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تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای سالمت اداری پلیس راهور ناجا با
استفاده از مدل SWOT
دکتر محمد پوراسدی ، 1جواد معدنی
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از صفحه  83تا 115
تاریخ دریافت94/ 7 / 15 :

تاریخ پذیرش94/ 12 / 25 :

چکیده

سلامت اداری یعنـی نظـام اداری بـا رعایـت اصـول و مقـررات اداری حاکـم و بـا توجـه به

اداری ازقبلطراحیشـده ،وظایـف خـود را بهخوبی برای دسـتیابی به سـازمانی سـالم اجرا
نظـم ِ

میکنـد .هـدف پژوهش حاضر ،تدویـن راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور
ناجـا بـا اسـتفاده از مـدل  SWOTاسـت .روش تحقیق مقاله حاضر ،روش ترکیبـی (روشهای

پیمایش و روش توصیفی-تحلیلی) اسـت که جامعه آماری آن را فرماندهان ،مدیران و افسـران

ارشـد شـاغل در پلیس راهور تشـکیل میدهند که با اسـتفاده از نمونهگیری تصادفی سـاده86 ،

نفـر از آنـان بهعنـوان نمونه موردِآزمـون قرار گرفتند .ابزار اصلی گـردآوری دادهها در این تحقیق،

پرسشـنامه میباشـد؛ لـذا بـرای تعییـن روایی پرسشـنامهها ،بـا بررسـی و اعمالنظر حداقل سـه

نفـر از اسـاتیدی کـه در حـوزه سلامت اداری تدریـس میکننـد و نیـز برخـی از اعضـای جامعه

آمـاری ،روایـی پرسشـنامه تعییـن شـد .همچنیـن بهمنظـور تعییـن پایایـی پرسشـنامه از ضریب
آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد؛ ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای عوامـل محیط داخلـی (قوتها

و ضعفهـا) و محیـط خارجـی (فرصتهـا و تهدیدات) به ترتیـب برابر بـا  0/84و  0/86تعیین
شـد کـه نشـاندهنده پایایـی باالی پرسشـنامه مربوطـه میباشـد .نتایج پژوهـش نشـان داد که در
عوامـل داخلـی ،قوتهـا و در عوامـل خارجـی ،فرصتهـا وزن بیشـتری نسـبت بـه ضعفها و

تهدیدها داشـتند؛ لذا با توجه به این نتایج ،راهبرد مؤثر برای پلیس راهور ناجا راهبرد تهاجمی

میباشـد .نتایـج ایـن پژوهـش میتواند بـرای فرماندهـان و مدیران پلیـس راهور ناجـا بهمنظور
.1استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران.

.2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 16
بهار1395

84
برنامهریزیهـا مثمرثمر واقع شـود.

کلیدواژه

استراتژی ،سالمت اداری ،فساد اداری ،پلیس راهور و مدل SWOT

مقدمه

سلامت اداری ،نقطه مقابل فسـاد اداری اسـت؛ یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات

اداری ازقبلطراحیشـده ،وظایف خود را بهخوبی برای دسـتیابی
اداری حاکم و با توجه به نظم ِ

بـه سـازمانی سـالم اجرا میکنـد (زرنـدی و معدنـی .)22 :1394 ،بانک جهانی مـواردی همچون

مشـارکت ،حاکمیـت قانـون ،شـفافیت ،یکپارچگـی ،پاسـخگویی و مسـئولیتپذیری ،اجمـاع،

برابـری ،اثربخشـی و کارایـی را الزمـه ارتقـای سلامت اداری میدانـد (بانـک جهانـی.)2012 ،

ازنظر الیدن و کلینگل ،1سلامت اداری ،مفهومی تقریب ًا تازه اسـت و شـامل توانایی سازمان برای
اجـرای وظایف خود و رشـد و بهبود سـازمان میشـود.

سـازمان سـالم جایـی اسـت کـه افـراد میخواهند بماننـد و کار کنند و خـود ،افـرادی مؤثر و

سـودمند باشـند (احمدی و همکاران .)49 :1391 ،سلامت اداری به وضعی فراتر از اثربخشـی

کوتاهمـدت سـازمان داللـت دارد و بـه مجموعـهای از خصایـص سـازمانی نسـبت ًا پـردوام اشـاره

میکنـد .یک سـازمان سـالم بـه این معنا فقط در محیط خـود پایدار نمیماند ،بلکـه در درازمدت

قادر اسـت بهاندازه کافی با ِ
محیط خود ،سـازگار شـود و تواناییهای الزم را برای بقای پیوسـتة
خـود ایجاد کند و گسـترش دهـد (زرنـدی.)10 :1385 ،

پیـش رو وفق دهنـد ،نیازمند
ازهمیـنرو ،بـرای اینکـه سـازمانها بتواننـد خـود را با شـرایط ِ

تدویـن اسـتراتژیهای بلندمـدت و مؤثـر هسـتند .اسـتراتژی یک برنامه نیسـت ،بلکـه یک طرز

نگـرش اسـت کـه اسـاس آن بـر تشـخیص فرصتهـای اصلـی و محققسـاختن منابـع نهفتـه
اسـتوار اسـت (غفاریان1380 ،؛  .)36رویکردها و فنون بسـیاری در فرایند مدیریت اسـتراتژیک
مورداسـتفاده قـرار میگیرنـد (دینسـر)11 :2004 ،2؛ در میـان آنهـا ،تجزیهوتحلیـل نقـاط قـوت،

1.Lydon and Klingle
2.Dincer
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ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدها ( )SWOT1متداولترین رویکردها هسـتند (هیل و وسـتبروک،2

 .)48 :1997سـازمان از طریـق شناسـایی نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـا ،با تدوین

اسـتراتژیهایی از نقـاط قـوت خـود اسـتفاده نمـوده ،نقـاط ضعفـش را از پیـش رو برداشـته ،از

فرصتهـا بهرهبـرداری میکنـد و همچنیـن بهمواجهه با تهدیدهـا میپردازد (ملکـی و همکاران،

.)160 :1388

تجزیهوتحلیـل  SWOTمهمتریـن عوامـل درونی و بیرونی سـازمان را خالصه میکند؛ این

عوامل تحت عنوان عوامل اسـتراتژیک تأثیرگذار بر آینده سـازمان شـناخته میشوند (کانگاس و

همکاران .)352 :2003 ،3محیط درونی و بیرونی شـامل تمام متغیرهای درونی و بیرونی سـازمان
میشـود .تجزیهوتحلیـل جامع محیطی در شـناخت انواع نیروهای درونـی و بیرونی تأثیرگذار بر

روی سـازمان مهـم میباشـد؛ ایـن نیروها ممکن اسـت محرک بالقـوهای برای موفقیت سـازمان

باشـند و یـا ممکـن اسـت محدودیت بالقـوهای را برای عملکـرد و موفقیت سـازمان ایجاد کنند
ی شـدهاند ،یک
(هوبـن و همـکاران .)127 :1999 ،4بـر مبنای اطالعاتی که بهطور منظم جمعآور 

ماتریس تشـکیل میشـود (یولگن و میرز ،)2004 ،ترکیبات متفاوت چهار عامل در این ماتریس

(دینسـر36 :2004 ،؛ هوبن و همکاران )127 :1999 ،که برای تعیین اسـتراتژیهای یک سـازمان
در بلندمـدت به کار میرود.

پژوهشـگران روشهـای مختلفـی را با گامهای متنوع برای ترسـیم نقشـه سلامت اداری در

سـازمانهای گوناگون و با سـاختار و سـطوح متفاوت ارائه دادهاند؛ اما مهمترین و مؤثرترین این

مـوارد ،تحلیـل  SWOTاسـت که میتواند اسـتراتژیها و راهبردهای متنـوع و مهمی را تدوین
کنـد .از طرفـی ،تدویـن و طراحی این راهبردها در سـازمان پلیس راهـور ناجا میتواند به نیروی

پیش رو کمک زیـادی کند و همچنین نقاط ضعـف را در
انتظامـی در جهـت مواجهـه با شـرایط ِ
آینـده پوشـش داده و به تقویت نقاط قـوت بپردازد.

سـازمان پلیس راهور ناجا ،ازجمله مهمترین ارگانهای نظامی فعال در کشـور اسـت که بنا
)1.Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (SWOT
2.Hill & Westbrook
3.Kangas et al
4.Houben et al

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 16
بهار1395

86
بـه ماهیـت پویـا و راهبردی خویـش ،همواره در پی تجزیهوتحلیلهای اسـتراتژیک اسـت .حال

بـا توجـه بـه اینکه سلامت نظـام اداری و ارتقـای آن ازجمله پیششـرطهای تحقق چشـمانداز
بیستسـاله ایـن سـازمان میباشـد ،و همچنیـن بـا توجه بـه اینکه شـناخت درسـت فرماندهان،

مدیران و کارکنان آن از بسترهای الزم برای ارتقای سالمت اداری است؛ این دو نکته ،مهمترین

عوامل برای بهرهگیری مؤثر در این سـازمان به شـمار میآیند؛ لذا ضرورت پاسـخ به این سـؤال

مطـرح میشـود کـه راهبردهـای مؤثـر در ارتقای سلامت اداری پلیـس راهور ناجا چـه مواردی

بـوده و اهـداف و پیامدهـای موردِانتظار حاصل از تدوین این راهبردها چیسـت؟

بنابرایـن ،هـدف این مطالعه ،تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور

ناجـا بـا اسـتفاده از مـدل  SWOTاسـت .نتایـج ایـن مطالعـه میتوانـد الگویی بـرای مطالعات
آینـده باشـد .پلیـس راهـور ناجا ،همگام با مطرحشـدن بحـث سلامت اداری ،توجه خـود را به
ایـن موضـوع معطـوف کرده اسـت .برخی از تحقیقات به بررسـی مفاهیم سلامت اداری در این

سـازمان پرداختهاند؛ ولی تاکنون تدوین و ارزیابی راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری -

که بهعنوان نیاز اولیه برای اجرای اهداف سـازمان باشـد -مشـخص و پیادهسـازی نشـده اسـت.
در ایـن تحقیـق بـه دنبال تدویـن راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری در پلیس راهور ناجا

خواهیـم بـود .بخش بعدی مقاله به مبانی نظری ،پیشـینه تحقیق ،روششناسـی ،یافتهها ،بحث و
نتیجهگیری و پیشـنهادها میپردازد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سالمت اداری

سلامت بـه معنـای نبـودن بیمـاری و نارسـایی در موجـود زنـده اسـت؛ بروز بیمـاری جدی

ممکـن اسـت بـه آسـیبدیدگی جبرانناپذیـر موجـود زنـده یـا حتـی بـه مـرگ آن منتهـی شـود.

ازسـویدیگر ،فارغبـودن از بیمـاری نیـز بـدان معنـا نیسـت کـه آن موجـود بهینـه عمـل میکنـد؛
زیـرا ممکن اسـت موجود زنده ،سـالم باشـد؛ ولی بـه وظایف و کارکردهـای خویش عمل نکند.

ازایـنرو ،در قلمروهـای پزشـکی و بهداشـت روانـی ،مفهـوم سلامت کامـل یـا سلامت مثبت
موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت .در حالت سلامت مثبت ،موجـود زنده ضمن ادای وظیفه به رشـد

87
و شـکوفایی خـود ادامـه میدهـد (عزیزی مقـدم .)1385 ،سلامت اداری بهعنوان یک شـارح از

عملکـرد کامـل و بـدون مانـع از تمـام فرایندهای سـازمانی رسـمی ،غیررسـمی ،اصلـی و فرعی

اسـت کـه موجـب میشـود تمـام فرایندهـای سـازمانی ،بـروندادی سـالم و قانونـی ارائـه دهند
(ژنیدیـس و کیریاکـوس.)564 :2014 ،1

بهطورکلـی ،سلامت اداری بـه وضعیتی اطالق میشـود که کلیه عوامل یک سـازمان قابلیت

تأمیـن اهداف سـازمان را بهطور مطلوب داشـته باشـد و بتواننـد انحراف از هنجارهـای اداری و
قانونـی و موانـع اهـداف سـازمانی را در اسـرع وقت ،شناسـایی و تدابیـر الزم و بهنـگام را برای

رفـع آنهـا لحـاظ نماینـد (جسـارتی و جسـارتی .)31 :1393 ،همانطور که قب ً
ال ذکر شـد ،الیدن

و کلینـگل )2000( 2معتقـد بودند که سلامت سـازمانی مفهوم تقریب ًا تازهای اسـت و تنها شـامل
ِ
وظایف مؤثر نیسـت ،بلکه شـامل توانایی سـازمان برای رشـد و
توانایـی سـازمان بـرای اجـرای

بهبود نیز میشـود .ناظران در سـازمانهای سـالم ،کارکنانی متعهد و وظیفهشناس ،روحیه خوب،
راههای ارتباطی باز و موفقیت فراوان مییابند .سـازمان سـالم جایی اسـت که افراد میخواهند
در آنجـا بماننـد و کار ،و بـه آن افتخـار کنند و خود ،افرادی سـودمند و مؤثر باشـند.

بـر اسـاس نظریـه پارسـونز ،3سلامت سـازمانی در سـه سـطح اصلـی و هـر بعـد بر اسـاس

عواملـی بـه این شـرح اسـت:

سـطح فنی (تکنیکی) :سـطح فنی در سـطح پایین سـامانه قرار دارد که در آن به محصول

واقعی سـازمان پرداخته میشـود و شامل:

دوسـتی موجود بین کارکنان
الـف .روحیـه :روحیه به احسـاس اطمینان ،اعتماد ،همدردی و
ِ

اشـاره میکند .کارکنان احسـاس خوبی به یکدیگر دارند و درعینحال احسـاس میکنند که کار

خـود را بهخوبی انجـام میدهند.

ب .تأکید علمی :به تأکید سـازمان برای یادگیری کارکنان اشـاره میکند .اهداف علمی سـطح

بـاال ،ولـی قابلِحصـول بـرای کارکنان وضعشـده اسـت؛ محیط یادگیـری ،منظم و جدی اسـت.
1.Xenidis & Kyriakos
2. Lynden & Klingle
3.3 Parsons
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سطح اداری ـ مدیریتی :میانجی تالشهای داخلی سامانه است و آنها را کنترل میکند و شامل:

الـف .مالحظهگـری (رعایـت یـا مراعـات) :رفتـار مدیری اسـت کـه دوسـتانه و حمایتگر

اسـت .مالحظهگـری بازتـاب رفتـار حاکـی از احتـرام ،اعتمـاد متقابـل ،همـکاری و بهعبارتـی،
مالحظهگـری بـه معنـای مالطفـت و خوشرویـی مصنوعـی و حسـابگرانه نیسـت ،بلکـه توجه
صادقانـه نسـبت بـه کارکنـان بهعنـوان همـکاران حرفهای اسـت.

ب .سـاختدهی (وظیفهمـداری) :رفتـاری اسـت کـه مدیـر بهطـور واضـح ،انتظـارات کار،

اسـتانداردهای عملکرد و روش را صراحت ًا تعیین میکند .سـاختدهی به رفتاری از مدیر اشـاره
میکنـد که وظیفهمـدار و موفقیتمدار اسـت.

ج .پشـتیبانی و حمایـت منابع :1میزان تهیـه مواد و وسـایل الزم و موردِدرخواسـت کارکنان

اسـت .پشـتیبانی منابـع به سـازمانی اشـاره میکند که مـواد و منابـع الزم را دارد.
سطح نهادی :سطح نهادی ،سازمان را با محیط آن ربط میدهد و شامل:

الـف .نفـوذ مدیر :توانایی مدیر در تأثیرگذاشـتن در تصمیمات مافوقها اسـت .مدیر بانفوذ،

ترغیبکننـده اسـت و بـا مافـوق بهطـور اثربخشـی کار میکنـد؛ امـا درعینحـال در فکـر و عمل

خود اسـتقالل دارد.

ب .یگانگـی نهـادی :توانایـی سـازمان بـرای تطابق با محیط و سـازش با روشهایی اسـت

کـه سلامت برنامههای سـازمان را حفظ کنـد (هوی و میکسـل.)2007 ،2
فساد اداری

در این زمینه ،تعاریف بسیاری وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

در جوامـع گوناگـون ،برحسـب نگرشهـا و برداشـتها ،تعاریف گوناگونی از فسـاد بهعمل

آمده اسـت .ریشـه فسـاد فعل التین < >Rumpereبه معنای <شکسـتن> است؛ بنابراین در فساد

چیزی میشـکند یا نقص میشـود؛ این چیز ممکن اسـت رفتار اخالقی یا شـیوه قانونی یا غالب ًا

مقـررات اداری باشـد (صفـری و نائبـی .)145 :1380 ،فسـاد اداری یکـی از شـکلهای انحـراف

اجتماعـی اسـت و ازلحـاظ تقسـیمبندی انحرافـات ،ذیـل انحرافات سـازمانی یقهسـفیدان قرار
1.Resource support
2.Hoy & Miskel
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میگیرد.

فسـاد اداری درمجمـوع ،بـه رفتـاری اطلاق میگـردد کـه در آن ،فـرد بـرای تحقـق منافـع

خصوصی خود و دسـتیابی به رفاه بیشـتر یا موقعیت بهتر خارج از چهارچوب رسـمی وظایف

یـک نقـش دولتـی عمـل میکنـد (یزدانپنـاه و همـکاران .)2 :1392 ،بهطورکلی ،فسـاد ،پدیدهای
ریشـهدار در ایـران اسـت و تنهـا در دورانهـای گوناگون ،شـکل و محتوای آن تغییر یافته اسـت.
مـا امـروز شـاهد گونههـای متفاوتـی از ایـن پدیـده در سـطح ادارات و سـازمانها هسـتیم که از

تخلفـات اداری تـا رفتارهـای مجرمانه در نوسـان اسـت؛ لذا فسـاد در نیروی انتظامی کشـور ما،

پدیـدهای جزیـرهای نیسـت .ناجا یکی از سـازمانهای این جامعه اسـت و همانند همه نهادها و

سـازمانهای جامعـه ایرانـی از ویژگیهـای این محیـط تأثیر میپذیـرد (بازرگانـی99 :1391 ،؛ به

نقـل از بامشـاد.)116 :1393 ،

ماتریس سوات SWOT

تحلیـل  SWOTچهارچوبـی سـاده بـرای ایجاد جایگزینهـای اسـتراتژیک از یک تحلیل

موقعیتـی اسـت .ایـن تحلیل هم برای سـطح شـرکتی و هم برای سـطح واحد تجـاری ،کاربردی
اسـت و اغلـب در برنامههـای بازاریابـی ظاهـر میشـود( SWOT .کـه گاهـی  TOWSنامیده

میشـود) مخفـف قوتهـا ،ضعفهـا ،فرصتهـا و تهدیدهـا اسـت .چهارچـوب  SWOTدر

اواخـر دهـه  1960میالدی توسـط ادموند پی لرند ،سـی رولند کریستینسـن ،کنث انـدرو و ویلیام

دیگوث در <سیاسـت تجاری> شـرح داده شـد .شـورای رشد جنرال الکتریک از این نوع تحلیل

در دهـه  1980میلادی اسـتفاده کـرد؛ چـون ایـن تحلیل بـر موضوعاتی تمرکز میکنـد که بهطور

بالقوه بیشـترین اثر را دارند SWOT .هنگامی مفید اسـت که میزان بسـیار محدودی زمان برای

موردِمالحظـه قراردادن یک موقعیت پیچیده اسـتراتژیک وجـود دارد.

تحلیـل موقعیـت درونـی و برونـی میتوانـد مقادیـر زیـادی اطالعـات تولیـد کنـد که ممکن

اسـت بیشـتر آنها ،خیلی هم مرتبط نباشـند .تحلیل  SWOTمیتواند بهعنوان فیلتری تفسیری

بـرای کاهـش اطالعـات به مقدار قابلِسـازماندهی موضوعات کلیدی به کار گرفته شـود .تحلیل
 SWOTوجـوه درونـی شـرکت ماننـد ضعفهـا و قوتهـا و عوامـل موقعیتـی برونـی ماننـد

فرصتهـا و تهدیدهـا را طبقهبندی میکند .قوتها میتوانند بهعنوان پایه سـاخت سـود رقابتی
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بـه کار گرفتـه شـوند و ضعفهـا ممکن اسـت ایـن را به تأخیر بیندازنـد .با درک ایـن چهار وجه
از موقعیـت ،یک شـرکت میتوانـد قوتهایش را بهتر به کار گیرد ،ضعفهایـش را اصالح کند،

از فرصتهـای طالیـی بهـره ببـرد و از تهدیدهای ویرانکننـده جلوگیری کند.
شیوههای تدوین استراتژی (راهبرد)

برای تدوین اسـتراتژی ،از چهارچوبی با عنوان چهارچوب جامع تدوین اسـتراتژی اسـتفاده

میشـود .این چهارچوب  -که در نمودار  1نشـان داده شـده اسـت -ابزارها و روشهایی را ارائه

میکنـد کـه بـرای انواع سـازمانها (دراندازه های گوناگون) مناسـب اسـت و به استراتژیسـتها
کمـک میکند تا اسـتراتژیها را شناسـایی ،ارزیابی و گزینش کنند .این چهارچـوب دارای چهار
مرحله اصلی اسـت که عبارتند از:

مرحله شروع :در این مرحله ،مأموریت سازمان تعیینشده و بیانیة مأموریت آن تهیه میشود.
مرحله ورودی :در این مرحله ،اطالعات اصلی موردنیاز برای تدوین اسـتراتژیها مشـخص

میشـود .چهبسـا شـناخت ( )EFEماتریـس ارزیابـی عوامـل خارجـی )IFE( ،شـامل ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی بیشـتری که از داخل و خارج سـازمان حاصل میشـود ،به تغییر مأموریت

سـازمان حتـی در طـول فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک منجـر شـود .اطالعاتـی که در ایـن مرحله

(ورودی) به دست میآید ،مبنایی به دست میدهد که میتوان از مقایسه و با درنظرداشتن آنها،

گزینههای مختلف اسـتراتژی را شناسـایی و ارزیابی کرد تا بهترین اسـتراتژیها انتخاب شـوند.

مرحلـه تطبیـق یـا مقایسـه :در ایـن مرحله ،بـا توجه بـه اطالعات حاصـل از مراحـل قبل ،با

درنظرداشـتن مأموریت سـازمان ،عوامـل اصلی داخلی (قوتها و ضعفهای کلیـدی) و عوامل

اصلـی خارجـی (فرصتهـا و تهدیدهای اسـتراتژیک) باهم تطبیـق داده میشـوند و درواقع بین

آنها نوعی توازن ایجاد میشود .در این مرحله ،عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ابزارهای

گوناگـون تطبیـق داده میشـوند تـا اسـتراتژیهایی شناسـایی شـوند کـه در راسـتای مأموریـت
سـازمان بوده و متناسـب با عوامل داخلی و خارجی باشـند .ابزارهای موردِاستفاده در این مرحله

بـرای تطبیـق عوامـل ،عبارتند از :ماتریس سـوات ( )SOWTو ماتریس داخلـی خارجی (.)IE
مرحلـه تصمیمگیـری :مرحلـه آخـر ،بـا اسـتفاده از ماتریـس برنامهریـزی اسـتراتژیک کمـی

( ،)QSPMگزینههـای مختلـف اسـتراتژیهای شناختهشـده در مرحله قبـل (مرحله تطبیق) ،به
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شـیوه عینـی و بـدون اعمالنظـر شـخصی موردِارزیابـی و قضاوت قـرار میگیرنـد؛ این ماتریس

جذابیت نسـبی انواع اسـتراتژیها را مشـخص میکند و بدینگونه برای انتخاب اسـتراتژیهای

خـاص یـک مبنای علمـی ارائـه میدهد.

پیشینه تحقیق

 -شیخی ( )1390در تحقیقی با عنوان <عوامل مؤثر بر سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای

اخالقـی در آن> بیـان میکنـد کـه نظـام اداری کشـور باوجـود همـه تالشهـای صورتگرفته در

جهـت اصلاح آن ،همچنـان فاقـد کارایـی و پاسـخگویی الزم اسـت .یکـی از علـل اصلـی آن،
بیتوجهـی بـه ارزشهـای اسلامی و نقـش بنیادیـن آن در تحـول و سلامت نظام اداری اسـت.

ازاینرو ،در این تحقیق به تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشـد ارزشهای اخالقی
در آن بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن کریم و سـیرة نظـری و عملی معصومان (ع) با اسـتفاده از روش

توصیفی  -تحلیلی میپردازد؛ و در پایان به این نتیجه دسـت مییابد که با تحلیل محتوای منابع

اسلامی میتوان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشـد ارزشهای اخالقی در آن،

ازیکسـو تحـت تأثیر مبانی هستیشـناختی و انسانشـناختی حاکم بـر باورهای افراد سـازمانی
اسـت و ازسـویدیگر ،تحت تأثیر عوامل سـهگانة ارزشی ،درونسـازمانی و برونسازمانی است.

ازاینرو ،اعمال سـه نوع اصالحات بینشـی و اعتقادی ،درونسـازمانی و برونسـازمانی ضروری

است.

 -صالحـی امیـری و شـادالویی ( )1392در تحقیقـی بـا عنـوان <عوامل تأثیرگذار بر سلامت

نظـام اداری در تحقـق طـرح تحـول نظـام اداری> بـه بررسـی ایـن موضـوع میپردازنـد کـه نظام

اداری کشـور باوجـود همه تالشهـای صورتگرفته در جهت اصلاح آن ،همچنان فاقد کارایی

و پاسـخگویی الزم اسـت .یکـی از علـل اصلـی آن ،بیتوجهـی بـه ارزشهـای اسلامی و نقش

بنیادیـن آن در تحـول و سلامت نظـام اداری اسـت .ازهمیـنرو محققـان در این تحقیق به تبیین

عوامـل مؤثـر بر سلامت نظام اداری و رشـد ارزشهـای اخالقی در آن میپردازنـد و در پایان به
این نتیجه میرسـند که نیروی انسـانی ،نقش بسـزایی بر سلامت سـازمانی دارد که بایسـتی او ًال،
با اصالح نظام حقوق و دسـتمزد ،نیازهای مادی و معیشـتی کارکنان را برطرف سـاخت؛ ثانی ًا با
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برنامههـای آموزشـی – تربیتـی ،زمینه تحول درونی و پیشـرفت معنـوی کارکنان را فراهـم آورد.

 -عامـری ( )1393در تحقیقـی بـا عنوان <ارائه الگو و رتبهبندی عوامل مؤثر بر سلامت نظام

اداری بـا نگـرش بـه منابع اسلامی> با شناسـایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت
نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،به بررسـی این عوامل میپردازد و سـعی

در ارائـه راهحلهـا و راهکارهایـی مناسـب بـرای کاهـش فسـاد اداری دارد .ایـن پژوهش از بعد

هـدف ،کاربـردی و ازنظـر گردآوری دادهها ،پیمایشـی بـوده و ابـزار گردآوری دادهها ،پرسشـنامه

محققسـاخته بـر مبنـای مبانـی نظری ارائهشـده اسـت .جامعـه موردمطالعـه ،کارکنـان و مدیران
سـتادی و صفـی فرماندهـی انتظامی تهران بزرگ هسـتند که با اسـتفاده از فرمول کوکـران ،تعداد

نمونـه 177 ،نفـر بـرآورد و پرسشـنامه بیـن  200نفر از کارکنان آن فرماندهی اعم از صف و سـتاد

(مدیریتـی و غیـر مدیریتـی) توزیـع و جمـعآوری شـد .برای تجزیهوتحلیـل دادهها با اسـتفاده از

نرمافـزار  ،SPSSآزمـون  tتـک نمونـهای اجـرا و بـرای رتبهبنـدی تأثیـر عوامل موردبررسـی بر

ارتقـای سلامت نظـام اداری از تکنیـک  TOPSISاسـتفاده شـد .یافتـه نشـان میدهـد که تمام
عوامـل مذکـور در کاهـش و جلوگیـری از فسـاد کارکنان و درنتیجه ارتقای سلامت نظـام اداری

در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده که دراینبین ،عامل سـازمانی ،بیشـترین و
عامـل فـردی ،کمترین تأثیر را بـه خود اختصاص داده اسـت.

 -بیگینیا و قطبی وایقان ( )1393در تحقیقی با عنوان <ارتقای سلامت اداری با اسـتفاده از

الگوی جسـتجو و دیدهبانی محیط سـازمانها بهعنوان رویکردی راهبردی> با اسـتفاده از مبانی

نظـری در زمینـه محیـط سـازمان و بـا بهرهگیـری از الگوهـای برنامهریـزی و مدیریـت راهبردی
( ،)SWOTیک الگوی جستجو و دیدهبانی محیط سازمانی را برای شناسایی و مشخصکردن
عوامـل <فسـادخیز> و <فسـادزا> اعـم از بالقـوه و بالفعـل ارائه میکنند .همچنین پـس از مروری

بـر تعاریـف مربـوط به فسـاد (بهویژه فسـاد اداری) با ذکـر مصداقهای آن ،تبیین محیط سـازمان

با گزارش سـاالنه سـازمان بینالمللی شـفافیت ( )TIبه جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران

بین سـایر کشـورهای جهان از سـال  2003تا  2013میالدی نیز اشـاره شـده اسـت .عالوهبراین،

چگونگی اسـتفاده از الگوی جسـتجو و دیدهبانی محیط سـازمانی برای شناسـایی عوامل محیط
سـازمانها اعـم از محیط عمومـی ،رقابتی و داخلی موردبحث قرارگرفته اسـت.
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بـا توجـه بهمـرور پیشـینه تحقیقات مرتبـط در ایـن زمینه ،درمییابیـم که تاکنـون تحقیقی در

رابطـه بـا تدویـن راهبردهـای مؤثـر در ارتقـای سلامت اداری پلیس راهـور ناجا انجـام نگرفته

اسـت؛ چراکه تحقیقات پیشـین اغلب به بررسـی عوامل تأثیرگذار بر سلامت اداری پرداختهاند

و راهبردهـای مؤثـر در ارتقـای آن را موردِکنـکاش قـرار ندادهاند.

روششناسی تحقیق

بهمنظـور دسـتیابی به اهداف تحقیق ،در این مقاله ابتـدا از روش ترکیبی (روشهای پیمایش

و روش توصیفی-تحلیلـی) اسـتفاده شـده اسـت کـه در این مرحلـه با توجه به اطالعـات ثانوی
موجـود بـه بررسـی عوامـل مؤثـر در ارتقای سلامت اداری سـازمان پلیس راهور ناجـا پرداخته

شـده و سـپس در مراحـل بعـدی تحقیـق ،بـرای تجزیهوتحلیـل اطالعـات و ارائـه راهبردهـا ،از
روش تحلیلـی  SWOTاسـتفاده شـده اسـت که در ابتـدا با توجه به بررسـیهای صورتگرفته

روی محیـط داخلـی و خارجی سـازمان ،فهرسـتی از نقـاط قوت ،ضعف ،فرصتهـا و تهدیدها

شناسـایی شـد و پـس از وزندهـی بـه هرکـدام و تحلیـل آنهـا؛ اولویتهـا مشـخص گردیـد و

درنهایـت بـرای برطرفکـردن یـا تقلیـل نقـاط ضعف و تهدیـد و تقویـت و بهبود نقـاط قوت و

فرصتهـای موجـود ،راهبردهای مناسـبی ارائ ه شـده اسـت.

بـا توجـه بـه هدف این مطالعه مبنی بر تدوین و ارزیابی راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت

اداری پلیـس راهـور ناجـا بـا اسـتفاده از مـدل  ،SWOTاین تحقیق بر مبنای دسـتاورد یا نتیجه
تحقیق از نوع کاربردی اسـت؛ زیرا نتایج این تحقیق  -که راهبردهای اولویتبندیشـده سالمت

نظـام اداری میباشـد -میتوانـد مبنـای برنامهریـزی ،تصمیمگیـری و اقـدام تصمیمگیرنـدگان
سـازمان قـرار گیـرد .ایـن تحقیـق بر مبنـای اهـداف از نـوع توصیفی اسـت؛ چون محقـق نهتنها
در یـک مرحلـه از فراینـد انجـام کار بـه بررسـی و توصیف متغیرهـای مؤثر بر تدویـن و ارزیابی

راهبردهای مؤثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور ناجا میپردازد ،بلکه با سـؤال چگونگی

تدوین راهبردهای مناسـب ارتقای سلامت اداری نیز روبهرو اسـت.

همچنیـن ایـن تحقیـق بر مبنـای نـوع دادههـای موردنیـاز (دادههـای محیط داخلـی و محیط

خارجـی) بـرای تدویـن راهبردهـای مناسـب سلامت اداری ،بیشـتر کیفـی اسـت تـا کمـی.

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 16
بهار1395

94
بهعبارتدیگر چون دادههای مورداسـتفاده در این تحقیق ،بیشـتر کیفی بوده و کمی نیسـتند؛ لذا
ایـن تحقیـق بر مبنای نوع دادههای مورداسـتفاده بـرای تدوین راهبردهای سلامت اداری از نوع

کیفـی میباشـد .روش مورداسـتفاده در این تحقیـق ،روش تحقیق موردی اسـت؛ تحقیق موردی

عبـارت اسـت از مطالعـه ویژگیهـا و پیچیدگیهـای یک مـورد (یـن .)19 :1382 ،در این تحقیق

نیـز ویژگیهـای عوامـل کلیـدی داخلی و خارجی سـازمان پلیس راهور  -که با مفاهیم سلامت

اداری در ارتبـاط میباشـند -موردبررسـی و مطالعـه قرارگرفتهاند.

الزم به ذکر است که جامعه آماری مطالعهشده در این تحقیق را سه گروه فرماندهان ،مدیران

و افسـران ارشـد شـاغل در پلیـس راهـور ناجا تشـکیل میدهنـد؛ به عبارتـی جامعه آمـاری این
تحقیق شـامل کلیه ردههای فرماندهی و مدیریتی سـتاد راهور ناجا میباشـد که تعداد این افراد،

 112نفـر بـوده و بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان ،حجـم نمونه  86نفـر خواهد بود؛ کـه بهصورت

تصادفـی انتخـاب شـد .اطالعـات موردنیـاز از طریـق مصاحبـه و تکمیـل پرسشـنامه تهیه شـد.
ابزار اصلی گردآوری دادهها در این تحقیق ،پرسشـنامه میباشـد؛ لذا با بررسـی و اعمالنظر

حداقـل سـه نفـر از اسـاتیدی کـه در حـوزه سلامت اداری تدریـس میکننـد و نیـز برخـی از
اعضـای جامعـه آمـاری و نیـز فرماندهان و مدیـران تصمیمگیرنـده در پلیس راهور ناجـا ،روایی

پرسشـنامه تعیین شـد .همچنین برای تعیین پایایی پرسشـنامة عوامل محیط خارجی (فرصتها
و تهدیـدات) و عوامـل محیـط داخلی (قوتها و ضعفهـا) مؤثر بر ارتقای سلامت اداری این
سـازمان ،از ضریـب آلفـای کرونباخ اسـتفاده گردید .ضریـب آلفای کرونباخ بـرای عوامل محیط

داخلـی (قوتهـا و ضعفهـا) و محیط خارجی (فرصتها و تهدیدات) به ترتیـب برابر با 0/84
و  0/86تعیین شـد که نشـاندهنده پایایی باالی پرسشـنامه مربوطه میباشـد.

بهعلاوه ،چـون ایـن تحقیـق یـک تحقیـق کیفـی نیز میباشـد -کـه بـا روش تحقیق مـوردی

انجام میپذیرد -و همچنین به این علت که از پرسشـنامه باز نیز اسـتفاده شـده اسـت؛ لذا برای

تعییـن پایایـی تحقیـق بایسـتی عالوه بر شـیوههای مرسـوم نظیـر آلفـای کرونبـاخ ،از روشهای
افزایش پایایی تحقیق در تحقیقات کیفی نیز اسـتفاده کرد؛ بنابراین بر اسـاس دسـتور کار روش

تحقیـق مـوردی از دیـدگاه رابـرت ک .ین ،بهمنظور افزایش پایایی تحقیق کیفی موردی ،بایسـتی
اسـناد ،مدارک و راهها و روشهای مورداسـتفاده مشـخص باشـد تا اگر فرد دیگری نیز تصمیم
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داشـت کـه بـا همیـن اسـناد ،مـدارک و راههـا و روشهـا مسـئله موردنظـر را حـل کند ،بـه نتایج
مشـابهی برسـد (ین)57 :1382 ،؛ لذا در این تحقیق از اسـناد و مدارک مشـخص (کتب و مقاالت

منتشرشـده در حـوزه سلامت اداری) و نیـز روشهـای مشـخص (چهارچـوب جامـع تدویـن

راهبـرد) بـرای تدویـن راهبرد سلامت اداری در پلیـس راهور ناجا اسـتفاده گردید.
تحلیلدرونی

تحلیـل درونـی یـک ارزیابـی جامع نقاط ضعـف و قوت بالقـوه محیط درونی اسـت .عوامل

بایـد در سـازمان در برخـی نواحی از قبیـل موارد زیر ارزیابی شـوند:

فرهنگ سـازمان ،تصویر (بینش) سـازمان ،سـاختار سـازمانی ،کارکنان کلیدی ،دسترسـی به

منابع طبیعی ،موقعیت در منحنی تجربه ،کارآمدی عملی ،ظرفیت عملی ،آگاهی از نشـان ،سـهم
در بـازار ،منابـع طبیعی ،منابع اختصاصی ،اسـرار تجاری و حقـوق انحصاری.

تحلیـل  SWOTعوامـل درونـی شـرکت را بـه شـکل فهرسـتی از نقـاط قـوت و ضعـف

خالصـه میکنـد .فرصـت ،مجالـی برای معرفـی یک محصول یا خدمت تازه اسـت کـه میتواند

بازگشـتهای فوقالعـادهای را ایجـاد کنـد .فرصتها میتوانند هنـگام رخداد تغییرات در محیط

بیرونـی ایجـاد شـوند .بسـیاری از ایـن تغییـرات میتوانـد بهعنـوان تهدیدهایـی بـرای موقعیت
محصوالت موجود در بازار درک شـوند و ممکن اسـت تغییر در ویژگیهای محصول یا توسـعه

محصـوالت جدیـد را برای رقابتیماندن شـرکت ضروری کند .تغییرات در محیط بیرونی ممکن
اسـت به موارد زیر وابسـته باشـد:

اربابرجـوع ،رقبـا ،منحنیهـای بـازار (گرایشهـای بـازار) ،کارپـردازان (تهیهکننـدگان)،

تغییـرات اجتماعـی ،فنـاوری نویـن ،محیـط اقتصـادی ،محیـط سیاسـی و تنظیمـی.

چهار مورد آخر در فهرست باال متغیرهای ماکرومحیطی (کالن محیطی) هستند و در تحلیل

 PESTموردتوجه قرارگرفتهاند.

تحلیـل  ،SWOTعوامـل محیطـی بیرونـی را بهعنـوان فهرسـتی از فرصتهـا و تهدیدهـا

خالصـه میکنـد.

گامهایتحقیق

بـرای تدویـن و ارزیابـی راهبردهـای ارتقای سلامت اداری در پلیس راهور ناجا ،بر اسـاس
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چهارچوب جامع تدوین راهبرد ،سـه مرحله اساسـی (مرحله ورودی ،مرحله مقایسـه یا انطباق

و مرحلـه تصمیمگیـری) طـی خواهد شـد که مراحل آن به شـرح ذیل میباشـد:
 -مرحله اول :مرحله ورودی

 .1شناسایی و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای سالمت اداری در پلیس راهور ناجا

بهمنظـور شناسـایی فرصتهـا و تهدیدهـا در پلیـس راهـور ناجـا ،عوامـل محیـط خارجـی

مؤثـر بـر سلامت اداری ،موردمطالعه و بررسـی قرار گرفتند .همچنین بـرای ارزیابی فرصتها و
تهدیدهـای آن ،از ماتریـس ارزیابـی عوامل محیط خارجی مؤثر بر سلامت اداری اسـتفاده شـد.

فراینـد تهیـه این ماتریس به شـرح ذیـل بود:

 -تهیه فهرستی از فرصتها یا تهدیدهای اصلی سالمت اداری پس از بررسی عوامل محیط

خارجی مؤثر بر سالمت اداری پلیس راهور ناجا از دیدگاه ردههای فرماندهی و مدیریتی؛
وزندهی یا ضریبدهی به این عوامل فرصت و تهدید (از  0تا )1؛

امتیازدهـی (رتبـه  1تـا  )4بـه عوامل فرصت یا تهدید برحسـب میزان اثربخشـی راهبردهای

کنونی سلامت اداری در نشـاندادن واکنش نسـبت بـه عوامل مزبور؛

محاسبه نمره نهایی هر عامل از طریق ضرب ضریب هر عامل در رتبه مربوطه؛

محاسبه نمره کل سازمان از طریق جمعزدن نمرات تکتک عاملها.

 .2شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف سالمت اداری در پلیس راهور ناجا

بهمنظـور شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف سلامت اداری در پلیـس راهـور ناجـا ،عوامـل

کلیـدی داخـل سـازمان کـه بر سلامت اداری تأثیرگـذار بود ،موردمطالعه و بررسـی قـرار گرفت.

برایناسـاس ،برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف سلامت اداری در پلیس راهور ناجا از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی مؤثر بر سلامت اداری اسـتفاده شـد .فرایند تدوین این ماتریس به شـرح

ذیـل بود:

تهیـه فهرسـتی از نقـاط قـوت و ضعـف اصلی سلامت اداری پس از بررسـی عوامل کلیدی

محیـط داخلـی مؤثـر بـر سلامت اداری در پلیـس راهـور ناجـا از دیـدگاه ردههـای فرماندهی و

مدیریتی سـازمان؛

وزندهی یا ضریبدهی به این عوامل قوت و ضعف (از  0تا )1؛
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امتیازدهـی (رتبـه  1تـا  )4بـه عوامـل قوت و ضعف برحسـب میـزان اثربخشـی راهبردهای

کنونـی سلامت اداری در پلیـس راهـور ناجـا در نشـاندادن واکنـش نسـبت به عوامـل مزبور؛
محاسبه نمره نهایی هر عامل از طریق ضرب ضریب هر عامل در رتبه مربوطه؛

محاسبه نمره کل سازمان از طریق جمعزدن نمرات تکتک عاملها.

 -مرحله دوم :مرحله مقایسه

در ایـن مرحلـه ،نتایـج حاصـل از ارزیابـی عوامـل خارجـی مؤثر بـر سلامت اداری با نتایج

حاصل از ارزیابی عوامل محیط داخلی مؤثر بر سلامت اداری با یکدیگر مقایسـه و راهبردهای

ممکـن پیشـنهاد شـد .دو ابزار اساسـی مورداسـتفاده در این مرحلـه عبارتنـد از .1 :ماتریس نقاط

قـوت ،ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـا و  .2ماتریـس داخلـی خارجـی .علـت اسـتفاده از این دو

تکنیـک ،عمومیبـودن آنهـا اسـت؛ یعنـی ایـن دو ابـزار بـرای تمامـی سـازمانها صرفنظـر از
ماهیـت فعالیـت آنها (تجاری یا دولتی) ،اندازه آنها (بزرگ ،متوسـط ،کوچک) و قلمرو فعالیت

آنها (ملی ،منطقهای و فرامنطقه ای) و نیز در تمامی سـطوح فعالیتهای آنها (سـطح سـازمان،
سـطح بخشها و سـطح وظیفهای) قابلیت اسـتفاده دارد.

تشکیل ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سالمت اداری:

نقـاط قـوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای سلامت اداری در ماتریس مربوطـه (جدول )1

درج و بهصـورت ذیل اقدام شـد:

فهرسـتی از فرصتها و تهدیدهای سلامت اداری عمدة موجود در محیط خارجی سـازمان

پلیـس راهـور ناجـا تهیه شـد؛ بـرای ایـن کار از ماتریـس ارزیابی عوامل محیـط خارجی مؤثر بر

سلامت اداری استفاده گردید.

فهرسـتی از نقـاط قـوت و ضعف داخلی سلامت اداری تهیه شـد ,برای ایـن کار از ماتریس

ارزیابی عوامل محیط داخلی مؤثر بر سلامت اداری اسـتفاده شـد.

نقـاط قـوت داخلـی و فرصتهـای خارجی سلامت اداری باهم مقایسـه شـدند و نتیجه در

خانـه مربوطه در گـروه <راهبردهـای  >SOدرج گردید.

نقاط ضعف داخلی با فرصتهای موجود سلامت اداری در خارج سـازمان مقایسـه شـد و

نتیجه در گروه <راهبردهای  >WOدرج شـد.
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نقـاط قـوت داخلـی بـا تهدیدهـای خارجـی سلامت اداری مقایسـه شـده و نتیجـه در گروه

<راهبردهای  >STنوشـته شـد.

نقـاط ضعـف داخلی را با تهدیدهای خارجی سلامت اداری مقایسـه شـد و نتیجـه در گروه

<راهبردهای  >WTنگاشـته شد.

جدول  .1ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط قوت و نقاط ضعف ( )SWOTسالمت اداری

 SWOTماتریس
سالمت اداری
فرصتهای سالمت اداری ـ O

نقاط قوت سالمت اداری ـ S

نقاط ضعف سالمت اداری ـ W

-

-

راهبردهای SO

راهبردهای WO

-

-

)بهرهبرداری از فرصتها با استفاده از قوتها( )بهرهبرداری از فرصتها با ازبینبردن ضعفها(

-

راهبردهای ST

راهبردهای WT

تهدیدهای سالمت اداری ـ T

)احتراز از تهدیدها با استفاده از نقاط قوت(

)احتراز از تهدیدات و ازبینبردن ضعفها(

-

-

-

تشکیل ماتریس داخلی  -خارجی سالمت اداری

بـر اسـاس ایـن ماتریـس ،راهبـرد وضعیتـی سلامت اداری پلیـس راهـور ناجـا نسـبت بـه

فرصتهـا و تهدیدهـای محیـط خارجـی با توجه به نقاط قوت و ضعف سـازمان به دسـت آمد.
بـرای ترسـیم ایـن ماتریس ،نمره ماتریـس ارزیابی عوامل داخلی مؤثر بر سلامت اداری بر روی

محـور  Xهـا و نمـره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مؤثر بر سلامت اداری بـر روی محور Y

هـا رسـم میگـردد .از تقابـل محـور  Xها و محور  Yهـا ،راهبرد وضعیتی سلامت اداری پلیس
راهـور ناجـا به دسـت میآید.

 -مرحله سوم :مرحله تصمیمگیری

بهمنظـور تعییـن جذابتریـن راهبردهـای سلامت اداری پلیـس راهـور ناجـا از ماتریـس

برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMاسـتفاده شـدغ این تکنیک مشـخص میکند که کدامیک

از راهبردهـای تدوینشـده بهتـر میباشـد .بهعبارتی ،این ماتریس میزان هماهنگی و همبسـتگی

راهبردهـای پذیرفتهشـده در مرحلـه تدویـن راهبـرد را با نقـاط فرصت ،تهدید ،قـوت و ضعف،

99
موردسـنجش قـرار میدهـد که بهاصطلاح ،بدان میـزان جذابیت راهبردها گفته میشـود (دیوید،
 .)1393فراینـد اسـتفاده از ایـن تکنیـک در ایـن تحقیق برابـر جدول  2و بدین شـرح بود:

مرحلـه اول :ابتـدا فرصتهـا ،تهدیدهـا ،نقـاط قـوت و ضعف سلامت اداری پلیـس راهور

ناجـا در سـتون طـرف راسـت ماتریـس برنامهریزی راهبردی کمی نوشـته شـد.

مرحلـه دوم :بـه هریـک از عوامـل داخلـی و خارجی که در سلامت اداری پلیس راهور ناجا

نقش داشـتند ،وزن یا ضریب اهمیت داده شـد.

مرحلـه سـوم :از مقایسـه مرحلـه اول و دوم ،راهبردهـای موردنظـر در ردیـف اول ماتریـس

برنامهریـزی راهبـردی کمی نوشـته شـدند؛ این راهبردها بر اسـاس ماتریس نقـاط قوت ،ضعف

و فرصتها و تهدیدهای سلامت اداری و مالحظات ماتریس داخلی -خارجی سلامت اداری

پلیـس راهـور ناجا در نظر گرفته شـدند.

مرحلـه چهـارم :بـه میـزان جذابیت یـا مقبولیت نسـبی هریـک از راهبردهای نوشتهشـده در

ردیـف اول ماتریـس برنامهریـزی راهبـردی کمی ،نمـره  1تا  4اختصاص داده شـد .نمره  1یعنی

بـدون جذابیـت =2 ،تـا حـدی جـذاب =3 ،دارای جذابیت معقول =4 ،بسـیار جذاب.

مرحلـه پنجـم :نمرههای جذابیـت هر راهبرد ،از طریق حاصلضـرب ضریب اهمیت عوامل

(مرحله دوم) در نمرههای جذابیت (مرحله چهارم) محاسـبه شـد.

مرحله ششـم :مجموع نمرههای جذابیت هر راهبرد سلامت اداری از طریق جمع نمرههای

جذابیـت هـر راهبـرد بـه دسـت آمـد .در این مرحلـه ،انتخـاب راهبردها یـا همـان اولویتبندی
صورت گرفت .برایناسـاس ،راهبردهایی که بیشـترین نمره را به خود اختصاص دادند ،اولویت
بیشـتر و باالتری نسبت به سـایر راهبردها دارند.

بهمنظـور دسـتیابی به راهبردهـای اولویتدار ،ماتریـس برنامهریزی راهبردی سلامت اداری

تنظیـم و پـس از اخـذ نظرات افـراد ،راهبردهای سلامت اداری اولویتدار تعیین میشـوند.
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جدول  .2ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ()QSPM
انواع راهبردهای قابلاجرا

مرحله دوم چهارچوب :تطبیق
ضریب

مرحله اول چهارچوب :ورودی

عوامل اصلی خارجی
(فرصتها و تهدیدهای سالمت اداری)
جمع نمرات عوامل خارجی

عوامل اصلی داخلی
)قوتها و ضعفهای سالمت اداری(
جمع نمرات عوامل داخلی
جمع کل امتیاز راهبرد

 ...راهبرد

راهبرد اول

ام  nراهبرد

نمره
نمره
نمره
جمع نمره
جمع نمره
جذابیت
جذابیت
جذابیت

جمع نمره

1

1
2

0-8

0-8

0-8

پـس از بررسـی تعاریـف سلامت اداری و ادبیـات موجـود در این مورد در اینجا به بررسـی

نتایـج پژوهـش پرداخت ه شـده اسـت .بـرای ایـن کار در ابتدا ،آمـار توصیفی و ویژگیهـای فردی

پژوهـش ،ارائـه شـده و در ادامه به بررسـی نقاط قـوت ،ضعف ،فرصت و تهدید سلامت اداری

در سـازمان پلیس راهور ناجا و تشـکیل ماتریس مربوطه پرداختهشـده اسـت.
 -بررسی ویژگیهای فردی نمونههای تحقیق

نتایج آمار توصیفی این پژوهش در جدول  3بیان شده است.
جدول . 3ویژگیهای فردی پاسخدهندگان سازمان پلیس راهور ناجا

مشخصات

طبقات

فراوانی درصد درصد تجمعی

جنسیت

مرد

86

100

100

سمت

کارشناسی
مدیریتی

51
35

9,59
1,40

9,52
100

تحصیالت

لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

46
31
9

2,59
4,39
4,1

منبع :یافتههای پژوهش

2,39
6,98
100
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بـا توجـه بـه جـدول  ،3مشـخص شـد کـه  9,59افـراد موردمطالعـه ،کارشـناس و  1,40بقیه،

سـمت مدیریتـی داشـتند .همچنیـن تحصیالت بیشـتر افـراد ( )2,59لیسـانس بود.

بـرای تدویـن راهبردهـای سلامت اداری در پلیـس راهور ناجـا ،چهارچـوب جامع تدوین

راهبرد سـه مرحله اساسـی (مرحله ورودی ،مرحله مقایسه یا انطباق و مرحله تصمیمگیری) طی

شـد که نتایج آن به شـرح ذیل میباشـد.

یافتههای تحقیق

مرحله اول :مرحله ورودی

شناسایی و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای ارتقای سالمت اداری در پلیس راهور ناجا:

بهمنظـور شناسـایی فرصتهـا و تهدیدهـای راهبردهـای سلامت اداری در پلیـس راهـور

ناجـا ،عوامـل محیـط خارجی مؤثر بر راهبردهای سلامت اداری در این سـازمان ،موردمطالعه و
بررسـی قرار گرفتند .همچنین برای ارزیابی فرصتها و تهدیدهای راهبردهای سلامت اداری،

از ماتریس ارزیابی عوامل محیط خارجی مؤثر بر سلامت اداری اسـتفاده شـد .فرایند تهیه این

ماتریس به شـرح ذیـل بود:

تهیه فهرسـتی از فرصتها یا تهدیدهای اصلی سلامت اداری پس از بررسـی عوامل محیط

خارجی مؤثر بر راهبردهای سالمت اداری در پلیس راهور ناجای مربوطه از دیدگاه فرماندهان،

مدیران و افسـران ارشد؛

وزندهی یا ضریبدهی به عوامل فرصت و تهدید (از  0تا )1؛

امتیازدهی (رتبه  1تا  )4به عوامل فرصت یا تهدید برحسب میزان اثربخشی راهبردهای کنونی

راهبردهـای سلامت اداری در پلیـس راهور ناجا در نشـاندادن واکنش نسـبت بـه عوامل مزبور؛
محاسبه نمره نهایی هر عامل از طریق ضرب ضریب هر عامل در رتبه مربوطه؛

محاسبه نمره کل سازمان از طریق جمعزدن نمرات تکتک عاملها.

نتایـج حاصـل از ارزیابـی عوامل محیط خارجی (فرصتها و تهدیدهـا) مؤثر بر راهبردهای

سلامت اداری در پلیس راهور ناجا در جدول  ،4نشـان داده شـده اسـت.
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جدول  .4ارزیابی عوامل محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها) مؤثر بر راهبردهای سالمت اداری در پلیس راهور ناجا

ردیف

فرصتها

وزن نسبی رتبه اولویت نمره

1

ایفای نقش مؤثر از سوی مطبوعات و رسانهها در نظارت و ارزیابی
عملکرد دستگاههای اجرایی

07,0

3

21,0

2

ضدفساد که شامل حال همه کارکنان ،افراد فاسد (دهنده
وجود قوانین ّ
و گیرنده فساد) و همچنین واسطههای فساد شود

06,0

3

18,0

3

وضعیت اتوماسیون فرایندهای اداری بهعنوان یک شاخص
برونسازمانی

04,0

3

12,0

4

افزایش خدمات جایگزین بهویژه در زمینه الکترونیکیکردن فرایندها

02,0

3

06,0

5

میزان شفافیت امور سازمانی و پاسخگویی عمومی

06,0

3

18,0

6

استفاده از نیروی انسانی نخبه در زمینههای کاری و امکان جذب این
نخبگان

02,0

3

06,0

7

تقویت همکاری چندجانبه با سایر سازمانها در زمینه مبارزه با فساد
و ارتقای سالمت اداری

03,0

3

09,0

8

تسهیل شرایط الزم بهمنظور مشارکت مردم در برخی از امور سازمانی
بهمنظور ارتقای سالمت اداری

02,0

3

06,0

9

ضدفساد بهعنوان ناظر
امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی ّ

05,0

3

15,0

برونسپاری برخی از فعالیتهای روتین و غیرمحرمانه سازمانی به
10
واحدهای غیرنظامی معتمد

03,0

3

09,0

امکان گزارشدهی و افشای موارد فساد در سازمان بهوسیلة مردم و
11
یا دستگاههای نظارتی

0/06

2

12,0

 12استفاده از تجربیات سایر سازمانها در ارتقای سالمت نظام اداری

04,0

2

08,0

استفاده صحیح از سیاستها و راهبردهای قانونی برای پیشگیری و
13
مقابله با فساد اداری بهمنظور ارتقای سالمت نظام اداری

05,0

1

05,0

ردیف تهدیدها

وزن نسبی رتبه اولویت نمره

1

نبود نظارت مستمر و دورهای بر عملکرد و فعالیتهای کارکنان

07,0

1

07,0

2

نفوذ غیرقانونی افراد و یا سازمانهای بیرونی بهمنظور
سوءاستفادههای مجرمانه و نامتعارف

08,0

1

08,0

103
3

ناآگاهی فرماندهان ،مدیران و افسران شاغل در سازمان از استفاده
ظرفیتهای قانونی مهم بهمنظور ارتقای سالمت اداری سازمان

50,0

2

1,0

4

وجود نامهپراکنی و تشریفات زائد اربابرجوع

15,0

1

15,0

5

پیشنهاد رشوه از جانب افراد و یا سازمانهای بیرونی به کارکنان

04,0

2

08,0

6

عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در سازمان

03,0

2

06,0

7

کمبودن حقوق و درآمد کارمندان

03,0

2

06,0

1

-

05,2

جمع
منبع :یافتههای پژوهش

بـا توجـه به نتایج بهدسـتآمده در جدول  ،4مشـخص شـد که ماتریس فرصتهـا ،وزنهای

نسـبی باالیـی دارد و ایـن نشـاندهنده ایـن اسـت کـه ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیس

پیـش رو دارد و بـا اسـتفاده از این
راهـور ناجـا فرصتهـای بالقـوه بسـیار و قابلمالحظـهای را ِ

فرصتها بهخوبی میتوان اسـتراتژیهای مدیریتی و سیاسـتی مطلوب را برای ارتقای سلامت
اداری در سـازمان پلیـس راهـور ناجای جمهوری اسلامی ایـران ارائه کرد.

شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف ارتقای سالمت اداری در سازمان پلیس راهور ناجا
بهمنظـور شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهور

ناجـا ،عوامـل کلیـدی داخل سـازمان که بـر ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار بودنـد ،موردمطالعه

و بررسـی قـرار گرفتند .بهطورکلی نتایـج حاصل از مطالعات صورتگرفتـه در خصوص عوامل

کلیـدی موفقیـت ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهـور ناجا ،شـش عامل کلیـدی را
نشـان داد :فرهنـگ مشـارکت ،تعاملات و ارتباطـات داخلی ،فرایندهای مبـارزه با فسـاد اداری،

اسـتفاده از منابع انسـانی زبده و نخبه ،سـاختار سـازمانی منعطف و اسـتفاده صحیح از برنامهها

و راهبردهـای ارتقـای سلامت اداری مناسـب .برایناسـاس بـرای ارزیابی نقـاط قوت و ضعف
سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهور ناجـای موردمطالعه از ماتریس ارزیابـی عوامل داخلی
مؤثـر بـر سلامت اداری اسـتفاده شـد .فراینـد تدوین این ماتریس به شـرح ذیـل بود:

تهیـه فهرسـتی از نقـاط قوت و ضعـف اصلی ارتقای سلامت اداری پس از بررسـی عوامل

کلیـدی محیـط داخلـی مؤثر بـر ارتقای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهور ناجـا از دیدگاه
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فرماندهان ،مدیران و افسـران ارشـد؛

وزندهی یا ضریبدهی به این عوامل قوت و ضعف (از  0تا )1؛

امتیازدهـی (رتبـه  1تـا  )4بـه عوامـل قوت و ضعف برحسـب میـزان اثربخشـی راهبردهای

کنونـی ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهـور ناجـا در نشـاندادن واکنـش نسـبت به

عوامـل مزبور؛

محاسبه نمره نهایی هر عامل از طریق ضرب ضریب هر عامل در رتبه مربوطه؛

محاسبه نمره کل سازمان از طریق جمعزدن نمرات تکتک عاملها.

نتایـج حاصـل از ارزیابـی عوامـل محیـط داخلـی (قوتهـا و ضعفهـا) مؤثـر بـر ارتقـای

سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهـور ناجـا در جـدول  ،5نشـان داده شـده اسـت.

جدول  .5ارزیابی عوامل محیط داخلی (قوتها و ضعفها) مؤثر بر ارتقای سالمت اداری در سازمان پلیس راهور ناجا

ردیف

قوت

وزن نسبی رتبه اولویت

نمره

1

استفاده از سیستمهای اطالعاتی مدیریت در سازمان

1,0

4

4,0

2

مشارکت فرماندهان ،مدیران و افسران در تدوین اهداف و استراتژی
سازمان

07,0

4

28,0

3

مشارکت و آگاهی کارکنان در تدوین اهداف و استراتژی سازمان

05,0

3

15,0

4

سرعت الزم در رسیدگی به پروندههای مربوط به فساد

05,0

3

15,0

5

وضعیت آشنایی کارکنان با اهداف سازمانی حوزه خود

06,0

3

18,0

6

حمایت و تأکید فرماندهان ،مدیران و افسران به ارزشهای سازمان

04,0

3

12,0

7

انجام فعالیتهای سازمان بهصورت تیمی و همزمان با تحقیق و
توسعه (با توجه به نیاز به کار تیمی و تحقیق و توسعه)

01,0

3

21,0

8

تطابق برنامهها و ارزشها با اهداف و استراتژیها و خطمشیهای سازمان

1,0

4

4,0

9

ارسال بخشنامهها و آییننامهها از طریق شبکه ارتباطی داخلی به
کارکنان

05,0

2

18,0

برگزاری دورههای آموزشی بدو خدمت برای آشنایی کارکنان
10
جدیداالستخدام با ارزشها و نیازهای سازمان

03,0

2

06,0

105
 11همسوسازی اهداف و آموزشهای افراد با نیازهای سازمان

03,0

2

06,0

آموزش صحیح کارکنان در راستای اهداف و فعالیتهایی که باید
12
انجام دهند

05,0

2

12,0

 13وجود توانمندیهای علمی و تکنولوژیکی همافزا ،مکمل و یکپارچه

05,0

3

11,0

 14وجود استاندارد و شکل نظاممند برای بهینهسازی فرایندهای سازمان

05,0

3

05,0

وزن نسبی

رتبه اولویت

نمره

1

هماهنگی نامناسب میان کارکنان و برخی از فرایندهای سازمانی

05,0

3

06,0

2

استفاده کم از نظر کارکنان در طراحی برنامه برای آنها

04,0

3

04,0

3

کمبود طرحهای پژوهشی در رابطه با موضوع ارتقای سالمت اداری

02,0

2

12,0

4

استفاده از برخی فرایندها و دستورالعملهای قدیمی

03,0

2

07,0

-

76,2

ردیف ضعف

جمع

1

منبع :یافتههای پژوهش

طبـق یافتههـای جدول  ،5مشـخص شـد که نقاط قوت ،وزنهای نسـبی بیشـتری نسـبت به

نقاط ضعـف دارند.

مرحله دوم :مرحله مقایسه

در ایـن مرحلـه ،نتایـج حاصـل از ارزیابـی عوامل خارجی مؤثـر بر ارتقای سلامت اداری با

نتایج حاصل از ارزیابی عوامل محیط داخلی مؤثر بر ارتقای سلامت اداری با یکدیگر مقایسـه
شـدند و راهبردهای ممکن پیشـنهاد شـد .دو ابزار اساسـی مورداسـتفاده در این مرحله عبارتند

از .1 :ماتریـس نقـاط قـوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهـا و  .2ماتریس داخلی و خارجی .علت

اسـتفاده از ایـن دو تکنیـک ،عمومیبودن آنها اسـت؛ یعنـی این دو ابزار برای تمامی سـازمانها

صرفنظـر ازماهیـت فعالیـت آنها (تجـاری یا دولتی) ،انـدازه آنها (بزرگ ،متوسـط ،کوچک) و

قلمـرو فعالیـت آنهـا (ملی ،منطقـهای و فرامنطقهای) و نیـز در تمامی سـطوح فعالیتهای آنها

(سـطح سـازمان ،سـطح بخشها و سطح وظیفهای) قابلیت اسـتفاده دارد.

تشکیل ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سالمت اداری

نقـاط قـوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای سلامت اداری در ماتریس مربوطـه (جدول )6
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درج و بهصـورت ذیل اقدام شـد:

فهرسـتی از فرصتهـا و تهدیدهـای مدیریـت دانش عمدهای که در محیط خارجی سـازمان

پلیس راهور ناجا وجود دارد ،تهیه شـد؛ برای این کار از ماتریس ارزیابی عوامل محیط خارجی

مؤثر بر سلامت اداری استفاده گردید.

فهرسـتی از نقاط قوت و ضعف داخلی سلامت اداری تهیه گردید؛ برای این کار از ماتریس

ارزیابی عوامل محیط داخلی مؤثر بر سلامت اداری اسـتفاده شد.

نقـاط قـوت داخلـی و فرصتهـای خارجی سلامت اداری باهم مقایسـه شـدند و نتیجه در

خانـه مربوطه در گـروه <راهبردهـای  >SOدرج گردید.

نقاط ضعف داخلی با فرصتهای موجود سلامت اداری در خارج سـازمان مقایسـه شـدند

و نتیجه در گـروه <راهبردهای  >WOدرج گردید.

نقاط قوت داخلی را با تهدیدهای خارجی سلامت اداری مقایسـه شـدند و نتیجه در گروه

<راهبردهای  >STنوشـته شد.

نقـاط ضعـف داخلی با تهدیدهای خارجی سلامت اداری مقایسـه شـدند و نتیجـه در گروه

<راهبردهای  >WTنگاشـته شد.

راهبردهـای ارتقـای سلامت اداری در پلیـس راهـور ناجای موردمطالعه که از مقایسـه نقاط

قـوت ،ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـا به دسـت آمد ،در جدول  6نشـان داده شـده اسـت.
جدول  .6راهبردهای ممکن برای ارتقای سالمت اداری در پلیس راهور ناجا
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راهبردهای تهاجمی ()SO

راهبردهای محافظهکارانه ()WO

راهبردهای رقابتی ()ST

راهبردهای تدافعی ()WT

 :1SOاستفاده از ظرفیتهای سیستمهای اطالعات
 :1WOبازنگری و اصالح قوانین ،دستورالعملها،
برای سازمان در آینده
 :2SOاستفاده از نظرسنجی مستمر و منظم از مردم روشها و فعالیتهای مأموریتی سازمان در جهت
انطباق آنها با چرخه فرایند سالمت اداری سازمان
درباره عملکرد سازمان در مبارزه با فساد
 :3SOتدوین برنامههایی در جهت بهبود همکاری و تسریع آن.
با سایر سازمانها و نهادها در ارتقای سالمت اداری  :2WOایجاد پایگاه اطالعات عمومی در سطح
 :4SOانعکاس نتایج نظرسنجی مذکور به فرماندهان سازمان بهمنظور گزارشدهی به عموم مردم و
و مدیران ارشد و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود شناسایی خألهای موجود
 :3WOافزایش سطح فناوری داخلی برای انجام
خدمات بهمنظور ارتقای سالمت اداری
 :5SOطراحی سامانه نرمافزاری برای سازمان با عکسالعمل سریع و بهموقع نسبت به بروز موارد
استفاده از ظرفیتهای ملی و سازمانی بهمنظور فساد اداری و بهبود فرایندهای سازمانی بر اساس
ایجاد بستر مناسب در ایجاد شفافیت امور در سازمان شناسایی گلوگاههای فساد
 :6SOایجاد بستر تعامل و ارتباط منطقی بین مرکز  :4WOبهرهگیری از ایدههای نو در ارتقای آمادگی
آموزش و پژوهش سازمان و سایر مراکز آموزش و کارکنان سازمان در مقابله با فساد اداری و همچنین
ماتریس پژوهشی خارج از طریق سامانههای نرمافزاری با ارتقای سالمت نظام اداری
 SWOTرعایت مالحظات حفاظتی
سالمت

اداری
 :1WTبازنگری و اصالح فرایندهای ارتباطاتی
و ساختاری سازمان (سازمانی ،مجازی) بهمنظور
 :1STاخذ مشاورههای الزم از سازمانهای موفق در بهکارگیری توان بالقوه افراد در جهت ارتقای
ارتقای سالمت نظام اداری و همکاری و مشارکت سالمت نظام اداری
فرماندهان ،مدیران و افسران ارشد پلیس راهور ناجا  :2WTاصالح روشها ،مقررات و دستورالعملهای
بهمنظور استفاده از پیچیدگیهای فناوری اطالعات سازمان بهمنظور رفع موانع موجود در مبارزه با فساد
اداری و همچنین ایجاد انگیزه و اشتیاق در افراد
در جهت ایجاد فضای امن در تبادل اطالعات
 :2STبررسی عملکرد سهماهه در جهت بررسی در این مقوله
طرحهای ارائهشده کارکنان یا خروجی برنامههای  :3WTاستفاده از توان بازنشستگان مجرب در
تشکیل هستههای اجرایی در مبارزه با فساد و
اعالمی واحدها
 :3STتقویت روحیه مشارکتی و خودباوری از ارتقای سالمت اداری و تسهیم تجارب آنان با
طریق روشهای انگیزشی و توانمندسازی کارکنان کارکنان فعلی شاغل
با هدف رفع موانع فردی و سازمانی در مبارزه با  :4WTایجاد سازوکار اداری و ساختاری الزم در
جهت بهرهگیری از ایدههای نو و دانشی کارکنان
فساد و ارتقای سالمت اداری
وظیفه متخصص ضمن توجه به روشهای
مشارکتپذیری و تقویت انگیزه آنها
منبع :یافتههای پژوهش

مرحله سوم :مرحله تصمیمگیری

بهمنظـور تعییـن جذابتریـن راهبردهـای ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهور

ناجـای مربوطـه از ماتریـس برنامهریـزی راهبـردی کمـی ( )QSPMاسـتفاده شـد؛ این تکنیک

مشـخص میکنـد کـه کدامیک از راهبردهای تدوینشـده بهتر میباشـد .بهعبارتـی ،این ماتریس

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 16
بهار1395

108
میـزان هماهنگـی و همبسـتگی راهبردهـای پذیرفتهشـده در مرحلـه تدویـن راهبـرد را بـا نقـاط
فرصـت ،تهدیـد ،قوت و ضعف ،موردسـنجش قرار میدهد که بهاصطالح بـدان ،میزان جذابیت

راهبردهـا گفتـه میشـود (دیویـد .)1393 ،فراینـد اسـتفاده از ایـن تکنیـک در ایـن تحقیـق برابـر

جـدول  7و بدیـن شـرح بود:

مرحله اول :ابتدا فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف ارتقای سالمت اداری در سازمان

پلیس راهور ناجا در سـتون سـمت راست ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی نوشته شد.

مرحلـه دوم :بـه هریـک از عوامـل داخلـی و خارجی کـه در ارتقای سلامت اداری سـازمان

پلیـس راهـور ناجـا نقش داشـتند ،وزن یا ضریـب اهمیت داده شـد.

مرحلـه سـوم :از مقایسـه مرحلـه اول و دوم ،راهبردهـای موردنظـر در ردیـف اول ماتریـس

برنامهریزی راهبردی کمی نوشـته شـدند؛ این راهبردها بر اسـاس ماتریس نقاط قوت ،ضعف و

فرصتها و تهدیدهای سلامت اداری و مالحظات ماتریس داخلی -خارجی ارتقای سلامت
اداری در سـازمان پلیـس راهـور ناجا در نظر گرفته شـدند.

مرحلـه چهـارم :بـه میـزان جذابیت یـا مقبولیت نسـبی هریـک از راهبردهای نوشتهشـده در

ردیـف اول ماتریـس برنامهریـزی راهبـردی کمی ،نمـره  1تا  4اختصاص داده شـد .نمره  1یعنی

بـدون جذابیـت =2 ،تـا حـدی جـذاب =3 ،دارای جذابیت معقول =4 ،بسـیار جذاب.

مرحلـه پنجـم :نمرههای جذابیـت هر راهبرد ،از طریق حاصلضـرب ضریب اهمیت عوامل

(مرحله دوم) در نمرههای جذابیت (مرحله چهارم) محاسـبه شـد.

مرحله ششـم :مجموع نمرههای جذابیت هر راهبرد سلامت اداری از طریق جمع نمرههای

جذابیـت هـر راهبـرد بـه دسـت آمـد .در این مرحلـه ،انتخـاب راهبردها یـا همـان اولویتبندی
صورت گرفت .برایناسـاس ،راهبردهایی که بیشـترین نمره را به خود اختصاص دادند ،اولویت

بیشـتر و باالتری نسبت به سـایر راهبردها داشتند.

بهمنظـور دسـتیابی بـه راهبردهای اولویـتدار ،ماتریـس برنامهریزی راهبردی کمی سلامت

اداری تنظیم شـده و پس از اخذ نظرات فرماندهان ،مدیران و افسـران ارشـد در سـازمان پلیس

راهـور ناجـا ،راهبردهای ارتقای سلامت اداری اولویتدار تعیین شـدند (جـدول .)8
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جدول  .7ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ()QSPM
انواع راهبردهای قابلاجرا

مرحله دوم چهارچوب :تطبیق
ضریب

مرحله اول چهارچوب :ورودی

عوامل اصلی خارجی
(فرصتها و تهدیدهای سالمت اداری)
جمع نمرات عوامل خارجی

عوامل اصلی داخلی
)قوتها و ضعفهای سالمت اداری(
جمع نمرات عوامل داخلی
جمع کل امتیاز راهبرد

راهبرد اول

ام  nراهبرد

 ...راهبرد

نمره
نمره
نمره
جمع نمره
جمع نمره
جذابیت
جذابیت
جذابیت

جمع نمره

1

1
2

0-8

0-8

0-8

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  .8اولویتبندی راهبردهای سالمت اداری در سازمان پلیس راهور ناجا

ردیف

راهبرد

نوع راهبرد امتیاز وزن نسبی

استفاده از نظرسنجی مستمر و منظم از مردم درباره عملکرد سازمان در مبارزه با
1
فساد و ارتقای سالمت اداری

)SO(2

049,0

انعکاس نتایج نظرسنجی مذکور به فرماندهان و مدیران ارشد و اتخاذ تصمیم در
2
جهت بهبود خدمات بهمنظور ارتقای سالمت اداری

)SO(4

048,0

تدوین برنامههایی در جهت بهبود همکاری با سایر سازمانها و نهادها در ارتقای
3
سالمت اداری

)SO(3

047,0

 4استفاده از ظرفیتهای سیستمهای اطالعات برای سازمان در آینده

)SO(1

045,0

طراحی سامانه نرمافزاری برای سازمان با استفاده از ظرفیتهای ملی و سازمانی
5
بهمنظور ایجاد بستر مناسب در ایجاد شفافیت امور در سازمان

)SO(5

044,0

ایجاد بستر تعامل و ارتباط منطقی بین مرکز آموزش و پژوهش سازمان و سایر
 6مراکز آموزش و پژوهشی خارج ،از طریق سامانههای نرمافزاری با رعایت )SO(6
مالحظات حفاظتی

043,0

110
ایجاد سازوکار اداری و ساختاری الزم در جهت بهرهگیری از ایدههای نو و
 7دانشی کارکنان وظیفه متخصص ضمن توجه به روشهای مشارکتپذیری و )WT(4
تقویت انگیزه آنها

041,0

اصالح روشها ،مقررات و دستورالعملهای سازمان بهمنظور رفع موانع موجود
8
در مبارزه با فساد اداری و همچنین ایجاد انگیزه و اشتیاق در افراد در این مقوله

)WT(2

040,0

بازنگری و اصالح فرایندهای ارتباطاتی و ساختاری سازمان (سازمانی ،مجازی)
9
بهمنظور بهکارگیری توان بالقوه افراد در جهت ارتقای سالمت نظام اداری

)WT(1

038,0

استفاده از توان بازنشستگان مجرب در تشکیل هستههای اجرایی در مبارزه با
10
فساد و ارتقای سالمت اداری و تسهیم تجارب آنان با کارکنان فعلی شاغل

)WT(3

038,0

بهرهگیری از ایدههای نو در افزایش آمادگی کارکنان سازمان بهمنظور ارتقای
11
سالمت نظام اداری و همچنین مقابله با فساد اداری

)WO(1

038,0

ایجاد پایگاه اطالعات عمومی در سطح سازمان بهمنظور گزارشدهی عمومی و
12
شناسایی خألهای موجود

)WO(2

036,0

افزایش سطح فناوری داخلی بهمنظور عکسالعمل سریع و بهموقع نسبت به بروز
13
موارد فساد اداری و بهبود فرایندهای سازمانی بر اساس شناسایی گلوگاههای فساد

)WO(3

035,0

بازنگری و اصالح قوانین ،دستورالعملها ،روشها و فعالیتهای مأموریتی
14
سازمان در جهت انطباق آنها با چرخه فرایند سالمت اداری سازمان و تسریع آن

)WO(4

035,0

تقویت روحیه مشارکتی و خودباوری از طریق روشهای انگیزشی و توانمندسازی
15
کارکنان با هدف رفع موانع فردی و سازمانی در مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری

)ST(2

033,0

بررسی عملکرد سهماهه در جهت بررسی طرحهای ارائهشده کارکنان یا خروجی
16
برنامههای اعالمی واحدها

)ST(1

032,0

اخذ مشاورههای الزم از سازمانهای موفق در ارتقای سالمت نظام اداری و
همکاری و مشارکت فرماندهان ،مدیران و افسران ارشد پلیس راهور ناجا
17
)ST(3
بهمنظور استفاده از پیچیدگیهای فناوری اطالعات در جهت ایجاد فضای امن
در تبادل اطالعات

029,0

منبع :یافتههای پژوهش

همانطـور کـه در جـدول بـاال نیـز مشـاهده میشـود ،راهبردهـای تهاجمـی از امتیـاز نسـبی

بشـتری برخـوردار هسـتند؛ لـذا نسـبت بـه سـایر راهبردها جذابیـت بیشـتری دارند.
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همانطـور کـه ً
قبلا اشــاره کــردیم ،هـدف پژوهـش حاضـر ،تدویـن راهبردهـای مؤثـر در

ارتقـای سلامت اداری پلیـس راهـور ناجا با اسـتفاده از مـدل  SWOTاسـت .در این ماتریس،

نقــاط قــوت ،ضعـف ،فرصتها و تهدیدها پـس از تجزیهوتحلیل محیطهـای درونی و بیرونی

تعییـن میشـوند .نتایـج حاصلشـده نشـان داد کـه درمجمـوع ،این سـازمان در محیـط پیرامونی
بـا فرصتهـای بیشـتری در قیـاس بـا تهدیدهـا روبهرو بـوده و ازسـویدیگر ،در محیـط داخلی،
درمجمـوع از نقـاط قـوت بیشـتری در قیـاس بـا نقـاط ضعـف در حـوزه ارتقای سلامت اداری

برخـوردار میباشـد؛ لـذا راهبردهـای تهاجمی ،مناسـبترین قابلیت را در پاسـخ به این شـرایط
خواهد داشـت تا سـازمان پلیس راهور ناجا جمهوری اسلامی ایران بتواند با بهرهگیری از نقاط

فرصتهـای محیطـی و نقـاط قـوت داخلی خود ،موجبـات ارتقـای سلامت اداری را رقم زند.
همچنیـن نتایـج تحقیق نشـان داد که جذابترین راهبـرد ارتقای سلامت اداری برای پلیس

راهور ناجا ،اسـتفاده از نظرسـنجی مسـتمر و منظم از مردم درباره عملکرد سـازمان در مبارزه با

فسـاد و ارتقـای سلامت اداری میباشـد و ایـن بدان معناسـت کـه پلیس راهور ناجا بایسـتی از
طریق سـازوکارهای راهاندازی و نهادینهسـازی یک سیستم نظرسنجی عمومی ،اقداماتی گسترده

را بهمنظور ارتقای سلامت اداری برای تمام سـطوح کارکنان سـازمان با اسـتفاده از حمایتهای

سلسـلهمراتب ،مدیریتی و امکانات سـازمانی و غیرسـازمانی و همچنین اسـتفادة تمام و کمال از
آن در سـازمان بـهکار گیـرد .بهعبارتدیگـر تازمانیکه پلیس راهور از طریـق آموزشهای مرتبط،

فکر و اندیشـه کارکنان با مفهوم و اقدامات الزم آشـنا و سـازگار نگردد ،هرگونه اقدام و حرکت

بـرای برنامهریـزی و ارتقـای سلامت اداری در سـازمان ابتـر میمانـد .راهبردهـای دیگـر نیز در

ی شدهاند.
جدول شـماره  8بررسـ 

گرچـه کانـون توجـه تحقیـق حاضـر ،تدویـن راهبرد و پیشـنهاد راهبردهـای جـذاب ارتقای

سلامت اداری پلیس راهور ناجا بود؛ اما باید توجه داشـت که صرف ًا تدوین راهبردهای ارتقای

سلامت اداری ،بهتنهایی قادر به ایجاد تحول در سـازمان نمیباشـد و آنچه حائز اهمیت اسـت،
اتخـاذ برنامههـای اجرایـی بـرای پیادهسـازی هریـک از ایـن راهبردهـا بـا درنظرگرفتـن اولویت

اجرایی آنها اسـت.
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تحقیقـات در ایـن خصوص نشـان میدهد که دلیل شکسـت حدود  70درصد سـازمانها به

دلیـل ناتوانـی آنها در اجرای راهبردهای تعیینشـدة خود بوده اسـت (کاپالن و نورتـون:1386 ،

)38؛ بنابراین پیشـنهاد میشـود که پلیس راهور ناجا با بسترسـازی مناسـب ،زمینههای الزم برای
اجرا و نهادینهسـازی راهبردهای ارتقای سلامت اداری پیشـنهادی را فراهم آورد .نکته دیگری
کـه بایـد مدنظـر قـرار داد ،آن اسـت که بـه دلیل اثـرات بازدارنـده رویدادهـای غیرقابلپیشبینی،
هـر راهبـردی هرقـدر هـم با دقت و ظرافت تهیه و تدوین شـود ،ممکن اسـت مطابـق انتظارات

مدیران ،دسـتیابی به اهداف سـازمانی را به همراه نداشته باشد (علی احمدی و همکاران:1385 ،

)19؛ بنابراین الزم اسـت آثار موردِانتظار از اجرای برنامهها و راهبردهای ارتقای سلامت اداری

پلیـس راهـور ناجـا ،مفروضات بنیادی که راهبردها بر اسـاس آنها تدوین گردیدهاند و همچنین

تغییـرات و رویدادهـای محیطـی بهطـور مـداوم تحـت بررسـی قـرار گیرنـد .ازایـنرو پیشـنهاد
میشـود کـه پلیـس راهور ناجا ،بعـد از تدوین راهبردهای ارتقای سلامت اداری ،سـازوکارهای
اسـتقرار ،نظـارت و کنتـرل بر اجرای راهبردهای ارتقای سلامت اداری را نیـز فراهم آورد.

بهطورکلـی نتایـج حاصـل از مطالعات صورتگرفته در خصـوص عوامل کلیدی موفقیت در

ارتقـای سلامت اداری در سـازمان پلیـس راهور ناجا ،شـش عامل کلیدی را نشـان داد :فرهنگ
مشارکت ،تعامالت و ارتباطات داخلی ،فرایندهای مبارزه با فساد اداری ،استفاده از منابع انسانی

زبـده و نخبـه ،سـاختار سـازمانی منعطـف و اسـتفاده صحیـح از برنامههـا و راهبردهـای ارتقای
سلامت اداری مناسـب .نتایج بهدستآمده در این پژوهش با نتایج پژوهش احمدی و همکاران

()1391؛ بیگینیـا ،قطبـی وایقـان ()1393؛ زرنـدی ( )1385و عامـری ( )1393همسـویی دارد.

منابع

ـ احمدی ،علیاکبر؛ خوشـبخت ،علی؛ حسـینی ،سـید تیمور .)1391( .ارزیابی تأثیر عملکرد

مدیران بر سلامت سـازمانی .فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ،)27( ،زمسـتان .91

ـ بازرگانی ،محمد ( .)1391طراحی سیستم پایش سالمت اداری ناجا .تهران :ستاد فرماندهی

نیروی انتظامی ،بازرسی کل ،مرکز تحقیقات کاربردی.

ـ بامشاد ،علی .)1393( .بررسی نقش خدمات الکترونیک انتظامی در ارتقای سالمت اداری در

113
ناجا .همایش ملی پلیس و ارتقای سالمت اداری .تهران :بازرسی کل ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی).
ـ بیگینیـا ،عبدالرضـا؛ قطبـی وایقـان ،سـاناز .)1393( .ارتقـای سلامت اداری بـا اسـتفاده از

الگـوی جسـتجو و دیدهبانـی محیـط سـازمانها بهعنـوان رویکـردی راهبـردی .فصلنامـه علمی
ترویجـی نظـارت و بازرسـی.142-117 ،)28( 8 ،

ـ جسـارتی ،عسـگر؛ جسـارتی ،اکبر .)1393( .رابطه بین عوامل انگیزش شـغلی با سلامت

اداری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل .دانش انتظامی اردبیل ،سال اول.45-25 ،)3( ،
ـ دیویـد ،فـرد .آر .)1393( .مدیریـت اسـتراتژیک (ترجمه پارسـائیان و اعرابـی) .تهران :دفتر

پژوهشهـای فرهنگی.

ـ زرنـدی .سـعید .)1385( .طراحـی چهارچـوب بـرای سلامت اداری .پایاننامه کارشناسـی

ارشد دانشـگاه تهران.

ـ زرنـدی ،سـعید؛ معدنـی ،جـواد .)1394( .اصـول و مبانـی نظـری ارتقـای سلامت اداری و

مبـارزه با فسـاد

ـ شـیخی ،محمدحسـین .)1390( .عوامـل مؤثـر بـر سلامت نظـام اداری و رشـد ارزشهای

اخالقـی در آن .سـال  99 ،)2( 1ـ .126

ـ صالحـی امیـری ،سـید رضـا؛ شـادالویی ،نوریـه .)1392( .عوامل تأثیرگذار بر سلامت نظام

اداری در تحقـق طـرح تحـول نظـام اداری .مدیریت فرهنگی ،سـال هفتـم (.11-1 ،)19

ـ صفـری ،سـعید و نایبـی ،حمیدرضـا .)1380( .رویکردهـای مختلـف در مبـارزه بـا فسـاد.

مجموعه مقاالت دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور ،دانشگاه تهران،

دانشـکده مدیریت.

ـ عامـری ،محمدعلـی .)1393( .ارائـه الگـو و رتبهبندی عوامل مؤثر بر سلامت نظـام اداری

بـا نگـرش به منابع اسلامی .فصلنامه علمی ترویجـی نظـارت و بازرسـی.170- 139 ،)27( 8 ،

ـ عزیـزی مقـدم ،ابوبکـر .)1385( .بررسـی رابطـه سلامت سـازمانی با کانون کنتـرل مدیران

مـدارس مهابـاد .پایاننامه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه ارومیه.

ـ علـی احمـدی ،علیرضـا ،فتـحاهلل ،مهـدی و تاجالدیـن ،ایـرج .)1385( .نگرشـی جامـع بـر

مدیریـت اسـتراتژیک :رویکردهـا ،پارادایمهـا ،مکاتـب ،فرایندهـا ،مدلهـا ،تکنیکهـا و ابـزار.
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تهـران :تولیـد دانش.

ـ غفاریان ،وفا و کیانی ،غالمرضا .)1380( .استراتژی اثربخش .تهران :فرا.

ـ کاپلان ،رابـرت اس؛ نورتـون ،دیویدپی .)1386( .سـازمان اسـتراتژی محـور (ترجمه پرویز

بختیـاری) .چاپ چهـارم ،تهران :نشـر مدیریت صنعتی.

ـ ملکـی ،محمدحسـن؛ محقـر ،فاطمه؛ کریمـی دسـتجردی ،داود .)1389( .تدویـن و ارزیابی

اسـتراتژیهای سـازمانی بـا بهکارگیـری مدلهـای  SWOTو فرآینـد تحلیـل شـبکهای .ANP
مدیریـت فرهنگسـازمانی .سـال .176-159 ،)21( 8

ـ یزدانپنـاه ،لیال؛ حسندوسـت فرخانـی ،هادی؛ بوسـتانی ،داریوش؛ رضایی ،امیـد.)1392( .

بررسـی رابطـه نگـرش بـه فسـاد اداری و دینداری (مطالعه موردی دانشـجویان دانشـگاه شـهید

باهنر کرمان) .فصلنامه مطالعات جامعهشـناختی جوانان ،سـال  ،)10( 4تابسـتان .160-137 ,92
ـ یـن ،رابـرت کـی .)1382( .تحقیـق موردی (ترجمه سـید محمـد اعرابی ،علی پارسـائیان و

سـیامک افشـار) .تهـران :دفتر پژوهشهـای فرهنگی.
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