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 چکیده
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 تع اد ساازمانی و ی این مطالعه نشان داد باین  ادالتهاافته( بودند. ی2000هنسن   گوئی  مومیپاسخ
 وهاود رابطاه مازندران استان غرب اسالمی آزاد یهادانشگاه کارکنان و مدیران گوئیپاسخ و سازمانی

 رانیماد ییمنظور آشنامناسب به یآموزش یهادوره ی ب تر استگوئی سازمانپاسخ شیه ت افزا .دارد
 ی در ساازمانشوند تاا  ماالا از  ادالت ساازمان قیتشوهمچنین  دالت برگزار شود و  یبا اصول و مبان

 کنند. دهاست ا

 .مدیران گوئیپاسخ، تع د سازمانی،  دالت سازمانی :هاکلیدواژه

 مقدمه
در برابر  یدباو  شوندیمردم و برای مردم ایجاد م لهیوسبهی دولتی و غیردولتی هاسازمان

 (.Hughes, Translated by Alvani, Khalili and Memarzade, 2018  گو باشندآنان پاسخ

لیت در قبال اقدامات یا تصمیمات و تع د نسبت به ارائه ؤیا فرض مس دییه تأب 1گوئیپاسخ

به  صرفاا ( و Rezaei, 2018  اشاره دارد هجادشدیگزارش و توضیح در مورد پیامدها و نتایج ا

؛ بلکه به م اهیمی امالقی مانند شودینممحدود  سؤاالتارائه اطال ات یا پاسخ به برمی 

یی که شامل وضع اهداف و هاتیفعالی و  دالت نیز داللت دارد و دامنه آن به طرفیب

 & Parker  ابدییمش گستر آنانگزارشگری نتایج آن اهداف و پیامدهای صحیح یا اشتباه 

Guthrie, 1993). و مردم  نالؤگوئی با ایجاد ش افیت موهب از بین رفتن شکاف میان مسپاسخ

(. در Rahimi & Imanpour, 2018  شودیکنندگان و حاکمیت شوندگان میا حاکمیت

گوئی اهمیت زیادی دارد زیرا بحث مصالح و منافع  مومی مطرح مدیریت نوین، موضوع پاسخ

ی نوین حکومت اداری مانند مدیریت  مومی نوین هاوهیشاست. تغییر الگوی اداره و ظ ور 

 Taleb Nia, Rajab Dorri, Khaniاست  گوئی را با شدت بیشتری دنبال کرده مسئله پاسخ

Zlan, 2019الی به معنی در نظر گوئی در آموزش سخ(. اهرای اثربخش سیستم مدیریت پا 

 نوان به اساتیدکنندگان فعال در فرایند آموزشی،  نوان مشارکتگرفتن دانشجویان به

                                                 
1. Accountability 
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گو نسبت به منابع انسانی پاسخ دهنده، مدیر و رهبر و واحد آموزشی در نقش مدلآموزش

. دیافزایمآن  ( و بر اهمیتSandu, Solomon, Morar & Muhammad, 2014  هامعه است

ی تحقق یابد که با کارکنان سازمان به  دالت رفتار شود. در صورتاین م م  رسدیمبه نظر 

امیر رشد فزاینده و چشمگیری داشته است.  یهاکاری، در سال یهاطیدر مح 1مطالعه  دالت

در باب نظریه تساوی آغاز شده ( Adams, 1963فعالیت   مطالعه در باب انصاف و  دالت با

های واکنش نتایج با ث توزیع مورد در شده درک نابرابری که کندیم استدالل آدامزاست. 

 ,Jung, Brown, & Zablah  شودیمنارضایتی ازهمله  کارکنان میان در من ی احساسی

 ,Moliner  شده است دیشده نسبت به پیامدها تأکدر این نظریه بر روی  دالت ادراک .(2017

Cropanzano & Martínez-Tur, 2017دیگر نیز  که محققانبر پیامدها چنان دیین تأک(. ا

مطرح شد.  دالت  هایپردازهینظر در حوزه اند بعدها با  نوان  دالت توزیعیبررسی کرده

 یدهو به نحوه پاسخ کنندیبودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت م  ادالنهبه  2توزیعی

ها ه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداشالنها و رفتارهای نا ادافراد نسبت به مدامله

 ,Khosravizadeh, Kamankesh, Moghadasi, Zohrevandian  سازمان اشاره دارد در

مختلف نشان داده که نظریه تساوی آدامز،  یهاطیتحقیقات بعدی در مح ،حالنیباا .(2019

شده نیست. این ناتوانی ادراک ی دالتیها به بانسان یهاکامل واکنش ینیبشیبیین و پقادر به ت

ی اهیدیگری از  دالت موسوم به  دالت رو را فراهم سامت تا محققان بر بعد الزمانگیزه 

ویژه بر  دیتأک 3یاهی دالت رو(. در  ,2019tayyebi sani, siavashi, ameriyanتمرکز کنند  

ها و امثال آن است که منجر به دستیابی به شرایط، امکانات، فرصت یریگمیفرایندهای تصم

که در بسیاری شرایط نحوه توزیع امکانات و  دهدی. این گسترش ابعاد  دالت نشان مشودیم

ی افراد درباره نحوه توزیع برا یریگمیتصم ژهیوکه فرایند این توزیع و به یااندازهها بهفرصت

 ، بعد سومیاهیر کنار  دالت رود .(Tornblom & Vermunt, 2016  نیست اهمیت دارد، م م

                                                 
1. justice 

2. distributive justice 

3. procedural justice 
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 بارت است از  1یامراودهی به منصه ظ ور رسید.  دالت اموسوم به  دالت تعاملی یا مراوده

 ,Abedi Jafariکنند  یم هاآنادراک افراد نسبت به  ادالنه بودن نوع برموردی که دیگران با 

Hosseinzadeh, 2014).  ضامن شیوه رفتار با کارکنان است و  هاسازمانتوهه به  دالت در

 ,Turani, Rajabi Fard,Seyedin  شودیممحسوب  هاسازماناولین  امل سالمت در 

Ahadinejad, 2014). ی توزیع  دالت در سازمان اهمیت زیادی بر رفتار افراد در چگونگ

به طرق مختلف ازهمله پایین  کنندیمی در سازمان  دالتیبسازمان دارد. کارکنانی که احسا  

 Mehrabi  دهندیمی در سازمان، واکنش نشان ورب رهآوردن سطح  ملکرد کاری و سطح 

Taleghani, Mohammadian Saravi, 2018 .)ها موهب افزایش در سازمان ی دالتیاک بادر

و رفتارهایی چون ابراز  شودیتناوب رفتارهای نامولد یا مودشکننده میان ا ضای سازمان م

 Azeem, Abrar, Bashirدهد  یمافزایش  مستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را

& Zubair, 2015 مثال   نوانبه(. مطالعات پیشینRahmanian, Arab, Hosseini, Mardani, 

 ,Gharaee  اندکردهگوئی مدیران حمایت از رابطه بین  دالت سازمانی با پاسخ .(2017

Bahrami, Rejalian, Atashbahar, Homayoun,  Ataollahi., et al, 2013 نشان دادند )

مطالعه  .استاهتما ی  ی دالت سازمانی ادراک شده دارای رابطه معنادار آماری با پاسخ گوئ

 را کارمند -دالت تعاملی مشتری، تناسب بین مشتری( نیز نشان داد  2017هانگ و همکاران  

مشتری و هم مودکارآمدی را  - دالت اطال اتی مشتری هم تناسب کارمند و دهدیم افزایش

مورد  آموزشی یهادر سازمان ژهیوها و بهم  وم دیگری که امروزه در سازمان. دهدیافزایش م

ی و وفاداری کارمند به بستگدلنو ی احسا   2سازمانی تع د .سازمانی است تع دبحث است 

هدف وی در مطابقت با اهداف سازمان قرار دارد، متع د به  کهیهنگامکار سازمانی است و 

ی کارکنان .(Tabli, Moradi Shahrabak, Irannejad Parizi, 2019شود  یمسازمان نامیده 

و زمان زیادی را در  کنندیمسازمان را ترک  شمارندیما برای یک شغل ناقص که مود ر

                                                 
1. interactianal justice 

2. organizational commitment 
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احسا  رفتار امالقی از سازمان داشته باشند تصمیم  کهیدرصورتو  گذرانندینمسازمان 

 ,Wong & Laschinger, 2015; Devi & Vijayakumar   دارندکمتری برای ترک سازمان 

تع د سازمانی کارمندانشان را افزایش دهند. ابتدا  توانندیماز دو طریق  هاسازمان .( 2015

 هاسازماندرک کارمندان را از  ضویت سازمانی افزایش دهند و دوم اینکه  توانندیم هاسازمان

نظری و  ازلحاظمدیران هستند و این هم  موردتوهه هاآنبه کارمندان نشان دهند که  توانندیم

افزایش میزان تع د کارکنان (. bakhtazmaybonab, Roshani, 2019است  هم  ملی م م 

 Khan، کاهش هابجایی و غیبت کارکنان در سازمان شود  یورمنجر به افزایش ب ره تواندیم

& Jan, 2015گوئی مدیران نشان داد (. مطالعات پیرامون رابطه بین تع د سازمانی با پاسخ

 ,Mohammadi  مثبتی بر تع د سازمانی دارد ریسازمان تأث اهتما ی یهاتیمسئول

Mohebinejad, Zohori, Biglori, 2018 گوئی پاسخ ٔ  نهیادراکات کارکنان درزم(. همچنین

تع د ( 2018(. در مطالعه بایر  Mousavi, 2018  معناداری دارد ریاهتما ی بر تع د سازمانی تأث

 ریتأث یدولت یهاگوئی  ملکرد آژانسپاسختوانست بر  کنندهلیتعد ری نوان متغبه یسازمان

گو باشند، با مدیران پاسخ کهیدرصورتنیز نشان دادند  (2016بگذارد. کرمی و  باسپور  

مالیاتی را  انیمؤدی مدماتی دریافتی مشتریان مواهند توانست میزان تع د هاتی یکباالبردن 

گوئی که در اهمیت موضوع پاسخی انجام شده و اشاره به هاپژوهشافزایش دهند. با توهه به 

در  رسدیمشود، به نظر مدیریت دولتی نوین در حکم یکی از اهداف اصالح اداری مطرح می

اسالمی غرب استان مازندران با حساسیت کاری و فراگیری آن در  آزادواحدهای دانشگاه 

ت. به همین قرار نگرفته اس موردتوههگوئی و  وامل مؤثر بر آن چندان سطح کل کشور پاسخ

گوئی به این پرسش است که آیا  دالت سازمانی و تع د ه ت هدف تحقیق حاضر پاسخ

 ارتباط دارد؟ غرب استان مازندران یآزاد اسالم یهادانشگاهگوئی مدیران در سازمانی با پاسخ
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 پژوهشروش 
ی هادانشگاهپژوهش حاضر از نوع همبستگی است که هامعه آماری آن شامل کارکنان 

هدول  (. برای تعیین نمونه پژوهش ازN=  625آزاد اسالمی غرب استان مازندران هستند  

نمونه   نوانبهن ر  209ی تصادفی ساده، ریگنمونهمورگان است اده شد و با است اده از روش 

 پرسشنامه است. هادادهی آورهمعانتخاب شدند. ابزار 

( سامته Allen& Meyer, 1990  لهیسوبهپرسشنامه  نیا: یسازمان تع د پرسشنامه

(، تع د مستمر 8تا  1تع د  اط ی   بارات  گانهسه بارت است که ابعاد  24شده است و شامل 

. این  بارات بر مبنای مقیا  سنجدیم( را 24تا  17( و تع د هنجاری   بارات 16تا  9  بارات 

. شودیمی گذارنمره( 5موافقم  امتیاز  کامالا( تا 0مخال م  امتیاز  کامالای لیکرت از ادرههپنج

گزارش شده است  89/0شامص روایی محتوای این ابزار در مطالعات متعدد بیش از 

 Nabizadeh Gharghozar, Atashzadeh Shoorideh, Khazaei, Alavi-

Majd, 2013 مطالعه  (. پایایی این پرسشنامه درZarbashi., et al, 2015 با است اده از )

و برای تع د هنجاری  86/0، برای تع د مستمر 89/0ب آل ای کرونباخ برای تع د  اط ی ضری

 است. آمدهدستبه 87/0

( Niehoff & Moorman, 1993مقیا  توسط   نیا: یسازمان  دالت پرسشنامه

( و 10تا  6ی   بارات اهیرو(،  دالت 5تا  1 دالت توزیعی   بارات  مؤل هسامته شد و سه 

 ,Ghafouri Varnosfaderani.  سنجدیم( را 15تا  11ی   بارات امراوده دالت 

Golparvar, 2009 ضریب پایایی  آل ای کرونباخ( این پرسشنامه را برای  دالت توزیعی )

به دست آوردند. در مطالعه  86/0ی امراودهو  دالت  78/0ی اهیرو،  دالت 84/0

 Abdollahi, 2014؛Yoseliani, G؛Hatamian, پایایی این پرسشنامه با است اده از )

ی امراودهو  دالت  83/0ی اهیرو،  دالت 79/0روش آل ای کرونباخ برای  دالت توزیعی 

 به دست آمد. 92/0
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د و ش( سامته Jensen, 2000  لهیوسبهپرسشنامه  نیا: ی موم یگوئپاسخ پرسشنامه

ردی و گوئی سازمانی، قانونی، امالقی،  ملکپاسخ مؤل ه بارت است که پنج  43مشتمل بر 

و  شودیمی گذارنمرهی ادرههپنج.  بارات این پرسشنامه در طیف لیکرت سنجدیممالی را 

گوئی امالقی ، پاسخ21تا  13گوئی قانونی  بارات ، پاسخ12تا  1گوئی سازمانی  بارات پاسخ

 43و  24گوئی مالی  بارات و پاسخ 41تا  35گوئی  ملکردی  بارات ، پاسخ34تا  22 بارات 

ی کرونباخ . پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر با است اده از روش آل اشودیمرا شامل 

 پایایی مورد قبولی است. دهندهنشانبه دست آمد که  842/0

 نجام شده است.ای معادالت سامتاری سازمدلبا است اده از  هاداده لیوتحلهیتجز

 تحقیق هاییافته

رد گوئی وهود داو پاسخ ی دالت سازمان ،یتع د سازمان ریمتغ سهدر پژوهش حاضر 

ع د تشده است. پرسشنامه  دهیپرسشنامه استانداردشده سنج کیبا است اده از  کیکه هر 

سشنامه مؤل ه و پر ریز سه یدارا یمؤل ه، پرسشنامه  دالت سازمان ریز سه یدارا یسازمان

از  کینمره کل هر  ی یتوص یهاشامص 1مؤل ه است. در هدول  ریز پنج یاراگوئی دپاسخ

 ها آورده شده است.پرسشنامه نیا

 های پژوهش. آمار توصی ی پرسشنامه1 هدول

 بیشترین کمترین دامنه انحراف معیار میانه میانگین نام مؤل ه

 168 32 136 72/24 113 81/112 تع د سازمانی

 56 8 48 32/9 39 46/38 تع د  اط ی

 56 8 48 18/9 36 38/36 تع د مستمر

 56 8 48 80/9 38 96/37 تع د هنجاری

 دالت 

 سازمانی
13/65 66 04/12 63 27 90 

 دالت 

 توزیعی
74/22 23 99/4 25 5 30 
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 دالت 

 ایرویه
05/20 21 87/4 25 7 30 

 دالت 

 ایمراوده
34/22 23 87/4 23 7 30 

 185 70/78 30/106 68/18 136 73/135 گوئیپاسخ

 46 8 38 15/7 29 82/28 سازمانی

 43 15 28 59/4 31 85/30 قانونی

 63 25 38 02/6 46 41/45 امالقی

 33 11 22 19/4 22 38/22  ملکردی

 12 2 10 32/2 8 25/8 مالی

ه است اده شد ک اسمیرنوف – از آزمون کولموگروف دادهاه ت بررسی نرمال بودن 

هنجاری  مستمر و تع د نمایش داده شده است. بر این اسا  متغیرهای تع د 2هدول نتایج در 

 دارای توزیع نرمال و سایر متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیر نرمال هستند.
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 ه ت بررسی نرمال بودن متغیرها اسمیرنوف – . آزمون کولموگروف2هدول 

 سطح معناداری آماره انحراف معیار میانگین نام مؤل ه

 003/0 063/0 32/9 46/38 تع د  اط ی

 200/0 041/0 18/9 38/36 تع د مستمر

 064/0 048/0 80/9 96/37 تع د هنجاری

 000/0 078/0 99/4 74/22  دالت توزیعی

 000/0 084/0 87/4 05/20 ای دالت رویه

 000/0 090/0 87/4 34/22 ای دالت مراوده

 002/0 065/0 15/7 82/28 گوئی سازمانیپاسخ

 001/0 067/0 59/4 85/30 گوئی قانونیپاسخ

 001/0 068/0 02/6 41/45 گوئی امالقیپاسخ

 017/0 055/0 19/4 38/22 گوئی  ملکردیپاسخ

 000/0 107/0 32/2 25/8 گوئی مالیپاسخ

اما سازی معادالت سامتاری است اده شده است. ه ت پاسخ به پرسش پژوهش از مدل

 حاصل اناطمین مدل برازش از ابتدا ب تر مدل در موهود متغیرهای بین روابط بررسی از قبل

 .دهندمی نمایش تفرضیا آزمون ه ت را لیزرلافزار نرم دادهایبرون 2و  1 هایشکل .کنیم

 های برازش در پژوهش حاضرو مقادیر مشاهده شده شامص رشیموردپذ. آستانه 3هدول 

 مقدار مشاهده شده در پژوهش حاضر شدههیتوصمقدار  نام شامص

 049/3 3تا  1بین  به درهه آزادی دونسبت کای

 099/0 1/0کمتر از  (RMSEA  تقریبیریشه مطای میانگین مجذورات 

 84/0 9/0بیشتر از  (NFIشامص نرم شده برازندگی  

 85/0 9/0بیشتر از  (CFI  تطبیقیشامص برازندگی 

 78/0 9/0بیشتر از  (GFIبرازندگی   یکوییشامص ن

 85/0 9/0 از بیشتر (IFI  برابر افزایشی برازش شامص

 62/0 8/0بیشتر از  (AGFI  شامص موبی برازندگی تعدیل شده
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 . ضرایب استاندارد مدل معادالت سامتاری آزمون فرضیات پژوهش1شکل 

 

 

 
 پژوهش فرضیات آزمون سامتاری معادالت معناداری مدل یبضرا. 2شکل 
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اداری به دست آمده است، با توهه به سطح معن 78/118مقدار کای اسکوایر برابر با 

 مدل است. درصد معنادار است. این مقدار نشان دهنده برازش پایین 99در سطح اطمینان  01/0

 ست آمدهبه د 45/3برابر با  یدو به درهه آزاد ی، مقدار کاارائه شده یدر مدل پژوهش

قدار مکه از است.  099/0( برابر با RMSEA  یبتقر یمطا یانسمقدار هذر برآورد وار. است

 85/0ا ب( برابر CFI  یقیتطب یشامص برازندگ ینهمچنتر است. بزرگ 1/0توصیه شده 

 85/0( با IFIافزایشی برابر   برازش شامص 78/0( برابر با GFIبرازش   یکوییشامص ن

 فتهیاهنجار  یشامص برازندگ و 62/0( برابر با AGFI  هیافت یلبرازش تعد یکوییشامص ن

 NFI های برازش در حد مورد از شامص 3حداقل  راین،به دست آمده است. بناب 84/0( برابر با

ای از مقادیر مالصه 3هدول  .استمدل مناسب برازش مطلوب قرار دارد این امر نشان دهنده 

 و استاندارد ضرایب مقادیر 4 له شده و هدوهای برازش و مقادیر مشاهدتوصیه شده شامص

 .دهدمی نمایش را پژوهش متغیرهای از یک هر معناداری ضرایب

 . نتایج حاصل از مدل سامتاری4هدول 

 فرضیات مدل م  ومی پژوهش
ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 معناداری
 نتیجه

 اسالمی آزاد یهادانشگاه کارکنان و مدیران گوئیپاسخ و سازمانی تع د بین

 .دارد وهود رابطه مازندران استان غرب
 تائید 68/8 26/0

 اسالمی آزاد یهادانشگاه کارکنان و مدیران گوئیپاسخ و سازمانی  دالت بین

 .دارد وهود رابطه مازندران استان غرب
 تائید 36/8 31/0

ی انی بر روسازمسازمانی و  دالت  با توهه به مقادیر معناداری تأثیر هر دو متغیر تع د

سطح اطمینان  مازندران در استان غرب اسالمی آزاد هایدانشگاه گوئی مدیران و کارکنانپاسخ

 و مدیران گوئیپاسخ و سازمانی تع د وسازمانی  شود؛ بنابراین، بین  دالتدرصد تائید می 99

 .دارد وهود رابطه مازندران استان غرب اسالمی آزاد یهادانشگاه کارکنان
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 یریگجهینتبحث و 
مطالعه حاضر با هدف شنامت میزان رابطه  دالت سازمانی و تع د سازمانی با 

انجام شد. نتایج غرب استان مازندران  یآزاد اسالم یهادانشگاهگوئی مدیران و کارکنان پاسخ

 یآزاد اسالم یهادانشگاهگوئی مدیران و کارکنان این مطالعه نشان داد  دالت سازمانی با پاسخ

( و Rahmanian, et al, 2016رابطه دارد. این یافته همسو با مطالعه   غرب استان مازندران

 Gharae, et al, 2013 )ی رابطه دارد. بر دالت سازمانی با پاسخ گوئکه نشان دادند   است

 معلولی و  لت نظام یک اسا  بر طرفی از مدیران سوی از  دالت اسا  این یافته، اهرای

 به توانمی گوئیپاسخ  مده اهداف. ازهمله شود منجررهوع ارباب ب تر گوئیپاسخ به تواندمی

 از هلوگیری برای هاضعف تعیین اشتباهات، تصحیح برنامه، مطابق و درست  ملکرد از اطمینان

 بیشترین آوردن دست به و انسانی نیروی و مالی فیزیکی، منابع مؤثر کاربرد ها،آن تکرار

 یورب ره به  دالت اهرای دیگر طرف از. برد نام مقررات و قوانین صحیح اهرای کارایی،

 با آنان با که کنند احسا  کارکنان وقتی اینکه شد؛ یعنی منجر مواهد موسسه و سازمان بیشتر

 تع د و انگیزه افزایش این و شد مواهد انگیزه و تع د افزایش به منجر شودمی رفتار  دالت

هرگونه  .شد مواهد موسسه بیشتر یورب ره و بیشتر سوددهی و بیشتر مشتری هذب به منجر

و فرآیندهای رسمی سازمان و رفتار  هاهیها، روتر شدن پردامتاقدامی که منجر به  ادالنه

منجر به ایجاد  چراکه .را ب بود مواهد دادسازمان  یگوئسرپرستان با کارکنان شود سطح پاسخ

ی مطالعه حاضر نشان هاافتهاز سویی دیگر ی .در ذهن مشتریان مواهد شد سازمانتصویر ب تر از 

گوئی مدیران رابطه وهود دارد. این یافته با مطالعه داد بین تع د سازمانی با پاسخ

 Mohammadi, et al, 2018)  و Mousavi, 2018)  همخوان است که نشان دادند

 ازادراک کارکنان  و بر تع د سازمانی دارد مثبتی ریسازمان تأث اهتما ی یهاتیمسئول

 ,Abbaspourراستا،   نیدر هم. دارد ریگوئی اهتما ی بر تع د سازمانی تأثپاسخ

ی هاتی یک باال بردنمدیران پاسخگو باشند، با  کهیدرصورت( نیز نشان دادند ,Karami؛2016

مدماتی دریافتی مشتریان، مواهند توانست میزان تع د کارکنان را افزایش دهند. در تبیین این 



   
 97         ...  گوئی مدیران در دالت سازمانی و تع د سازمانی با پاسخرابطه                                                                      

 

منافع  مومی، ابزاری برای ب بود مدمات  کنندهنیتضم  نوانبهگوئی گ ت پاسخ توانیمیافته 

گوئی اشتیاق برای کمک به مشتری و  رضه مدمات به است. پاسخ هاسازمانو همچنین کنترل 

و را دربر دارد و در صورت قصور در این امر، نارضایتی و برداشت من ی نسبت به کی یت ا

. این دهدیمو میزان تع د مشتری را نسبت به سازمان کاهش  کندیممدمات ارائه شده را ایجاد 

بر  تواندیم یتع د سازمانکه نشان داد  ( بودBayer, 2018یافته از این نظر همسو با مطالعه  

 یهادوره ،یگوئی سازمانپاسخ شیه ت افزا شودیمبگذارد. پیشن اد  ریتأث سازمانگوئی پاسخ

و نحوه  ی دالت سازمان یبا اصول و مبان رانیمنظور آشنا شدن مدو مناسب به یکاف یآموزش

مود،  ردستانیشوند تا در تعامل با ز قیتشو رانیمد حالنیآن برگزار شود و در  یریکارگبه

 کنند. دهاست ا ی دالت سازمان هینظر یهاافتهی مالا از اصول و 
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