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رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2شیما هاشمی، 1فیروزه غضنفري

، ایرانگروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد،استادیار.1
، ایرانعلوم پزشکی لرستان، خرم آباددانشجوي کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . 2
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چکیده 
همچنین میزان افزایش دخالت کارکنان . هوش سازمانی سبب می شود که سازمان ها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند:مقدمه

تعیین رابطه بین هوش سازمانی و تعهد هدف از این پژوهش . در تصمیم گیري ها، تعهد آنان نسبت به سازمان را افزایش می دهد
.دوسازمانی در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ب

از کارکنان ) مرد120زن و 35(نفر 155نمونه شامل. بودهمبستگی جهت سنجشاز نوع توصیفیاین مطالعه:هامواد و روش
ز استفاده اابجمع آوري داده ها .وارد مطالعه شدندمونه گیري تصادفی ساده با روش ند کهوبانشگاه علوم پزشکی لرستان ستادي د

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب . دشانجامپرسشنامه هاي استاندارد هوش سازمانی آلبرشت و تعهد سازمانی آلن و مییر 
.همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد

رابطه همچنین،)p ،543/0=r>001/0(ست آمد دبه رابطه مثبت و معنی دار بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان :یافته ها
چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترك، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق، (مثبت و معناداري بین ابعاد مختلف هوش سازمانی 

).p>001/0(مشاهده گردیدبا یکدیگر ) کردکاربرد دانش و فشار عمل

با افزایش هوش سازمانی، تعهد سازمانی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف :نتیجه گیري
ت هاي شغلی جدید سازمان پاي بندتر بوده و فعاالنه تر در محیط کاري نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترك سازمان و یافتن فرص

لذا بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از واحدهاي سازمانی و ایجاد فضاي الزم براي پذیرش ایده هاي جدید کارکنان و .اقدام می کنند
.حل مشکالت آنان پیشنهاد می گردد

، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی لرستانهوش سازمانی، تعهد سازمانی:واژه هاي کلیدي

دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقـات دانـشجویی   :
رستاندانشگاه علوم پزشکی ل

shimahealth@yahoo.com :
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مقدمه 
به علت رقابت هاي شدید جهانی در حوزه اقتصاد و تاثیر آن بر 

عملکرد، عملکرد سازمان ها، توجه به نقش عوامل موثر بر 
در این وضعیت، درك موقعیت . اهمیت روزافزون می یابد

کارکنان خالق و استراتژیک کنونی فقط در توان مدیران و
سرمایه انسانی، حیاتی ترین عنصر راهبردي و). 1(باهوش است 

اثربخشی و کارایی سازمان اساسی ترین راهبرد براي افزایش
). 2(خواهد داشت به دنبالپیشرفت و ترقی جامعه رااست و

را حالت روانی که نشان ٢، تعهد سازمانی)1991(١آلن و مییر
الزام جهت و) تعهد مستمرد عاطفی وهتع(دهنده نوعی تمایل 
در ). 3(، تعریف کردنداست) تعهد هنجاري(اشتغال در سازمان 

هاي پیش از موقعیتريمحیط هاي پویا، سازمان ها با یک س
هستند که کنترل آنها توسط یک فرد بینی نشده رو به رو 

بسیار دشوار است، اما یک سازمان می تواند با به کارگیري 
این .شودالگوهاي تعاملی میان اعضا، با شرایط دشوار روبه رو

). 4(الگوهاي تعاملی را مجموعه عقل هاي سازمان نامیده اند 
در هر سازمان عالوه بر منبع خالق انسانی هوشمند، عوامل 

ري نیز در فرآیند عملکرد سازمان ها نقش موثري ایفا دیگ
کنند و ممکن است کارکنان یک سازمان باهوش و براي می

انجام دادن کارهاي بزرگ خیلی توانا باشند، اما این هوش 
).5(جمعی آنهاست که باعث انجام فعالیت هاي بزرگ می شود 

مل جهت موفقیت در کسب و کار به داشتن سه عا٣آلبرشت
۶و سازمان هاي هوشمند۵، تیم هاي هوشمند۴هوشمندانسان 

براي جلوگیري از کند ذهنی گروهی از عنوان اشاره می نماید و
استفاده می نماید و تنها راه درمان کند ذهنی ٧هوش سازمانی

در سازمان را بهره گیري از مولفه هاي هوش سازمانی و افزایش 
باال ، قادرند اثر هوشد دارايافرا). 6(داندسازمان میآنان در

قابل توجهی بر راهبردهاي مدیریتی، بازاریابی و توسعه محصول 
باشندداشتهبراي گروه هاي مشتریان درکشورهاي مختلف

ظهور سازمان هاي اجتماعی یکی از ویژگی هاي بارز تمدن ). 7(
اهدافش نیاز به مدیران و نیل بهسازمان برايهر. استبشري

از انواع هوش دارد که با استفادهناییاتوهوشمند وکارکنان
، سازمان ها را به سوي هدف مشخص1هاي چندگانه خود،

مولفه نشان می دهد که بیننتایج تحقیقات).1(هدایت نماید
و تعهد سازمانی نیز رابطه ) روحیه(هاي کیفیت زندگی کاري 

یم دخالت کارکنان در تصمیعنی میزان افزایشوجود دارد،
گیري ها، مشارکت در حل مشکالت سازمانی و سهیم شدن 

، تعهد آنان نسبت به )سرنوشت مشترك(کارکنان در اطالعات 
از سویی دیگر انسان به عنوان ). 8(دهد میسازمان را افزایش

سرمایه با ارزش سازمان ها مطرح است و نگهداري و حفظ او 
8و آداکیر سبه نظر ). 9(براي هر سازمان ضروري است 

شناخت هوش سازمانی به تعیین نقاط قوت و ضعف  ،)2008(
از نظر هوش سازمانیمولفه هاي. سازمان کمک می کند

چشم انداز : آلبرشت به هفت گروه کلی تقسیم می شوند
12روحیه،11میل به تغییر، 10سرنوشت مشترك،9استراتژیک

15عملکردو فشار14کابرد دانش، 13اتحاد و توافق، )عشق به کار(

معتقد است هوش سازمانی به دلیل این) 2007(16آگون). 10(
که دستیابی به دانایی را در سازمان ها افزایش می دهد، می 
تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی و اثربخشی و افزایش 

، )1388(خدادادي ).11(ه حساب آیدبهره وري سازمانی ب
مدیریت دانش درزمانی ودرتحقیقی با عنوان ارتباط  هوش سا

ادارات تربیت بدنی به این نتیجه رسید که بین خرده سیستم 
تمامی مولفه هاي هوش سازمانی و هوش مدیریت دانش و

).12(سازمانی کل، رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد 
، در بررسی رابطه بین سبک رهبري و )1387(حمیدي زاده 

تخب شهر قم نشان داده هوش سازمانی در ادارات دولتی من

1.Allen and Meyer         2.Organizational Commitment
3. Albrecht              4. Smart people
5. Smart teams               6. Smart organization
7. Organizational Intelligence
8. Cakir and Ada            9.Strategic Vision
10. Shared Fate              11.Appetite for Change
12. Heart 13. Alignment and Congruence
14. Knowledge Deployment
15. Performance Pressure
16.Akgun
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است که رابطه معناداري بین سبک هاي رهبري تحول آفرین و 
هوش سازمانی وجود دارد و سازمان هایی که از سبک رهبري 
تحول آفرین استفاده می کنند در افزایش میزان هوش سازمانی 

ستاري قهفرخی و ابزري ).13(موفق ترندکارکنان خود 
بررسی رابطه بین مولفه هاي عنوان، در تحقیقی با)1385(

هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی، به این نتیجه رسیدند که 
بین هوش سازمانی و مولفه هاي آن با فرهنگ سازمانی رابطه 

نیروي انسانی متعهد به ). 14(د رمثبت و معنی داري وجود دا
اهداف و ارزش هاي سازمان، نه تنها عاملی براي برتري یک 

سازمان دیگر، بلکه به عنوان یک مزیت سازمان نسبت به 
). 15(رقابتی پایدار براي بسیاري از سازمان ها تلقی می گردد 

عرصه مدیریت است که در بقاي انسان محوري ترین عنصر در
در حال حاضر، . هر سازمان نقش عمده و اساسی بر عهده دارد

ست که براي حل اموضوع گروهی و سازمانی یکهوش 
به دلیل تغییر و . می شودسازمانی استفادهومشکالت جمعی 

تحوالت محیط هاي کار و رواج هرچه بیشتر فناوري و ورود آن 
به زندگی کاري، به جاي صحبت از هوش فردي، باید درباره 

لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین . هوش سازمانی صحبت کرد
رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان 

.دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام گرفته استستادي 

مواد و روش ها
است که همبستگیمقطعی از نوع مطالعه یک پژوهش این

مورد بررسی قرار رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی را
کلیه کارکنان ستادي را جامعه آماري در این تحقیق . داد

که دادندل تشکی1391دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی. بودنفر262تعداد آنها 

نفر به عنوان 155و با استفاده از فرمول کوکران، تعدادساده
؛ بدین صورت که لیست اسامی نمونه وارد مطالعه شدند

و پس از توضیح و اخذ کارکنان از معاونت دانشگاه دریافت شد
وه تکمیل پرسشنامه ها آموزش داده رضایت کتبی، به افراد نح

براي سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد کارل . شد
و براي سنجش تعهد سازمانی از )6()2002(آلبرشت 

. )3(استفاده شد) 1991(یر یپرسشنامه استاندارد آلن و م
روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت، در ایران 

سال مجددا درانجام و) 1385(ابزري توسط ستاري قهفرخی و
توسط کهن سال در دانشگاه آزاد مرودشت مورد تایید 1388

،5(گزارش شده است 92/0قرار گرفته و آلفاي کرونباخ آن 
روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر ). 14

مورد تایید قرار ) 1384(در ایران توسط صباغیان راد ) 1991(
). 16(گزارش شده است 81/0و آلفاي کرونباخ آن گرفته 

همچنین روایی پرسشنامه ها در تحقیق حاضر توسط شش نفر 
براي تعیین پایایی پرسشنامه از اساتید به تایید رسیده است و

ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که این ضریب براي 
78/0و براي تعهد سازمانی 96/0پرسشنامه هوش سازمانی 

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرشت . بدست آمده است
سرنوشت ،چشم انداز استراتژیک:داراي هفت مولفه) 2002(

، اتحاد و توافق، )عشق به کار(مشترك، میل به تغییر، روحیه 
براي سنجش هر ). 6(می باشد کاربرد دانش و فشار عملکرد

خگویی سوال با طیف پاس7یک از مولفه هاي هوش سازمانی، 
نمرات مربوط به هر . بکار رفته است) 5تا1(درجه اي لیکرت 5

و نمرات هوش سازمانی کلی در دامنه 35تا 7مولفه در دامنه 
بر اساس امتیازات هنجاریابی شده . قرار می گیرند245تا 49

نشان دهنده وضعیت نامطلوب97تا 49هوش سازمانی، نمرات 
نشان 195تا 147ضعیف، نشان دهنده وضعیت 146تا 98، 

نشان دهنده 245تا 196دهنده وضعیت قابل قبول و نمرات 
تعهد سازمانی ). 8(وضعیت مطلوب از نظر هوش سازمانی است 

عبارت است از حالتی که فردي سازمان را معرف خود دانسته و 
آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند که شامل 

؛عاطفی و احساسی فرد به سازمانتعهد عاطفی یعنی تعلق 
تعهد هنجاري یعنی فرد به خاطر فشار هنجارها و اخالقیات در 
سازمان می ماند و تعهد مستمر یعنی تعهد به سازمان به خاطر 
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از آنجایی که ). 17(آگاهی از هزینه هاي ترك سازمان می باشد 
سوال با 8براي سنجش هر یک از مولفه هاي تعهد سازمانی 

، به کار رفته است) 5تا 1(لیکرت درجه اي5اسخگویی طیف پ
و نمرات تعهد 40تا 8نمرات مربوط به هر مولفه در دامنه 

.قرار می گیرند120تا 24در دامنه ) کلی(سازمانی 
و SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

ده از و با استفاانجام شدضریب همبستگی پیرسون آزمون
تحلیل رگرسیونی چندگانه به روش گام به گام ضمن محاسبه 

بین متغیرهاي R2ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین 
پیش بین و مالك به تبیین تغییرات تعهد سازمانی و اثر پیش 
بینی کنندگی مولفه هاي هوش سازمانی بر روي تعهد سازمانی 

.پرداخته شد

یافته ها
نفر زن مورد 35نفر مرد و 120اد در پژوهش حاضر تعد

درصد آنها 9/41که از لحاظ سابقه کاري ، . مطالعه قرار گرفتند
سال 10درصد آنها سابقه کاري باالي 1/58سال و 10کمتر از 

بود 47/136±08/33میانگین نمرات هوش سازمانی. را داشتند
فق بیشترین که از بین مولفه هاي هوش سازمانی، اتحاد و توا

را به 85/16±91/5و روحیه کمترین میانگین21±46/5میانگین
همچنین میانگین نمرات تعهد سازمانی . خود اختصاص دادند

رابطه بین هوش سازمانی و تعهد . بوده است73/10±29/74
.استنشان داده شده1شمارهسازمانی در جدول 

ش سازمانی ومولفه هاي آن با تعهدضرایب همبستگی بین هو:1جدول شماره 
سازمانی

تعهد سازمانیمتغیرها
**543/0هوش سازمانی

**469/0چشم انداز استراتژیک
**517/0سرنوشت مشترك

**436/0روحیه
**483/0میل به تغییر
**391/0اتحاد و توافق
**459/0کاربرد دانش
**435/0فشار عملکرد

بین هوش سازمانی وابعاد آن با تعهد سازمانی دادنتایج نشان 
جود دارد، و)P>001/0(رابطه مثبت و معنی داري در سطح

چشم انداز (یعنی با افزایش میزان هوش سازمانی و ابعاد آن 
استراتژیک، سرنوشت مشترك، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و 

میزان تعهد سازمانی ، )توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد
.افزایش می یابد

تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روي مولفه هاي هوش سازمانی:2جدول شماره 
به روش گام به گام

سطح معنی بتا
داري بتا

ضریب 
همبستگی    

سطح معنی Fآماره 
داري

متغیرپیش بین

ββ sigRFF sig
>367/0Pسرنوشت مشترك ٠١/٠

چشم انداز 
استراتژیک

239/0P< ٠١/٠549/0854/32P 001/0<

تحلیل رگرسیون تعهد سازمانی از روي مولفه هاي هوش 
که تنها متغیرهاي دادنشان به روش گام به گام سازمانی

سرنوشت مشترك وچشم انداز استراتژیک در پیش بینی تعهد 
عالمت مثبت نتایج). p<0.01(سازمانی حائز اهمیت است 

می دهد که با افزایش یک انحراف استاندارد تغییر در اننش
نمرات سرنوشت مشترك و چشم انداز استراتژیک، نمره کلی 

انحراف استاندارد افزایش 24/0و 37/0تعهد سازمانی به ترتیب 
.می یابد

بحث
نتایج تحقیق نشان داد بین هوش سازمانی و مولفه هاي آن با 

بدین .شتعنی داري وجود دامتعهد سازمانی رابطه مثبت و
نمرات سازمانی،هوشبهافزایش نمرات مربوطکه بامعنی

این نتیجه با تحقیقات .می یابدافزایشتعهد سازمانی نیز
زاده، رضاییان کشته گر، ستاري قهفرخی و ابزري حمیدي

بین چشم انداز استراتژیک و تعهد . همخوان است) 2،13،14(
و این بدین شتداري وجود داعنیسازمانی رابطه مثبت و م

مربوط به چشم انداز معنی است که با افزایش نمرات
این . استراتژیک، نمرات تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد
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زاده، رضاییان کشته گر،نتیجه را می توان با تحقیقات حمیدي
از نظر .دانستهمخوان)2،13،14(ستاري قهفرخی و ابزري 

استراتژیک، کارکنان ستادي دانشگاه علوم مولفه چشم انداز 
حدپزشکی لرستان نسبت به سایر مولفه ها شرایط بهتري و در

متوسط دارند، لذا تدوین استراتژي مستلزم نگاهی عمیق و 
علمی به الگوها و تحوالت محیطی است تا فرصت ها شناسایی 

ب انتخاکار مناسبنوعبا بهره گیري از نقاط قوت اداره،شوند و
تدوین اداره کلهاي تحول درشود و شیوه هاي رقابتی و اهرم

گردد و یکی از موارد قابل توجه در این زمینه ایجاد شرایط 
و متفکران مدیرانمشخص براي شناسایی و پرورش کارکنان و

پرورش آنها می توانند در راهبردي است که با شناسایی و
نهایت باعث ند و درواقع شوتدوین چشم انداز استراتژیک موثر

بین سرنوشت مشترك و تعهد . افزایش تعهد در اداره شوند
سازمانی کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی لرستان رابطه 

است که با معنیاین بدینوشتدامثبت و معنی داري وجود
افزایش نمرات مربوط به سرنوشت مشترك، نمرات تعهد 

می توان با تحقیقات رانتیجهاین . یابدافزایش میسازمانی نیز
حمیدي زاده، رضاییان کشته گر، ستاري قهفرخی و ابزري 

مشارکت در امور از دیرباز مورد . دانستهمخوان) 2،13،14(
توجه بوده است و ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی 

مشارکت اقوام نمونه اي ازسرنوشت مشترك امت ها و. دارد
که کارکنان دوست وضوع بیانگر این استمشاید اینواست

دارند به یکدیگر کمک کنند و احساس تعلق خود به اداره و این 
همچنین بین روحیه و. اداره هستند را بیان کنندکه جزئی از

داري وجود دارد و این بدین و معنیتعهد سازمانی رابطه مثبت
تعهدبه روحیه، نمرات مربوطاست که با افزایش نمراتمعنی

نتایج حمیدي زاده، رضاییان . یابدمیافزایشنیزسازمانی
نیز این قضیه را ) 2،13،14(کشته گر، ستاري قهفرخی و ابزري

از نظر مولفه روحیه، اداره نسبت به سایر مولفه . اثبات می کنند
ها شرایط نامطلوبی دارد و روحیه در حد پایینی ارزیابی شده 

موجود در سازمان است که اصرروحیه ترکیب جامع عن. است

آن افراد وضعیت متعادل و سالمی را ایجاد می کند که در
اختیار داشتن فرصت رشد فردي نفس و با درتوانند با عزتمی

موجب می شود تا کارکنان و مدیران با روحیه. کار کنند
کارکنان پایین بودن روحیه.اشتیاق و عالقه بیشتري کارکنند

پایین بودن کیفیت زندگی کاري کارکنان نشان دهنده
عالقه دنبال باکارکنان وظایف شغلی خود رااینکهباشد ومی

تعهد سازمانی کارکنان رابطه یر ویبین میل به تغ. نمی کنند
است که با و این بدین معنیمثبت و معنی داري وجود دارد

سازمانی نیزتعهدبه میل به تغییر، نمراتنمرات مربوطافزایش
نتایج تحقیقات حمیدي زاده، رضاییان کشته . می یابدافزایش

موضوع رانیز این) 2،13،14(گر، ستاري قهفرخی و ابزري 
اداره از نظر مولفه میل به تغییر، نسبت به سایر . کندتایید می

در حد متوسط دارد که نشان دهنده نبود ی مولفه ها شرایط
یر و ایده هاي جدید توسطفضاي الزم براي پذیرش تغی

همچنین بین اتحاد و توافق و تعهد سازمانی . مدیریت میباشد
بدیناینووجود داردمعنی داريوکارکنان رابطه مثبت

و توافق، نمرات معنی است که با افزایش نمرات مربوط به اتحاد
با نتایج مطالعات این تنیجه. یابدمیتعهد سازمانی نیز افزایش

اده، رضاییان کشته گر، ستاري قهفرخی و ابزري حمیدي ز
اداره از نظر مولفه اتحاد و توافق . همخوان است)2،13،14(

دارد و نشان می دهد مطلوبینسبت به سایر مولفه ها شرایط
که ساختار کلی اداره تا حدودي مناسب ماموریت یا رسالت 

اینکه ماموریت هاي بخشی به شکلی اداره می باشد و دیگر
بین کابرد دانش. شودهماهنگی میکه موجب همکاري واست

تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد و
به کاربرد نمرات مربوطافزایشاست که بامعنیبدیناینو

را این نتیجه. یابدافزایش میتعهد سازمانی نیزدانش، نمرات
رضاییان کشته گر،نتایج تحقیقات حمیدي زاده،میتوان با

ازاداره. همخوان دانست)2،13،14(ستاري قهفرخی و ابزري 
مولفه کاربرد دانش نسبت به سایر مولفه ها شرایط نظر

کارکنان حد متوسط دارد که نشان می دهد کهبینابینی و در
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مهم کاري شریک و سهیم نیستند و تبادل اطالعاتودانشدر
صالحیتهاي فردي،از مهارتدرك کاملیمدیران برآورد و

واحدهایشاندانش موجود کارکنان درها وها، شایستگی
تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت عملکرد وبین فشار. ندارند

با افزایش است کهمعنیاین بدینوو معنی داري وجود دارد
عملکرد، نمرات تعهد سازمانی نیز افزایشبه فشارنمرات مربوط

ستاري حمیدي زاده، رضاییان کشته گر،مطالعات . می یابد
نیز این نتیجه را تصدیق)2،13،14(قهفرخی و ابزري 

عملکرد در حد متوسطی مولفه فشارنظرازاداره. می نماید
و ارتقاي است که به اعتقاد کارکنان بر ناعادالنه بودن پاداش

حل مشکالت کاريهمچنین به عدم تسریع درشغلی و
دست بر اساس نتایج به. کارکنان توسط سرپرستان اشاره دارد

این سازمانی و مولفه هاي هفتگانه آن درآمده، میانگین هوش
باشد که با نتایج آلبرشت متوسط و باالتر میحدتحقیق در

) 2008(همکاران و1در استرالیا و همچنین لفتر) 2003(
.)18،6(همخوانی دارد 

نددبریبه سر میدر مرخصکارکناناز یبرخنکهیالیبه دل
محدود بودن شدند و همچنین به علت از مطالعه خارج نبنابرای

، با در کتابخانه دانشگاهقیمنابع الزم در رابطه با موضوع تحق
مشکل مواجه شدیم؛ لذا توصیه می شود که این طرح در ابعاد 

.وسیع تر نیز بررسی گردد

نتیجه گیري
مهمی است که هر مانی یکی از مواردبنابراین هوش ساز

به خصوص هنگامیسازمانی باید آن را مورد سنجش قرار دهد،
که سازمان به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نیروي انسانی خود 

. اهمیت این موضوع نمایان تر می شودبراي تغییر نیاز دارد،
منظم بررسی:همچنین توصیه هاي زیر نیز پیشنهاد می گردد

از واحدهاي سازمان، ایجاد فضاي وت و ضعف هر یکنقاط ق
الزم براي پذیرش تغییر و ایده هاي جدید و تشویق کارکنان به

ها و فرآیندهاي انجام کار وسیاستنوآوري و ارائه پیشنهاد،

هاي کلیدي سازمان هماهنگ باشند مقررات سازمان با اولویت
کاري سرپرستان براي حل مشکالتدر نهایت مدیران وو

2.کارکنان سریعا اقدام نمایند

تقدیر و تشکر
دانشگاه علوم مربیبدینوسیله از جناب آقاي فرزاد ابراهیم زاده، 

پزشکی لرستان که در انجام این پژوهش با ما همکاري 
.صمیمانه داشته اند، کمال تشکر و قدردانی را داریم

1. Lefter
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