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   مدیریت  علوم انسانی و اجتماعیی  پژوهشنامه           
  87ستان زم ،)31پیاپی(4ی شماره،         سال هشتم

های بخش دولتی  ثر بر ارتقای عملکرد سازمانؤعوامل م
  ایران

7/8/87:تاریخ پذیرش  16/11/86:تاریخ دریافت     
  ∗فرج اله رهنورد

  چکیده
یت نقش آفرینی عوامـل اقتـضایی در ارتقـای عملکـرد سـازمانی              ت مدیریتی بر اهم        تحقیقا

ثر بر عملکرد   ؤ عوامل م  ی  زمینهبه هرحال، مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در          . کید دارد أت
حاصـل کـار پژوهـشی در ایـن         ایـن مقالـه     . سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته اسـت        
  .  کندخصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر

 به شناسـایی بیـست و یـک عامـل اقتـضایی             ات مرتبط و مصاحبه با خبرگان     تحقیقبررسی       
ـ   روش. دهندثیر قرار می  تأحت  در بخش دولتی ت   منجر شد که عملکرد سازمانی را        ی  تحقیق کمّ

ثیر گذاری این عوامل طراحی، و      أتمبتنی بر تحلیل عاملی و تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی           
قالب یک مدل ساختاری مبتنی بر چهـار        ثر در   ؤین عملکرد سازمانی و عوامل اقتضایی م      روابط ب 

 در عملکـرد    ثیر گـذار    أبهبود سازمانی به عنوان اولـین عامـل تـ         ،  در این مدل  . عامل تدوین شد  
 ارزش همگـانی ، یـادگیری سـازمانی، و مـدیریت            .شناخته شـد  سازمانی در بخش دولتی ایران      

بی شک، مدل ساختاری طراحی شده دانش       . شناسایی شدند ثر  ؤ عوامل م  به عنوان دیگر   کیفیت
انی در بخش دولتی ایـران      مفیدی را برای تعریف سازوکارهای مدیریتی در ارتقای عملکرد سازم         

، که با در نظر گرفتن سازه های هریک از عوامل چهارگانه پیشنهادهای کاربردی              سازدفراهم می 
       .ارائه شده است

بهبود سازمانی، یادگیری سازمانی، ارزش همگانی و       ،   عملکرد سنجش:  کلیدی یها  واژه
  مدیریت کیفیت

  

                                                           
  ریزی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه یسسهؤم استادیار -ولؤی مسنویسنده ∗
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  مقدمه
  

 هــای مــالی، و هــای مقیــاس محــدودیت از پژوهــشگرانارییبــس 1980  یاز دهــه     
؛ 1990و همکـاران،     دیکـسون  (اندکید قرار داده  أرا مورد ت  های مبتنی بر عملکرد     مقیاس
مناسـب  های  ها و مدل  نابراین، تالش برای طراحی چارچوب    ب). 1987و کاپالن،    جانسون

دهی و فن گزارشتوان به  جمله می  از آنکه سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد آغاز شد 
و  2کیگـان  ( مـاتریس سـنجش عملکـرد      ،)1989 و لیـنچ،     1کـراس  (راتژیکتسنجش اس 
کارت امتیاز  ،)1991ان، فیتزجرالد و همکار (ها و نتایجچارچوب سازه ،)1989همکاران، 

 های سنجش عملکرد کمبـریج    فرایند طراحی سیستم   ،)2001و نورتون،    کاپالن (نمتواز
 و  3بـی تیتـسی    ( سیستم سـنجش عملکـرد     ی  پارچه مدل یک  ،)1996و همکاران،    نیلی(

هـای تعـالی     چنین مـدل   هم و ،)2001نیلی و آدامز،     ( منشور عملکرد  ،)1997همکاران،  
  .  اشاره کردEFQM کسب و کار نظیر

شـود  مـی ها دیـده     سازماناز سوی    سنجش عملکرد    ی  زمینهابتکارات دیگری نیز در          
 شهید رجـایی در ایـران       ی  توان به چارچوب سنجش عملکرد جشنواره     جمله می  که از آن  

 بـه  های بخش دولتی ایران  سازمان در این مدل مقیاس های سنجش عملکرد      . اشاره کرد 
کور خود   که هر یک از ابعاد مذ       عام و خاص تقسیم شده است      هایقیاسدو گروه عمده م   

در آن مقاله حاصل کـار پژوهـشی اسـت کـه     این . استتر ترکیبی از شاخص های جزیی 
 شـهید   یهـای جـشنواره   رایی استان تهران بر مبنـای مقیـاس      های اج  عملکرد دستگاه 

اشی از ماهیـت      ن  ق اوالً دلیل انتخاب چارچوب فو   . ستمورد سنجش قرار گرفته ا    رجایی  
        هـای مـالی را مـشکل       اربرد مقیـاس  های بخش دولتی اسـت کـه کـ        غیر انتفاعی سازمان  

هـای مـالی حتـی در        اشـاره شـد، مطلوبیـت مقیـاس         ه قبالً همان طور ک   ثانیاً. سازدمی
  . های انتفاعی نیز محل تردید است سنجش عملکرد سازمان

  
  
  

                                                           
1-Cross and Lynch 
2-Keegan et al. 
3-Bititci et al. 
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  تعریف عملکرد سازمانی
  بنـابراین، عملکـرد سـازمانی یـک        . عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیـت کـارکرد              
        ترین تعریف   معروف . کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد          یسازه

کیفیـت  فراینـد تبیـین     «: ارائـه شـده اسـت     ) 8: 2002(عملکرد توسط نیلی و همکاران      
عملکـرد بـه دو جـزء تقـسیم         مطابق این تعریـف،      . »شتهاثربخشی و کارایی اقدامات گذ    

 چگـونگی اسـتفاده سـازمان از منـابع در تولیـد             ی   کننده  کارایی که توصیف  ) 1: شود  می
خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعـی و مطلـوب درونـدادها بـرای                 

نیـل بـه  اهـداف      ی درجـه ی  کننده اثربخشی که توصیف) 2تولید بروندادهای معین؛ و  
 انطبـاق برونـدادها بـا        ی درجـه  (1تاین اهداف معموالً در قالـب مناسـب       . سازمانی است 

های   هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه        جنبه( بودن   2، در دسترس  )نیازهای مشتریان 
)  تحقق اسـتانداردهای مـورد نیـاز        ی درجه(،  و کیفیت     ) فیزیکی  ی اولویت دار، و فاصله   

 در تعریـف خـود از   ) 188: 2002(مولین   ).1996 و ورثینگتون،    3دالری (شوند تبیین می 
ارزشیابی «: کید دارد أ به شرح زیر ت    عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی      سنجش  

 .»هـا بـرای مـشتریان و دیگـر ذینفعـان            آن ها و ارزش آفرینی    چگونگی مدیریت سازمان  
عریف مـولین از غنـای بیـشتری برخـوردار          ند، ت ککید می أت) 2005(پرت  همان طور که    

ـ      »ارزشیابی« یزیرا واژه . است در ضـمن،   . دهـد ت را پوشـش مـی      هم کیفیت و هم کمیّ
ارزش آفرینـی بـرای ذینفعـان در        کنـد،   نیز اشاره مـی   ) 2005(همان طور که خود نیلی      

 یمدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیـد      بی شک،   . موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد    
ها را  کنند، و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمان ادراک میهها را چگون سازمان آن

  . کندمیترغیب به سنجش ادارک ذینفعان 
  

  سنجش عملکرد سازمانی
        گیرد، امـا کمتـر تعریـف    قرار می  مورد بحث    بیشترملکرد عنوانی است که     سنجش ع      
های سنجش عملکرد به عنوان ابـزاری بـرای         سیستم). 1995نیلی و همکاران،     (شودمی
سنجش عملکرد  ) 1990(ه زعم نانی و همکاران      ب. اندش و اعمال نظارت طراحی شده     پای

                                                           
1-Appropriateness 
2-Accessibility 
3-Dollery & Worthington 
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کنـد   ک سازمان راهبردهایی را دنبال    که ی  عبارت است از فرایند حصول اطمینان از این       
 تاًش دولتـی نـسب    گیری عملکرد در بخـ      اگرچه اندازه .  شودکه به تحقق اهداف منجر می     

 در  1970  ی  از اواخـر دهـه     قابل توجهی در خصوص عملکـرد     ات  تحقیقجدید است، اما    
مین أهای عملکرد، ارزیابی عملکـرد، و تـ  گیری عملکرد، شاخص   نی چون اندازه  گاقالب واژ 

ولتـی در مقایـسه بـا       هـای بخـش د     سازمان). 1999،  1هالووی (کیفیت تولید شده است   
سـازی سـود مـورد نظـر        بیشنهیعنی،  . وصی متفاوت هستند  ر بخش خص  د همردیفانشان

هایی برای درآمدزایی پایین، و در کل، شاخص غایی مورد             قابلیت چنین سازمان    و نیست
بـه همـین دلیـل، برخـی از اندیـشمندان           .  وجـود نـدارد     توافقی برای سنجش عملکـرد    

  ). 2000، 2اولربلند و ف (دانندلکرد در بخش دولتی را غیرممکن میگیری عم اندازه
 پیچیده، مشکل، چالش برانگیز، و       ی سنجش عملکرد را یک وظیفه    ) 1991(سینک       

سطح عملکرد یـک سـازمان تـابعی اسـت از کـارایی و اثربخـشی عملیـات        . داندمهم می 
ـ                 ت کـارایی و    سازمانی، بنابراین، سـنجش عملکـرد عبـارت اسـت از فراینـد تعیـین کمیّ

 سنجش عملکرد  یک هدف نیست، اما ابزاری است برای بی شک،. شی یک سازماناثربخ
ه اسـت، امـا     دهد که چه اتفاقی افتـاد     نتایج سنجش عملکرد نشان می    . ربخشمدیریت اث 

 یک  ،های سنجش عملکرد  ثر از یافته  ؤ م یبه منظور استفاده  . دهدچرایی آن را نشان نمی    
وم به عنـوان مـدیریت      این مفه .  است »مدیریت« به   »سنجش«سازمان نیازمند انتقال از     

بـه   ).2002 و بالـدری،     3آماتونگـا  (ات عملکرد سازمانی معـروف اسـت      تحقیقعملکرد در   
گیری عملکرد   عملکرد عبارت است از عمل اندازه      هرحال، باید در نظر داشت که سنجش      

در صورتی که مدیریت عملکرد با استفاده از برونداد سـنجش عملکـرد در پـی مـدیریت                  
  ).2004 و مک گوئر، 4دنوررا (کردن آن است
  سنجش عملکردرویکردهای 

عینـی و ذهنـی و هـر دو رویکـرد           :  عمده وجود دارد   دو رویکرد در سنجش عملکرد         
های عینی مقیاس ). 2008 و همکاران، 5آلن (ایب خاص خود هستندعدارای محاسن و م

دیگـر   و   ی هستند های مال ز نظر قلمرو پوششی محدود به داده       اما ا  ،بیشتر واقعی هستند  
                                                           

1-Holloway 
2-Boland & Fowler 
3-Amaetunga & Baldry 
4-Radnor & McGuire 
5-Allen et al. 
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 کمتـر واقـع گـرا       هـای ذهنـی   مقیـاس  از طرف دیگر،    . کنند نمی تبیین سازمانی را    ابعاد
دهند ها اجازه میاین مقیاس. کنند غنی از اثربخشی سازمان ارائه می هستند، اما توصیف  

بنابراین، قابلیت  . ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند        وسیعی از سازمان   ی  دامنه
هـای ذهنـی    مقیـاس  چنین   هم. بیشتر است های ذهنی   ها بر مبنای مقیاس   هعمیم یافت ت

های علوم اجتماعی   دهند که در پژوهش   ی بر ادراک را نیز پوشش می      عناصر تحلیل مبتن  
 یک از این رویکردها باید در سنجش     که کدام این پرسش   . ای پیدا کرده است   جایگاه ویژه 
  . گیری سازمانی و نوع نگرش مدیران بستگی دارد  جهتنظر قرار  گیرد به عملکرد مدّ

  

  های سنجش عملکرد مقیاس
. شد مالی به کار گرفته می     رویکردبیشتر  به طور سنتی در سنجش عملکرد سازمانی             

هـای  زیرا شاخص . ی کارساز نیست  امروزه دیگر این رویکرد برای سنجش عملکرد سازمان       
، 1نیـون  ( مـدیریتی وقـت بـود   ی هـا و فلـسفه   ازمان سی گونه ل ماهیت ماشینمالی مکمّ 

 2 اقتـصادی یهای مالی عملکرد ارتقا یافته و مفهوم ارزش افـزوده   مقیاسامروزه   ).2002
 سرمایه ی  هزینهاین مفهوم تا زمانی که سود حاصلهبراساس . نقش غالب پیدا کرده است

دس  ،به همین دلیل   .نفعان خلق نکرده است   زشی برای ذی  ، در حقیقت ار   درا پوشش نده  
رهای عملکرد را شامل کیفیت، بهره وری، سود دهـی، سـهم             متغیّ )1984 (3و رابینسون 

  .دانند بازگشت سرمایه، و عملکرد کلی میبازار،
نقـش چـشم انـداز و    سـنجش عملکـرد سـازمانی بـر     در رویکردهای نوین   چنین   هم     

کارت به عنوان مثال،    . شود می کیدأهای عملکرد ت  اهبردهای سازمانی در تعریف مقیاس    ر
، سنجش عملکرد را به عنوان زبان جدید در توصـیف عناصـر کلیـدی در                4امتیاز متوازن 

   .گیرد می به کار هم در بخش دولتی و هم خصوصینیل به راهبرد سازمانی
  

                                                           
1-Niven 
2-Economic Value Added (EVA) 
3-Dess & Robinson 
4-Balanced Scorecard 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 87،زمستان )31پیاپی (4ی  ، سال هشتم، شمارهریتمدی  یپژوهشنامه. ........................................82

 

  ثر بر عملکرد سازمانیؤعوامل م
دی کـه بـر اهمیـت       دیـدگاه اقتـصا   . دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد            

کید دارد، و دیدگاه سـازمانی کـه بـر دیـدمان            أعوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی ت      
در ) 1971 (1  آنـدرو   .ها با محیط اسـتوار اسـت       رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آن      

ثر ؤعوامل مـ  ارتباط با ارزشیابی استراتژی هم عوامل اقتصادی و هم سازمانی را به عنوان              
ثر بـر   ؤعوامـل مـ   ) 1997 (2توریـک و مـک گیـون       .دهـد کید قرار می  أرد مورد ت  عملکبر  

   :اندعملکرد را به شرح زیر فهرست کرده
ثر در ارتقای عملکرد سازمانی     ؤ م ی عامل با محیط سازمانی  عناصر سازمانی    یهم تراز   -1

 مختلـف   سـطوح دهـد کـه      نشان مـی   )1961،  3برنز و استاکر  (نتایج تحقیقات    زیرا. است
تـرازی بـین     چنـین هـم    هـم . طلبد، طراحی ساختارهای متفاوتی را می     غییرات محیطی ت

یـک مهـارت    ) 1986 ( فردریکسون ی  کید است و به گفته    أاستراتژی و محیط نیز مورد ت     
  . شود کلیدی محسوب می

های خود  سازمان نیازمند آن است که قابلیت     یک  «کند    استدالل می ) 1984 (4تیس -2
 . »سازگار و متناظر کند اگر در پی نیل به بهترین عملکرد استر خود را با محیط متغیّ

درصد از تغییر پذیری در عملکـرد       هفده تا بیست    نتایج مطالعات گویای آن است که        -3
   ).1996 ،پاول (مالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت است

بتی سـازمان نقـش     ت رقا منابع سازمانی نادر، باارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزی          -4
ه گـروه فیزیکـی، انـسانی، و         سـ  بـه این منـابع را     ) 1991( بارنی   . ای دارند تعیین کننده 

 . ای تقسیم کرده استسرمایه
وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت یک عامل کلیدی توفیق در خلـق اجمـاع                 -5

ستلزم رهبـری   خلق چنین هدف سازمانی م    . اشتیاق برای نوآوری و تغییر است     داخلی و   
   ).1985، 5بنیس و نانوس (اخالقی قدرتمند است

                                                           
1-Andrews 
2-Tvorik & McGivern 
3-Burns & Stalker 
4-Teece 
5-Bennis & Nanus 
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سـازند،  مطرح می ) 262: 1998( و همکاران    1سازمانی را همان طور که وست      اگر جوّ     
ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی  سازمان تعریف کنیم، بایـد گفـت، ویژگـی محـیط                  

ثیر گذار بر عملکـرد  أن عامل تشود به عنوا افراد ادراک می    سوی ز ا کاری یک سازمان که   
های پژوهشی خان دکار و     یافته .)2000کانجیس و همکاران،   (می شود سازمانی شناخته   

در ایـن    . اسـت  ثیر یـادگیری سـازمانی بـر عملکـرد سـازمانی          أت ی  هنشان) 2006 (2شرما
 راهبردهای منابع انسانی مبتنـی بـر یـادگیری،          یادیگری سازمانی برمبنای   ان، آن هشپژو
 حمایتی، کار تیمی، خلق دانش، مدیریت       زش، ارزیابی عملکرد، پاداش و انگیزش، جوّ      آمو

   .داده اندکیفیت، و انعطاف پذیری مورد سنجش قرار 
مات مدیریت منـابع    دهد که اقدا  نشان می ) 2007( و همکاران    3نتایج پژوهشی چاند       

شـغل، آمـوزش و بهبـود،        طراحی   ریزی نیروی انسانی، انتخاب و گزینش،     برنامه(انسانی  
. ثیر گـذار اسـت    أدر عملکـرد سـازمانی تـ      ) های کیفیت، و سیستم مناسب پرداخت     حلقه
 سـازمانی از   آن است که عملکرده ی نشان نیز) 2004(پژوهشی مایگا و جکوبز     های  یافته

)  4تعهد سازمانی؛ و ) 3نوع صنعت؛   ) 2 سازمانی؛    ی اندازه) 1: پذیردثیر  می  أعوامل زیر ت  
  .لیل رقابتی داخلی و خارجیتح

کند که  ها تعریف می   از تفاوت   را به صورت ترکیبی     نیروی کار  عتنوّ) 1991 (4توماس     
هستند، در حالی که برخی دیگر      ) نظیر نژاد، جنسیت، یا سن    (یت  ؤها قابل ر   برخی از آن  

           ت گیـری فکـری، نظـام باورهـا و          ماننـد سـطوح تحـصیالت، جهـ       (کمتر نمایان هستند    
زیـرا  . شـود رقـابتی محـسوب مـی      در نیروهای کاری یک مزیت       عتنوّ).  های فردی ارزش
اق و منحصر به فردی در حل مـسائل          رویکردهای خلّ  به  شکل گیری   ع  های متنوّ  دیدگاه

 بـه    خـود  ی  دهد که بـه نوبـه     اقیت و نوآوری را افزایش می     یق خلّ ، و از این طر    می انجامد 
   ).2008 و همکاران، 5آلن (شودنجر میعملکرد سازمانی بهتر م

هـای ارزیـابی   ه سیـستم دهـد کـ  نـشان مـی  ) 2003 (6های پژوهشی نوداراپـاتی  یافته    
کـنش و   گذاشته شوند، به سبک مدیریتی پیش      اجرا    اگر به درستی طراحی و به      عملکرد

ت تجربـی   البته مطالعا . شودود باعث بهبود عملکرد سازمانی می      خ ی  نوبهه   ب پویا منجر، و  
                                                           

1-West et al. 
2-Khandekar, & Sharma 
3-Chand et al. 
4-Thomas 
5-Allen et al. 
6-Nudurupati 
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ت تجربـی   البتـه مطالعـا   . شـود ود باعث بهبود عملکرد سازمانی مـی       خ ی  نوبهه   ب منجر، و 
پدرسـاالر نیـز در اجـرای موفقیـت         دهد که فرهنگ     نشان می  )2002 ( و همکاران  1بورن

به عالوه، بررسی بی تیتسی و همکـاران        . ثر هستند ؤآمیز سیستم های ارزیابی عملکرد م     
 پویـایی بـین فرهنـگ سـازمانی و انـدازه گیـری              ی   آن است که رابطـه     ی  هنشان) 2006(

  . عملکرد وجود دارد
دهد که بین عملکـرد      نشان می  )2003 ( و همکاران  2های پژوهشی عبد الرشید   فتهیا     

ـ . مالی و فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطـه وجـود دارد             عملکـرد مـالی را بـر        انآن
 و هـم  یفرهنـگ سـازمان   دریافتند که     و ند مورد سنجش قرار داد    ROA و   ROIمبنای  

مطالعات لین   .ثیرگذار هستند أد مطالعه ت   عملکرد مالی شرکت های مور     تعهد سازمانی بر  
 مدیریت دانش به طـور        یادگیری سازمانی و ظرفیت    دهد که   نشان می ) 2007 (3و کوئو 

هـای مبتنـی بـر تحلیـل     در ضمن، یافته. ثیر گذار هستند  أمستقیم بر عملکرد سازمانی ت    
الـذکر،  رهـای فـوق     دهد که مدیریت منـابع انـسانی از طریـق متغیّ           نشان می  انآنمسیر  

  و سیموسـی   4یـل مـسیر زنیکـو       لمـدل تح  . دهدثیر قرار می  أزمانی را تحت ت   عملکرد سا 
، عملکـرد آن  ل گرا از طریق فرهنگ سـازمانی دهد که رهبری تحوّنیز نشان می  ) 2006(

 کـه در     آن است  ی   کننده بیان انهای آن به سخن دیگر، یافته   . دهدثیر قرار می  أرا تحت ت  
کننده ایفا  انی نقش تعدیل   گرا و عملکرد سازمانی، فرهنگ سازم      لروابط بین رهبری تحوّ   

 . کندمی
 هرچنـد بـین مـدیریت       دهـد کـه   نشان می ) 1999( و سامسون    5بررسی ترزیوسکی      

با در نظر گـرفتن نـوع صـنعت و          اما   کیفیت فراگیر و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد،       
هـای  تفاوتت فراگیر و عملکرد سازمانی       بین مدیریت کیفی   ی   در رابطه   شرکت،   ی  اندازه

ـ       . شود دیده می  معناداری ثیر گـذار در بهبـود      أر تـ  مشارکت جویی نیز به عنوان یک متغیّ
د تحقیقـات انجـام     تحلیل مجدّ .  است مورد بررسی قرار گرفته   عملکرد سازمانی از دیرباز     

ت از  ه مـشارک   کـ   آن اسـت   ه ی نشانشده در خصوص روابط بین مشارکت و عملکرد نیز          

                                                           
1-Bourne et al. 
2-Abdul Rashid et al. 
3-Lin & Kuo 
4-Xenikou & Simosi 
5-Terziovski, & Samson 
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ایـن اثرگـذاری چنـدان      اما   ،)1994،  1واگنر ( عملکرد دارد  بر داری   اثیر معن أنظر آماری ت  
ها و فناوری اطالعات نیز در بهبود عملکرد سازمانی بـه           امروزه کاربرد سیستم   .باال نیست 

 سـازمان را قـادر   فناوری اطالعـات  ).2005، 2لوکاس (ت مورد توجه قرار گرفته است     شدّ
  . را بهبود و ساختارش را تغییر دهدر چشمگیری الگوی کاری خودسازد به طومی

  ی  مفهـوم توسـعه یافتـه      ذینفـع اشاره مى کنـد افـراد       ) 1998(همان طور که رادر          
ثر از سازمان باشـد یـا بـر         أهاى او مت  م کسى است که اقدا    ذینفعزیرا فرد   . مشتریان است 

 ماننـد مـشترى     ذینفـع ه با تمام افـراد      کند ک این تعامل ایجاب مى   . گذاردبثیر  أسازمان ت 
              ی بـه  بـی شـک، بـرآورده سـازی انتظـارات ذینفعـان مـستلزم توجـه جـدّ                 . رفتار شـود  

، 3مـولین  ( از طریق بهبود مستمر عملکـرد سـازمانی اسـت   ،ارزش آفرینی برای این گروه 
ای  کـه در آن نـد      توانمندسازی عبارت اسـت از مـدیریت مبتنـی بـر همکـاری             ).2007
گیـری   نیازی به توضیح نیست که بـا شـکل         ).1995،  4گوردن (شودن شنیده می  ذینفعا
های متالطم و افزایش رقابت در سطح جهانی، توانمندسازی دیگـر یـک انتخـاب               محیط

اکنش مناسب به انتظارات    نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک در سطح سازمانی برای و         
   ).1996الولر،  ( استذینفعانهای  و خواسته

در بخـش دولتـی      به عنوان ایدئولوژی جدید مدیریت      مدیریت دولتی نوین    باالخره،       
ـ  . اثـربخش تمرکـز دارد   یبر تحقق نتایج با هزینـه     تـرین   مهـم ) 1998(ه زعـم هیـوز   ب

تمرکز ) 3مقررات زدایی؛   ) 2گویی؛   پاسخ) 1: های مدیریت دولتی نوین عبارتنداز    ویژگی
نتیجـه گرایـی کـه در       ) 6خط مـشی گـذاری مـشارکتی؛ و         ) 5شفاف سازی؛   ) 4زدایی؛  

 بـه طـور کلـی، جـدول       . سـزایی دارد  ه  های بخش دولتی نقش ب     ارتقای عملکرد سازمان  
دهد که را نشان می ثر بر عملکرد سازمانی     ؤمبانی نظری مرتبط با عوامل م     شماره ی یک    

 نظـری   یوان پایـه به عن  ایرانهای بخش دولتی متناسب با ماهیت غیر انتفاعی سازمان    
  .انداین پژوهش انتخاب شده

  
  
  

                                                           
1-Wagner 
2-Lucas 
3-Moullin 
4-Gorden 
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  ثیر گذار بر عملکرد سازمانیأ مبانی نظری مرتبط با عوامل ت -یک  ی شمارهجدول
  

  ثرؤعوامل م  منبع   ردیف
 چشم انداز و    هم ترازی، یادگیری سازمانی، منابع سازمانی،       )1997(وریک و مک گیون ت  1

   رهبری
  دگیری سازمانییا  )2006(خاندکار و شرما   2
  مدیریت منابع انسانی  )2007(چاندو همکاران   3
گویی، مقررات زدایی، تمرکز زدایی،  شـفاف سـازی،           پاسخ  )1998(هیوز   4

  خط مشی عمومی هدایتگر، و نتیجه گرایی
   سازمانی، تعهد سازمانی، و  تحلیل رقابتی  یاندازه  )2004(مایگا و جاکوبز   5
  روی کارتنوع نی  )1991(توماس   6
  سیستم ارزیابی عملکرد  )2003(نادوراپاتی   7
  ، تعهد سازمانیفرهنگ سازمانی  )2003(عبدالرشید و همکاران   8
  یادگیری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش  )2007(لین  و کپو   9
  رهبری تحول گرا  )2006(زنیتو و سیموسی   10
  مدیریت کیفیت فراگیر   )1999(ترزیوسکی و سامسون   11
  مشارکت جویی  )1994(واگنر   12
  فناوری اطالعات و سیستم اطالعاتی  )2005(لوکاس   13
  انتظارات ذینفعان  )2007(مولین   14
  توانمندسازی  )1996(الولر   15

  

  پرسش های پژوهش
  های اجرایی در بخش دولتی ایران در چه سطحی است؟ عملکرد دستگاه -1
  اجرایی کدامند؟های ثر بر ارتقای عملکرد دستگاهؤعوامل م -2
  های اجرایی در بخش دولتی چگونه است؟ ساختاری عملکرد دستگاهمدل  -3
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  روش پژوهش
ثیرگذار بر  أانی و عوامل ت   ابط بین عملکرد سازم   ورجا که این پژوهش به تبیین        از آن      

تـا در ارتقـای       سـاختاری ایـن روابـط اسـت         ی حی معادلـه  پردازد و در صدد طرا    آن می 
بر حـسب هـدف یـک تحقیـق      بنابراین ؛های بخشی به کار گرفته شوند   زمانعملکرد سا 

 بـه بررسـی شـرایط کنـونی و وضـع            در ضمن، این پـژوهش     .آیدکاربردی به حساب می   
ثیر گـذار بـر     أهای اجرایی پرداخته و در صدد شناسایی عوامل ت         موجود عملکرد دستگاه  
هیـت یـک تحقیـق    بر حسب مابنابراین  ؛دولتی استهای بخش    ارتقای عملکرد سازمان  

  . شودمحسوب مینیز توصیفی 
ثر بر عملکرد سازمانی، مدیران     ؤبرای شناخت و گروه بندی عوامل م      در این پژوهش،         
تعداد آنـان   انتخاب شدند که     آماری    ی جامعه دستگاه اجرایی استان تهران به عنوان        71

و با در نظر    ای   گیری سهمیه  ونهروش نم از  با استفاده   .  نفر برآورد شده است    3335جمعاً  
در میان مدیران ها  نامه  پرسش600 ،تحلیل عاملیبرای انجام گرفتن حجم نمونه مناسب 

  .درصد است95ها  بازگشت پرسش نامهتعدادشد که توزیع 
  ها داده و تحلیل گردآوریروش 

 سـنجش   هـای از شـاخص  ) عملکرد(ر وابسته   گیری متغیّ در این پژوهش، برای اندازه         
. اسـتفاده شـده اسـت     ) هـای عـام و خـاص      شـاخص ( شهید رجایی     ی عملکرد جشنواره 

که شاخص های اختـصاصی   نمندساز ها، در حالی  اف تو شاخص های عام در حقیقت معرّ     
هـای عمـومی شـامل مـدیریت        شـاخص ). شماره ی یـک   نمودار  ( نتایج هستند    ه ی نشان

ها   ، بهبود سیستم  )، قوانین و مقررات   تشکیالت(راهبردی، مدیریت منابع انسانی، ساختار      
گرایـی، شـهروند مـداری،     های اداری،  قانون Ĥوریگیری از فن    های انجام کار، بهره     و روش 

هـا و انتظـارات اربـاب     ها و حصول اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیـاز         شناخت نیاز 
هـای   میـزان تحقـق سیاسـت     ) 1:  شاخص های اختـصاصی نیـز عبارتنـداز       . رجوع است 

ـ       )  2هـای توسـعه؛       های کلـی برنامـه      گیری  محوری و جهت   ی میـزان تحقـق اهـداف کمّ
های رئیس جمهور و      های اجرایی با توجه به برنامه       عملکرد دستگاه ) 3های توسعه؛     برنامه

هـای    میـزان موفقیـت در اجـرای طـرح        ) 4وزیران در موقع اخذ رای از مردم و مجلـس؛           
هـای    هـا و ماموریـت      میزان تحقق سیاسـت   ) 5ینه؛ و   عمرانی از نظر کیفیت، سرعت و هز      
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 ه27701ت/44642  تـصویب نامـه شـماره   (های ویژه ماموریتیا محوری و مهم دولت 
  )  أت محترم وزیران هی28/10/1381مورخ 

    مدل جشنواره شهید رجایی در سنجش عملکرد سازمانی-ی یک نمودارشماره
  

  
ی ات پژوهشتحقیقگذار بر عملکرد نیز بر مبنای بررسی ثیرأسنجش عوامل تبرای      
  ینامه شناسایی و در قالب پرسششماره ی یک مطابق جدول ثیرگذارأهای ترمتغیّ

 شده از شمردهرهای به سخن دیگر، متغیّ. یید خبرگان رسیدأمحقق ساخته تدوین و به ت
استادان دانشگاهی  (خبرگان نفر از 35در قالب پرسش نامه بسته با   پژوهش یپیشینه

 با .ذاشته شددر میان گ، )دارای تخصص و تجربه بودندعملکرد سازمان   یکه در زمینه
بر عملکرد  ثر ؤ مر متغی21ّ ، به عنوان شاخص تصمیماندر نظر گرفتن میانگین نظر آن
  : گرفتیید قرار أمورد تبه شرح زیر از نظر خبرگان سازمانی در بخش دولتی ایران 

تحلیل رقابتی ) 3؛ )Tec(کاربرد فناوری اطالعات  ) 2؛ )Prt( شراکت جویی )1
)Com( (ارزیابی  عملکرد ) 4؛Eva( (مدیریت منابع  ) 5؛Rm( رهبری تحول گرا ) 6؛
)Led( (مقررات زدایی ) 7؛Rul( (استقرار سیستم های اطالعاتی مرتبط ) 8؛Mis( 9؛ (

خط مشی عمومی ) 11؛ )Tra(شفاف سازی ) 10؛ )Stk (برآورده سازی انتظارات ذینفعان
ارزش های ) 14؛ )Dec(تمرکز  زدایی) 13؛ )Acc(گویی  پاسخ) 12؛ )Pol(تگر هدای

توانمندسازی ) 16؛ )Km(ظرفیت مدیریت دانش ) 15؛ )Val(سازمانی برانگیزاننده 
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)Emp( (مشارکت جویی ) 17؛Par( (جهت گیری استراتژیک ) 18؛Str( تری مش) 19؛
  ).Res(نتیجه گرایی ) 21؛ و )Cd(بهبود مستمر فرایندها ) 20؛ )Cus(گرایی 

هـای   دسـتگاه رهـا در   میزان حضور این متغیّمحقق ساخته  ی پرسش نامه با تدوین        
در اکتـشافی   اجرایی از نظر مدیران مورد سنجش قرار گرفت و از طریق تحلیـل عـاملی                

لفای کرونباخ  نامه از ضریب آ   تعیین پایایی پرسش  برای   .قالب چهار عامل گروه بندی شد     
 پایایی نسبتاً مناسب ابـزار      ه ی نشان) 811/0( محاسبه شده    که مقدار  استفاده شده است  

در این تحقیق برای افزایش روایی محتوای پرسـشنامه         در ضمن،    .هاست  آوری داده   جمع
وع و بهـره منـدی از       اتکا بـه مبـانی نظـری موضـ        ) 1 :استفاده شده است  زیر  از ابزارهای   

) 3تخصصی خبرگان؛ و     هایاستفاده از نظر  ) 2ات پژوهش؛   تحقیقهای مختلف در        نظریه
سـرانجام بـرای تـدوین مـدل         . مقـدماتی   ی  مطالعه  ی در مرحله  هاپرسشازی  شفاف س 

رهـای  و متغیّ) عملکـرد سـازمانی  (ر وابـسته  ساختاری که ناظر بر تدوین روابط بین متغیّ       
نرم افزار  ، تحلیل مسیر مبتنی بر      )طریق تحلیل عاملی   شده از    شمردهمل  عوا(ثیر گذار   أت

AMOS الزم به توضیح است که واحد تحلیـل در ایـن پـژوهش هـم                .کار گرفته شد  هب
گذار بر عملکرد سـازمانی در سـطح        ثیرأشناخت عوامل ت  زیرا  . فردی و هم سازمانی است    

رهای وابسته و مستقل در     ن متغیّ  روابط بی  فردی صورت گرفته است، در حالی که تبیین       
  . سطح سازمانی انجام شده است

  

  یافته های پژوهش
های پژوهش مستلزم تعیین سطح عملکرد سازمانی، عوامل دهی به پرسشپاسخ     

ها   بدانرهاست که در زیریّثر بر عملکرد، و تدوین مدل ساختاری  روابط بین متغؤم
  :شوداشاره می
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 بر صرفاًتوان های دولتی نمی سنجش عملکرد سازمان در :عملکرد سازمانی -1
 کاربرد ها، مستلزم زیرا ماهیت  غیر انتفاعی این سازمان ؛دکرهای مالی تکیه   شاخص
 بنابراین، برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش به نتایج .های غیر مالی استمقیاس

های نهمین تان تهران برمبنای شاخصهای اجرایی اس آخرین ارزیابی عملکرد دستگاه
 در این سیستم ارزیابی عملکرد،. اکتفا شده است) 1385(هید رجایی  ش یجشنواره

 که برای شود محاسبه میهزارایی در مقیاس مجموع امتیازهای هر دستگاه اجر
  . اندای لیکرت تعدیل شده هفت درجهرهای پژوهش در مقیاس همخوانی با دیگر متغیّ

  

  یهای جشنوارهاجرایی برمبنای شاخصهای  عملکرد دستگاه  - دو یماره شجدول
  شهید رجایی

یی
جرا

اه ا
ستگ

د
  

کرد
عمل

یی  
جرا

اه ا
ستگ

د
  

کرد
عمل

یی  
جرا

اه ا
ستگ

د
  

کرد
عمل

یی  
جرا

اه ا
ستگ

د
  

کرد
عمل

یی  
جرا

اه ا
ستگ

د
  

کرد
عمل

  

مدیریت و 
  ریزی برنامه

6. آموزش و  19/
  پرورش 

5. .4  خواجه نصیر  80/ .5  داد کمیته ام 55/ .5  بنیاد مسکن  78/ /24 

جهاد 
  کشاورزی

علوم پزشکی  6/19
شهید 
  بهشتی

5. تربیت  58/
  مدرس

4. آموزش فنی  11/
  ای  حرفه

5. /73 
  امور عشایر

5. /23 

و  اقتصاد
  ییدارا

6. .5  دادگستری 11/ .4  دخانیات 49/ نوسازی  08/
  مدارس

5. .5  حج و زیارت 65/ /21 

سازمان 
  بازرگانی

6. شورای حل  09/
  ختالفا

5. .6  دامپزشکی 36/ .5  هواشناسی 27/ گمرک  57/
  مهرآباد

5. /18 

تربیت 
  بدنی

6. .5  کرج...کار و 07/ خدمات  31/
  درمانی

6. گمرک  19/
  شهریار

5. .5  راه آهن 56/ /17 

مسکن و 
  شهرسازی

6. .5  محیط زیست 03/ .6  ..استاندارد و  03/ .5  بهزیستی 5/55  ثبت احوال 16/ /02 

.6  استانداری م پزشکی علو 02/
  ایران

4. درمان و  94/
  کرج..مین أت

6. تبلیغات  15/
  اسالمی

5. مین أت 52/
  اجتماعی 

4. /88 

آموزش و 
پرورش 
  تهران

6. /02 
  بنیاد شهید و

4. /84 
  امور مالیاتی

6. مین أت 12/
اجتماعی 
  ها شهرستان

5. فنی و  48/
ای  حرفه

  کرج

4. /76 

.5  تعاون دانشگاه  99/
  الزهرا

4. .6  بازنشستگی 78/ پرورش  5/47  ها  زندان 09/
  ...فکری 

4. /72 

.5  راه وترابری .... کار و 97/
  تهران

4. .5  منابع طبیعی 76/ اوقاف وامور  95/
  خیریه

5. .4  صنایع دستی 43/ /46 

.5علوم  .4میراث  96/ .5  انتقال خون 68/ .5  گمرک  86/ .4گمرک  38/ /46 
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پزشکی 
  تهران

فرهنگی و 
  گردشگری

  جنوب  امانات پستی

صنایع 
  معادنو

5. فرهنگ و  91/
  ارشاد 

4. ثبت اسناد و  68/
  امالک

.5  درمان استان  5/86 حمل و نقل  34/
  ها و پایانه

4. /29 

گمرک 
  غرب

3. شرکت  62/
  مخابرات

برق  6/36
  ای منطقه

6. اداره کل  35/
  ها فرودگاه

6. .6  پست 25/ /03 

آب و 
  فاضالب 

5. های  فرآورده 86/
  نفتی

5. .5  شرکت گاز  84/ آب وفاضالب  5/35  گاز  شرکت  64/
  ییروستا

5. /09 

های اجرایی استان تهران در چه سطحی  برای پاسخ به این پرسش که عملکرد دستگاه
 منعکس شماره ی سه ای استفاده شد که نتایج آن در جدول  تک نمونهtاز توزیع است، 

  .شده است
H0: µ≤5.44       
 

Ha: µ>5.44            
  ای تک نمونهtنتایج آزمون   -سه  ی شمارهجدول

  44/5 =ارزش آزمون

 اطمینان  یفاصله
  درصد95

ی  کرانه   باالی  کرانه
  پایین

  تفاوت

  میانگین

 سطح
یک  (معناداری
  )دامنه

  یدرجه
  آزادی

  

t  

 

 میانگین

  

  عملکرد  4497/5  128/0  70  449/0  0097/1  -1418/0  1612/1

  و اینtشود، با توجه به مثبت بودن دیده می سه ی شمارههمان طور که در جدول     
 اطمینان  یفاصلهباشد، در  می05/0 از بیشتر سطح معناداری مشاهده شده که
 نیز دو ی شماره مراجعه به جدولبا. توان رد کردرا نمی  صفر  ی فرضیهدرصد95

یب ته ترشود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره کل امور آب  بمشاهده می
ای کمترین عملکرد در مقیاس هفت درجه دارای بیشترین و 22/4 و 19/6با عملکرد  

  .لیکرت هستند
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های  ثر بر عملکرد دستگاهؤ عوامل مبرشمردنبرای : ثر بر عملکردؤ عوامل م-2
  نتایج تحلیل  چهاری شمارهجدول. کار گرفته شده  ب اکتشافی اجرایی تحلیل عاملی

ثر بر عملکرد ؤر م متغی21ّ ی زمینهبتنی بر چرخش وریماکس را در عاملی اکتشافی م
برشمرده عوامل . اند اصلی گروه بندی شده یدر چهار دستهدهد که سازمانی نشان می

 ه یکنند که نشانملکرد سازمانی را تبیین می در عدرصد از تغییر پذیری 82در مجموع 
  . استبرشمرده مطلوبیت مدل 

  ثر بر عملکرد سازمانیؤرهای م نتایج تحلیل عاملی متغیّ -ار چه ی شمارهجدول

  عوامل

  رهامتغیّ

   1عامل 

)OD(  

   2عامل 

)PV(  

   3عامل 

)OL(  

   4عامل 

)QM(  

   شراکت جویی

  کاربرد فناوری اطالعات 

   رقابتیتحلیل

  عملکردارزیابی  

  مدیریت منابع

  رهبری تحول گرا

   مقررات زدایی

ی های اطالعات استقرار سیستم
  مرتبط

772/0  

768/0  

749/0  

746/0  

711/0  

646/0  

598/0  

585/0  

      

  انتظارات ذینفعانبرآورده سازی 

  شفاف سازی

   کننده هدایتعمومیخط مشی 

  گویی پاسخ

   زدایی تمرکز

    برانگیزانندهارزش های سازمانی

  734/0 

675/0 

667/0 

650/0 

575/0 

543/0   
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  مدیریت دانشظرفیت 

  توانمندسازی

   جوییمشارکت

  جهت گیری استراتژیک

    765/0 

648/0 

644/0 

531/0  

  

  مشتری گرایی

  بهبود مستمر فرایندها

  نتیجه گرایی

      755/0 

750/0 

619/0   

  ارزش ویژه

  درصد واریانس

  واریانس تجمعی

  آلفای کرونباخ

5/89 

28/05 

28/05 

97/0  

4/51 

21/47  

49/53 

95/0  

3/71 

17/69 

67/23 

95/0  

3/12 

14/88 

82/11 

94/0  

  

گذاری شده است، اقالم  نام)  OD (»بهبود سازمانی«اولین عامل که تحت عنوان      
های اطالعات، تحلیل رقابتی، ارزیابی جویی، کاربرد فناوری شراکت یگانههشت 

های گرا، مقررات زدایی، و استقرار سیستمعملکرد، مدیریت منابع، رهبری تحول
  شامل اقالم »ارزش آفرینی همگانی«، یا )PV(ل دوم عام. گیرد اطالعاتی را در بر می

  عمومی هدایتسازی، خط مشی برآورده سازی انتظارات ذینفعان، شفاف ی گانهشش
عامل سوم . های سازمانی برانگیزاننده استزدایی، و ارزشگویی، تمرکز ، پاسخکننده 

)OL(مشارکت مندسازی،  ، یادگیری سازمانی شامل ظرفیت مدیریت دانش، توان
، مدیریت کیفیت )QM(باالخره، عامل چهارم . جویی، و جهت گیری استراتژیک است

همان طور که . دهداقالم مشتری گرایی، بهبود فرایندها، و نتیجه گرایی را پوشش می
 یکتر از  شود، تمام عوامل دارای ارزش ویژه بزرگ  دیده میپنجی در جدول شماره

 70/0 در نوسان و از سطح قابل قبول 97/0 تا 94/0 ازها هستند و آلفای کرونباخ آن
  ). 1978، 1نونالی(باالتر  است 

                                                           
1-Nunnally 
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) عملکرد سازمانی(ر وابسته برای تبیین روابط بین متغیّ:  ساختاری یمعادلهمدل  -3
بهبود سازمانی، ارزش همگانی، یادگیری سازمانی، و مدیریت (رهای مستقل و متغیّ
 استفاده شد که نتایج آن در AMOSبر نرم افزار  مبتنی از تحلیل مسیر) کیفیت
  .  منعکس شده استدوی شمارهنمودار 

دهد که چهار عامل بهبود سازمانی، ارزش  ساختاری نشان میی مدل معادله     
. ثیر گذار هستندأهمگانی، یادگیری سازمانی، و مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمانی ت

و یادگیری ) QM(شود، مدیریت کیفیت  دیده میوی د شماره همان طور که در نمودار
ثیر را بر أ بیشترین ت28/0 و 59/0به ترتیب با ضریب رگرسیونی ) OL(سازمانی 

های اجرایی استان تهران دارند، در حالی که دو عامل ارزش  عملکرد سازمانی دستگاه
لکرد ثیرگذاری را بر عمأکمترین ت) OD(و بهبود سازمانی ) PV(آفرینی همگانی 

های این پژوهش گویای آن است که به سخن دیگر، یافته. دارند) OP(سازمانی 
های اجرایی برای ارتقای عملکرد خود بیشتر از سازوکارهای مدیریت کیفیت و  دستگاه

گیرند و سازوکارهای مبتنی بر دو عامل بهبود سازمانی و یادگیری سازمانی بهره می
معادله رگرسیونی به دست آمده به شرح . اندر گرفتهارزش همگانی کمتر مورد توجه قرا

  :زیر است

 
های این پژوهش بیشتر نتایج تحقیقات پیشین را به طور مستقیم و غیر مستقیم یافته

در خصوص ) 2007(لین و کوئو های به عنوان مثال، یافته.دهد یید قرار میأمورد ت
های این  با یافتهسازمانی بر عملکرد سازمانی کامالًدگیری گذاری مستقیم یاثیرأت

به هرحال، به دلیل ساختار این مدل پژوهش، نباید این نکته را . پژوهش همخوانی دارد
گذار بر عملکرد سازمانی که در تحقیقات ثیرأرهای ت گرفت که برخی از متغیّنادیده

های یکی از عوامل  نقش سازهپیشین شناسایی شده اند نظیر ظرفیت مدیریت دانش در
  . اندچهارگانه ظاهر شده

  نتیجه گیری
، بررسی تهای بخش دولتی چندان ساده نیس هرچند سنجش عملکرد در سازمان     

های قابل توجهی صورت گرفته دهد که پیشرفت سنجش عملکرد نشان میی تاریخچه
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          های مالی به سهای جدی برای انتقال از مقیاتالش). 1992، 1بوکائرت(است 
های  های غیرمالی نظیر سنجش ادراک ذینفعان در سنجش عملکرد سازمانمقیاس

های مختلف سنجش عملکرد نظیر بی شک، طراحی مدل. دولتی بسیار راهگشاست
های مالی و غیرمالی در سنجش  ایجاد توازن بین مقیاسی هکارت امتیاز متوازن نشان

تدوین . ای از عملکرد را بتوان نشان دادتصویر واقع بینانهعملکرد سازمانی است تا 
ها  های عام و خاص عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران و سنجش عملکرد آنمقیاس

  .  چنین نیازی در کشور ماستی  شهید رجایی نیز نشان دهندهی در قالب جشنواره
  نیی ساختاری عملکرد سازما   مدل معادله-ی دو نمودار شماره

  
  

های رایی استان تهران بر مبنای مقیاسهای اج  عملکرد دستگاه،در این پژوهش      
های آن به دو بعد  که شاخص شهید رجایی مورد سنجش قرار گرفته استی جشنواره

یج به دست انت. قابل تفکیک است) عوامل خاص(و نتایج ) عوامل عمومی(مندسازها  توان
                                                           

1-Bouckaert 
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 . متوسط استهای اجرایی باالتر از حدّ ین عملکرد دستگاهآمده گویای آن است که میانگ
 به 44/5های اجرایی  یعنی در مقیاس هفت درجه ای لیکرت، میانگین عملکرد دستگاه

نشان داد   به عالوه، نتایج تحلیل عاملی.دست آمد که گویای عملکرد باالی متوسط است
 چهار عامل توان در قالبرا می های اجرایی عملکرد دستگاه تاثیر گذار بر ر متغی21ّکه 

بندی  یری سازمانی، و مدیریت کیفیت گروهبهبود سازمانی، ارزش آفرینی همگانی، یادگ
دانش  ی ه مبتنی بر تحلیل مسیر نشانمدل ساختاری برشمردن در این پژوهش، .کرد
         شود که حسوب میهای بخش دولتی م  مدیریت عملکرد سازمانی  در حوزهبومی
کارگیری سازوکارهای ارتقای عملکرد سازمانی  هتواند هادی مدیران در انتخاب و بمی

با ضریب رگرسیونی ) QM(ر مدیریت کیفیت مطابق این مدل رگرسیونی، متغیّ. باشد
که   در حالی؛های اجرایی دارد کرد دستگاهعملثیرگذاری را بر أبیشترین ت 59/0
به ) PV(، و ارزش همگانی )OD( سازمانی ، بهبود)OL(رهای یادگیری سازمانی متغیّ

   .   در رتبه بعدی قرار دارند10/0. ، 07/0، 28/0ترتیب با ضرایب رگرسیونی 
          رهــای ســازمانی بــر عملکــرد آن درثیر متغیّأ تــ یموضــوع ایــن پــژوهش، مطالعــه     

هنـگ بـین    های وضعی  نظیر فر    بنابراین، تفاوت . های اجرایی استان تهران است     دستگاه
.  سـازد هـا را مـشکل مـی      ها، امکان تعمیم یافته    های محلی تهران و دیگر استان      سازمان

که  جایی از آن. ها برمبنای پرسش نامه محدودیت دیگر این پژوهش است   گردآوری داده 
سنجد، نباید این احتمال را نادیـده گرفـت کـه            از واقعیت می    را پرسش نامه ادراک افراد   

 82اسـایی شـده تنهـا    در ضمن، عوامل شن.  با واقعیت تطبیق پیدا نکند این ادراک کامالً  
ثیرگذار دیگری در   أ بنابراین عوامل ت   ؛کنندپذیری در عملکرد را تبیین می     درصد از تغییر  

  .اندکار هستند که در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته
های مختلف دولتی ن سازمابه »بهبود سازمانی«های عامل با در نظر گرفتن سازه     

شراکت جویی، کاربرد فناوری اطالعات،  بهبود عملکرد مبتنی بر  که دشوپیشنهاد می
ارزیابی عملکرد، مدیریت کارامد منابع سازمانی، رهبری تحول گرا، تحلیل رقابتی، 

با . نظر قرار دهندی مدّبه صورت جدّ  راهای اطالعاتیاستقرار سیستممقررات زدایی، و 
 ران ارشد  به مدی،»های همگانی ارزش«عامل رهای تشکیل دهنده  متغیّتوجه به
های مناسب به انتظارات مشی با انتخاب خطد،شوهای اجرایی پیشنهاد می دستگاه

تمرکز زدایی و شفاف سازی، برای و سازوکارهای مناسبی د ننذینفعان بیشتر توجه ک
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کید أ، ت)یادگیری سازمانی (امل دیگر پیام شفاف ع. طراحی و به اجرا بگذارندگویی پاسخ
خره، باال. های دولتی است حرکت دانایی محور در جهت گیری استراتژیک سازمانبر 

های اجرایی شهروندان را   نیازمند آن است که دستگاه»مدیریت کیفیت«تحقق عامل 
های شهروندان،  های خود قرار داده و برای تحقق انتظارات و خواستهمحور فعالیت

البته طراحی و . ایندهای سازمانی را به طور مستمر مورد بازبینی و بهبود قرار دهندفر
گویی، مدیریت دانش و  گفته نظیر شفافیت، پاسخ استقرار سازوکارهای مدیریتی پیش

های شود، در قالب پژوهش میسفارشتری است که ها مستلزم کنکاش دقیق مانند این
  .بررسی و شناسایی شوندینه در هر زمکاربردی الگوهای مناسب 

   و مĤخذمنابع   
1-Bureau of Management Development and Performance Appraisal, (2007). 
Report on Performance Appraisal of Public agencies, Tehran: Management 
and Planning Organization (in Persian). 
2 -  Abdul Rashid, M.Z., Sambasivan, M. and  Johari, J.(2003) «The 
influence of corporate culture and organizational commitment on 
performance», Journal of Management Development, Vol. 22 No. 8, p. 
708-728. 
3- Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley K. and White C.S.(2008) 
«Perceived Diversity and Organizational Performance», Employee 
Relations, Vol. 30 No. 1, p. 20-33. 
4- Amaratunga, D. and Baldry, D.(2002) «Moving from performance 
measurement to performance management», Facilities, Vol. 20 . No. 5/6, 
p. 217-223. 
5- Andrews, K.(1971) The Concept of Strategy, Irwin, Homewood, IL.  
6-  Barney, J.(1991) «Firm resources and the theory of competitive 
advantage», Journal of Management, Vol. 17, p. 99-120. 
7- Bennis, W. and Nanus, B.(1985) Leaders, Harper & Row, New York, 
NY. 
8- Bititci, U.S., Carrie, A.S. and McDevitt, L.G.(1997) «Integrated 
performance measurement systems: a development guide», International 
Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 6, p. 
522-35. 
9-  Bititci, U.S., Mendibil, K., Nudurupati, S., Garengo, P., and Turner, 
T.(2006) «Dynamics of performance measurement and organizational 
culture», International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 26 No. 12, p. 1325-1350. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 87،زمستان )31پیاپی (4ی  ، سال هشتم، شمارهریتمدی  یپژوهشنامه. ........................................98

 

10- Boland, T. and Fowler, A.(2000) «A Systems Perspective of 
Performance Management in Public Sector Organizations», The 
International Journal of Public Sector Management, Vol. 13, No. 5, p. 
417-446. 
11- Bouckaert, G.(1992) Public Productivity in Retrospective, in Holzer, 
M. (Ed.), Public Productivity Handbook, Marcel Dekker, New York, NY, 
p. 15-46. 
12- Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J.(2002) «The success 
and failure of performance measurement initiatives», International 
Journal of Operations & Production Management,Vol. 22 No. 11, p. 
1288-310. 
13- Burns, T. and Stalker, G.(1961) The Management of Innovation, 
Tavistock, London. 
14- Chand, M., India, K. and Katou, A. A.(2007) «The impact of HRM 
practices on organisational performance in the Indian hotel industry», 
Employee Relations, Vol. 29 No. 6, p. 576-594. 
15- Cross, K.F. and Lynch, R.L(1989) «The SMART way to define and 
sustain success», National Productivity Review, Vol. 9 No. 1. 
16- Dess, G.G. and Robinson, R.B. Jr(1984) «Measuring organizational 
performance in the absence of objective measures», Strategic 
Management Journal, Vol. 5, p. 265-73. 
17- Dixon, J.R., Nanni, A.J. and Vollmann, T.E.(1990) The New 
Performance Challenge: Measuring Operations for World Class 
Competition, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL. 
18-Dollery, B.E. and Worthington, A.C.(1996) «The Evaluation of Public 
Policy: Normative Economic Theories of Government Failure», Journal 
of Interdisciplinary Economics, 7, p. 27–39. 
19- Fitzgerald, L., Johnston, R. Brignall, T.J., Silvestro, R. and Voss, 
C.(1991) Performance Measurement in Service Industries, CIMA, 
London. 
20- Fredrickson, J.(1986) «The strategic decision process and 
organization structure», Academy of Management Review, Vol. 11, p. 
280-97.  

21- Gorden, W. I.(1996) «People should be as important as profits: from 
enchantment to empowerment», Vital Speeches of the Day, February 15, 
p. 285-88. 

22- Holloway, J.(1999) Managing performance, Rose, A, Lawton, A, 
Public Services Management Financial Times, Prentice-Hall, Harlow, 
p.238-59. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  99..............................عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران

 

23- Hughes, O.E.(1998) Public Management and Administration: An 
Introduction, London: Macmillan Press. 
24- Johnson, H.T. and Kaplan, R.S.(1987) Relevance Lost – The Rise 
and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, 
Boston, MA. 
25- Kangis, P.,Gordon D., and Williams, S.(2000) « Organisational 
Climate and Corporate Performance: an Empirical Investigation», 
Management Decision, Vol. 38, No.8, p. 531±540. 
26- Kaplan, R.S. and Norton, D.P.(2001) Transforming the balanced 
scorecard from performance measurement to strategic. 
27- Keegan, D.P., Eiler, R.G. and Jones, C.R.(1989) «Are your 
performance measures obsolete?», Management Accounting, p. 45-50. 
28- Khandekar, A. and Sharma, A.(2006) « Organizational learning and 
Performance: Understanding Indian scenario in present global context», 
Education+Training, Vol. 48 No. 8/9, p. 682-692. 
29- Lawler, E.E.(1996) From the Ground up: Six Principles for 
Building the New Logic Corporation, Jossey-Bass, San Francisco, CA. 
30- Lin, C.Y. and Kuo, T.H.(2007) «The mediate effect of learning and 
knowledge on organizational performance», Industrial Management & 
Data Systems, Vol. 107 No. 7, p. 1066-1083. 

31- Lucas, H.(2005) Information Technology: Strategic Decision 
Making for Managers, NJ: John Wiley & Sons. 

32- Maiga, A.S. and Jacobs, F.A.(2004) «Association Between 
Benchmarking and Organizational Performance: An Empirical 
Investigation», Managerial Finance, Vol. 30, No. 8. 
33- Moullin, M.(2007) «Performance measurement definitions Linking 
performance measurement and organisational excellence», International 
Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 20 No. 3, p. 181-183. 
34- Moullin, M.(2002) Delivering Excellence in Health and Social 
Care, Open University Press, Buckingham. 
35- Nani, A.J., Dixon, J.R. and Vollmann, T.E.(1990) «Strategic control 
and performance measurement», Journal of Cost Management, 
Summer, p. 33-42. 
36- Neely, A. and Adams, C.(2001) «The performance prism 
perspective», Journal of Cost Management, January/February. 
37- Neely, A., Mills, J., Gregory, M. Richards, H., Platts, K. and Bourne, 
M.(1996) Getting the Measure of your Business, Manufacturing. 
38- Neely, A.D.(2005) «Defining performance measurement: adding to 
the debate», Perspectives on Performance, Vol. 4 No. 2, p. 14-15. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 87،زمستان )31پیاپی (4ی  ، سال هشتم، شمارهریتمدی  یپژوهشنامه. ........................................100

 

39- Neely, A.D., Adams, C. and Kennerley, M.(2002) The Performance 
Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder 
Relationships, Financial Times/Prentice Hall, London. 
40- Niven, P. R.(2002) Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing 
Performance and Maintaining Results, New York: John Wiley & Sons, 
Inc..  
41- Nudurupati, S.S.(2003)Management and business implications of IT-
supported performance measurement, PhD thesis, University of 
Strathclyde, Glasgow. 
42- Nunnally, J.C.(1978) Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York, 
NY. 
43- Powell, T.C.(1996) «How much does industry matter? An alternative 
empirical test», Strategic Management Journal, Vol. 17 No. 4, p. 323-34. 
44- Pratt, D.(2005) «A comment on the debate between Max Moullin and 
Fabrizio Bocci», Perspectives on Performance, Vol. 4 No. 2, p. 12-13. 
45- Radder, L.(1998) «Stakeholder Delight: The Next Step in TQM», The 
TQM Magazine, Vol. 10, No. 4, p.276-280. 
46- Radnor, Z., McGuire, M.(2004) «Performance management in the public 
sector: fact or fiction?» International Journal of Productivity and 
Performance Management, Vol.53, No.3, p. 245-260. 
47- Sink, D.(1991) «The role of measurement in achieving world class 
quality and productivity management», Industrial Engineering, Vol. 23, 
No. 6. 
48- Teece, D.(1984) The Competitive Challenge, Bollinger, Boston, MA. 
49- Terziovski, M.A. and Samson, D.(1999) «The link between total quality 
management practice and organisational performance», International 
Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 16 No. 3, p. 226-237. 
50- Thomas, R.R.(1991) Beyond Race and Gender: Unleashing the Power 
of Your Total Work Force by Managing Diversity, AMACOM, New York, 
NY. 
51- Tvorik, S.J. and McGivern, M.H.(1997) «Determinants of organizational 
performance», Management Decision, Vol.35, No.6, p.417–435. 
52- Wagner, J. A.(1994) «Participation’s Effects on Performance and 
Satisfaction: A Reconsideration of Research Evidence», Academy of 
Management Review, Vol. 19, No. 2, p.312-330. 
53- West, M.A., Smith, H., Lu Feng, W. and Lawthom, R.(1998) «Research 
excellence and departmental climate in British universities», Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, Vol. 71, p. 261-81. 
54. Xenikou, A. and Simosi, M.(2006) «Organizational culture and 
transformational leadership as predictors of business unit performance», 
Journal of Managerial Psychology, Vol. 21 No. 6, p. 566-579 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

