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 چکیده
 و تعریفمحرک های پیچیدگی  پارادیمیبا شناسایی و تعیین محرک های پیچیدگی موثر بر عملکرد سازمان های دولتی پیچیده به طراحی مدل  محقق

لیل داده سازمان های پیچیده دولتی پرداخت است. برای تحقق این امر  با استفاده از روش ترکیبی کیفی و کمّی تحقیق را پیش می برد. محقق برای تح
ارزیابی روایی  »های مصاحبه از روش داده بنیاد و کدگذاری باز ، محوری و انتخابی بهره می گیرد . جهت اعتبار بخشی به مدل اولیه نیز، از روش کمی

، پیامدها  30، راهبردها  03مقوله ، پدیده 06متغیر کانونی در قالب )شرایط علّی 033پس از انجام اعتبار بخشی ،  استفاده نموده است. «  CVRمحتوایی
ارزیابی عملکرد سازمان  ثر برمومقوله( شناسایی شد که با این محرک ها مدل پارادیمی محرک های پیچیدگی  33و زمینه  31، شرایط مداخله گر  06

های های پیچیده دولتی ایران طراحی گردید . همچنان که در مدل تحقیق مشاهده می گردد ،  مقوله های کانونی شرایط مداخله گر با عنوان محرک 
موجب پیچیدگی ، و پیامدهای مدل پیچیدگی قانونی و مقوله های کانونی زمینه ای با عنوان محرک های پیچیدگی بسترحاکم با تاثیر بر راهبردها 

 عملکرد سازمانی می شوند که بایستی در ارزیابی عملکرد این سازمان ها  لحاظ گردند. 
 

 ، روش داده بنیادمحرک های پیچیدگیسازمان های پیچیده دولتی ، مدل  :اصلیواژه های 

 مقدمه -1

تغییرات سریع محیطی و پیشرفت سریع فناوری در کنار گسترده تر 
شدن فضای ارتباطی و حجم زیاد اطالعات موجب شده سازمان ها 

. در [0]پیچیده تر از گذشته و نحوه مدیریت آن ها بسیار دشوار تر شود 
این میان سازمان های دولتی نیز در معرض تغییرات فراونی قرار دارند 

دگی این سازمان ها را موجب می شوند. در ادبیات که زمینه پیچی
پیچیدگی سازمانی کمتر به محرک های پیچیدگی سازمان های پیچیده 
دولتی اشاره شده است . بگونه ای که بیشتر پژوهش های انجام شده 
متاخّیرین در زمینه پیچیدگی سازمانی تمرکز بر ساختار سازمانی و 

ات اخیر به محرک های دیگری محیطی دارد. اگرچه در برخی تحقیق
چون؛  پیچیدگی فناوری و پیچیدگی اطالعاتی نیز اشاره شده است . اما 
این محرک ها فصل مشترکی برای تمام سازمان هاست نه فقط سازمان 
های پیچیده دولتی . رصد پیشینه ادبیات پیچیدگی نشان می دهد که 

هانشمولی وجود حتی برای سازمان های پیچیده دولتی تعریف واحد و ج
ندارد.  بنابراین ، نمی توان  انتظار داشت برای ارزیابی عملکرد سازمان 
های پیچیده دولتی مدل ارزیابی عملکرد مشخصی یافت شود که بتواند 
با توجه به محرک های پیچیدگی سازمان های پیچیده دولتی ، عملکرد 

د. با نگاه این سازمان های پیچیده را به شکلی اثربخش ارزیابی نمای

پژوهانه می توان به تعاریف مختلفی اشاره کرد که هریک از این تعاریف 
به محرک های ویژه ای از پیچیدگی اشاره می کنند که نمی تواند گویای 
تمامی محرک هایی باشد که باعث پیچیدگی سازمان های دولتی می 

د که پیچیدگی از تعامل عناصر غیر پیچیده ناشی می شو» شوند. مثال ، 
. یا توجه به نقش سرعت [3]«اغلب به دنبال قوانین ساده هستند

میزان مقررات در صنعت »تغییرات در ایجاد پیچیدگی که بیان می دارد 
و یا این که چه قدر سریع تغییر می کند ؛ میزان تکرار فعالیت ها ، نقش 
ها و مسئولیت ها در سازمان و میزان تغییر استراتژی توسط رقبا که 

.  در [3]«گی تمایل دارند سازمان شما را پیچیده و پیچیده تر نمایندهم
پیچیدگی با پیشرفت تکنولوژی ، جهانی شدن ، بازارهای » تعریفی دیگر 

 [6]«پیچیده، تغییرات فرهنگی و هزاران چالش و فرصت مرتبط است 
تعریف می شود. بنابراین همان گونه که از تعاریف ارائه شده پیچیدگی 

نی بر می آید، می توان دریافت که هر یک از تعاریف ارائه شده به سازما
محرک های ویژه یا کلی از پیچیدگی را بیان می نمایند. این تنوع تعریف 
نشان از این دارد که در ادبیات پیچیدگی با خالء مدل ارزیابی عملکرد 

 سازمان های پیچیده دولتی نیز مواجه هستیم . 
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ارزیابی عملکرد محرک های پیچیدگیدولتی ، مبادرت به طراحی مدل 
سازمان های پیچیده در بخش دولتی ایران نموده اند،که ضمن بومی 

 بودن ، گویای محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی نیز هستند .  

 دولتیسازمان های پیچیده  -2

امروزه عالقه بسیار رایج و علمی به مفهوم پیچیدگی آن را به یکی از 
گسترده ترین حوزه های تحقیقات علمی تبدیل کرده است. رویکرد کلی 
به پیچیدگی این است که ، جهان بسیار پیچیده است و سیستم ها برای 

پیچیدگی تنها به  .[5]یار مقیّد هستندکاهش آن به تعریف قوانین، بس
عنوان یک واژه نگرسته نمی شود. بلکه بسیاری از اندیشمندان ، آن را در 
حوزه علم قرارداده و با روش های علمی بررسی کرده و بر ضرورت بهره 
مندی از آن تاکید می کنند. برخی نیز به پیچیده شدن دنیا اشاره می 

تنوع ، ارتباطات ، وابستگی متقابل و  افزایش»کنند و اعتقاد دارند 
.  [4]«سرعت در زمان واکنش از محرک های افزایش پیچیدگی است

پیچیدگی سازمانی نقش مهمی در واکنش های » عده ای نیز معتقدند: 
. یا [7]«سازمان و شرکت ها به تغییر انگیزه های نوآوری ایفا می کنند 

م گیری و زمینه های سازمان هایی که دارای سطوح مختلف تصمی» 
تعاریف نیز از  . برخی[8]«عملیاتی متنوع هستند، ماهیتی پیچیده دارند

سیستم های پیچیدهو عدم درک پیچیدگی ، اشاره کرده ، می به 
یک سیستم پیچیده می تواند به عنوان شبکه ای از روابط » افزایند

ها به  غیرخطی دینامیکی دیده شود. بر اساس این دیدگاه ، اکثر سیستم
و همچنین به اهمیت درک  [5]«طور طبیعی ، پیچیده هستند 

سیستم های پیچیده ، به نوبه خود ، » پیچیدگی اشاره می کنند که 
نتایج معرفت شناختی را برای چگونگی تفکر ما ایجاد می نمایند. زیرا ما 

. در واقع  [5]«نمی توانیم پیچیدگی را با تمام پیچیدگی آن درک کنیم 
گرش پاسخی به این بینش است که دانش ما از پدیده های پیچیده این ن

، همیشه ناقص است و ما هرگز نمی توانیم به نقطه ای برسیم که در آن 
گر چه محققین بسیاری ا همه چیزهایی که باید بدانیم را یاد گرفته ایم.

بر این عقیده هستندکه سازمان های دولتی نیز مانند همه سازمان ها در 
تغییرات سریع ناشی از پیشرفت فناوری و روند رو به رشد جهانی  معرض

تکامل مداوم تکنولوژی و روند رو به » هستند ، اذعان دارند که در فرایند
رشد جهانی شدن ، به دلیل نیاز به رویارویی با چالش های جدید و باقی 

ده ماندن در بازاری آشفته و رقابتی ، به طور فزاینده و طبیعی پیچیده ش
چرخه حیات یک سازمان ، ». بنابراین باید قبول کنیم که[1]«اند

رویدادهایی تاریخی را با موقعیت های قابل پیش بینی و غیر قابل پیش 
و سازمان ها را در برابر پیچیدگی قرار می  [1]« بینی ، ترکیب می کند

دهد . پیچیدگی سازمانی کارکردهای متنوعی را سبب می شود. مثال ، 
پیچیدگی سازمانی در واکنش سازمان به تغییر »د بر اینست کهاعتقا

سازمان هایی که »یا  [7]«ایفا می کند ورانه نقش مهمیانگیزه های نوآ
دارای سطوح مختلف تصمیم گیری و زمینه های عملیاتی متنوع هستند، 

. برخی از محققین معتقدند با بیان اینکه [8]«ماهیتی پیچیده دارند
ابل توجهی در فهم چگونگی اداره پیچیدگی نهادی در شکاف پژوهشی ق»

نتیجه می گیرند در این سازمان  [01]« سازمان های دولتی وجود دارد

پیچیدگی نهادی از محیط های خارجی) سطح کالن ( و کنشگران »ها 
داخلی )محیط های خرد ( نشأت می گیرد و به ترتیب شامل ؛ پیچیدگی 

 [01]«رهنگی ، تکاملی و ارتباطی استتنظیمی ، سیاسی ، اجتماعی ، ف
با انواع  در سازمان های دولتی هنگام مواجهبازیگران »و با طرح اینکه 

مختلف پیچیدگی سازمانی ، پاسخ های متفاوتی را انتخاب می 
با تلقّی  تضاد در سازمان بعنوان محرک پیچیدگی ، تاکید  [01]«کنند

انواع متفاوتی از پیامدهای  منابع مختلف پیچیدگی نهادی ،» می نمایند 
سازمانی را بدنبال دارد. زیرا پیچیدگی نهادی از محیط های کالن منجر 
به ایجاد تضاد در سازمان های بزرگ می شود.در حالی که پیچیدگی 

، منجر به تضاد بین عملکرد ها و هویّت خرد نهادی ناشی از بازیگران
خورد یک سازمان با های سازمانی خواهد شد. بدین خاطر، چگونگی بر

پیچیدگی به شدت به مزایای تطبیقی سازمان مرتبط خواهد بود و به 
.  در این [01]«سازمان در دستیابی به رقابت پایدار کمک می کند 

چابکی، پذیرش تغییر، آینده نگری »راستابرخی ، پیشنهاد می کنند 
ا پیچیدگی همراه با نوآوری ، نوسازی و تفکر خالق ، کلیدواژه رویارویی ب

ناشی از موقعیت های غیرقابل پیش بینی می باشند. زیرا ، موفقیت یک 
سازمان به چابکی آن بستگی دارد. تغییر باید پذیرفته شود و ما باید 
تغییر کنیم. سازمان های موفق آنهایی هستند که تغییرات برنامه ریزی 

که آنها  شده آنها بیش از تغییرات تصادفی آنهاست.این بدان معنی است
سعی می کنند ، نوآور باشند تا از حرکت بر مبنای تمایل دیگران 

برای  اجتناب کنند. در واقع، سازمان های آینده از ثبات فرار می کنند و
.این تورق بر [00]«سازماندهی می شوند نوآوری، نوسازی و تفکر خالق

 پیچیدگی سازمانی نشان می دهد که پیچیدگی می تواند از محرک های
متنوع و متفاوتی ناشی شود. بنابراین، تنوع دیدگاه ها نسبت به محرک 
های پیچیدگی سازمانی اجازه دستیابی به تعریف جامعی از سازمان های 
پیچیده دولتی را نمی دهد. نکته دیگر این است که پیچیدگی در سازمان 

» ابتدا باید درک شود تا واکنش های بعدی نسبت به آن اتفاق بیافتد.
ون پیچیدگی اثر قابل مالحظه ای بر عملکرد و توسعه سازمان ها چ

زیرا اساسی ترین مشکل پیچیدگی این است که نمی توان آن . [03]دارد
را به طور کامل درک کرد. و همچنین مفهومی است که به سختی می 

پیچیدگی باال مستلزم توجه به مسائل . [0]توان آن را توصیف نمود
و هماهنگی و کنترل است. در واقع ، می توان گفت مربوط به ارتباطات 

درک مسئله پیچیدگی اهمیت زیادی دارد. زیرا مدیرانی که خواهان 
. در [03]سازمان سالم و متعادل اند باید پیچیدگی را مد نظر قرار دهند

پیچیدگی به اندازه کافی نه » تائید درک پیچیدگی اعتقاد براین است
. اما درک این حقیقت الزم است که  [06]درک می شود و نه کنترل 

پیچیدگی به طور کامل نمی تواند از سازمان حذف شود؛ با این حال »
نوع » اگر چه  .[05]می توان آن را به سطوح قابل کنترل کاهش داد

پیچیدگی سیستم بسته به موقعیت آن متفاوت است و نمی توان آن را از 
بدون پیچیدگی وجود  سازمان می توان گفت کهسازمان حذف کرد. 

ندارد. بنابراین ، یگانه راه حل مشکل این است که از طریق کنترل 
پیچیدگی مقدار پیچیدگی را تاحدودی کاهش داد. پیچیدگی می تواند 

.پر واضح [0]با استراتژی های ساده ، اما منحصر بفرد ، مدیریت شود
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عریف نمود ، اگر انواع پیچیدگی را بتوان به صورتکامل و جامع ت» است 
 می شود پیچیدگی را به صورت سیستماتیک ارزیابی کرد و آن را کاهش

به محرک های پیچیدگی طراحی مدلشناسایی و . و با  [05]«داد 
 . کمک کردارزیابی عملکرد سازمان های دولتی پیچیده 

 مقایسه نتایج پژوهش با پیشینه تحقیق -3

محرک های نه ی( پیش0احصاء محرک های پیچیدگی در جدول )
پیچیدگی سازمانی نشان می دهد که درادبیات پیچیدگی و آثار 
نویسندگان و محققین به محرک های خاص در سازمان های دولتی 
پیچیده پرداخته نشده است. و این دستاوردها تنها به محرک هایی می 
پردازندکه گویای ویژگی محرک های پیچیدگی نظریه سیستم های 

یبوده است.اتکاء به مهندس یهاروش اده ازپیچیدهبا نگاه و استف
ساختارهای بنیادی تئوری ، تمرکز بر تنوع اجزاء در سیستم و وابستگی 
آنها که معموال درک پیچیدگی و کنترل بر سیستم های پیچیده از 
دغدغه های قابل درک در این پژوهش هاست.بنابراین محققین در این 

های پیچیدگی سازمان  پژوهش تالش می کنند که به احصاء محرک
های پیچیده در بخش دولتی بپردازند که خاص سازمان های پیچیده 

دولتی ایران بوده که بومی بودن و تناسب فرهنگی از ویژگی این محرک 
 محرک های پیچیدگی تا از این طریق مبادرت به طراحی مدل استها 

همان ند.ارزیابی عملکرد سازمان های پیچیده در بخش دولتی ایران نمای
( مشاهده می گردد ، نتایج این تحقیق با برخی از 0گونه که در جدول)

تا حدودی شباهت دارد . ولیکن یافته های پژوهش حاضر محرک ها 
های پیچیدگی را فقط ناشی از محرک های ساختار سازمانی ، محرک

محیط سیستمی ، فناوری و اطالعات نمی داند. بلکه در قالب یک مدل 
، محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی را شناسایی و سیستماتیک 

مدله می نماید. بنابراین تنها فصل مشترک این تحقیق در معرفی محرک 
های پیچیدگی ، محرک های ساختاری است که در بخش متغیرهای 
مداخله گر خود نمایی می کنند . اما سایر محرک های شناسایی شده در 

از محرک های پیشنهادی قدما دارد مدل پژوهش ماهیتی متفاوت تر 
.بنابراین محققین با مدله کردن محرک های پیچیدگی که خاص سازمان 
های دولتی ایران است  ، اقدام به طراحی مدل پارادایمی براساس رویکرد 
استرواس و کوربین از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی ایران 

 نموده اند. 

 ( :پیشینه محرک های پیچیدگی سازمانی1جدول )

 پیچیدگی محیطی ، پیچیدگی ساختاری ، پیچیدگی فناوری، پیچیدگی اطالعاتی (8931رحمتی و همکاران )
 تغییرات سازمانی (9183اُین و اسالن)

 رشد جهانی شدنتکامل مداوم تکنولوژی و روند رو به  (9183192،)پریرا 

 پیچیدگی نهادی1 تنظیمی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تکاملی و ارتباطی (9183کیو و همکاران)

 محیط های ناپایدار (9183واینن و همکاران )

 سرعت تغییرات (9183دانکور و ژو ) 

 تغییرات محیطی 9183واگر و ویبر ، 

 تعامالت سازمانی (9183الد و پیتر سون )

 تعامل عناصر ساده (9183اورلی و اسکی نو)

 عوامل ساختاری1 رسمی سازی ، تخصص گرایی و تمرکز، اندازه سازمان (9183اوِنز و وُندر وُیت)

 سطوح مختلف تصمیم گیری و زمینه های عملیاتی متنوع (9183الکساندر  و همکاران )

 روابط غیرخطی دینامیکی (9181وئرمن و همکاران)

 پیچیدگی فزاینده محصوالت و خدمات ، سرعت در حال تغییر در تقاضاهای بازار ،  (9181همکاران )رادرا و 

 افزایش فشار از سوی گروه های مختلف اجتماعی

 نظام های ارزشی (9181هَینس )

 هماهنگی وظایف و عملیات ( 9181الرسن و همکاران ) 

 پیشرفت تکنولوژی (9181باسکین و بوندارنکو)

 پیشرفت تکنولوژی ، جهانی شدن، بازارهای پیچیده ، تغییرات فرهنگی (9181ترنر و بیکر)

 محیط (8932شیخ و همکاران)

 سلسله مراتب افقی و عمودی (8936121پور عزت و همکاران)

 ناهمگونی ، تنوع ، قانون توان (9182بشیری و همکاران)

 وابستگی متقابل، شتاب تغییرات، جهانی شدنتنوع ، ابهام ،  (9182ربنتیش و همکاران )

 تغییرات و تحوالت فزاینده)تغییرات محیطی و محدودیت های اعمال شده( (9186میرزایی داریانی و امیری)

 تغییرات ابهام و شتاب ،یتنوع، وابستگ (86-189 9113الکساندر شوانت )

 فضایی)تعداد مکان های جغرافیایی(ی،پیچیدگی افق ی، پیچیدگیعمودپیچیدگی  (8339ریچارد دفت)
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 تفکیک افقی، تفکیک عمودی، تفکیک براساس مناطق جغرافیایی (8911118استیفن رابینز)

 پیچیدگی افقی،پیچیدگی در سطح عمودی،پراکندگی واحدها (8926113ریچارد هال)

 

 روش شناسی پژوهش -4

پیچیدگی سازمانی غیر ساختاری ، ماهیتی  از آنجایی که محرک های
فکری ،رفتاری ، قانونی، فرهنگی و تظاهرات  محیطی دارند . استفاده از 
روش کیفی و خاصه روش داده بنیاد بدلیل برخورداری از شیوه مصاحبه 

ی( فو نقطه کانونی آن یعنی اشباع نظری و انتخاب هدفمند)کلوله بر
رت ابتکار عمل محقق در شناسایی نمونه آماری که باعث افزایش قد

انتخاب گردید. عمیق تر مولفه های مربوط به مساله پژوهش می گردد 
این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است.الف. کیفی است بنابراین ، 

چون با داده هایی سروکار دارد که واقعیت های مورد مطالعه را به شیوه 
نمایان کرده و مورد تحلیل و به سبک استراوس و کوربین  دادهبنیاد

قرارمی دهد و بر معانی که شرکت کنندگان در فرایند پژوهش از پدیده 
مورد مطالعه در ذهن دارند ، تاکید داشته و برای درک و تبیین آن از 
داده هایی کیفی نظیر داده های حاصل از مصاحبه ها بهره می برد.ب. 

ی با مراجعه به مستندات کمّی است چون در گام اول به شیوه کتابخانه ا
، اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران ، بخشنامه ها ، 
دستورالعمل های سازمانی استفاده می کند و در گام دوم برای اعتبار 
بخشی مدلپارادایمی پژوهش جهت اعتبارسنجی مقوله ها از 

 نتایجبرای اعتبارسنجی مقوله ها و از  «ارزیابی روایی محتوایی»روش
 آزمون کای دو برای اعتبار سنجی شاخص ها بهره می برد. 

بنابراین از آنجایی که در تحقیقات گذشته ادبیات پیچیدگی سازمانی به 

عملکرد در سازمان های پیچیده دولتی  محرک های پیچیدگیپدیده 

پرداخته نشده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش 

موثر محرک های پیچیدگی  طراحی مدل»داده بنیاد اقدام به 

با متغیرهای « ارزیابیعملکرد سازمان های پیچیده در بخش دولتی ایرانبر

مداخله گر، راهبردها و  کانونی )شرایط علّی ، بسترحاکم ، شرایط

پیامدها( در سازمان های پیچیده دولتی می نماید. که سئوال اصلی 

 تحقیق به شرح زیر می باشد.
سازمان های پیچیده عملکرد ارزیابی موثر بر محرک های پیچیدگیمدل 

 در بخش دولتی ایران چگونه است؟
ولفه های برای پاسخ به این سوال و بدلیل فقدان نظری و کشف ابعاد و م

 مدل تحقیق ، سوال های فرعی زیر تدوین گردید :

ارزیابی  موثر برمحرک های پیچیدگی مدلداده های علّی  .8

 عملکرد سازمانهای پیچیده در بخش دولتی ایران کدامند؟

 موثر برمدلمحرک های پیچیدگی طبقه محوری یا پدیده  .9

ارزیابی عملکرد سازمانهای پیچیده در بخش دولتی ایران 

 مند؟کدا

ارزیابی عملکرد  موثر برمدلمحرک های پیچیدگی یراهبردها .9

 سازمانهای پیچیده در بخش دولتی ایران کدامند؟

ارزیابی عملکرد  موثر بریمدلمحرک های پیچیدگی پیامدها .1

 سازمانهای پیچیده در بخش دولتی ایران کدامند؟

ارزیابی   موثر برمدلمحرک های پیچیدگی شرایط مداخله گر  .5

 عملکرد سازمانهای پیچیده در بخش دولتی ایران کدامند؟

ارزیابی  موثر برمدلمحرک های پیچیدگی زمینه یا بسترحاکم  .6

 عملکرد سازمانهای پیچیده بخش دولتی ایران کدامند؟

ارزیابی عملکرد موثر برمدلمحرک های پیچیدگی اعتبار  .2

 سازمانهای پیچیده بخش دولتی ایران کدامند؟

بنابراین در پاسخ به سواالت فوق محقق اقدام به گردآوری اطالعات 

نمود. در شیوه داده بنیاد، جمع آوری اطالعات تا آنجا ادامه می یابد که 

اشباع حالتی است که در آن پژوهشگر به این »به اشباع نظری برسد ، 

قضاوت و تشخیص ذهنی می رسد که داده های جدید به توسعه طبقه یا 

 .  [61]ها کمکی نمی کند مقوله

در نظریه داده بنیاد به این شیوه جمع آوری اطالعات ، نمونه برداری 

نظری می گویند. نمونه برداری نظری ، فرایند جمع آوری داده برای 

تولید نظریه است که بدان وسیله ، تحلیلگر به طور همزمان داده هایش 

می گیرد به منظور را جمع آوری ، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم 

بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن ، در آینده چه داده هایی را جمع 

. [6611.گالسر و اشتراوس،61]آوری و در کجا آن ها را پیدا کنند

در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از 

« انتخابی کدگذاری باز ، محوری و»مصاحبه ها ، از فرایند سه مرحله ای 

 استفاده گردیده است.

 جامعه آماری -5

با توجه به موضوع پژوهش از بین سازمان دولتی که بیشترین  مولفه ها 

و محرک های پیچیدگی سازمانی نظیر، محرک های ساختاری)تفکیک 

افقی: تفکیک بین واحدهای سازمانی براساس؛ موقعیت اعضاء ، ماهیت 

تفکیک عمودی )افزایش سلسله  وظایف،میزان تحصیالت ، آموزش( ،

مراتب سازمانی ( ، تفکیک براساس مناطق جغرافیایی)مکان های 

چندگانه ، پراکندگی ادارات،افراد سازمان ( و برخی دیگر از محرک های 

غیر ساختاری مانند : پیچیدگی نهادی) تنظیمی ، سیاسی ، اجتماعی ، 

م زیاد اطالعات ، فرهنگی ، تکاملی و ارتباطی( ، گسترش ارتباطات،حج

تغییرات فرهنگی ، نظام های ارزشی ، افزایش فشار از سوی گروه های 

تغییرات ، پیشرفت  ابهام و شتاب ،یتنوع، وابستگمختلف اجتماعی ، 

تکنولوژی ، تعامالت سازمانی ، تغییرات محیطی ، سطوح مختلف تصمیم 

آنها قابل  گیری و زمینه های عملیاتی متنوع ، ادغام سازمانی و... در

)سازمان های پیچیده درک و شناسایی بودند ، بعنوان جامعه تحقیق

انتخاب گردیدندکه عبارتنداز : سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،  دولتی(
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سازمان آموزش و پرورش ،  سازمان اقتصادی و دارایی، سازمان تعاون ، 

 رفاه و تامین اجتماعی استان قزوین .

 نمونه آماری-6

پژوهش حاضر از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و نیز در 

مشاهده اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران ، مدارک ، 

مستندات ، بخشنامه های سازمانی و متون علمی استفاده شده است. 

نفر از خبرگان ، اندیشمندان و متخصصان  38جامعه مورد بررسی از 

تید دانشگاه و مدیران سازمان های دولتی ، حوزه مدیریت دولتی، اسا

بهره گرفته شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند)گلوله برفی( 

صورت گرفته و مصاحبه شوندگان بر اساس اهداف پژوهش انتخاب شده 

 اند.

 : یافته های پژوهش-7

در تحلیل داده ها به روش نظریه داده بنیاد که مبتنی بر تحلیل اطالعات 

جمع آوری شده از مصاحبه های عمیق است. در مرحله اول کدگذاری 

بازخلق مفاهیم و مقوله ها صورت گرفت.در مرحله دوم بوسیله کدگذاری 

محوری )شرایط علّی ، پدیده ، شرایط مداخله گر، بسترحاکم ،  راهبردها 

در مرحله کدگذاری انتخابی )خلق نظریه( پیامدها ( شناسایی شدند. و 

 نیز ، مدل پارادایمی تحقیق خلق گردید . 

 کدگذاری باز-7-1
این مرحله که اولین گام در تجزیه و تحلیل داده ها است به نام گذاری و 

مقوله بندی پدیده ها می پردازد. داده ها به اجزاء مختلف خرد شده و 

و شباهت های بین پدیده ها با حساسیت خاصی بررسی می تفاوت ها 

بدین ترتیب پیش فرض های خود محقق و دیگران یا زیر سوال »شود. 

می رود یا بررسی می شود و راه را برای کشف کردن می 

کد  313. محقق در این پژوهش [0313:43استراوس و کوربین،]«یداشگ

فصیل زیاد جداول فقط باز شناسایی و نشانه گذاری کرد که بدلیل ت

نمونه هایی از آنها ارائه شده است.به عنوان مثال گزیده ای از این 

 ( نشان داده شده است .3مصاحبه ها در جدول )

 مصاحبه اول( : کدگذاری 2جدول )

 

 

هر کدام از حوادث » در مرحله دوم یعنی مفهوم پردازی داده ها  به 

،ایده ها یا روخدادها نامی می دهیم ، برچسبی که یا نشانه آن پدیده 

. در این  [0313:43کوربین،استراوس ]«به جای آن می نشیند کهاست 

مرحله کدهای کشف شده اگرچه ظاهری متفاوت دارند، اما از نظر 

که مفاهیم پژوهش را تشکیل می  هستندمعنایی دارای مفهوم مشابه 

 یعنی طبقه بندی یا »دهند. مرحله سوم نیز ، مرحله ساخت مقوله هاست.

 

باط پیدا می مشابه ارت دسته بندی مفاهیم کشف شده که به پدیده های

.مقوله ها اساس و شالوده ساختن نظریه [0317:056فراستخواه ،] «کنند

هستند.در این تحقیق پژوهشگر با خالقیت جهت سهولت کار از عنوان 

و مفاهیم شناسایی شده در  فرعی هایی چون :مقوالت اصلی ، مقوالت

( دسته بندی و 3کدگذاری بهره گرفته است.این مراحل در جدول)

 شده است، که بدلیل کثرت ، نمونه هایی از آن ارائه شده است. طراحی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب های مفهومی گزیده متن 

آنچه که سازمانها را الزام می نماید تا  به امر ارزیابی عملکرد بپردازند.الزاماتی است که از سوی اسناد 

باالدستی توسط دولت ، قوه مقننه و یا اهداف و رسالت  سازمان صورت می گیرد ، اگر چه شرایط دیگری 
 یتوسعه مل یبرنامه ها ن نیز می تواند حسب اقتضائات سازمانی این امر را واجب سازد....بنابرای

 .البته فراموش نشود که عملکرد کرده اند یابیرا ملزم به ارز یدولت یششم توسعه سازمان ها ر؛برنامهینظ

 .باشند یعملکرد م تیریبه استقرار مد ریسازمان ها ناگز یبرنامه جامع اصالح نظام ادار قبط

 اسناد باال دستی

 برنامه های توسعه ملی
 الح نظام اداریبرنامه جامع اص

 خط مشی های رایج اداری

 اهداف و رسالت سازمان
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 (: مقوله بندی مفاهیم شناسایی شده3جدول )

 

 

مقوله فرعی  044( مشاهده می شود تعداد 6جدول )همان گونه که در 

 از محرک های پیچیدگی در سازمان های دولتی شناسایی گردید که در 

مقوله فرعی تعدیل می  033مرحله اعتبار بخشی با قضاوت خبرگان به 

 شود.
 

 ( 1 مقوله های فرعی 1جدول )

یران به اهداف، وجدان کاری فرهنگ سازمان ، جو حاکم در سازمان، قابلیت های در سازمان، پیش برندگی، سیاست های کالن سازمان،دیدگاه های مدیریتی،تعهد سازمانی ،مد

اجرای برنامه های اصالح سازمانی، الزامات برنامه های ملی،بسترهای حقوقی و قانونی،نوع ماموریت  کارکنان،میزان اقبال به بهبود مسمتر،عدالت سازمانی،اعتماد سازمانی،پذیرش و

بله با مفاسد،گزینش های غیر علمی،ساختار سازمان،کارایی و اثربخشی سازمان،ساختار سازمان،تنوع ویژگی های ذی نفعان، میزان مطالبه شهروندان از سازمان،ضمانت اجرایی برنامه مقا

رد عمل ، تفسیر پذیری قوانین، تعارض ازمان،تفکیک عمودی،تفکیک افقی، پراکندگی جغرافیایی،تنوع،تعدد قوانین و مقررات،خط مشی های مورد عمل،بی ثباتی در قوانین و مقررات موس

ن،شرایط سیاسی،دخالت نهادی رسمی و غیر رسمی ، دیدگاه فرهنگی در قوانین و مقررات،به روز نبودن قوانین و مقررات،تاثیر قوانین ملی و فراملی،اعمال سلیقه در اجرای قانو

ملکرد باال، سازمان کارا و اثربخش،خدمات اجرا،کارمندساالری،ابهام اطالعاتی،ادغام سازمانی،انعطاف پذیری پائین،عدم تناسب شغل و شاغل، سازمان چابک و انعطاف پذیر،سازمان با ع

ازمان ان توانمند و راضی،سالمت سازمانی،شایسته ساالری،سازمان توانمندساز آرمانگرا،سازمان مسئولیت پذیر،سازمان عدالت گرا،سازمان پاسخگو،سرقابتی،امید به زندگی کاری،کارکن

عدم بکارگیری فناوری های نوین،عدم اعتماد ساز، مدیریت سبز، سازماندهی نامناسب،استراتژی های نامناسب،عدم ثبات در مدیریت،سیاسی کاری مفرط،بی توجهی به اجرای راهبردها،

ء خدمات قابل ارائه،رقابتی کردن اعتقاد به  سازمان یادگیرنده،چابک سازی نظام اداری،اصالح نظام بودجه ریزی،هوشمندسازی اداری،استقرار فناوری های نوین سازمانی،ارتقا

وق شهروندان، افزایش پاسخگویی سازمان،حذف و مقابله با زمینه های فساد اداری،شفاف سازی کلیه فعالیت سازمان،احترام به ارباب رجوع،تمرکز بر رضایت شهروندان،صیانت و ادای حق

کیفیت زندگی کاری،ارتقای فرهنگ کار های سازمانی،تمرکز بر قانون گرایی،توسعه نظارت و ارزیابی عمومی،جانشین پروری،آموزش هدفمند،حفظ استعدادها،جذب منابع انسانی شایسته،

تم انگیزش،تعیین  کارایی و اثربخشی سازمان،شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان،تعیین میزان حقوق و مزایای کارکنان،تعیین استانداردهای شغلی،استقرار سیستم پاداش،تقویت سیس در

های تعالی سازمانی،تعیین کارایی سطوح عملکرد سازمان،ایجاد فرصت سازمان،اعتماد سازی عمومی،مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب،میزان تحقق اهداف،بهبود مستمر عملکرد،تعیین

مشی،سیستم نظارت ناکارآمد،روابط غیر  تصمیمات مدیریتی،استقرار نظام مدیریت کارا و اثربخش، برنامه رفاهی ناکارآمد،رابطه ساالری،ولنگاری مدیریتی،ضعف در تدوین و اجرای خط

انی، انونی، خط مشی های مورد عمل، میزان دسترسی به اهداف و رسالت سازمان، بلوغ سازمانی، خودارزیابی، بررسی کارایی سازمان، بازخورد سازمقانونی، اسناد باالدستی، الزامات ق

سم های ارتباطی ناکارآمد، فرایندهای کاری یتمرکز بر ارتقاء عملکرد، الگوهای فرهنگی در سازمان، سالمت سازمانی، مطالبه سازمان های ناظر، مطالبه ذینفان، بازی سیاسی مدیریتی، س

 مبهم، اهداف سازمانی مبهم، سیستم بودجه ریزی سنتی ، حوزه های استراتژیک، سوء مدیریت.

 

 نظریه داده بنیاداعتبار بخشی مقوالت-8

 مقوله اصلی مقوالت فرعی کدباز)مفاهیم شناسایی شده( منبع

F01+M26+M28 ساختار سازمانی 

 تفکیک عمودی

 محرک های

 سازمانیساختار 

F01+F11+F06 سطوح سلسه مراتبی 

F01+F03+F02+F07 اندازه سازمان 

F01+F07 عدم استقالل در تصمیم گیری 

F01+F03+F02+F07+F11+F06 تمرکزگرایی 

F03+E27 حیطه نظارت مدیران 

F02+F11+F06+M26+M13+F07 برونسپاری 

F02+ M14+M28+F17 بخش بندی 

 تفکیک افقی

F01+F02+F03+M15+ تخصص گرایی 

F03+F06+F08+F09 تنوع عناوین شغلی 

F08+M13+M14 نوع آموزش سازمانی 

F05+F06+F08+M14 تقسیم کار 

F07+F03+F06+F08 دوباری کاری 

M18+F03+F05+F06+F02+F17 تعدد واحدهای فرعی 



33-33( 0611) 64مجله مدیریت توسعه و تحول    

31 

 

مقوله فرعی  044در مرحله کدگذاری محوری با حذف مفاهیم مشابه 

شناسایی گردید. و جهت اعتبار بخشی مقوالت پژوهش پانل مقوالت 

نفر از خبرگان دانشگاه قرار گرفت و آنان در  1کشف شده  در اختیار 

قالب طبف لیکرت نظرات خود را در خصوص مقوله های فرعی و شاخص 

کردند . در این فرایند عدم رابطه بین مقوله های های پرسشنامه ارائه 

و جهت ارتباط  «صفر»با ارزش « خیر»فرعی با مقوله های اصلی گزینه 

 «یک »با ارزش« بلی» بین مقوله های اصلی و مقوله های فرعی گزینه 

برای دستیابی به اعتبار مقوله ها از روش ارزیابی روایی استفاده گردید.

به شرح زیر بهره گرفته The Content Validity Ratio(CVR))محتوایی)

 شده است 

𝑪𝑽𝑹:           (1رابطه ) =
𝒏
𝑬−

𝑵
𝟐

𝑵
𝟐

 

» تعداد خبرگان را نشان می دهد که به گزینه  𝑛𝐸در رابطه باال :

نیز گویای آن است که اگر تعداد کل مقدار Nپاسخ داده اند. «  ضروری 

محاسبه شده از مقادیر جدول بزرگتر باشد ، اعتبار آن آیتم تائید می 

 گردد .

 CVRگیری در موردتصمیم :(5جدول)

 11 91 95 91 85 81 3 1 2 6 5 تعداد خبرگان

 1993 1999 1992 1919 1913 1969 87.0 1915 1933 1933 1933 حداقل روایی

 

گردید از  1/ 78بنابراین،وزن مقوله هایی که طبق نظر خبرگان کمتر از 

( فرایند اعتبار بخشی متغیرهای 4ادامه کار کنار گذاشته شد. جدول )

 کانونی تحقیق را نشان می دهد.

 اعتبار بخشی متغیرهای کانونی تحقیق از دیدگاه خبرگان( :6جدول)

 ردیف
 پاسخ خبرگان مقوالت فرعی

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 فراوانی کل CVR 

 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 اسنادباالدستی 8

 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 الزامات قانونی 9

....... ............... ..... ........ ........ ........ ........ ....... ........ ......... ....... ......... ...... 

 1/ 5555 2 8 1 8 8 1 8 8 8 8 سازمان رفاه آفرین 865

 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 مدیریت سبز 866

  8925 811 856 812 868 819 856 853 851 858 جمع کل فراوانی مقوله های فرعی

 
 ه که وزن آنهامقول63، ( 5جدول ) مطابقخبرگان  بنابراین از دیدگاه

محرک های پیچیدگی سازمان های از لیست  گردید/ . 78از  مترک
دولتی ایران خارج شدو محقق با مقوالت تائید شده مدل پارادیمی 

 طراحی کرد.محرک های پیچیدکی سازمان های دولتی ایرانرا 

 کدگذاری انتخابی)خلق نظریه ( -9

نتایج گام های قبلی » تخابی پژوهشگرکدگذاری اندر این مرحله 

کدگذاری را به کار برده ، مقوله اصلی را انتخاب می کند و آن را به 

شکلی نظام مند به سایر مقوله ها ارتباط داده ، ارتباطات را اعتبار می 

به تصفیه و توسعه بیشتر دارند را توسعه می بخشد و مقوله هایی که نیاز 

(. بنابراین ، با تحلیل خروجی داده ها مدل  0317)اخالقی نیا ،« دهد

در شکل طراحی گردیدکهنظری پژوهش منطبق با الگوی مدل پارادایمی 

 قابل مشاهده است . (0)

 گیری نتیجه-11

با با کشف و شناسایی محرک های پیچیدگی قانونی الف.این پژوهش 
محرک های پیچیدگی  ب.  در مدل و عنوان متغیرکانونی مداخله گر

بعد جدیدی از  ،بستر حاکم در سازمان در قالب متغیر کانونی زمینه ای
ابعاد پیچیدگی که ریشه در خط مشی گذاری و اجرا درسازمان های 
پیچیده دولتی ایران دارد ، رویکرد جدیدی در ادبیات پیچیدگی سازمانی 

مدلی جدید و بومی که ضمن سازگاری با ویژگی سازمان  کند . ارائه می
های پیچیده دولتی ، بدلیل برخورداری از مولفه های ایرانی اسالمی و 
پاسخ گویی به الزامات پیاده سازی مدل بر اساس الزامات قانونی ، 

ارزیابی  موثر درمحرک های پیچیدگی ساختاری ، فرهنگی و اجتماعی 
 ارائه می نماید.ن ها را عملکرد این سازما

 

 الزامات قانونی-11-1
سازمان های دولتی در راستای آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط  

با مبحث ارزیابی عملکرد ناگزیر به استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد 
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محرک های پیچیدگی در مدل ارائه به قرار ذیل می باشند.بنابراین 

بدلیل  های پیچیده در بخش دولتی ایران ارزیابی عملکرد سازمان

پیشنهادی تسهیل کنندگی در شناسایی محرک های پیچیدگی سازمانی 

اجرای این آئین نامه ها و دستورالعمل های دولتی؛  تسهیل است در 

 -( 00قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل 83و  80آئین نامه مواد 

رد دستگاه های اجرایی  دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملک

دستورالعمل اجرایی  – 83و  80آئین نامه اجرایی مواد  3و  ماده « ه»بند

قانون  5ارزیابی عملکرد کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول ماده 

دستورالعمل های نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و  –خدمات کشوری 

دستگاه های دستورالعمل های اجرایی نحوه سطح بندی  –عملکرد 

دستورالعمل های  -اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

بخشنامه  –اجرایی جشنواره شهیدرجایی در دستگاه های اجرایی 

 تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی.

 الزامات ساختاری -11-2
غریب به اتفاق محققین و اندیشمندان مدیریت پیچیدگی سازمانی را 

از محرک های ساختاری می دانند و معموال از تاثیر دیگر محرک  ناشی
های پیچیدگی غافل می باشند. یافته های تحقیق نشان داد که غیر از 
محرک های پیچیدگی ساختاری ، مدیران و تصمیم گیرندگان در 
سازمان های دولتی بایستی به محرک های دیگر پیچیدگی توجه نموده 

.زیرا ساختارهای ساختارهای سازمانی اقدام کنند اصالح و حتی بتوانند به
حاضر با توجه به مطالبات اسناد باالدستی نظام از انعطاف پذیری الزم 
برخودار نبوده و نیازمند اصالح می باشند.همان گونه که شورای عالی 

بنا به  31/15/0317اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخه 
سیاست های » استخدامی کشور، در اجرای پیشنهاد سازمان اداری و 

نقشه راه اصالح نظام » ابالغی مقام معظم رهبری و « کلی نظام اداری 
شورای عالی  31/10/0313تاریخ  541/13/314مصوبه شماره «)اداری 

اداری( و به منظور تداوم اصالحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع 
برنامه را تصویب نموده  01مل بر دوره دوم ، مشت –اصالح نظام اداری 

 است.

 الزامات فرهنگی -11-3
ارزیابی مدل های عملکرد سازمان های دولتی در  دهه های اخیر در   

درصد از دستگاه های اجرایی  70نظام ارزیابی در  »ایران نشان می دهد

)در سطح سازمان ( کفایت الزم را ندارد و دلیل اصلی آن ضعف در 

بی عملکرد متناسب )در سطوح اثر ، پیامدها ، شاخص های ارزیا

رفیع زاده و )«ها ، فرایندها و...( در حوزه ها و سطوح مختلفخروجی

سازمان های ما می باشد. بنابراین عمده دالیل ضعف  (0315همکاران)

های موجود در مدل های ارزیابی مورد اشاره عدم همخوانی شاخص های 

سازمانی ، سازمان های دولتی و جامعه مدل ها با بافت های  فرهنگی و 

محرک های ایران دارد. بنابراین ، یافته های تحقیق و ارایه مدل 

ارزیابی عملکرد سازمان های پیچیده در بخش دولتی ایران پیچیدگی در 

در جهت بومی سازی فرهنگ ایرانی تسهیل کننده  ، اقدامی است 

سازمان برای استقرار نظام مدیریت عملکرد در منطبق با اسناد باالدستی 

 های دولتی ایران.

 الزامات اجتماعی-11-4
از دیدگاه اجتماعی توجه به سالمت نظام اداری در سازمان های دولتی 

ایران از چالش های بحث برانگیزی است که در چند سال اخیر مورد 

های کشف مصادیق و گلوگاهتوجه شهروندان و نظام بوده است. از این رو 

کننده و نظارتی و رسیدگیهای ها و نهادفساد و اعالم آن به دستگاه

همواره  قانون سالمت اداری با کارویژه حمایت قانونی 07مبتنی بر ماده 

از اقدامات معطل مانده در نظام اداری ایران است. همان گونه که بر 

از نظر مفاسد اداری بین اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ، ایران 

( ، نشان 0314قرار دارد)رمضانی و همکاران: 71کشور ، در رتبه  033

دهنده گستردگی پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. بنابراین 

توجه به ارتقای سالمت اداری ، نظارت و ارزیابی پویا و مقابله با مفاسد 

رزیابی عملکرد اداری از طریق شناساییمحرک های پیچیدگی در ا

سازمان های پیچیده دولتی ایران ، می تواند به دغدغه های اجتماعی 

پوشش داده و در صورت بکارگیری در سازمان های دولتی منجر به 

 شفافیت و اثربخشی بیشتر در ارزیابی عملکرد سازمان ها گردد. 

 تعریف سازمان های پیچیده دولتی -11-4

یافته های تحقیق محقق برای اولین بار در بنابراین با توجه به نتایج و 

ادبیات پیچیدگی سازمانی به تعریف سازمان های پیچیده دولتی می 

سازمان پیچیده دولتی سازمانی است که  از : پردازد که عبارت است از

محرک های پیچیدگی با مولفه های بومی و دولتی تشکیل شده که 

 د از : خاص سازمان های دولتی ایران است و عبارتن

ساختار محرک های پیچیدگی ساختارسازمانی شامل مولفه های ؛ (0

سازمان ، تفکیک عمودی ، تفکیک افقی ، پراکندگی جغرافیایی و تنوع 

قانونی شامل مولفه های : تعدد قوانین و محرک های پیچیدگی( 3

مقررات ، خط مشی های مورد عمل ، بی ثباتی در قوانین و مقررات مورد 

تفسیر پذیری قوانین ، تعارض قوانین و مقررات ، به روز نبودن عمل ، 

قوانین و مقررات ، تاثیر قوانین ملی و فراملی ، اعمال سلیقه در اجرای 

 قانون .

محیطی شامل مولفه های : شرایط سیاسی،  محرک های پیچیدگی(3

 دخالت نهادی رسمی و غیر رسمی .

ی : دیدگاه فرهنگی در فرهنگی شامل مولفه هامحرک های پیچیدگی(6

 اجرا ، کارمندساالری .  

 اطالعاتی شامل مولفه های : ابهام اطالعات .   محرک های پیچیدگی(5

 سازمانی شامل مولفه های : محرک های پیچیدگی(4

ادغام  سازمانی ، انعطاف پذیری پائین ، عدم تناسب شغل و شاغل ،  

مبهم ، اهداف سازمانی  سیسم های ارتباطی ناکارآمد ، فرایندهای کاری
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مبهم ، سیستم بودجه ریزی سنتی ، حوزه های استراتژیک ، سیستم 

 نظارت ناکارآمد ، ضعف در تدوین و اجرای خط مشی و سوء مدیریت . 

مدیریتی شامل مولفه های : سازماندهی محرک های پیچیدگی(7

نامناسب ، استراتژی های نامناسب ، عدم ثبات در مدیریت ، سیاسی 

ری مفرط ، بی توجهی به اجرای راهبردها ، عدم بکارگیری فناوری کا

های نوین، عدم اعتقاد به  سازمان یادگیرنده ، برنامه رفاهی ناکارآمد ، 

 رابطه ساالری و ولنگاری مدیریتی . 

فضای فرهنگی سازمان شامل مولفه های :  محرک های پیچیدگی(8

 فرهنگ سازمان و جو حاکم در سازمان . 

توانمندی سازمان شامل مولفه های : قابلیت رک های پیچیدگیمح(1

 های در سازمان و  پیش برندگی سازمان . 

خط مشی های پذیرفته شده شامل مولفه:  محرک های پیچیدگی(01

 سیاست های کالن سازمان . 

دیدگاه های مدیریتی شامل مولفه : دیدگاه محرک های پیچیدگی(00

 مدیران . 

طرز تلقی منابع انسانی شامل مولفه های : یدگیمحرک های پیچ( 03

تعهد سازمانی مدیران به اهداف ، وجدان کاری کارکنان ، میزان اقبال به 

 بهبود مسمتر ، عدالت و اعتماد سازمانی. 

عوامل تاثیرگذار قانونی شامل مولفه های :  محرک های پیچیدگی( 03

پذیرش و اجرای برنامه های اصالح سازمانی ، الزامات برنامه های ملی ، 

 بسترهای حقوقی و قانونی .

عوامل سازمانی شامل مولفه های : نوع  محرک های پیچیدگی( 06

 ماموریت سازمان ، کارایی و اثربخشی سازمان و ساختار سازمان.  

ویژگی ذی نفعان سازمان شامل مولفه های:  های پیچیدگی محرک( 05

 تنوع ویژگی های ذی نفعان و میزان مطالبه شهروندان از سازمان .

اراده مقابله با مفاسد اداری شامل مولفه های  محرک های پیچیدگی( 04

: ضمانت اجرایی برنامه مقابله با مفاسد ، گزینش های غیر علمی و روابط 

 غیر قانونی 
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 : مدل پارادایمی محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی ایران (1)شکل

 عوامل مداخله گر

 یسازمان  یمحرک ها •  محرک های ساختاری •

 یفرهنگ  یمحرک ها •   محرک های قانونی •

 محرک های مدیریتی •   محرک های محیطی •

 یاطالعات  یمحرک ها •
 

 
 

 شرایط علّی

 عوامل قانونی •

 عوامل سازمانی •

 نظارت عمومی •

 عوامل مدیریتی •
 

 پدیده

ارزیابی 

 عملکرد

 
 

 پیامدها

 رقابتی •

 اقتصادی •

 داخلی •

 خارجی •

 اجتماعی •

 محیط زیست •
 
 

 کنش/ کنش متقابل

منطقی سازی حجم و  •

 اندازه دولت

 نظام اداری کارآمدی •

کردن خدمات  قتصادیا •

 سازمان

 صیانت از حقوق شهروندی •

 ارتقای سالمت اداری •

 نظارت و ارزیابی پویا •

 مدیریت سرمایه انسانی •

 توسعه فرهنگ سازمانی •

 بهبود در نظام مدیریتی •
 
 

 عوامل زمینه ای

 عوامل تاثیرگذار قانونی •فضای فرهنگی سازمان           •

 اراده مقابله با مفاسد اداری •خط مشی های پذیرفته شده     •

 عوامل سازمانی •طرز تلقی منابع انسانی          •

 ویژگی ذی نفعان •  توانمندی سازمان •  دیدگاه مدیران  •

 

 

 

 میزان مطالبه شهروندان از سازمان •
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