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 چکیده 

گانه آن شامل بلوغ فردی، فرایندی و سازمانی بر پلی کلینیک سالمت و دیابت ابعاد سههدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر بلوغ سازمان و 

های کمیی یییک بررسیی بیا اسی فادپ از پرسشینامه        ای و روشباشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی و از نوع علی مقایهتابان می

نیک سالمت و دیابت تابان  اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان بودپ و اس فادپ شدپ است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان پلی کلی

هیا و  نفر بود. روش گردآوری مباحث نظیری آن از ررییس سیایت    231ای گیری خوشهتعداد نمونه با توجه به فرمول کوکران و روش نمونه

  به دست آمدپ ISO 10014:2006منبع: اس اندارد غ سازمان یهای آن از رریس پرسشنامه ارزیابی درجه بلوای بودپ و دادپمنابع ک ابخانه

 است.

توان گفت م غیرهای فرعی تمرکز بر مشی ری، رهبیری، مشیارکت کارکنیان، روی یرد      همبس گی می با توجه به ن ایج بدست آمدپ از آزمون

ا تأمین کنندپ بیر اسیام منیافع م قابیل بیا م غییر       گیری و روابط بگرایانه به تصمیمفرآیندی، روی رد سیس می، بهبود مداوم، روی رد واقع

باشد. همچنین با توجه به ن یایج  مدیریت سازمان رابطه وجود دارد و بر اسام مقدار ضریب وی کرامر میزان این ارتباط در سطح باالیی می

مدیریت سازمان به میزان کمی از توان بیان داشت م غیرهای فرعی که در باال ذکر شد بر آزمون رگرسیون لجس یک اسمی چند وجهی می

واریانس م غیر وابس هیمدیریت سازمان  توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ و تحت تأثیر م غیرهای دیگری است کیه در ایین میدل نیامیدپ     

 است.

 

 .بلوغ منابع انسانی ، بلوغ فردی، بلوغ سازمانی، بلوغ رویه ، تعهد سازمانیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 می اصلی مدیریت عنصر عنوان که به انسان .دارد جوامع توسعه در ای عمدپ سهم است و سازمان زیرساخت هر ترین مهم یانسان نیروی

 بیا  کیه  محسیو  میی شیوند.    هیا  سیازمان  منابع ارزشمندترین کند عمل توسعه بزرگ مانع عنوان به و یا بیاورد ارمغان به را توسعه تواند

 هس ند ای توانایی های بالقوپ دارای منابع این .ببخشد تحقس سازمانی را اهداف توان می سازمان زایاج دیگر و آنان از صحیح ب ارگیری

 مأمورییت  و ت مییل  سطح عمل رد گس رش و حفظ در عوامل سایر از بیش انسانی منابع .می شوند فعل تبدیل به سازمانی محیط در که

 .دارد سازمان بس گی تحول و رشد در فرایند درگیر انسانی عوامل به وری بهرپ و کیفیت بهبود و دارد نقش سازمان

هیایی   سیازمان  تنهیا  است آن ویژگی ترین مداوم اصلی نوآوری های و پی در پی تغییرات که محیطی در و موجود رقاب ی وضعیت در

محیور،   دانیش  میاهر،  سیانی ان منیابع  دارای و کیردپ  درک را خیود  انسانی منابع نقش اس راتژیک که شد خواهند سرآمدی کسب به موفس

  23, ص. 2331یآرمس رانگ, باشند.  توانمند و نخبه : و تولید عامل ترین ارزش با انسانی شایس ه، منابع

لیاا   آیید،  میی  شیمار  بیه  سازمانی واقعی هر ثروت و اساسی های قابلیت کنندپ ایجاد و رقاب ی مزیت اصلی منبع و سرمایه ترین مهم

 هایگااریسیاست شناخت و انسانی نیروی صحیح هدایت مهارت، افزایش پایش عمل رد، اس عدادها، شناخت یهاحوزپ در گااری سرمایه

  .است ضروری امری آن ارتقای مؤثر بر

 احسیام   کیاری  هیای خالقییت  و ای ریشه تغییرات به نیاز هموارپ اند،مواجه جهانی رقاب ی محیط با ها سازمان که امروزی شرایط در

 اکثر عقب نماند، قافله از این ه برای و نسبی برخوردارند ثبات نوعی از و نیس ند کاری ثبات دارای هاسازمان دیگر که ایگونه هب شود. می

 سیازمان  درون بنیادی در تغییرات ایجاد در سعی خاصی جسارت و شجاعت و با گیرندمی بهرپ تغییر مدیریت هایمهارت از هاسازمان این

 و اق صاد کردن جهانی   در راس ایWTOجهانی ی سازمان توسط شدپ انجام های تالش و جهانی در اق صاد آمدپ وجود به تغییرات .دارند

 بازارهیای  بقیا در  و حضیور  بیرای  است کیه  رساندپ باور این به را توسعه حال در یا و یاف ه توسعه از اعم مخ لف رقابت، کشورهای افزایش

 کیه  مطلبیی  مییان  این در .دهند را افزایش خود های سازمان و صنایع پایری رقابت قابلیت و توان ایدب داخلی ح ی و جهانی ، ای منطقه

 بیر  و مناسیب  زمیان  در ب وانند تا باشد می بر روندها نظارت خارجی و و داخلی محیط به ها سازمان دائم توجه گیرد، قرار توجه مورد باید

 مهمیی  هیای  موضوع از ی ی .دهند وفس تغییر حال شرایط در با را خود آمیز، موفقیتای  شیوپ به مدت بلند های دورپ در ضرورت حسب

  .1002است یب ر،  سازمانی تعالی و کیفیت است، مسأله موردبحث سازمانی یا ملی حوزپ در مراکز فعال بیش ر در امروز که

 سیطو   در را و کیارگران  کارمنیدان  کارشناسان، ان،سرپرس  مدیران، از اعم سازمان در شاغل کارکنان کلیه سازمان، در انسانی عامل

 در رسیایی  و رشید  به دهه کنونی در و ریزی شدپایه بیس م سدپ دوم نیمه در که سازمانی بالندگی جنبش گیرد. در بر می شغلی مخ لف

 هیر  ریشیه  سیازمانی  بالندگی د.دار کامل سازگاری انسانی های واالیارزش با که است اس وار مفروضاتی پایه بر است، رسیدپ توجهی خور

 بالندگی« شمار به دگرگونی گونه هر بنیادی عامل و اصلی مایه را انسان و کندمی های جس جوتالش قلمرو در ش وفایی و توانمندی گونه

شناسی،  مردم ،شناسی جامعه روانشناسی، چون ایگس ردپ هایدانش درون از جنبش موازین این و اصول .در می آورد را انسانی  «انسان

 شمار در را بزرگ هایبه برترین دس یابی و گردانی،تازپ بهپویی، دگرگونی، و گیردمی سرچشمه رف اری دانشهای از دیگر بسیاری و اق صاد

  .2330یالحسینی،  است آوردپ را فراهم مناسب کارهای و ساز آنها به رسیدن برای و دادپ قرار خود نخس ین هایهدف

 شدپ ارائه هابا چالش مقابله برای هاییمدل نیز انسانی منابع حوزپ در شوندمی ارائه هاسازمان مش الت حل برای هامدل کلی رور به

 مدل دیگراست. هایقسمت در هادر بعضی م ان وقت رف ن هدر سبب کار مناسب توزیع عدم علت به که است این هاچالش از ی ی است

 سیس م بر مدل این تاکید رسد.نمی ثمر به ما هایتالش و کارهاراپ که چرا است این پاسخگوی  (P-CMM)کارکنان ظرفیت توانمندی

 انسیانی  منابع واثربخشی کارایی میزان سنجش برای مدل اس اندارد بلوغ مدل سطح دراین سازمان است. اس راتژی راس ای در و ی پارچه

 تواننید میی  کدامیک یا دارند قرار بدتر شرایطی در کدامیک بدانیم گیرد، که صورت یانسان منابع هایسیس م بین بندیاولویت وباید است

 بسیار های مدل حوزپ این بهبود عمل رد و انسانی منابع تعالی موضوع در و است هاییزمینه پیش و .باشند اثربخش ر و به ر دهند ن یجه

  است. شدپ ارائه زیادی

-میی  اخییر  هایدر دهه علمی مراکز و هااغلب سازمان دغدغه بینی محیطی،پیش غیرقابل و پویا اتتغییر با مواجهه در هاسازمان موفقیت

  مهم یرین  کیه  شیدپ  ارائیه  هیایی راپ حیل  نیامطمئن،  و بینیپیش غیرقابل تغییرات با این مواجهه پیشنهادهای مخ لف برای بین در باشد.

 بیه  نسیبت  تحیولی  اجیرای اقیدامات   در بالغ هایکه سازمان دهند می نشان لعاتمطا است. سازمان در بلوغ تش یالت برخورداری از هاآن

 بیه  کنند،می گااریسرمایه پاسخگوئی، و بیش ر پایریسرعت، انعطاف در زمینه که هایی سازمان نمایند. می عمل تر موفس خود هم ایان
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 و تصیمیمات  هیا سیسی م  بر تمام، هرچه سرعت به آوریفن و اق صادی اج ماعی، سیاسی، عوامل رسند، زیرامی اهدافشان به قوی اح مال

 پیایر  ام یان  نمیودن،  بیالغ  بیدون  سیازمان  بقیای  است و افزایش حال در همیشه رقبای بالغ وجود و مش ریان و نیاز گااردمی تأثیر افراد

 تیاکنون  کیه  ایین  بیه  توجیه  بیا  و اسیام  ینا بر میگیرد. قرار تهدید مورد شدت به هااین سازمان موفقیت صورت این غیر در و باشندنمی

مؤثر بر بلوغ نیروی انسانی  عوامل تا است آن بر پژوهش این است، نشدپ انجام مطالعه مورد سازمان بلوغ نیروی انسانی در مورددر  تحقیقی

 بیرای  را الزم راه ارهیای  و ساییشنا را عوامل اولویت این و موجود وضعیت رریس این از ب وان تا نمودپ بررسی را مطالعه مورد سازمان در

 .نماید ارائه سازمان در مدیریت

 و نمایید  را شناسیایی  عوامیل  ایین  میباشد. اگر سازمان، مطالعه بلوغ نیروی انسانی مورد بر تأثیرگاار عوامل شناسایی تحقیس این از هدف

 هس ند بالغ هایسازمان تنها امروزی در شرایط زیرا گردد، مندرپبه آن ن ایج از و بالغ نماید را خود توانندمی نماید، تقویت را آن هایمؤلفه

 تا است آن بدنبال سمینار این پاسخ دهند. محیطی تغییرات به باشند و موفس خود سازمانی اهداف کسب و رسالت انجام در توانند که می

نماید و  ی پارچه آوری هایی جدیدفن با و دس رم در عمناب صحیح مدیریت با ا ر های خودفعالیت باید مطالعه مورد سازمان که دهد نشان

 برای رسیدن به بلوغ سازمانی با توجه به نظریات به روز و کارآمد در زمینه مدیریت منابع انسانی به انجام برساند. 

 

 روش تحقیق

 شود.  فادپ از پرسشنامه  اس فادپ میهای کمی ییک بررسی با اسبرای انجام این پژوهش از روش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای و روش

 باشید. از  مشیغول بیه کیار هسی ند میی      2331جامعه آماری در این پژوهش کارکنان پلی کلینییک سیالمت و دیابیت تابیان کیه در سیال       

ان حیدود  ای اس فادپ شد که حجم جامعه بر اسام ارالعات بدست آمدپ از کارگزینی پلی کلینیک سالمت و دیابیت تابی  گیری خوشهنمونه

 آید.نفر بدست می 231گیری کوکران حجم نمونه برابر با نفر برآورد گردید، سپس بر اسام فرمول نمونه 100

از گیردد. بنیابراین   نفر برآورد می 100به منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران اس فادپ می گردد. با توجه به این ه حجم جامعه حدود 

همانطور در نظر گرف ه شد.  p=q=0.5، 01/0برابر با  dنمونه اس فادپ شد. در این حالت میزان خطا یا همان  فرمول زیر برای برآورد حجم

 .نفر می باشد 231گردد حجم نمونه که مالحظه می

اس اندارد، در این باشد. می  ISO 10014:2006در این پژوهش پرسشنامه ارزیابی درجه بلوغ سازمان یاس اندارد ابزار گردآوری ارالعات 

  اسی فادپ  1برای ارزیابی درجه بلوغ سازمان از دو نوع پرسشنامه خودارزیابی اولیه یپیوست الف  و پرسشنامه خودارزیابی جیامع یپیوسیت   

پرسش، درجه بلوغ سازمانی را  12ها هشت اصل مدیریت کیفیت است. پرسشنامه خودارزیابی اولیه در قالب اسام این پرسشنامه شود.می

یبسیار کیم    2های مربوط به هر اصل در پرسشنامه مشخص شدپ است. پاسخگو سطح بلوغ سازمان را از بین اعداد کند. پرسشیابی میارز

دهید. پرسشینامه ت میلیی    نماید و میانگین ام یازات هر اصل سطح بلیوغ سیازمان را در آن اصیل نشیان میی     یبسیار باال  مشخص می 1تا 

باشد و هماننید پرسشینامه خودارزییابی اولییه     پرسش می 67این اس اندارد در پیوست   آمدپ است که شامل  خودارزیابی جامع مربوط به

گانیه، اسی فادپ از نمیودار رادار را    شود. این اس اندارد در ادامه برای نشان دادن میزان بلوغ سازمان در هیر ییک از اصیول هشیت    ت میل می

اس اندارد در ش ل زیر آمدپ است. این نمودار کار سازمان را در پیدا کیردن اصیولی کیه در ایجیاد      کند. نمونه ارایه شدپ در اینپیشنهاد می

 کند. تر میبلوغ برای سازمان در اولویت قرار دارند را سادپ
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 (ISO 10014:2006نمودار رادار برای نشان دادن میزان بلوغ سازمان)استاندارد . 1شکل 

 

 های مربوط به پرسشنامه ارزیابی درجه بلوغ سازمانماده و گویه . 1دولج

 گویه های پرسشنامهماده

 یوست الف( پرسشنامه خود ارزیابی اولیه استاندارد

 سوال 3 تمرکز بر مش ری

 سوال 3 رهبری

 سوال 3 مشارکت کارکنان

 سوال 3 روی رد فرآیندی

 سوال 3 روی رد سیس می به مدیریت

 سوال 3 ود مداومبهب

 سوال 3 روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری

 سوال 3 روابط تأمین کنندپ بر اسام منافع م قابل

 پیوست ب( پرسشنامه خود ارزیابی جامع در استاندارد

 سوال 23 تمرکز بر مش ری

 سوال 23 رهبری

 سوال 20 مشارکت کارکنان

 سوال 6 روی رد فرآیندی

 سوال 3 ه مدیریتروی رد سیس می ب

 سوال 7 بهبود مداوم

 سوال 1 روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری

 سوال 3 روابط تأمین کنندپ بر اسام منافع م قابل

برای دس یابی به اهداف پژوهش و فرضیه ها از آمار توصیفی شامل محاسبه شاخص های آماری و تنظیم جدول توزیع فراوانی و از آمار 

در این پژوهش عوامیل بلیوغ در    گردد. با دو نمونه مس قل و همچنین رگرسیون چند م غیرپ و همبس گی اس فادپ می tمون اس نباری، آز

0

1

2

3

4

5

تمرکز بر مش ری

رهبری

مشارکت کارکنان

روی رد فرایندی

روی رد سیس می به مدیریت

بهبود مداوم

روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری

روابط با تأمین کنندپ بر اسام منافع

م قابل
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باشید اسی فادپ شیدپ    سازمان با توجه به پرسشنامه ارزیابی درجه بلوغ سازمان که بر اسام هشت اصل مدیریت کیفیت و در دو بخش میی 

کند و پرسشنامه ت میلی خودارزیابی جامع مربوط پرسش، درجه بلوغ سازمانی را ارزیابی می 12قالب  است. پرسشنامه خودارزیابی اولیه در

باشد از م غیرهای اصلی تحقیس هس ند که ارالعات حاصله به کامپیوتر پرسش می 67به این اس اندارد در پیوست   آمدپ است که شامل 

    مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.12یویرایش  SPSSافزار ها با نرمدادپ شد و دادپ
 

 یافته ها

مهم ترین و اصلی ترین مرحله هر پژوهش دس یابی به پاسخی است که محقس در پی آن بودپ است. بنیابراین تجزییه و تحلییل ارالعیات،     

یه و تحلیل دادپ های گردآوری شیدپ  های آماری به تجزبر اسام آزمون  یک تحقیس را برآورد می کند.  در این بخش  هدف نهایی از انجام

 می پردازیم. 12SPSS بر اسام نرم افزار 

 

 آمار توصیفی

آمار توصیفی به کلیه روش هایی ارالق می شود که به جمع آوری ، ربقه بندی ، تجزیه و تحلیل و در نهایت ن یجیه گییری از دادپ هیای    

ودار ها و شاخص ها ست. در حقیقت آمار توصیفی ارالعاتی اب دایی در رابطه خام می پردازد. آمار توصیفی شامل مجموعه ای از جداول، نم

با دادپ های خام که در حالت عادی غیر قابل درک هس ند در اخ یار ما قرار می دهد. در این بخش به آمار توصیفی دادپ های تحقیس میان  

 می پردازیم.
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 های آماری. توزیع و فراوانی مشخصات عمومی نمونه2جدول

 توزیع داده هامؤلفه

  %1/23نفر ی 71زن   %3/10نفری 76مرد  جنسیت

 سن
 17سال  11-10

  %6/23ینفر 

 نفر 11 سال 30-11

  %2/33ی

 نفر 30 سال 31-30

  %6/31ی

 21سال  20-31

  %2/3ینفر 

 سال به باال  20

  %2/3ینفر  21

میزان 

 تحصیالت

نفر  23دیپلم 

  %3/3ی

نفر  21کاردانی 

 %2/22ی

نفر  11شناسی کار

  %2/33ی
  %3/32نفر ی 21سی ارشد اکارشن

نفر  20دک ری 

  %7/6ی

سمت 

 شغلی
  %1/21نفر ی 10مدیر 

نفر  22معاون 

  %7/20ی

 23کارمند اداری 

  %2/37نفر ی

 32کارشنام 

  %3/11نفر ی

نفر  27کارمند خدماتی 

  %2/21ی

سابقه 

 خدمت

نفر  12سال  1-3

  %3/20ی

نفر  37سال  3-1

  %3/16ی

نفر  11سال  22-3

  %23-3ی

 1سال  22-22

  %3/3نفر ی

نفر  21سال به باال  22

  %3-2ی

انید. از نظیر سین    توان گفت از نظر جنسیت مردان میزان بیش ری را بیه خیود اخ صیاص دادپ   می 1با توجه به ن ایج بدست آمدپ از جدول 

بیش ر افراد حاضر در این میزان تحصیالت د. ها را دارا هس نمیانگین سال حجم بیش ری از نظر تعداد نسبت به دیگر 11-30میانگین سنی 

 3-1میانگین  دهند و در رابطه  با سابقه خدمتباشد و همچنین بیش رین پاسخگویان را کارمندان اداری تش یل میکارشناسی میپژوهش 

 باشد. تعداد پاسخگویان را در این پژوهش دارا میسال بیش رین 

 نمایید.آمار توصیفی م غیرهای مس قل تحقیس را مشاهدپ می 3پ در جدول شمار

 

 آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق .3جدول 

 م وسط خیر بله میزان تاثیر عوامل موثر بر مدیریت سازمان

 نمرپ کل تمرکز بر مش ری
 22 213 112 تعداد

 3.13 33.30 17.16 درصد

 نمرپ کل رهبری
 13 236 100 تعداد

 22.3 32.7 10.12 ددرص

 نمرپ کل مشارکت کارکنان
 60 233 236 تعداد

 26.73 31.20 26.11 درصد

 نمرپ کل روی رد فرایندی
 32 223 236 تعداد

 10.21 13.30 23.61 درصد

 نمرپ کل روی رد سیس می به مدیریت
 37 217 232 تعداد

 12.61 32.31 27.27 درصد

 نمرپ کل بهبود مداوم
 33 222 233 تعداد

 10.37 13.63 10.11 درصد

 گیریگرایانه به تصمیمنمرپ کل روی رد واقع
 37 222 213 تعداد

 12.12 31.70 20.21 درصد

 کنندپ بر اسام منافع م قابلنمرپ کل روابط با تأمین
 227 212 213 تعداد

 13.13 30.17 20.21 درصد

ان گفت اکثر افراد مع قدند که کلیه م غیرهای اصلی تحقیس بیر میدیریت سیازمان تیاثیر     با توجه به ن ایج بدست آمدپ از جدول فوق می تو

 دارند.
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 آمار استنباطی

 آزمونهای همبستگی (1

بطور کلی برای آزمون فرضیه های ارتباط بین مدیریت سازمان و عوامل موثر بر آن یتمرکز بر مش ری، رهبری، مشارکت کارکنان، روی یرد  

 می به مدیریت، بهبود مداوم، روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری و روابط با تامین کنندپ بر اسام منافع م قابل  فرآیندی، روی رد سیس

 از آزمون کای اس وار اس قالل اس فادپ می کنیم.

 

 به نظر می رسد بین تمرکز بر مشتری و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .1

 ها توزیع درصدها و نسبت. 4جدول 

 جمع میانگین خیر بله تمرکز بر مش ری مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 0 73 تعداد

 26.6 0 0 32.0 درصد

 بلوغ رویه
 22 0 31 21 تعداد

 33.3 0 72.1 27.0 درصد

 بلوغ سازمان
 11 1 10 0 تعداد

 23.3 200.0 33.1 0.0 درصد

 جمع
 231 1 11 61 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.723ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       220.631کای اس وار= 

می توان گفت که تمرکز بر مش ری بر روی مدیریت سازمان موثر است و در ن یجه بین این دو م غییر   .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 انگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح م وسطی است.رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بی

 

 به نظر می رسد بین رهبری و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .2

 توزیع درصدها و نسبت ها .5جدول 

 جمع میانگین خیر بله رهبری مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 0 73 تعداد

 26.6 0.0 0.0 32.0 درصد

 یهبلوغ رو
 22 0 20 2 تعداد

 33.3 0.0 33.3 7.0 درصد

 بلوغ سازمان
 11 10 1 0 تعداد

 23.3 200.0 22.2 0.0 درصد

 جمع
 231 10 21 76 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.333ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       103.02کای اس وار= 

می توان گفت که رهبری بر روی مدیریت سازمان موثر است و در ن یجیه بیین ایین دو م غییر رابطیه       .sigس وار و با توجه به مقدار کای ا

 وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح باالیی می باشد.
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 معناداری وجود دارد.به نظر می رسد بین مشارکت کارکنان و مدیریت سازمان ارتباط  .3

 توزیع درصدها و نسبت ها .6جدول 

 جمع میانگین خیر بله مشارکت کارکنان مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 0 73 تعداد

 26.6 0.0 0.0 200.0 درصد

 بلوغ رویه
 22 0 22 0 تعداد

 33.3 0.0 31.6 0.0 درصد

 بلوغ سازمان
 11 13 1 0 تعداد

 23.3 200.0 2.3 0.0 درصد

 جمع
 231 13 27 73 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.36ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       123.27کای اس وار= 

غیر می توان گفت که مشارکت کارکنان بر روی مدیریت سازمان موثر است و در ن یجه بین این دو م  .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح بسیار باالیی می باشد.

 

 به نظر می رسد بین رویکرد فرآیندی و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .4

 توزیع درصدها و نسبت ها .7جدول 

 جمع میانگین خیر هبل روی رد فرآیندی مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 0 73 تعداد

 26.6 0.0 0.0 31.1 درصد

 بلوغ رویه
 22 1 33 3 تعداد

 33.3 6.2 200.0 2.1 درصد

 بلوغ سازمان
 11 11 0 0 تعداد

 23.3 31.7 0.0 0.0 درصد

 جمع
 231 16 33 77 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.321ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       132.067کای اس وار= 

می توان گفت که روی رد فرآیندی بر روی مدیریت سازمان موثر است و در ن یجه بین این دو م غییر   .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 ارتباط در سطح بسیار باالیی می باشد.رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این 

 

 به نظر می رسد بین رویکرد سیستمی به مدیریت و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .5

 توزیع درصدها و نسبت ها. 8جدول 

 جمع میانگین خیر بله روی رد سیس می به مدیریت مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 1 72 تعداد

 26.6 0.0 2.3 200.0 درصد

 بلوغ رویه
 22 2 20 0 تعداد

 33.3 23.3 31.1 0.0 درصد

 11 11 0 0 تعداد بلوغ سازمان
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 23.3 37.1 0.0 0.0 درصد

 جمع
 231 13 21 72 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.311ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       111.623کای اس وار= 

می توان گفت که روی رد سیس می به مدیریت بر روی مدیریت سازمان موثر اسیت و در ن یجیه بیین     .sigه به مقدار کای اس وار و با توج

این دو م غیر رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح بسییار بیاالیی میی    

 باشد.

 

 ن بهبود مداوم و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.به نظر می رسد بی .6

 توزیع درصدها و نسبت ها. 9جدول 

 جمع میانگین خیر بله بهبود مداوم مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 0 73 تعداد

 26.6 0.0 0.0 31.1 درصد

 بلوغ رویه
 22 3 33 3 تعداد

 33.3 20.6 200.0 2.1 درصد

 بلوغ سازمان
 11 11 0 0 ادتعد

 23.3 33.3 0.0 0.0 درصد

 جمع
 231 13 33 77 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.313ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       116.132کای اس وار= 

موثر است و در ن یجه بین این دو م غیر رابطه می توان گفت که بهبود مداوم بر روی مدیریت سازمان  .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح بسیار باالیی می باشد.

 

 به نظر می رسد بین رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .7

 زیع درصدها و نسبت هاتو. 11جدول

 جمع میانگین خیر بله روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 20 13 تعداد

 26.6 0.0 12.3 200.0 درصد

 بلوغ رویه
 22 6 36 0 تعداد

 33.3 12.3 63.6 0.0 درصد

 بلوغ سازمان
 11 11 0 0 تعداد

 23.3 63.2 0.0 0.0 درصد

 جمع
 231 31 26 13 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.313ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       263.706کای اس وار= 

می توان گفت که روی رد واقع گرایانه به تصمیم گیری بر روی مدیریت سازمان موثر است و در ن یجه  .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 ین این دو م غیر رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح باالیی می باشد.ب
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 به نظر می رسد بین روابط با تامین کننده بر اساس منافع متقابل و مدیریت سازمان ارتباط معناداری وجود دارد. .8

 هاتوزیع درصدها و نسبت . 11جدول 

 جمع میانگین خیر بله روابط با تامین کنندپ بر اسام منافع م قابل مدیریت سازمان

 بلوغ فردی
 73 0 20 13 تعداد

 26.6 0.0 11.0 200.0 درصد

 بلوغ رویه
 22 22 30 0 تعداد

 33.3 31.3 61.0 0.0 درصد

 بلوغ سازمان
 11 11 0 0 تعداد

 23.3 72.2 0.0 0.0 درصد

 جمع
 231 33 20 13 تعداد

 200.0 200.0 200.0 200.0 درصد

 =.0.0sig      0.616ضریب وی کرامر=       2درجه آزادی=       212.263کای اس وار= 

می توان گفت که روابط با تامین کنندپ بر اسام منافع م قابل بر روی مدیریت سازمان موثر اسیت و   .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

ن این دو م غیر رابطه وجود دارد. همچنین مقدار ضریب وی کرامر بیانگر این مطلب است که میزان این ارتباط در سطح باالیی در ن یجه بی

 می باشد.

 

 های رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهیآزمون  (2
لجسی یک اسیمی    برای آزمون فرضیه های مربوط به پیش بینی مدیریت سازمان بیه وسییله عوامیل میوثر بیر آن از آزمیون رگرسییون       

 چندوجهی اس فادپ می شود.

در کلیه این آزمون ها ربقه اول م غیر وابس ه یبلوغ فردی  بعنوان ربقه مرجع در نظر گرف ه شدپ است و ربقیات دیگیر یبلیوغ روییه و     

 بلوغ سازمان  را برحسب آن سنجیدپ ایم.

 

 فرضیات مربوط به رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی( 2-1

 تمرکز بر مشتری بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد. به نظر می رسد .1

 =.0.23sig          2درجه آزادی=       6.336کای اس وار= 

مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی نیست بنابراین تمرکز بر مش ری قابلیت پییش   .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 یریت سازمان را ندارد.بینی مد

 جدول ضرایب تعیین.12جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.033 0.022 0.010 

هس ند می توان گفت که مییزان بسییار کمیی از وارییانس م غییر وابسی ه یمیدیریت         %2.2تا  %1با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 میزان این واریانس تحت تاثیر م غیرهایی است که در مدل نیامدپ اند. سازمان  توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ و بیش ترین
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 به نظر می رسد رهبری بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد. .2

 =.0.03sig          2درجه آزادی=       22.336کای اس وار= 

گفت مدل نهایی مدل خوبی نیسیت بنیابراین رهبیری قابلییت پییش بینیی        مربوط به آن می توان .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 مدیریت سازمان را ندارد.

 جدول ضرایب تعیین .13جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.031 0.032 0.020 

ر وابسی ه یمیدیریت   هس ند می توان گفت که مییزان بسییار کمیی از وارییانس م غیی      %3.2تا  %2با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 سازمان  توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ و بیش ترین میزان این واریانس تحت تاثیر م غیرهایی است که در مدل نیامدپ اند.
 

 به نظر می رسد مشارکت کارکنان بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد. .3

 Bجدول نسبت بخت و ضرایب . 14جدول 

  B آمارپ والد .Sig خت هانسبت ب

 تاثیر زیاد مشارکت کارکنان 2.121 1.002 0.011 2.763

 تاثیر م وسط مشارکت کارکنان 3.367 6.311 0.001 13.110 بلوغ رویه

 بی تاثیری مشارکت کارکنان 0   

 تاثیر زیاد مشارکت کارکنان 0.721 3 0.001 1.712

 تاثیر م وسط مشارکت کارکنان 2.221 22.011 0.002 21.000 بلوغ سازمان

 بی تاثیری مشارکت کارکنان 0   

 =.0.002sig          2درجه آزادی=       23.316کای اس وار= 

 مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی است. .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 :"بلوغ رویه نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 
آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تیاثیر م وسیط عامیل مشیارکت کارکنیان        .sigمقدار  تاثیر م غیر مشارکت کارکنان، در مورد

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زیاد عامل مشارکت کارکنان به بی  Bاست و از ررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب  0.01کوچ  ر از 

 تاثیر م وسط به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ رویه افزایش می یابد. تاثیری آن و نیز از

 :"بلوغ سازمان نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 
ی است و از ررف 0.01آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تاثیر م وسط مشارکت کارکنان  کوچ  ر از  .sigدر این مورد نیز مقدار 

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زیاد عامل مشارکت کارکنان به بی تاثیری آن و نیز از تاثیر م وسیط   Bبا توجه به عالمت مثبت ضریب 

 به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ سازمان افزایش می یابد.

 جدول ضرایب تعیین. 15جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.611 0.323 0.776 

هس ند می توان گفت که میزان خوبی از واریانس م غیر وابسی ه یمیدیریت سیازمان      %32تا  %76با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ است.
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 رد.به نظر می رسد رویکرد فرآیندی بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دا .4

 Bجدول نسبت بخت و ضرایب  .16جدول 

  B آمارپ والد .Sig نسبت بخت ها

 تاثیر زیاد روی رد فرآیندی 1.311 6.102 0.021 3.317

 تاثیر م وسط روی رد فرآیندی 7.232 3.311 0.026 22.210 بلوغ رویه

 بی تاثیری روی رد فرآیندی 0   

 د فرآیندیتاثیر زیاد روی ر 0.631 3.312 0.032 6.712

 تاثیر م وسط روی رد فرآیندی 1.121 21.721 0.012 21.620 بلوغ سازمان

 بی تاثیری روی رد فرآیندی 0   

 =.0.012sig          2درجه آزادی=       11.613کای اس وار= 

 مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی است. .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 :"بلوغ رویه نسبت به بلوغ فردی"رد تاثیر در مو
آمارپ والد برای هر دو ربقه یتیاثیر زییاد و تیاثیر م وسیط عامیل روی یرد فرآینیدی          .sigمقدار  در مورد تاثیر م غیر روی رد فرآیندی،

اد عامل روی رد فرآیندی به بیی  برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زی Bاست و از ررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب  0.01کوچ  ر از 

 تاثیری آن و نیز از تاثیر م وسط به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ رویه افزایش می یابد.

 :"بلوغ سازمان نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 

اسیت و از   0.01وسط عامل روی رد فرآیندی  کیوچ  ر از  آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تاثیر م  .sigدر این مورد نیز مقدار 

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زیاد عامل روی رد فرآیندی به بیی تیاثیری آن و نییز از تیاثیر      Bررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب 

 م وسط به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ سازمان افزایش می یابد.

 جدول ضرایب تعیین .17ول جد

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.723 0.612 0.231 

هس ند می توان گفت که میزان خوبی از واریانس م غیر وابسی ه یمیدیریت سیازمان      %61تا  %23با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ است.
 

 دیریت بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد.به نظر می رسد رویکرد سیستمی به م .5

 Bجدول نسبت بخت و ضرایب . 18جدول 

  B آمارپ والد .Sig نسبت بخت ها

 تاثیر زیاد روی رد سیس می به مدیریت 2.671 7.312 0.021 21.112

 مدیریتتاثیر م وسط روی رد سیس می به  3.321 21.672 0.013 31.210 بلوغ رویه

 بی تاثیری روی رد سیس می به مدیریت 0   

 تاثیر زیاد روی رد سیس می به مدیریت 0.731 6.330 0.011 3.712

 تاثیر م وسط روی رد سیس می به مدیریت 3.221 20.121 0.021 13.723 بلوغ سازمان

 بی تاثیری روی رد سیس می به مدیریت 0   

 =.0.037sig          2آزادی= درجه       23.323کای اس وار= 

 مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی است. .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 :"بلوغ رویه نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 
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اثیر م وسیط عامیل روی یرد    آمارپ والد برای هر دو ربقه یتیاثیر زییاد و تی    .sigمقدار  در مورد تاثیر م غیر روی رد سیس می به مدیریت،

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زییاد عامیل    Bاست و از ررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب  0.01سیس می به مدیریت  کوچ  ر از 

رویه افزایش روی رد سیس می به مدیریت به بی تاثیری آن و نیز از تاثیر م وسط به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ 

 می یابد.

 :"بلوغ سازمان نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 

 0.01آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تاثیر م وسط عامل روی رد سیس می به مدیریت  کوچ  ر از  .sigدر این مورد نیز مقدار 

غییر از تاثیر زیاد عامل روی یرد سیسی می بیه میدیریت بیه بیی       برای این م غیر، با ت Bاست و از ررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب 

 تاثیری آن و نیز از تاثیر م وسط به بی تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ سازمان افزایش می یابد.

 جدول ضرایب تعیین . 19جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.176 0.733 0.322 

هس ند می توان گفت که میزان خوبی از واریانس م غیر وابسی ه یمیدیریت سیازمان      %60تا  %32تعیین که بین  با توجه به مقادیر ضرایب

 توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ است.

 

 به نظر می رسد بهبود مداوم بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد. .6

 Bجدول نسبت بخت و ضرایب  . 21جدول 

  B آمارپ والد .Sig خت هانسبت ب

 تاثیر زیاد بهبود مداوم 1.331 1.671 0.013 20.312

 تاثیر م وسط بهبود مداوم 20.321 27.672 0.033 22.210 بلوغ رویه

 بی تاثیری بهبود مداوم 0   

 تاثیر زیاد بهبود مداوم 0.721 3.330 0.021 3.371

 یر م وسط بهبود مداومتاث 1.122 21.312 0.012 17.723 بلوغ سازمان

 بی تاثیری بهبود مداوم 0   

 =.0.017sig          2درجه آزادی=       11.712کای اس وار= 

 مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی است. .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 :"بلوغ رویه نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 
آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تاثیر م وسط عامیل بهبیود میداوم  کیوچ  ر از      .sigمقدار  ر  بهبود مداوم،در مورد تاثیر م غی

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زیاد عامل بهبود مداوم به بی تاثیری آن و نیز  Bاست و از ررفی با توجه به عالمت مثبت ضریب  0.01

 تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ رویه افزایش می یابد.از تاثیر م وسط به بی 

 :"بلوغ سازمان نسبت به بلوغ فردی"در مورد تاثیر 
است و از ررفی  0.01آمارپ والد برای هر دو ربقه یتاثیر زیاد و تاثیر م وسط عامل بهبود مداوم  کوچ  ر از  .sigدر این مورد نیز مقدار 

برای این م غیر، با تغییر از تاثیر زیاد عامل بهبود مداوم به بی تاثیری آن و نیز از تاثیر م وسط به بیی   Bت مثبت ضریب با توجه به عالم

 تاثیری آن، اح مال تاثیر بلوغ فردی به جای بلوغ سازمان افزایش می یابد.

 جدول ضرایب تعیین. 21جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.271 0.721 0.312 

هس ند می توان گفت که میزان خوبی از واریانس م غیر وابسی ه یمیدیریت سیازمان      %72تا  %31توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین  با

 توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ است.
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به نظر می رسد رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پيیش بینيی آن را    .7

 د.دار

 =.0.13sig          2درجه آزادی=       2.122کای اس وار= 

مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی مدل خوبی نیست بنابراین روی رد واقع گرایانه بیه تصیمیم    .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 گیری قابلیت پیش بینی مدیریت سازمان را ندارد.

 جدول ضرایب تعیین. 22جدول 

 مک فادن نیجل کرک ونلکاکس 

0.212 0.032 0.012 

هس ند می توان گفت که میزان بسییار کمیی از وارییانس م غییر وابسی ه یمیدیریت        %21.2تا  %1با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 ل نیامدپ اند.سازمان  توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ و بیش ترین میزان این واریانس تحت تاثیر م غیرهایی است که در مد

 

به نظر می رسد روابط با تامین کننده بر اساس منافع متقابل بر مدیریت سازمان موثر است یعنی قابلیت پیش بینيی   .8

 آن را دارد.

 =.0.013sig          2درجه آزادی=       7.762کای اس وار= 

مدل خوبی نیست بنابراین روابط با تامین کنندپ بر اسیام  مربوط به آن می توان گفت مدل نهایی  .sigبا توجه به مقدار کای اس وار و 

 منافع م قابل قابلیت پیش بینی مدیریت سازمان را ندارد.

 جدول ضرایب تعیین .23جدول 

 مک فادن نیجل کرک کاکس ونل

0.033 0.031 0.021 

ر کمیی از وارییانس م غییر وابسی ه یمیدیریت      هس ند می توان گفت که مییزان بسییا   %3.3تا  %2با توجه به مقادیر ضرایب تعیین که بین 

 سازمان  توسط مدل مورد نظر تبیین شدپ و بیش ترین میزان این واریانس تحت تاثیر م غیرهایی است که در مدل نیامدپ اند.

 

  گیریبحث و نتیجه
 بیا  یهر سیازمان،  مدیریت زمینه رد سازمان وضعیت موجود شناخت سازمان، در مدیریت توسعه مراحل سازماندهی برای این ه به توجه با

سیازمان   جیاری  دهندة وضعیت نشان سطح این که گیردمی قرار بلوغ از سطحی در دادپ، مدیریت انجام زمینه در که هاییفعالیت به توجه

 همیانطور  ست.ا حیاتی و امر ضروری بهبود و کارگیری برای به سازمان یک گیری برتصمیم مؤثر عوامل تعیین و است  مدیریت زمینه در

 توسعه بلوغ مدل یک بلوغ نیروی انسانی از رریس بر تأثیرگاار عوامل شناسایی تحقیس این از هدف گردید، مطر  پژوهش هم اب دای در که

جهیت   راهنمیایی  عنیوان  بیه  کیه  مدل این با ب ارگیری ب وانند ها سازمان تا است، ها و شاخص عوامل این بر مب نی دانش مدیریت یاف ه

 تحقیس این همچنین نمایند، کسب را الزم بهرپ اس فادپ کردپ و آن از است هاسازمان در مدیریت سازی پیادپ های قابلیت بهبود و ابیارزی

 :به کند می کمک

 و شاخص عامل هر در مطلو  و آل ایدپ حالت به نسبت سازمان ضعف و قوت نقاط شناخت. 

 سازمان در مدیریت بلوغ سطح شناخت. 

 مدیریت زمینه در سازمان موجود وضعیت شناخت. 

 توسعه یاف یه  بلوغ مدل عوامل و هابندی شاخص اولویت به توجه با را سازمان سازمان، جاری وضعیت بهبود راس ای در سپس 

به  ب واند و بهبود دهد را خود های شاخص و عوامل وضعیت تری دقیس و مناسب ریزی با برنامه تا کند می آگاپ تحقیس مدیریت

 یابد. دست بلوغ باالتر سطح

 در چرا که گردد، معرفی و شناسایی مدیریت های موفقیت پروژپ بر مؤثر کلیدی عوامل تا شد سعی اهداف این شدن محقس برای بنابراین

 .شود می به موفقیت محدود، منجر های حوزپ سری یک در مالحظه قابل ن ایج وکار، کسب های فعالیت دیگر مدیریت، مانند های تالش
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 سیازمانی  برای پایدار مزیت رقاب ی ایجاد باعث و هس ند م نوع عوامل بسیار این .شوند می نامبردپ موفقیت عوامل عنوان به ها حوزپ این

 شیوند،  میی  شناسیایی  ها موفس فعالیت سازی پیادپ از پس اغلب موفقیت حیاتی عوامل همچنین کند. می منابع اس فادپ از که شوند می

 بیرای  مناسبی مبنای همچنین مدیریت باشند بهبود و کارگیری به سازمان در یک گیری تصمیم برای مناسبی مبنای نندتوا می بنابراین

 .بگیرند قرار هس ند نظرشان مورد های حوزپ اجرایی راهنمای که های بلوغ مدل در اس فادپ

 روی رد سیس می بیه میدیریت، بهبیود میداوم، رویی یرد       یتمرکز بر مش ری، رهبری، مشارکت کارکنان، روی رد فرآیندی، عامل 3 بنابراین

 سیپس  میدیریت رسیید.   حیوزپ  خبرگیان  به تأیید و اس خراج گیری و روابط با تأمین کنندپ بر اسام منافع م قابل گرایانه به تصمیمواقع

بلوغ  مدل یک به توسعه شدپ ساییشنا بلوغ های مدل ارزیابی و بررسی با همچنین و .محاسبه گردید عامل هر های شاخص وزن و اولویت

 مطالعیه  میورد  سیازمان  میدیریت در  سطح بلوغ سنجش به عمل در سپس و پرداخ یم ها شاخص و عوامل این بر سازمان مب نی مدیریت

 .شد پرداخ ه

ش تنها منبع مطمئن بیرای  رور مداوم تغییرات عوامل محیطی را در نظر گرفت. با توجه به این ه دانبرای دس یابی به بلوغ، سازمان باید به

های مدیریت بلیوغ سیازمان و تعهید سیازمانی و     آید، در این پژوهش، ضمن معرفی مدلشمار میها بهایجاد مزیت رقاب ی پایدار در سازمان

دیریت به یر  هیای بلیوغ کارکنیان بیرای می     گیری درجه بلوغ سازمان ارائه گردیدپ است. روی رد اصلی این پژوهش، اس فادپ از فعالیتاندازپ

کارمندان مورد بررسی مربوط به پلی کلینیک سالمت و دیابیت تابیان میی     تغییرات محیطی سازمان جهت ایجاد تعهد سازمانی بودپ است.

 باشند.

اهمیت بلوغ کارمندان واضح و مبرهن است و زمینه ی ایجاد تعهد سازمانی برای پایرش و هم اری کارمندان را برای تغیییرات محیطیی و   

وز شدن سیس م کاری را منجر خواهد شد.  معیارهایی برای تعریف و اندازپ گیری میزان بلوغ که ارتبیاط بسییار نزدی یی بیا مراجعیه ی      بر

بیش ر بیماران و در نهایت به تعهد کارمندان منجر می شود که هم بالغ شدن سازمان و هیم سیودآوری بیشی ر از بابیت مراجعهیی بیشی ر       

برای حفظ و ارتقا تعهد به بلوغ افراد، آموزش مداوم کارمندان را الزم می باشد. برای تحقیقات در آیندپ ابعاد آموزش بیماران مورد می شود. 

 مدرن برای تسهیل بلوغ سازمانی پیشنهاد می شود.
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