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 چکیده

 یبِ دًبال چگًَگ كیتحم يیهحمك درا. است يبز ارتماء سالهت ًظام ادار عَاهل هَثز ییپژٍّص ضٌاسا يیاًجام ا ّدف اس

پژٍّص  يجاهعِ آهار باضد. یه يیپزٍرش لشٍ آهَسش ٍ یعٌی هْن، يساسهاى ٌّجار هی در يسالهت ًظام ادار ییایپا ٍ جادیا

لحاػ عزح پژٍّص،  اسٍ  یپژٍّص اس ًظز رٍش استٌتاج، اوتطاف يیا. ُ استظزگزفتِ ضد ساسهاى درى يیخبزگاى ا يیب اس

 ًزم افشار پزسطٌاهِ، هصاحبِ با خبزگاى، كیتحم يیاعالعات درا يابشار جوع آٍر باضد. یٍ اس جْت ّدف واربزدي ه یطیوایپ

MAXQDA ٍ اًجام  افتِیاسهصاحبِ ساسهاى ً استفادُ گذار با زیتاث يهَلفِ ّا ییدرگام اٍل، ضٌاسا باضد. یه تلیویرٍش د

هزحلِ بعد جْت  در ضد. يهحَر باس ٍ يدرٍى هصاحبِ ود بٌد نیهفاّ MAXQDAًزم افشار اس تفادُدٍم با اس درگام گزفت.

 تلیویاس رٍش د هَلفِ هزبَط بِ ّز عَاهل یهعلَل ٍ یرٍابظ عل تیًْا در ؛ ٍدیگزد یعزاح یپزسطٌاهِ دلف هَلفِ ّا، دییتا

 ستِیضا ،یًظارت ساسهاً ،التیتطى ٍ ساختار ،یٌیاعتمادات د بِ ارسش ّا ٍ يبٌدیخبزگاى بزپا در هصاحبِ .دیگزد يییتع

 يیب یدر رٍابظ علت هعلَل تز لزار دارًد. يییهَلفِ ّا درهزاتب پا ِیبم ؛ ٍبَدضدُ  يطتزیدبیتاو یساسهاً فزٌّگ ،يساالر

 ،یفزٌّگ ،يرفتار ،يساختار هَلفِ یهعلَل ٍ یرٍابظ عل در ضاخص ضٌاختِ ضد. يیزگذارتزیتاث يضاخص ساختار ضاخص ّا،

 ّا دستَرالعول ٍ يیلَاً ،يساالر ستِیضا ،یساسهاً فزٌّگ ،التیتطى ٍ ساختار يّا هَلفِ بیبِ تزت ییلضا ٍ یاجتواع ،یاسیس

 ییپژٍّص ضٌاسا يیا وِ در يدیجداهل عَ .هَلفِ ّا ضٌاختِ ضدًد يیتز زگذاریوارهٌداى فاسد تاث ٍ زاىیهد يپان ساس ٍ

 یه يلَق ضْزًٍد ٍح يسالن ادار ِیرٍ جادیا ٌِیّش واّص ،يجزات ٍرس ٌِیواّص ّش ،یاجتواع يّا ضبىِ زیتاث ضدًد ضاهل،

ء آى تحت ٍارتما يگزفت وِ سالهت ًظام ادار جِیًت يیتَاى چٌ یدادُ ّا ه لیٍتحل ِیحاصل اس تجش جیبِ ًتا باتَجِ .باضٌد

 یاجتواع-یاسیس ٍ ییلضا ،يرفتار ،یفزٌّگ ،يساختار هَلفِ پٌج در ٍ یبزٍى ساسهاً ٍ یبعد درٍى ساسهاً در دٍ یعَاهل زیتاث

 .بزخَردارًد گزیىدی يیب يزیزپذیتاث ٍ يزگذاریرٍابظ تاث باضدوِ اس یه عَاهلی يدارا هَلفِ ّز ؛ وِاست
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