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7راتفگشرپ

پیشگفتار

کارآیی و اثربخشی یک سازمان تاحد و قابل مالحظه 
ای به نحوه مدیریت وکاربرد صحیح ومؤثر منابع انس��انی 
بستگی دارد. طبیعی اس��ت که هرقدرسازمان ومؤسسات 
وبنگاه ها وس��یع تر، گسترش یافته تر و متنوع تر شوند، به 
ّیت ادراره این نیروی عظیم افزوده می شود.  مشکالت و اهّمّ
بنابرای��ن مدیران باید به دانش و بینش الزم جهت مواجه 
شدن و حّل مشکالت این عامل پیچیده و حساس مجهز 
ش��وند. »البّته انتخاب واژه مدیریت منابع انسانی به جای 
واژه های متداول دیگر، ازجمله مدیریت نیروی انسانی، به 
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انگیزه این واقعیت اس��ت که انسان درسازمان تنها نیروی 
کارویا ابزار نبوده و نیست، بلکه منبعی خدادادی است که 

جان وروح سازمان منوط به وجود اوست«. 

مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان قلمرویی حرفه 
ای وتخصصی تبدیل ش��ده اس��ت، و وظایف آن وس��عت 
یافته و ازتنّوع وگسترش زیادی برخوردار گشته است. وبه 
ط��ور کلّی به رهبری و هدایت منابع انس��انی وگروه های 
تشکیل دهنده سازمان ها مدیریت منابع انسانی می گویند. 

می توان گفت: از زمانی که انس��ان به صورت گروهی 
ودستجمعی درجهت حصول به هدف مشترک اقدام کرده، 
موضوع مدیریت نیروی انسانی مطرح بوده است. درقرون 
وس��طی، موضوع مدیریت منابع انس��انی بیش ازگذش��ته 
خود- نمایی کرد. وبه س��بب رشدوتوسعه شهر وروستاها 
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و افزایش عرضه وتقاضا ب��رای کاالهاوخدمات اقتصادی 
وظهورانق��الب صنعتی واح��داث کارگاه ه��ای کوچک و 
بزرگ وگس��ترش اس��تفاده درنیروی کارومنابع انس��انی، 
دنیای صنعتی غرب پیشروتوس��عه دانش مدیریت نیروی 

انسانی بوده است. 

جنب��ش مدیریت علمی مره��ون فّعالیِّ��ت هاونظریه 
های»فردریک وینس��لوتیلور« اس��ت که اورا پدرمدیریت 
علم��ی می دانند، پای��ه مدیریت نیروی انس��انی رابراندازه 
گیری کار، محاس��به زمان استانداردبرای هرشغل ووظیفه 
گذاشت و به این طریق روش هایی برای برآورداحتیاجات 
آموزشی، ارزش��یابی نیروی انسانی وسایر مسائل پرسنلی 
مطرح کرد. همانگونه که مي دانیم، نظریه هاي س��نتي در 
مدیریت منابع انساني، بر این اساس پایه ریزي شده است 
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ک��ه کار و س��ازمان کار باید به طور منظ��م و ُعقالیي و 
منطقي بوجود آید ومس��ائل خصوصي و شخصي کارکنان 
در آن دخالت نداش��ته باشد؛ براس��اس این فرض وظیفه 
نیروي انساني قرار دادن شخص مناسب در شغل مناسب، 
آموزش و تش��ویق آنها ب��ه انجام وظیفه اس��ت، بطوري 
ک��ه کار مربوطه با حداکثر کارایي به انجام رس��د. نظریه 
نئوکالسیک بر این اساس بوده که یک کارگر خوشحال، 
یک فرد مولد و سازنده است. بنابراین کارایي و اثربخشي 
سازمان ها ازراضي و خوش��حال نگهداشتن عامل انساني 
ناشي مي شود، نه س��اخت روابط رسمي سازمان، اما این 
نظریه تأکید بسیاري بر عامل انسان به صورت فردوگروه 
داش��ته ولي ابعاد سازمان و همبستگي و تعامل بین آنها را 

نادیده گرفته است.
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فصل  اول

عملکرد سازمانی



عملکرد سازمانی 12

مقدمه 

برای هدایت و تصمیم گیری های اس��تراتژیک توسط 
طرفی��ن درگیر می بایس��ت روش��ی مناس��ب را انجام داد 
که در س��ازمان های بزرگ و همچنین کس��ب و کارهای 
کوچکتر بکارگرفته میش��ود. گاهی اوقات دیده شده است 
ک��ه اس��تراتژی های انتخاب ش��ده اغل��ب در طول زمان 
به س��رعت فراموش می ش��وند و کنار گذاشته می شوند. 
س��ازه های گروه��ی، ذینفعان جدید و تغییرات ش��دید در 
محیط کار، “یک گفتگوی اس��تراتژیک” را به شکل شبه 

دائمی در اختیار دارند.
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تعریف عملکرد

مروری بر فرهنگ های لغات نشان دهنده تنوع معانی 
واژه عملکرد اس��ت. به نظر می رسد منطقی است که ابتدا 
برگزی��ده ای از تم��ام ای��ن معانی ضمنی ارائه ش��ود و از 
تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد 

ارائه داد)اسفندیار و همکاران، 1394(: 

عملک��رد، نتیجه ی��ک عمل اس��ت)ارزش قابل اندازه 
گیری ایجاد می شود(.  عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو 
یا مرجع انتخاب ش��ده یا تحمیل ش��ده داخلی یا خارجی 
اس��ت. عملکرد، نتایج مقایس��ه با انتظارات اس��ت)عمید، 

1384: ج3(.

عملک��رد در لغ��ت یعنی حالت ی��ا کیفی��ت کارکرد. 
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بنابراین، عملکرد س��ازمانی یک س��ازه ی کلی است که 
بر چگونگی انجام عملیات س��ازمانی اش��اره دارد. معروف 
ترین تعریف عملکرد توس��ط نیلی و همکاران ) 2002:8( 
ارائه شده است: )) فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی 
اقدامات گذش��ته((. طبق این تعری��ف، عملکرد به دو جزء 
تقسیم می شود: 2( کارایی که توصیف کننده ی چگونگی 
اس��تفاده س��ازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت 
اس��ت، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها 
برای تولید بروندادهای معین؛ و 2( اثربخشی که توصیف 

کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

مفهوم  عملکرد سازمانی

عملک��رد در لغ��ت یعنی حالت ی��ا کیفی��ت کارکرد. 
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بنابراین، عملکرد س��ازمانی یک سازه ی کلی است که بر 
چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین 
تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران )2002( ارائه شده 
اس��ت: )) فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات 
گذشته((. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می 
ش��ود: 1( کارایی که توصیف کننده ی چگونگی اس��تفاده 
س��ازمان از مناب��ع در تولید خدمات یا محصوالت اس��ت، 
یعنی رابط��ه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای 
تولید بروندادهای معین؛ و 2( اثربخشی که توصیف کننده 

ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

به طور س��نتي در بخ��ش دولتي، عملکرد س��ازماني 
ب��ر ارائ��ة خدمت متمرکز اس��ت و از طری��ق کارآمدي و 
اثربخشي س��ازماني س��نجیده مي ش��ود. اخیر اً به دلیل 
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تالش هاي زیادي که براي اعمال اصالحات صورت مي 
گیرد، تش��کیالت عملکرد سازماني موضوع پژوهش هاي 
گسترده اي شده است . به طورکلي، ادبیات دربارة عملکرد 
در چهار س��طح بحث م��ي کند: 1. فرد کارمن��د )ارزیابي 
عملک��رد (؛2. تیم یا گروهي کوچ��ک )ارزیابي گروه (؛ 3. 
برنامه )عملکرد برنامه ( و 4. س��ازمان )عملکردسازماني(. 
عناصر اصلي عملکرد س��ازماني عبارت اند از: اثربخشي، 
به��ره وري، ربط و امکان مالي ]براي اس��تمرار کار[. همة 
س��ازمان ها در تالش اند که ای��ن عناصر را به حد تعادل 
درآورند. به عقیدة دیلي، واسو و وینستین) 2002 (، اینکه 
س��ازمان تا چه حدي مأموریتش را انجام دهد و به اهداف 
ارائة خدمت نائل ش��ود، مالکي براي س��نجش همه چیز 
]همة ابعاد س��ازمان [ اس��ت . به اعتقاد این پژوهشگران، 
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تلفیق شیوه هاي مدیریت منابع انساني و توجه به موفقیت 
هاي کس��ب شده در راه رس��یدن به اهداف کلي و جزئي 
سازمان تأثیر چشمگیري در موفقیت نهایي سازمان دارد.

مفهوم ارزشیابي عملکرد:

ب��راي درک مفهوم ارزش��یابي عملکرد بایس��تي ابتدا 
مفهوم عملکرد را دریابیم. عملکرد به درجه انجام وظایفي 
که ش��غل یک کارمند را تکمیل مي کند اشاره دارد )بایرز 
و رو1، 2008:ص 216(. و نش��ان مي دهد که چگونه یک 
کارمند الزامات یک ش��غل را به انجام مي رساند. عملکرد 
اغلب با »تالش« که اش��اره به صرف انرژي دارد یکسان 

1. Byars and Rue 
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تلقي مي ش��ود، ام��ا عملکرد براس��اس نتای��ج فعالیت ها 
اندازه گیري مي شود. براي مثال یک دانشجو ممکن است 
ت��الش زیادي را در آماده ش��دن براي آزم��ون بکار گیرد 
ام��ا نمره کم��ي دریافت کند در این م��ورد تالش زیادي 
ص��ورت گرفته اما عملک��رد پایین بوده اس��ت. به عقیده 
بای��رز ورو )2008ص217( عملکرد افراد در یک موقعیت 
مي توان��د به عنوان نتیجه ارتباط متقابل بین: الف( تالش، 
ب( توانایي ه��ا و ج(ادراکات نقش تلقي ش��ود." تالش"، 
که از برانگیختگي نش��أت مي گیرد اشاره به میزان انرژي 
)فیریکي یا ذهني( که یک فرد در انجام وظیفه اس��تفاده 
مي کن��د دارد." توانایي ه��ا"، ویژگیه��اي ش��خصي مورد 
اس��تفاده درانجام یک شغل هستند و" اداراکات نقش" به 
مس��یرهایي که افراد باور دارند بایستي تالشهایشان را در 
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جهت انجام شغلش��ان هدایت کنند، اش��اره مي کند. نو و 
دیگران1 )2008، ص 345( عملکرد را ناشي از ویژگیهاي 
شخصي، مهارت ها و نظیر آن مي دانند همانطور که شکل 
1. نش��ان مي دهد ای��ن ویژگیها از طری��ق رفتار کارکنان 
ب��ه نتایج عیني تبدیل مي ش��وند.در واقع کارکنان تنها در 
صورتي که دانش، مهارت ها، توانایي ها و سایر ویژگیهاي 
ضروري براي انجام یک ش��غل را داشته باشند مي توانند 

رفتارشان را نشان دهند.

1. Noe and et al
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شکل )1-1(. مدل ارزیابي عملکرد در سازمانها               
)نو و دیگران، 2008 : 345(.

دیگر مؤلفه  اساسي مدل نو و همکاران، استراتژي هاي 
س��ازماني اس��ت. اغلب ارتب��اط بین مدیری��ت عملکرد و 
استراتژي ها و اهداف سازمان نادیده گرفته مي شود. نهایتًا 
مدل یاد شده اشاره مي کند که محدودیت هاي موقعیتي نیز 
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نقش اساس��ي در عملکرد افراد ایفا مي نماید. همانطور که 
قباًل ذکر شد، افراد ممکن است رفتار مناسبي انجام دهند 
اما نتایج مناس��بي کسب نکنند. بنابراین، کارکنان بایستي 
داراي ویژگیه��اي مش��خصي ب��راي انج��ام مجموعه اي 
از رفتاره��ا و دس��تیابي به برخي نتایج باش��ند و به منظور 
دس��تیابي به مزیت هاي رقابتي، ویژگیها، رفتارها و نتایج 

بایستي به استراتژي هاي سازماني گره زده شوند.

با این تفاس��یر مي توان ارزیابي عملک��رد را به عنوان 
فرآیند ارزیابي و برقراري ارتباط با کارکنان در نحوه انجام 
یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف نمود )بایرزو و 
رو، 2008 : 345(. در ای��ن صورت ارزیابي عملکرد تنها به 
کارکنان اجازه مي دهد که بدانند عملکردشان چگونه است. 

بلکه بر سطح تالش و مسیر آینده شان تأثیر مي گذارد.
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همچنین کارل و دیگران 1 )2000 : 225( ارزش��یابي 
عملک��رد را فراین��د م��داوم ارزیاب��ي و مدیری��ت رفتار و 
برونداده��اي انس��اني در محل کارتعری��ف کرده اند. و به 
عقیده فوت و هوک2 )1999 ص 105( ارزشیابي کارکنان 
عب��ارت اس��ت از: فرآیند رس��مي براي س��نجش و ارائه 
بازخ��ورد به کارکنان در مورد خصوصی��ات و نحوه انجام 
فعالیت هایش��ان و همچنین شناخت اس��تعدادهاي بالقوه 

آنان به منظور شکوفایي آنها در آینده

1. Carell and et al 
2. Foot and Hook
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ارزیابی عملکرد

 تعاریف زی��ادی از ارزیابی عملکرد وجود دارد: ارزیابی 
عملکرد، فرایندی اس��ت که به وسیله آن کار کارکنان در 
فواصل معین و به طور رس��می ، مورد بررسی و سنجش 
قرار می گیرد)س��عادت، 1375(. فرایندی اس��ت رس��می 
که کارگر را از بازخورد تش��خیصی نتای��ج مثبت یا منفی 
عملکرد شغلی خود آگاه می کند)(. روش رسمی تشخیص 
خصوصی��ات کارکنان بر اس��اس بازخور مثب��ت یا منفی 
از نتای��ج عملکرد اف��راد در چگونگی انج��ام وظایف می 

باشد)جوادین، 1381(. 

ان�دازه گیری به عن��وان یکی از پایه ای ترین مبنای 
علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری درآمده است. 
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بی تردید، علم از زمانی آغاز می شود که اندازه گیری پابه 
میدان می گذارد. ش��اید بتوان یک��ی از مولفه های اصلی 
پیش��رفته بودن ج��وامع را همی��ن جنبش ان�دازه گیری 

دانست.

امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد بر کس��ی پوشیده 
نیس��ت. در واقع فلسفه اصلی اندازه گیری عملکرد آگاهی 
از س��طح عملکردی اس��ت که س��ازمان در آن قرار دارد.  
ان��دازه گی��ری عملک��رد در واقع همان مش��خص کردن 
امتیازهایی است که س��ازمان در عرصه کسب و کار خود 
به دست آورده است.  اندازه گیری عملکرد؛ عدم موفقیت 
و موفقی��ت کارها را مش��خص می کند و براس��اس نتایج 
حاصله، مبانی موفقی��ت یا اقدامات اصالحی را تبیین می 
نماید. در سازمان در ارتباط با  دستیابی به اهداف و اولویت 



25بوا  لصف عملکرد سازمانی 

ه��ا، مدیریت منابع دو مفهوم کارایی و اثربخش��ی مطرح 
می باشد که زیرمحموعه عملکرد سازمانی به حساب می 
آید)ایکاف، 1386(. کارایی در مفهوم کار را درس��ت انجام 
دادن و اثربخش��ی در مفه��وم کار درس��ت را انجام دادن 
می باش��د. بنایراین باید برای مش��خص کردن امتیازهای 
سازمان یا همان مشخص کردن سطح عملکرد فعلی باید 
این دو بعد را مورد سنجش قرار دهیم.  برای سنجش این 
ابعاد نیاز به معیارهایی داریم که مشخص کننده اولویتهای 
سازمان است از این معیارهای تحت عنوان شاخص های 
عملکرد س��ازمان یاد می ش��ود.  این شاخص ها بصورت 
کیفی یا کمی می باش��ند اما در نهایت برای اندازه گیری 
فنی عملکرد، ش��اخص های موجود را کمی س��ازی می 
نمایی��م. اندازه گیری عملکرد فرایند کمی س��ازی کارایی 
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و اثربخش��ی است)تنجن، 2004(.  سیس��تم اندازه گیری 
عملکرد ترکیبی از مجموعه ش��اخص های عملکردی به 
منظور مش��خص کردن چارچوبی مفهومی برای کمک به 
مجریان ارزیابی عملکرد اس��ت. مدل های مفهومی اندازه 
گی��ری در این نکته اش��تراک دارند ک��ه هریک چیدمان 
خاصی را پیش��نهاد می دهند که ش��اخص های عملکرد 

بایستی برطبق آن ساختار یابند)معین، 1387(.

در ایران، تحقیقات زیادي در زمینه رتبه بندي شرکت ها 
بر اساس عملکرد مالي آنها انجام  شده است که هر یک با 
اس��تفاده از معیارهایي اقدام به این کار نموده اند. مومنی و 
نجفی)1383( عملکرد اقتصادي شرکت هاي پذیرفته شده 
در بورس تهران را با استفاده از مدل ارزیابي کردند. در این 
پژوهش، 9 ش��اخص مالي را به عن��وان معیارهاي ارزیابي 
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در نظر گرفته  ش��ده است. تقی زاده و فضلی)1390( با به 
کارگیري تکنیک تصمیم گیري چند معیاره تاپس��یس در 
محیط فازي، رتبه بندي شرکت ها بر اساس عملکرد مالي 
آنها انجام شده اس��ت. قنادان و شریفی)1387( با استفاده 
از کارت امتیازی متوزان به ارزیابي عملکرد سیس��تم هاي 
جامع و یکپارچه از جمله سیس��تم هاي برنامه ریزي منابع 
س��ازماني پرداخت��ه اند. اس��فندیار و هم��کاران)1394( با 
استفاده از مدل مالکوم بالدریج، هفت بعد ارزیابی عملکرد 
را  بررس��ی کردند که دریافتند که نتایج جامعه بیش��ترین 
تاثیرگذاری و نتایج مشتری کمترین تاثیرگذاری را  بر روی 
ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دارند. بیاضی طهرابند 
و همکاران)1388( سیس��تمی ب��رای مدیریت عملکرد در 
سازمان ها متشکل از ابعاد طرح  ریزی، عملیاتی و اجرای 



عملکرد سازمانی 28

کردن، کنترل عملکرد و انجام اقدامات اصالحی ارائه دادند.

اهمیت اندازه گیری عملکرد سازمانی

دالیل زیادی برای اندازه گیری عملکرد در س��ازمان 
وجود دارد. ارزیابی عملکرد دولت و دس��تگاه های دولتی 
امروزه در کشورهای توسعه یافته به صورت مداوم صورت 
می گی��رد و در نظام برنامه ریزی این کش��ورها جایگاهی 
شایس��ته دارد. در صورت��ی که این امر در کش��ورهای در 
ح��ال توس��عه همچنان مغف��ول مانده و یا ب��ه صورت نا 
کارآمد به آن نگریسته می شود بر همین اساس نیز نتایج 
ارزیابی ه��ای انجام گرفته نتایج قابل اس��تفاده و مطلوبی 
نمی باش��د. مدلهای تعالی س��ازمانی یا س��رآمدی کسب 
و کار بعن��وان اب��زار قوی برای س��نجش میزان اس��تقرار 
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درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند. با بکارگیری 
این مدلها س��ازمانها می تواند از یک س��و میزان موفقیت 
خ��ود دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی 
ارزیاب��ی قراردهن��د و از س��وی دیگر عملکرد خ��ود را با 
سایر س��ازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. ارزیابی 
عملکرد در بهبود مستمر در سازمانهای دولتی بسیار موثر 
می باش��د.  مدلهای سرآمدی کس��ب و کار پاسخی است 
به این س��وال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه 
اهدافی و مفاهیم��ی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر 

رقبای آنها حاکم هستند؟)(. 

ط��ي چند دهه اخیر، دنیاي س��ازماني دچ��ار تغییرات 
بس��یار در زمینه هاي مختلف شده است. در نتیجه همین 
تغییرات، س��ازمان ها وارد رقابت ش��دیدي در زمینه هاي 
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بهبود کیفی��ت، افزایش انعطاف پذی��ري، افزایش قابلیت 
اطمینان، گس��ترش خطوط محصول، تأکید بر خالقیت و 
غیره ش��ده اند)فری1 و همکاران، 1993(. در همین راستا، 
اندازه گیري عملکرد از اهمیت بیش��تري برخوردار است. 
اندازه گیري عملکرد، پیش��رفت مداوم به س��مت اهداف 
تعیین ش��ده را ممکن مي س��ازد و نقاط رک��ود و رونق را 
شناسایي مي نماید. از جمله معیارهاي مهم عملکرد، معیار 
مالي اس��ت که اندازه گی��ري آن از روش هاي گوناگو ن 

امکان پذیر است)تقی زاده و فضلی، 1390(. 

بهب��ود مس��تمر عملک��رد س��ازمانها، نی��روی عظیم 
هم افزای��ی ایجاد میکند که این نیروها می تواند پش��تیبان 
برنامه رش��د، توس��عه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی 

1.  Fry


