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 چکیده

 ر شایستگی برنی تاثیهدف این پژوهش  بررسی  پیش بیین پژوهش در دوره پسا تحریم بارویکرد تفکر بسیجی در اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و ا

 پرسشنامه نین ازساخت دهی  می باشد  که پس جمع آوری پیشینه پژوهش،  پرسشنامه رضایتمندی کارکنان با توجه به مدل سروکوال  طراحی و همچ

ررسی پایایی برای ب ام شد .به عنوان ابزار پژوهش استفاده و بعد از بعد از بدست آوردن روایی و پایایی مناسب انج  (۲۰۰۸همکارن ) و هویاستاندارد 

اده در تحقیق، ای مورد استفههای مورد استفاده در این مطالعه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای اطمینان از  پایایی سؤاالت و گویهپرسشنامه

ظرات نها و بررسی مهآوری پرسشنانفری مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه برطرف گردد. پس از جمع ۳۰پرسشنامه اولیه در جمعیت 

 1۲۰ماری که آی  از جامعه طبقه ای نسب  از روش  نمونه گیری  تصادفی ها مورد سنجش قرار گرفت. پرسشنامه برای بررسی پایایی متغیر ۳۰کارشناسان، 

آقا داده 7۸خانم و  1۲املش نفر اعضای هیات علمی ۹۰پرسشنامه سالم بدست آمد .  بین  ۹۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت  ۹۲نفر بودند 

 .دآوری شده تجزیه و تحلیل شدداده های گر spssها  به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد . و سپس با نرم افزار 

 سالمت سازمانی ، کیفیت خدمات ،اقتصاد مقاومتی، تفکر بسیجی کلمات کلیدی:

 مقدمه  .1



 

باشد و در شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی اثر کردن آن تاثیرها میهای فشار و متعاقبًا تالش برای کنترل و بیاقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه

اتکایی الش برای خودتهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و مداد می گردد؛ همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیبه فرصت قل

ین ا ازمان دارد ، درسنشان از رشد اقتصاد یک  میزگرد اقتصادی مدیران صنایع مطرح شد که ، سالمت سازمانی  در  ۲۰۰۰در جوالی سال تاکید گردد.

تگی گسیخ  -۲کاهش رضایت کارکنان   -1جلسه روان شناسان صنعتی اظهار داشتند عدم سالمت روان مقوله های زیر را در سازمان شدت می بخشد :

سیدن به رن-5اهش نوآوری وانگیزه همکاری ک -۴افزایش اختالفات     -۳کاری واجتماعی که بواسطه عملکرد پائین افراد یا غیبت مکرر آنها رخ داده است

ل های فقدان کانا  -۹کارکنان  افزایش غیبت -۸و منفعت سازمان  کاهش سودمندی-7ولید وخدمات کاهش کیفیت ت-۶موعد های مقرر برای انجام پروژها

وحیه و انگیزش در جود سطوح پایینی از رو - 1۲قدان تعهد کارکنان نسبت به سازمان ف -11میمات در سطوح عالی سازمان اتخاذ همه تص-1۰ارتباطی باز 

 -1۶دسته بندی شده  واهداف منظم  -15فتارهای غیراخالقی در سازمان رفقدان وجود  - 1۴تن اعتبار سازمان توسط کارکناننادیده انگاش-1۳کارکنان

با توجه   اد بین کارکنان سازمان.قدان اعتمف-1۸قدان برنامه های آموزشی و توسعه ای و ف -17فقدان دوستان مجرب و یا اطمینان برای کارکنان در سازمان 

ژوهش هایی ، بنابراین پهستیم به اینکه کشور در یک شرایط گذار از بحران های اقتصادی تحت راهبری و راهنمایی رهبر انقالب با استراتژی اقتصادمقاومتی

ه کتفکر بسیجی  ازی باهم و تاثیر گذار جهت سالم ساز این دست می تواند کمک قابل توجهی در بخش مدیریتی و سازمانی داشته باشد که مولفه های م

 رهبری عزیز، به آن اشاره دارد می تواند گامی در جهت  پیشرفت های سازمانی با توجه به مفاسد اقتصادی باشد . 

 می سازمانی های پویایی موجب یا و کرده تسهیل را سازمان توسعه و رشد که کند می جلب شرایطی به توجه را سازمان یک در مثبت سالمتی مفهوم

 به نیز زمانی طوالنی برهه یک در بلکه آورد می دوام خود محیط در تنها نه که کند می تعریف سازمانی عنوان به را سالم سازمان محققین یک[2] .باشد

 است این است، واضح تعریف این در که چیزی دهد. می گسترش و داده توسعه مداوم طور به را خود سازش و بقا های توانایی و کرده سازش کافی طور

 اصلی مقاصد و اهداف راستای در اثربخش ای گونه به را نیروی آنها کرده، برخورد آمیز موفقیت ای گونه به بیرونی ی بازدارنده نیروهای با سالم که سازمان

 سالم، نهای سازما در مدت عالیم دراز اما باشد، بخش ثرا غیر یا اثربخش است ممکن مشخص، روز یک در سازمان کند؛ البته، عملکرد می هدایت سازمان



 و اهداف جهت در بخش اثر طور به را آن نیروی کرده و برخورد آمیزی موفقیت طور به بیرونی مانع نیروهای با سازمان سالم .است اثربخشی مساعدت

 ، است موثر طور به وظایف انجام برای سازمان توانایی شامل تنها نه که است ای مفهوم  تازه سازمانی سالمت[7]کند  می هدایت سازمان اصلی  مقاصد

 و افتخارکنند سازمان به ؛ کارکنند و بمانند درآنجا خواهند می افراد که است جایی سالم سازمان یک . شود می و بهبود رشد در سازمان توانایی شامل بلکه

 هستند . وموثر سودمند نیز افرادی خود

یا کیفیت خدمات است. سروکوال یک مقیاس چندعاملی است که برای سنجش ادراک  Service Qualityبرگرفته از  (SERVQUALسروکوال )

گیری کیفیت خدمات بوده شود. مقیاس سروکوال از مشهورترین روشهای اندازهفروشی استفاده میمشتری از کیفیت خدمات یک سازمان خدماتی یا خرده

گیری کیفیت خدمات، زیر نظر مؤسسة علوم بود که پروژه اندازه 1۹۸۳، بری و زیتمل به وجود آورد. شروع کار آنها مربوط به سال پاراسورامانکه توسط 

های خود را در سطح صنایع خدماتی همچون: بانکداری، بیمه، کارت های( آنها توانسته بودند یافته1۹۸5بازاریابی آمریکا به تصویب رسید. تا آن زمان )

ای آزمایش کنند. این طیف وسیع از صنایع خدماتی، عمق کار های حمل و نقل جادهاعتباری، مخابرات راه دور، تعمیر و نگهداری، بروکرهای ایمنی و شرکت

 [5] کند.آنها را نشان داده و اعتبار نتایج پیشنهادی آنها را مشخص می

 سالمت سازمانی 201

 به نیز طوالنی زمانی یک برهه در بلکه میآورد دوام خود محیط در تنها نه که تعریف میکند سازمانی عنوان به را سالم سازمان یک ۳۹ مایلز ماتیوبه نظر 

 که این است است واضح تعریف این در که چیزی .میدهد وگسترش داده توسعه مداوم طور به را خود سازش و بقاء و تواناییهای کرده سازش کافی طور

 هدایت سازمان اصلی مقاصد و اهداف در جهت اثربخشی طور به را آن نیروی کرده، برخورد طورموفقیت آمیزی به بیرون در مانع نیروهای با سالم سازمان

 [3]می کند

                                                           
3 9- Matthew B .Miles  



 

می  دوام خود محیط در اتنه نه که می کند تعریف عنوان سازمانی به را المس سازمان یک آموزشی، محیط در سازمانی سالمت پرداز نظریه نخستین مایلز، 

 که چیزی .دهد گسترش می و توسعه مداوم گونهی به را خود سازش و بقاء تواناییهای و کرده سازش کافی طور به طوالنی نیز زمانی برهه ی یک در بلکه آورد

 در اثربخش گونهای به را آن ینیرو کرده، برخورد آمیز موفقیت گونه ای به بازدارنده بیرونی نیروهای با سالم سازمان که است این است، واضح تعریف این در

 دراز عالیم اما باشد، شبخ اثر غیر یا اثر بخش است ممکن مشخص، روز یک در سازمان عملکرد البته، .می کند هدایت سازمان اصلی و مقاصد اهداف راستای

 بهبود کیفیت و رکنانکا پذیری مسئولیت افزایش باشند، برخوردار کامل سالمت از فنون و اگر تخصصها .است اثربخشی عدتمسا سالم، سازمانهای در مدت

 .یابد ادامه و شود آغاز ازمانس خود سازی سالم راه از باید کار رفاه نیروی و سالمتی بهبود برای تالش بنابراین، .میشود تامین سازمانها خدمات و محصوالت

 زمانی، هر در نیز،  ونزپارس پیشنهادی یابد؛ درمدل بهبود و ارتقاء باید سالم کار محل محدوده که کند می بیان سازمانی پیشرفت سالمت و رشد ح،اصال

 هدف، به نیل ی انطباق،یعن اساسی مشکل چهار که است ،ضروری خود و اثربخشی سالمتی تامین برای عبارتی به یا و خود حیات ادامه اجتماعی برای سیستم

 [3]کند  حل را خود وارزشها فرهنگ دوام و یگانگی، و انسجام

 یا ها شناسی سنخ ا،ه سازمان عمل شیوه درک راههای از نظریه این که است پارسونز اجتماعی کارکرد شناسی سنخ سازمانی سالمت سازه نظری زیربنای

 خصوصیت یاچند یک براساس ها سازمان این وتوضیح وتشریح ها سازمان تطبیقی طالعهم ابتدا ها شناسی سنخ این کارکرد . است بندی طبقه های طرح

 معتقداست یوهستند.  مع وجا داشته مرتبط همخوانی های نظریه وبا هستند منطقی شناسی( )تیپ ها شناسی سنخ که این ونهایتا آنهاست ویژه

 [4] د،یاب رشد مستمر بطور و داشته بقا و دوام اینکه برای هرسازمانی

 

 

 کیفیت خدمات 3



 که قضاوت اند دهش متذکر و اند کرده تعریف"شده ارائه یک خدمت برتری به وابسته نگرش یا جهانی قضاوت یک"عنوان را به دریافتی خدمات کیفیت

 [5]باشد .  می مشتری انتظارات و میان مشاهدات تفاوت مسیر و رتبه انعکاس خدمات برکیفیت

 ارائه خدمات اگر .نمود ،تعریفشده ارائه خدمات از او برداشت با خدمات از او مقایسه انتظارات طریق از توان می  را خدمت یک زا مشتری) کارکنان( رضایت

منطبق  شده ارائه خدمات از او ادراکات با خدمات از انتظارات مشتری وقتی و شود می قلمداد عالی خدمات آن باشد، مشتری فراتر انتظارات حد از شده

 [5] ، رضایتمندی وی را به همراه خواهد داشت.شود

 :فیزیکی ابعاد 3.1 

نظر  مد را آن کیفیت رزیابیا برای مشتری که می سازند را فراهم تصویری ابعاد این تمام  .است ارتباطی کاالهای و تجهیزات کاری و تسهیالت وجود شامل

 سازمان.  فیزیکی محیط در رفاهی امکانات مثل .می دهد قرار

 

 اطمینان: قابلیت 3.2 

 رستوران یک به که انیمشتری مثالً .شود تامین انتظارات مشتری که طوری به باشد می اعتماد قابل و مطمئن به شکلی خدمات انجام توانایی معنی به

 یعنی .است به تعهدات ملع اطمینان بلیتقا دیگر معنای .دارند را غیره و محیط اطراف تمیزی و سفارشات سریع انجام نظیر انتظاراتی کنند، مراجعه می

مکاران ، .) گرجی و ه .نماید عمل آن به دهد باید می ه هایی وعد خدمت هزینه و خدمت ارائه شیوه ارائه خدمت، زمان زمینه در خدماتی سازمان اگر

 ( ۳5.ص 1۳۸۹

 تضمین: و ضمانت 3.3



 

خدمت  کیفیت بعد از این .است سازمان به نسبت به مشتری، اطمینان و اعتماد حس یک القای در کارکنان و توانایی شایستگی بیانگر تضمین و ضمانت

 زیادی اهمیت از مولفه ینا افراد حساسیت جان به توجه با درمانی خدمات مشاغل در مثالً .باالتری باشند ریسک دارای که است مهم خدماتی در مخصوصاً

  .است برخوردار

 پذیری: مسئولیت 3.4

از خدمات و مسولیت  در این پژوهش خود کارکنان مورد نظر هستند که چه اندازه .است مشتری به کمک و به همکاری تمایل پذیری سئولیتم از منظور

 .دارد مشتری شکایات و ها، سواالت درخواست قبال در هوشیاری و حساسیت ن دادن برنشا خدمت، تاکید کیفیت از بعد  این پذیری سازمان رضایت دارند.

 مدت نماید، رسیدگی و مکک خواست در مربوطه کارمند از و باشد مشکل شده دچار جاری حساب افتتاح با ارتباط در کننده اگر مراجعه بانک یک در الًمث

  .بود خواهد پرسنل پذیری مسئولیت معرف میزان بمانند مشکل رفع منتظر بایستی که زمانی

 :همدلی3.5

 برای و است کرده درک را آنها انسازم شوندکه قانع مشتریان که طوری به بشود، ها ی ویژ برخورد آنها کدام از هر با اد،افر روحیات به توجه با اینکه یعنی

 .است  بخش رضایت (شده۳5.ص 1۳۸۹مهم هستند) گرجی و همکاران ،  سازمان

 شایستگی:3.6

گر به چه به عبارت دی وار ارتباط داشته تگی فنی بیشتر با دانش فنی انجام ککنند. شایسدر نگاه کلی، شایستگی را به دو مقوله فنی و رفتاری تقسیم می

های های مختلف با یکدیگر تفاوت فراوانی دارند. به عکس، شایستگیهای فنی بسیار طوالنی بوده و در شغلپردازد. از این رو فهرست شایستگیبودن کار می

های غلشر است که در مداری نوعی رفتاهای متفاوت تا حد زیادی مشابه هستند. به عنوان مثال، مشتریرفتاری به چگونگی انجام کار نظر دارند و در شغل

 [5]باشد. تر میهای رفتاری کوتاهکسان داشته باشد. به همین دلیل فهرست شایستگیتواند تعریفی یمتفاوت می

 اقتصاد مقاومتی: .4



 توصیف اقتصاد مقاومتی : سخنان مقام معطم رهبری ) مدظله العالی ( در  

ام و دقت و وسواسِ با تأکید و اهتم ۴۴ى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه 

ه خاطر صوصى بمیشنوم که بخش خ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولین کشور

آید. خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حاال از طریق بانکهاست، از طریق قوانین الزم و مقرراتِ الزم اش جلو نمىتوانىکم

 ا یک اقتصادىت که ماقتصاد مقاومتى معنایش این اس است؛ از هر طریقى که الزم است، کارى کنید که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. باالخره

 اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادىپذیرىداشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

تفاده ش، اسطیکى از شرائ ، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند.جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود

ها استفاده شود.به ه ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایهى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشهاز همه

است، اشاره  فاسد اقتصادىدى و مدوستان به برخى از این حوادثى که ناشى از پیگیرى مفسدین اقتصا مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات

همان چند سال پیش هم که من  [4] شد. واقعًا نمیشود ما کار اقتصادِى درست و قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است.

کار سالم  وگذارى مردمى رمایهمطالبى را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما میتوانیم س راجع به این قضیه بحث کردم و

گذارى ى با مفاسد اقتصادى موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایهى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود که مبارزهمردمى داشته باشیم، بدون مبارزه

فر هم اال یکى دو نحستند؛ م را کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانى که میخواهند وارد میدان اقتصادى بشوند، اهل کار سالمند، مردمان سالمى همرد

کارآفرینى  کار و ایجاد تغال وآدمهاى ناسالم پیدا میشوند. باید با چشمهاى تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانى نیایند به عنوان ایجاد اش

ه نظر من همکارى بى قضائیه مراقبت کند. تسهیالت بانکى بگیرند، اما کارآفرینىِ واقعى انجام نگیرد. این را باید مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قوه

 [1].در اینجا یک کار بسیار الزمى استى قضائیه ى مجریه و قوهقوه

 . تفکر بسیجی: 5



 

 تر و با سالمت پشتای مسیر رو به رشد و توسعه در پیش گرفته شده و کلیه مراتب و مراحل آن با سرعت هرچه تمامرار باشد در جامعهچنانچه ق[8]

ب و ه مواهتر بتواند از همدهتا هم با صرف کمترین هزینه و هم در ابعاد گستر سرنهاده شود، باید همه امکانات و عوامل ملی و محلی آن جامعه بسیج شود

ترین زمان ممکن خاتمه بخشد، مسائل و تواند به همه اثرات و تبعات شوم ناشی از توسعه نیافتگی در سریعگاه است که مینتایج آن منتفع شود و آن

لی آن جامعه منتهی مو  های انسانیتوانند موجودیت و بقای ملتی را ازهستی ساقط کرده و به بهای نابودی و همه سرمایهآوری که میمشکالت بغرنج و آالم

یزان و فرهنگی؛ م قتصادیاشود.بنابراین در دنیای کنونی، یکی از شروط بنیادی برای دسترسی به الگوهای توسعه در ابعاد چندگانه انسانی، اجتماعی، 

، متحول کنونی ردنیایدل و بالندگی مشارکت و درگیری همه عوامل در اختیار جوامع در جهت رشد اقتصادی جامعه است. از این رو تحقق اهداف استقال

ای است شتهو از جان گذ تر در راه اعتالی ایران اسالمی، در گرو هدایت، تدبیر، همدلی و همکاری اشخاص دلسوزتولید بهتر و بیشتر و ارائه خدمات مناسب

الطم ی مواج و پرتری و ... سکان خدمتگزاری را در دریااهای مختلف تولیدی، خدماتی، ادکه بدون هیچ ادعایی، خالصانه و مخلصانه در موسسات و بخش

تواند ای را میای از رشد به جهت مطلوب سوق دهند.تفکر بسیجی تفکری است که نه تنها فرد بلکه جامعهها را در هر مرحلهموجود به دست گرفته تا آن

های های پیشرفت و تمدن بر آن گشوده خواهند شد و شکوفهدهد، دروازه شاعهاای اگر بتواند چنین تفکری را در بین مردمانش متحول کند. هر جامعه

شرفت و توان گفت اشاعه و بسط تفکر بسیجی به عنوان یک نیاز جدی برای همه جوامع که به سمت پیها لبخند خواهد زد؛ بنابراین میپیروزی و نشاط برآن

 [8] . دارند از ضروریات است.توسعه گام برمی

 ی پژوهش:. روش شناس7

ا هدف این پژوهش  بررسی  پیش بینی تاثیر شایستگی بر ساخت دهی  می باشد  که پس جمع آوری پیشینه پژوهش،  پرسشنامه رضایتمندی کارکنان ب

یی و پایایی مناسب به عنوان ابزار پژوهش استفاده و بعد از بعد از بدست آوردن روا[8]توجه به مدل سروکوال  طراحی و همچنین از پرسشنامه استاندارد 

 ۹۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت  ۹۲نفر بودند  1۲۰انجام شد . از روش  نمونه گیری  تصادفی  طبقه ای نسبی  از جامعه آماری که 



ندارد جمع آوری شد . و سپس با نرم آقا داده ها  به وسیله پرسشنامه استا7۸خانم و  1۲نفر اعضای هیات علمی  شامل۹۰پرسشنامه سالم بدست آمد .  بین 

 .داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل شد spssافزار 

 . تجزیه و تحلیل فرضیه :8

 شایستگی بر ساخت دهی تاثیر دارد. 

تدا شده است. اب دهستفابرای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون برای  یافتن ارتباط و سپس آزمون رگرسیون خطی برای میزان  پیش بینی  ا

 شود:یک ماتریس همبستگی بین متغیرهای شایستگی و ساخت دهی   ارائه می

 

 

 متغیرهای شایستگی  و ساخت دهی: ماتریس همبستگی بین 1جدول

 ساخت دهی شایستگی متغیرها

 1 شایستگی
۲۹/۰  r=  

۰1/۰p= 

 ساخت دهی 
۲۹/۰ r=  

۰1/۰p= 
1 

N ۹۰ ۹۰ 

 

توان (. بنابراین می =۰1/۰p= ۴5/۰rدار است )معنی ۰1/۰دهد که همبستگی بین دو متغیر شایستگی   و ساخت دهی در سطح ارقام جدول فوق نشان می

ثبت داری بین شایستگی  و ساخت دهی وجود دارد. عالمت ماطمینان نتیجه گرفت که رابطه مثبت  و معنی %۹۹رد کرده و با  ۰1/۰فرض صفر را در سطح 

 یابد.شان دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است یعنی با افزایش  شایستگی ، ساخت دهی افزایش  میضریب همبستگی ن

 در گام بعدی به منظور استفاده از رگرسیون خطی باید از خطی بودن رابطه بین دو متغیر اطمینان حاصل نمائیم:



 

        
 : رابطه شایستگی  و سات دهی1نمودار شماره 

 بینی تغییراتشود، رابطه شایستگی  و ساخت دهی، تقریبا خطی به نظر می رسد به منظور پیشنمودار استنباط می چنانکه از این

 شود:ارائه می ( استفاده شده است که نتایج آن در جداول زیرEnter) تاثیر( متغیر  ساخت دهی از طریق شایستگی از رگرسیون خطی با روش )

 حلیل رگرسیونیهای کلی تکننده: مشخص۲جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضریب همبستگی 
(R) 

2R 
2R تعدیل شده F سطح معناداری 

1 ۲۹۴/۰ ۰۸۶/۰ ۰7۶/۰ ۳۰/۸          ۰۰5  /۰ 

 ات ساخت دهی  توسط شایستگی  قابل تبیین است.درصد از تغییر 7۶حدود   2R= ۰7۶/۰با توجه به مقدار ضریب تعیین 
 

 : ضرایب رگرسونی  شایستگی بر  ساخت دهی۳جدول 

 شاخص آماری

 مدل رگرسیون

ضرایب استاندارد 

 نشده
 سطح معنی داری T بتای استاندارد خطای استاندارد 

 ۰۰۰/۰ ۲۹/5 - ۴5۲/1 ۶۸5/7         ضریب ثابت

 ۰۰5/۰ ۸۸/۲ ۲۹۴/۰ ۰7۸/۰ ۲۲5/۰       شایستگی



 

از تغییرات شایستگی   درصد ۲۹یعنی   ۲۹۴/۰کمتر است و با توجه به ضریب بتا، حدود  ۰5/۰است و از  ۰۰/۰داری ضرایب برابربا توجه به اینکه سطح معنی

 ی بر ساخت دهی تنظیم کرد: ستگبینی میزان شایتوان معادله رگرسیونی زیر را برای پیششود. از اینرو میبینی میاز طریق ساخت دهی قابل پیش

 )شایستگی( Y=۶۸/7 + ۲۲5/۰ X)ساخت دهی(

ایستگی، ساخت دهی شاست. همچنین به ازای یک واحد تغییر در  ۶۸/7معادله فوق حاکی از آن است که در صورت کنترل  شایستگی ، نمره  ساخت دهی 

 می کند.واحد تغییر  ۶۸/7در  اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت به اندازه 

 نتیجه گیری : 

ود . بین و روشن ششکل ت برای ارتقا پیشرفت مستمر باید تفکر خالصانه و بسیجی وار داشت و نه فقط عضو آن بود، بلکه باید کلمه بسیجی، به بهترین

ی تواند مه پسا تحریم ر دورد دوره جنگ دسالمت سازمانی با تبیین دقیق کلمه بسیج در سازمان برای افراد سازمانی  و بکار گیری  مولفه های بسیج مانن

 ت این است کهز اهمیباعث پیشرفت و جهش عظیم سازمان ها باشد که در عین ساختارمندی بتواند رضایتمندی کارکنان را فراهم آورد، اما نکته حائ

  زمان سالمتی داشت.شایستگی و شایسته ساالری نباید در حاشیه قرار بگیرد، بلکه باید متن سازمان باشد تا بتوان سا
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  .اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( [1]



 

ر و سالمت سازمانی در بست ( ارا ئه مدل مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای استراتژی1۳۹1رحیم نیا ، فریبرز ؛ قره باغی ، نسترن . ) [2]

 ، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی فرهنگ سازمانی 

ژوهش ان استان گیالن ، پ( بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و اثر بخشی در اداره کل ورزشی و جوان1۳۹1رضایی صوفی ، مرتضی ؛ دوستار ، محمد ) [3]

 های     

پیش بینی میزان تحلیل رفتگی بر اساس مولفه های سالمت سازمانی در . (1۳۹1محمدی ، ماریا ؛ معرفی ، فخر الدین ؛ صادقی بروجردی ، سعید .  )  [4]

. کارشناسی  1۳۹1.  دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه کردستان  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛  کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

 ارشد

 .1۳۸۹( . مدل تعالی سازمانی مرتبط با نظام های کیفی و مدیریتی .،  1۳۸۹د .) مدنی ، مسعو  [5]

 ۸7 سال تهران، شهر ولتید پسرانه دبیرستانهای سازمانی سالمت و کارکنان مشارکت بین رابطه ( بررسی1۳۸7عماد،)  نیا، ملکی سیدمحمد، میرکمالی،[6]

 ۴شمار ،سوم سال تربیتی، علوم در تازه اندیشه های فصلنامه

 .انزلی :ارومیه .زاده سیدعباس میرمحمد ترجمة .آموزشی مدیریت در عمل و وتحقیق تئوری .(1۳۸7 ) میسکل و هوی[7] 

 http://www.defapress.ir/Fa/News/۶۶۶7 نقش تفکر بسیجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور[8]
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