
 مقدمه

. نیستند موفق همیشهها آن، حال این با. باشند موثر و کارآمد، بمانند سرپا، شوند سازگار تا تالشند در دائماها سازمان

 توانندمیها سازمان ،دهند بهبود کار انجام در را خود توانایی تا دهند تغییر باید یا توانندمی آنچه بهتر درک برای

 در را مفیدی های داده تا کند کمکها سازمان به تواندمی تشخیصی ابزار این. دهند انجام را سازمان عملکرد ارزیابی

، شوندمیها آن نتایج به دستیابی مانع یا و کندمی کمکها آن به که را میمه عوامل ،آورند بدست خود عملکرد مورد

 کنیم.میعملکرد سازمان را بیان  در ارزیابیدر این مقاله عوامل موثر . کنند شناسایی

  سازمان یک عملکرد ارزیابی

 و سازمان یک عملکرد مورد در معتبر اطالعات آوردن دست به برای سیستماتیک فرآیند یک سازمان عملکرد ارزیابی

 واحد عنوان به سازمان بر ارزیابی زیرا دارد تفاوتها ارزیابی دیگر انواع با این. گذاردمی تأثیر عملکرد بر که است عواملی

 .است متمرکز تحلیل اصلی

 سازمان عملکرد ارزیابی کاربرد از هایی نمونه

 ایجاد ارزشیابی رویکرد( ها ظرفیت یا)ها عملکرد وها رفتار، هاسیستم روی بر تمرکز باها سازمان عملکرد ارزیابی برای 

 سازمانی اثربخشی افزایش هایراه برای یافتن عمل این. پردازدمی( اسناد یعنی) ثانویه های داده درک به که است کرده

 .شودمی استفاده

 و مالی بحران به منتهی آن عملکرد مورد در پول المللی بین صندوق توسط ارزشیابی گزارش یک، 2011 سال در

 مهم خطرات وها پذیریآسیب تشخیص درها سازمان توانایی از مانع که عواملی جمله از. شد منتشر جهانی اقتصادی

 سازمان عملیاتی ساختار همچنین و گروهی تفکیک و شناختی تعصبات بودن گیر همه، گزارش این در، است شده

 بینی پیش برای ادارات وها واحد در اطالعات انتشار از مانع آشفته ذهنیت یک وجود ،طبق نتایج .است شده مشخص

 .شودمی بحران

 سازمان عملکرد نحوه در گذارتأثیر عوامل

 سازمان یک که سؤاالتی، است کرده تأکید سازمان عملکرد ارزیابی مورد در خود کتاب در ایموردینو کاتلین که همانطور

 چیزهای ،پیچیده سازمان هر در". دارد سازمان خاص بستر به بستگی، بپرسدها آن از باید ارزیابی از بخشی عنوان به

 که است متمرکز مواردی بر مؤثر ارزیابی فرآیند یک .شوند مطالعه و گیری اندازه توانندمی که دارند وجود شماری بی

سزایی در عملکرد یک سازمان تاثیر ب سازمانی فرهنگبرای مثال، . دارند سازمان عملکرد نحوه در را تأثیر بیشترین

 دارد.

  



 اثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانت

 سازمان عملکرد تقویت و وریبهره افزایش باعث تواندمی که دارد کارکنان عملکرد بر عمیقی تأثیر سازمانی فرهنگ

 دارای سازمان در فرد هر که دهدمی نشان تحقیقات. دارد مثبت تأثیر کارکنان شغلی عملکرد بر سازمانی فرهنگ. شود

 سازمان فرهنگ اتخاذ. کند تنظیم سازمان هایارزش وها هنجار با را او تا کندمی سعی ابتدا و است متفاوتی فرهنگ

، Gallagher 2008 مطالعه مطابق. دهند انجام مؤثر و کارآمد صورت به را خود کار که است مفید کارمندان برای

 .است شده سازمان خالص سود افزایش باعث کارکنان عملکرد

 هدف راستای در کارکنان اهداف، قوی فرهنگ در اما دارد سازمانی رفتار در زیادی تأثیر ضعیف و قوی فرهنگ دیدگاه

 فراهم را پایدار تهاجمی مزیت سازمانی محققان، گفته طبق. است سازمان کلی عملکرد افزایش به کمک و مدیریت

 دارای و کمیاب باید فرهنگ اینکه دوم .باشد زنده بایدسازمانی  فرهنگ، اوالً، داشته باشد ها راویژگیاین  که کندمی

 مدت بلند برای یا باشد موقتی تواندمی که کنند کمک سازمانی برتر عملکرد به توانندمیها این .باشد های خاصویژگی

 .شود حاصل درازمدت درها سازمان رقابتی مزیت شود باعث است ممکن سازمان عملکرد مدت بلند افزایش. یابد ادامه

 متوازن امتیازی کارت

 دانشگاه از نورتون دیوید پروفسور و کپالن رابرت پروفسورهمانطور که در مقاله کارت امتیاز متوازن اشاره کردیم، 

 "متوازن امتیازی کارت" عنوان با را ابزاری سازمانی عملکرد اقدامات از ترکننده بینی پیش مجموعه ایجاد برای هاروارد

 مقاومت مالی اقدامات تثبیت برای وسوسه برابر در تا کندمی کمک مدیران به امتیازی کارت از استفاده. کردند تهیه

 بین "تعادل" ایجاد چارچوب در ایده، حقیقت در. کنند نظارت مهم اقدامات از متنوعی مجموعه بر عوض در و کنند

 مدت طوالنی و پایدار عملکرد به منجر که است سازمانی هایفعالیت درک برای مهم اقدامات سایر و مالی اقدامات

 .شوندمی

 نتیجه

 ایجاد برای سازمان یک توسط توانندمیها آن، مثال عنوان به. دارد متنوعی کاربردهای سازمان عملکرد ارزیابی نتایج

 های استراتژی تدوین به کمک و خود شرکای یا گذاران سرمایه با گفتگو ترویج، خود کار سنجی اعتبار، خود ظرفیت

ها آن از استفاده ،سازمان عملکرد ارزیابی نتایج از استفاده از اطمینان برای، حال این با. شوند استفاده آینده برای خود

 یک حتی و شود گرفته نظر در اجرا مرحله طول در همچنین ،شود ریزی برنامه سازمان توسط ارزیابی ابتدای از باید

 .شوند پخش و ارسالها گزارش بار

 


