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 چکیده:
 و سود داشتن در تنها سالم یهاسازمان یژگیو. استیپو و سالم یهاسازمان داشتن ،جانبههمه توسعه و رشد الزمه

 متعهد و سازنده خالق، یانسان یروین از متشکل یسازمان سالم، سازمان بلکه ستین آن رانیمد و کارکنان تعداد ای باال منفعت

 و رشد موجب یحت و برسد خود اهداف به با سازدیم قادر را سازمان و است برخوردار یخوب عملکرد و هیروح از که است

 نیتأم سازمان در یادار نظام سالمت موانع بر مؤثر عوامل ییشناسا . در این تحقیق بهآورد فراهم زین را جامعه ییشکوفا

ها پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی، از نظر ماهیت کمی و از نظر روش گردآوری داده یاجتماع

بندی نفر از خبرگان سازمانی بودند. بعالوه جهت رتبه 21بندی عوامل پیمایشی بود. جامعه آماری جهت انجام مصاحبه و رتبه

ی در رتبه اول، عامل فردی در رتبه دوم و عامل محیطی در رتبه سازماننشان داد که عامل مند شده است. نتایج بهره AHPاز 

 باشد.سوم می

 : سالمت نظام اداری، سازمان تأمین اجتماعی، عامل فردی، عامل سازمانی، عامل محیطیکلمات کلیدی

 
ABSTRACT: 

The need for all-round growth is to have healthy, dynamic organizations. The 

characteristic of a healthy organization is not just the high profitability or number of its 

employees and managers but the healthy organization is a creative, productive and committed 

organization with a good morale and performance that enables the organization to meet its 

goals. And even contributed to the growth and prosperity of society. This study identified the 

factors affecting the health barriers of the administrative system in the social security 

organization. The research was applied in terms of purpose and in terms of descriptive type, in 

terms of quantitative nature and method of data collection. The statistical population consisted 

of 12 organizational experts for interviewing and ranking the factors. In addition, AH has 

benefited from the rankings. The results showed that organizational factor is in the first place, 

individual factor in the second and environmental factor in the third place. 

Keywords: Administrative Health, Social Security Organization, Individual Factor, 

Organizational Factor, Environmental Factor 
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