوری

 داشتن زیر ساخت های قوی

 های کاربردی هاهنگی بین برنامه

 قابل اعتماد بودن سیستم فناوری

 
 

 حوزه مدیریت سازمان

 حمایت مدیران از شفاف گرایی

 رعایت شایسته سااری

 برخورد قاطع با ن دیکان متخلف

 وجود عوامل انگی شی

 توجه به عملکرد ضغیف و قوی کارکنان

 می ان کنترل کار توسط مدیر

 
 مانیحوزه فرهنگ ساز

 معرفی م یت های شفافیت در سازمان ها

 انعطاف پذیری فرهنگ سازمانی

 
 
 
 

 عوامل محوری

 
 حوزه مدیریتی

 استفاده از تجربه درباره مسائل موجود

 حمایت از اطالعات جمع آوری شده

 مناسب بودن سیستم و سازوکارهای نظارتی و مبارزه با فساد

 
 

 از نبودن کارکنانبلندپرو

 قدرت طلبی افراد و سوء استفاده کردن از اطالعات
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 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

 ایمنی و بهداشت روانی محیط کار حوزه منابع انسانی

 
 حوزه ساختار سازمانی

 حفظ امنیت اطالعات

 وجود زیرساختارهای اتوماسیون اداری

 اراده و باور نظام به اصالحات

 
 
 
 
 
 

شرایط محیطی و بسژتر  
 مورد نیاز

 
 

 مدیریتی

 یجاد فضای امن جهت توسعه سالمت اداریا

 اف ایش بهره وری سیستم اداری

 بررسی نیازها و انتظارات از می ان شفافیت

 توجه به نتیجه عملکرد بجای فرآیند

 اف ایش کارآیی عملکرد مدیران

 عدم ضعف عوامل ساختاری سازمانی

 
 تمرک  زدایی

 رصت هاتجمیع نقاط قوت و توانایی ها و ف

 اف ایش سرعت تصمیم گیری

 اف ایش استقالل بخش های مختلف سازمان

 
 بروکراسی

 عدم وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر

 کاهش ه ینه های بوروکراسی در سازمان ها

 جامعه پذیری مناسب

 عدم ضعف در ارتباطات بین سازمانی

 
 

 اجتماعی

 شمیعدم گسترش فرهنگ چشم و هم چ

 دگردیسی ارزشی فساد

 اف ایش ه ینه های زندگی

 کاهش درآمد غیر مشروع

 تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه

 

 روش دیمتل -های بخش کمییافته -2-3-2
ها  نامه ها از روش دیمتل استفاده شد. در این راستا پس از پرشدن پرسشجهت بررسی کمی داده

های  ها نظرات خود را در مورد تأثیر مستقیم هر شاخص بر سایر شاخص در آن توسط خبرگان که
 اند، با استفاده از میانگین حسابی جدول و ماتریس میانگین تشکیل شد.  تحقیق ارائه نموده
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 های تحقیق(: جدول میانگین نظرات خبرگان در مورد شاخص2جدول)

 

 صورت زیر خواهد بود: که ماتریس میانگین متناظر با جدول فوق به

(1)    

[
 
 
 
 

     
              
        
           
       ]

 
 
 
 

 

 
 

های تحقیق را ترسیم نمود  توان نقشه تأثیر مستقیم شاخص اکنون با استفاده از ماتریس فوق می
 نشان داده شده است. 1در شکل  که

 ها شاخص
عوامل 

 محوری

عوامل 

 گر مداخله
 علی شرایط

ای  عوامل زمینه

 و فردی

شرایط محیطی و 

 بستر مورد نیاز
 مجموع

 0 0 0 0 0 0 عوامل محوری

 22/10 0 12/4 18/2 0 22/4 گر عوامل مداخله

 82/2 0 82/2 0 0 0 شرایط علی

ای و  عوامژژل زمینژژه 
 فردی

0 0 12/2 0 34/2 41/4 

شژژرایط محیطژژی و  
 بستر مورد نیاز

1/1 0 0 0 0 1/1 

  34/2 11/1 3/4 0 82/2 مجموع
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 های تحقیق (: نقشه تأثیر مستقیم شاخص1شکل )

 

شدند و  سپس ماتریس کل یا  مقیاس ها بیدر ادامه ابتدا ماتریس تأثیر روابط مستقیم شاخص
ها محاسبه گردید و در نهایت دیاگرام مربوط ماتریس مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص

 های تحقیق ترسیم شد.  ط غیرمستقیم شاخصبه تأثیر رواب
 

شده  مقیاس (: جدول متناظر با ماتریس تأثیر روابط مستقیم بی3جدول )

 های تحقیق شاخص
 شرایط محیطی و بستر مورد نیاز ای و فردی عوامل زمینه شرایط علی گر عوامل مداخله عوامل محوری ها شاخص

 0 0 0 0 0 عوامل محوری

 0 311/0 201/0 0 403/0 گر عوامل مداخله

 0 210/0 0 0 0 شرایط علی

ای و  عوامل زمینه
 فردی

0 0 201/0 0 222/0 

شرایط محیطی و 
 بستر مورد نیاز

122/0 0 0 0 0 
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شود که در این قسمت ماتریس کل یا ماتریس مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می
 محاسبات مربوطه در ادامه آمده است.

(
2) 

    

[
 
 
 
 
     
     
     
     
     ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 

     
                 

         
             

         ]
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(
1) 
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         ]

 
 
 
 

 

 

 

دست  را بههای ماتریس  ، مجموع سطرها و ستون        پس از محاسبه ماتریس 

های  هر کدام از شاخص    و می ان تأثیرپذیری     دهنده می ان تأثیرگذاری  آوریم که نشان می
 آمده است. 4باشد. که نتایج این محاسبات در جدول  تحقیق می
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( هر کدام از R( و میزان تأثیرپذیری )D(: جدول میزان تأثیرگذاری )4جدول )

 های تحقیق شاخص

D 
عوامل 

 محوری

امل عو

 گر مداخله

شرایط 

 علی

عوامل 

ای و  زمینه

 فردی

شرایط 

محیطی و 

 بستر مورد نیاز

 ها شاخص

 عوامل محوری 0 0 0 0 0 0

 گر عوامل مداخله 102/0 412/0 301/0 0 411/0 211/1

 شرایط علی 013/0 281/0 021/0 0 010/0 411/0

240/0 031/0 0 212/0 021/0 232/0 
ای و  عوامل زمینه
 فردی

122/0 122/0 0 0 0 0 
شرایط محیطی و 
 بستر مورد نیاز

- 111/0 0 211/0 812/0 403/0 R 

 باشد: صورت زیر می پردازیم که به محاسبه ماتریس تأثیر روابط غیرمستقیم میدر ادامه به 
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یا همان ماتریس تأثیر روابط غیرمستقیم، دیاگرام           حال بر اساس ماتریس 
نشان داده  2نماییم که در شکل  ترسیم می های تحقیق را مربوط به تأثیر روابط غیرمستقیم شاخص

 شده است.

 
 های تحقیق (: نقشه تأثیر غیرمستقیم شاخص2شکل )

 

گر ها ترسیم شد و مشخص گردید شاخص مداخلهآخر دیاگرام علت و معلولی شاخص در گام

های فردی و ....( شاخص –ایها )عوامل محوری، عوامل زمینهشاخص تأثیرگذار و سایر شاخص

تر باشد، شدت تأثیرپذیری  های تأثیرپذیر کمشاخص      تأثیرپذیر هستند و هرچه می ان 
 باشد: ود.شکل دیاگرام علت و معلولی نی  به شرح ذیل میتر خواهد ب ها بیش آن
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 (D+Rهای تحقیق بر اساس ) بندی شاخص (:  جدول اولویت5جدول )
D+R ها شاخص  

322/1 ای و فردی عوامل زمینه   

211/1 گر عوامل مداخله   

181/0  شرایط علی 

111/0  عوامل محوری 

555/0  شرایط محیطی و بستر مورد نیاز 

 

 (D-Rهای تحقیق بر اساس ) بندی شاخص جدول اولویت -6جدول
D-R ها شاخص  

211/1 گر عوامل مداخله   

122/0-  شرایط علی 

221/0-  شرایط محیطی و بستر مورد نیاز 

212/0- ای و فردی عوامل زمینه   

111/0-  عوامل محوری 
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 (: نمودار علت و معلولی3شکل )

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر شاخص را نشان  در این نمودار محور طولی و عرضی، مجموع
هایی که در باای محور افقی نمودار قرار دارند، تأثیرگذارند و هرچه می ان  دهد و شاخص می

هایی که در زیر محور  تر است و شاخص شان بیش تر باشد، شدت تأثیرگذاری ها بیش آن      
تر باشد، شدت تأثیرپذیری  ها کم آن       ان که هرچه می طوری افقی قرار دارند تأثیرپذیرند به

های موثر، دهد بین شاخصتر خواهد بود. با توجه به دیاگرام بدست آمده نتایج نشان می ها بیش آن
 باشند.گر تأثیرگذار و سایر عوامل تأثیرپذیر میعوامل مداخله

([X VALUE], [Y 
VALUE]) 
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VALUE]) 

([X VALUE], [Y 
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 نتایج و بحث -3
عوامل موثر بر سالمت نظام اداری در این پژوهش با هدف کاربرد روش دیمتل برای شناسایی 

های اطالعاتی عمومی حکومت داده باز انجام شده است. نتایج نشان داد طبق  جهت تحقق سیستم

فردی و محیطی( بر  –ای گر، محوری، زمینهها و عوامل )علی، مداخلهنظر خبرگان کلیه شاخص
زندران تأثیر داشته و طبق مدل سالمت نظام اداری در جهت تحقق حکومت داده باز در استان ما

های دیگر شامل: عوامل علی، عوامل گر عوامل تأثیرگذارند و شاخصبدست آمده: عوامل مداخله

ها  آن      فردی، عوامل محوری، شرایط محیطی، تأثیرپذیرند و هرچه می ان  –ای زمینه
توان بیان نمود، سالمت ه نتایج میتر خواهد بود.  با توجه ب ها بیش تر باشد، شدت تأثیرپذیری آن کم

شود که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به می ان نظام اداری به وضعیتی گفته می
ای از دایل بروز فساد اداری را باید در ساختار ناسالم  قابل قبولی کاهش یافته باشد. بخش عمده

مداخله غیرضروری دولت در امور اقتصادی، ضعف در وجو نمود. عواملی نظیر  های اداری جست سازمان
ساز بروز فساد  تواند زمینه جذب نیروهای انسانی کارآمد، نبود شفافیت و پاسخگویی در امور اداری، می

در بروکراسی اداری باشد ولی حکومت داده باز اب اری مناسب جهت کاهش فاسد اداری و ارتقا 
های های اطالعات عمومی در دستگاهسازی سیستمشفاف باشد. در حقیقتسالمت نظام اداری می

تواند های مختلف میدولتی، هم به نفع دولت است و هم به نفع مردم. دولت با انتشار اطالعات حوزه
مند شود. همچنین در، یافتن راه حل دهند، بهرههایی که متخصصین بر روی آن صورت میاز تحلیل

های  سازی سیستمگیری از شفافردم و متخصصین کمک بگیرد. بهرههای متواند از ایدهمشکالت می
کند که های دولتی حتی این امکان را فراهم میاطالعاتی عمومی و حکومت داده باز در دستگاه

های کشورهای دیگر که منجر به پیشرفت آنها شده را کشورها از یکدیگر یاد بگیرند یا بتوانند سیاست
شود مردم نسبت شور خود اجرا کنند. ضمن اینکه سالمت نظام اداری باعث میبا توجه به اقتضائات ک

-سازی در دستگاههای شفافهای دولتی اطمینان و اعتماد یابند، لذا تدوین برنامهبه عملکرد دستگاه

های دولتی و اجرای آن عالوه بر ایجاد و اف ایش تعهد کارکنان و مدیران باعث اف ایش اعتماد مردم 
وندان خواهد بود. سالمت نظام اداری در واقع تنها توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور و شهر

های سالم  مدیران موثر نیست، بلکه توانمندسازی سازمان جهت رشد و بهبود مداوم است. در سازمان
وفقیت باا وجود های ارتباطی باز و با مبا انگی ه، کارکنان متعهد، وظیفه شناس با روحیه باا و کانال

(، )دانیالی و 1318های )دیانی و همکاران، دارند. نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش
 باشد.( همسو می2012( و )سیالکونی و همکاران،1311حمیدی،
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( نی  دریافتند: که سالمت نظام اداری و ارتقاء آن تحت تأثیر عواملی در 1311دانیالی و حمیدی )
 -نی و برون سازمانی و در پنج مولفه ساختاری، فرهنگی، رفتاری، قضایی و سیاسیدو بعد درون سازما

باشد که از روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین یکدیگر اجتماعی است که هر مولفه دارای عواملی می
( دریافتند: سالمت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که 1318برخوردارند. دیانی و همکاران )

ها و باورهای اعضای سازمانی دارد، که اگر اصالح و تقویت شود بسیاری از  ی ریشه در ارزشبرخ
ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نی  به داخل سازمان  های اخالقی سازمان معضالت و ناهنجاری

ط مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتبا
سازمانی دارد که شامل عوامل سیاسی و  باشد. برخی عوامل هم جنبه برون بین مدیران و کارکنان می

( در پژوهش خود دریافتند: حکومت داده باز یک تغییر 2012شود. سیالکونی و همکاران ) قضایی می
مورد  فرهنگی به سمت ایجاد یک ارتباط جدی میان دولت و شهروندان است. این تغییر فرهنگ در

چگونگی برقراری ارتباط بین دولت و شهروندان و همکاری این دو در راستای بهبود عملکرد حکومت 
های حکومت داده باز بر استفاده از فنآوری اطالعات و داده ها به عنوان منابع و است. سیاست

یژادو و همکژاران کند. کرها تاکید میاب ارهایی برای ایجاد تعامالت معنادار میان شهروندان و دولت
-مشی( نی حکومژت بژاز را افژق شژفافیت حاکمیژت و صژدای شژهروندان در فراگردهای خط2018)

 کنند. گذاری عمومی توصیف می
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