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Abstract
The purpose of this study was to predict perceived
performance of employees through Organizational
Intelligence Components in the Electricity Distribution
Company of Isfahan Province. The research was a
correlational study. The population consisted of all
employees in the Isfahan Electricity Distribution
Company. Among all, 133 people were sampled
using simple random sampling. The research tools
consisted of Albrecht's Organizational Intelligence
Questionnaire (2003) and the Perceived Performance
Questionnaire (researcher-made). The data were
analyzed through Pearson's correlation coefficient
and stepwise regression. The results of Pearson's
correlation coefficient showed that there were
positive and significant relationships between all
components of organizational intelligence and
perceived performance of employees (P<0.001).
The results of stepwise regression analysis indicated
that three components i.e application of knowledge,
the willingness to change and the pressure of
performance were the best predictors of employees’
perceived performance and could predict 60.8% of
employees’ perceived performance at the level of
(P<0.01). But strategic perspective, common fate,
morale and being a unionist weren’t able to predict
perceived performance of employees.
Keywords: perceived performance of employees,
components of organizational intelligence, Electricity
Distribution Company.
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چکیده
 پیشبینی عملکرد ادراکشدۀ کارکناا باا،هدف از این پژوهش
استفاده از مؤلفههای هوش سازمانی در شرکت توزیع بار اساتا
 جامعۀ آمااری. طرح پژوهش از نوع همبستگی است.اصفها بود
همۀکارکنا ستاد شرکت توزیع بر استا اصفها بودناد کاه از
 نفر به شایوۀ تاااد ی سااده باهعناوا راروه نموناه311 میا آنها
 پرسشاانامۀ هااوش،  ابااعار جمااعآوری اطالعااا.انتخاااش شاادند
) و پرسشاانامۀ عملکاارد ادراکشااده3001 سااازمانی آلبرا اات
 دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرساو.محققسا ته) بود
 یا تههای حاصال از.و تحلیل رررسیو رام به رام تحلیل رردید
ضریب همبستگی پیرساو نشاا داد کاه باین تماامی مؤلفاههاای
هوش ساازمانی و عملکارد ادراکشادۀ کارکناا راب اۀ مثبات و
 نتاااایا حاصااال از تحلیااال.)P≥0/003 معنااااداری وجاااود دارد
 میل به،رررسیو رام به رام نشا داد که سه مؤلفۀ کاربرد دانش
 بهتاارین پاایشبیناایکنناادههااای عملکاارد،تغییاار و شااار عملکاارد
 درصااد عملکاارد00/8 ادراکشاادۀ کارکنااا بودنااد و در جمااع
) پااایشبینااایP≥0/003
ادراکشااادۀ کارکناااا را در سااا
، سرنوشات مشاترک، اماا ابعااد مشا اناداز راهباردی،میکردناد
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مقدمه
موفق بودن یا نبودن سازمانها با عملکرد کارکنان آنها سننیده
میشنود .عملکنرد کارکننان ندنا عناب متغدرهنا فنرد نظدنر
عواننناییهننا ،مهننار هننا نهنننی و روانننی و پد نندنۀ زنننه،ی،
متغدرهننا روانشنننايتی ماننننه ادراك ،نگننرش ،شيتنند ،
یاد،در  ،انگدا و متغدرها سازمانی از جمله منناب  ،رهبنر ،
پرداي هنا ،سنايتار و حنرغ شنغلی اسن دوشن و شنو ر،4
 .)4234عملکرد فرد کارکنان ممکن اس عح عأثدر عوامن
،ونا،ونی نظدر ویژ،یها شيتدتی ،دانش و مهار  ،هنوش،
انگدا و نگرش شغلی قرار ،درد .امروز عوسن ۀ سنازمانهنا و
پد رفتهعر شهن شدو ها کنار در سنازمان موجن ،ردینه
ساز،ار با شرایط متغدر کار و عملکرد بهدنۀ کارکنان ندازمنه
هوشمنه بد تر نسب به ،ذشته باشه .به همدن د د هوش
سازمانی بهعنوان یکی از متغدرها مهم و عأثدر،ذار بر عملکرد
کارکنان يودنمایی میکنه .نبود نظام کسن بنازيورد ،امکنان
بهدسن آوردن احالعنا شزم بنرا رشنه ،عوسن ه و بهبنود
ف ا د ها سازمان را غدرممکن منیسنازد کنه سنرانیام اینن
پهیه  ،مرگ سازمانی اس  .همچنندن ارزینابی و اننهاز ،دنر
عملکرد موج هوشمنه سازمان و برانگديتن افراد در جه
رفتار مطلوب میشود شدروانی و موسو .)11 :4232 ،
ارزیابی عملکرد عبار اس از انهاز ،دنر عملکنرد از
حریق مقایسۀ وض موجود با وض مطلوب یا ایه آل بر اساس
شايصها از پدش ع ددنشه که يود واجه ویژ،یها م دن
باشه شندروانی و موسنو  ،)12 :4232 ،امنا اقنهام منتثرعر و
پد رفتهعر از آن مهیری عملکنرد اسن  .منهیری مبتننی بنر
عملکرد رویکرد نظاممنه اس که از حریق فراینهها ع دندن
اهننها راهبننرد عملکننرد ،سنننیش عملکننرد ،جمن آور و
عیایه و عحلد داد ها عملکرد ،بنازنگر ،ناارش داد هنا
عملکرد و بهکار،در این داد هنا بنه بهبنود عملکنرد سنازمان
میانیامه همان منب  .)5 :از اینرو سازمان هنا بنه شندو هنا
،ونا،ون سن ی در منهیری عملکنرد ينود دارننه .منهیری
عملکرد با ع ریف و عفسدر هه هنا ،راهبنردهنا سنازمانی و
عوجه به اهها فنرد کارکننان و م دارهنا عملکنرد شنرو
میشود .منهیری عملکنرد رفتنار فنرد و سنازمانی را ارعقنا
میدهه و عملکرد را از سطوغ پایدن عا باش بهبنود منیبي نه.
یافتهها پژوه ی ن ان میدهنه ،سازمانهایی کنه از منهیری
عملکرد بريوردارنه بهر ور بد نتر دارننه يلدلنیعراقنی،
یقدن و و جواهردشتی.)4231 ،
2. Simic
4. Albrecht, Karl

امروز سازمانها با شرایط دایماً متغدر در محدط اقتتناد ،
فناورانه ،اجتماعی ،فرهنگی و سداسی روبهرو هسنتنه .واکننش
موفقد آمدنا و پوینا سنازمانهنا بنه عواننایی آنهنا در ارا نۀ
احالعا مرعبط و یافتن به موق را ح مناس برا م کال
روبه رو شه با آنها بستگی دارد .با عوجنه بنه اینن امنر عوجنه
نظریهپردازان سازمانی ،بر حراحی عواناییها فکر سازمان و
از جهتی دیگر بر یکپارچگی فناور ها احالعناعی و ارعبناحی
متمرکا اس که نتدیۀ اینن روننه ،مفهنوم جهینه در نظرینۀ
سازمانی اس کنه از آن بنهعننوان هنوش سنازمانی ننام بنرد
میشود سمدك ،1225 ،1به نق از عرفانی يانقاهی و ج فر ،
 )4232ماعسننودا 2سننين از هننوش سننازمانی را از سننال 4222
آشکارا و صریح در مقا ها با عنوان «هوش سنازمانی ،اهمدن
آن بهعنوان ینك فرایننه و فنرآورد » در کنفنران بندنا مللنی
اقتتاد در عوکدو مطنرغ کنرد .هنوش سنازمانی بنه عحتند و
کس دانش اشار دارد که از را بهکنار،در انسنان ،رایاننه و
سایر وسای صور میپذیرد و دانش مرعبط با محدط ف ا دن
سننازمان دايلننی و يننارجی) را مننه نظننر قننرار داد اسنن
وظدفهدوس و قاسمی .)23 :4293 ،بنه بدنان دیگنر ظرفدن
سازمان برا بسند عمنام ندنرو مغنا در دسنترس ينود و
عمرکا این ندرو مغا برا دسنتدابی بنه رسنا سنازمان را
هوش سازمانی ،وینه آ بري  .)1222 ،1فتن م نترك اینن
ع ابدر ،عواننایی نهننی سنازمان بنرا حن م نکال ينود و
ساز،ار با محدط اس .
هوش سازمانی عوانایی سنازمانهنا را بنرا عتنمدم،دنر
سازمانی ارعقا میبي ه و با عوس ۀ همهجانبۀ دانش و بدننش و
شناسایی عوام منتثر بنر سنازمان ،عنأثدر وینژ ا بنر کدفدن
عتمدما مهیریتی سازمان بر جا می،ذارد .هوش سنازمانی
با عمرکا بر درك دانش و یاد،در موج يلنق سنازمانهنا
هوشننمنه مننیشننود .سننازمانی کننه ینناد مننی،دننرد و دانننش را
هوشمنهانه مهیری منیکننه عرفنانی و ج فنر )54 :4232 ،
آ بري اب اد هفتگانۀ هوش سازمانی را شام بدنش راهبنرد ،
سرنوش م نترك ،روحدنه ،اسنتقرار و کناربرد داننش ،ف نار
عملکننرد ،همسننویی و همنناهنگی و مد ن بننه عغددننر مننیدانننه
آ بري .)1221 ،
مداان هوش سازمانی سازمانها ماننه هوش انسانها متغدنر
و متفاو اس  .بريی از سازمانها بسدار کنهنهن هستنه ،آنها
حتی قادر به شناسایی و ع نيدص عالمن هنا بسندار قنو
عغددرا محدط پدرامون يود ندستنه و در پاسخ به این محركها
1. Dolan & Shouller
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بسدار ناعوانانه .این سازمانها بهون هند ،وننه درك و بدننش،
اشتباهها قبلی يود را عکرار میکننه .نهاشتن مهار اجرایی،
جن ن هننا ادار  ،مبننارزا سداسننی در هم نۀ سننطوغ ،نبننود
ههای  ،سازمانههی نامطلوب ،قنواندن و شندو هنا بنیم ننا،
همپدمان میشونه عنا از بنهکنار،در همنۀ عنوان فکنر ینك
متسسه جلو،در کننه؛ چدا که به آن حماق دسنتهجم نی
،فته میشود .ممکن اس انسانهنا يدلنی بناهوش و عوانمننه
برا انیام کارها بارگ باشنه ،اما ندروها جم ی مغا آنها
به ههر میرود آ بري 1222 ،ا ف) .در مقابن ا،نر سنازمانی
هوش سازمانی را با عکده بر هوش انسانی شناسایی و منهیری
کنه ،قادر يواهه بود عا عوانایی ان طنا پنذیر سنازمان را در
انطباق با ندازها بومی ،ملنی و جهنانی ارعقنا دهنه .کارکننان
جهیه ،ارزشها و منشها بدرون سنازمان را بنا يودشنان بنه
داي سازمان میآورنه و در مقاب  ،سازمانها عنالش منیکنننه
آنها را با ارزشها و مننشهنا دروننی آشننا و سناز،ار کنننه
اعتباریان و يلدلی .)4239 ،سازمانها با صر انرژ و منناب
کمتر اما با اقهاما هوشمنهانه میعواننه مسدر عحقق اهنها را
عسری و عسهد نماینه .عالو بر این به د دن افناایش قنهر
ساز،ار آنها با محدط و عأثدر،ذار بر پدرامنون ،دوام و بقنا
آنان عضمدن میشود .هوش سازمانی را بایه بهعنوان یك پدامنه
،روهی از نمادها اجتماعی ،فرهن سنازمانی و ع ناملی کنه
اعضننا بننا هننم دارنننه ،مننه نظننر قننرار داد کا کننان.)1225 ،4
صاح نظران دریافتهانه افراد و سازمان هایی که از متغدر هوش
سازمانی باشیی بريوردارنه ،در زمدنۀ درك م کال سنازمانی
سنندمدك ،)1225 ،1نننوآور مننك ،دنن چننری  )1221 ،2و
ساز،ار با شرایط اریستدن و دمدربوشك )1221 ،1نسنب بنه
دیگر سازمانها برعرنه.
عاکنون پژوهشها ،ونا،ونی در داي و يارج از ک نور
در مورد هوش سازمانی و ارعباط آن با سایر متغدرها سازمانی
به عم آمه اس  .پژوهش عوماس و عامسون )1224 5ن نان
میدهه بدن هوش سازمانی بنا عملکنرد سنازمان رابطنۀ مثبن
وجود دارد .بدكزاد ،عال ی و اسنکنهر  )4232در پژوه نی
به این نتدیه دس یافتنه کنه بندن هنوش سنازمانی منهیران و
عملکرد آنان در دستگاهها دو تی شهر عبریا رابطۀ م نیدار
وجود دارد .نتای بهدس آمه در پژوهش غالمی ،غفورینان و
م نو پور  )4222ن ان میدهه بدن هوش سازمانی ک و هنر
یك از مت فهها آن با عملکرد مهیران رابطۀ م ننادار وجنود
2. Simic
4. Erycetine & Demirbulak

نهارد ،اما آنها با عحلد ر،رسدون ،ام به ،نام ن نان دادننه کنه
مت فۀ کاربرد دانش سهم م نادار در عملکرد مهیران در بيش
ندرو انسانی دارد و قادر بنه پندش بدننی عملکنرد منهیران در
بيننش ندننرو انسننانی اس ن  .یافتننههننا مطا نۀ عسننگر ،
پورسلطانی زرنه  ،آقایی و فتاحی  )4221در يتوص سنایر
متغدرها مرعبط با عملکرد ،ن ان میدهنه کنه متغدنر حماین
سازمانی ادراكشه ندا با عملکرد شغلی و مت فهها آن رابطنۀ
مثبنن و قننو دارد و حماینن سننازمانی ادراكشننه  ،متغدننر
عأثدر،ذار بر عملکرد شنغلی و مت فنه هنا آن اسن  .نتنای
پژوهش ستار قهفرينی و زماندنان  )4224ضنرور عوجنه
بد تر به بهبود مسنتمر مت فنههنا هنوش سنازمانی و عوسن ۀ
همامان و متوازن این مت فه ها را نمایان سايته اس  .غضنفر
و هاشمی  )4222در پژوه ی ن ان دادنه بنا افناایش هنوش
سازمانی ،ع هه سازمانی ندا افاایش يواهنه یافن و در نتدینه
افراد مت ههانهعنر و بنا پایبننه بد نتر بنه ارزشهنا و اهنها
سازمان ،ف اشنهعر در محدط کار نقشآفرینی يواهننه کنرد و
کمتر به عرك سازمان و یافتن فرص ها شنغلی جهینه اقنهام
میکننه .نتای کلی پنژوهش دروی نی ،مدرزاينانی و مدرزاینی
کهن ، )4222ویا آن اسن کنه عمرکنا بنر اییناد ،رشنه و
عوس ۀ اب اد ،عوام و شايصها هنوش سنازمانی منهیران و
فرمانههان موج افناایش و ارعقنا سنطح سنالم سنازمان
پلد میشود و اهها ناجا را در راستا جلن رضنایتمنه
افراد جام ه ،م ارک اجتماعی و افاایش اعتماد عمومی محقق
مننیسننازد .نتننای حاصنن از پننژوهش علدپننور شدرسننوار و
مرزبانمقهم  )4221ن ان داد که بدن عكعك مت فهها هنوش
سازمانی بدنش راهبرد  ،سرنوش م ترك ،عمای بنه عغددنر،
جننر و شننهام  ،اعحنناد و عوافننق ،کنناربرد دانننش و ف ننار
عملکرد) بنا مت فنههنا کنارآفرینی يالقدن  ،يطنرپنذیر ،
استقاللحلبی ،انگداش ،عام و اراد  ،اعتقاد به مقهسا ) رابطنۀ
م نادار وجود دارد .نتای مطا ۀ اردشن ،اسکنهر و ،دالننی
 )4224ن ان داد که بدن هوش سازمانی با اثربي ی سنازمانی
رابطۀ مثب و م نادار وجود دارد و نتنای عحلدن ر،رسندون
چنه،انننه ن ننان داد کننه از بندن مت فننههننا هننوش سننازمانی،
مت فهها اعحاد و عوافق ،بدنش راهبرد و سرنوشن م نترك
به عرعد بد ترین عنأثدر را در پندش بدننی اثربي نی سنازمانی
دارنه .سالس  ،کامکار و  ،پرور  )4233ن ان دادنه کنه بندن
هوش سازمانی بهحور کلی) با رفتارها شنهرونه سنازمانی
1. Kalkan
3. Mac Gilchrist
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رابطۀ م نادار وجود دارد .آنها همچنندن ن نان دادننه از بندن
مت فهها هوش سنازمانی ،مت فنه هنا سرنوشن م نترك و
روحده با رفتارها شهرونه سازمانی رابطۀ مثب و م نادار و
مت فه مد به عغددر با رفتارها شهرونه سازمانی رابطۀ منفنی
م نادار دارد .در این پژوهش سایر مت فههنا هنوش سنازمانی
رابطۀ م نادار با رفتارها شهرونه سازمانی ن نان نهادننه.
ستار قهفريی  )4231ن ان داد اس که از بدن مت فنههنا
هوش سازمانی ،سرنوش م نترك ،کناربرد داننش و اعحناد و
عوافق قادر به پدشبدنی م ننادار زینر نظنام منهیری داننش در
سازمان یاد،درنه هستنه .يهاداد  )4239در پژوه ی ن نان
داد اس بدن پن مت فۀ سرنوش م ترك ،اشنتداق بنه عغددنر،
روحدننه ،همسننویی و همنناهنگی و کنناربرد دانننش بننا فرهن ن
سازمانی رابطۀ مثب و م نادار وجود دارد .عرفنانی و ج فنر
 )4232در مطا ها ن ان داد انه که متغدرهنا نهفتنۀ سنبك
رهبر عحو ی ،یاد،در سازمانی و فرهن یناد،در بنهحنور
مستقدم و غدرمستقدم بر هوش سنازمانی عنأثدر منی،ذارننه .در
پژوهش دیگر م يص شه که ارعباط م ننادار و مثبن بندن
مت فننههننا هننوش سننازمانی و مننهیری دانننش وجننود دارد
عایا .)4231 ،
بررسی نتای عملکرد ینك فرایننه مهنم و راهبنرد علقنی
می شود و کدفد و اثربي ی منهیری و عملکنرد آن ،عناملی
ع ددنکننه و حداعی برا عحقق برنامهها عوس ه و رفنا ینك
جام ننه اسنن رحدمننی .)4232 ،هرچننه ع ننهاد ن نف ننان و
يهم ،درنه،ان بد نتر باشنه ،حساسند و اهمدن عملکنرد
سازمانها افاایش منییابنه .در زمنان کننونی کناربرد ،سنترد
فناور احالعا موجن شنه کنه سنازمانهنا از نظنر افقنی
،سترد عر شونه و حدطۀ نظار مهیران و سرپرسنتان افناایش
یابه حقدقی و سماواعدان.)4222 ،
شرک ها عوزی برق بهعنوان يطِ مقهم صن برق هنر
ک ور  ،وظدفۀ عأمدن برق مطمئن ،مسنتمر و پاینهار بنه همنۀ
م ترکان اعم از يانگی ،صن تی ،ک اورز  ،عمومی و عینار
را عهه دار هستنه .شزمۀ ایفا این وظنایف بنه نحنو مطلنوب
مستو د پذیر باشس  .مستو د پذیر سنازمانی ،فرایننه
اجتماعی اس که افراد از حریق آن يود را جا نی از سنازمان
میداننه و ،رایش مییابنه کنه همنوار اینن سنازمان را موفنق
ببدننه غفور ورنوسفادرانی ،کما ی و نور ، .)4239 ،سترش
فناور ها جهیه احالعاعی و عوس ۀ فناور ها جهیه مبتننی
بر آنها ،يهما و عملکرد این شرک ها را در چنه سال ايدنر
متحول سايته و هر روز بر وس و عمق این عحوش افاود
اس  .با عوجه به نقش اصلی این شرک ها در چرينۀ عو دنه و

عوزی برق ،اعيان عتمدما هوشمنهانه و به موقن بنه منظنور
پاسيگویی به انتظارا ن نف ان ،اهمد ویژ ا دارد.
عملکرد هر فرد در هر موق دتی که قنرار دارد ن ناندهننه
بدنش و آ،اهی آن شيص نسب بنه آن موق دن و ینا مسنأ ۀ
ياص اس که در مورد آن ارزیابی می،ردد و با عوجه به اینکه
هوش سازمانی افراد ،ن اندهنه آ،ناهی و احالعنا افنراد در
رابطه با عوام متثر بر سازمان اس ؛ بنابراین هنوش سنازمانی
یکی از عوام متثر بر عملکرد فرد در داين سنازمان يواهنه
بننود بدننكزاد ،عال نی و اسننکنهر  .)4232 ،از اینننرو ایننن
شرک ها بایه با شناسایی کاستیها و عواناییها ينود در هنر
یك از اب اد ،برا بهبود و ارعقا هوشمنه يود برنامهرینا
کننه .دستدابی به این مهم منوط به آن اس که اینن شنرک هنا
بر راهبردها عوس ۀ هوش سنازمانی متمرکنا ،ردننه و مسندر
يود را به سم عبهی شهن به سازمان هوشمنه بهسرع حی
کننه و با بهر ،در از هنوش سنازمانی ،اثربي نی ينود را در
استفاد از سايتارها احالعناعی موجنود در راسنتا اهنها
يویش افاایش دهنه .آنها بایه به عوسن ۀ احالعنا از حا ن
عملداعی و محهود شه  ،به استفاد در شیهها اجرایی سنازمان
برا استفاد مهیران در اعيان عتمدما راهبنرد بپردازننه و
با اعکا به هوش سازمانی عملکرد يود را بهبنود بي ننه .در
این پژوهش با همندن نگنرش سن ی شنه هنوش سنازمانی و
مت فهها آن در سازمان مورد مطا ه ،بررسی و سپ عأثدر این
هوش بنر عملکنرد کارکننان بنا اسنتفاد از منهل ACHIEVE
بررسی ،ردد .بر این اساس فرضدهها این پژوهش عبار انه از:
4ن هوش سازمانی بهحور م نادار عملکرد ادراكشه کارکنان
را پدشبدنی میکنه.
1ن هوش سازمانی در بُ ه عهوین چ مانهاز راهبنرد بنهحنور
م نادار عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
2ن هوش سازمانی در بُ ه اعتقاد به سرنوش م ترك بنهحنور
م نادار عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
1ن هوش سنازمانی در بُ نه مدن بنه عغددنر کارکننان ،بنهحنور
م نادار عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
5ن هوش سازمانی در بُ ه روحده ،بنهحنور م ننادار عملکنرد
ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
1ن هوش سازمانی در بُ ه اعحناد و عوافنق ،بنهحنور م ننادار
عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
9ن هوش سازمانی در بُ ه کناربرد داننش در سنازمان بنهحنور
م نادار عملکرد ادراك شه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
3ن هوش سازمانی در بُ نه ف نار عملکنرد بنهحنور م ننادار
عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه.
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روش پژوهش
روش پژوهش ،جامعگۀ آمگاري و نمونگ  :پنژوهش از حدن
هه  ،کاربرد  ،از نظر ماهدن و روش در قلمنرو عحقدقنا
رابطننها  ،از نننو همبسننتگی اسن  .جام نۀ آمننار پننژوهش
کارشناسان و مهیران شرک عوزی برق استان اصفهان به ع هاد
 112نفر بودنه .بهمنظور ع ددن حیم نمونه با استفاد از جهول
کرجسی و مور،ان با سطح احمدنان  25درصه  421نفنر ع نهاد
نمونه برآورد ،ردیه، .فتنی اس از این میمو پرس نامه ها
داد شه اس  ،ی ننی
عوزی شه ع هاد  422پرس نامه بر،
درصننه باز ،ن پرس نننامه  29/9درصننه اسن ، .فتنننی اسن
95/5درصه اعضا ،رو نمونه از کارکنان فنی و  11/5درصنه از
کارکنان ادار ع کد شه اس  .همچندن  21/2درصنه کارکننان
دارا عحتدال کارشناسی و باشعر و  2/9درصه فنوق دینپلم و
دیپلم بود انه 45/9 ،درصه ،رو نمونه از مهیران و  31/2درصنه
از کارشناسان بود انه .اضافه می،ردد  49/1درصه اعضنا ،نرو
نمونه دارا سابقۀ يهم کمتر از  5سال 22/1 ،درصه سابقۀ بدن
 5-42سال و  12/2درصه دارا بدش از 12سال سابقه بود انه.
ابزار سنجش
پرسشنامۀ هوش سازماني  :این پرس نامه را آ براي )1222
عهده کنرد و  12سنتال دارد .در سنال  4235سنتار آن را بنه
فارسی عرجمه کردنه .پرسنشهنا  4عنا  9مربنوط بنه مت فنۀ
چ نمانننهاز راهبنرد  3 ،عننا  41مربنوط بننه مت فنۀ سرنوشن
م ترك 45 ،عا  14مربوط به مت فنۀ مدن بنه عغددنر 11 ،عنا 13
مربوط به مت فۀ روحده 12 ،عنا  25مربنوط بنه مت فنۀ اعحناد و
عوافق 21 ،عا  11مربوط به مت فۀ کاربرد داننش و پرسنشهنا
 12عا  12مربوط به مت فۀ ف ار عملکرد اس  .شدو پاسيههی
بننه پرس نننامه ندننا بننهصننور ، 5اینننها حدننف دکننر )1
بهصور کامالً ميا ف ،ميا ف ،بی نظر ،موافق ،کنامالً موافنق
عنظدم شه اس  .روایی محتوایی آن را اسنتادان و صناحبنظران
9

عأیده کرد انه .پایایی پرس نامه بر اساس محاسبۀ ضری آ فا
کرونباخ 2ک مقداس هوش سازمانی م نادل  ،2/22چ نماننهاز
راهبرد  ،2/32سرنوش م ترك  ،2/935مد به عغددنر ،2/31
روحده  ،2/32اعحاد و عوافق  ،2/33کاربرد دانش  2/31و ف نار
عملکرد 2/32اس اردشن و همکاران .)4224 ،ینك نموننه از
،ویهها پرس نامه عبنار اسن از «سنازمان عنا چنه مدناان
چ مانهاز و رسا تش را بهحور واضح و شفا بدان کرد اس ».
پرسشنامۀ سنجش عملکرد ادراکشدۀ كاركنان :این پرس نامه
محققسايته و  22ستال دارد .روایی پرس نامۀ پنژوهش را بنا
استفاد از روش د فی د نفر از يبر،نان و اسنتادان متيتنص
بررسی و عأیده کردنه .همچندن ضری روایی ششه م نادل 2/9
بهدس آمه .بهمنظور سنیش پاینایی اعتبنار) پرس ننامۀ اینن
پژوهش از ضری آ فا کرونباخ استفاد شه که بر مبننا آن،
اعتبار پرس نامۀ عملکرد  2/22اس  .یك نموننه از ،وینههنا
پرس نامه عبار اس از «عا چه انهاز در کار يود شور و شنوق
داریه و از اینکه در این سازمان يهم میکنده رضای داریه».
روش اجرا و تحلیل دادهها
احالعا به روش مدهانی، ،ردآور شه .به این صور که پن
از راهنمایی و عوجده شزم اعضا ،رو نموننه نسنب بنه نحنو
پاسخ به پرسشها ،پرس نامهها به هم ا حاق شه و بدن آنها عوزی
،ردیه و پ از عکمد جم آور شه .قب از عوزی پرس نامهها
پژوه گر پاسخدهنه،ان را از محرمانه بودن پاسخها آنان مطمئن
کرد .در عحلد داد ها ،در دو سطح آمار عوصدفی و آمار استنباحی،
از روشها همبستگی ساد پدرسون و ر،رسدون چنهمتغدر ،نام
به،ام استفاد شه و با نرمافاار  SPSS18انیام ،رف .

یافتهها
نتای ر،رسدون ،ام به،ام برا پدشبدننی عملکنرد ادراكشنه
کارکنان با مت فهها هوش سازمانی در جهول  1آورد شه انه.
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متغدنر
چنانکه در جهول  4مالحظه می شود ،از مدان ه
پدش بدن وارد شه هوش سازمانی کلنی ،عنهوین چ نماننهاز
راهبرد  ،اعتقاد به سرنوش م ترك ،مد بنه عغددنر ،روحدنه،
اعحنناد و عوافننق ،کنناربرد دانننش و ف ننار عملکننرد) در م اد ننۀ
ر،رسدون همامان ،متغدر کاربرد دانش با ضری اسنتانهارد بتنا
 2/122و متغدر مد به عغددر با ضنری اسنتانهارد بتنا  2/234و
متغدر ف ار عملکرد با ضری استانهارد بتنا  2/211دارا عنوان
پدش بدنی م نادار برا عملکرد ادراكشه کارکنان بود اس
 .)P≥2/224بنابراین فرضدۀ چهارم ،هفتم و ه تم پنژوهش در
ارعباط با سه مت فۀ کاربرد دانش ،مد به عغددر و ف ار عملکنرد
عأیده شه و در ارعباط با متغدرها هوش سازمانی کلی ،عنهوین
چ مانهاز راهبرد  ،اعتقناد بنه سرنوشن م نترك ،روحدنه و
اعحاد و عوافق عأیده ن ه.
بحث و نتیجهگیری
هه از این پژوهش پدشبدنی عملکرد ادراكشه کارکننان بنا
هوش سازمانی بود اس  .یافتهها ن ان داد که هوش سنازمانی
بهحور جها،انه رابطۀ مثب م نادار بنا عملکنرد ادراك شنه
کارکنان دارد ،اما هوش سازمانی قنادر بنه پندشبدننی عملکنرد
ادراكشه کارکنان ندس جهول .)1بهعبار دیگر با آنکه بنا
افاایش هوش سازمانی سطح عملکرد کارکنان ندا بناشعر رفتنه
اس  ،اما فراینه پدشبدنی ممکن ندس  .از این رو نتدیۀ فرضدۀ
اول پژوهش با نتای پژوهشها عومناس و عامسنون ،)1224
بدننكزاد و همکنناران  ،)4232غالمننی و همکنناران )4222
ناهمسو و با نتای پژوهشهنا سالسن و همکناران ،)4233
عسننگر و همکنناران  )4221و اردشن و همکنناران )4224
عاحننهود همسننویی دارد .بننه نظننر مننیرسننه ماهد ن اب نناد
ع کد دهنه هوش سازمانی به،ونه ا اس که وقتی در کننار
هم جم میشونه ،ماهد متفاوعی پدنها منیکنننه و شنایه بنه
همدن د د باشه که هنوش سنازمانی دارا رابطنۀ جها،اننه و
ساد م نادار و در عدن حنال رابطنۀ چنه،اننۀ غدرم ننادار را
ن ان داد اس  ،اما آنچه م يص اس با اعکا به دینه،اهها
صاحبنظران م يص شه باش بودن مداان هنوش سنازمانی ،بنا
بهتر شهن وض د سازمان در زمدنۀ درك م نکال سنازمانی
سنندمدك ،)1225 ،نننوآور مننك ،دنن چننری  )1221 ،و
ساز،ار با شرایط اریستدن و دمدربوشك )1221 ،مرعبط اس
که درنهای عملکرد بهتر کارکنان را به دنبال يواهه داش  .در
همدن زمدنه از دیه،ا شدروانی و موسو  )4232ندا ارزینابی
و انهاز ،در عملکرد موج هوشمنه سازمان و بنرانگديتن
افراد در جه رفتار مطلوب میشود که با نتای بررسی رابطنۀ

ساد متغدرها این پژوهش هميوان اس  .از آنینا کنه بنروز
رفتارها شهرونه سازمانی در سازمان ممکن اس بي ی از
عملکرد کارکنان به حساب آیه ،به همدن د د احتمال منیرود
ارعباط هوش سازمانی با عملکرد بهحور نسبی همسو با فرضندۀ
نيس باشه .از سویی وجود حمای سازمانی را می عنوان بنه
مثابۀ یکی از پدامهها هوشمنه سازمان علقی کنرد ،بننابراین
میعوان اسنتنباط کنرد کنه هنوش سنازمانی از حرینق عقوین
حمای سازمانی با افاایش عملکرد کارکنان مرعبط اسن  ،امنا
آن چنان عأثدر،ذار ندس که عنوان پندشبدننی را داشنته باشنه.
همچندن اثربي ی سازمانی را میعوان حُسن عملکرد کارکننان
دانس و ذا قاب عتور اس کنه رابطنۀ هنوش سنازمانی بنا
اثربي ی سازمانی با عملکرد کارکنان در ارعباط باشه .از آنینا
که هوش سازمانی موج ارعقا عوان عتمدم،در سازمانهنا
میشود و عوس ۀ دانش و بدنش سازمان ،عأثدر فراوانی بر کدفد
عتمدما مهیریتی سازمان بر جا می،ذارد ،در نتدیه چنندن
فراینه انتظار میرود عملکرد کارکنان افاایش یابه.
بهعالو  ،یافتهها فرضندۀ دوم ن نان داد کنه ا،رچنه بندن
چ مانهاز راهبرد با عملکرد ،رابطۀ مثب و م نادار وجنود
دارد ،اما حبق نتای جنهول  4اینن متغدنر قنادر بنه پندشبدننی
عملکرد ادراكشه کارکنان نبود اس  .نتدینۀ فرضندۀ دوم بنا
نتننای پننژوهشهننا عومنناس و عامسننون  ،)1224بدننكزاد و
همکاران  ،)4232غالمی و همکناران  )4222همسنو ندسن .
پژوهشها ن ان میدهه ا،ر منهیران عواننایی چنارچوببننه
م کال  ،عتمدم،در و عنظدم او وی هنا را داشنته باشننه و
کارکنان ندا این مفاهدم را درك کننه و در برنامهریا ها يود
به کار ،درنه ،سطح عملکرد کارکنان ارعقا مییابنه جنهول .)4
همانحور که آ بري  )1222بر اینن بناور اسن کنه هنوش
سازمانی ندرو مغا سازمان را بر دستدابی به رسا سنازمان
متمرکا میکنه ،اما در این پژوهش عملکرد مه نظر نبود  ،بلکه
عملکرد ادراكشه کارکنان بررسی شه اس  .م ننادار نبنودن
این فرضده ممکن اس به همدن د د باشه .زینرا احتمنال دارد
با افاایش چ مانهاز راهبرد  ،افق دیه کارکننان چننان عوسن ه
یابه که موج ،ردد عملکرد يود را ناکافی ارزیابی کننه .حبق
نظریننۀ هننالل  )1221فراینننهها راهبننرد یکننی از پننن
زیرمیموعۀ شنايتی هوش سازمانی اس  .در عبددن اینن یافتنه
میعوان ،ف چنانچنه سنازمانهنا بنر اثنر کننهنهنی قنادر بنه
شناسایی و ع يدص عالم ها عغددرا محدط پدرامون ينود
نباشنه ،در پاسخ به این محنركهنا بسندار نناعواناننه و بنهون
هد ،ونه درك و بدنش ،اشتباهها قبلی يود را عکرار میکننه.
از اینرو میعوان انتظار داش که نگرش و فراینهها راهبرد
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با عملکرد کارکنان سازمان در ارعبناط باشنه؛ امنا اینکنه ادراك
کارکنان از عملکرد يود چه وض ی داشته باشه ،حبق نتای این
فرضده جا بررسی بد تر دارد.
یافتهها فرضدۀ سوم جنهول  )4ن نان داد کنه عملکنرد
ادراك شه کارکنان از رو مت فۀ احساس سرنوشن م نترك
قاب پدشبدنی ندس  .در عدن حال بدن هوش سازمانی در بُ نه
احساس سرنوش م ترك با عملکرد ادراكشه رابطۀ مثب و
م نادار وجود دارد .نتدیۀ فرضدۀ سوم با نتای پنژوهشهنا
عوماس و عامسون  ،)1224بدكزاد و همکاران  ،)4232غالمی
و همکاران  )4222بهحور کلی ناهمسو اس  .بنهحنور حبد نی
هر چقهر کارکنان يود را عضو متثر از سازمان علقی کنننه و
ح همه ی و همبستگی نسب به اهها پدها کننه ،موفقدن
سازمان را موفقد يود قلمهاد میکننه و اینن بهبنود عملکنرد
آنها را به دنبنال يواهنه داشن  .در واقن وقتنی کنه کارکننان
سرنوش يود را با سرنوش سنازمان یکنی بهانننه ،احتمناشً
درك روشنعر از سنهم ينود در موفقدن سنازمان يواهننه
داش و این مسأ ه سطح عملکرد آنها را عح عأثدر يود قنرار
میدهه ،اما بنا به دشی ميتلف و احتماشً ناشنايته ممکن اس
ادراك کارکنان از عملکردشنان ا اامناً بنا اینن مت فنه از هنوش
سازمانی مرعبط نباشه .همچندن با عوجه به نتنای رابطنۀ سناد
بدن متغدرها ،میعوان ،ف نتدیۀ این فرضده بنهحنور نسنبی بنا
نتای پژوهشها دروی نی و همکناران  ،)4222غضننفر و
هاشمی  )4222و يهاداد  )4239همسو اس  .زیرا سالم
سازمانی ،ع هه سنازمانی و ننو فرهنن سنازمانی زمدننهسناز
احساس سرنوش م ترك اسن ؛ بنهعنالو آنکنه حبنق نظنر
اعتباریان و يلدلنی  )4239جام نهپنذیر سنازمانی در سنایۀ
احساس سرنوش م ترك به ،ونۀ بهتر رخ میدهه.
یافتهها فرضدۀ چهارم جهول  )4ن ان داد عالو بر آنکه
بدن هوش سازمانی در بُ ه مد به عغددر با عملکنرد ادراكشنه
رابطۀ ساد مثب و م نادار وجود دارد ،اینن مت فنه عملکنرد
ادراكشه کارکنان را بهحور م نادار پندشبدننی کنرد .نتدینۀ
فرضدۀ چهارم با نتای پژوهشها عوماس و عامسنون ،)1224
بدننكزاد و همکنناران  ،)4232غالمننی و همکنناران )4222
همسویی کلی دارد .عالو بر آن نظریا سدمدك  )1225را در
زمدن نۀ درك م ننکال سننازمانی ،اردشن و همکنناران )4224
دربار اثربي ی سازمان ،يهاداد  )4239را در زمدنۀ اشنتداق
به عغددر ،منك ،دن چنری  )1221در يتنوص ننوآور و
اریستدن و دمدربوشك  )1221در مورد ساز،ار بنا شنرایط را
عأیده میکنه .سازمانهایی که از قابلدن ان طنا و سناز،ار
بد تر با عغددرا محدطی بريوردارننه ،بنه موفقدن و کامدنابی

بد تر دس مییابنه .در این سازمانهنا کارکننان ع نویق بنه
ايترا و نوآور و پدها کردن راهها بهتنر انینام کنار ينود
میشونه .عمای به عغددر فرص شزم را برا عیربدا جهیه و
شان استفاد از روشها جهیه فراهم منیکننه ج فنر و
فقدهی .)4233 ،با اعکا به مطا ا یاد شه این چنندن بنه نظنر
میرسه زمانی که کارکنان عغددر را فرصتی يوشناینه و امکنانی
برا موفقد و یاد،در روشها نو و فرصتی بنرا کسن
عیربدا جهیه بهاننه ،این نگرش به ارعقا سطح عملکرد آنها
منیر میشود جهول .)4
بررسی محدط پدرامون و وض د موجود به صور مستمر
و شناسایی انتظارا م ترکدن و عهوین برنامه هایی برا ارعقنا
و هماهنگی با انتظارا و عغددرا مذکور ،مهمتنرین اصن در
رشه و با نه،ی شرک اس که پد نهاد منیشنود در شنرک
عوزی عالو بر ع کد ،روههنا عيتتنی بنرا بررسنی و
شناسایی این مسا  ،انیام نظرسنیی ها م تبر از جام ه برا
شناي انتظارا م ترکدن در دستور کار شنرک قنرار ،دنرد.
بهکار،در سازوکارهایی از جمله اییاد کمدتۀ نظام پد ننهادا
با م ارک کارکنان ،اییاد نظام ع ویق ایه هنا و ننوآرو هنا،
ع کد ،روهها عوسن ۀ ينهما و سناد سناز فرایننهها
موجود برا این منظور شایان عوجه اس .
یافتهها فرضدۀ پنیم جنهول  )4پنژوهش ن نان داد کنه
مت فۀ روحده از هنوش سنازمانی بنهحنور م ننادار قنادر بنه
پدشبدنی عملکرد ادراكشه کارکنان ندس  ،اما در عندن حنال
بدن این بُ ه از هوش سازمانی با عملکرد ادراكشه رابطۀ ساد
مثب و م نادار وجود داشنته اسن جنهول .)4نتدینۀ اینن
فرضده با نتای پژوهشها عوماس و عامسون  ،)1224بدكزاد
و همکنناران  ،)4232غالمننی و همکنناران  )4222همسننویی
نهارد .همچنندن نتدینۀ اینن فرضنده یافتنههنا پنژوهشهنا
دروی ی  )4222در يتوص سنالم سنازمانی ،عسنگر و
همکاران  )4221در مورد حمای سازمانی ،يهاداد )4239
دربار نو فرهن سازمانی ،کا کان  )1225را در مورد ع ام
اعضا سازمان با هم ،اریسنتدن و دمدربنوشك  )1221دربنار
ساز،ار و سالسن و همکناران  )4233در زمدننۀ رفتارهنا
شهرونه سازمانی بهحور نسبی عأیده نمیکنه .میعنوان ،فن
عنتر روحده ن اندهنه عمای به ف ا د فراعر از م دارهاس .
در یك سازمان با روحدۀ پایدن ،کارکنان فقط کارهنا ينود را
بهدرستی انیام میدهنه ،در حا ی که در یك سازمان با روحدنۀ
باش ،بد تر از حه انتظار عالش میکننه و ندرو و عوان ،آنها داینم
در حننال افنناایش اسن ج فننر و فقدهننی .)4233 ،بنننابراین
اشتداق کارکنان به م ارک بندش از آنچنه کنه از آنهنا انتظنار

پیشبیني عملکرد ادراکشدۀ كاركنان با استفاده 422 / ...
میرود يواهه بود؛ چرا که آنان موفقدن سنازمان را موفقدن
يود میداننه و ،رایش به موفقدن سنازمان ،بنه رشنه سنطح
عملکرد آنها منیر يواهه شه ،اما آنچه جنا دقن دارد اینن
اس که ممکن اس کارکنان با روحده به د دن ویژ،نیهنایی
نظدر آرمانی بودن و کما گرایی بريال عالش بد تر نسب بنه
سایر کارکنان ،عملکرد يودشان را در حه کمنال نهانننه و نذا
ادراک ان از عملکرد پایدنعر از عملکرد واق ی آنان باشه.
یافتهها فرضدۀ ش م جنهول  )4پنژوهش ن نان داد کنه
هننوش سننازمانی در بُ ننه اعحنناد و عوافننق سننايتار) عملکننرد
ادراكشه کارکنان را پدشبدنی نمیکنه .هر چننه بندن اینن دو
متغدر رابطۀ ساد مثب و م ننیدار وجنود دارد جنهول .)4
نتدیۀ این فرضده بنا نتنای پنژوهش هنا عومناس و عامسنون
 ،)1224بدننكزاد و همکنناران  ،)4232غالمننی و همکنناران
 )4222بهحور کلی هميوان ندس  .با اعکا به رابطۀ ساد بندن
متغدرها ،میعوان ،ف این یافته نتای پژوهشها عسنگر و
همکنناران  )4221در مننورد حماینن سننازمانی و يننهاداد
 )4239در يتوص نو فرهن سازمانی حاکم بر سنازمان را
بهحور نسبی عأیده میکنه .به نظر می رسنه وقتنی کنه حراحنی
سازمان و سايتار آن ،نظامها ،روشها ،فراینهها و سداسن هنا،
قواندن و مقررا و نظام پرداي پاداش ،کارکنان را در جهن
دستدابی به رسا سازمان سوق دهنه باعن همسنویی عنوان
افراد در جه مقاصه م ترك سازمانی میشود و این مسأ ه به
ارعقا سطح عملکرد کارکنان منیر يواهه شنه ،امنا آنچنه در
عبددن نتدیۀ این فرضده به نظر میرسنه آن اسن کنه اعحناد و
عوافق یا سايتار سازمان ممکن اس ضنمن آنکنه عملکنرد را
افاایش میدهه ،بهحور همامان به د د اشاعۀ فرهن پرکنار
در سازمان این نگرش را در کارکنان اییاد کنه که عملکردشان
در حه ایه آل ندس جهول .)4
یافتهها فرضدۀ هفتم جهول ، )4ویا این مطل اسن
که هوش سنازمانی در ب نه کناربرد داننش بنهحنور م ننادار
عملکرد ادراكشه کارکنان را پدشبدنی میکنه .نتدینۀ فرضندۀ
هفنتم ضنمن عأیدننه نظرینا آ برين  )1222و دیننه،اهها
عرفانی و ج فر  )4232بنا نتنای پنژوهشهنا عومناس و
عامسننون  ،)1224بدننكزاد و همکنناران  ،)4232غالمننی و
همکاران  )4222بهحور کلی همينوانی دارد .عنالو بنر اینن
نتدیۀ این فرضده بنا یافتنههنا اردشن و همکناران  )4224در
يتننوص اثربي ننی سننازمان ،دروی ننی و همکنناران )4222
دربار سالم سازمان ،عرفنانی و ج فنر  )4232در زمدننۀ
یاد،در سازمانی ،عایا  ،)4231سنتار قهفرينی )4231
دربار مهیری دانش و يهاداد  )4239در مورد نو فرهن

حاکم بر سازمان دارا هميوانی نسبی اس  .این روزها بندش
از پدش ،موفقدن ینا شکسن سنازمانهنا مبتننی بنر اسنتفاد
اثربيش از دانش ،احالعا و داد هاسن ج فنر و فقدهنی،
 .)4233با عوجه به نظریا مربوط به حنوز هنوش سنازمانی،
میعوان پدش بدنی کرد که جریان آزاد دانش در سراسر سنازمان
و ع ننویق و پ ننتدبانی از ایننه هننا جهیننه ،نننوآور هننا و
پرسشها بیحر و روشننگر دربنار وضن د موجنود بنه
ارعقا سطح دانش و درنهای افاایش سطح عملکرد کارکننان
منیر میشود جهول  .)4بننا بنر نتدینۀ اینن فرضنده پد ننهاد
میشود یك فضا بسدار زیبا میاز و یك محدط یناد،در
میاز با استفاد از شبکه فناور احالعا ) که همۀ کارکننان
و مهیران ،داننش ينود را بنه اشنتراك ،ذارننه ،اییناد ،نردد.
استقرار نظنام پناداش بنرا ع نویق افنراد بنهمنظنور افناایش
م ارک آنها در اییاد مينازن داننش و مهنار و اسنتفاد از
دانش در این زمدنه راهگ اس  .اییاد کمدتنۀ منهیری داننش
بهمنظور عسهدم و عبادل احالعا و علفدنق منهیری داننش بنا
اهها راهبرد شرک  ،اییاد شبکه ها احال رسانی قو در
شرک ها عوزی برق ک ور بنهمنظنور بنه اشنتراك ،ذاشنتن
عیننارب موفننق ،مهننار و دانننش و احالعننا موجننود در
شرک ها عاب ه از جمله اقهاما انیام شهنی اس .
یافتهها فرضدۀ ه نتم جنهول  )4ن نان داد کنه هنوش
سازمانی در بُ نه ف نار عملکنرد بنهحنور م ننادار عملکنرد
ادراكشه را پدشبدنی میکنه .نتدیۀ آيرین فرضدۀ پژوهش بنا
نتننای پننژوهشهننا عومنناس و عامسننون  ،)1224بدننكزاد و
همکاران  ،)4232غالمنی و همکناران  )4222بنهحنور کلنی
هميوانی دارد .همچندن نتای این فرضده با نتای پژوهشهنا
غضنفر و هاشمی  )4222دربار ع هه سازمانی و ينهاداد
 )4239در مورد فرهن سازمانی بهحور نسبی همينوان بنود
اس  .در یك سازمان هوشمنه ،هر ک وظایف کار ينود را
بهدرستی انیام میدهه ،چرا که به م تبر بودن هه ها ينود
باور و اعتقاد دارنه و بهصور منطقی بدن انتظنارا فنرد و
سازمانی ع ادل اییاد شه اس ج فر و فقدهنی .)4233 ،از
سو دیگر با عوجه به نظریا مربوط به سطح اسنترس بهدننه
میعوان نتدیۀ این فرضنده را اینن،وننه عبدندن کنرد کنه سنطح
مناس و بهدنها از استرس ناشنی از ف نار عملکنرد موجن
افاایش عملکرد کارکنان میشود جهول .)4
بنابر نتدیۀ اینن فرضنده پد ننهاد منیشنود شنايص هنا
عملکرد در هر حوز کار و وظدفۀ شغلی به صور دقدنق،
جام و شفا ع ریف ،ردد؛ به،ونها که کارکننان از نقنش و
مستو د يود درك واضح و درستی پدها کننه .بنهحنور کلنی
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عوصده می،نردد بنرا اییناد احسناس عنها سنازمانی ،نظنام
پرداي مبتنی بر عملکرد حراحی شود؛ برا رف م کال کار
کارکنان مهیران بهحور سری و قاح انه برنامهریا کننه .مهیران از
مهار ها ،صالحد هنا و داننش کارکننان مطلن باشننه ،ضنمن
ارزشگذار  ،بازيورد ارزیابی عملکرد به آنان بههنه .کار،اههنا
آموزشی در رابطه با هوش سازمانی و هوشمنهساز سازمان ویژ
مهیران و کارشناسان ستاد و شهرستانها بر،اار ،ردد.
نتای حاص از بررسی امکان پدشبدننی عملکنرد براسناس
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انیام شود .عالو بر این سنازمان منورد مطا نه از ،سنترد،ی
فراوانننی در سننطح ک ننور بريننوردار اسنن  .بنننابراین عنننو
ویژ،یها جم د شنايتی کارکنان از جمله قومد  ،فرهنن ،
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