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 چکیده 

ی افراد و گروه های موجود در سازمان و به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشمی توان عملکرد سازمانی را 

خود سازمان دانست. در سطح فردی، این ارزیابی مربوط به میزان رضایت شغلی و تحقق اهداف آنها و در 

باشد. این ارزیابی در سطح سازمان به سطح گروهی مربوط به اخالقیات، انسجام، اثربخشی و بهره وری می

خدمت و سازگاری می باشد. عملکرد یزان غیبت، میزان ترکتامین منافع، اثربخشی، بهره وری، م

سازمانی در واقع، تمامی رفتاری را در بر می گیرید که مربوط به اهداف سازمانی است که وابسته به سطح 

افزایش عملکرد سازمانی هدف هر مدیری در هر کسب و کار و  .باشدمشارکت افراد در سازمان می

در افزایش عملکرد سازمانی، راه های بسیاری وجود دارد؛ یکی از این راه ها،  سازمانی است. برای موفقیت

مبحثی بحرانی و جنجال برانگیز می باشد که عبارت است از ایجاد و تعیین یک ابزار اندازه گیری جامع 

به  که برای مدیران و کارکنان شرایطی را ایجاد نماید تا با دستور العمل ها و مجموعه ای از اهداف که

عملکرد سازمانی شامل چندین بعد عملکرد می  روشنی تبیین شده اند، به سوی هدف حرکت نمایند.

شود که می توان به عنوان میزان تحقق اهداف سازمانی، سودآوری، نرخ بازگشت سرمایه، رضایت شغلی و 

 .بهره وری کارکنان، کیفیت خدمات و محصوالت تعریف نمود

 

 بهره وری کارکنان، اثربخشی، زمانیعملکرد ساواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

یک سازمان، گروهی از افراد است که بر اساس پاسخگویی و با سطوح مختلف در یک ساختار قرار گرفته اند تا بتوانند اهداف 

از اهداف از پیش ، در واقع نشان دهنده حدی سازمانی مشخصی را بدست آورند و تالش کنند تا محیط را تغییر دهند. عملکرد

تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین می توان عملکرد سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر 

روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست. در سطح فردی، این ارزیابی مربوط به میزان رضایت 

باشد. این ارزیابی در سطح و در سطح گروهی مربوط به اخالقیات، انسجام، اثربخشی و بهره وری میشغلی و تحقق اهداف آنها 

خدمت و سازگاری می باشد. عملکرد سازمانی در واقع، سازمان به تامین منافع، اثربخشی، بهره وری، میزان غیبت، میزان ترک

ی است که وابسته به سطح مشارکت افراد در سازمان تمامی رفتاری را در بر می گیرید که مربوط به اهداف سازمان

  .(Tseng & Lee, 2014)باشدمی

بر اساس دیدگاه ریچارد و همکاران، عملکرد سازمانی عبارت است از نتایج و خروجی های واقعی یک سازمان نسبت به نتایج و 

یا اهداف پیش بینی شده و مورد انتظار. از دید برخی محققان از جمله یانگ و همکاران، عملکرد سازمانی یک مفهوم 

 ,Yang)اثربخشی، کارآیی، توسعه، رضایت، نوآوری و کیفیت معرفی می شود  واردی چونمچندوجهی است که معموالً از طریق 

et al, 2014).  
، عملکرد سازمانی در واقع ساختار نهایی حاصل از فعالیت های سازمان است؛ 3102بر اساس دیدگاه کیم و همکاران در سال 

. (Kim, 2013) که با استفاده از آیتم های متنوع اندازه گیری عملکرد و در ابعاد مختلف مورد اندازه گیری قرار می گیرد

عملکرد سازمانی شامل چندین بعد عملکرد می شود که می توان به عنوان میزان تحقق اهداف سازمانی، سودآوری، نرخ 

  .(Terry Kim et al., 2013)حصوالت تعریف نمودبازگشت سرمایه، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان، کیفیت خدمات و م

 

 عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی

افزایش عملکرد سازمانی هدف هر مدیری در هر کسب و کار و سازمانی است. برای موفقیت در افزایش عملکرد سازمانی، راه 

های بسیاری وجود دارد؛ یکی از این راه ها، مبحثی بحرانی و جنجال برانگیز می باشد که عبارت است از ایجاد و تعیین یک 

دازه گیری جامع که برای مدیران و کارکنان شرایطی را ایجاد نماید تا با دستور العمل ها و مجموعه ای از اهداف که به ابزار ان

بعد  2روشنی تبیین شده اند، به سوی هدف حرکت نمایند. برای مثال، روکرت و همکاران این ابزار اندازه گیری جامع را شامل 

ی و سازگاری می شود. کیتس به این نکته اشاره کرد که ابزار اندازه گیری جامع عملکرد دانسته اند که شامل اثربخشی، کارآی

می تواند در گروه های تک متغیره و چند متغیره تقسیم بندی شوند؛ که البته چند متغیره ها بهتر می باشند که در  سازمانی

برای این دیدگاه است. بر اساس دیدگاه ونکاترمن و گروه ابزار اندازه گیری مالی و غیر مالی بهترین زیرشاخه  3این بین 

رامانجم عملکرد مبحثی نیست که تنهایی با ابزار اندازه گیری مالی مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی وقتی عملکرد سازمانی با 

د، بسیار کامل تر مجموعه ای از ابزار مبتنی بر عملکرد مالی، عملکرد کسب و کار و اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرار می گیر

و جامع تر می باشد. مقیاس های مربوط به عملکرد مالی شامل استانداردهایی می شود که عبارت اند از: برگشت سرمایه، نرخ 

افزایش فروش، میزان درآمد. عملکرد کسب و کار، نیز عالوه بر این مقیاس ها، شامل عملکرد اجرایی نیز می شود: سهم بازار، 

رفی محصول یا خدمت جدید، اثربخشی، ارزش افزوده، و سایر پارامتر های غیر مادی. اثربخشی سازمانی نیز کیفیت محصول، مع
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که بطور وسیعی مربوط به مواردی از این دست می شود: که برخی از معیارهای باال و همچنین حل تعارض های متنوع داخلی 

نان و از این دست. کمپل و نورتن کارت امتیازی متوازن را به برای تحقق اهداف مختلف کارکنان مانند مباحث اخالقی کارک

مبحث به نام های: مشتریان )ارباب رجوع(،  4زمانی کلی مطرح نمودند که شامل عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد سا

دازه گیری عملکرد سازمانی فرآیند کسب و کار داخلی، آموزش و رشد. در سال های اخیر، دانشمندان دیگری نیز بر روی ابزار ان

که جامعیت الزم را داشته باشد، بحث نمودند. برای مثال، تیپینز و سوهی، معیارهای سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، برگشت 

مطرح نمودند؛ و یا لی و چوی که معیارهای سهم بازار، مقایسه موفقیت به دست آمده نسبت به   مشتری، و نرخ رشد فروش را

معیار عملکرد سازمانی  6ا، نرخ رشد، سودآوری، توان نوآوری را مدنظر قرار داده است. در پایان، بوالت و ییلماز، ه سایر شرکت

را مطرح نمودند که کاربرد بیشتر و بهتری برای سازمان های دولتی و خصوصی دارد. این معیارها عبارت اند از: اثربخشی 

 .(Tseng & Lee, 2014)مستمر، کیفیت کار، و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی، بهره وری، سودآوری، کیفیت، بهبود 

سال گذشته  31مقاله که طی  053به صورت فراتحلیلی بر روی  3101البته کار دیگری توسط محققان حوزه مدیریت در سال 

چاپ شده بود، انجام گرفت. در این تحقیق، عوامل متعددی مورد بحث قرار گرفته بودند ولی نکته ای که بسیار قابل توجه می 

رایی و عملکردی را برای عملکرد سازمانی در نظر گرفته بودند. عملکرد اجرایی بعد اج 3مقاله  021باشد، این است که در 

شامل عواملی از جمله: بازده یا بهره وری، رضایت مشتری، جهتگیری بازار، کیفیت خدمات و نوآوری. عملکرد مالی نیز شامل 

می توان اینگونه برداشت نمود که عملکرد  نسبت های مالی، قیمت سهام، یا ریسک و حاشیه های مالی می باشد. از این مطالعه

( در تحقیق خود به عملکرد سازمانی تحت 3102سازمانی دارای چندین بعد از عملکرد است. برای مثال کیم و همکاران )

عنوان توان دستیابی سازمان به اهداف سازمانی ای نگاه می نمایند که مربوط به سودآوری بلندمدت، نرخ رشد درآمد، رضایت 

 .(Kim et al., 2013)می باشد غلی، بهره وری کارکنان، حسن نیت، کیفیت خدمات و یا محصولش

شرکت فعال در صنایع تایلند را مورد مطالعه  010بر روی  3102در همین راستا، تراتانسیریکول و همکاران تحقیقی را در سال 

قرار داند تا در یابند آیا ابزار اندازه گیری مالی و غیر مالی، می تواند در بین تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانی 

استراتژی رقابتی وجود دارد. استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه. استراتژی هزینه  3ه طور کلی تاثیر بگذارد یا خیر. ب

تالش می نماید تا اقداماتی را در پیش بگیرد تا محصوالت و خدماتی را تولید و ارائه نماید که منحصر به فرد بوده ولی با 

متفاوت بودن اهمیت داده می شود و هزینه چندان مهم نیست. نتایج  حداقل هزینه ارائه گردد. در استراتژی تمایز، تنها به

 : (Teeratansirikool et al., 2013)حاصل از تحلیل آماری آنها در شکل ذیل قابل مشاهده می باشد
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سیستم های اطالعاتی، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی رهبران سازمان ها، می تواند منجر به بهبود عملکرد ساخت 

سازمانی شود. بنابراین، مروری کوتاه بر چارچوب نظری، این موضوع را مورد اذعان قرار می دهد که نقش رهبران در مدیریت 

 .(Yang, 2014)د عملکرد سازمانی می گردددانش و اطالعات بسیار مهم بوده و منجر به بهبو

براساس دیدگاه برخی محققان دیدگاه عاطفی رهبران بر عملکرد تاثیر مثبت می گذارد، همچنین این ارتباط از طریق وابستگی 

شود. در همین راستا باید افزود، هوش هیجانی در متقابل وظیفه مورد تقویت قرار گرفته و فاصله قدرت باعث تضعیف آن می

رین مباحثی بوده است که می توان به آن اشاره نمود. با این حال، با توجه به نتایج میان دانشگاهیان یکی از بحث برانگیزت

تحقیقات مختلف می تواند به تناقض در نتایج علمی پی برد؛ به خصوص وقتی صحبت از ارتباط مهم بین هوش هیجانی و 

ضد و نقیض را پیش روی خواننده قرار  عملکرد به میان می آید. بررسی کارهای منتشر شده، مجموعه ای از نتایج گیج کنندۀ

خواهد داد؛ در حالی که برخی از مطالعات رابطۀ مثبت بین هوش هیجانی و عملکرد را مورد حمایت قرار می دهند، برخی دیگر 

   .(Vidyarthi, 2014)گیرنددر نقطۀ مقابل این نتایج قرار می

یکی از متغیر هایی که می توانند بر عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد، کار عاطفی است. کار عاطفی به طور گسترده ای در ادبیات 

مربوطه مورد بحث قرار گرفته است و می توان آن را تحت عنوان مدیریت احساسات از طریق اقدامات سطحی یا عمیق با 

از قوانین سازمانی، تعریف نمود. طراحی کار عاطفی ارائه شده است تا با افزایش عملکرد، نقش یک استراتژی را با هدف  پیروی

مدیریت اثربخش ایفا نماید. در همین راستا، پرنتس، چن و کینگ تحقیقی را به منظور بررسی تاثیر استرتژی نیروی عاطفی بر 

م دادند. آنها در پایان به این نتیجه رسیدند که این استراتژی تاثیر مثبتی بر عملکرد عملکرد، و فرسودگی شغلی کارکنان انجا

 .(Prentice, 2013)دارند؛ همچنین وقتی این استراتژی اجرایی می شود، میزان فرسودگی شغلی کارکنان کاهش می یابد

دهد، مبتنی بر مشارکت تعدادی از مطالعات نشان داده اند که یکی از راه های مهمی که عملکرد را بهبود بخشیده و افزایش می

شبکه های  می توان بیان نمود توافق وسیعی در جامعه علمی وجود دارد که سرمایۀ اجتماعی یا منابعی که در .کارکنان است

مباحث حیاتی و حتی بحرانی برای عملکرد شرکت ها می باشد و این حساسیت در زمانی که ارتباطی افراد وجود دارد در واقع 

اندازه شرکت ها و یا سازمان ها کوچک تر باشد، افزایش قابل توجهی پیدا می نماید. برای مثال، برای مثال وقتی در حوزۀ 

ن آنها را قادر خواهد ساخت تا فرصت های جدید کارآفرینی دقت نمایید، متوجه خواهید شد که ارتباطات شبکه ای کارآفرینا

کسب و کار را شناسایی نمایند؛ منابع زیر قیمت بازار را بدست آورند؛ و برای سهام داران خارجی، مشروعیت داشته باشند. بر 

جهی بر عملکرد ، به طور میانگین سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و قابل تو3102اساس یافتۀ تحقیقات ووتر، سورن و تام در سال 

سازمانی دارد. سرمایه اجتماعی مستلزم وجود منابع بالقوه و بالفعل قابل دسترسی است که از طریق یک شبکه ارتباطی به 

افرادی که در این شبکه عضو هستند، داده می شود. هستۀ اصلی سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی ای است که با حسن نیت، 
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خاصی را تسهیل نماید. بر این اساس، سرمایه اجتماعی با ایجاد ارتباط بین افراد و دسترسی آنها  و بسیج همگانی، تحقق اهداف

 .(Stam, 2014)به منابع فکری، مالی و فرهنگی، ارزش هایی را خلق می نماید

بر اساس دیدگاه مدیریت منابع انسانی استراتژیک، عملکرد کارکنان و همچنین عملکرد ساازمانی، تحات تااثیر مجموعاه ای از 

شیوه های کار با عملکرد باال دارای شاخصهایی است که از آن طریاق ساطح عملکارد را  شیوه های کار با عملکرد باال می باشد.

گونه بیان نمود که این شیوه ها، یک رویکرد مدیریت منابع انسانی می باشد. این شاخص افزایش می دهند. در واقع می توان این

که در پایان به التزام به کار ختم خواهد شد. به عباارت دیگار، ایان شایوه از  ها عبارت اند از آموزش، توانمندسازی و پاداش ها

می شود. بر اسااس دیادگاه محققاان رشاته مادیریت،  کید هم زمان مدیریت بر آموزش، توانمندسازی و پاداش آشکارأطریق ت

آموزش و توانمندسازی کارکنان، به عنوان شرکای استراتژیک برای تحقق امکان بقاء و موفقیت سازمان، در نظر گرفتاه و ارزش 

بلاۀ ماوثر باا آموزش و توانمندسازی برای سازمان شناخته شده است. حضور پاداش مناسب به کارکنان نیز انگیزه الزم برای مقا

مشکالت را ایجاد می نماید. به نظر می رسد وقتی سازمان از کارکنان خود از طریق اجرای هم زمان آماوزش، توانمندساازی، و 

پاداش، حمایت نماید، کارکنان التزام بیشتری در کار خود خواهند داشت؛ در نتیجه عملکرد بهتر و بیشتری در محل کار متبلور 

دیگر، وقتی کارکنان منابع/منافع متعددی را از سازمان دریافت نمایند، به احتمال زیاد این احسااس را در خواهد شد. به عبارت 

خود مشاهده می نمایند که خود را مکلف می دانند تا از طریق تعامل بیشتر با سازمان و عملکرد بهتر خود، به نوعی محبتی که 

 .(Karatepe, 2013)سازمان در حق آنها نموده است را جبران کنند

ثیر می گذارد، قابلیت مادیریت داناش مای باشاد کاه ایان تااثیر در بسایاری از أیکی از مواردی که بر روی عملکرد سازمانی ت

برای مثال برخای از محققاان از جملاه یاو و یاانفی، و میلاز و اسامیتدر  تحقیقات اخیر مورد سنجش و تایید قرار گرفته است.

یجاد و تسهیل فرآیند نوآوری و فراهم نمودن جو ساازمانی مناساب، تااثیر مثبات تحقیق خود نشان دادند که تسهیم دانش با ا

در اینجا الزم است بیان شود از آنجا که دانش در مغز کارکنان  .(Terry Kim et al., 2013)قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارد

ها وجود دارد، شرکت ها و سازمان ها به دنبال توسعه استراتژی هایی هستند تا از طریق نفوذ در دانش کارکنان، داناش سازمان

نبال پیدا کردن سبک های رهبری ای هستند که بتوانناد از سازمانی را ایجاد نمایند. مدیران منابع انسانی در همین راستا، به د

طریق پیاده سازی هرچه بهتر برنامه های مدیریت و تسهیم دانش، عملکرد سازمانی را تقویت نمایند. بر اساس دیادگاه بریانات 

فای نیاز بار شناسایی سبک رهبری مناسب در این محیط متالطم ضروری است؛ زیرا سبک های رهبری مختلف، تاثیرات مختل

مدیریت دانش و عملکرد سازمانی خواهند داشت. در این بین، تئوری رهبری تحول گرا ادعا می نماید که رهبران باا اساتفاده از 

رفتارهای خاصی می توانند با بهبود تفکر نوآورانه کارکنان، عملکرد کارکنان با بهبود بخشیده و در نتیجه، عملکارد ساازمانی را 

  .(Birasnav, 2014)نیز بهبود ببخشند

سبک رهبری دیگری که بر اساس تحقیقات انجام شده، می تواند بر روی عملکرد سازمانی تاثیر قابل تاوجهی بگاذارد، رهباری 

استراتژیک است. دیدگاه موجود در ادبیات حاضر، کمک زیادی در ارائه تعریف کاملی از رهبری استراتژیک نموده است. یکای از 

است که مدیران و رهبرانی که مسئولیت کلی سازمان را برعهده دارند؛ باید باه ایان امار این دیدگاه ها بر روی این امر متمرکز 

توجه داشته باشند که ویژگی های آنها، کارهایی که انجام می دهند، چگونگی انجام کارهای آنها؛ بر عملکارد ساازمانی ساازمان 

  .(Carter & Greer, 2013)آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

البته باید این نکته را اذعان نمود که تنها مدیران ارشد و رهبران سازمان بر روی عملکرد سازمان تااثیر نمای گذارناد. در طاول 

دهه های اخیر، تعداد زیادی از پژوهشگران حوزۀ مدیریت به بررسی اهمیت مدیران میانی در سازمان ها پرداخته اناد. ایان امار 

کتۀ مهم است که اهمیت مشارکت و دانش مدیران میانی در اجرا و ایجاد نوآوری و حرکت به ساوی ساازمان نشان دهندۀ این ن

 3104های نوآور بوده که در پایان منجر به عملکرد سازمانی بهتری خواهد شد. مطالعه ای که اوکاک، ادراگو و امبنگو در ساال 

ت نقش مدیران میانی در توسعه قابلیت های سازمانی و در نتیجاۀ آن انجام دادند، نشان داد که ادبیات موجود در خصوص اهمی

بهبود عملکرد سازمان، در حال رشد می باشد. این امر نشان می دهد که مشارکت مدیران میانی، نه تنهاا در اجارای اساتراتژی 

نامه هاای خاود را از طریاق های سازمان موثر است؛ بلکه در شکل گیری آنها نیز تاثیرگذار است. اوکاک و همکاارانش، پرسشا

کشور مختلف در اتحادیه اروپاا ارساال نمودناد کاه در آن از پاسا   22نفر از کارکنان شرکت های فعال در  0351ایمیل برای 

دهنده خواسته می شد دیدگاه خود را اهمیت نقش مدیران میانی و مشارکت آنها در اجرا و شکل گیری استراتژی های شارکت 

پاسخنامه جمع آوری گردیاد. نتاایج حاصال از  203ه که چه تاثیری بر عملکرد شرکت می گذارد؛ و در پایان خود را بیان نمود

تحلیل آماری که بر اساس روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نشاان داد کاه مشاارکت مادیران 

یارات آنها از طریق قابلیت های سازمانی، بر عملکرد سازمان تااثیر میانی در شکل گیری و  اجرای استراتژی های سازمان، و اخت

 :(Ouakouak, 2014)گذارد. در شکل زیر می توان این روابط را مشاهده نمودمی

 

 

توانند عملکرد ساازمانی را محققان حوزۀ رهبری، مکانیزم های مختلفی را مطرح نموده اند که از طریق آنها، مدیران اجرایی می

 :(Boehm et al., 2015)باشدتحت تاثیر قرار دهند. برخی از این مکانیزم ها به شرح ذیل می

با ارائۀ یک چشم انداز قانع کننده، برای کارکنان الهام بخش بوده و جسارت اعضای سازمان را تحریک نموده، باعث انگیزش  -0

 یابند. آنها می شود و در نتیجه، این افراد تالش بیشتری می نمایند تا به اهداف سازمان دست
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با به نمایش گذاشتن اعتقادات قدرتمند و بیان اعتمااد باه نفاس درخصاوص تواناایی هاای کارکناان، در مقاام یاک رهبار  -3

کاریزماتیک می توانند احساسات جمعی را تحریک نموده و باعث افزایش توانایی و تمایل اعضا برای غلبه به مشاکالت و مواناع 

 می شود.

از مطرح شده، ارزش ها و رفتار های الگو گوناه ای را بصاورت نماادین در ساازمان تعریاف نماوده و از طریق ارائۀ چشم اند -2

همبستگی درون سازمانی را افزایش می دهد. این رفتارهای منسجم باعث همبستگی بین افراد و بخاش هاای ساازمان شاده و 

ری هاا، فرآینادهای داخلای بهتار از قبال انجاام همچنین بر روی فرهنگ سازمانی نیز تاثیر می گذارد. با افزایش ساطح همکاا

 خواهند شد.

این رفتارها نیز به احتمال زیاد به افزایش و بهباود هویات جمعای کماک نماوده و افاراد تمایال بیشاتری بارای ایثاار و از  -4

 خودگذشتگی نشان خواهند داد.

و اطمیناان در تواناایی هاای رهبار از نگااه  این فرآیند تحریک فکری و احساس خودکارآمدی جمعی، باعث افزایش اعتماد -5

کارکنان شده، غلبه بر مشکالت از طریق انگیزش و تعهد بیشتر کارکنان، و ایجاد تغییرات الزم برای مواجهه با تغییرات محیطی 

 نیز ، تسهیل می گردد.

ایی هستند تا بتوانند شایستگی خود در شرایطی که همه چیز در حال تغییر بوده و سازمان ها به طور مداوم به دنبال فنآوری ه

را بهبود بخشیده و مزیت رقابتی پایداری را کسب نمایند؛ چابکی سازمان در مواجهه با تغییرات محیطی باه شادت وابساته باه 

فنآوری اطالعات می باشد. به صراحت می توان دریافت که این تکنولاویی اطالعاات در زماان و مکاان مناساب و هماهناگ باا 

ها، اهداف و نیازهای موجود، می تواند سازمان را به اهدافش نزدیکتر نمایاد. باه عباارت دیگار، همااهنگی اساتراتژی  استراتژی

فناوری اطالعات و استراتژی کسب و کار به یک مسئله حیاتی در بسیاری از سازمان ها تبدیل شده اند. ولی باه طاور کلای، باا 

یک و رابطۀ علت و معلولی بین مدیران و استراتژی انجام شده؛ هنوز هم جای وجود تحقیقات متعددی که حوزه رهبری استراتژ

بحث وجود دارد. این بحث زمانی اوج می گیرد که قصد داشته باشید دریابید آیا مدیران، استراتژی ها را تنظیم مای نمایناد یاا 

گذارد. در نتیجه به علت نبود اجماع رسامی استراتژی های مربوط به استخدام و ارتقاء بر روش تصمیم گیری مدیران تاثیر می 

بر روی رابطۀ علت و معلولی بین این دو، باید اینگونه بیان نمود که تناسب بین مدیران و استراتژی های سازمان برای موفقیات 

بار روی و بهبود عملکرد سازمانی بسیار ضروری است. در قلمروتئوری مدیریت استراتژیک، نوع شناسی گرایش های استراتژیک 

تحقیقی را طراحی و اجرا نمودند تا دریابند استراتژی های کسب و کاار  3102نفوذ مدیریتی تاثیر می گذارد. لی و تان در سال 

افسار ارشاد اطالعاات در  10و ویژگی های فردی چه تاثیری بر روی عملکرد سازمانی می گذارند. آنها تحقیق خود را بار روی 

نشان داد که تناسب بین ویژگی های فردی و استراتژی های کاری، باعث می شود تا تاثیر قاوی تاری امریکا انجام دادند. نتایج 

بر روی عملکرد سازمانی داشته باشد؛ تا زمانی که بین این دو تفاوت و تفرقه دیده شود. مدل تحقیاق آنهاا باه شارح ذیال مای 

 :(Li & Tan, 2013)باشد
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یکی از مواردی که می تواند بر روی عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد، قابلیت های تکنولویی اطالعات است. در این راستا، 

تحقیقی را به منظور بررسی تاثیر این قابلیت بر عملکرد سازمانی انجام دادند. آنها برای  3105گاریسن، واکفیلد و کیم در سال 

ه صورت تصادفی مورد مطالعه قرار دادند و در پایان دریافتند قابلیت های تکنولویی شرکت را ب 213انجام تحقیق خود، 

اطالعات با ایجاد چابکی و انعطاف پذیری بهتر و بیشتر در سازمان، عملکرد فرآیندی و سازمانی را بهبود می 

 .(Poutziouris, 2015)بخشند

وقتی ادبیات مربوط به عملکرد سازمانی در ارتباط با نوآوری و دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ نیاز روی افزایشی برای 

بررسی همزمان ارتباط بین دانش، توانایی ها و فرآیندهای نوآوری، و ارتباط کلی این امور با عملکرد سازمانی، احساس می 

انجام دادند، می توان به این نتیجه رسید که  3112لعه ای که دامنپور و همکاران در سال شود. بر اساس تحقیقاتی مثل مطا

یکی از دالیلی که نوآوری می تواند به واسطۀ آن بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی بگذارد این است که سازمان ها و شرکت ها به 

بند که الزمۀ این مزیت ها، اول بودن و داشتن عملکرد بهتر این دلیل نوآوری را در پیش می گیرند که  به مزیت هایی دست یا

بخش خصوصی(، نشان می دهد  -می باشد. ادبیات موجود )در حوزه فعالیت شرکتهایی که درآمدزایی برای آنها مطرح می باشد

الوه بر این، وقتی یک که نوآوری بطور مثبتی باعث افزایش در تقاضا و تولید درآمد بیشتر برای شرکت یا سازمان خواهد شد. ع

محصول یا خدمت موفق می شود، این موفقیت در حفظ مشتری و افزایش فروش و سهم بازار بازتاب داده خواهد شد. یعنی 

وقتی مشتریان از استفادۀ یک خدمت یا خرید یک محصول احساس رضایت داشته باشند، به نام تجاری و یا آن سازمان وفادار 

هزینه و پول بیشتری برای دریافت آن خدمات و محصوالت بپردازند؛ که در این مقام، باعث افزایش شده و حاضر خواهند بود 

 .(Fuentes, 2013)بعد مالی عملکرد سازمانی خواهد شد

همانطور که گفته شد همۀ سازمان ها تالش می نمایند تا عملکرد مجموعۀ خود را بهبود ببخشند و فرهنگ سازمانی به عنوان 

یکی از عواملی شناخته شده است که می تواند تاثیر بهتر و بیشتری بر عملکرد سازمانی داشته باشد. بسیاری از محققان بر این 

ازمانی بر بسیاری از امور تاثیر قابل توجه دارد که آن عوامل می توانند بر عملکرد سازمانی نکته تاکید نموده اند که فرهنگ س

تاثیر بگذارند؛ که از این بین می توان به رضایت شغلی، بهره وری، ترک خدمت کارکنان اشاره نمود؛ و به صورت هم زمان، 

ی، و استانداردهای زندگی در یک کشور تاثیر بگذارد. نوآوری می تواند بر اموری همچون اقتصاد یک کشور، صنعت رقابت

آمادگی الزم را برای  بنابراین، سازمان ها برای درک راهی برای ترویج و پرورش فرهنگ سازمانی، و همچنین ساز و کاری که

، محققان به این توسعه و ایجاد سازگاری الزم با نوآوری، انریی و هزینه قابل توجهی را صرف می نمایند. در مطالعات اخیر
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نتیجه رسیده اند که نوآوری سازمانی نقش کلیدی ای در تعیین عملکرد سازمانی و رقابت ایفا می نماید. نگاه اجمالی در ادبیات 

تحقیقی موجود در خصوص نوآوری، این نکته را روشن می نماید که فرهنگ سازمانی، یک قطعه پازل بسیار مهم در انتقال 

وری سازمانی بر سازمان و عملکرد سازمانی است؛ با این حال تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات انجام تاثیر نوآوری و نوآ

شده، به بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی پرداخته اند. در این راستا، اوزکورت و 

بانک ترکیه انجام دادند. آنها در قسمت روش شناسی تحقیق  01ز شعبه ا 054تحقیقی را بر روی  3102همکاران در سال  

خود عنوان نمودند که ترکیه برای انجام این مطالعه بسیار مناسب است و این دیدگاه را به خاطر اینکه جزو کشورهای درحال 

فرهنگ اروپا و خاورمیانه بهره  توسعه بوده و از طرفی به واسطه منطقه جغرافیایی ای که در آن قرار گرفته، به طور همزمان از

می برد. آنها در پایان با استفاده از رگرسیون به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی هریک بطور مستقیم 

 بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارند؛ همچنین فرهنگ سازمانی نقش میانجی را در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی

 .(Uzkurt et al., 2013)ایفا می نماید. در شکل زیر، می توان مدل تحقیق آنها را مشاهده نمود

 
 

های سازمان های جدیدی است که با استفاده از مدیریت کسب و کار، در محیط کار یا نوآوری و نوآوری سازمانی مقدمۀ روش 

در ارتباط سازمان با محیط بیرون بکار می رود. همین نوآوری سازمانی یکی از مهمترین و با ثبات ترین منابع مزیت رقابتی 

منظور بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر قابلیت به  3104برای سازمان ها می باشد. کامیسن و ویالر لوپز تحقیقی را در سال 

شرکت صنعتی در اسپانیا را مد نظر قرار داده و با  044نوآوری تکنولوییکی و عملکرد سازمانی، در اسپانیا انجام دادند. آنها 

ها که به روش استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده های الزم پرداختند. نتایج حاصل از روش تجزیه و تحلیل این داده 

 :(Camisón, 2014)باشدمدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت در شکل زیر قابل مشاهده می
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در حال حاضر تقریبا تمامی افراد و سازمان ها این نکته را پذیرفته اند که اقتصاد کنونی، اقتصاد دانش محور است؛ که می توان 

گفت این دانش، جزو منابع و صالحیت هایی است که به صورت نامشهود بوده و الزمۀ ادامه حیات سازمان ها و شرکت ها در 

در تحقیق خود تالش نمودند تا تاثیر تسهیم  3104همین راستا لیانگ، وانگ و وانگ در سال  محیط های پویا می باشد. در

دانش را بطور مستقیم و یا به واسطۀ سرمایه فکری را بر عملکرد سازمانی مورد سنجش قرار دهند. آنها در تحقیق خود بیان 

منجر به قابلیت سازمانی می شود. اگر دانش در نمودند که بر اساس دیدگاه دانش محور، دانش منبع کلیدی ای است که 

اختیار یک بخش خاص و یا افراد خاصی قرار داشته باشد، برای سازمان بسیار دشوار خواهد بود تا بتواند از این دانش که به 

معنا است که صورت پراکنده است، بهره ببرد. در اینجا است که تسهیم دانش می تواند بسیار موثر باشد. تسهیم دانش به این 

بخش اصلی ضمنی و صریح تقسیم می شود.  3دانش از یک فرد یا گروه به دیگران منتقل گردد. خود تسهیم دانش نیز به 

تسهیم دانش صریح در خصوص دانشی اتفاق می افتد که بتوان به صورت راحتی قابل درک و انتقال باشد. ولی در مقابل، دانش 

گنجد و باید با تعامل رو در رو بین افراد منتقل گردد. لیانگ و همکاران تحقیق خود را بر ضمنی دانشی است که در کالم نمی 

نفر از کارکنان شرکت های تکنولوییکی انجام دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه، بر اساس  331روی 

ایج حاصل از آن در شکل زیر، قابل مشاهده می روش مدلسازی معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نت

 :(Liang, Wang, & Wang, 2014)باشد

 
 

الزم به ذکر است که تمامی سازمان ها تنها به دنبال سود آوری و درآمد زایی نمی باشند تا بتوان عملکرد سازمانی آنها را بر 

از سازمان هایی که از این اساس میزان درآمد و سایر معیارهای مالی مورد اندازه گیری و بررسی قرار داد. برای نمونه برخی 

قاعده مستثناء می باشند، سازمان های غیرانتفاعی و یا سازمانی های اجتماعی غیرانتفاعی هستند که به دنبال حل مشکالت و 

مسائل اجتماعی هستند. در واقع این سازمان ها از طریق بسیج جامعه اقتصادی و اجتماعی به دنبال توسعه و اشتغال در جامعه 

ند. این سازمان ها تالش می کنند تا ارزش های پایدار اجتماعی و ثروت اقتصادی را ایجاد نمایند. این سازمان ها درآمد می باش

مورد نیاز خود را از طریق کمک های مالی دولت و یا بخش خصوصی، اعمال داوطلبانه و غیره تامین می نمایند. این سازمان ها 

برای کودکان و بزرگساالن، مراکز خدماتی و توانبخشی،  و مراکز مراقبت از افراد مسن و در اشکال مختلف مثل مراکز نگهداری 

درمان بیماری های سرپایی می باشند. عملکرد این سازمان ها دارای جنبه های مختلف اجتماعی و سازمانی است. محققان نیز 

سازمانی این سازمان ها پیشنهاد نموده اند. برای مثال  به همین منظور ابزار اندازه گیری متنوعی را برای اندازه گیری عملکرد
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مفهومی را تحت  3115برداری نمود. برون در سال می توان از ابزار اندازه گیری کیفی برای اندازه گیری عملکرد سازمانی بهره

ت نموده، یا برداشتی عنوان عملکرد سازمانی ادراک شده مطرح نمود که به معنای منافعی است که مشتریان از خدمات دریاف

 Felício, Martins Gonçalves, & da Conceição)که دربارۀ کیفیتی از آن خدمت خواهند داشت، و رضایت آنها می باشد

Gonçalves, 2013). 

تواند بر بعد مالی عملکرد انجام دادند تا دریابند آیا رضایت مشتریان می 3102تحقیقی را در سال  در همین راستا سان و کیم

حوزه  2رضایت مشتریان سازمانی تاثیر بگذارد یا خیر. آنها داده های الزم را از سایت رضایت مشتری امریکا کسب نمودند. آنها 

هتل ها، رستوران ها و خطوط هوایی را که درکل زیرمجموعه های صنعت گردشگری هستند را مد نظر قرار دادند. نتایج 

تحقیقات آنها نشان داد که رضایت مشتری تاثیر مثبت و قابل توجهی در عملکرد سازمانی دارد. مدل تحقیق آنها در شکل زیر 

 :(Sun & Kim, 2013)قابل مشاهده می باشد

 

 

 (: تاثیر رضایت مشتری بر عملکرد سازمانی1شکل )

تحقیقی را تحت عنوان تاثیر متغیرهای فن آورانه و ظرفیت جذب دانش بر عملکرد  3104گارسیا مورالس و همکاران در سال 

شرکت بخش فن آوری در اروپا را مدنظر قرار دادند. آنها  061کار  از طریق کارآفرینی سازمانی انجام دادند. آنها برای انجام این

 در پایان به این نتیجه رسیدند که حمایت مدیریت ارشد، از طریق کارآفرینی سازمانی، بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد.

ملکرد سازمانی پرداخته است. انجام گرفت که به بررسی عوامل موثر ع 3105مطالعۀ دیگری توسط سو، بیرد، و اسچوچ در سال 

آنها در تحقیق خود، تاثیر مراحل چرخه زندگی سازمانی )تولد، رشد، بلوغ و احیای مجدد( را بر عملکرد سازمانی مورد سنجش 

مدیر مشغول به فعالیت در بخش های  242قرار دادند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هایی که به صورت تصادفی در بین 

سترالیا بودند، جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که مراحل چرخه زندگی سازمان می توانند بر عملکرد سازمانی تاثیر تولیدی ا

 .(Su, Baird, & Schoch, 2015)بگذارند

روی عملکرد سازمانی سازمان ها تاثیر بگذارد، فعالیت های سیاسی و سطح توسعه یافتگی  یکی از موارد دیگری که می تواند بر

فعالیت های سیاسی و عملکرد سازمانی در "مقاله ای را تحت عنوان  3105کشورها می باشد. راجوانی و لیدونگ در سال 

در مقاله خود سیر تاثیرگذاری بر عملکرد سازمانی منتشر نمودند. آنها  "پژوهش غیر بازار: بررسی و ارزیابی تطبیقی بین المللی

 :(Rajwani & Liedong, 2015)را در قالب شکل زیر تبیین نمودند

 

 شتریرضایت م
عملکرد مالی: سودآوری، 

 ارزش آفرینی
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انجام شد؛ تاثیر مشارکت خانوادگی در عملکرد  3105در تحقیق دیگری که توسط پوتزیوریس، ساوا و هاجیلیاس در سال 

های بریتانیایی عضو بورس اوراق بهادار در بازه ی و اندازه گیری قرار گرفت. محققین برای این کار، شرکتسازمانی مورد بررس

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که مشارکت خانوادگی )اداره شرکت به صورت  3111تا  0221زمانی 

 ,Poutziouris)هد شد تا عملکرد سازمانی در درازمدت بهبود پیدا نمایدخانوادگی( و یا به صورت هیأت مدیره ای، منجر خوا

2015). 

 

  گیريبحث و نتیجه
ست. عملکرد سازمانی را می توان به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دان

در سطح فردی، این ارزیابی مربوط به میزان رضایت شغلی و تحقق اهداف آنها و در سطح گروهی مربوط به اخالقیات، انسجام، 

باشد. این ارزیابی در سطح سازمان به تامین منافع، اثربخشی، بهره وری، میزان غیبت، میزان اثربخشی و بهره وری می

یستم های اطالعاتی، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی رهبران سازمان ها، می ساخت س خدمت و سازگاری می باشد.ترک

 تواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود. 

ثیر مثبت می گذارد، همچنین این ارتباط از طریق وابستگی متقابل وظیفه مورد تقویت أدیدگاه عاطفی رهبران بر عملکرد ت

عملکرد کارکنان و همچنین عملکرد سازمانی، تحت تاثیر مجموعه ای از شود. ف آن میقرار گرفته و فاصله قدرت باعث تضعی

شیوه های کار با عملکرد باال دارای شاخصهایی است که از آن طریق سطح عملکرد را  شیوه های کار با عملکرد باال می باشد.

 افزایش می دهند. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  منابع
 

1. Birasnav, M. (2014). Knowledge management and organizational performance in the service industry: 

The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership. Journal of 

business research, 67(8), 1622-1629. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.006 

2. Boehm, S. A., Dwertmann, D. J. G., Bruch, H., & Shamir, B. (2015). The missing link? Investigating 

organizational identity strength and transformational leadership climate as mechanisms that connect 

CEO charisma with firm performance. The Leadership Quarterly, 26(2), 156-171. doi: 

10.1016/j.leaqua.2014.07.012 

3. Camisón, C., & Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological 

innovation capabilities and firm performance. Journal of business research, 67(1), 2891-2902.  

4. Carter, S. M., & Greer, C. R. (2013). Strategic Leadership: Values, Styles, and Organizational 

Performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(4), 375-393. doi: 

10.1177/1548051812471724 

5. Felício, J. A., Martins Gonçalves, H., & da Conceição Gonçalves, V. (2013). Social value and 

organizational performance in non-profit social organizations: Social entrepreneurship, leadership, and 

socioeconomic context effects. Journal of business research, 66(10), 2139-2146. doi: 

10.1016/j.jbusres.2013.02.040 

6. J, A. (2014). Determinants of employee engagement and their impact on employee performance. 

International Journal of Productivity and Performance Management, 63(3), 308-323. doi: 

10.1108/ijppm-01-2013-0008 

7. Karatepe, O. M. (2013). High-performance work practices and hotel employee performance: The 

mediation of work engagement. International Journal of Hospitality Management, 32, 132-140. doi: 

10.1016/j.ijhm.2012.05.003 

8. Kim, T. T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. (2013). Social capital, knowledge sharing and organizational 

performance: What structural relationship do they have in hotels? International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 25(5), 683-704. doi: 10.1108/IJCHM-Jan-2012-0010 

9. Li, Y., & Tan, C.-H. (2013). Matching business strategy and CIO characteristics: The impact on 

organizational performance. Journal of business research, 66(2), 248-259. doi: 

10.1016/j.jbusres.2012.07.017 

10. Liang, H., Wang, N., & Wang, Z. (2014). Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance. 

Management Decision, 52(2), 230-258. doi: 10.1108/md-02-2013-0064 

11. Ouakouak, M. L., Ouedraogo, N., & Mbengue, A. (2014). The mediating role of organizational 

capabilities in the relationship between middle managers’ involvement and firm performance: A 

European study. European Management Journal, 32(2), 305-318. doi: 10.1016/j.emj.2013.03.002 

12. Poutziouris, P., Savva, C. S., & Hadjielias, E. (2015). Family involvement and firm performance: 

Evidence from UK listed firms. Journal of Family Business Strategy, 6(1), 14-32. doi: 

10.1016/j.jfbs.2014.12.001 

13. Prentice, C., Chen, P.-J., & King, B. (2013). Employee performance outcomes and burnout following 

the presentation-of-self in customer-service contexts. International Journal of Hospitality Management, 

35, 225-236. doi: 10.1016/j.ijhm.2013.06.007 

Archive of SID

www.SID.ir

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.09.006
http://www.sid.ir


 

 

14. Rajwani, T., & Liedong, T. A. (2015). Political activity and firm performance within nonmarket 

research: A review and international comparative assessment. Journal of World Business, 50(2), 273-

283. doi: 10.1016/j.jwb.2014.10.004 

15. Ruiz-Jiménez, J. M., & Fuentes-Fuentes, M. d. M. (2013). Knowledge combination, innovation, 

organizational performance in technology firms. Industrial Management & Data Systems, 113(4), 523-

540. doi: 10.1108/02635571311322775 

16. Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm 

performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators. Journal of business 

venturing, 29(1), 152-173. doi: 10.1016/j.jbusvent.2013.01.002 

17. Su, S., Baird, K., & Schoch, H. (2015). The moderating effect of organisational life cycle stages on the 

association between the interactive and diagnostic approaches to using controls with organisational 

performance. Management Accounting Research, 26, 40-53. doi: 10.1016/j.mar.2014.09.001 

18. Sun, K.-A., & Kim, D.-Y. (2013). Does customer satisfaction increase firm performance? An 

application of American Customer Satisfaction Index (ACSI). International Journal of Hospitality 

Management, 35, 68-77. doi: 10.1016/j.ijhm.2013.05.008 

19. Teeratansirikool, L., Siengthai, S., Badir, Y., & Charoenngam, C. (2013). Competitive strategies and 

firm performance: the mediating role of performance measurement. International Journal of 

Productivity and Performance Management, 62(2), 168-184. doi: doi:10.1108/17410401311295722 

20. Terry Kim, T., Lee, G., Paek, S., & Lee, S. (2013). Social capital, knowledge sharing and organizational 

performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(5), 683-704. doi: 

doi:10.1108/IJCHM-Jan-2012-0010 

21. Tseng, S.-M., & Lee, P.-S. (2014). The effect of knowledge management capability and dynamic 

capability on organizational performance. Journal of Enterprise Information Management, 27(2), 158-

179. doi: 10.1108/jeim-05-2012-0025 

22. Úbeda, R., Alsua, C., & Carrasco, N. (2015). Purchasing models and organizational performance: a 

study of key strategic tools. Journal of business research, 68(2), 177-188. doi: 

10.1016/j.jbusres.2014.09.026 

23. Uzkurt, C., Kumar, R., Semih Kimzan, H., & Eminoğlu, G. (2013). Role of innovation in the 

relationship between organizational culture and firm performance. European Journal of Innovation 

Management, 16(1), 92-117. doi: doi:10.1108/14601061311292878 

24. Vidyarthi, P. R., Anand, S., & Liden, R. C. (2014). Do emotionally perceptive leaders motivate higher 

employee performance? The moderating role of task interdependence and power distance. The 

Leadership Quarterly, 25(2), 232-244. doi: 10.1016/j.leaqua.2013.08.003 

25. Yang, L.-R., Huang, C.-F., & Hsu, T.-J. (2014). Knowledge leadership to improve project and 

organizational performance. International Journal of Project Management, 32(1), 40-53. doi: 

10.1016/j.ijproman.2013.01.011 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

