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 این و ودهب الزم عملیات بردن پیش برای کنترلی و نظارتی نیروی یک وجود منابعی، و شرایط هر با سازمان هر درچکیده: 

 اصالح و عملکردی انحرافات شناسایی که عملکرد ارزیابی نظام اصلی . لیکن در بسیاری از موارد، هدفاست همیشگی نیاز
 تحلیل هب را سازمان انرژی شده، مدفون فردی ارزشیابی به نسبت سازمانی هایحساسیت از خاکستری زیر است آن بهبود و

شناسی مبتنی بر آسیب سازمانی واحدهای عملکرد از تصویری ارائه هدف با مدلی حاضر، مطالعهطی  دلیل همین به. بردمی
این پژوهش از نظر هدف، طراحی شده است. در پارک علم و فناوری یزد رات خبرگان سازمانی ظهای ارزیابی پیشین و نمدل

کاربردی و از حیث ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی است؛ که به صورت میدانی در مقطع زمانی بهار تا پاییز سال 
توان در چهار مرحله خالصه نمود ناوری یزد تحقق یافته است. به صورت کلی، مطالعه حاضر را میدر پارک علم و ف 1400

ای و طراحی ساختاریافته، شناسایی منابع دادهای و استفاده از منابع داده ثانویه، مصاحبه نیمهاند از: مطالعات کتابخانهکه عبارت
 بوده و شناسایی انحرافاتهای سازمان ارای شش بعد بر اساس موجودیتدپیشنهادی، مدل  مدل ارائه تصویر عملکرد واحدی.
 است. اصلی در نظر گرفتههدف به عنوان را عملکردی و اصالح یا ارتقای آن

 های عملکرد.شناسی، پارک علم و فناوری، شاخصارزیابی عملکرد، آسیبهای کلیدی: واژه

                                                           
 
 
 
 



 
 

 مقدمه

را به حال خود رها کرد و انتظار نتیجه خوبی داشت. در هر  توان سازماننمی ،آنتروپی در مدیریتبا توجه به اصل 
سازمان با هر شرایط و منابعی، وجود یک نیروی نظارتی و کنترلی برای پیش بردن عملیات الزم بوده و این نیاز 

  ست.ای که نظارت و کنترل به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت مطرح شده ات، به گونههمیشگی اس

کنون ارزیابی عملکرد سازمان، واحدهای سازمانی و به عنوان یک علم مطرح شده است تااز زمانی که مدیریت 
 زیابی،ار مؤثر هایسیستم طراحی سعی دائم دریک دغدغه هم برای مدیران تبدیل شده است و به رغم پرسنل به 

. (1400)مخدومی و همکاران،  است هاابزاراین  از ناکافی رضایت و نامطلوب خروجی نشاندهنده مدارک و شواهد
 ارزیابی نظام در هاییکاستی و وجود ارزیابی فرآیند پیچیدگی جمله از مختلفی عوامل نارضایتی، این اصلی دلیل
 هستند، خود یابیارز برای ایقاعده نیازمند به ضرورت، اجتماعی موجودات عنوان به هاسازمان اما. است جامع

 آن یاثرگذار و عملکرد از ینانماط ایرب مناسب زمانی دوره یک از پس سیستمی، هر سنجش عملکرد و ماییزبازآ
 (.1397دارد )شریفیان،  ضرورت نشده دیده اشکاالت و موانع نیز رفع و

ارزیابی عملکرد بدون توجه به جو سازمانی، فرهنگ حاکم بر آن  مدلفوق، طراحی یک شده در بنابر نکات مطرح 
مقاله  . بنابراین، هدف، محکوم به شکست استپیشینهای ارزیابی عملکرد موجود یا و مسائل مخل اثربخشی مدل

یزد  در پارک علم و فناوری پیشینهای کنونی و شناسی مدلآسیبمبتنی بر حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد 
 .است

 پیشینه پژوهش

گیری و ارزیابی ریزی عملکرد، اندازهدهد. طرحمدیریت عملکرد به طور موثری عملکرد سازمانی را افزایش می
بهبود (. 1391دهند )آذر و موتمنی، عملکرد و بهبود عملکرد سه جزء اصلی فرایند مدیریت عملکرد را تشکیل می

وسعه تواند پشتیبان برنامه رشد، تکند که این نیروها میافزایی ایجاد میهمها، نیروی عظیم مستمر عملکرد سازمان
پذیر نیست. ارزیابی و لیکن بهبود، بدون ارزیابی امکان(. 1394سلیمانی، های تعالی سازمانی شود )و ایجاد فرصت

ی د و بخش اصلشوگیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب میاندازه
 (. 1393تدوین و اجرای سیاست سازمانی است )افشار و زمانی، 

بهبود عملکرد سازمانی چه در سطح فردی و  را درارزیابی عملکرد ابزاری برای مدیریت عملکرد است که مدیران 
 رودیو عنوان به که است اطالعاتی نمودن عملکرد فراهم ارزیابی اصلی کند. هدفچه در سطح سازمانی کمک می

 یا ابعاد از متشکل و برگرفته در را هااز فعالیت وسیعی سطوح و آیند می حساب عملکرد به فرایند مدیریت های
؛ به نقل از تدریس حسنی 2006همکاران،  و آنجلو) گیردمی قرار نظر مد ارزیابی فرایند در طی که است معیارهایی

 برنامه حس تقویت به که اول دسته. دانندمی دسته سه شامل را عملکرد ارزیابی اهداف برخی .(1400و همکاران، 
 را عملکردها ضعف و قوت نقاط ،دوم دسته .کند می کمک عملکردها شفافیت و مشارکت گویی،ریزی، پاسخ

طور (. اما به 1388 زاده، شیخ) مدنظر دارد را عملکرد مستمر بهبود و تعالی تکامل، نیز سوم و دسته کندمی مشخص
نی و حستوان گفت که هدف غایی ارزیابی عملکرد اثربخشی سازمان از طریق مدیریت عملکرد است )کلی می

 (.1400همکاران، 



 
 

 دو گروه بدون ساختار ودر ن واتعملکرد، رویکردهای موجود را می ارزیابی شده در حیطههای جامع انجامبا بررسی
 اختارس توان نمیاست و  عملکرد ارزیابی در کالسیک در زمره مکاتب ساختار ساختارمند قرار داد. رویکردهای بدون

 لکردعم از خویش درک به باتوجه ارزیاب، روش، این در واقع در .داد ارائه عملکرد ارزیابی انجام چگونگی از درستی
 پذیری، مسئولیت میزان چون هاییجنبه و پرداخته ارزیابی به ساالنه، محرمانه گزارش فرم براساس و شوندهارزیابی
 خانا) دهدمی قرار بررسی مورد را وی ابتکار و خالقیت نهایتاً و کار، در دقت و نظم کاری، مشغله همکاری، آگاهی،

 نگر تقسیمآینده ساختار و نگرگذشته (. رویکرد دوم که ساختارمند است خود به دو دسته ساختار2014همکاران،  و
 (. 1400تدریس حسنی و همکاران، مبین نمای کلی این تفکیک است ) 1شکل  .شودمی

 
 (1400تدریس حسنی و همکاران، بندی جامع رویکردهای ارزیابی عملکرد )دسته -1شکل 

های های مبتنی بر زمان و هزینه، مدلهای ارزیابی در سه گروه مدلهمچنین از منظر حوزه نیز، مدل
گیرند؛ که بر ابعاد ارزیابی در هایی نظیر کارت امتیازی متوازن قرار میخودارزیابی و مدلبرتری سازمانی و 

حوزه مدیریت، فرایندهای عملیاتی، مالی و نیروی انسانی تاکید داشته و مبتنی بر اجرا و ارتقای استراتژی 
 .(1398باشند )همایونفر و تیموری، می



 
 

های روش محور وهای گذشتهبا توجه به سوابق مدیریت عملکرد در جامعه تحقیق حاضر، ترکیبی از رویکرد
محور به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد در پارک علم وفناوری مبتنی بر ریاضیات از رویکردهای آینده

 شده است.استفاده یزد 

بندی جامعی از رویکردهای ارزیابی عملکرد نسبت هامیری و همکاران طی مطالعات خود ضمن ارائه دست
وان به عنها اقدام نموده و استفاده از رویکردهای ترکیبی را به بررسی خالءهای تحقیقاتی موجود در آن

 سنیتدریس ح) اندمعرفی کردههای ارزیابی عملکرد موجود های مدلبهترین راهکار برای غلبه بر کاستی
ر )ابعاد دامی ابعاد کارت امتیازی متوازن پایدر پژوهش خود تماپور نیز خت و رحیم(. نیکب1400و همکاران، 

کبخت و )نیاند های خصوص کشور دانستهو مثبت با ارزیابی عملکرد بانک هفتگانه( را در ارتباط معنادار
اه دانشگشناسی، نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در ( با هدف آسیب1397شریفیان ) (.1401پور، رحیمی

شناختی در نظام ارزشیابی را حائز اهمیت جدی های روشیزد را مورد بررسی قرار داده و توجه به آسیب
 دانسته است.

ارزیابی عملکرد منابع انسانی را یک فعالیت استراتژیک و مهم بر اساس اطالعات ( 2022لو و همکاران )
 گیری با محاسبه اطالعات شناختی برای ارزیابی منابع انسانیو یک روش جدید تصمیم اندشناختی دانسته

طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم "با عنوان ( طی مطالعات خود 2021اند. نورساری و مورتاکو )ارائه نموده
شش  5 سازینارزیابی غ بندی ترجیحی برایبرای ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از روش سازمانی رتبه

ها و وزن هر یک، محاسبه مقادیر استاندارد یا هدف برای هر کارمند، مرحله رتبه بندی شامل تعیین شاخص
ها، بررسی عملکرد فرد در شاخص، بررسی ورودی و خروجی فرایند و محاسبه ارزش ترجیحی بین گزینه
  اند.تعیین خروجی خالص تعیین کرده

 شناسی پژوهشروش

وهش از نوع اکتشافی و توصیفی است؛ که به ژاز نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت پاین پژوهش 
به فناوری یزد تحقق یافته است.  در پارک علم و 1400زمانی بهار تا پاییز سال  مقطعصورت میدانی در 

ای خانهاند از: مطالعات کتابمرحله خالصه نمود که عبارت چهارتوان در صورت کلی، مطالعه حاضر را می
ه تصویر طراحی مدل ارائای و ساختاریافته، شناسایی منابع دادهمصاحبه نیمهو استفاده از منابع داده ثانویه، 

 عملکرد واحدی.

 : ایمطالعات کتابخانه .1

ارائه  1در جامعه هدف بوده است که در جدول  پیشینهای ارزیابی مدل مستندات شامل اسناد باالدستی و
 شده است.

                                                           
5 Promethee: Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation 



 
 

 

 اسناد باالدستی درون و برون سازمانی -1جدول 

 اسناد باالدستی

 سال تصویب مرجع عنوان ردیف

 1389 شورای عالی انقالب فرهنگی نقشه جامع علمی کشور 1

2 
بنیان و ها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 ها و اختراعاتسازی نوآوریتجاری
 1389 یس جمهورئمعاونت علمی و فناوری ر

 1395 سازمان برنامه و بودجه کشور (1400الی  1396ساله ششم توسعه )برنامه پنج 3

 انداز بیست ساله کشورسند چشم 4
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر 

 معظم انقالب
1382 

5 
های کلی علم و فناوری ابالغی از سوی رهبر سیاست

 نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر 

 معظم انقالب
1393 

 - - آمایش استان یزد سند 6

 1381 شورای گسترش آموزش عالی های علم و فناوریاندازی پارکآئین نامه تاسیس و راه 7

 برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان 8
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت 
علمی و فناوری یریاست جمهوری، وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت
1394 

 1383 مجلس شورای اسالمی وظایف و تشکیالت وزارت عتف قانون، اهداف، 9

 1381 شورای گسترش آموزش عالی های علم و فناوری اساسنامه پارک 10

 1392 رهبر معظم انقالب های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 11

12 
ای ههای پارکآئین نامه ارزیابی و نظارت بر فعّالیّت

 علم و فنّاوری
تحقیقات و فناوری ریاست معاونت علوم، 

 جمهور
1388 

 1393 دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی (EFQMمدل ملی تعالی سازمانی ) 13

 مدل ارزیابی عملکرد شهید رجائی 14
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 رئیس جمهور
1389 

 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های ارزیابی وزارت علومشاخص 15

16 
 هایهای اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاهشاخص
 اجرائی

 1395 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

17 
ها و مراکز بررسی مدل ارزیابی عملکرد سایر پارک

 علمی و تحقیقاتی

خراسان شمالی، شهرک تحقیقاتی  پارک
ارک گیالن، پارک قم، پارک اصفهان، پ

دانشگاه یزد، دانشگاه الزهرا،  بوشهر،
 دانشگاه شهید بهشتی و ...

- 

12 
لم های عهای پارکنامه ارزیابی و نظارت بر فعّالیّتآئین

 و فنّاوری
معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ریاست 

 جمهور
1388 

 پارک علم و فناوری یزد ساله( 5های استراتژیک پارک )بازه زمانی برنامه 13
از سال 

الی  1385
1400 

 



 
 

 : ساختار یافتهمصاحبه نیمه .2

ساختاریافته استفاده گردید؛ که پس از تعیین هدف مصاحبه با توجه به سوابق و بدین منظور از ابزار مصاحبه نیمه
نفر از اعضای هیات  2نفر از مدیران و  7) مصاحبه 9گیری هدفمند صورت گرفته و تعداد نمونه ،تخصص افراد

رسیدن به نقطه اجماع انجام شد. سپس به منظور تحلیل مصاحبه از روش  تا علمی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد(
گر نسبت ها رعایت اصولی نظیر مستقل بودن مصاحبهدر طول مصاحبه الزم به ذکر است کدگذاری استفاده گردید.

شوندگان و رعایت نکات شروع مصاحبه و ورود به بحث به صورت کامل دهی به مصاحبهبه موضوع، عدم جهت
از یک خبره درخواست شد تا به صورت مستقل عملیات کدگذاری را برای رعایت شده و به منظور سنجش پایایی، 

با  رودمیها انجام دهد. سپس درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار بهحمصا
قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تائید بوده درصد  80که با مقدار  (1388استفاده از فرمول ذیل محاسبه شد )خواستار، 

 از پایایی مناسبی برخوردار است. توان ادعا کرد فرایند تحلیل مصاحبهو می

درصد توافق درون موضوعی =
تعداد توافقات ∗ 2

تعداد کل کدها
∗ 100 =

6 ∗ 2

15
∗ 100 = 80 

 ایشناسایی منابع داده .3

های کلیدی عملکرد، کلیه فرایندهای ای موجود در سازمان و شاخصبه منظور شناسایی منابع داده
سازمانی شناسایی، مستند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین فیلدهای اطالعاتی که در 

یافت نیز مورد توجه قرار یجریان فرایندها تکمیل و بین واحدهای درون و برون سازمانی جریان م
 گرفت.

 طراحی مدل تصویر عملکرد .4

های احبهمص اسناد باالدستی، مستندات استراتژیک سازمان، سرانجام، با توجه به نکات مستخرج از

ای موجود، مدل تصویر ، فرایندهای سازمانی و منابع دادههای ارزیابی موجودگرفته، مدلصورت

 طراحی گردید.عملکرد واحدی با شش بعد 

 هایافته

اهکار و ر های ارزیابیسازی مدلترین موانع طراحی و پیادههای صورت گرفته، مهمبا توجه به مصاحبه

 توان در جدول ذیل خالصه کرد.را می پیشنهادی

 های پیشینشناسی مدلآسیب -2جدول 

 راهکار آسیب  ردیف

 د.وجود نداربین معیارهای ارزیابی با عملکرد ارتباط مشخصی  1
شده و به  استخراج واحد هر خاص اثربخشی معیارهای

 .صورت دقیق تعریف شود



 
 

2 
، به صورت دقیق معیارهایی که مبنای ارزیابی عملکرد است

 تبیین نشده است.
شده و به  استخراج واحد هر خاص اثربخشی معیارهای

 .صورت دقیق تعریف شود

3 
 همه کارمندانارزیابی معیارهای عمومی و غیرتخصصی برای  از

 شود.استفاده می
شده و به  استخراج واحد هر خاص اثربخشی معیارهای

 .صورت دقیق تعریف شود

4 
در امتیازدهی  در برخی موارد، قضاوت شخصی منجر به انحراف 

 شود.می به افراد و واحدهای سازمانی
جویانه افراد و تاثیر بر نمره ارزیابی به روحیه تالفی

 شده توجه شود.اختصاص دادهعملکرد 

 تمرکز بر ابعاد مالی عملکرد 5
از ابعاد مختلف مالی و غیر مالی در مدل ارزیابی 

 عملکرد استفاده شود.

6 
نادیده گرفتن اقدامات خارج از برنامه عملیاتی و متفرقه در ارزیابی 

 عملکرد
 از مشاهده و ارزیابی موردی بهره گرفته شود.

7 
 نادیده گرفته شده وتفاوت عملکرد فردی در یک واحد سازمانی 

 شود.تعمیم داده می امتیاز کلی واحد به پرسنل زیرمجموعه
 دهی به افراد خودداری شود.از نمره

8 
های های ارزیابی عملکرد حامی اهداف و شاخصابعاد مدل

 راهبردی سازمان نیست.
اف و های ارزیابی با توجه به اهدتدوین شاخص

 های راهبردی پارک صورت گیرد.شاخص

 ها به تخصیص بودجهوابستگی برخی از اقدامات و برنامه 9
ها، درصد در بررسی میزان پیشرفت عملکرد برنامه
 تخصیص بودجه واحد سازمانی لحاظ شود.

 های ارزیابیناپذیری مدلپیچیدگی و انعطاف 10
 در اولویتمعیار سادگی و سهولت اجرای مدل ارزیابی 

 قرار گیرد.

11 
زمانبر بودن فرایند ارزیابی و درگیر کردن واحدهای سازمانی در 

 این روند

ای ههای کمی پیچیده به روشبا توجه به اینکه مدل
های کیفی و سازی دارد، از مدلمختلف قابلیت داده

 منعطف استفاده شود.

12 
و به صورت سیستمی ثبت نشده های سازمانی غالب داده

 شود.ارائه می دستی ها به صورتگزارش

های عملکردی و شناسایی یا ایجاد تعیین شاخص
های اطالعاتی سیستمی با هدف دسترسی به بانک
 ها با مشارکت حداقلی واحدهای سازمانیداده

13 
تخصیص امتیاز توسط سطوح مدیریت ارشد و دخالت حداقلی 

 سایر سطوح سازمانی
اعتماد بین سطوح ارشد و پایین در راستای ایجاد 

 زی و تالش الزم اولویت قرار گیرد.ساسازمان فرهنگ

 دهی به افراد خودداری شود.از نمره ثبت امتیاز ویژه بدون پشتوانه عینی 14

 نبود دستورالعملی شفاف از نحوه بکارگیری نتایج در تصمیمات 15

اهداف پارک از ارزیابی عملکرد، به عنوان مبنای تدوین 
 مدل ارزیابی قرار گیرد. 

د برای ننتایج حاصل از ارزیابی به شکلی دقیق و مست
 افراد تبیین و توجیه شود

 

ای موجود منابع داده ، تجزیه و تحلیل فرایندها وای و میدانی صورت گرفتهپیرو مطالعات کتابخانهسر انجام، 

 .طراحی گردیدمدل ذیل  ،در پارک علم و فناوری یزد



 
 

  

 مدل تصویر عملکرد واحدی پارک علم و فناوری یزد -2شکل 

 در ادامه، هر بعد تشریح خواهد شد.

های ارزیابی عملکرد: با توجه به اسناد باالدستی، جلسات مدیریتی و تیم خبرگی سازمانی در شاخص .1

شاخص راهبردی پشتیبانی در سطح کالن سازمان تعیین  11شاخص راهبردی فناوری و 11مجموع 

شاخص تخصصی برای  106گردید که پس از بررسی ارتباط هر یک با فرایندهای سازمانی در مجموع 

 به تصویر کشیده شده است. 3در شکل دهای سازمانی شناسایی شده و واح

  

 های ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی پارک علم و فناوری یزدتعداد شاخص -3شکل 



 
 

ارائه کامل آمار و اطالعات: این بعد از مدل، کمیت و کیفیت آمار و اطالعات ارائه شده توسط واحد  .2

دهد؛ که دارای سه مولفه های اطالعاتی مربوطه را مورد توجه قرار میسامانهسازمانی و میزان آن در 

 پایندی به محدودیت زمانی، درصد تکمیل فیلدهای اطالعاتی و صحت اطالعات ثبت شده است.

برنامه عملیاتی: با توجه وجود برنامه عملیاتی سالیانه برای واحدهای سازمانی، عملکرد واحد سازمانی در  .3

رین ابعاد مدل حاضر لحاظ شده است. این بعد از مدل نیز دارای تزی برنامه به عنوان یکی از مهمساپیاده

اند از: درصد پیشرفت واقعی برنامه عملیاتی، عملکرد واحد سازمانی سه مولفه ذیل خود است که عبارت

 کرد و مدیریت درآمد.در مدیریت هزینه

صد اقدامات غیرجاری و خارج از برنامه عملیاتی واحد اقدامات خاص: به ایجاد ساز و کاری برای ر .4

سازمانی اشاره دارد. به عبارت دیگر این بعد از مدل مروج خالقیت و رفتار شهروند سازمانی بین واحدهای 

 سازمانی است.

توسط  گویی به مکاتبات برون سازمانیاین بعد از مدل نیز میزان پاسخ: مکاتبات برون سازمانیپیگیری  .5

 دهد.ای سازمانی را هدف قرار میواحده

پیگیری و اجرای مصوبات: میزان پایبندی و موفقیت واحدهای سازمانی در اجرای مصوبات نهادهای   .6

 دهد.گیری درون سازمانی نیز آخرین بعد از مدل حاضر را تشکیل میمختلف تصمیم

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های پیشین ارزیابی عملکرد یکی از موانع جدی ارزیابی در جامعه شناسی مدلبا توجه به نتایج حاصل از آسیب

ی ارزیابی هاهدف، حساسیت کارمندان نسبت به تخصیص امتیاز به عملکرد فردی ایشان است که اثربخشی مدل

اصلی نظام ارزیابی عملکرد که شناسایی دهد. به عبارت دیگر، هدف را کاهش داده و حتی گاهی نتیجه معکوس می

های سازمانی نسبت به ارزشیابی فردی انحرافات عملکردی و اصالح و بهبود آن است زیر خاکستری از حساسیت

یری با هدف ارائه تصوبرد. به همین دلیل در مطالعه حاضر، طراحی مدلی مدفون شده، انرژی سازمان را به تحلیل می

زمانی در ابعاد شش گانه بدون تخصیص امتیاز یا برچسب خوب و بد زدن به واحدهای از عملکرد واحدهای سا

سازمانی یا افراد در اولویت قرار گرفت. بنابراین، در مدل پیشنهادی این تحقیق، هدف اصلی ایجاد یک رابطه قوی 

الح و ت عملکرد و اصو مشارکتی بین مدیریت ارشد سازمان و مدیران میانی و کارشناسان جهت شناسایی انحرافا

شود در طراحی مدل ارائه تصویر عملکرد واحدی به معیارهای ذیل به صورت کلی، پیشنهاد می باشد.ارتقای آن می

 توجه شود.

 های راهبردی باشد؛حمایتگر شاخص 

 از اختصاص نمره کمی به واحدهای سازمانی و پرسنل پذیر است، که جو سازمان آسیبدر صورتی

 پرهیز شود؛زیرمجموعه 

 شود؛ توجه سازمانی واحدهای در متفرقه، اقدامات ویژه و نوآورانه جاری، امورات مختلف ابعاد به 

 شود؛ گرفته نظر در ابعاد ارتباط حفظ با مدل جامعیت 
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