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 چکیده 

زندگی روزانه ما دارند و از این رو، سازمانهای موفق جزء مهمی از کشورهای در سازمان ها نقشی مهم در 

تواند مشکالت  می سازمان هاعملکرد  وضعیتتوجهی به مسئلة  کماز این رو،  حال توسعه بشمار میروند.

د عملکر بر بهبود وضعیتتوجهی به عوامل مؤثر  بیبعبارت دیگر، زیانباری را برای کشورها ایجاد کند. 

شهرداری نیز بعنوان یکی از  .وکارها تحمیل کند ناپذیری را به کسب ت جبراناتواند خسار می سازمان ها

می سازمانی در شهرداری  عملکردسازمان های بزرگ و مهم از این قائده مستثنی نیست. بررسی وضعیت 

به  تاهش بر آنست باشد. لذا این پژو آن تحقق اهدافو  توسعه سازمانیتواند کمک شایانی در جهت 

از نظر هدف  حاضر پژوهش بنابراین، ؛بپردازد در شهرداری شیراز عملکرد سازمانیبررسی وضعیت 

جامعه آماری  .کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود

ش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از رو شهرداری شیرازکارکنان  نفر از 053 پژوهش شامل

پژوهش به دنبال  پرسش هایکارمند طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ۱85تعداد 

از دیدگاه کارکنان  (بهره وری و نوآوری سازمانیسازمانی ) عملکردگانه  دوبررسی وضعیت موجود ابعاد 

پژوهش، از روش آمار  پرسش هایبررسی  بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها جهت شهرداری شیراز

ابزار پژوهش شامل استفاده شد.  تک نمونه ایو همچنین آزمون تی  آزمون تی وابستهتوصیفی، 

که پس از محاسبه روایی و پایایی بین  بود Chong and Zhou (2014) سازمانی عملکردپرسشنامه 

 بعد، وضعیت شهرداری شیراز کارکنان که اعضای نمونه توزیع و جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد

برآورد کرده  را پایین تر از میانگین نوآوری سازمانیبعد  وضعیترا باالتر از میانگین و  بهره وری سازمانی

میانگین  در حدنسبتا مطلوب و  سازمانرا در این  سازمانی عملکرددر مجموع وضعیت کلی  ولی؛ اند

 اند.برآورد کرده 

 

 بهره وری، نوآوری، عملکرد سازمانی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

سازمان ها نقشی مهم در زندگی روزانه ما دارند و از این رو، سازمانهای موفق جزء مهمی از کشورهای در حال توسعه بشمار 

، اجتماعی و سیاسی در سازمان ها و نهادها را مشابه موتوری قدرتمند در تعیین فرآیند اقتصادی میروند. بسیاری از اقتصاددانان

است که شده قدری سریع، چندجانبه، پیچیده و فراگیر  تغییر و تحول در سازمانهای امروزی بهاز طرف دیگر،  نظر میگیرند.

ی قبل،  تا دو دهه .ی حیات، رشد، بالندگی و توسعه نیستند بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه سازمانها بدون پیش

توانستند با پیگیری هدف های کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما  ی رقابت داخلی می ادی در صحنهسازمانهای زی

قادر و بهبود عملکرد خود مللی شدن رقابت و اهمیت یافتن هدفهای کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه ال با بین

تواند مشکالت  می سازمان هاعملکرد  وضعیتتوجهی به مسئلة  ، کمفراتر دی(. از بع۱081)سلطانی،  ی حیات نیستند به ادامه

تواند  می سازمان هاعملکرد  بر بهبود وضعیتتوجهی به عوامل مؤثر  بیبعبارت دیگر، زیانباری را برای کشورها ایجاد کند. 

بعنوان یکی از سازمان های  شهرداری نیز (.Tombunan, 2008) وکارها تحمیل کند ناپذیری را به کسب ت جبراناخسار

می تواند کمک شایانی در جهت سازمانی در شهرداری  عملکردبزرگ و مهم از این قائده مستثنی نیست. بررسی وضعیت 

 بپردازد. در شهرداری شیراز عملکرد سازمانیبررسی وضعیت به  تاباشد. لذا این پژوهش بر آنست توسعه سازمانی، تحقق اهداف 

عملکرد سازمانی در نشریات پژوهشیِ آکادمیک بسیار رایج است، تعریف آن به دلیل معانی متعددی که  هرچند که مفهومِ

در دهه پنجاه، عملکرد سازمانی شده از این مفهوم وجود ندارد. دارد دشوار است. به این دلیل، یک تعریف جامع و پذیرفته

ستم اجتماعی دیده میشوند که اهدافشان را برآورده میسازند. اینگونه تعریف میشد: به میزانی که سازمانها بعنوان یک سی

، سازمانها به واکاوی 13و  ۰3ارزیابی عملکرد در طول این مدت، بر افراد و ساختار سازمانی تمرکز داشت. بعداً و در دهه 

برداری از سازمان در بهره روشهای جدیدی پرداختند که عملکردشان را ارزیابی نماید؛ بنابراین عملکرد بعنوان توانمندیِ یک

به این واقعیت پی   ۰3و  83سالهای دهه  محیط خود برای دستیابی به منابعِ محدود و استفاده از این منابع، تعریف  می شد.

 تر از آن چیزی است که قبالً تصور میشده است. برده شد که شناساییِ اهداف سازمان، پیچیده

ای از تعاریف را ارائه کرده اند تا مفهوم عملکرد سازمانی را روشن مجموعه Lebans and Euske  (2006) ی نظیرنویسندگان

ای از شاخصهای مالی و غیر مالی که اطالعات را بر اساس سطح دستیابی به اهداف و عملکرد عبارت است از مجموعه سازند:

ری میباشد.  عملکرد ممکن است با استفاده از یک عملکرد پویا است و نیازمند یک تعبیر و تفسیر و داونتایج ارائه میدهند. 

مدل علیتی نشان داده شود که نشان میدهد اقدامات فعلی چگونه بر نتایج آتی تاثیرگذارند. ممکن است بر اساس فردی که در 

ست نسبت ارزیابیِ عملکرد سازمانی دخیل است، درک متفاوتی از عملکرد ایجاد شود )مثالً کسی که در سازمان است ممکن ا

به فردی که خارج از سازمان است، درک متفاوتی از عملکرد داشته باشد( جهت دفاع از مفهوم عملکرد، الزم است مشخصات 

 ی مسئولیت را درک نماییم. های هر حوزهاِلمان

 نتیجه و کار انجام برای فعالیت مفهوم که است واژه ای ( اظهار می دارند عملکرد۱0۰0شفیعی و تارمست )

 بر که کلی است سازه ی  یک عملکرد بنابراین،. است عمل نتیجه عملکرد حقیقت . دردارد بر در یکجا را فعالیت نآ

 نه است یادگیری نتیجه یعنی. است رفتار آشکار به یادگیری تبدیل عملکرد گفت میتوان. دارد اشاره عملیات انجام چگونگی

 مجموع از است میشود. عملکرد عبارت گفته عملکرد و اندازه گیری شاهدهم قابل و بالفعل رفتارهای به لذا. یادگیری خود

 طرف از که وظایفی رساندن نتیجه به از است عبارت می دهند. عملکرد نشان خود از شغل با ارتباط در افراد که رفتارهایی

ارائه شده است   Neely et al, 2000 معروف ترین تعریف عملکرد توسط  است. شده گذاشته انسانی نیروی عهده بر سازمان

( ۱:  میشود تقسیم جز دو به عملکرد تعریف، این طبق: فرآیند تبیین کیفیت اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته . 

کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات و محصوالت است ، یعنی رابطه ی بین ترکیب 

( اثر بخشی که توصیف کننده درجه ی نیل به اهداف سازمانی است. ۲رونداد ها برای تولید برونداد معین. واقعی و مطلوب در د

این اهداف معموال در قالب مناسبت ) درجه ی انطباق برونداد با نیازهای مشتری ( ، در دسترس بودن )درجه تحقق 

در  ت )درجه تحقق استانداردهای مورد نیاز( تببیین می شوند.استانداردهای مورد نیاز در میان گروه های اولویت دار ( و کیفی
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داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تاخیر ، به برخی از و اثر بخشی در وظایف محوله از عملکرد به جز کارایی یجامع تعریف

 جش عملکرد باشندکه می توانند معیارهای مناسبی برای سن شده استهم اشاره  ، غیبت و کندی کاردر حضور بر سر کار

 (. ۱0۰0)شفیعی و تارمست ،

 وری بهره مانند عملیاتی نتایج:  از اند عبارت سازمانی عملکرد شاخص دو.  است وجهی چند مفهوم یک سازمانی عملکرد

 به اشاره سازمانی عملکرد .(Altuntas et al, 2014) سهامداران بازگشت و سرمایه بازده  مانند مالی نتایج و  کیفیت و

 بعدی چند و پیچیده ساختار یک شرکت عملکرد که دارد اذعان قبلی مطالعات. شرکت دارد یک مالی و بازار عملکرد

 در رشد آن اساس بر که پایه یک و ایجاد مشتری رضایت ، بازار رشد یا فروش ، مالی نتایج با است ممکن شرکت عملکرد.است

 (.Healy et al, 2014) هستند عملکرد متمایز عنصر دو آوری سود و شود. رشد منعکس ، است ممکن آینده

 یکی سازمانی عملکرد .جهت گزارش دادنِ سطح عملکرد هر سازمان، الزم است قادر باشیم که این نتایج را کمیّت بخشیم

 نهات نه سازمانی عملکرد به جامع دیدگاهی. است مختلفی ابعاد دارای و سازمان اهداف تحقق در ساختارها ترین مهم از

 Lopez and) گیرد می بر در دارند، را سازمان در ارزش خلق ارزیابی امکان که رویکردهایی تمامی بلکه مالی، رویکردهای

merno, 2011.) دست وضعیت از کامل و متعادل نمای یک به تا نمود ترکیب هم با باید را عملکرد متفاوت ابعاد گاهی 

 واحد سطح و کلیدی فرایند سطح سازمانی، سطح: شوند سنجیده مختلف سطوح دامتدا در است الزم سازمانی عملکرد. یافت

 مانند غیرمالی از جمله رویکردهای .(Antony and Bhattacharyya, 2010) باشندمی مکمل ابعاد نیازمند که کاری

 و صفرزاده) برخوردارند زیادی اهمیت از نیز توسعه و آموزش جذب، در توانایی بهبود جدید، خدمات توسعه فرایندی، نتایج

 رابطه یک ، سازمانی سیستم یک عملکرد که کنندمی ادعا Antony and Bhattacharyya, 2010. (۱0۰۱همکاران،

 مختلف، محققین. سودآوری و نوآوری وری،بهره کیفیت، کارایی، اثربخشی،: باشدمی عملکرد معیار شش بین پیچیده متقابل

 ,Sanders Jones and Linderman .اند نموده تبیـین و تعریـف سازمانی عملکرد ایبـر مختلفی های جنبه و ابعاد

، که مبنای کار ما در این پژوهش قرار گرفته وری بهره( ۲ ؛ ونوآوری( ۱ :کنند می معرفی شرح این به را عملکرد ابعاد 2014

   است.

د که در سطح شرکت، صنعت، منطقه یا کشور پذیری تبلیغ میشوامروزه نوآوری بعنوان نگرشی خاص در زمینه رقابت

اند، بر درک این موضوع تمرکز داشته اند که چطور فاکتورهای درون سازمانی اکثر مطالعاتی که روی نوآوری انجام گرفته. است

لیلش این است د بر نوآوری تاثیر میگذارند؛ فاکتورهایی نظیر مدیریت ارشد، منابع انسانی، قابلیتهای فناوری و فرهنگ سازمانی.

که فناوری مانند فعالیتی تلقی میشود که در کنترلِ شرکتی است که مدیریت آن میتواند آنرا کنترل یا دستکاری کند. در 

های سازمان که شامل فعالیتهای نوآورانه می مقابل، اطالعات کمی راجع به تاثیر فاکتورهای بیرونی بر نوآوری وجود دارد. کنش

هایی که گاهی منبعث از فاکتورهای بیرونی نظیر نیاز بازار یا مشتری، اقدامات رقبا یا حتی قانونگذاریو باشند، مشروط بر 

خودِ نوآوری بعنوان یک مفهوم چندبُعدی است که از انواع مختلفی تشکیل شده است. . توسط دولت انجام میشود، هستند

ها و فناوریها جهت تولید محصوالت جدید. جزای جدید، ویژگینوآوریِ محصول اینگونه تعریف میشود: توسعه یا بکارگیریِ ا

پژوهشی به خود معطوف داشته است و تحقیقات تاثیر مستقیم آن را روی  نوآوری در محصول، توجه زیادی را در نشریات

فرایندهای تولید که مرتبط با اند. نوآوریِ فرایند اینگونه تعریف میشود: بهبود در فناوریهای عملکردِ کسب و کار نشان داده

نیازمند تولید یک محصول می باشند. از آنجاکه نوآوری در فرایند درون عملکردهای داخلیِ یک شرکت رخ میدهد، در مقایسه 

علیرغم این واقعیت که هم ها و پیامدهای آن نمیدانیم. با نوآوریِ محصول، چیز زیادی راجع به نوآوریِ فرایند و پیشینه

ی در فرایند دارای اثرات مثبت بر عملکرد کسب و کار میباشند، درک و شناختِ شرایط و مشخصات بازار محصول و هم نوآور

که تحت آنها این دو فرم متفاوتِ نوآوری، که کم و بیش سودمند هستند، محدود میباشد. مطالعات مرتبط با نوآوری، اثربخشیِ 

این اثرات ناشی از زمینه  ؛ این تحقیقات به این نکته نیز اشاره میکنند که اندنوآوری را بعنوان یک استراتژیِ رقابتی اثبات کرده

های نوآوری که در برخی محیطها در محیطی است که در آن سازمان فعالیت و رقابت میکند. دلیلش این است که استراتژی
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جه، مدیران باید به دنبال تناسبی ممکن است در برخی از محیطهای دیگر موثر نباشند. در نتیبهبود عملکرد موثر میباشند، 

استراتژیهای سازمان ی سازمان و شرایطی برای محیط آن برگردند تا محیط بیرونی بتواند رابطه بین های نوآورانهبین استراتژی

ی و کنش و تعاملِ بین محیط تجاری برهمو عملکرد آنها را تعدیل نماید. بعبارت دیگر، بازده حاصله از نوآوری، در نتیجه

ی محیط کنندهبا اینحال، تا به حال مطالعات زیادی بر بررسیِ اثر تعدیلی سازمان ها میباشد .ها و قابلیتهای نوآورانهاستراتژی

. تحقیقات متعددی که قباًل در زمینه های نوآورانه بر عملکرد سازمان ها، صورت نگرفته استاستراتژیکسب و کار بر تاثیِر 

با اند، و به این ترتیب های پویا و رقابتی را بر نوآوریِ فرایند و محصول اثبات کردهاند، نقش محرکِ محیطنوآوری انجام گرفته

بطور کلی نوآوری در محصول، در مطالعات مرتبط  های نوآوری رفتار میکنند.اتژیی استرمحیطهای کسب و کار بعنوان پیشینه

وری به خود معطوف کرده است. احتماالً دلیل این است که نوآوری در محصول با نوآوری توجه بیشتری را نسبت به فرایند نوآ

واقع، های ساخت و تولید داراست. در بیشتر در چشم مشتری است و پتانسیل گشایش بازارهای جدید را به ویژه در بخش

مغان میآورد. محصوالت جدید نوآوری در محصول، عالوه بر تازگی و نو بودن محصول، ارزشهای مختلفی را برای مشتری به ار

میتوانند فروش را بهبود بخشند چونکه عملکرد بهتر )پایایی یا دوام(، ویژگیهای بهتر) تسهیالت یکپارچه(، و چیزهای دیگری 

از یک بُعد اند، به مشتری ارائه میدهند. )از جمله زیبایی شناسی( را در مقایسه با محصوالت موجود در بازار که رقبا ارائه کرده

مزیت رقابتِی نوآوری در محصول این است که مشتریان میتوانند ارزشهایی را مشاهده کنند که نسبتًا روشن و واضح هستند و 

 .(Prajogo, 2016)میتوانند آنها را در تصمیم خریدشان مالحظه نمایند 

 عملکرد افزایش و رقابتی زیتم به دستیابی جهت سازمانها که است شده اصلی هایاستراتژی از یکی به تبدیل نوآوری

 به تا سازدمی قادر را شرکت که کنندمی نگاه ارزشمند ابزاری سانِ به هانوآوری به مربوطه مقاالت متون واقع، در. برندمی بکار

 زا خود رقبای به نسبت و یابد دست بازار در جدید فرصتهای و محیطی تغییرات با انطباق و پاسخگویی جهت بیشتر توانمندی

 به نوآوری آن طی که اندپرداخته روشی بررسی به زیادی پژوهشهای اخیر، سالهای در نتیجه، در. نماید بیشتری برداریبهره آن

 به را جدید های ایده که است فرایندی نوآوری (.Jiménez and Fuentes, 2013) بیانجامد بهتری یکارآفرینانه عملکرد

 در مهم عنصر یک نوآوری(. Sanders Jones and Linderman, 2014) کند می مرتبط جدید محصوالت و فرآیندها

 خدمات و کاالها از سازمان آن ینوآورانه عملکرد به معموالً سازمان یک نوآورانگیِ. باشدمی سازمانی عملکرد بهسازیِ و پایداری

 (.Antony and Bhattacharyya, 2010) دارد اشاره

صورت  تالشهای درنتیجه سازمان کلی های موفقیت از ترکیبی نوآوری عملکرد دارند می راظها( ۱0۰0) همکاران و اللهی

 ادبیات در نوآوری عملکرد باشد می سازمان در نوآوری مختلف های جنبه کارگیری به و دادن بهبود و نوکردن جهت گرفته

 منظور به که مداوم شهای تال به توجه اب سازمان عملکردی های جنبه سایر نهای پیشرا مهمترین از یکی عنوان به موضوع

. است شده انگاشته گیرند، می صورت متغیر سرعت به رقابتی محیط با سازش اشتباهات، از یادگیری اکتشاف، تجدید، بهبود،

Sanders Jones and Linderman, 2014 و دارد پذیری انعطاف به نیاز باال فنی های نوآوری عملکرد دارند می اظهار 

  .است محیط در تغییرات با خود محصوالت و ها فرآیند با سازمان آمیز موفقیت تطبیق نتیجه

 .شد استفاده کشاورزی مجله یک در (Quensay, 1776) وسیله به بار اولین برای وری بهره لغت پیش، قرن دو از بیش

 است رفته کار به اقتصادی های سیستم با رابطه در ویژه به گوناگون، سطوح و مختلف موارد در لغت این تاکنون زمان آن از

(Tangen, 2002.) اقتصادی فعالیتهای بر گذار تاثیر متغیرهای مهمترین از یکی وری بهره که شود می استدالل چنین- 

 (. Singh et al, 2000) است تولیدی

Grossman, 1993 است، اقتصادی گاه هایبن در پذیری رقابت برای کلیدی مزیتهای از یکی که وری بهره بهبود درباره 

 و قیمت مزیت های به دستیابی برای آنان اصلی سالح های از یکی که بدانند بایستی شرکت ها :کند می نظر اظهار چنین

 حیاتی از یکی عنوان به وری بهره که حقیقت این رغم علی .است وری بهره از حاصل درآمدهای دیگران، با رقابت در کیفیت

 در وری بهره معتقدند پژوهشگران از بسیاری شود، می گرفته درنظر تولیدی شرکتهای پذیری رقابت بر تاثیرگذار عوامل ترین
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 بهره (.Broman, 2004) اند سپرده فراموشی دست به را آن دارند، تاثیر تولید فرایند بر که کسانی و ندارد قرار اول اولویت

  این وری بهره  مبحث  در  همچنین .است  تولید  فرایند  در  منابع  زا  کارآمد و موثر استفاده معنای به مفهومی نظر از وری

 بهره مستمر افزایش امکان نتیجه در  و  داد  انجام  قبل  روز  از  بهتر  را  کارها  توان  می روز  هر  که  دارد  وجود  اعتقاد

 کار، نیروی تولیدی منابع از بهینه استفاده از است عبارت و بودن مولد و بارور تولید، قدرت معنای به وری بهره .دارد وجود وری

  گسترش  ضایعات، بردن بین از تولید، هزینه های کاهش علمی، مدیریت و  مواد  و  انرژی  تسهیالت،  و  تجهیزات  سرمایه،

 وری بهره میدارند راظها Sanders Jones and Linderman, 2014 (.۱0۰0، همکاران و نیا نصراله) آن  مانند  و  بازارها

 اتخاذ با تواند می ها قابلیت. باشد فرایند طراحی های تکنیک با مرتبط جدید فرآیندهای سازی پیاده و توسعه نتیجه تواند می

 .یابد افزایش توجهی قابل طور به افراد و فرآیندها، جدید، های آوری فن در تغییرات

 توان می را ها ایده این. است مختلفی مفاهیم دارای...  و شناسان جامعه ددانان،اقتصا  مدیران،  مهندسان، دیدگاه  از وری بهره

 می هزینه کمترین با کار بیشتر انجام  معنای به را وری بهره ارتقای مهندسان، :کرد خالصه زیر صورت به

 به دستیابی معنای به را وری بهره قایارت مدیران، .میدانند آگاهانه و کارهوشمندانه  انجام را وری بهره دانشمندان،ارتقای.دانند

 امکانات و منابع از استفاده با بیشتر محصول تولید معنای به را وری بهره ارتقای اقتصاددانان، .دانند می هم کنار در چیز همه

. دانند می بیشتر سود به دستیابی را وری بهره بودن باال مالی، مدیران.دانند می تولید عوامل از موثرتر  استفاده  یعنی موجود

  و  کار  سرمایه،  زمین، اصلی  عامل  چهار  ادغام  با  مختلف  محصوالت که کند می بیان چنین کار المللی بین سازمان

 وری بهره اروپا وری بهره آژانس. است وری بهره سنجش برای معیاری تولید به عوامل این  نسبت. میشود حاصل دهی سازمان

 می همواره که بوده فکری  دیدگاه  یک وری بهره که است ومعتقد دانسته تولید عوامل از یک هر از موثر استفاده درجه  را

  رساندن  حداکثر به را وری بهره بهبود هدف ژاپن وری بهره مرکز. بخشد بهبود را است موجود حاضر حال در آنچه خواهد

   بازارها،افزایش  گسترش  تولید،  های  هزینه  کاهش با و میعل روش به غیره و تسهیالت انسانی، نیروی منابع،  از  استفاده

 و مدیران کارکنان، نفع به که گونه آن داند می زندگی معیارهای بهبود و واقعی دستمزدهای افزایش برای اشتغال،کوشش

 .(۱0۰0، وهمکاران نیا نصراله) باشد کننده مصرف

که مستقیما موضوع پژوهش حاضر را پوشش دهد و به بررسی محقق در جستجوهای علمی خود هیچ پژوهشی را نیافت 

وضعیت عملکرد سازمانی در دو بعد بهره وری و نوآوری پرداخته باشد؛ لذا آنچه در ادامه آورده می شود نتایج پژوهش هایی 

 است که تا حدودی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بوده اند.

وضعیت به این نتیجه دست یافتند که  تعیین میزان نوآوری سازمانیدف ( در پژوهش خود با ه۱0۰1دژم خوی و همکاران )

 .های دانشگاهی شهر شیراز باالتر از حد متوسط است نوآوری سازمانی در کتابخانه

در دانشگاههای استان اصفهان از دید اعضای هیات علمی  سازمانیدر پژوهش خود به بررسی نوآوری  (۱0۰3)بهرامی 

 .در دانشگاههای دولتی استان، کمتر از سطح متوسط بود سازمانیان داد که میانگین نمرات نوآوری پرداختند. نتایج نش

 Wong and Chin, 2006مطالعه تجربی نوآوری سازمانی در صنعت الکترونیک چنین نتیجه میگیرند  هدفای با  در مقاله

 ملیات سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو استکه نوآوری سازمانی به عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در ع

 و میزان آن در این صنعت در حد متوسط است.

 ورى آن در افزایش بهره و نقش اطالعات بکارگیرى تکنولوژىی بررس( در پژوهش خود به ۱0۰۱اسالم پناه و همکاران )

ره وری سازمانی در سازمان بیمه در حد متوسط است و پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که میزان به سازمانى

 .ورى ســازمانى و بهبود رضایت مشتریان وجود دارد معنا دارى بین استقرار تکنولوژى اطالعات در افزایش بهره رابطههمچنین 
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Wexley and Yuki, 2002 د که افزایش هایی در رابطه با انگیزش و بهره وری به این نتیجه دست یافتن طی انجام پژوهش

های بیماران خواهد  کیفیت زندگی کاری پرستاران موجب بهبـود مراقبـت آن هـا از بیمـاران و بهبود برخورد آنها با خانواده

 و حد متوسط فعلی بهره وری آنان را افزایش خواهد داد. شد

Fetman, 2007  انـسانی حاکم بر سازمان( و بهره بررسی ارتباط بین فضای سـازمانی )اصـول »در مطالعات خود با عنوان

فـضاهای سازمانی )اصول  که میزان بهره وری در سازمان مورد بررسی کمتر از حد متوسط است و در دریافـت« وری مـدیران

های زیادی قرار  انسانی حاکم در سازمان( که در آن تصمیم گیری متمرکز است و رفتـار کارکنـان، تحت نظارت قوانین و رویه

 .یابد بهره وری، رضایت شغلی و خالقیت کاهش یافته و نگرش منفی درباره گروه کاری افزایش می دارد،

 اهداف پژوهش

است که در راستای تحقق آن اهداف جزئی  در شهرداری شیراز عملکرد سازمانیبررسی وضعیت ابعاد هدف کلی پژوهش حاضر 

 زیر را دنبال می کند:

  شهرداری شیراز در بهره وری سازمانیبررسی وضعیت  

  در شهرداری شیراز نوآوری سازمانیبررسی وضعیت 

  در شهرداری شیراز بهره وری و نوآوری سازمانیمقایسه وضعیت دو بعد 

 

 های پژوهشپرسش

که در راستای  ؟است چگونه در شهرداری شیراز عملکرد سازمانیوضعیت ابعاد پرسش کلی پژوهش حاضر این است که 

 :ش های جزئی زیر مطرح می شوندپرسآن  پاسخگویی به

  چگونه است؟ در شهرداری شیراز بهره وری سازمانیوضعیت 

  چگونه است؟ در شهرداری شیراز نوآوری سازمانیوضعیت 

  وجود دارد؟ در شهرداری شیراز بهره وری و نوآوری سازمانیآیا تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت دو بعد 

 تحقیقروش 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی  لذابود،  در شهرداری شیراز عملکرد سازمانیبررسی وضعیت ابعاد  هدف کلی پژوهش حاضر

کارکنان  نفر از 053 جامعه آماری پژوهش شامل. و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود

کارمند طبق جدول مورگان به عنوان نمونه  ۱85اده تعداد بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی س شهرداری شیراز

گویه تشکیل شده  1که از  بود Chong and Zhou (2014) سازمانی عملکردپرسشنامه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 

بررسی قرار مورد  شهرداری شیرازاز دیدگاه کارکنان  را بهره وری و نوآوری سازمانییعنی  دو بعد عملکرد سازمانیو وضعیت 

 نوآوری سازمانی مربوط به بعد 1تا  5گویه های  و بهره وری سازمانی مربوط به بعد 1تا  ۱می دهد: بدین ترتیب که گویه های 

تنظیم شده است. پایایی ابزار از  "زیاد خیلی"تا  "کم خیلی"پنج درجه ای لیکرت از  فاین پرسشنامه بر اساس طیاست. 

محاسبه شد. روایی صوری پرسشنامه نیز  88/3و روایی آن از طریق تحلیل گویه برابر با  ۰۱/3با  طریق آلفای کرونباخ برابر
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و  آزمون تی وابستهبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش آمار توصیفی،  .طبق نظر اساتید و خبرگان آموزشی تایید شد

  .استفاده شد تک نمونه ایهمچنین آزمون تی 

از  در شهرداری شیراز بهره وری و نوآوری سازمانیدو بعد ی به پرسش های اول ودوم یعنی بررسی وضعیت بمنظور پاسخده

( استفاده شد که نتایج تک نمونه ایآزمون تی روش آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و همچنین روش آمار استنباطی )

 آورده شده است. ۲و  ۱در جداول شماره 

 
 عملکرد سازمانیصیفی )میانگین و انحراف معیار( ابعاد آمار تو. ۱جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد عملکرد سازمانیابعاد 

 0۰/3 ۲۰/0 ۱85 بهره وری سازمانی

 13/3 8۱/۲ ۱85 نوآوری سازمانی

 08/3 30/0 ۱85 کل

 

و انحراف معیار آن  ۲۰/0 ره وری سازمانیبهمشاهده می شود، از دیدگاه کارکنان میانگین بعد  ۱همانگونه که در جدول شماره 

از  عملکرد سازمانیمیانگین کل  و 13/3و انحراف معیار آن  8۱/۲ نوآوری سازمانیمیانگین بعد وه بر این، الع. است 0۰/3

 .است 08/3و انحراف معیار آن  30/0دیدگاه کارکنان 

 
 معیاربا میانگین  عملکرد سازمانیمقایسه میانگین های ابعاد . ۲جدول 

میانگین  تعداد عملکرد سازمانیابعاد 

 نمونه

انحراف 

 معیار

میانگین 

 معیار

درجه 

 آزادی

 مقدار

t 

سطح معنی 

 داری

 33۱/3 1۰/8 ۱81 0 0۰/3 ۲۰/0 ۱85 بهره وری سازمانی

 33۱/3 ۰1/۱۱ ۱81 0 13/3 8۱/۲ ۱85 نوآوری سازمانی

 ۱53/3 ۰5/3 ۱81 0 08/3 30/0 ۱85 کل

 

بهره بعد آمده است، نشان می دهد که میانگین  ۲که در جدول شماره  تک نمونه ایتایج حاصل از آزمون تی وه بر این، نالع

با درجه ( 1۰/8)بدست آمده  t است و بر اساس مقدار (0معیار )بیشتر از میانگین  کارکنان شهرداریاز دیدگاه  وری سازمانی

  .بدست آمده استعنی دار م 33۱/3در سطح تفاوت بین این میانگین ها  ۱81 آزادی

بدست آمده   t است و بر اساس مقدار (0معیار )از میانگین  کمتر کارکنان شهرداریاز دیدگاه  نوآوری سازمانیبعد میانگین اما 

 .بدست آمده استمعنی دار  33۱/3در سطح نیز تفاوت بین این میانگین ها  ۱81با درجه آزادی ( ۰1/۱۱)

بر اساس  لیو است (0معیار )بیشتر از میانگین کمی  کارکنان شهرداریاز دیدگاه  عملکرد سازمانیی میانگین کلعالوه بر این، 

 .نیستتفاوت بین این میانگین ها معنی دار  ۱81با درجه آزادی ( ۰5/3)بدست آمده  t مقدار

در  وری و نوآوری سازمانی بهرهبررسی معنی داری تفاوت بین میانگین وضعیت دو بعد  بمنظور پاسخدهی به پرسش سوم یعنی

 آورده شده است. 0وابسته( استفاده شد که نتایج در جدول شماره آزمون تی از روش آمار استنباطی ) شهرداری شیراز

 
 از دیدگاه کارکنان عملکرد سازمانیمقایسه میانگین های ابعاد . 0جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی t انحراف معیار میانگین تعداد عملکرد سازمانیابعاد 

    0۰/3 ۲۰/0 ۱85 بهره وری سازمانی

 330/3 ۱81 1۱/۰ 13/3 ۲88۱ ۱85 نوآوری سازمانی
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نوآوری سازمانی میانگین بهره وری سازمانی کارکنان بیشتر از میانگین  مشاهده می شود، 0همانگونه که در جدول شماره 

کارکنان از دیدگاه  عملکرد سازمانیتفاوت بین میانگین های ابعاد  ۱81 با درجه آزادی بدست آمده t بر اساس مقدار آنهاست و

 .است بدست آمده معنی دار 330/3 حدر سط شهرداری

 

  گیریبحث و نتیجه

( از دیدگاه کارکنان شهرداری شیراز مورد بررسی قرار گرفت نوآوری و بهره وری) عملکرد سازمانیبعد  دودر این مقاله وضعیت 

بعد و مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با آنها، از آمار توصیفی و  دوپس از تعریف هر یک از این و در این راستا 

همانگونه که از یافته شهرداری استفاده شد. در سازمان نوآوری و بهره وری سازمانی استنباطی بمنظور تشریح وضعیت موجود 

نوآوری بعد  وضعیترا باالتر از میانگین و  بهره وری سازمانی بعدوضعیت  شهرداری شیرازهای پژوهش بر می آید، کارکنان 

نسبتا مطلوب  سازمانرا در این عملکرد سازمانی وضعیت کلی نیز در مجموع  و اندبرآورد کرده  را پایین تر از میانگین سازمانی

( همراستا 2007) Fetman و (۱0۰3) بهرامیپژوهش که این نتایج با نتایج بدست آمده از اند میانگین برآورد کرده  در حدو 

 می باشد.

به عبارت بهتر کارکنان شهرداری شیراز معتقدند که در این سازمان همواره سعی بر اینست که کار بیشتر با هزینه کمتر 

 استفاده ه شود ودیبخش بهبود است موجود حاضر حال در آنچهانجام شود؛ کارها به صورت هوشمندانه و آگاهانه صورت پذیرد؛ 

ها بهینه شود. اما از طرف دیگر از دیدگاه آنان   هزینه  کاهش با و علمی روش به غیره و تسهیالت انسانی، نیروی منابع، از

در این سازمان به  جدید فرآیندهای به و مرتبط ساختن آنها جدید های ایده در این سازمان نسبتا پایین بوده و خلق نوآوری

لذا پیشنهاد می شود که با توجه به یافته  نسبتا پایین است. سازمان این ینوآورانه ملکرددر واقع، ع ندرت صورت می گیرد.

های این پژوهش، پذیرش و تشویق ایده های مبتکرانه، زمینه سازی بستر مناسب جهت اجرای دیدگاه های جدید و پیاده 

 تقای سطح عملکرد کارکنان سازمان گردد. سازی پتانسیل های فکری نوین در این سازمان جدی تر گرفته شود تا موجب ار
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