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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 بررسي نگرشي مديران و كاركنان بخش دولتي نسبت به عوامل بازدارنده بهبود سازماني

مدير طرح پژوهش -1-2

 خليل توحيدي نام و نام خانوادگي:

 دكتر علي جهانگيري پژوهشي:ناظر طرح  ريزي كشورموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 30/11/1379 تاريخ پايان پروژه: 30/11/1377 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 بررسي نگرشي مديران و كاركنان بخش دولتي نسبت به عوامل بازدارنده بهبود سازماني: عنوان 
 :توان اطمينان حاصل نمود كه هاي بهبود سازماني در بخش دولتي، نميبدون تنظيم و طراحي برنامه مساله تحقيق

هاي بهبود لذا اجراي برنامه تي داراي كارايي و اثربخشي هستند وهاي دولشده به بخشهاي كالن اختصاص داده بودجه
دهد كه بهبود سازماني در بخش دولتي با مشكالتي سازماني در بخش دولتي اهميت بااليي دارد. اما شواهد نشان مي

 روبروست.
 ها و موانع بهبود سازماني در بخش دولتي ايران براساس هدف از اين تحقيق، بررسي عوامل بازدارنده رفع نارسايي :هدف

 كاركنان و مديران دولتي است.نظرات 
 1378 :قلمرو زماني 
 ايران :قلمرو مكاني 
 :توصيفي -تحليلي روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
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 4از 3 شماره صفحه: 
 :خالصه فصول  

 هاي پژوهش پرداخته است.به بيان مساله، اهداف پژوهش و پرسشفصل اول  -

هاي بهبود به بررسي مفهوم بهبود سازماني، مشخصات بهبود سازماني، موانع و مشكالت اجراي برنامهفصل دوم  -
بهسازي هاي بهسازي سازمان، اهداف بهبود سازمان و نحوه عمل فرايند بهبود سازمان پرداخته است. سازمان، ويژگي

هاي يك سازمان نسبت به موسسه خود راد و گروهطرز فكر و رفتار افسازماني عبارت است از ايجاد تحول و دگرگوني در 
ريزي، نياز به همكاري منابع مشخصات بهبود سازماني نيز عبارتند از: استمرار، نياز به برنامه دهند.و كارهايي كه انجام مي

 انساني و نياز به نظارت و حمايت مديريت عالي سازمان.

ها معرفي روش تجزيه و تحليل دادهگردآوري اطالعات و روش  بيان به ارائه متغيرهاي پژوهش،سوم نيز فصل  -
امور هاي اداري، مربوط به رويه امورامور مربوط به سازماندهي، ي ار دستهاختصاص يافته است. متغيرهاي تحقيق در چه

استفاده از پرسشنامه هاي تحقيق نيز با گيرند. دادهقرار مي امور ماليبودجه و مربوط به مربوط به منابع انساني و امور 
 اند.تحليل شده يهاي آمارآوري و با روشجمع

هاي حاصل از تحليل پس يافتهارائه شده و سح يبه تفكيك و تشرها آوري دادهنتايج حاصل از جمعفصل چهارم در  -
تخصص و رشته ، عدم انطباق حفظ ساختارهاي سنتي سازمان دهند كهنتايج نشان مي اند.بيان شدهنيز ها اين داده

هاي اداري و عدم وجود ضوابط در تعيين مديران از مهمترين موانع بهبود ها، ناكارايي رويهتحصيلي شاغالن با شغل آن
 باشند.سازماني مي

هاي پژوهش را ارائه نموده است. بر اين اساس، به منظور بهبود سازماني فصل پنجم نيز پيشنهادات مبتني بر يافته -
كاري، تقسيم ناعادالنه وظايف ميان كاركنان، عدم ي مانند تداخل، تشابه، تكرار وظايف، موازيو مشكالت بايست مواردمي

 تناسب ميان اختيارات و مسئوليت و همچنين نبود نظام ارزيابي و بازرسي دقيق و منظم مرتفع گردند.
 :نتايج  

 هاي بهبود سازماني ارائه نمود:رويهبرخي از توان پيشنهادات زير را به منظور اعمال هاي تحقيق ميبراساس يافته
 حذف ساختارهاي سنتي -
 تقسيم عادالنه امور ميان كاركنان -
 ايتعريف دقيق شرح وظايف و بازرسي دوره -
 ايجاد استانداردهاي اجراي امور و حذف قوانين ناكارا -
 غيرضروريهاي تامين اعتبار كافي و حذف هزينه -
 انتصاب مديران سازمان از نيروهاي داخلي -
 ايجاد نظام ارتباطي مستقيم ميان مديران و كاركنان -
 تشويق مديران فروتن و پرهيزكار و معرفي آنان به جامعه -
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Organizational development, Organizing, Office Procedures, Human recourses, Finance and 
Budgeting 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 هاي قابل استخراج از طرح همان پيشنهادات تحقيق است كه در باال به تفصيل ارائه شده است.توصيه
 

 

 

 

 


