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هوش  یانجیطراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش م ریتاث یبررس

 سازمانی
  

 

 

 2*محسن گل زاده ،1شهرام بگ زاده

 
 1401 مهر 30: رشیپذ خیتار              1401 تیر 10: افتیدر خیتار

 

 چکیده

هوش سازمانی در  یانجیطراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش م ریتاث یبررسپژوهش حاضر با هدف 
 یفیها توصداده یگردآورنظر نحوه  ازو  یپژوهش از نظر هدف کاربردشهرداری اردبیل انجام گرفته است. این 

 یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل  یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ
در  یعنوان نمونه آماربهنفر  234کوکران ساس فرمول بر ا حجم نمونهنفر می باشد.  600به تعداد  لیاردب

برای تصادفی طبقه ای می باشد.  یریگروش نمونه ،در پژوهش حاضر یریگروش نمونه نظرگرفته شدند.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه های استفاده گردیده است. جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های استاندارد 

استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می  آموسافزار از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم تحقیق
 705/0دهد که  در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی 

ی باشد در مرحله دوم م 407/0می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز برابر 
با ورود تنزیل پیدا کرد، بنابراین  428/0به  446/0ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 

پیدا کند  معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش به ی(هوش سازمانمیانجی )متغیر 
توان ادعا نمود متغیر هوش سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر که در نتیجه می شوداحراز می میانجی گری

 عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

 

 ی، شهرداری سازمان ، هوش یعملکرد سازمان،  یسازمان یطراح: واژه های کلیدی

                                                           
 رانیا ، مغان آباد پارس ، یاسالم آزاد دانشگاه مغان، آباد پارس واحد ، تیریمد گروه 1
 نویسنده مسئول -رانیا ل،یاردب ،یاسالم آزاد دانشگاه ل،یاردب واحد ت،یریمد گروه ارشد یکارشناس یدانشجو 2
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 مقدمه-1
در سازمان ها  یبهره ور زانیم یریاندازه گ یمؤلفه ها نیاز مهم تر یکیکارکنان به عنوان  یعملکرد سازمان

 فیاز وظا یاریرود. چرا که بس یبه شمار م تیریدر مد نیادیبن میاز مفاه یکیعنصر  نیشود. ا یشناخته م
عملکردشان مشاهده  نهییدر آ انتو یسازمان ها را م تیموفق نی. همچنردیگ یبر اساس آن شکل م تیریمد

از سطح  یعملکرد آگاه یریگاندازه یفلسفه اصل بر همین اساس، (.1398ی، پاج زادهیعل و یمانیبر) کرد
 یموجود سازمان شناخته نشود نم تیکه وضع یاست که سازمان در آن قرار دارد. مطمئناً تا زمان یعملکرد

وکار است که سازمان در عرصه کسب ییازهایتوان آن را بهبود داد. عملکرد در واقع، همان مشخص کردن امت
در عملکرد، رفتار نهفته باید توجه داشت که؛  (.1397نجار،  انیعیفرجاد و مط ی)رجب ت آورده استخود به دس
ممکن است باعث انحراف در  کیستماتیعوامل س رایدانست. ز زیمتما جیعملکرد را از نتا دیاست و با

آن است. رفتارها از فرد  جینتا یرفتارها و هم به معنا یو برونداد ها( گردند. عملکرد هم به معنا جی)نتایخروج
کنند.  یم لیقابل مشاهده تبد جیبه عمل و نتا یک مفهوم انتزاعیشوند و عملکرد را از  یم یاجرا کننده ناش

براساس آن  رانیمد فیاز وظا یمورد توجه در سازمان بوده و بخش مهم یعملکرد کارکنان؛ موضوع کانون
 یاست. عملکرد شغل ینیب شیعملکرد کارکنان آن قابل پ نهییسازمان در آ تی. در واقع، موفقردیگ یشکل م

حالت عملکرد براساس  نیدانند. در ا یدر شغل م یاز نحوه عملکرد فرد یبیو ترک یوجه دچن یرا سازه ا
 (.1398 ،یو باران ی)داورزن شود یم فیافراد تعر قیمنابع سازمان از طر یریابتکار عمل و نحوه به کار گ

عملکرد شهرداری و نحوه ارایه خدمات از دو منظرِ عینی و ذهنی می تواند صورت گیرد. از بررسی و سنجشِ 
منظر عینی، کیفیت ارایه خدمات شهری بر پایه سنجش آنها نسبت به استانداردهای بیرونی صورت می گیرد. 

عملکرد  کیفیت»اما در منظر ذهنی، احساس مردم و میزان رضایت آنان از خدمات شهری، تعیین کننده 
 نیاز پرکارتر یکیاز دولت بوده و  یبه عنوان مظهر یشهردار .(1389و همکاران،  برک پور) است« شهرداری

از حجم  یشهر داریها در خصوص توسعه پا یشهردار تیو نقش و فعال د،یآ یبه شمار م یعموم یسازمان ها
ابعاد  املو ش یچند وجه ،یرشته ا نیب یتیفعال یو نوساز یباشد، شهرساز یبرخوردار م یو دامنه گسترده ا

 یها افتیضمن مرور از در یستیاست که با یو نظام یطیمح ستیز ،یاسیس ،یاقتصاد ،یحقوق ،یاجتماع
 یارتقاء دانش مل هیدر زمن افته،یتوسعه  یمثبت کشورها اتیو مشاهده آثار و تجارب گذشته، از تجرب ینظر

باشد  یم دانش و هوش سازمانی و طراحی سازمانی مناسب بر  هیتک موجود، یاز راهکارها یکیبهره مند شد. 
 تا سازمان عملکردی مطلوب در قبال جامعه داشته باشد. 

مدیریت در موقعیت ها و جایگاه های مختلف رفتارهای خاصی را می به همین منظور باید توجه داشت که 
طلبد تا مدیران بتوانند عملکرد مفیدی داشته باشند. بنابراین یکی از عوامل موثر بر عملکرد یک مدیر توانایی 

شاید اولین مفهومی که از  می باشد. توجه به طراحی و هوش سازمانی ومهارت وی در موقعیت های مختلف 
دای پیدایش سازمان ها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و می گیرد مفهوم عملکرد سازمانی است. عملکرد ابت
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سازمان ها مفهومی است که به تنهایی قادر به توجیه وجود بقاء و حتی انحالل سازمان هاست و اصوال فلسفه 
جموعه های یک سازمان که یک سازمان ها همان عملکرد آن ها می باشد چرا که همه ی عناصر و زیر م

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می از طرف دیگر  نظام یا سیستم می سازند.
کند که نیروها می تواند پشتیبانی برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها، 

را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از سازمان ها و مؤسسات، تالش جلو برنده ای 
میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع 
از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر 

با توجه به  اهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.عملکرد میسر نخو
طراحی سازمانی بر عملکرد  ریتاثموضوع در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که میزان 

 در شهرداری اردبیل چقدر است؟هوش سازمانی  یانجیسازمانی با نقش م
 

 مطالعاتیادبیات نظری و پیشینه -2

 طراحی سازمانی-2-1
 طیدر مح یادراک تیو عدم قطع ینیع تیعدم قطع؛ متفاوت تیها با دو عدم قطعسازمان ی،مطالعات سازماندر 

 «1یتیدیبریه» ینظر فیتوان در ط ینامطمئن را م یسازمان یها طیدر مح یسازمان یساختارها. مواجه هستند
و بهبود عملکرد منابع  ییدر کارا یمناسب نقش عمده ا یسازمان. ساختار (2022، 2)لی یو و زنگ قرار داد

ها،  یموثر استراتژ یمنجر به اجرا یخوب ساختار سازمان یطراح نیهمچن .کند یم فایدر هر سازمان ا یانسان
 لیتسه ،یکاهش دوگانگ ،یمختلف کار یواحدها فینقش ها و وظا ییشناسا ،یبه اهداف سازمان یابیدست

 .(2022و همکاران،  3)گرابی شود یدر ارائه خدمات م ییکارا شیو افزا یو روابط درون سازمان تباطاتار
دهد؟ چگونه  یانجام م یچه کار یکند که چه کس یرا مطرح م یافراد در سازمان ها دائماً سؤاالت تیریمد
به افراد  دیشود؟ چگونه با جادیا دیبا یارتباط لیکرد؟ چه خطوط و وسا یها را با هم گروه بند تیفعال دیبا

را که  یما هر کار ایدرک کنند؟ آ دکمک کرد تا نقش خود را در رابطه با اهداف سازمان و نقش همکاران خو
از انعطاف  یبه درجه معقول میتوان یچگونه م م؟یده یانجام م میانجام ده دیرا که نبا یو کار میانجام ده دیبا
 (2008، 4)سی پید م؟یدر سازمان دار یادیز یضرور ریغ یتیریمد یها هیال ایآ م؟یابیدست  یریپذ
 یساختگ یاجتماع یهاستمیها، سشود. در واقع، سازمان یخود ظاهر نم یبه خود یسازمان به سادگ کی

هدف  ایهدف  کیبه  یابیدست یدواریو ام یریگیهمفکر از افراد به منظور پ یهاهستند که توسط گروه
 نینظر گرفته شود و قوان رد دیپردازد که با یم یبه عوامل و مسائل یسازمان ی. طراحشوندیم جادیا شدهنییتع

                                                           
1 hybridity 
2 Liu  & Zhang 
3 Ghorrabi 
4 CIPD 
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سازمان موفق و اثربخش اجرا شوند.  کی یتوسعه، اجرا و نگهدار ،یبا توجه به طراح دیکه با ییندهایو فرآ
 ی در نمودار سازمانکه معموالً یجعبه ها و خطوط -ساده است  یفراتر از ساختار سازمان یزیچ یسازمان یطراح
 یها ستمیاز جمله اطالعات و س یتا عوامل مختلف ابدی یگسترش م رونیو به ب -شوند  یم افتی یسنت

چشم انداز، ارزش  ت،یشامل مامور یفرهنگ سازمان ؛یریگ میو تصم تیریمد یندهایپاداش را شامل شود. فرآ
که کار  یآنها وجود دارد. و منابع انسان یکه سازمان برا یمقاصد ایشامل اهداف  ،یها و هنجارها؛ استراتژ

باعث شده  یطراح ندیموجود در فرآ تیسازمان را انجام خواهند داد. خالق ییبقا و شکوفا ت،یعالف یالزم برا
 (2015، 1مطرح نمایند )گاترمن« یسازمان یمعمار» رشته به عنوان نیاز ا یاست که برخ

 یها ینوآور رشیعامل مهم موثر بر پذ کیبه عنوان  یسازمان یعامل اصل کیشرکت به عنوان  کیساختار 
که عدم تقارن اطالعات  ییاز آنجاو همچنین  گزارش شده است تیریکنترل مد یها ستمیس یو طراح یادار

 هیهنگام تجز یسازمان یساختارها یدگیچیبه در نظر گرفتن پ ازیاست، ن شتریب تردهیچیپ یدر ساختار سازمان
 .(2022و همکاران،  2نووتنی) عملکرد وجود دارد زیآم تیموفق یاجرا یهامحرک لیتحلو 

در سازمان  یریانعطاف پذ شیاست که هدف آنها افزا یاقدامات سازمان یسر کیبر  یمتک یسازمان یطراح
توسط  یطور متفاوتبه هاوهیش نیتک تک کارکنان است. ا یو مهارت ها تیاز خالق شتریب یریو بهره گ

 رهیو غ «نیگزیجا» ،«هنوآوران»، «متعهد باال» ،«ریانعطاف پذ»، «با عملکرد باال»عنوان محققان به
 .(2008، 3)کولومبو و دلماسترو اندشده یگذاربرچسب

انسجام  جادیا یراه را برا نیاز عوامل ذکر شده در باال را متعادل کند و بهتر کیطراح سازمان موظف است هر 
 میتصم ندیبماند. فرآ یشود و باق لیتبد یرقابت تیبه منبع مز یسازمان یکند تا طراح نییآنها تع نیتناسب ب ای
 یندهایسازمان، فرآ یها وهیسازمان، ش مقاصدمهم با توجه به اهداف و  کیاستراتژ یشامل انتخاب ها یریگ

است. که  یطیمح راتییپاسخ به تغ یاز عناصر برا کیدر هر  راتییتغ یادغام افراد در سازمان و زمان بند
 (.2015، 5؛ گاترمن4،1977تیگالبر) کند یم تیسازمان فعال

سازمان  یطراح هیاول یهدف کل ،یسازمانده یبرا یو احتمال یتجرب کردیرو کیبه اتخاذ  ازیبا در نظر گرفتن ن
 نیبهتر»به  یابیسازمان، دست یطراح گرید یاست. اما هدف کل یانجام امور تجار یبرا باتیترت یساز نهیبه

 ریسازمان در ز یطراح قیکند. اهداف دق یم تیاست که سازمان در آن فعال یطیساختار و شرا نیب «تناسب
 آمده است.

 .و نحوه عملکرد آن یحاکم بر چه کار کیاهداف استراتژ - دیسازمان را روشن کن یاهداف کل •

                                                           
1 Gutterman 
2 Nowotny et al 
3 Colombo, M.G., Delmastro 
4 Galbraith 
5 Gutterman 
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 یشود، از جمله استفاده از فناور یبه آن هدف سازمانده یابیدست یبرا دیکه چگونه کار با دیکن فیتعر •
 ی.کار یندهایفرآ ریو سا

 .دیکن فیتعر قیدر انجام کار را تا حد امکان دق ریدرگ یدیکل یها تیفعال •

 یریجلوگ یرضروریغ یتکرارها ای یتا از همپوشان دیکن یبا هم گروه بند یها را به طور منطق تیفعال نیا •
 شود.

 .فراهم شود یمیو تالش و کار ت یبه همکار یابیها و دست تیفعال یکپارچگی یبرا •

 یهاو چالش هاتیبتوانند به سرعت با موقع یسازمان باتیتا ترت دیکن جادیا ستمیرا در س یریپذانعطاف •
 .سازگار شوند دیجد

 .دیاطالعات در سراسر سازمان فراهم کن عیارتباط سر یبرا •

بدانند که چگونه نقش خود را در  نفعیتا همه افراد ذ دیکن فیرا تعر یسازماننقش و عملکرد هر واحد  •
 .کند یم فایا یبه هدف کل یابیدست

 .دیرا روشن کن یفرد اراتیها و اخت تیها، مسئول نقش •

 .دیریرا در نظر بگ یفرد یو آرزوها ازهاین •

و سطوح  دیاستفاده را ببر نیصاحبان شغل بهتر یها تیتا از مهارت ها و ظرف دیکن یرا طراح یمشاغل •
 .دیآنها فراهم کن یبرا یدرون زهیاز انگ ییباال

مختلف  یندهایحاصل شود که فرآ نانیتا اطم دیو اجرا کن یزیرتوسعه سازمان را برنامه یهاتیفعال •
 .کنندیکمک م یسازمان یکه به اثربخش کنندیعمل م یادرون سازمان به گونه

 ای یاحرفه یهاتیپردازش، توسعه، فعال یهاتیمسئول یرا در صورت لزوم براپروژه  یهاو گروه هاگروه •
 .(2020، 1)بوتون و همکارن  دیکن میها تنظپروژه یاجرا یبرا ای یادار

 

 هوش سازمانی-2-2
 یکامل یهادارد. سازمان ازیهزاران نفر ن ایاداره مؤثر به ده ها، اگر نه صدها  یبرا یسنت یسازمان اطالعات کی

نفوذ  رقابلیاغلب غ یتیریمد رهیزنج کیو انتشار، و  ل،یو تحل هیپردازش، تجز ،یآوروجود دارند که حول جمع
به  یادگیری و توانایی از است 3عبارت هوش .(2014، 2لیسکا) انداختصاص داده شده تیو هدا یزیربه برنامه

تازه و در تعریفی  مشکالت و حل مسائل و تازه احوال و اوضاع با در سازگاری شده، گرفته یاد بردن آنچه کار
 و سپاریمیاد می به را هاشناخت کنیم،می پیدا آنها شناخت با که است استعدادهایی دیگر هوش مجموعه

 و ثابت محیط با و کنیم حل روزانه را زندگی مسائل تا بریممی کار به فرهنگ را دهنده تشکیل عناصر

                                                           
1 Burton et al 
2 Liska 
3 Intelligence organization. 
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داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی »هوش سازمانی  یعنی  (.1382)گنجی،  شویم سازگار تغییر در حال محیط
که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همة عوامل مثل مشتریان )جامعه و مخاطبان، 

.( که رجوع و رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندهای سازمانی )مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و ..ارباب
گذارد، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، شما تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمهای مدیریتی در سازمان می

 (.1386سازد )خان زاده، گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها توانمند میرا برای تصمیم
عوامل موثر بر سازمان  یرد تمامسازد تا در مو یما را قادر م یهوش سازمانبیان می کند که  (2007) هاوسون

به  یفور یدهد، وعده دسترس یم ریمد کیبه  یکه هوش سازمان ی. وعده امیکن یریگ میو شرکت ها تصم
 . (2021، 1)حبیب زاده و همکاران عملکرد است یو شاخص ها تالیجیسازمان با داشبورد د یتمام داده ها

 حل منظور به سازمان یک فکری توانایی  :کند می تعریف گونهرا این سازمانی ( هوش2005) 2سیمیچ

 هوش است. مسایل حل جهت در وی فنی هایتوانایی و انسان تلفیق وی بر تاکید سازمانی. مشکالت

است.)جمال  سازمانی مسایل درک و دانش تجربه، اطالعات، از ای مجموعه او، دقیقاً شامل نظر از سازمانی
 . (1388 زاده و همکاران،

 کیاست که در  ازیاطالعات مورد ن دیتول یبرا ازیمورد ن یذهن یها ییاز توانا یمجموعه ا یسازمانهوش 
 طیسازمان ها با شرا. در نظر گرفته شود کیاستراتژ تیظرف کیتواند به عنوان  یسازمان خاص وجود دارد و م

مواجه هستند. زنده ماندن  رییدائما در حال تغ یطیبا مح یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یکیتکنولوژ ،یاقتصاد
واکنش مناسب در  نیو همچن طینسبت به مح تیمستلزم اعمال حساس یا دهیچیو پ یرقابت طیشرا نیدر چن

 هاسازمان هوش سازمانی، که داشت توجه باید همچین (. 2021، 3)آلتین داغ و آونگول زمان مناسب است

 دانشمندان برخی .دهدمی قرار بررسی سازمانی مورد های جنبه و هادیدگاه تمامی از کار و و کسب از فارغ را

 دیدگاه عاطفی و رفتاری دیدگاه شناختی، دیدگاه :اندکرده بررسی شناختی معرفت از دیدگاه را سازمانی هوش

هوش  از جامعی درک تواندمی مختلف اندیشه مکاتب آمیزش چگونه هوش بدانیم، مقوله سه اجتماعی –
 نظریه که است فرایندی اجتماعی سازمانی هوش .دهد ارائه توسعه سازمانی ادبیات و مدیریت در سازمانی

 کاربرد .اندشده انگاشته نادیده تاکنون که محض بوده فردی هوش های نظریه مبنای آن بر زیربنایی های

( 2007، 4کند) آک گان را مشخص سازمانی هوش اجتماعی ماهیت نتوانسته است، خود نوبه به فردی هوش
شود. گفتنی های مختلفی وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می. در مورد هوش سازمانی نظرها و دیدگاه

ها را برند. هوش تجاری، سازماناست، برخی از محققان هوش تجاری را به جای هوش سازمانی به کار می
ها را فارغ از کسب و کار ش سازمانی، سازمانکند، ولی هواز دیدگاه عوامل کسب و کار و تجارت ارزیابی می

                                                           
1 Habibzade , Mohajeran , Ghaleei  Hasani 
2 Samech 
3 Altındağ & Öngel 
4 Akgun  
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 مات سودا مات سو داتی دیدگاه از سازمانی نماید. هوشهای سازمانی، بررسی میها و جنبهدیدگاه و از تمامی

 و انسانی هوش عامل دو از که ترکیبی داند می سازمان یک ذهنی مجموع تواناییهای را سازمانی هوش
 نظری تحلیل و فرایند، که تجزیه یک عنوان به سازمانی هوش :است جزء دو دارای و است هوش ماشینی

 اجماع، همکاری تعامل، هایویژگی دارای و سازد فراهم می فرعی فرایندهای از ای بامجموعه را سازمان یک

 و طرح و ترکیبی مشی که خط محصول، یک عنوان به سازمانی و هوش است؛ مساعی، تشریک یا
 جدا یکدیگر جزء از دو این البته .می کند ارائه برای سازمان اطالعاتی سیستم طراحی برایهایی راهنمایی

 (. 1389، و همکاران یکنند)باب الحوائجعمل می سازمان در یکدیگر به وابسته دو عامل عنوان به و نیستند
 دانش تعریف ایجاد بر پایه موثر عمل و یک عمومی عنوان به است سازمان یک سازمانی قابلیت هوشنهایتا 

 النه که داردبیان می و کندمی بررسی هوش وجود از لحاظ را هامورچه النه(  2016) 1مک مستر. شودمی

ایجادمی  حساسیت هوش، این ادراکات ها وحساسیت .است تعدیل قابل و قابل انعطاف نهایت بی هامورچه
 طور به هابعضی .یابدادامه می هاگونه بقای و النه حفظ و غذا برای یافتن کار این .گیردمی بازخورد و کند

 کار انجام این قابلیت و ظرفیت و هوش دانش، .سازندمی کاملی و سیستماتیک هایینکردنی خانه باور

 که بیابیم هاییمورچه داریم پس، انتظار .انبار و منبع مراکز نه و قوانین هاست، نهملکه در نه این کجاست؟

که  آینده از است منبعی سازمانی هوش .است ساخته را ارتباط، النه دانش و زیرکند. هوش و واقعاً هوشمند
کنیم )مک  متفاوت سازماندهی و کنیم، مدیریت متفاوت کنیم، متفاوت فکر تا داریم نیاز آن به دستیابی برای

 (. 2016مستر، 
تیمهای  ،3برای موفقیت در یک کسب و کار )سازمان( به داشتن عامل انسانی هوشمند 2کارل آلبرخت

برای پاسخگویی و جلوگیری از کُندذهنی گروهی، از  ایشان .کنداشاره می 5سازمانهای هوشمند و4هوشمند
ی ابعاد کند که داراکند. وی در مسئله هوش سازمانی مدلی را ارائه میعنوان هوش سازمانی استفاده می

، 10، روحیه9ق، اتحاد و تواف8میل به تغییر ،7سرنوشت مشترک ،6انداز استراتژیکهفتگانه به این شرح است: چشم
 (.2003، آلبرخت )12، فشار عملکرد11کاربرد دانش

                                                           
1 McMaster  
2 Albrecht 
3 Smart people 
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6 Strategic vision 
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8 Appetite for change 
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 عملکرد سازمانی -2-3
معتبر مرتبط با پول،  یبا توجه به اجرا.  مرتبط است یمورد بررس یاست که با شگفت یمنطق دهیا کیعملکرد 

حاصل از انتخاب  جیکه نتا یبودجه ا جینتا ایسازمان  کی یپول تیاست از تفاوت در وضع یاریعملکرد مع
 (2018، 1آزاد و چلیک)  و عملکرد آن انتخاب ها توسط افراد سازمان است یتیریمد یها

 یمانده است و محققان به طور مداوم عوامل مختلف یمعاصر باق اتیدر ادب یموضوع اصل کی یعملکرد سازمان
که  دهندیرا مورد بحث قرار م یانسان هیسرما یانسان هیو سرما کیاستراتژ ینوآور ،یمانند ساختار سازمان
عملکرد هر سازمانی تابع  .(2022، 2امبوگی و دئوسددیتا) کندیمختلف را مشخص م یهاعملکرد در سازمان

یران، فرصت ها، منابع و امکانات و نیز متاثر از سیستم های محیطی و سازمان های عملکرد کارکنان و مد
دیگر است. عملکرد کارکنان نیز تابع متغیر های فردی )توانایی ها و مهارت های ذهنی و روانی و پیشینه 

)منابع زندگی(، متغیرهای روانشناختی )ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، انگیزه( و متغیر های سازمانی 
 (. 1381رهبری، پرداخت ها، ساختار وطرح شغلی( است )دوالن و شولر،

مدل های اخیر عملکرد شغلی، عملکرد را تابعی می دانند که تاکید بر  معتقدند که( 1997 همکاران )برمن و 
را بر ( نیز مدلی چند عاملی از عملکرد شغلی 1999کمپل و دیگران )و جنبه های جداگانه ی عملکرد دارند 

اساس مهارت های کاری تخصصی شغل، مهارت های عملکرد همکاران، سرپرستی، رهبری و مدیریت اداره 
پیشنهاد کرده اند. کمپل بر این باور است که در عملکرد رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز باشد زیرا که 

ب نظران سازمانی عملکرد را به دو بعد عملکرد برخی از عوامل سیستم ها می توانند نتایج را از بین ببرند. صاح
 (.1394، یعبد ی ومیسل) زمینه ای و عملکرد وظیفه ای تقسیم کرده اند

سازمان یا شغل می « هسته فنی» ( آن را 2000) 3عملکرد وظیفه ای حتی با آنچه که بورمن و موتوویدلو
یا به طور غیر مستقیم با تبدیل منابع به محصول  نامند، ارتباط دارد و فعالیت هایی را شامل می شود که مسقیما

 در مبادالت اقتصادی انجام می گیرد. 

این نوع عملکرد به طور قابل توجهی از شغلی به شغل دیگر متفاوتند و بستگی به دانش، مهارت ها و توانایی 
 ها دارند و شامل نقش های معین و مشخصی می باشد.

عال نه ای ف یت هایی را در بر می گیرد که در حفظ و نگهداری محیط روانی و بین در حالی که عملکرد زمی
فردی که نیاز به پذیرش هستتتته ی تکنیکی برای عمل دارد. این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها، تمایالت و 
ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت نقش رسمی مکتوب هستند. عملکرد شغلی به 

سهیم  عنوان ارزش سازمان  ستیابی به اهداف  صورت مثبت یا منفی در د مجموعه رفتارهای کارکنان که به 
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می  هستند، تعریف شده است . این تعریف از عمکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان
شوند: دو طبقه عم سته بندی می  سه طبقه د شغلی بطور کلی در  شد. رفتارهای مربوط به عملکرد  لکرد با

وظیفه ای و رفتار شهروندی است که هر دو بطور مثبت بر سازمان تاثیر می گذارندوطبقه سوم رفتار ضدبهره 
 .(2003، 1)یون وسو وری است که بطور منفی برسازمان تاثیر می گذارد

مباحث ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در  
این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و 

نی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفًا معطوف به عملکرد دوره زما
شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و 
سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت پذیری 

الیت ها و عملیات را هدف قرارداده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعیف برای بهبود کیفیت و بهینه سازی فع
و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی 
عملکرد با استفاده از تکنیک ها و روش های مدرن، توسعه پیدا می کند. حوزه تحت پوشش اندازه گیری 

 (6:1378می تواند سطح کالن یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد )طبرسا  عملکرد
ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص به گونه ای که 

ه باشد، انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شد
 (4:1378اطالق می گردد. )طبرسا 

سازمان به عنوان مجموعه هماهنگ و هدف دار از اجزاء که برای دستیابی به هدف یا اهداف، با هم پیوند 
خورده و تشکیل یک سازمان داده اند و یکی از مهم ترین نیازهایی است که امروزه به ضرورت وجود آن تأکید 

مؤثر سازمان ها و ضرورت توجه به عملکرد و اثرات عملکرد آنها، ارزیابی  شده است. همچنین به دلیل نقش
عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن ضروری است. از آن جا که یک سازمان متشکل از اجراء و بخش 
های مختلف می باشد. لذا برای اطمینان از میزان موفقیت سازمان می باید به ارزیابی میزان تناسب، تطابق و 
کارایی عملکرد این اجراء بر مبنای شاخص های معیارهای صحیح عملکرد، در جهت اهداف سازمانی اقدام 
نمود. بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی کارکنان و بخش های مختلف یک 

 (1394ی، و سهراب یدیسازمان ضروری است )ص
ر رقابت جهانی با تغییر تکنولوژی و افزایش تنوع محصول به وجود آمده در طی دهه گذشته، افزایش سریعی د

که نقش بهبود عملکرد مداوم را به عنوان یک استراتژی و ابزار رقابت در اکثر سازمان های جهان مورد تأکید 
یابی قرار داده است. امروزه برای این که سازمان ها مزیت های رقابتی شان را حفظ و بهبود بخشند. از ارز

عملکرد به طور وسیع جهت سنجش، کنترل و بهبود فرایند کسب و کار خود استفاده می کنند. با این حال 
مطالعات اخیر نشان داده است که ارزیابی عملکرد به شیوه سنتی بر مبنای سیستم های گزارشی نامناسب 

وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار هستند. در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد ، مدل های کمی مثل معیار بهره 
                                                           

1 Yoon & Suh 
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کارآمدی با رویکرد اثر بخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی ، 
مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخالق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده 

 .(1391)رحیمی و وظیفه دمیرچی،  است
دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این 
مقیاس عباتند از: اثر بخشی، کارایی، سود و سود آوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خالقیت و 

 (.43،1385نوآوری و کیفیت )رحیمی، 
 و متداول ترین الگوها و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اشاره می گردد: اجماالً به مهم ترین ادامهدر 
سیستم ها ارزیابی عملکرد جدید را می توان در درون طبقه های مشخصی گروه بندی کرد. آنهایی که بر   

ه به کار گرفته خود ارزیابی تأکید می کنند شامل: جایزه دمینگ )در آسیا و ژاپن( جایزه بالدریج )آمریکا( جایز
شده در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل تعالی سازمانی در اروپا و آنهایی که جهت کمک به مدیران برای 

( 1990اندازه گیری و بهبود فرایند کسب و کار طراحی شده اند شامل هرم عملکرد )مک نایر و همکاران 
( 1992و کارت امتیازی متوازن )کاپالن و نورتون  (1993ارزیابی عملکرد و پیشرفت اثر بخش )آدامز و روبرت 

 (.1391و همکاران،  درخشان طاشمکائیل) می باشد
 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی-3
، متغیر (1979) انوزاسیو  گایوبر اساس طراحی سازمانی در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای تحقیق در 

، رییبه تغ لیم، مشترک سرنوشت، کیانداز استراتژچشم با هفت بعد  (2003) کارل آلبرخت یهوش سازمان
کاپالن و نورتون  بر اساس نظرعملکرد سازمانی و همچنین  عملکرد فشار، دانش کاربرد، هیروح، و توافق اتحاد

که نمودار شماره یک بر اساس ارتباط  بعنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند (2001)
 متغیرها مدل مفهومی تحقیق آورده شده است.

 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار شماره 
 

 باتوجه به مدل مفهومی فوق فرضیه های زیر برای تجزیه و تحلیل این تحقیق ارایه می گردند:

 یهوش سازمان

 یسازمان یطراح یعملکرد سازمان
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 فرضیه اصلی-4
 نقش میانجی دارد.عملکرد سازمانی بر طراحی سازمانی در تاثیر هوش سازمانی  .1

 فرضیه های فرعی
 تاثیر داردهوش سازمانی بر طراحی سازمانی  .1
 تاثیر داردعملکرد سازمانی بر طراحی سازمانی  .2
 تاثیر داردعملکرد سازمانی بر هوش سازمانی  .3

 

 روش تحقیق-5

 معادله مدلسازی همبستگی نوع از توصیفی ها داده تحلیل نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر حقیقت
عملکرد بر طراحی سازمانی در تاثیر هوش سازمانی ن نقش میانجی ییچرا که به دنبال تع باشد. می ساختاری
  باشد.یم یکم از نوعحاضر  قیتحق دادها، یآورجمع یبه استفاده از ابزار پرسشنامه برا با توجهاست. سازمانی 

 

 جامعه آماری و حجم نمونه
 1401در سال  لیاردب یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار

عنوان بهنفر ( 234) کوکران بر اساس فرمول حجم نمونهنفر گذارش شده است.  600 هاباشد که تعداد آنیم
 در نظرگرفته شدند.  ینمونه آمار

 

 ی و ابزار گردآوری اطالعاتریگروش نمونه
پرسشنامه در .  شده است استفاده پرسشنامه ابزار از قیتحق ازین مورد یهاداده یگردآور یبرا پژوهش نیدر ا

اطالعات جمعیت شناختی و سؤاالت اختصاصی تنظیم گردید. در بخش اول تحت عنوان  سه بخشنامه همراه،
وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری  عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات بهعالوه بر بیان  نامه همراه،

 دهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. بخش جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد پاسخ صمیمانه
اختصاصی  باشد. آخرین بخش نیز شامل سؤاالت دهندگان از قبیل جنسیت، سن می مشخصات عمومی پاسخ

 است.و میانجی تغیرهای مستقل و وابسته در مورد م
 آمده است. 2ب سواالت پرسشنامه به در جدول شماره یترک

 پرسشنامه سؤاالت: ترکیب  2جدول شماره 

 جمع سواالت پرسشنامه یموردبررس متغیرهای

 17 (2001کاپالن و نورتون ) عملکرد سازمانی
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 49 (2003)  کارل آلبرخت یهوش سازمان

 16 (1979) انوزاسیو  گایو سازمان یطراح

طور خاص از مبنای کامال ً مخالف،  مقیاس به ای لیکرت است. این درجه مقیاس مورداستفاده طیف پنج
اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید  کند. بر این بینظر، موافق و کامال ً موافق استفاده می مخالف،

 .پرسشنامه پاسخ دهند سؤاالتای لیکرت، به  تا بر اساس مقیاس پنج نقطه
بدین منظور یک نمونه اولیه منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این تحقیق به

ها و به های به دست آمده از این پرسشنامهپرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 25شامل 

میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد به دست آمده  SPSSافزار آماری کمک نرم
مورد استفاده، از قابلیت  یهاباشد. این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامهیر میهر ابزار به شرح ز یبرا

 باشد. اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 قیپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا: 3جدول 

 ییایب پایضر مورد بررسی متغیرهای

 92/0 یعملکرد سازمان

 79/0 یسازمان هوش

 87/0 سازمان یطراح

 باشد. یساده در دسترس م یتصادف یریگدر پژوهش حاضر، روش نمونه یریگروش نمونه

 

 فرضیه لیوتحله یتجزروش 
 کارگیری آزمون اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با بهتحلیل دادهها در  و منظور تجزیه به

 گام بعد به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاص دارد. شود. اسمیرنوف پرداخته می-کلموگوروف
 یروشها از هم و یفیتوص آمار یها روش از همها نمونه از آمده به دست یهاداده لیوتحلهیتجز یبرا ،ادامه در

ل یتحل از یو در بخش استنباط یتجمع درصد و درصد از، یفیتوص بخش. در است شده استفاده یاستنباط آمار
 انیروابط م یبررس یبرا یروش یمدل معادالت ساختار .است دهیگرد استفاده یانس ومعادالت ساختاریوار
پنهان  یرهای. منظور از متغردیگیدر نظر م زیرا ن ریپذمشاهده یرهایپنهان است که همزمان متغ یرهایمتغ

 زین ریپذمشاهده یرهای. متغشوندیداده م شینما یمدل مفهوم ایالگو  کیهستند که در  یهمان عوامل اصل
 .باشندیم یمربوط به سنجش عوامل اصل واالتس ای هاهیهمان گو

 

 های تحقیقیافته-6
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 مرداندرصد مربوط به گروه  90شده از آمار توصیفی پژوهش، بیشترین فراوانی معادل بر اساس نتایج حاصل 
درصد مربوط به گروه سنی  42بیشترین فراوانی معادل  ،زناندرصد مربوط به گروه  10فراوانی معادل  فقطو 

سال، بر اساس نتایج  50تر از درصد مربوط به گروه سنی باال 9سال و کمترین فراوانی معادل  40تا  30
درصد مربوط به گروه تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل  51شده ، بیشترین فراوانی معادل حاصل

درصد مربوط به کارکنان  42باشد و بیشترین فراوانی معادل از آن می دیپلمدرصد مربوط به گروه تحصیالتی  3
تر از درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری پایین 17رین فراوانی معادل سال و کمت 20تا  10با سابقه کاری 

هوش سازمانی در  یانجینقش م نییطور که ذکر شد هدف تحقیق حاضر، تعباشد. همانسال می  30تا 20
باشد، برای نیل به این هدف از مدل معادالت ساختاری استفاده طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی می ریتاث

 می باشد. آموسافزار شده است که خروجی نهایی مدل با استفاده از نرم

 

 ارزیابی کفایت مدل برای تحلیل مسیری
استفاده شد. برای برازش مدل از روش درستنمایی  1برای برازش الگوی مفهومی به داده ها از تحلیل مسیری

ها به عنوان اطالعات ورودی وارد مدل شد. پس از برازش ماکسیمم استفاده و ماتریس واریانس کواریانس داده
داری ضرایب مدل ابتدا نیاز است بررسی شود آیا مدل مورد بررسی کفایت الزم برای بررسی روابط یعنی معنی

های مورد نظر با مقادیر های برازش استفاده شده است. شاخصبرای این منظور، از شاخصرا دارد یا خیر. 
ها تایید شود در جدول زیر ارائه شده است )تنسلی و برون، قابل قبول برای این که مدل مورد نظر توسط آن

2000.) 
 های برازش مورد نیازشاخص -4جدول 

 انواع شاخص امتیاز مطلوب

P>0.05 (1989کای دو ) بولن،ی آماره 

 (1984(  ) تاناکاو هوبا، GFIشاخص نیکویی برازش ) 0.9<

 (1984( )تاناکاو هوبا، AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ) >0.9

 (1989(  )مک دوالند، CIشاخص مرکزیت ) 0.9<

 (RMSEAجذر میانگین مربعی خطای تقریب ) 0.08 >

 ( 1993گافین،  ( )CFIشاخص مقایسه ای برازش ) 0.9<

 (1980بنتلر وبافت، ( )NFIشاخص نرم شده برازش  )  0.9<

 ( 1973( ) تاکر لویس،  TLI orNNFIلویس ) -شاخص تاکر  0.9<

 (1989شاخص افزایشی برازش )بولن،  0.9<

                                                           
1 Path Analysis 
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توان روابط تعریف شده را از لحاظ ها، حال در قالب این مدل میپس از تایید برازش مدل نظری بر اساس داده
افزار ها، از نرمهای پژوهشی، مورد بررسی قرار داد. برای برازش مدل نظری به دادهداری و ارزیابی فرضیهمعنی

Amos 22  .استفاده شد 
 مدیریت ارتباط با مشترینمای مدل استاندارد با ضرایب استاندارد با نقش مبانجی  -5جدول 

بندی گروه
 هاشاخص

 برازش قابل قبول مدل اختصار نام شاخص

های شاخص
برازش 
 تطبیقی

 TLI 910/0 NNFI>90٪ لویس-شاخص برازش توکر

 NFI 903/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده

 CFI 905/0 CFI>90٪ تطبیقیشاخص برازش 

 IFI 895/0 IFI>90٪ شاخص برازش افزایشی

های شاخص
برازش 
 مقتصد

 درصد 50باالتر از  PNFI 678/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 درصد 50باالتر از  PCFI 721/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 درصد 8کمتر از  RMSEA 049/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

پیداست، شاخصها دارای برازش مناسب هستند  Amosهمچنان که از جدول حاصل از اجرای نرم افزار  
 08/0به دست آمده است، که کمتر از  49/0(، نیز RMSEAهمچنین، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

های برازش مدل همانطور که می باشد بنابراین برازش مدل، مناسب ارزیابی می شود. همچنین سایر شاخص
 دهند. در جدول فوق نشان داده شده و با مقایسه آنها با حد قابل قبول وضعیت مناسبی را نشان می

 رای مدل مفهومی تحقیق در نمودار زیر ارائه شده است:ضرایب استاندارد تحلیل مسیری ب
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  یریمس لیاستاندارد تحل بیضرا -2نمودار 

 
 ضرایب غیراستاندارد تحلیل مسیری در نمودار زیر ارائه شده است:
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 دیاگرام مسیری با ضرایب غیر استاندارد  -3نمودار 
 

در جدول زیر هوش سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی بدون نقش میانجی بررسی معنی
 ارائه شده است:

 یهوش سازمانداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی بدون نقش میانجی معنی -6جدول 

 تاثیر
ضریب 

 رگرسیونی
S.E. 

نسبت بحرانی 
(C.R) 

PVAL

UE 
 نتیجه

 0.705 عملکرد سازمانی --->طراحی سازمانی 
0.09

6 
 تایید *** 7.354
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 - - - - - یعملکرد سازمان --->هوش سازمانی 

 0.446 یهوش سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

2 
 تایید *** 6.158

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
میانجی گری  بر استتتاس نتایج جدول فوق، ضتتترایب تحلیل مستتتیری برای تمامی متغیرها در حالت بدون

 (. P<0.01دار بودند )معنی
در جدول زیر ارائه هوش سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی با نقش میانجی بررسی معنی

 شده است:
 یهوش سازمانداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی با نقش میانجی معنی -7جدول 

 تاثیر
ضریب 

 رگرسیونی
S.E. 

نسبت بحرانی 
(C.R) 

PVAL

UE 
 نتیجه

 0.407 یعملکرد سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

9 
 تایید *** 5.157

 0.635 یعملکرد سازمان --->هوش سازمانی 
0.07

9 
 تایید *** 4.899

 0.428 یهوش سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

1 
 تایید *** 6.052

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 (. P<0.01دار بودند )ضرایب تحلیل مسیری برای تمامی متغیرها معنی بر اساس نتایج جدول فوق،

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-7
روش رگرسیون ( به 1986) 1از مراحل پیشنهادی بارون و کنیبرای سنجش نقش میانجی هوش سازمانی 

قرار بود . مراحل اجرای این روش بدین گردیداستفاده  Amosدر « تحلیل مسیر» سلسله مراتبی هم زمان
دوم رگرسیون، طراحی  عملکرد سازمانی و در مرتبهروی رگرسیون، طراحی سازمانی  که در مرتبه اول ضریب

 عملکرد سازمانی به صورت هم زمان محاسبه شد. برای بررسی اثر غیر مستقیم سازمانی روی هوش سازمانی و
سازمانی از مرحله اول به مرحله دوم طراحی  طراحی سازمانی بر هوش سازمانی ، اختالف ضریب رگرسیون

معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل  بر پایه پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر میانجی به بررسی شد.
با توجه به نتایج به دست آمده از نمودار های  شودگری احراز میپیدا کند واسطه از گام اول به گام دوم کاهش

ه هوش سازمانی نقش میانجی دارد و هنگامی که بدون نقش میانجی می باشد طبق نظر در هنگامی ک 3و 2

                                                           
1 Baron & Kenny 



 

 
 

39  
 یسازمان هوش یانجیم نقش با یسازمان عملکرد بر یسازمان یطراح ریتاث یبررس : عنوان مقاله

مشاهده گردید که در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی  7بارون و کنی در جدول 
می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز  705/0سازمانی روی عملکرد سازمانی 

می باشد هنگامی که در مرحله دوم هنگامی که از مسیر هوش سازمانی به سمت عملکرد سازمانی  407/0بر برا
دار بود و ضریب ( معنی079/0این ضریب مسیر ) 6فلشی ترسیم گردید طبق نتایج به دست آمده در جدول 

د، بنابراین بر اساس تنزیل پیدا کر 428/0به  446/0رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 
معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل از  به ی(هوش سازمانمیانجی )پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر 

توان ادعا نمود متغیر هوش که در نتیجه می شوداحراز می میانجی گریپیدا کند  گام اول به گام دوم کاهش
 لکرد سازمانی نقش میانجی دارد.سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر عم

 یدانش در سازمان ها تیریسازمان، عملکرد نوآورانه و مد یطراح ن( نشان داد که بی1396) مقدمتحقیق 
همگان اذعان ( بیان کرده که 1394و همکاران ) فر یطالع وجود دارد. یرابطه معنادار نیشهرستان خم یدولت

های سنتی سازمانی، اشتباهی نابخشودنی است. فعلی، استفاده از شکلدارند که در شرایط پرتنش و پررقابت 
الزامات دانشی، ریسک،  .های مهم پژوهشگران استهای جدید سازمانی از دغدغهاز این رو، نگاه به چهره

 فرایندی، منابع انسانی، حاکمیت و رهبری را از الزامات ساختاری پروژه سازمان بیان کرده است. 
 یها در سازمان به درست یو خط مش نیقوان یستیبا( نشان می دهد که 1393ی )قیتصدهمچنین یافته های 

گرفته شود و  یدر راس هرم سازمان ماتیگردد. تصم یریکارکنان جلوگ یگردند تا از هرگونه ابهام برا نیتدو
. با کاهش سطوح ردیصورت نگ اریاخت ضیاالمکان تفو یشود تا حت یو معاونتها ابالغ گردد و سع نیبه مسئول

را بهبود  یارتباطات سطوح مختلف سازمان، عملکرد سازمان یمناسب برا یبستر جادیو ا یو افق یعمود
(، 1393ی )قیتصد( ، 1396) مقدم(، 1394و همکاران ) فر یطالع یافته های این تحقیق با یافته های بخشند.

 مشابهت دارد.( 1999) گرانیکمپل و دو ( 1997برمن و همکاران ) 
شهرداری در جهت تقویت هوش  سئولیت  شود م صیه می  سازمانی تو با توجه به تایید نقش میانجی هوش 

 سازمانی کارکنان به توصیه های پژوهشی زیر توجه نمایند: 
ای و ارزیابی مجدد کنند. این گیری، بررسی دورهاندازهشهرداری های هوش سازمانی را در تک تک مؤلفه -

هوشمند، مورد نیاز  یشهردارشود که در تبدیل شدن به یک کار باعث ارتقای زیر سیستم هوش سازمانی می
 است.

شوند، رفع شوند. کنند، باید موانعی که موجب مقاومت میچون سازمانها در مقابل شرایط جدید مقاومت می -
ابطه، رهبران تحول آفرین و متعهد شتتتدن آنها به رستتتاندن ستتتازمان به ستتتطح مطلوبی از هوش در این ر

 سازمانی، اهمیت دارد.
 های مورد مطالعه.های مناسب با هدف افزایش جایگاه متغیرها، مقررات، روشها و رویّهتدوین ساختار -
 شود.هوش سازمانی در سازمان میهایی که باعث ارتقای طراحی سازمان و پشتیبانی مالی از برنامه -
 ی. شهرداربه منظور ارزیابی، ارتقا و حفاظت از قدرت ذهنی  یشهردارای در سازمان مادر ایجاد کمیته -
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و ایجاد آگاهی در این افراد  یشهردارهای آموزش ضمن خدمت جهت مدیران و کارشناسان برگزاری دوره -
جهت ایجاد  یشتتتهردارها در رد عملی و علمی این مؤلفههای هوش ستتتازمانی برای کاربنستتتبت به مؤلفه

 با درصد هوش سازمانی باال. شهرداری
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Surveying organizational design effect on organizational 

performance with the mediating role of organizational 

intelligence 

 
 

Shahram Bagzadeh, Mohsen Golzadeh 

 
 

Abstract 

The present study was conducted with the aim of investigating the impact 

of organizational design on organizational performance with the 

mediating role of organizational intelligence in Ardabil Municipality. 

This is a correlational research in terms of applied purpose and in terms 

of data collection method. The statistical population in the present study 

includes the lands of the five districts of Ardabil municipality with the 

number of 600 people. According to Cochran's formula, 234 people were 

considered as a statistical sample. The sampling method in this study is 

stratified random sampling. Standard questionnaires were used to collect 

information. To analyze the research hypotheses, structural equation 

models have been used using software. The findings of the research show 

that in the first stage of Barron's test, the regression coefficient of 

organizational design on organizational performance is 0.705 and the 

regression coefficient of organizational design on organizational 

intelligence is 0.407. In the second stage, the regression coefficient of 

organizational design on performance is 0. Organization decreased from 

0.446 to 0.428, therefore, with the entry of the mediating variable 

(organizational intelligence) into the equation, the effect of the exogenous 

or independent variable decreased from the first step to the second step. 

Organizational intelligence plays a mediating role in organizational 

design on organizational performance. 
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