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  فرم طرح تحقيق 

 اي دكتراي حرفه                                                        ارشد كارشناسي

 ايارشد و دكتراي حرفهنامه كارشناسيموضوع پايان تصويب درخواست
 

   توجه : اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود . 

   

 عنوان تحقيق به فارسي :

 غربي  در گمركات آذربايجان رابطه بين نگرش مثبت كاركنان با سالمت سازمانيبررسي 

 

 عنوان تحقيق به انگليسي :

 

   ت مربوط به دانشجو. اطالعا 1

  شماره دانشجويي :                          نام خانوادگي :                            نام :  

 گرايش :              مديريت          رشته تحصيلي :  

 مياندوآب تحصيالت تكميلي دانشگاه ازاددانشكده :                           كارشناسي ارشد     مقطع :  

  تاريخ و سال ورود :              دوره :                                          

 تلفن :                                                                              :   تهراننشاني پستي در 

 

 نشاني پستي در شهرستان :   

 

 

 

 

 

   تاد راهنما. اطالعات مربوط به اس 2

 دكتريتخصص اصلي :                   نام خانوادگي :                           نام :    

 دكتريتخصص جنبي :                                  آخرين مدرك تحصيلي حوزوي / دانشگاهي :

  سمت :                                              رتبه دانشگاهي : 

 ارشد / دكترا :                                   سنوات تدريس كارشناسي

 مدعو    پاره وقت    نحوه همكاري : تمام وقت 
 نشاني :  
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 : ارشد راهنمايي شدههاي كارشناسينامهتعداد پايان

 : اهساير دانشكده  :                                     دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : ارشد راهنمايي شده در يک سال گذشتههاي كارشناسينامهنام پايان

 : دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : هاساير دانشگاه

 

 

 

 

 

   

 : ارشد در دست راهنماييهاي كارشناسينامهتعداد پايان

 : هاساير دانشكده  :                                     دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : ارشد در دست راهنماييهاي كارشناسينامهم پاياننا

 : دانشگاه آزاد اسالمي

 

 : هاساير دانشگاه

 
 

 

 

 

   

 : هاي راهنمايي شده دكترا در يک سال گذشتهتعداد رساله

 : هاساير دانشكده  :                                     دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : ده دكتراهاي راهنمايي شنام رساله

 : دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : هاساير دانشگاه
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 : تعداد رساله هاي دكترا در دست راهنمايي

 : هاساير دانشكده  :                                     دانشگاه آزاد اسالمي

 

 

 : هاي دكترا در دست راهنمايينام رساله

 

 

 : هاساير دانشگاه

 

 

 

  

 العات مربوط به استادان مشاور. اط 3

 تخصص اصلي :                  نام خانوادگي :                     نام :  

      محل خدمت :                              شغل :              رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :  

 د / دكترا :ارشهاي راهنمايي شده كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان

 

 

 ارشد / دكترا :هاي در دست راهنمايي كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان

 

 

 

 
 نام :                               نام خانوادگي :                               تخصص اصلي : 

 محل خدمت :         رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :                         شغل :          

 ارشد / دكترا :هاي راهنمايي شده كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان

 

 

 ارشد / دكترا :هاي در دست راهنمايي كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان

 

 

 

 
 اصلي :نام :                               نام خانوادگي :                               تخصص  

 رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي :                         شغل :                   محل خدمت :

 ارشد / دكترا :هاي راهنمايي شده كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان

 

 

 ارشد / دكترا :هاي در دست راهنمايي كارشناسيها و رسالهنامهتعداد پايان
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 نامهالعات مربوط به پايان. اط 4

 نامه :الف . عنوان پايان  

 غيرفارسي                     فارسي 

  4عملي             3كاربردي           2نظري           1بنيادي   ب . نوع كار تحقيقاتي :   

 4نامه :پ . تعداد واحد پايان

 ت . پرسش اصلي تحقيق ) مسأله تحقيق ( :

ترتيیب تیارير آن یا    و غربیي  گمركات آذربايجان در طه بين نگرش مثبت كاركنان با سالمت سازماني راب

 ؟چگونه است

 

 

 

  

 هاي مج ول و مب م و متغيرهاي مربوط . بيان مسأله ) تشريح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله ، بيان جنبه 5

 هاي تحقيق ، منظورِ تحقيق (به پرسش

  

 نيروي شدن مطرح و هاسازمان در استراتژيك منبع يك عنوان به انساني منابع نقش اهميت به نظر       

 و هاسازمان در انساني سرماية عملكرد بر مؤثر عوامل به پرداختن ،مؤثر عامل ترينعمده عنوان به انساني

 .است بسيار اهميت حائز كشورادارات گمرک   در خاص طور به

 مجري و طراح و استراتژيك منبع يك منزلة به آن فرد به منحصر نقش و انساني عامل تاهمي امروزه     

 تفكر در كه جايي تا است يافته گذشته از واالتر مراتب به جايگاهي سازماني فراگردهاي و هانظام

 امروزه ،لحاظ بدين. شودمي ياد سازمان براي دارايي و منبع مهمترين مثابة به انسان از پيشرفته سازماني

 به جهاني گسترة در فرهيخته انساني منابع طريق از كوشندمي خود بالندگي و انتظام بقا، براي هاسازمان

 و آينده براي آمادگي پذيري، انطباق پذيري، انعطاف سودبخشي، كارآمدي، مستمر، بهبود سريع، رشد

 واقعاً هاسازمان ها،كيفيت اين بدون. شوند نايل خود فعاليت عرصة در ممتاز موقعيت از برخورداري

 شولر) كنند عمل اثربخش و رقابتي صورت به هابهترين با مواجهه در بتوانند كه است غيرممكن

 (.12-11، 1334()عباسپور،253-22211232جكسونو

 سويي، از.  باشد برخوردار دوچندان اهميتي از تواندمي عنصر اين ،گمرک سازمان همچون سازماني در  

 مالي ابزار و اهرم بهترين و دولت درآمد منبع مهمترين عنوان به عوارض گمركي عنصر بر تكيه اهميت
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 توافق به توجه با افراد ثروت و درآمد بهينة توزيع و اقتصادي تثبيت و مالي منابع تأمين جهت در دولت

 به حركت و تنف فروش از حاصل درآمد به وابسته اقتصاد از تدريجي فاصلة كه مطلب اين بر عمومي

 نيست پوشيده كسي بر باشد، نفتي درآمدهاي به اتكا بدون اقتصاد گيريشكل به منجر كه سويي و سمت

 عامل ترينعمده كه گفت توانمي ديگركشورها، درامدي هاينظام به گذرا نگاه يك در ديگر، سوي از و

 قبيل از عوامل ساير كه ياگونه بهاست  انساني نيروي ملي درآمد از پس ،عوارض وصول در مؤثر

 شوندنمي تلقي انساني نيروي كامل جايگزين عوامل عنوان به تنها نه تكنولوژي و ايسرمايه تجهيزات

 (.145-143، 1332.)متين،كنند كمك انساني نيروي ييآكار افزايش به توانندمي آن با بهينه تركيب يك در بلكه

 سالمت از عبارت آن و شويممي آشنا جديدي بحث با ام مديريت، و سازمان مسائل نظري متون در   

 براي شده هدايت هايپويايي اكنون، سازماني مثبت مطالعات جديد زمينة در محققان. است سازماني

-مي پيشرفت مناسب مسيرهاي در اعضايشان و سازمان كه روشهايي و سازماني و فردي استثنايي عملكرد

 در (. اين محققان در حال تحقيق131، 2224، كاز و 1كامرون )دهند مي نشان را شوندمي موفق و كنند

 در كه همانطور سازماني، سالمت اگرچه( 2224اسكايلر، گلدمن) هستند سازمانها استثنايي عملكرد مورد

 از استفاده در تدريجي تكامل يك اما است وابسته كاركنان سالمت به عمدتاً شده، مطرح مديريت ادبيات

 به توجه و ساختار و فرهنگ مديريتي، فرايندهاي سالمت سمت به افراد سالمت از ركتح و هاواژه

 متقابل، حمايت اعتماد، رهبري، كاركنان، مطلوب احساسات كار، محيط با سازگاري روانشناختي، عوامل

 (.2223ديگران، و )ترايد است شده ايجاد ... و اثربخشي اجتماعي، مسؤوليت

 اندكرده بررسي آموزشي هايمحيط در را سازماني سالمت اغلب گرفته، صورت تاكنون كه هاييپژوهش

- نگرشي رويكرد يك با و دهدمي قرار توجه مورد اداري محيط يك در را موضوع ينا حاضر پژوهش

 و كندمي بررسي كاري هايتالش اعمال به تمايلشان طريق از را كاركنان كاري مثبت هاينگرش رفتاري،

 اي وجودرابطه كاركنان سازماني سالمت و كاري مثبت هاينگرشبين  آيا كه دهدمي پاسخ شپرس اين به

 دارد؟

                                                 
1 Cameron & Caza 
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 چارچوب نظری تحقیق:

اي است كه تمام طرح يا پروژه تحقيقاتي بر توان گفت چارچوب نظري تحقيق تحقيق پايهبه طور كلي مي

شده و كامل بين متغيرهايي است كه از  شود. شبكه منطقي، توسعه يافته، توصيفروي آن قرار داده مي

اند. اين متغيرها با مسأله تحقيق طريق فرآيندهايي مانند مصاحبه، مشاهده و )پيشينه تحقيق(مشخص شده

 (3231313در ارتباط هستند.)خاكي، 

 چهار حل نيازمند خود توسعة و رشد و بقاء براي اجتماعي هايسيستم همة پارسونز، تالكوت عقيدة به

 توانايي از عبارت سازماني سالمت. هستند نهفتگي و يكپارچگي هدف، به دستيابي انطباق، اساسي لمشك

 (.253، 1334)عباسپور،تواناييهاست اين بهبود و محيط با سازش و بقاء حفظ در سازمان

 عمدتاً اي،حرفه بهداشت مسائل در است؛ شده استفاده مختلف هايروش به "سازمانهاي سالم"عبارت 

 بررسي گيري،اندازه اصلي هايروش از يكي و شودمي استفاده كارگران سالمتي وضعيت به اشاره رايب

 ايحرفه خطرآفرينعوامل روانشناسي  (ILO)كار المللي بين سازمان اخيراً.است فيزيكي و ذهني سالمت

 با كارگر سازگاري بهبود براي هاييبرنامه كه دارند وجود نيز هاييسازمان. است داده قرار توجه مورد را

 اجرا دارند، را انجامش ،توان آنچه و رودمي انتظار آنها از آنچه بين سازگاري عدم كاهش و كار محيط

 .(1224،كارترايت و كوپر)كنندمي

 به كه شودمي توصيف اثربخش سازمان يك عنوان به سازمان سازماني، سالمت بررسي ديگر، روش در

 گاهي . شود مواجه ناسازگار شرايط با تا دهدمي اجازه آن به سازگاري اناييتو و يابدمي دست اهداف

و  ويلسون) شودمي گفته سالم سازمان دهند، نشان را مالي خوب عملكرد يك كه هاييسازمان به هم

  (.2224ديگران،

    

 گيرد،مي قرار توجه مورد سازماني سالمت در معموالً كه ابعادي از فراتر(2223) ديگران و هوگ مك   

 خود بهتر عملكرد به ساختار، و فرهنگ مديريتي، فرايندهاي كه گيرندمي نظر در سازماني عنوان به را آن
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 رفاه، استرس، تنها نه سازماني سالمت هايشاخص بنابراين،. كندمي كمك اشخاص سالمت و سازمان

 شاخص و ساختارسازماني تناسب ،يريگتصميم كيفيت به بلكه گيردمي نظر در را افراد تعهد و رضايت

 .(2223،ديگران و هوگ مك)كندمي توجه هم مالي هاي

هاي الزم فكري روشن ميي  با شناخت وضعيت سالمت سازماني، كمبودها، نقاط ضعف مديريتي، توانايي

 ته،شايسي  افراد كارگيري به گيرد.  باصورت مي كارشناسانه و علمي صورت به سازمانها امور انجام شود؛

 برقيراري  خالقييت،  و ابداعات از حمايت اطالعات، از استفاده و ارتباط برقراري آنها، استخدام جذب و

 ارتقياي  جهيت  در ميؤثري  گامهاي توانمي افراد مشاركت و سازماني ترويج فرهنگ آموزشي، كالسهاي

 (Seyed javadin , Alavi and Ansari, 2010) برداشت سازمان سالمت

هايي از طرف صاحبنظران ارائه شده است.  به نظر مايلز سالمت سيازماني  زماني شاخصبراي سالمت سا

هياي  عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقياء و گسيترش توانيايي   

خود براي سازگاري بيشتر. وي ده ويژگي تمركز بر هدف، كفايت ارتباط، توزييع بهينيه قيدرت، كياربرد     

ابع، اتحاد و همبستگي، روحيه، نوآور بودن، خود مختاري، سازگاري با محيط و كفايت حيل مشيكل را   من

    .(Allaghehband, 2000).براي سالمت سازماني مطرح نمود

 ( به مدلي دست يافتند كه در آن شاخصهاي سالمت1221( )22( و كاراواتا)1223()12كاپالن)    

 KURATKO& KAPLAN,1993 ))د.دادنازماني را ارائه س

 :رئوس و چكيده نظريات آنها به شرح زير است

 ؛2شاخصهاي وروديرويكرد  .1

 ؛3شاخصهاي فرايندي رويكرد .2

 .4شاخصهاي خروجي رويكرد .3

 

                                                 
2 Input-Oriented Approach 
3 Process-Oriented Approach 
4 Output-Oriented Approach 
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  شاخصهاي وروديرويكرد 

در اين نگرش فرض براين است كه چنانچه وروديهاي سازمان از سالمت برخوردار باشند و سازمان        

توان از سالمت عملكرد آن اطمينان حاصل كرد. وروديهاي سالمي را داشته باشد، ميتوانايي جذب 

توانند نمايانگر تصوير ذهني باشند كه سازمان توانسته در محيطش از خود همچنين شاخصهاي ورودي مي

 بندي كرد عبارتند از:توان دستهارائه دهد. شاخصهايي را كه تحت اين نگرش مي

 انساني نخبه و شايستهقابليت جذب نيروي  -1

تواند به عنوان يكي از توانمندي يك سازمان در جذب نيروهاي انساني شايسته و توسعه يافته، مي    

هاي ورودي سالمت سازمان مورد ارزيابي قرار گيرد. به عنوان مثال چنانچه فارغ التحصيالن شاخص

ازمان درآيند نشانگر تصوير ذهني خوبي نخبه دانشگاههاي درجه اول مايل باشند تا به استخدام اين س

 است كه سازمان توانسته در جامعه از خود ايجاد كند؛

 قابليت جذب منابع مالي -2

گذاري معتبر به همين ترتيب، چنانچه سازماني قادر به جذب سرمايه از موسسات مالي و سرمايه   

 هاي سالمت آن تلقي شود.تواند به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي بزرگ باشد، ميمانند بانك

 5رضايت تامين كنندگان -3

رضايت تامين كنندگان مواد و ملزومات، موسسات تداركاتي و كليه فراهم آورندگان خدمات و    

كاالهاي مورد نياز، از عملكرد سازمان و تمايل آنان براي همكاري با سازمان، يكي ديگر از شاخص 

 هاي ورودي است.

 6شبكه اطالعاتي كارآمد -3

هاي اطالعاتي اين شاخص در رابطه با قدرت ارتباطات و شبكه سازي سازمان است. داشتن گيرنيده

كنند، هاي ارتباطي الزم كه جذب اطالعاتي ضروري به سيستم را تضمين ميقوي و حساس و شبكيه

                                                 
5 Suppliers 
6 Sensors 
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 شاخص ورودي ديگري است.

 

  رويكرد شاخصهاي فرآيندي 

 7نگرش بلند مدت در سازمان-1

كردن منافع كوچك و آني است. براي استفاده از  ه منافع بزرگ و پايدار بعضاً نيازمند فدادستيابي ب

ها نيازمند داشتن يك نگرش دراز هاي محيطي و ايجاد مصونيت در مقابل تهديدات، سازمانفرصت

كجا دانند كه به مدت هستند. در پرتو اين نگرش، تمامي آحاد سازمان و يا حداقل افراد كليدي آن مي

روند و چه راهي را در پيش رو دارند، اين امر خود سبب وحدت نظر در اركان مختلف سازمان مي

 رهاند.شده و مجموعه واحدهاي متشكله و همچنين افراد سازمان را از سردرگمي و ابهام مي

 

 8انسجام و يكپارچگي -2

ه در آن تمامي عوامل مهم در است. شرايطي ك "شرايط توسعه"ها نيازمند تحول يا توسعه در سازمان

هايي كه از بايد در كنار هم حضوري سازگار و هم سو داشته باشند. سازمانآوري توسعه ميپديد

امكانات و تالش  9افزايياند تا از پديده همانسجام در امور و نقشها برخوردارند، شانس آن را يافته

جدا و متعارض با يكديگر، بلكه هم سو، مكمل و ها امور نه مند شوند. در اين سازمانهاي خود بهره

 مولد هم هستند.

 

  10تخصيص بهينه منابع -3

ها، در هر سازماني هاي محيطي و پرداختن به اولويتمنابع اصلي و كارآمد براي استفاده از فرصت

افع هايي كه با هوشياري كافي، اولويتهاي اساسي خود را درک كرده و منمحدود هستند. لذا سازمان

                                                 
7 Long-Term Approach 
8 Integraty 
9 Synergy 
10 Allocation 
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 وري بيشتري در استفاده از منابع خود برخوردارند.كنند از بهرهاصلي خويش را صرف آنها مي

 

  11ظرفيت فراگيري -4

هاي امروز به دليل شدت تغييرات محيطي و افزايش عدم قطعيت در روند اين تغييرات، اداره سازمان

مانهايي هستند كه همواره در حال هاي موفق سازتر شده است. سازمانبيش از هر زمان ديگر پيچيده

 هاي خود براي رويارويي با شرايط محيطي جديد هستند.آموختن و توسعه قابليت

 

  12نوآوري -5

آيد. -ها به حساب ميدر عصر تغييرات سريع، نوآوري عاملي كليدي براي بقاء و موفقيت سازمان

ها و انديشي در تعريف موضوعهاي توليد محصول و ارائه خدمات و همچنين نو-نوآوري در شيوه

 هاي سالم است.هاي اساسي در سازمان-هاي آنها يكي از قابليتحل-مسائل سازمان و راه

 

  13آوريسطح فن -6

آوري در عصر حاضر به حدي آوري اطالعات و ارتباطات است. تحوالت فنعصر حاضر ، عصر فن

هاي حاضر اكم كرده است. اداره سازمانهاي امروز حاست كه قواعد جديدي )پارادايم( بر سازمان

ژه در صحنه رقابت فشرده موجود آوري روز، به ويجز با شناخت دقيق قواعد بازي و استفاده از فن

 امكان پذير نيست.

 

  14فرهنگ سازماني -7

بايد توسط افراد اي نهايتاً ميهاي تحول است. هر برنامهايجاد تحول مهمتر و اصيل تر از برنامه

                                                 
11 Learnin Capacity 

12 Innovation 

13 Technology 
14 Organizational Culture 
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يد. بنابراين ميزان آمادگي ذهني افراد براي پذيرش تغييرات و ايجاد تحول در آمان به اجرا درساز

 آيد.ها به حساب ميسازمان، يكي از شروط اساسي توسعه سازمان

 

  رويكرد شاخصهاي خروجي 

  16يا ارزش افزوده  15سود -1

سازمان است.  مهمترين شاخصي كه معموالً در اين گروه مطرح است، شاخص سود و سودآوري

چنانچه سازماني به نسبت منابعي كه به كار گرفته است از سودآوري يا ارزش افزوده مناسبي 

 باشد.برخوردار باشد دليلي بر سالمت آن سازمان مي

 

 مشتريان )ارباب رجوع(  18و وفاداري  17رضايت -2

جي است كه بررس چگونگي رضايت و وفاداري مشتريان )ارباب رجوع( يكي از شاخصهاي خرو

 تواند تداوم روند سوددهي سازمان را تضمين نمايد.مي

 

 تغييرات سريع مديريتي -3

اين شاخص نشانگر ثبات مديريتي در سازمان است. هنگامي كه ميزان اين تغييرات باالست،     

هاي متعدد در سطوح مختلف مديران سازمان است. اين يكي از نشانگر عدم ثبات و عزل و نصب

 هشدار دهنده به مديران است كه بايد درصدد يافتن علت يا علل آن در سازمان باشند. عوامل

 

  19نيروي انساني توسعه يافته يا قدرت جايگزيني -4

                                                 
15 Profie 

16 Added Value 

17 Satisfaction 

18 Loyalty 
19 Succession 
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هايي است كه بدليل اين شاخص نشانگر توانايي سازمان در جايگزين كردن نيروهاي داخلي در پست

هاي مديريتي يكي ده از نيروهاي داخلي براي پستبازنشستگي، استعفا يا اخراج خالي هستند. استفا

اي از اهميت ويژه 20ساالري در قالب ارتقاء در مسير شغلياز مواردي است كه در سيستم شايسته

برخوردار است. قدرت جايگزيني باالي سازمان گوياي آينده نگري و برنامه ريزي درست نيروي 

 انساني در يك سازمان است.

 

 )خدمات(كيفيت محصول  -5

ها و هر سازماني توليدكننده يا ارائه كننده محصول يا خدماتي است كه حاصل زحمات و تالش

باشد. كيفيت اين محصول و خدمت ارائه شده براي جلب رضايت دروندادها و مياندادهاي سيستم مي

نشانه يا مشتريان و يا ارباب رجوع بسيار مهم و حياتي است. به عبارت ديگر اين شاخص به عنوان 

 بيني كننده رضايت آينده مشتريان )ارباب رجوع( است.، پيش21عالمتي

 

 رضايت جامعه -6

رضايت جامعه از يك سازمان، به عنوان شهروندي كه الزامات يك شهروند خوب بودن را رعايت مي 

هاي خروجي براي ارزيابي سالمت آن سازمان باشد. هر سازمان در تواند يكي از شاخصكند، مي

هاي اجتماعي است كه بايد آن را بنحو احسن ايفاء نمايد. در اين صورت قبال جامعه، داراي مسئوليت

پردازد، منافعي هم دريافت خواهد كرد. هايي كه براي وجود آن سازمان ميجامعه در مقابل هزينه

در آن اي كه شود كه عالوه بر توسعه خود به توسعه جامعهسازماني يك شهروند خوب تلقي مي

برد. نيز توجه دارد و حقوق ساير شهروندان را نيز رعايت مي كند و از امكاناتش بهره ميزندگي مي

مندي جامعه از آن سازمان افزايش خواهد كند.هرچه منافع سازمان بر جامعه بيشتر باشد، رضايت

                                                 
20 Career System 
21 Signal 
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 يافت و اين شاخص بسيار اساسي و مهم است.

برداري از نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده وضوع تحقيق و بهرههاي مربوط به مبا استفاده از نظريه

 شده است: در زمينه مورد نظر چارچوب نظري تحقيق به شرح زير تعيين

قابليت جذب نيروي انساني نخبه و -1بعد رويكرد شاخصهاي ورودي كه شامل:  تحقيق ما از در اين 

بر سالمت  شبكه اطالعاتي كارآمد-4،  نندگانرضايت تامين ك-3، قابليت جذب منابع مالي-2 شايسته

 ايمباشد را به عنوان الگوي تحقيق خود برگزيدهسازماني از ديدگاه نگرش مثبت كاركنان مي

(KURATKO& KAPLAN,1993) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

رضايت تامين 

 كنندگان
سالمت 

 سازمانی

شبكه اطالعاتي 

 كارآمد

قابليت جذب 

 منابع مالي

قابليت جذب نيروي 

 و شايسته انساني نخبه
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طرحيي بيراي    تعريف كرد و ضمن پيشنهاد 1262در سال  22سالمت سازماني را مايلزبراي نخستين بار  

نظير او سيالمت    بيود. بيه   دني هميشه سالم نخواهها نشان كرد كه سازمان سنجش سالمت سازمانها، خاطر

آن و ارتقا و گسترش توانيايي خيود بيراي     سازماني به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با

سيت كيه نيه فقيط در     سازمان سالم سيازماني ا  .(Allagheheband, 2000)كنداشاره مي سازش بيشتر

دهد، بلكه به رشد و شكوفايي خود در مدت زمان طوالني ادامه مي محيط خود به حيات خويش ادامه مي

وضعيت مطلوب سالمت يك سازمان به مفهومي فراتر از اثربخشي كوتاه ميدت آن سيازمان دالليت     دهد.

ن معنا كه سازمان نه تنها درمحيط خود كند. به اياي از خصايص نسبتاً با دوام اشاره ميداشته و به مجموعه

هياي الزم  ماند، بلكه در دراز مدت قادر است به اندازه كافي با محيط خود سازگار شده، تواناييپايدار مي

را براي بقاي خود به طور پيوسته ايجاد نموده و گسترش دهد. سازماني كه بيه طيور پيوسيته اثير بخيش      

 (Hoy & Miskel, 2002)ر نيستنيست به يقين از سالمت نيز برخوردا

ي اداره اميور،  ردد، سبك تفكير ميدير و نحيوه   باال بردن ميزان سالمت سازماني در سطح مديريت آغاز    

 Haghighatjoo  and). .كندنقش مضاعف و بسيار مهمي در افزايش سالمت سازماني و پيشبرد آن ايفا مي

other, 2009 

 (Naazem and Sedghi bokani, 2007) يكيي از  ”كننيد كيه   در رابطه با سالمت سازماني بيان مي

هاي تفكر مديران است. تفكر منطقي و هاي اساسي در جهت افزايش سالمت سازماني، شناخت سبكگام

 .توان منوط به داشتن ذهينيت فلسفي او دانستصحيح مدير را مي
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هياي مثبيت كاركنيان بيا سيالمت      ين نگيرش رابطه بر اين اساس هدف اصلي تحقيق حاضر  بررسي ب     

اهداف زير دنبال مي  باشد و در راستاي اين هدف،مي گمركات آذربايجان غربيمنابع انساني  سازماني در

 شود:

 اهداف اختصاصي:

  بر سالمت سازمانيشناسايي عوامل مؤثر. 

 .تعيين ميزان تأثير اين عوامل 

 تعيين تقدم وتأخر اين عوامل 

 ات كاربردي.ي پيشنهادارائه 

 و به طور كلي تحقيق حاضر در پي پاسخگوئي به سئوال زير است:

كدامها هستند ؟ و ترتيب تاثير گذاري عواملل سلازماني بلر ارتقلا       گمركات آذربايجان غربيبر سالمت سازماني عوامل موثر 

با سالمت سازمان به چه شكلي  و رابطه ما بين نگرش مثبت كاركنانچگونه است؟ گمركات آذربايجان غربي سالمت سازماني

 است؟

 

 

 

 

 
 

 

ساخت يا آزمللايش  ، قوانين و ، اصول روابط بين متغيرها ها و، پديده  پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا : تحقيق بنيادي.  1

 . نمايدعلمي كمک ميه مرزهاي دانش رشت هبه توسع پردازد وها مينظريه ها وتئوري

مطالعلات   هپايل  كنلد و بلر  تحليلل عقالنلي اسلتفاده ملي     هلاي اسلتد ل و  روش نوعي پژوهش بنيادي است و از تحقيق نظري :.  2

 . شوداي انجام ميكتابخانه

 ، هلا روش ، به كمال رساندن رفتارها استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و پژوهشي است كه با : تحقيق كاربردي.  3

 . شودجوامع انساني انجام مي هالگوهاي مورد استفاد ، ساختارها و توليدات،  وسايل، ابزارها 

مشلكالت جواملع انسلاني انجللام      با هدف رفع مسائل و پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و : تحقيق عملي.  4

 . شودمي
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رباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از . سوابق مربوط ) بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده د 6

 كشور ، نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق (

 

اي كه ي طرح تحقيق، پژوهشگر با مراجعه به مدارك و اسناد پيرامون موضوع و مسئلهبراي تهيه 

طالعات به دست براي تحقيق انتخاب كرده است، آگاهي خود را گسترش داده تا بتواند در پرتو ا

ها را هاي آني تحقيق و متغيرهاي خود را تعريف مجدد و تحديد كرده و كرانهآمده، مسئله

 مشخص سازد.

 ي تحقيق، در تحقيق عبارت است از:هدف از گنجاندن پيشينه

 ي تحقيق.هاي قبلي با مسئلهبرقراري ارتباط منطقي ميان اطالعات پژوهش -

 تجربي تحقيق.آشنايي با چارچوب نظري و يا  -

 (.7218731هاي گذشته ) خاكي،هاي تحقيق مورد استفاده در پژوهشآشنايي با روش -

بحث جديدي است  سالمت سازماني و رابطه آن با نگرش مثبت كاركنانبا توجه به اينكه موضوع 

هاي اخير پژوهش در اين خصوص شتاب بيشتري ي مديريت مطرح شده در سالكه در حوزه

 اينجا به چند مورد اشاره مي كنيم.گرفته كه در 

     (Ahanchian and Monidary, 2004)هاي ارتيياطي  رابطه مهارت”در تحقيقي تحت عنوان

هاي دانشگاه فردوسي مشهد به ايين نتيجيه رسييد كيه بيين      در دانشكده“ مديران با سالمت سازماني

  Farahbakhsh)ود دارد.  داري وجي هاي ارتباطي و سالمت سازماني رابطه مثبت و معنيي مهارت

and Sattar, 2004)  بررسي سيالمت سيازماني در رابطيه بيا متغييرهياي      ”در تحقيقي تحت عنوان

در دانشگاه لرستان به ايين نتيجيه   “فردي و شغلي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه

در سيطح مطليوبي قيرار    رسيدند كه به طور كلي دانشگاه لرستان از نظر وضعيت سيالمت سيازماني   

ندارد. ابعاد سالمت سازماني از نظر مطلوبيت  به ترتيب  عبيارت بودنيد از رابطيه ميداري، روحييه      

ميداري، همبسيتگي كاركنيان، حيل     ميداري، ارتباطيات كيافي، هيدف    پذيري، وظيفيه كاركنان، انطباق

مت سيازماني بيشيترين   وري از منابع بودند. به طوريكه از نظير ابعياد سيال   مشكالت، نوآوري و بهره
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وري از منابع شده اسيت. بيين سين اسياتيد و سيالمت      مداري و كمترين توجه به بهرهتوجه به رابطه

سال بود برخيي از ابعياد    35داري وجود نداشت، اما اساتيد كه سنشان باالتر از سازماني رابطه معني

اسيتخدامي اسياتيد و    سالمت را بهتر ادراک كرده بودند. بين سيطح تحصييالت، جينس و وضيعيت    

 سالمت سازماني رابطه معني داري وجود نداشت.

 Naazem, 2007) (Haghighatjoo  and   خالقييت ميديران، سيالمت    ”در پژوهشي با عنيوان

به اين نتيجه رسيد كه بين سيالمت   “سازماني و بهره وري كاركنان دانشگاههاي  علوم پزشكي كشور

 وجود دارد.وري كاركنان رابطه سازماني و بهره

 

 و دولاهی  دخارایه   دبیرسهاایاا   سهاممایی  سهممت  مقایسه   و مطالعه   عنوان تحت پور، حاجی توسط تحقیقی

  .اسههههت  رفاهههه  ایجهههها  ۵۷۳۱ سهههها  در دبیههههران دیهههه  ا  ام تاههههران شههههار غیرایافههههاعی

یههههه  شهار   خاراد غیرایافاعی و دولای دبیرساایاا  ساممایی سممت بین ک  است داد  یشان او تحقیق یاایج

  دار  وجود دارد.تاران تفاوت معنی

 

 فنهی  و ادار  سطوح در تفاوت وجود و دبیرساان یوع دو یااد  سطح بین تفاوت ع   او، تحقیق یاایج دیگر ام

 . است دبیرساان یوع دو بین

  

ایی و راهنمه  هها  دور  غیرایافهاعی  و دولاهی  مه ار   ساممایی سممت مقایس  و بررسی عنوان تحت تحقیقی

( به  سهنج    OHDایجا   رفا  اسهت. و  بها پرسشهنام       ۵۷۳۱ماوسط  شار تاران توسط میگل در سا  

سممت ساممایی پرداخا  است. یاایج تحقیق او یشان داد  است ک  میان م ار  دولای و غیرایافاعی در مقاطع 

دار  وجود یه ارد ولهی در   عنیتحصیلی راهنمایی و ماوسط  ام لحاظ سممت ساممایی در سطح یااد  تفاوت م

 سطوح فنی و ادار  رابط  معنی دار  وجود داشت.

  

 مشهکین  ماوسهط   مه ار   مه یران  عملکرد و ساممایی سممت بین رابط  بررسی ب  ۵۷۳۱ سا  در اسکن ر 

ت دههی،  سهاخ  مههههراعات،  مه یر،  یفهو   یااد ، ایسجا  هفاگای  ویژ یاا  او پژوه  در. است پرداخا  شار
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یت ب  وسیل  منابع، روحی  و تاکی  علمی، عوامل اصلی مورد سنج  در سممت ساممایی م ار  ماوسهط   حما

بود  است. قلمروها  ششگای  وظایف م یران آمومشی شامل بریام  آمومش و ت ریس، امور دای  آمومان، امور 

ب  عنوان معیارهها  عملکهرد در   اجاماع، تسایمت و تجایزات و امور ادار  و مالی،  -کارکنان، روابط م رس  

  یظر  رفا  ش   است.

 میهان  همچنهین  و آمومشهی  مه یران  عملکرد و ساممایی سممت میان ک  بود این ام حاکی آم   دست ب  یاایج

 . دارد وجود دار  معنی و مثبت رابط  م یران عملکرد قلمرو ششگای  ابعاد ام هریک و ساممایی سممت

اممایی و روحی  دبیران دبیرساایاا  پسرای  دولای شار تاران عنوان تحقیقی است ط  بین سممت سراب بررسی

توسط طاهر  ایجا  ش   است. در این پژوه  ویژ یاا  ششگای ، ایسهجا  یاهاد ، یفهو      ۵۷۱۵ک  در سا  

ج  م یر در مقامات مافوق، مراعات، ساخت دهی، حمایت ب  وسیل  منابع و تاکی  علمی، عوامل اصلی موردسن

  در سممت ساممایی بود  است.

 بیشارین. دارد وجود باالیی همبساگی دبیران روحی  و ساممایی سممت بین ک  داد یشان فوق تحقیق ها یافا 

 ترتیه   به   یااد  ایسجا  و منابع حمایت دهی، ساخت ابعاد و بود  مراعات بع  ب  مربوط روحی  ماغیر بر تاثیر

همچنین میزان سممت ساممایی و روحیه  دبیهران دبیرسهاایاا  تاهران یامناسه        را داشا  ای . بع   تاثیرات

تشخیص داد  ش . و می توان  فت سممت ساممایی یامناس  م ار  تا ح  میاد  در کهاه  روحیه  دبیهران    

 دخیل بود  است.

   شه .  اوسهطی تشهخیص داد  م رابطه   شه     کر دهگای  ها مؤلف  ام هریک و ساممایی سممت بین همچنین

 ( Daneshfard, 2008)   رابطيه الگيوي بوركراسيي و مييزان سيالمت      ”در تحقيقي تحت عنوان

تركيبي از دانشگاههاي دولتي، علوم پزشكي، آزاد و پيام نور( به اين نتيجه رسيد “)سازماني دانشگاهها

حاصل شد  كه ميزان سالمت سازماني همه دانشگاهها در سطح عادي قرار دارند. همچنين اين نتيجه

داري وجود دارد. دانشگاه عليوم پزشيكي بيه    كه بين ميزان سالمت سازماني دانشگاهها تفاوت معني

لحاظ سالمت سازماني در سطح باالتري و از لحاظ ميزان ميزان بوركراتيزه بيودن سياختار سيازماني    

رسيد كه جوي  ( به اين نتيجه(Naazem, 2009)نسبت به ساير دانشگاهها داراي نمره كمتري بود.  

سازماني متعالي در دانشگاه آزاد اسالمي داراي ابعاد ساختار، دوستي، پاداش و ضوابط هستند كيه در  

 بهره وري خدمات مديران پژوهشي موثرند.
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      (Haghighatjoo and other, 2009)  رابطه سبك تفكر و ”در تحقيق ديگري تحت عنوان

بيه ايين نتيجيه    “ اركنان دانشگاه هاي عليوم پزشيكي كشيور   كارآفريني مديران با سالمت سازماني ك

رسيدند كه بين كارآفريني و سالمت سازماني رابطه وجود دارد. همچنين بيين سيبك تفكير اجراييي     

  مديران و ميزان سالمت سازماني رابطه مثبت معني داري وجود دارد.

     (Seyed javadin , Alavi and Ansari, 2010) اسيتقرار  يدند كه ميزانبه اين نتيجه رس 

 طور معني به اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در سازمان سالمت فرايندي شاخص و ورودي شاخص

معنيي   طيور  به سازماني سالمت خروجي شاخص استقرار ميزان ولي بوده، متوسط سطح از كمتر دار

  .است بوده سطح متوسط از بيشتر دار

      (Mazlomi and Shahtalabi, 2010) و سازماني سالمت متغير دوبين   كه نتيجه گرفتند 

 كياهش  و ديگيري  افيزايش  باعث يكي افزايش دارند بطوريكه معناداري رابطة تحولي رهبري سبك

  . است همراه ديگري كاهش با يكي

     (Tschannen & Hoy, 1998)     به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد اعضاي آموزشيي ييك بعيد

عنيوان   در پژوهشي تحيت  2222 سال در 23تورينگان كه تحقيقي در  م است.مهم جوي سازماني سال

 اثربخشي با دانشكده ها سازماني رابطه سالمت بررسي و پرستاري ه هايددانشك سازماني سالمت”

 بيين  از دارد، وجيود  اثربخشيي  و سالمت سيازماني  بين مثبتي رابطه كه گرفت نتيجه“ آن عملكرد و

 قيرار  متوسيط  از بياالتر  كه بود ايبرجسته شاخص كاركنان علمي تأكيد سالمت سازماني هايمؤلفه

 .(Seed javadin , Alavi and Ansari, 2010).داشت

      (Hoy, Smith & Sweetland, 2003)     به اين نتيجه رسيدند كه رابطه بيين جيوي سيازماني

طي تحقيقي كيه در   .(Korkmaz, 2007) سالم و اعتماد اعضاي آموزشي در حد بااليي قرار دارد

انجام داد به اين نتيجه دست يافت  “رهبري تغيير و رهبري تحول و با سالمت سازمان”تركيه درباره 

                                                 
23 Turingan  . 
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 دارند. معناداري رابطة تحولي رهبري سبك و سازماني سالمتكه 

    (Tubbs & Garner, 2008)         به اين نتيجه رسيدند كيه فيراهم كيردن جيوي و محييط كياري

براي اعضاي آموزشيي و كارمنيدان باعيث بهبيود عملكيرد دانشيجويان و اعضياي         حمايتي و مثبت

 ,Cohen)نكته مهم درباره نتايج تحقيقات محيطهاي كاري در تحقيقي كه بوسيله   شود.آموزشي مي

and Other, 2009) جوي مدرسه: تحقيق، سياست، عمل و تربيت معليم ”در پژوهشي تحت عنوان “

بينيي  نتيجه بدست آمده نشان داد جوي سازماني مثبت ييك عاميل پييش   گردد به طوريكه مشخص مي

كننده پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است. نتيجه قابل تأمل اين بود فاصله چشيمگيري بيين يافتيه    

هاي اين تحقيقات از يك طرف و سياست، عمل و آموزش معلمان وجود دارد. به طوريكه سياسيت  

اي غير منصيفانه و نقي    باشد و اين مسئلهج تحقيقات همخوان نميها و تصميمات با نتايها، برنامه

 حقوق انساني دانش آموزان است.

 

 :کشور از خارج در سازمانی سالمت درباره پژوهشهایی( ب     

در دایشگا  هنگ  24لئویگ وینگ، تسان تز عنوان م رس ، ساممایی سممت رو  بر بیرویی محیط اثرات مطالع 

 یر  محقق شامل دو پرسشنام  سنج  فاکاورها  فشار بیرویی بر محیط م رس  ار ای ام کنگ چین است. ابز

( تای  ش   توسط هو  و کارتر OHDو پرسشنام  فارست سممت ساممایی م رس   25تای  ش   ب  وسیل  ال 

دارا  فشار کاتکمپ بود. یایج  این بود ک  م ار  سالم دارا  فشار کمی ام بیرون هسان  ولی م ار  یاسالم 

 کمی ام محیط بیرویی هسان .

ب  منظور بررسی میزان سممت جو مه ار  ایجها  شه ،     26در تحقیق دیگر  ک  توسط هو ، تاتر و کاتکمپ

 یر  ش   است ک  میزان سممت جو م رس  سالم ام یظر ابعاد هفاگای  سممت ساممایی به  طهور   چنین یایج 

ایگین است، در حالی ک  جو م ار  یاسالم امیظهر ایهن ابعهاد در سهطح     ا  در سطحی باالتر ام میقابل ممحظ 

تحقیقی ب  منظور بررسی رابط  بین سممت ساممایی و تعا    27( پاتل۵۱پایین تر ام میایگین قرار  رفا  است.  

                                                 
24 LEUNG, STAN-WHNG 
25 LAM 
26 B, KOTTCAMP 
27 PATEL 
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مت ساممایی در بین کارمن ان صنعای ایجا  داد  است. یاایج تحقیق او یک ارتباط مثبت و معنی دار  بین سم

یفر ام کارکنان ماهر ک  امیظر سممت ساممایی، ساممایشان را  ۱۵ساممایی و تعا  ساممایی آشکار کرد. ب  عمو  

 وضعیت مطلوب می دایسان  دارا  تعا  بیشار  ب  ساممایشان یسبت ب  کار ران یا کارکنان عاد  بودی . 

 

بعاد هفاگای  سممت ساممایی را موردبههههررسی  ، ییز ارتباط بین اثربخشی ت ریس معلمان و ا28وولفوک و هو 

قرار داد  ای  و دریافا  ای  ک  تناا دو عامل ام بین ابعاد سممت ساممایی یعنی یگایگی یااد  و روحی  معلمهان  

 در ارتباط با اثربخشی ت ریس  روهی معلمان است و بههاعث باالرفان این اثربخشی می شود. 

 

  بین سممت ساممایی و پیشرفت تحصیلی پرداخا  است. آلیسون، این پژوه  را گر  ب  تعیین رابطدی تحقیق

در دبیرساایاا  میسور  ایجا  داد  است. یاایج یشان داد ک  بین سممت ساممایی و پیشرفت تحصیلی دایه   

ممت آمومان ارتباط مثبت وجود دارد و یایج  دیگر اینک ، وح ت یااد  و یفو  م یر همبساگی بهاالیی بها سه   

 ساممایی داشان .

  

، تحقیقی تحت عنوان رابط  بین ادراک معلمان ام سممت ساممایی م رس  و میزان اعامهاد دبیهران به      29مایلر

م یر، همکاران و ساممان ایجا  داد  است. یافا  ها  تحقیق یشان دادی  که  بهین ادراک ام معلمهان، سهممت     

   همبساگی مساقیم و معنی دار  وجود دارد. ساممایی و اعاماد ب  م یر، همکاران و م رس

 

 عنهوان  دبیهران   یهر   تصمیم در مشارکت و اطمینان و اعاماد و راهنمایی م ار  ساممایی سممت بین رابط 

است ک  ش  بع  سممت ساممایی در ایهن تحقیهق عبهارت بودیه  ام وابسهاگی معلهم،         30باریز دکارا  رسال 

  کیهههه  علمههههی، یگههههایگی یاههههاد  و یفههههو  مهههه یر.   رهبههههر  آمومشههههی، حمایههههت منههههابع، تا  

 همچنهین . دارد وجهود  رابط  ساممایی سممت و دبیران ب  م یران اعاماد بین ک  است داد  یشان تحقیق یاایج

مت سهم  بها  م رسه ،  سهاممان  و کهم   به   مربوط  یر  تصمیم در دبیران مح ودیت بین معکو  ا  رابط 

 ساممایی مشاه   ش   است.

  

                                                 
28 HOY AND WOOLFOLK 
29 MILLER 
30 BARNES 



 23 

 ب  م رس  ساممایی سممت و معلمان کارایی بین رابط  بررسی عنوان تحت دیگر  تحقیق در فوکوول و هو 

 یفو  یااد ، ایسجا   سالم م رس  جو ها  جنب  با(  روهی و فرد   معلم کارایی بعههه  دو بین روابط مطالع 

  پرداخاهه  ایهه .ایههت بهه  وسیلههههه  منههابع، روحیهه  و تاکیهه  علمههی(  حم دههههههی، سههاخت مراعههات، مهه یر،

 بها  یفهو ،  بها  م یر  وجود و علمی ها  جنب  بر قو  تاکی  با سالم م رس  یک جو ک  داد  یشان تحقیق یاایج

 . دارد قو  بسیار رابط  معلمان  روهی و فرد  کارایی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ها ) هر فرضيه به صورت يك جمله خبري نوشته شود . (. فرضيه 7

 

 
قابليت جذب -2 قابليت جذب نيروي انساني نخبه و شايسته-1)سالمت سازمانی عواملبین  : فرضيه اهم

 درو نگرش مثبت كاري كاركنان  (شبكه اطالعاتي كارآمد-4،  رضايت تامين كنندگان-3، منابع مالي

 رابطه معناداری وجود داردگمرکات آذربایجان غربی 

 :فرضيات فرعي

و نگيرش مثبيت كياري كاركنيان در      يسيته قابليت جذب نيروي انساني نخبيه و شا بين  -1

 غربي رابطه معناداري وجود دارد. گمركات آذربايجان

غربيي  و نگرش مثبت كاري كاركنيان در گمركيات آذربايجيان    قابليت جذب منابع ماليبين  -2

 رابطه معناداري وجود دارد. 

بي رابطه غرو نگرش مثبت كاري كاركنان در گمركات آذربايجان رضايت تامين كنندگانبين  -3

 معناداري وجود دارد.

غربي رابطه و نگرش مثبت كاري كاركنان در گمركات آذربايجان شبكه اطالعاتي كارآمدبين  -4

 معناداري وجود دارد.
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 انجام تحقيق ( 3هاي خاصو ضرورت 2، كاربردي 1. اهداف تحقيق ) شامل اهداف علمي 8

  

منابع هاي مثبت نگرشكاركنان بر  و شايستهقابليت جذب نيروي انساني نخبه بررسي تاثير  -1

 غربيگمركات آذربايجاننساني 

هاي مثبت منابع انساني گمركات كاركنان بر نگرش قابليت جذب منابع ماليبررسي تاثير  -2

 غربيآذربايجان

هاي مثبت منابع انساني گمركات آذربايجان بر نگرش رضايت تامين كنندگانبررسي تاثير  -3

 غربي

هاي مثبت منابع انساني گمركات كاركنان بر نگرش شبكه اطالعاتي كارآمدر بررسي تاثي -4

 غربيآذربايجان

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 وران ) اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره ( :. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام ب ره 9

  

 

 و هدف كاربردي تحقيق حاضر عبارت است از:

با توجه بیه عوامیل میورد     گمركات آذربايجان غربيمنابع انساني در  سازي سالمته منظور ارائه پيشن ادهائي ب

 نگرش مثبت كاري كاركنان بررسي از 

 گمركات آذربايجان غربي-1

 ساير سازمانها و نهادهائي كه با منابع انساني سر و كار دارند-2
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 قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود . () اين  . جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ 11

از آنجا كه كشور ما مانند بسياري از كشورهاي جهان دوران جديدي از روابط مديريت امكان بهره      

كند و براي كاركنان فرصت مي آفريند برداري از تجربيات، دانايي، مهارت از همه افراد سازمان را فراهم مي

هايي كه از كند. سازمان ها هم از بيرون و هم از درون زير ضربهدي ايجاد ميها مزيت راهبرو براي سازمان

هاي ناگهاني، نياز به كيفيت خدمات پس از شوند مانند افزايش رقابت جهاني، دگرگونيبيرون تحميل مي

هاي دروني فروش، وجود منابع محدود كه نياز به واكنش سريع را در سازمان ها ايجاد مي كند. ضربه

گردد و ريشه در ها و يا ايجاد ياس و بدبيني ناشي ناشي مييشتر از احساس تحقير و يا قرباني بدانديشيب

شود. اين در ي مسئولين ايجاد ميخود سازمان، كه از تحميل مسائل و تغيير مقررات سازماني به وسيله

خلوص، تكامل، و معني از مسئولين و سازمان بيشتر به يكرنگي،  نحالتي است كه انتظارات كاركنا

 گردد.بخشيدن به كار باز مي

هاي مختلف سازگار كنند و روش هاي ها براي گذر از مراحل رشد، خود را با موقعيتاز سوي ديگر سازمان

جديد را فرا گيرند تا كاركنانشان با مسئوليت پذيري و تعهد و وابستگي به كار بپردازند. سواي مسائلي كه 

هاي با تر و حتي در مواقعي از بيرون سازمان بر مديران وارد فشارهايي هم از سوي مقامبه آنها اشاره شد 

شود تا تيمي منسجم را تشكيل دهند و سازمان را پيش برانند. اين عوامل بسيارند. اما مهمترين د يلي مي

 ند از:اند عبارترغيب نمودهسالمتي و نگرش مثبت از جانب كاركنانشان ها را به كه سازمان

ها، آوري بر محيط كاري: تغييرات سريع فن آوري باعث تغيير ماهيت كارها شده و رايانهاثرات فن -7

اند. اين ابزار تغييرات شديدي در هاي كامال خودكار جايگزين مشاغل جاري شدهها و دستگاهرباط

ست براي رويارويي با اند. بديهي اها ايجاد كردههاي مورد نياز افراد و اعضاي سازماننوع مهارت

چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات بايد رشد 

 (1277287كنند.)محمدي،

افزايش نظارت مشتريان باعث افزايش انتظارات از  افزايش نظارت مشتريان و ارباب رجوعان: -3

مناسب را  كاركنان شان شده است. تحت اين شرايط نه تنها سلسله مراتب دستوري كارايي

داشت  بلكه مديران و كاركنان بايد ابتكار عمل داشته، خالق باشند و به خوبي ايفاي نقش  نخواهد
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 (2177771،  31هاي خود بپذيرند.)كوئين و اسپريترزپذيري براي اقدامكرده و مسئوليت

قابت ضرورت انعطاف پذيري در سازمان: به اعتقاد بسياري از مديران عالي در محيطي كه شدت ر -2

آيد دست برداشتن از كنترل متمركز باعث هاي به شمار ميهاي نوين از ويژگيجهاني و فن آوري

كاركنان بهترين فلسفه  سالمت سازيها خواهد شد. در اين ميان پذيري سازمانافزايش انعطاف

شيوه ارزشمندي است كه بين كنترل كامل مديريت و آزادي  سالمتي سازمانعدم تمركز است. 

 (32977771، 32كند.)پلونكت و آندر ري موندمل كاركنان توازن برقرار ميع

كنند: افزايش رضايت شغلي اعضا، بهبود منافعي كسب مي سالمت سازيها از انجام فرايند سازمان

وري سازماني)باون كيفيت زندگي كاري، بهبود كيفيت كار و خدمات، آمادگي رقابت، افزايش بهره

 (.32531226-2،  34( و جلب اعتماد اعضاي سازمان)راندولف23231225، 33و ولر

و با واگذاري اختيارات رسمي و تفويض  كاركنان زماني كه از مهارت، دانش و توانايي برخوردار باشد

و   آيند. اگر اهداف روشنمي از عهده وظايف خود بهتر بر قدرت در تحقق اهداف سازمان سهيم باشند

منابع كافي انجام كار و شايستگي در قالب تجربه و آموزش شكوفا  مرزهاي تصميم گيري مشخص،

رشد  سالم سازيشده و پشتيباني  زم توسط مديران عالي سازمان صورت گيرد در اين فرايند فرهنگ 

 كند.مي

موضوع مهمي اسلت كله هلم اكنلون در بسلياري از       سالم سازي سازمان و ايجاد نگرش مثبت در كاركنان

گمركلات  هاي دولتي بله ويلژه   ي و خصوصي مورد توجه قرار گرفته كه اين امر در سازمانسازمانهاي دولت

باشد و در دسلتور  هاي دولت ميو مديريت آن از اهميت بيشتري برخوردار است و از برنامه غربيآذربايجان

ابع انساني از من سالم سازينظر به اينكه مقوله ارتقا   كار قانون مديريت خدمات كشوري قرار گرفته است.

باشد و توجه مديران و مسئو ن را جلب كرده است لذا انجلام تحقيلق   ابزارهاي تحول و بهبود سازماني مي

گمركلات آذربايجلان   تواند مورد استفاده مديران محترم و تمامي كاركنان محترم حاضر و نتايج حاصله مي

 امضا                                                                                                قرار گيرد. غربي

                                                 
31 -Quinn & Spretzer 
32 -Plunkett & Antter Raymond 

33 -Bowen & Lowler 

34 -Randolph 



 21 

  

 . روش كار 11

 الف . نوع روش تحقيق : 

اي كه هدف توصيف نمودن شلرايط بلا پديلده    روش تحقيق بكار گرفته شده ،روش توصيفي از شاخه پيمايشي است .به گونه

 ي تحقيق مي باشد.هايافته اسهاي مورد نظر بررسي و ارائه راهكارها براس

 از سوي ديگر ،نوع تحقيق بر اساس هدف ،كاربردي است و بر اساس ماهيت و روش تحقيق از نوع هميستگي مي باشد.

 

 

 

 

 

 اي و غيره ( :ب . روش گردآوري اطالعات ) ميداني ، كتابخانه 

 ها استفاده خواهد شد:در اين پزوهش از روشهاي زير براي جمع آوري داده

و ساير عوامل تحقيلق نگاشلته شلده     نگرش مثبت كاركنان، سالمت سازمانيئي كه پيرامون سي و مطالعه كتابهابرر-1

 است.

 هائي كه مرتبط با موضوع تحقيق نگاشته شده است.نامهاستفاده از مقا ت داخلي و خارجي و پايان-2

 هاآوري دادهاستفاده از پرسشنامه به عنوان مهمترين ابزار جمع-3

در روش  باشلد. اي و ميلداني ملي  روشهاي كتابخانله  :هاي جمع آوري اطالعات شامله طور كلي در اين پژوهش روشب

بخشي از اطالعلات  زم جملع آوري گرديلده و بله علالوه از       مراجعه به كتب و مقا ت فارسي و  تين، ااي ب-كتابخانه

آمده و مقا ت معتبر پژوهشي مورد اسلتفاده قلرار خواهلد     اينترنت به عنوان منبع اطالعات روز علمي استفاده به عمل

 گرفت.

 

 

 

 

،  بیرداري ، نمونه ، جدول شي، ف ، آزمون ، مشاهده ، مصاحبه ) پرسشنامه ابزار گردآوري اطالعاتپ .  

 : ( رهيغ اي ووتري و ماهوارهيهاي كامپشبکه هاي اطالعاتي وبانك شگاهي ويزات  آزمايتج 

  پرسشنامه 

 ل و نمودارجدو 

 وري داده هاي تجربي و ميداني استفاده مي شودآيش برداري جهت جمع ف 

 مطالعه و بررسي مقا ت معتبر فارسي و اگليسي مرتبط با موضوع 

 ،اينترنت و سايتهاي معتبر شبكه كامپيوتري 

 

 

 

 ت . روش تجزيه و تحليل اطالعات : 

ده ها از روشهاي آمار توصليفي و آملار اسلتنباطي اسلتفاده ملي      در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل و بررسي دا

 گردد.

 هاي توصيفي كه مورد استفاده خواهند گرفت عبارتند از:روش

 ها ،جداول و نمودارهاانحراف استاندارد،آزمونهاي فراواني مانند ميانگين ها،در صدها 

اعمال آزمون رتبه بنلدي فريلدمن بلراي عواملل      د از:ي كه در آمار استنباطي مورد استفاده خواهند بود عبارتنئهاروش

 هاي مورد نيازو ساير مولفه, t.testو استفاده از آزمون  توانمند سازي
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 بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع ن ايي. جدول زمان 12

  تا تاريخ از تاريخ تاريخ تصويب 

    ايمطالعات كتابخانه 

    وري اطالعاتآجمع 

    هاتجزيه و تحليل داده 

    نامهگيري و نگارش پاياننتيجه 

    تاريخ دفاع نهايي 

  طول مدت اجراي تحقيق : 

 

 

 

 
 

 : رينامه به شرح زانيرفارسي ( مورد استفاده در پايغ فارسي و مآخذ ) ف رست منابع و.  13

 ، جلد ، محل انتشار ، مترجم وان كتاب، عن ، سال نشر ، نام كتاب : نام خانوادگي

 ، صفحه ، شماره ، دوره ، سال هي، عنوان نشر ، عنوان مقاله ، نام م خانوادگيامقاله : ن

-  

 
 

 

 
 

 

 

  

 نامههاي تحقيق پايان. هزينه 14

 نامه و ميزان هر يک ) ريالي ، ارزي ، تجهيزاتي و غيره (الف . منابع تأمين بودجه پايان 

  تج يزات و تس يالت بودجه ارزي بودجه ريالي نام مؤسسه فردي 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

      جمع 

 

 

 

 

 نامههاي پايانب . هزينه 

 هاي پرسنلي ) براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد . (. هزينه 1ب 

  جمع الزحمه در ساعتحق كل ساعات كار براي طرح عداد افرادت نوع مسئوليت 
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  هییاي تخیمينیي بیه ريییال :جییمییع هییزينییه 

 

 هاي مواد و وسايل ) وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند . (. هزينه 2ب  

ماده يا نام  

 وسيله

مقدار 

 مورد نياز

مصرفي ی 

 غيرمصرفي

ساخت داخل 

 يا خارج

شركت 

 سیازنده

  قيمت كل قيمت واحد

  ارزي ريالي ارزي ريالي 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    هیاي میواد و وسیايیل بیه ريیال :جیمیع هیزينیه 

 

 

  

 هاي متفرقه. هزينه 3ب 

  كل هزينه به ريال معادل ريالي بودجه ارزي ارزي ريالي شرح هزينه رديف 

      هزينه تايپ 1 

      هزينه تكثير 2 

      هزينه صحافي 3 

      هزينه عكس و اساليد 4 

 
5 

هزينه طراحلي ، خطلاطي ،   

 نقاشي ، كارتوگرافي
    

 

  

      هزينه خدمات كامپيوتري 6 

      هاي ديگرهزينه 7 

      جییمییع            

 

 

 هاجمع كل هزينه
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  هزينه كل به ريال ارزي ريالي نوع هزينه رديف 

     پرسنلي 1 

     مواد و وسايل 2 

     مسافرت 3 

     متفرقه 4 

     جمع كل 

 

 

 

 . تأييدات 15 

  الف . 

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما : 

 

 

 

  امضا  : تاريخ :

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور : 

 

 

 

  امضا  : تاريخ :

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور : 

 

 

 

  امضا  : تاريخ :

 

 

 

  

 دربارهب . نظريه كميته تخصصي گروه 

 . ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو : 1 

  ارتباط ندارد                         ارتباط فرعي دارد                         ارتباط دارد 
 

 . جديد بودن موضوع : 2

  خير                         در ايران بلي                          بلي 
 

 . اهداف بنيادي و كاربردي : 3

  مطلوب نيست                    قابل دسترسي نيست                     قابل دسترسي است 
 

 . تعريف مسأله : 4

  رسا نيست                        رسا است 
 

 . فرضيات : 5

  ناقص است درست تدوين نشده و                         درست تدوين شده است 
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 . روش تحقيق دانشجو : 6

  مناسب نيست                        مناسب است 
 

 . محتوا و چارچوب طرح : 1

  از انسجام برخوردار نيست                        از انسجام برخوردار است 
 

 

 پ . تأييد نهايي 

  امضاء نوع رأي سمت و تخصص نام و نام خانوادگي رديف 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 

 نامه خانم / آقاي :موضوع تحقيق پايان 

 رشته :     اي دكتراي حرفه     ارشد دانشجوي مقطع : كارشناسي

 تحت عنوان :

رأي ملورد   رأي از  يا بلا تعلداد    در جلسه مورخ    /     /       كميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا 

 . قرار نگرفت  تصويب اعضا  قرارگرفت 

 

 امضا         تاريخ                                                                  مديرگروه                

 

 

 

 

 

  

 ت . نظريه شوراي پژوهشي دانشگاه

 دانشجوي مقطع :                                                         نامه خانم / آقاي :             موضوع و طرح تحقيق پايان 

 در جلسه مورخ :    /     /رشته :                                    كه به تصويب كميته تخصصي مربوط رسيده بود ، 

د        نفلر ( قلرار   شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تأييلد اكثريلت اعضلا  ) تعلدا    

 گرفت / نگرفت .

 

 

 

 

 
 نام و نام خانوادگي رديف

 نوع رأي

 ) موافق يا مخالف (
 توضيحات امضاء

 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      
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 6      

 7      

 8      

 9      

 11      

 

 

 

  امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحد 

  

 

 

 

  

 

  تاريخ ربت شماره ربت در امور پژوهشي واحد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


