




ایبرمعنتوافقدرخصوصدانشمندانتاریخیلحاظاز

.اندبودهمواجهایمالحظهقابلمشکالتبااثربخشی

درمهمموضوعیاثربخشیکهایندرآنهاهمه

وداشتهنظراتفاقاست،سازماننظریه

.کنندمیتائیدراآنصراحتاً

با وجود این، 



:1950ههدتااثربخشیسادهبسیارتعریف

میزان یا حدی که 

سازمان اهدافش را 

.محقق ساخته است



توافقآنسربردانشمندانبیشترکههدفیبقاء

موفقیتبرایضروریشرطراآنودارند

هباستممکنشرایطیدرنیزدانند،میسازمان

.بیفتداعتبارازاثربخشیضابطهعنوان



معیارهای اثربخشی سازمانی

:کلیاثربخشیـ1

رهبهمتعددمعیــارهایاززیادیحدتاکهکلیارزیابینوعی

یاشتهگذعملکرداسنادکردنترکیبطریقازمعموالًوجویدمی

هایقضاوتطریقازیاوکلیهایارزیابیآوردندستبه

یریگاندازهسازمان،عملکردبهنسبتمطلعوبصیراشخاص

.شودمی



معیارهای اثربخشی سازمانی

:وریبهرهـ2

ایعمدهخدماتیاومحصوالتحجمیامیزانعنوانبهمعموالً

اندتومیوشودمیتعریفگردد،میارائهسازمانتوسطکه

:سطحسهدر

سازمانیسطح فردی، سطح گروهی، سطح 

از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیبو

.آنها مورد اندازه گیری قرار می گیرد



معیارهای اثربخشی سازمانی

:کاراییـ3

عملکردهایجنبهازبرخیبینرامقایسهنوعیکهاستنسبتی

.دهدمینشانآنتحققجهتشدهمحتملهایهزینهباواحد

:سودـ4

ایجادتعهداتوهزینهکلمنهایفروشازحاصلدرآمدمبلغ

بازدهیدرصدوسرمایهبرگشتنرخمعموالً.استشده

.دانستسودمعادلتوانمیراکلفروش



معیارهای اثربخشی سازمانی

:کیفیتـ5

ائهارسازمانوسیلهبهکهایعمدهخدماتیامحصولکیفیت

خودبهرامتعددیعملیاتیهایشکلاستممکنشود،می

وسطتشدهارائهخدماتومحصوالتنوعوسیلهبهکهبگیرد

.شودمیتعیینسازمان



معیارهای اثربخشی سازمانی

:حوادثـ6

موجبراوقتاتالفوافتدمیاتفاقکارحینکهسوانحیمیزان

.شودمی

:رشدـ7
بامانسازفعلیوضعیتمقایسهبرکهییمتغیرهادرافزایش

.کندمیداللتآنگذشتهوضعیت



معیارهای اثربخشی سازمانی

کاردرغیبتمیزانـ8

(خدمتترک)جابجاییـ9

:شغلیرضایتمندیـ10
.ودشمیحاصلاوبرایشغلازکهآنچهبهنسبتفردرضایت



معیارهای اثربخشی سازمانی

:انگیزشـ11
ایوهدفمنداعمالدردرگیرشدنبرایفردمیلوآمادگیبه

.شودمیاطالقشغلیهایفعالیت

:روحیهـ12
دنشیکیمضاعف،تالشمتضمنکهبودهگروهیایپدیده

.باشدمیتعلقاحساسوتعهدایجادوسازمانوفرداهداف

هبفردیموضوعیانگیزش،وبودهگروهیایمساله،روحیه

.آیدمیشمار



معیارهای اثربخشی سازمانی

:کنترلـ13
وفتهگرقرارنفوذتحتسازماناعضاءرفتارکنترل،کمکبه

.شودمیدادهجهت

:تعارض/انسجامـ14
ههمارتباطاتوکنندکارخوبهمباسازماندرافراد:انسجام

.باشدهماهنگآنهاکاریهایتالشواستبازوجانبه

اطاتارتبوضعیفهماهنگیلفظی،فیزیکی،برخورد:تعارض

.باشدمیغیراثربخش



معیارهای اثربخشی سازمانی

:انطباق/پذیریانعطافـ15
خوداتیعملیاستانداردهایرویهتغییربرایسازمانیکتوانایی

.باشدمیسازمانمحیطیتغییراتبهپاسخدر

گذاریهدفوریزیبرنامهـ16

:هدفدراجماعـ17
خودسازمانبرایراواحدیهدفسازمان،یکافرادکهمیزانی

.کنندمیتصور



معیارهای اثربخشی سازمانی

:سازمانیاهدافکردننهادینهـ18
وصحیحسازمانیاهدافکهاینباوروسازمانیاهدافپذیرش

.باشندمیدرست

:هنجارونقشسازگاریـ19
ازموضوعاتیدرخصوصسازماناعضاءکهتوافقیمیزانبه

وهروحینقش،انتظاراتسرپرستی،مساعدهاینگرشقبیل

.کندمیاشاره،دارندنقشالزامات



معیارهای اثربخشی سازمانی

:مدیریتیارتباطیهایمهارتـ20

،سرپرستانباارتباطدرمدیرانکههاییمهارتسطوحبه

ایمختلف،هایحمایتارائهقالبدرخودهمکارانوزیردستان

اهدافققتحبرایاشتیاقایجادومفیدوسازندهتعامالتتسهیل

.دارداشارهگیرند،میکاربهعالیعملکردو



معیارهای اثربخشی سازمانی

:مدیریتیوظیفهانجامهایمهارتـ21

وسازمانمـــدیرانکهدارداشارهکلیهایمهارتسطوحبه

.دارندالزمســـازمانیوظایفتحققبرایهاگروهرهبران

ارکبهسازماناعضاءباتعاملهنگامدرمدیرانکههاییمهارت

.گیردنمیقرارمقولهایندربرندمی



معیارهای اثربخشی سازمانی

:ارتباطاتواطالعاتمدیریتـ22

برایمهماطالعاتتحلیلوتجزیهدردقتوصحتکارایی،

.سازماناثربخشی

:آمادگیـ23
وظایفتواندمیسازمانآیاکهایندرخصوصکلیقضاوت

.دهدانجامآمیزموفقیتطوربهراجدیدیش



معیارهای اثربخشی سازمانی

:محیطازبرداریبهرهـ24

درخــودمحیطباآمیزموفقیتطوربهسازمانکهمیزانی

بهراخودنیــازموردکمیابوارزشبامنابعوبودهتعامل

.آوردمیدست

خارجیهایپدیدهوسیلهبهارزیابیـ25



معیارهای اثربخشی سازمانی

:ثباتـ26
بعمناوسازمانکارکردیهایبخشوساختارنگهداریوحفظ

حساسهایدورهدرویژهبهزمان،طیدرآنهانیازمورد

.زمانی

:انسانیمنابعارزشـ27
گرددیبرمسازماناعضاءکلیارزشبهکهترکیبیمعیارنوعی

.شودمیبیانحسابدارییاترازنامهقالبدرو



معیارهای اثربخشی سازمانی

:مشترکنفوذومشارکتـ28
کهتصمیماتیاتخاذدرسازماندرونافرادمشارکتمیزان

.گذاردمیتاثیرآنهاسرنوشتوکاربرمستقیماً

:توسعهوآموزشبرتاکیدـ29
منابعتوسعهوبهسازیجهتسازمانکهکوششیوتالشمیزان

.گیردکاربهخودانسانی



معیارهای اثربخشی سازمانی

:موفقیتبرتاکیدـ30

وقیتموفبهرسیدنبرایفردینیازبینکهاستایمقایسه

قائلخودعمدهجدیداهدافتحققبرایسازمانکهارزشی

.است



:القولندمتفقهمباهمگیپژوهشگران

کهاستایچندگانهمعیارهایمستلزماثربخشیسنجش

مختلفیهایویژگیبراساسراسازمانیمختلفوظایف

.دهدقرارارزیابیمورد

کردتوجهمورددوبهبایدسازمانیاثربخشیدر:

(فرایند)امکاناتووسایل

(حاصلهنتایج)اهداف



:اثربخشیرویکردهایانواع

هدفبهنیلرویکردـ1

سیستمیرویکردـ2

استراتژیکذینفعانرویکردـ3

رقابتیارزشرویکردـ4



کهداردمیاظهار:هدفبهنیلرویکرد

بایدسازمانی اثربخشی 

آنتحقق اهداف برحسب میزان 

سنجیده شود،

.اهدافی به کار گرفته شده برای دستیاببه ( فرایندها)وسایل یا امکانات نه 



:هدفبهنیلرویکردهایفرضپیش

.باشدداشتهنهاییاهدافبایدسازمانـ1

بایدبهتردرکبرایوشدهمشخصدرستیبهبایداهدافاینـ2

.شوندتعریف

.باشندادارهوکنترلقابلامکانحددربایداهدافـ3

.باشدگرفتهصورتعمومیتوافقیااجماعبایداهدافرویـ4

.باشدگیریاندازهقابلبایدهدفبسویپیشرفتـ5



هدفبهنیلرویکردمشکالتومسائل

نیل به هدف، ـ رویکرد 1

اجماع در اهداف 

.کندفرض می را 



:بهتوجهاب

انسازمدرگوناگونومتفاوتمنافعواهدافچندگانگی

نامشخصومبهماصطالحاتوعباراتغالبدراهدافبیان

خودیشخصمنافعمبنایبراهدافازافرادتفسیروتعبیر

اجماع در اهداف 
.میسر نیست



هدفبهنیلرویکردمشکالتومسائل

جهتراسازمانهارفتــار،اهـداف،سـازمانهاازخیلیدرـ2

.دهندنمی

متنظیبهسپسونمایندعملاولاستممکنسازمانهاـ3

.نمایندتوجیهدادهرخکهراآنچهتابپردازندهدف



:کهسازدمیآشکارراموضوعاینذکرشدهموارد

ای عالی سازمان بربپذیریم، مدیریت انگاری است اگر ساده 

.ندنشان دادن اهداف سازمان، بیانیه هایی رسمی را تدوین می ک

ازمانسکهاستساختگیداستانیاهداف،رسمیهایبیانیه

ینمخاطببرایحیاتشدادنجلوهعقالییوتوجیهمنظوربه

.دهدمیقراراستفادهموردراآنهاخود،ویژه

نتیجه می گیریم 



:بایداهدافاعتبارافزایشبرای

افاهدتدوینجهتاولیه،اطالعاتاینکهازاطمینانحصولـ1

درادافرایناگرحتیشدهدریافتذینفعافرادهمهازرسمی

.باشندنداشتهجاییعالیمدیریتکادر

اطاستنباعضاءواقعیرفتارمشاهدهطریقازواقعیاهدافـ2

.گردد



:بایداهدافاعتبارافزایشبرای

اهدافهمتحققدنبالبهسازمانکهاینکردنمشخصـ3

.باشدمیبلندمدتاهدافهمومدتکوتاه

ش،سنجقابلوپذیرتحققملموس،اهدافرویبرتاکیدـ4

ماینتمامآینهفقطکهمبهمهایبیانیهبرتکیهجایبه

.استسازمانیانتظارات

کهپویاهایپدیدهعنوانبهاهدافقراردادنمدنظرـ5

.ناپذیرتغییروثابتعباراتینهشوندمیتغییردستخوش



مشكالت رويكرد سيستمي

:نقض عمده در رويكرد سيستمي وجود دارد دو 
ندي سنجش اهداف سيستمي مانند اندازه گيري متغييرهاي فراي.است اهداف سنجش -1

،توليد از قبيل انعطاف پذيري در پاسخ به تغييرات محيطي، وضوح در ارتباطات داخلي
ين ستاده هاي قابل قبول ،كارايي سازمان در تبديل داده به ستاده ،سطح تعارض در ب

. گرروههاي سازماني مشكل است ودر چنين مواردي سنجش اهداف نهايي راحتتر است
تند يا اگر نتايج يا اهداف نهايي محقق شوندآيا وسايل و امكانات نيل به هدف مهم هس-2

ممكن تمي ويكرد سيسهدف برنده شدن است نه چگونگي برنده شدن اين انتقاد بر ر.خير
د اثر است  وارد آيد كه بر وسايل و امكانات مورد نياز براي تحقق اثر بخشي به جاي خو

.  بخشي تاكيد مي كند

براساس اين ديدگاه ممكن است چنين استدالل شود چون هردو  اهداف را مورد *
الت علي رقم مشك)استفاده قرار مي دهند يكي از اين دو راكه معنا دار تر مورد استفاده 

.  قرار مي گيرند(مربوط به سنجش اهداف 



ارزش عملي رويكرد سيستمي براي مديران

چنين مديراني كمتر در پي تصميماتي هستند كه بقاي بلند مدت سازمان را تهديد -1
و   .در واقع بر منافع بلند مدت تاكيد مي شودكند ولي منافع كوتاه مدت راتامين نمايد و 

تمايل كمتري به پي گيري نتايجي كه زمان كمتري مي برد ،دارند
.آگاهي مديران از وابستگي متقابل فعاليتهاي سازمان افزايش مي يابد-2

ن باشد اين پايين به عنوان مثال اگر مدير نتواند مواد اوليه اش تامين كند و يا كيفيت آ
.مساله توانايي سازمان در تحقق اهداف نهايي اش محدود خواهد كرد

به عنوان مثال مديران . درزمانيكه اهداف مبهم يا سنجش پذير نيستند كاربرد دارد-3
اثربخشي به كار معيار سازمانهاي دولتي توانايي بدست آوردن بودجه اضافي را به عنوان 

. مي برند



 ذينفعان  استراتژيكرويكرد

از اين ديدگاه .جديدترين ديدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشي سازمان رويكرد ذينفعان استراتژيك است 
سازماني اثر بخش است كه خواسته هاي عوامل محيطي خود را كه تداوم حيات سازمان مستلزم حمايت 

بر همه سازمان. اين نظريه شبيه به نظريه سيستمي است ولي تاكيدات متفاوتي دارد.آنهاست ، برآورده كند
تاكيد ندارد بلكه صرفا مي خواهد خواسته كساني را كه در محيط سازمان قرار دارند و مي توانند بقاي سازمان 

.را تهديد نمايند ،ارضا نمايد

 استراتژيكرويكرد ذينفعان پيش فرضهاي
ند ،دراين عرصه هاي سياسي هستند كه صاحبان منافع براي تسلط بر منافع با هم رقابت مي كنسازمانها-1

.حالت اثر بخشي سازمان ،بر آورده ساختن موفقيت آميز خواسته هاي اين افراد كليدي است
هاي هرسازمان ذينفعان متعددي دارد كه درجات مختلفي از قدرت داشته و هر ذينفع از يك سلسله ارزش-2

.منحصر به فرد برخوردار است و احتمال كمي دارد كه عالئق و ترجيحات افراد باهم سازگار باشد
كه مديران مجموعه اهدافي را دنبال ميكنند كه اين مجموعه اهداف انتخابي ،خواسته هاي همه ذينفعايي-3

.منابع مورد نياز ،جهت بقا سازمان را كنترل مي كنند را در بر دارد



رويكرد ذينفعان استراتژيك در عمل

.  از مديريت عالي بخواهد تا عوامل كليدي مهم و موثر بر بقاي سازمان راتعيين كند-1
(كليديعوامل ذينفع و تدوين فهرستي از كليه )
.قدرت نسبي عوامل كليدي را بايد مورد ارزيابي قرار داد-2
.تعيين گردد(مانند مالكين ، مشتريان يا اتحاديه ها )انتظارات عوامل -3
انتظارت مختلف مقايسه شده ،انتظارات مشترك و نا سازگار تعيين شده ،عوامل -4

.دسته بندي مي شوند و اهداف مختلف بر اساس الويت تنظيم مي گردند
اثربخشي سازماني بر حسب توانايي سازمان در تحقق اين اهداف مورد ارز يابي قرار -5

.ميگيرد
با عملي كردن رويكرد عوامل استراتژيك احتمال اينكه مديران نا خودآگاه صاحب قدرتي 

.را نا ديده بگيرند كم است



راتژيكنمونه معيارهاي اثربخشي سازمان ي انتخاب شده به وسيله ذي نفعان است

نمونه معيار ذينفعان

برگشت سرمايه گذاري،رشد درآمدهانرخ مالكان

شرايط كاريحق الزحمه،مزايا، رضايتمندي از كاركنان

رضايتمندي از قيمت ،كيفيت و خدمات مشتريان

هاي مورد انتظاررضايتمندي از پرداختها،فروش عرضه كنندگان مواد اوليه

توانايي پرداخت ديون وام دهندگان به موسسه

كاري رضايت بخش ،مذاكره جمعي منصفانهدستمزد ها و مزاياي رقابتي ،شرايط اتحاديه ها

از قوانين،پرهيز از جرائم و تخلفات  اطاعت نهادهاي دولتي



مسائل و مشكالت رويكرد ذينفعان استراتژيك

يط به زيرا مح.تعيين ذينفعان در يك محيط خيلي بزرگ در عمل بسيار دشوار است-
شدت در حال تغيير است و آنچه ديروز براي سازمان مهم بوده ممكن است امروز از 

.اهميت چنداني برخوردار نباشد
ايجاد تعيين انتظاراتي كه ذينفعان استراتژيك از موسسه دارندخود نوعي مشكل-

.مشكل در پي بردن صحيح انتظارات ذينفعان استراتژيك است. ميكند 
ارزش عملي رويكرد ذينفعان استراتژيك براي مديران
د تقويت با استفاده از اين رويكرد مديران مي دانند براي بقاي سازمان چه كساني باي-

خود شوند و در صورت نياز به ايجاد تغيير در روابط قدرت با ذينفعان استراتژيك
.تغييراتي در اولويت بندي اهداف  بعمل آورند

نند احتمال اين امر كه مديران نا خود آگاه اقدام به نا ديده گرفتن صاحب قدرتي ك-
.  كاهش مي يابد



رويكرد ارزشهاي رقابتي
يطه شناسايي همه متغيرهاي كليدي در حاين رويكرد چهارچوب منسجمي به منظور

.اثر بخشي و ارتباط آنها ارائه مي دهد

 رقابتيپيش فرضهاي رويكرد
.نداردهترين معيار وجود براي ارزشيابي اثربخشي ب-1
به اثربخشي مفهومي ذهني است و اهدافي كه ارزياب انتخاب مي كند متكيمفهوم -2

.ارزشهاي شخصي ،ترجيحات و منافع فردي است
ه و عناصرمشتركي وجود دارندكه در هر فهرستي از معيارهاي اثربخشي قرار گرفت-3

.مي توانند با هم تركيب شوند و مجموعه اي از ارزشهاي رقابتي را ايجادكنند
.هر كدام از مجموعه ارزشها مدل اثربخشي منحصر به فردي را تعريف مي كند-4



رويكرد ارزشهاي رقابتي در عمل

در عمل اين رويكرد معيارهاي سي گانه معرفي شده را در سه دسته از ارزشهاي رقابتي 
.قرارمي دهد

انعطاف پذيري

وسايل

توجه به اشخاص

كنترل

اهداف

توجه به سازمان



انعطاف پذيري در مقابل كنترل-1
راي ثبات انعطاف پذيري بر نوآوري و انطباق و تغيير تاكيد دارد و در مقابل كنترل ب

.نظم و قابل پيش بيني امور ، ارزش قايل است

.گهدارنده استكنترل شبيه به دوگانگي فعاليتهاي انطباقي و ن–انعطاف پذيري بعد *
.تاكيد روي رفاه و بهسازي افراد در مقابل بهسازي سازمان-2

جام توجه به احساسات و نيازهاي افراد درون سازمان در مقابل توجه به بهره وري و ان
وظايف سازمان

وسايل و امكانات سازماني در مقابل نتايج نهايي سازمان-3
هايي اولي به فرايندهاي دروني سازمان در بلند مدت و دومي به نتايج كوتاه مدت ن

.تاكيد مي كند
اثر اين دسته از ارزشها مي توانند براي تشكيل كانونهاي هشت گانه از معيارهاي

ري و انعطاف پذيري،جذب منابع،برنامه ريزي،   بهره و.)بخشي با هم تركيب شوند
(كارايي،دسترسي به اطالعات،ثبات،نيروي كار منسجم،نيروي كار ماهر



مدلهاي چهارگانه ارزشهاي اثربخشي

رام به احت)اين مدل اثر بخشي را در قالب يك نيروي كار منسجم:مدل روابط انساني
كاركنان داراي مهارت و استعداد)و نيروي كار ماهر( كاركنان و خوب كار كردن باهم

.تعريف ميكند كه بر اشخاص و انعطاف پذيرتكيه دارد( الزم
 قاضاي قادر به تطبيق در شرايط و ت)در قالب انعطاف پذيري:مدل سيستم هاي باز

قادر به جلب حمايت خارجي و كسترش حجم نيروي)جذب منابعتوانايي و( خارجي
(كار

 وجود طرحها و اهداف ويژه و كارايي و بهره وري باال:مدل هدف عقاليي
و نظم بر افراد و كنترل تاكيد شده و به اشاعه اطالعات و ثبات: مدل فرايند داخلي

.در ارزيابي اثربخشي سازمان توجه دارد



ننده كبسته به اينكه يك سازمان در كدام مرحله از چرخه حيات باشد يك عامل تعيين
.دمهم وجود داردكه مشخص مي سازد مدير بايد كدام مدل اثر بخشي سازمان تاكيد ورز

ن همچنين سازما. سازمان به نوآوري ، خالقيت، و جذب منابع تاكيد دارد :مرحله كار آفريني
.بايد قادر به انعطاف پذيري دارد مدل سيستمهاي باز بر چنين معيارهايي تاكيد دارد

احتماال اتحاديه ها و كاركنان عوامل استراتژيك سازمان را تشكيل: مرحله انسجام اوليه 
در اين مرحله.همچنين مدير بايد احساس وحدت و تعهد با ال در كاركنان به وجود آورد.ميدهند

.مدل روابط انساني مورد استفاده است
ژيك سازمان رشد يافته و عوامل استرات.كارايي و نظم مورد توجه است:مرحله رسميت و كنترل

الييمدل فرايند داخلي و مدل هدف عقچنين عواملي .برحسب ثبات و بهره وري ارزيابي مي شوند
.را مد نظر قرار مي دهد

عطاف تاكيد بر كنترل محيط خارجي است و عوامل استراتژيك بر ان: مرحله انسجام ساختار 
اي بازمدل سيستمهدر اين مرحله .تاكيد مي ورزدو نرخ رشد آن پذيري و توانايي در جذب منابع 

.مورد توجه قرار مي گيرد

ظر شبيه مرحله كار آفريني مد ن–توانايي سازمان براي نو آوري و جذب منابع : مرحله افول
.است و در نتيجه مدلهاي سيستمهاي باز مد نظر است



مقايسه رويكردهاي چهارگانه اثر بخشي

استچه موقع مفيد تعريف رويكرد

:وقتي اين رويكرد ترجيح داده مي شود كه :يك سازمان به اندازه اي اثربخش است كه

اهداف روشن داراي زمان معين و سنجش 
.پذيرند

.اهداف از پيش تعيين شده را محقق سازد نيل به هدف

.پيوند روشني بين داده و ستاده وجود دارد .منابع الزم را كسب كند سيستمي

عوامل كليدي تاثير زيادي روي سازمان 
داشته و سازمان بايد خواسته هاي آنها را 

.جامعه عمل بپوشاند

خواسته هاي همه عوامل كليدي را تا 
. حدودي برآورده كند

عوامل 
استراتژيك

سازمان بايد تاكيد كند مبهم بوده و آنچه
تغيير در معيارها در طي زمان به نفع 

سازمان است

تاكيد سازمان در حوزه هاي چهارگانه اصلي 
.عوامل كليدي متناسب استبا عالئق

ارزشهاي 
رقابتي



با تشکر از توجه شما 


