
 

 

 هاي مدیریت منابع سازمانی پژوهش
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  ساختاري و رویکرد مالی :سازمانی عمکرد واکاوي

  
  3غالمرضا کردستانی ،∗2جواد رضازاده ،1سمانه آقاکاظم شیرازي

  
، قزوین، )ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین ،دانشجوي  دکتري حسابداري، دانشکده علوم اجتماعی - 1

 .ایران

  .رانیا ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،گروه حسابداري، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشیار - 2
، قزوین، )ره(المللی امام خمینی  دانشگاه بین ،دانشیار، گروه حسابداري، دانشکده علوم اجتماعی - 3

 ..ایران

  
  19/10/1397: پذیرش                07/09/1397  :دریافت

 
  چکیده

 پاداش و اندازها چشم اهداف، ها، مسئولیت وظایف، ها، گیري تصمیم حدود کنندة تعیین ساختار سازمانی
 تکنولوژي، شگرف هاي یشرفتپ و محیطی تحوالت به توجه با اخیر هاي دهه در. است نتایج به دستیابی
 تسهیل ساختار، تغییر از هدف. استپیدا کرده  تغییر ارگانیکی به مکانیکی وضعیت از سازمانی ساختار
بوده و  اثرگذار عملکرد ارزیابی سازمانی بر معیارهاي ساختار نوع. است سازمان اهداف به دستیابی

 بر  یهتک با سازمانی عملکرد مطالعه، واکاوي این هدف. عملکرد سازمانی تحت تأثیر این عوامل است
ه ب ،این موضوع براي نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد. ساختاري است و مالی متغیرهاي

ي مالی ها گزارش لی ارزیابی عملکرد ازبراي عملکرد سازمانی و بعد ما مورد نیاز ین منظور اطالعاتا
نیاز براي ساختار   هاي مورد  داده. دشي آور جمعتهران  بهادار اوراق بورس شده در  یرفتهپذهاي  شرکت

و متغیرهاي غیرمالی ارزیابی عملکرد ) نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر(سازمانی 
پرسشنامه تکمیل  127 و انتخاب نمونه شرکت 170 تعداد راستا این در .پیمایش گردآوري شد راه از

 بر بیشتري ارگانیکی تأکید ساختار با هاي شرکت داد که نشانها  یهفرضآزمون  نتایج .دریافت شد شده،

                                                      
 E-mail: J. rezazadeh@modares.ac.ir                                                                       :نویسنده مسئول مقاله ∗
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 یا کامالً و معلولی - علّی صورت  به ارگانیکی ساختارهاي در عملکرد ارزیابی و رنددا عملکرد ارزیابی
تأثیر معیارهاي ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در  که دهد نشان می ها همچنین یافته .است پیشرفته

ساختارهاي مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهاي ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا 
  .سازمانی بهتر است معلولی، عملکرد- علّی

 
سطح پیشرفت ارزیابی  ،ارزیابی عملکرد معیارهاي ر سازمانی،سازمانی، ساختاعملکرد : هاي کلیدي واژه

  .عملکرد
  

  مقدمه - 1
طراحی سیستم کنترل مدیریت و عملکرد ساز  زمینهمیان عوامل  نظریه اقتضایی، براساس

معتقدند که تأثیر ارزیابی عملکرد ) 2003(دیویس و آلبرایت  .]1[ وجود داردارتباط سازمانی 
لی و همکاران ]. 2[تفکیک نیست   سازمانی قابل بر عملکرد سازمانی از سایر عوامل درون

ها،  ها، وظایف، مسئولیت گیري قش سیستم ارزیابی عملکرد را تعیین حق تصمیمن) 2011(
  این نقش با ابعاد ساختار سازمانی به. ]3[انند د اهداف عملکرد و پاداش دستیابی به اهداف می

عنوان چارچوب کنترلی براي برقراري تعامل میان کارکنان، جریان اطالعات و توزیع قدرت 
ارزیابی  مورد انتظار، الزم است براي دستیابی به عملکرد تجاري واحدهاي. ]4[ منطبق است

مستلزم درك ارتباط میان  ،این امر. ندبهبود بخش با توجه به تغییرات محیطیخود را عملکرد 
ساختار سازمانی و معیارهاي ارزیابی عملکرد با یکدیگر و تأثیر همزمان این عوامل بر عملکرد 

  ].8 -5[سازمانی است 
براي ارزیابی  ابزاري عنوان  به و ردتداوم فعالیت دا در بااهمیتی نقش سازمانی عملکرد

اساس  عملکرد سازمانی را بر تحقیقات پیشین اغلب در. ]9[رود  واحد تجاري به شمار می
 ها و بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده داراییحاشیه سود خالصمعیارهاي مالی شامل 

ه ب ،شد شمالی سنج عملکرد سازمانی از دو بعد مالی و غیر  ، در این مطالعه]10[اند  یدهسنج
ارزش بازار به  و قیمت به سود هر سهمي ها نسبتین منظور عالوه بر معیارهاي مالی مذکور، ا

ي نیروي کار، رضایت مشتریان و کیفیت ور بهرهشاخص  عالوه به ،ي نیز بررسی شددفترارزش 
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ي زیر ها پرسشدر مطالعۀ حاضر . شدندمعیارهاي غیرمالی ارزیابی  عنوان  بهمحصوالت نیز 
  :ه استبررسی شد

 سطح است؟ آیا متفاوت مکانیکی و ارگانیکی هاي سازمان در عملکرد ارزیابی معیارهاي آیا
 است؟ آیا تأثیر ارزیابی متفاوت مکانیکی و ارگانیکی هاي سازمان در عملکرد ارزیابی پیشرفت
 متفاوت است؟ آیا سطوح مکانیک ارگانیک و ساختارهاي در سازمانی عملکرد بر عملکرد
 متفاوت مکانیک و انیکارگ ساختارهاي در سازمانی عملکرد بر عملکرد متفاوت ارزیابی
  است؟

 ؛ها است براي آزمون فرضیه واقعی هاي هاي این پژوهش، استفاده از داده یکی از نوآوري
ي مالی ها گزارشبا مراجعه به  بر پرسشنامه  یهتکي جا  به هاي مالی نخستین بار داده براي یعنی

آوري  بعد از جمع .شده است  يآور جمعشده در بورس اوراق بهادار تهران   یرفتهپذي ها شرکت
نوآوري دیگر پژوهش . شدنداساس متوسط صنعت، امتیازدهی  هاي نمونه بر ها، شرکت داده

و  کیمکانمکانیک،  مهین نیمه ارگانیک، ارگانیک، شامل گانه پنجحاضر نیز استفاده از طیفی 
ها نیز  داده براي تجزیه و تحلیل .جاي دو سطح ارگانیک و مکانیک است  سایر ساختارها به

مربعات معمولی، الجیت ترتیبی و تمایزي استفاده شده است  حداقل رگرسیون نخست از
نیز به  والیس و میانه کروسکال اي شامل یسهمقاي ها آزمون اتکاتر،  قابل نتایج کسب سپس براي

   .عمل آمده است
بخش  در .شوند میمطرح  هاي پژوهش و فرضیه پیشینهمبانی نظري، مقاله در ادامه 

نتایج آزمون و در نهایت گیري متغیرها  اندازهشیوة و   نمونهنحوة انتخاب  ،شناسی روش
  .و بحث و تفسیر نتایج ارائه شده استها  فرضیه

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2
  سازمانی عملکرد 2-1

]. 11[است  عملکرد سازمانی معیار ارزیابی موفقیت واحد تجاري، ینتر مهم شک، بدون
اما در این مطالعه عالوه بر بعد  ،ین معیارهاي سنجش عملکرد استتر مهماز  مالی يها سنجه

هاي حاشیه سود  پیشین از نسبت هاي پژوهشدر . مالی عملکرد، بعد غیرمالی نیز بررسی شد
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 است شده  استفادهبراي سنجش عملکرد  ها و بازده حقوق صاحبان سهام خالص، بازده دارایی
قیمت   نسبتي مذکور، ها نسبتبراي ارزیابی بعد مالی عملکرد، عالوه بر  پژوهشدر این ]. 7[

همچنین براي ارزیابی بعد . به سود هر سهم و ارزش بازار به دفتري هر سهم نیز بررسی شد
  .نیز بررسی شد کیفیت محصوالتو ، رضایت کارکنان ي نیروي کارور بهرهشاخص غیرمالی، 

  
  کردعمل ارزیابی معیارهاي 2-2

جنبۀ معیارهاي ارزیابی متوازن و سطح پیشرفت آن بررسی این مطالعه، ارزیابی عملکرد از در 
  .دش

  
  معیارهاي ارزیابی متوازن -2-2-1

اما  ،شد می انجاممالی  هاي عملکرد با استفاده از شاخصارزیابی هشتاد میالدي،  ۀتا اوایل ده
و   منسوخ مالی راها، معیارهاي  با درنظرگرفتن پیچیدگی سازمان) 1987(و جانسون  کاپالن

کاپالن و  ،1990 دهۀ اوایل در .برشمردند وري مدیریت موجب کاهش بهره آن راکارگیري  به
 فرایندهاي داخلی ،رشد و یادگیريغیرمالی شامل معیارهاي مالی،  يها سنجه عالوه برنورتون، 

  ].7[ نام گرفت کارت ارزیابی متوازن رفی کردند که این معیارها،را مع انمشتری و
به سازد تا  مدیران را قادر میو  استارزیابی عملکرد  يها یکی از بهترین روش این سیستم

مشارکت کارکنان براي بهبود عملکرد را به  و] 12[ دپوشبرسالت واحد تجاري جامه عمل 
معتقدند که طراحی و اجراي بهتر سیستم ارزیابی ) 2017(اي و همکاران ف ].13[آورد همراه 

  ].14[ بخشد عملکرد، عملکرد سازمانی را بهبود می
  

  سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد -2-2-2
 کردند تعریف کارت ارزیابی متوازنی براي سطوح پیشرفت )2003(همکاران و  باخر پکاس
  ]: 3[دادند یل به شرح زیر تعد آن را )2011(که لی و همکاران ] 15[

کارت ارزیابی  ۀچهار جنب اساس برسیستمی : ارزیابی عملکرد با استاندارد حداقلی .1
  ؛و ارزیابی عملکرد مدیران است اندازها چشمهدف دستیابی به  متوازن با
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 ۀ، میان معیارها و اهداف رابطباالهاي  ویژگیبر عالوه : معلولی -  ارزیابی عملکرد علّی .2
 ؛کند  علّی برقرار

به  ها تشریح استراتژي راهاز باال هاي  عالوه بر ویژگی: ارزیابی عملکرد کامالً پیشرفته .3
  .پردازد ایجاد انگیزش براي دستیابی به اهداف می

بر  پیشرفتهعلّی و  معتقدند که ارزیابی عملکرد) 2003 (ر و همکاران ایتن: ها یستمسسایر . 4
 معرفی راعملکرد ارزیابی  ماتریس) 1989( یگانک]. 16[گذار است اثر بهبود عملکرد

مدل  )1991( و کراس نچیل .کند عملکرد سازمانی را  غیرمالی و مالی يها جنبه که کرد
شبکه اروپایی مدل بنیانگذار ) 1996( براون و همکاران. رد را معرفی کردندهرم عملک

 هاي یستمس حسابرسی )2000( و استیپل مدوري. بودند مطالعات پیشرفته عملکرد
د که کررا ارائه  تحلیل ذینفعان مدل) 2001( یل. عملکرد را معرفی کردند ارزیابی

ابوهرب ]. 18؛ 17[کند  بندي می کلیدي و غیرکلیدي طبقه دسته دوذینفعان را به 
وکار، تحقیق، مردم،  توسعه و هفت معیار آموزش، کسبمتوازن را ارزیابی ) 2017(

کارت  اما. عملکرد معرفی کرد سنجش پایداري، جامعه و مشارکت را برايالمللی،  بین
سیستم مدیریت یک ن عنوا  و به است برخوردار از اقبال بیشتر کماکان توازنارزیابی م

  ].20؛19[ شود استراتژیک استفاده می
  
  ساختار سازمانی -2-3

نوع  ، استانداردها،ها یهرونماي مقررات،  تمامیینه و آ کالبد اصلی سازمان سازمانی ساختار
 اهداف ؛ این ساختاراست ها یتمراتب اختیارات و مسئول  سلسله و عاتالجریان اط ارتباطات،
نتایج ]. 21[باشد  یسازمان عملکردبهبود تواند مشوق و یا مانع  می و داده را شکل مشترك

 عملکرد مؤثر استصورت مستقیم بر  که ساختار سازمانی به دهد نشان میها  برخی پژوهش
 معتقدند که ساختار) 2010(و جوز و همکاران ) 2012( البته کورتس و همکاران]. 24- 22[

  .]26؛ 25[است اثرگذار  عملکرد بر ها ياستراتژ راه از و غیرمستقیمصورت   بهسازمانی 
تئوري  )2012(لوننبرگ . شده است بندي هاي مختلفی طبقه ساختار سازمانی از دیدگاه

سطوح ساختارهاي ارگانیک و مکانیک را تشریح کرد؛ از دیدگاه وي، ساختار ارگانیک 
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 افقی شکل ارتباطات و کم، حیطه کنترلی وسیع ، قوانین رسمیزیاد کم، عدم تمرکز سازمانی
و براي دستیابی به  است ریپذ انعطاف ها و تهدیدها فرصتبا  هدر مواجهاین ساختار  .دارد

 سطوح سازمانی که استدر مقابل، ساختار مکانیکی . پردازد یمشویق کارکنان اهداف، به ت
 .دارد عمودي شکل ارتباطات و ، حیطه کنترلی محدودزیاد ، قوانین رسمیمک ، عدم تمرکززیاد

در پژوهش  .زیرا امري نسبی است  ساختار سازمان را نباید فقط ارگانیک یا مکانیک دانست،
تمل بر نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر مش گانه پنجحاضر، طیفی 

  .شد ساختارها تعریف 
 اثر پویا،  با غیر هایی محیط در مکانیکی ساختارهاي معتقدند که) 2008( جرمن و همکاران

 که معتقدند) 2007( هوانگ و چن .]27[ دارد عملکرد بر منفی اثر پویا، هاي محیط در و مثبت
]. 28[ داشت خواهد عملکرد بر بهتري اثر باشد، تر غیررسمی غیرمتمرکز و ساختار چه هر

سازمانی با توجه به تغییرات  یجۀ پژوهشی تغییر ساختاردرنت) 1396(و همکاران  پور محمد
معتقدند که براي ) 1390(مجیدي و همکاران ]. 29[دانستند  بر عملکرد تأثیرگذار محیطی را

) 1390(اما دهقان و همکاران ] 23[تر است  ارگانیک مناسبداشتن عملکرد مطلوب، ساختار 
معتقد ) 2008(هال  چن ].30[ دانند بیش از ارگانیکی می تأثیر ساختار مکانیکی بر عملکرد را

 امکان واحدها، میان  فزاینده تعامل و پذیري انعطاف دلیل به ارگانیک واحدهاي است که در
شود،  یمیجه دستیابی به اهداف سازمان تسهیل رنتداست،  بیشتر نوآوري و تغییرات اعمال

 در باال تمرکز وجود دلیل به مکانیکی واحدهاي کند که در یمتأکید ) 2006( برعکس جانسن
لی و  ].31[است  پذیر امکان باالتري سهولت با تغییرات اعمال مداري، قانون و ها گیري تصمیم
بیان کردند که واحدهاي ارگانیکی بیشتر از ارزیابی عملکرد و سطح پیشرفته و ) 2011( یانگ

هاي مکانیکی  اما تأثیر ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در سازمان ،کنند یمیا علّی استفاده 
 هاي ارگانیکی بیشتر است ارزیابی عملکرد پیشرفته و علّی بر عملکرد در سازمان بیشتر و تأثیر

  .شده است  ارائه 1 مدل مفهومی در نمودار بهتر متغیرها، درك منظور به. ]3[
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  متغیرهاي ارتباط مفهومی مدل  1 نمودار

  
  :دشون یمتبیین  زیرصورت  به پژوهش يها هیفرض مبانی نظري، به توجه با

و  رد در ساختارهاي سازمانی ارگانیککارگیري معیارهاي ارزیابی عملک به :1 فرضیه
  .استمتفاوت  انیکمک

در ساختارهاي سازمانی معیارهاي ارزیابی عملکرد  کارگیري پیشرفت بهسطح : 2فرضیه 
  .ارگانیک و مکانیک متفاوت است

در ساختارهاي سازمانی سازمانی  بر عملکردمعیارهاي ارزیابی عملکرد تأثیر  :3فرضیه 
  . متفاوت است انیکو مک ارگانیک

در سازمانی بر عملکرد زیابی عملکرد سطح پیشرفت معیارهاي ار  تأثیر: 4فرضیه 
  . متفاوت است انیکو مک ساختارهاي سازمانی ارگانیک

  
   

 

 سازمانی ساختار معیارهاي ارزیابی عملکرد

 سازمانی عملکرد

  غیرمالیمعیارهاي 
 کارکنان وري بهره

 کیفیت محصوالت

 مشتریان  رضایت

  معیارهاي مالی
 خالص  حاشیه سود

  ها دارایی بازده
 بازده حقوق صاحبان سهام
 قیمت به سود هر سهم

 ارزش بازار به ارزش دفتري

انواع ساختار 
  سازمانی

  ارگانیکنیمه 
  ارگانیک

  نیمه مکانیک
  مکانیک
 سایر

پیشرفت ارزیابی 
 عملکرد
  حداقلی استاندارد
 معلولی -علّی

 پیشرفته کامالً 
 سا

کارت ارزیابی 
 متوازن

  رشد و یادگیري
  فرایندهاي داخلی

 مشتریان
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  شناسی پژوهش روش - 3
لحاظ روش پژوهش از نوع پیمایشی و پس رویدادي  لحاظ هدف، کاربردي و از از مطالعهاین 
و نمونۀ آماري  تهران بهادار اوراق در بورس شده  رفتهیپذ يها شرکت آماري، جامعه .است
براي متغیرهاي عملکرد سازمانی،  ازین مورداطالعات  .است صنعت 30از میان شرکت  170

و   استخراج ،شده ي مالی منتشرها گزارشجنبه مالی ارزیابی عملکرد و متغیرهاي کنترلی از 
، ي غیرمالی ارزیابی عملکرد و سطح پیشرفت آنها جنبهاطالعات مرتبط با ساختار سازمانی و 

 الکترونیکی براي مدیران مالی ارسال و پرسشنامۀ راستا این در پیمایش گردآوري شد طریق از
آن  پایایی و روایی دوباره ، پرسشنامهسازي  براي استاندارد و بومی مورد کامل دریافت شد؛ 127

 کارشناسان و دانشگاهی متخصصان وسیله بهین منظور نخست روایی محتوایی ه اب .دشبررسی 
سپس روایی سازه با  .شد انجام الزم خبرگان این امر، بررسی و اصالحات عنوان  بهصنعت 
 پرسشنامه از پایایی سنجش همچنین براي ،صورت پذیرفت تأییدي عاملی تحلیل استفاده از

هاي  یهفرض .است شده  ارائه 1استفاده شد که نتایج روایی و پایایی در جدول  کرونباخ آلفاي
ي ها آزمونو ) الجیت ترتیبی و تمایزيی، معمولحداقل مربعات (رگرسیونی رویکرد تحقیق با 

آزمون  Eviews8و  SPSS 24 يافزارها از نرمبا استفاده ) کروسکال والیس و میانه(ي ا سهیمقا
 است، 5/0 از باالتر متغیرها تمامی عاملی بار ،شود یم مشاهده 1 جدول در که گونه همان .شد
نیز  متغیرها کرونباخ آلفاي ضریب اینکه به توجه با .نشد حذف ها یهگو از کی چیه جهیدرنت
  .شود میگیري متغیرها تبیین  در ادامه نحوة اندازه .شد تأیید نیز پایایی است،8/0 از باالتر
 
  عملکرد سازمانی 3-1
راي ب .ندعملکرد سازمانی، دو گروه معیارهاي مالی و غیرمالی بررسی شد يریگ اندازه رايب

ها، نسبت قیمت  بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییي ها نسبتمالی، از  بررسی عملکرد
براي . فاده شدو حاشیه سود خالص است يبه سود هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر

 )بر عملکرد اثرگذار است ساله روند چند با توجه به اینکه (ي مذکور ها دادهي آور جمع
سپس  ،محاسبه شد هاآن و میانگیناستخراج ، 1395تا  1391 هسال پنجة دورلی براي ي ماها داده

 .اساس طیف لیکرت پنج سطحی امتیازدهی شدند بر نظرگرفتن متوسط صنعت، با درها  شرکت
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ارزیابی  کیفیت محصوالتو  رضایت مشتریان کار، وري نیروي بهره راهاز  مالیغیر عملکرد
 .شد

  متغیرها کرونباخ آلفاي و عاملی بارهاي مقدار ها، گویه 1 جدول
  آلفا  بار عاملی  گویه  متغیر

اي
اره
معی

 
ابی
رزی
ا

 
کرد

عمل
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
چه
پار
یک

 

و  ی 
شد 

ر
يریادگ

 

خدمات جدید/ تعداد عرضه محصوالت  0/894  
 
 

952/0  

 0/812  خدمات جدید به بازار/ زمان ارائه محصوالت
 0/806  یآموزش شغل هاي تساع
 0/796 کارکنانهاي شنهادیپ

 0/745 رضایت کارکنان
 0/735 کارکنان يور بهره

 0/669 انحراف کارایی دستمزد

 0/684  یاطالعات ستمیدسترس بودن س در

  
لی
داخ

ي 
دها
راین
ف

  

   0/795 ي برگشتی ها محمولهدرصد 
  0/765  کل بهنسبت تولیدات معیوب   935/0

 0/745  يمشتر هاي تیتعداد شکا

 0/687 تعداد درخواست تعمیرات 

یان  
شتر
م

  

   0/849  رضایت مشتریان
  
911/0 

 0/784  زمان پاسخگویی به مشتریان
  0/774  موقع بهتحویل 

 0/647  نسبت بازار
 0/571  خدمات /زمان تولید محصوالت

الی  
م

  
    .است شده  لیتحلو  استخراجي واقعی بورس اوراق بهادار ها دادهاز 

انی
ازم
ر س
ختا
 سا
اي
اره
معی

  

  
می
رس

ن 
وانی
ق

   

   0/881 وجود دستورالعمل مدون براي بهبود عملیات
 0/874 وجود دستورالعمل مدون براي مشارکت کارکنان   952/0

 0/856 وجود دستورالعمل مدون براي تشویق کارکنان به خالقیت
 0/845 کارکنان  هايو پیشنهاد ها وجود دستورالعمل مدون براي ثبت اقدام

  
    

  
ی

چه
پار
ک

 
ساز

  یافقي 

   0/865 وجود مدیران با دیدگاه انجام کارگروهی
  
952/0 

 0/861 گروهی صورت بهعملکرد  تیبااهم هاي اتخاذ تصمیم
 0/856 گروهی صورت بهخدمات / تولید محصوالت

 0/852 تبادل اطالعات، تکنولوژي و منابع میان دوایر شرکت
 0/843  ها گروهاساس عملکرد متقابل  تعیین اهداف دوایر مختلف بر

 0/832 ي گروهیها تیفعالي کارکنان شرکت براي بند میتقس

  
   

سله
سل

 
تب
مرا

  

   0/849 ی کممراتب  سلسلههاي  یهال
  
846/0 

 0/784 سیستم تولید ناب 
 0/774 حداکثر شش الیه از سطوح ابتدایی تا مدیریت عامل

 0/647 عامل مدیریت تا ابتدایی سطوح از الیه 6 ازبیش  
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  متغیرها کرونباخ آلفاي و عاملی بارهاي مقدار ها، گویه 1 جدول
  آلفا  بار عاملی  گویه  متغیر

  
   

دم
ع

 
رکز
تم

  

   0/894 به حل مشکالت مجاز بودن کارکنان شرکت
976/0  
 

 0/846 ي کاري شرکت ها گروهتوانمندي 
 0/832 گروهی هاي سرپرستان از تصمیمحمایت 

 0/821 ید مدیرانأیتیت بدون بااهم هاي عدم توان انجام اقدام

  
 سازمان يهاي فرد در مسیر ارتقا مجموع توانایی وري نیروي کار به مفهوم استفاده بهره
  :آید به دست می) 1(و از رابطه  است

وري نیروي کار بهره= 
ارزش افزوده اقتصادي 
متوسط تعداد شاغالن                                                 1رابطه  

 يادصافزوده اقت طور متوسط نیروي انسانی چه میزان ارزش دهد که به این نسبت نشـان می
)EVA( وري  هاي بهره است که در محاسبه شاخص يترین متغیر مهم این. کند یایجاد م

ها ازجمله  سود شرکت پس از کسر تمام هزینه) 1991(از دیدگاه استوارت  وشود  می  استفاده
=     :آید به دست می) 2(از رابطه  است و هزینه سرمایه       − (    + هرگونه افزایش در ذخیره   عالوه سود عملیاتی سال جاري پس از مالیات به : NOPAT                   2 رابطه                (      

سال در ارزش بازار بدهی  :    ؛ذخیره مزایاي پایان خدمتو  مطالبات مشکوك الوصول
میانگین  :      ؛سال گذشتهدر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام  :      ؛گذشته

اهمیت محاسبه نرخ هزینه سرمایه یکی از مراحل با .است جاري موزون هزینه سرمایه در سال
برآورد  براي )CAPM( اي هاي سرمایه گذاري دارایی از مدل قیمت که استدر محاسبات 

=    :آید به دست می) 3(از رابطه  واستفاده شد  سرمایههزینه    +  (  −   )                                                         3 رابطه 

اساس نرخ  نرخ هزینه بدهی براست که از  نرخ بازده بدون ریسک RFدر این معادله، 
ریسک  β، ، استفاده شدجویی مالیاتی با لحاظ صرفه ي مختلفها سالدر  اوراق مشارکت انتشار

 .صرف ریسک است RM-RFنرخ بازده مورد انتظار بازار و  RMسیستماتیک واحد تجاري، 
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اطالعات مرتبط با  .مالك قرار گرفت آنهاساله استخراج و میانگین  پنج تمامی مقادیر براي دورة
  .شد يآور جمع  پرسشنامه راهاز  کیفیت محصوالتو  رضایت مشتریان

  
  ساختار سازمانی 3-2

براي چهار جنبۀ عدم معیار  19، )2014(االینینا الگوي  براساس گیري این متغیر، براي اندازه
اساس طیف لیکرت در نظر  مراتبی بر  ارتباطات و ساختار سلسله، نوع  تمرکز، قوانین رسمی

  ].32[ گرفته شد
  
  معیارهاي ارزیابی عملکرد 3-3

و متغیرها با  استفاده شد) 2014(االینینا الگوي متوازن نیز از  عملکرد گیري ارزیابی براي اندازه
مد افروش، مجموع دراساس رشد  جنبۀ مالی بر. شدندتعدیل  توجه به محیط اقتصادي ایران

نیاز از  هاي مورد ین منظور دادهه اب. گیري شد ها اندازه گذاري عملیاتی و بازده سرمایه
طیف لیکرت امتیازدهی انجام  براساساساس متوسط صنعت  هاي مالی استخراج و بر صورت

معیار  17، و فرایندهاي داخلی مشتري، رشد و یادگیريي ها جنبهگیري  براي اندازه. شد
  .شدنظر گرفته  اساس طیف لیکرت در بر

  
  ارزیابی عملکرد پیشرفت سطح 3-4

عملکرد با استاندارد شامل (ه چهار گزین  پرسشنامهدر  ارزیابی پیشرفت ارزیابی عملکرد،براي 
  .تعریف شد )2011( الگوي لی و یانگ اساس بر) ها یستمسو سایر  پیشرفته، علّی، حداقلی

  
   متغیرهاي کنترلی 3-5

 ریز(اساس طیف لیکرت  براز تعداد کارکنان   رلی، اندازه شرکت است کهتیکی از متغیرهاي کن
لگاریتم  و ) نفر به باال 801نفر و  800تا  401نفر،  400تا  251نفر، 250تا  100نفر،  100

گیري  است که براي اندازه صنعت عضویت، دیگر متغیر کنترلی .شد استفادهها  مجموع دارایی
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و بازده حقوق صاحبان سهام ها  ها، بازده دارایی هاي جاري، مجموع بدهی میانگین نسبتآن، 
  .ندشد بندي رتبه) 0=و سایر  1= پیشرفته (صورت مجازي   به ها شرکت سپس ،شد محاسبه

  

  ي پژوهشها فتهیا - 4
 مکانیکی و ارگانیکی هاي در سازمان عملکرد ارزیابی کند که معیارهاي نخست بیان مییه ضفر

براي آزمون این فرضیه از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد که  .است متفاوت
=         :کند یمآن را تبیین  4رابطۀ    +   ORG   +      +   IND +       +     4رابطه  ,  

کیک بررسی شدند و براي درك بهتر ارتباط متغیرها، هریک از ابعاد ساختار سازمانی به تف
  .است شده  ارائه 2د که نتایج در جدول شرگرسیونی بررسی  رابطۀ 25 درمجموع

  
  ساختار سازمانی و معیارهاي ارزیابی عملکرد متوازن  2 جدول  

  مشتریان  مالی
فرایندهاي 
  داخلی

رشد و 
  یادگیري

 متغیرها  ارزیابی عملکرد

176/2 ** 197/2 ** 492/2 ** 721/1 ** 965/1 از مبدأ عرض **  
)953/2(  )891/2(  )244/2(  )935/2(  )361/4(   

537/0 ** 34/0 ** 456/0 ** 392/0 ** 624/0  ساختار سازمانی **
)022/5(  )310/4(  )659/3(  596/5  )819/7(   

452/0 ** 389/0 ** 522/0 ** 35/0 ** 500/0  عدم تمرکز **
)741/3(  )348/2(  )952/1(  )549/2(  )033/1(   

198/0 ** 167/0 ** 189/0 ** 214/0 ** 23/0  قوانین رسمی **
)476/2(  )574/2(  )567/2(  )974/2(  )512/3(   

247/0 ** 184/0 ** 283/0 ** 301/0 ** 309/0 مراتب  سلسله **  
)748/2(  )779/1(  )738/1(  )602/3(  )156/3(   

623/0 ** 226/0 ** 273/0 ** 216/0 ** 512/0  ارتباط افقی **
)687/3(  )516/1(  )161/1(  )788/1(  )626/3(   

012/0 * 056/0 * 014/0 * 033/0 * 012/0  تعداد کارکنان *
)214/0(  )011/0(  )163/0(  )729/0(  )23/0(   

024/0 * 511/0 * 035/0 - * 507/0 * 102/0 ها ییدارامجموع  *  
)918/1(  )1/6(  )269/0-(  )488/7(  )289/1(   



  ان و همکار سمانه آقاکاظم شیرازي__________________________  ...واکاوي عملکرد سازمانی 

13 

  ساختار سازمانی و معیارهاي ارزیابی عملکرد متوازن  2 جدول  

  مشتریان  مالی
فرایندهاي 
  داخلی

رشد و 
  یادگیري

 متغیرها  ارزیابی عملکرد

189/0 ** 163/0 ** 162/0 ** 187/0 ** 167/0  عضویت صنعت **
)114/2(  )178/3(  )126/3(  )258/4(  )298/3(   

38/0  392/0  236/0  399/0  524/0  ضریب تعیین 

753/10  66/7  802/8  117/10  216/8  fآماره  
1/0 P>)                      **=يها آماره t 01/0)                          است پرانتز داخل P≤*=  

  
ارتباط مثبت و معناداري میان ساختار سازمانی و  ،شود یم مشاهده 2 جدول در کهگونه  همان

صورت  دارد؛ یعنی در واحدهایی که مدیران به وجود عملکردابعاد آن با معیارهاي ارزیابی 
اختیارات را نیز کاهند و  یماداري  مراتب  سلسلهافقی از  هاي و با ایجاد ارتباطند غیرمتمرکز

کنند، به چهار جنبۀ ارزیابی  ي مدون به کارکنان خود تفویض میها دستورالعملاساس  بر
تر به  دهد که در ساختارهاي ارگانیک می نتایج نشان. شود یمعملکرد نیز توجه بیشتري 

  .دشو معیارهاي ارزیابی عملکرد توجه بیشتري شده است، بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید می
این . همچنین نوع صنعت نیز ارتباط مثبت و معناداري با ارزیابی عملکرد نشان داده است

بازار رقابتی، توجه بیشتري به  د که صنایع پیشرفته به دلیلکرچنین تحلیل  توان یمامر را 
و نسبت به سایر صنایع، اهمیت بیشتري براي مشتریان و نیازهاي آنان  ردارزیابی عملکرد دا

بیشتري را صرف   زمان و هزینهنیز رشد و یادگیري براي کارکنان خود  از جنبه .استقائل 
  اندازهاما هیچ ارتباطی میان  ،بخشد داخلی را بهبود می با اعمال نظارت بیشتر، فرایند و کند می

  .ارزیابی عملکرد وجود ندارد وشرکت 
 و ارگانیکی هاي سازمان سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد در کند که بیان می دوم فرضیه
در پژوهش پیش رو، چهار سطح براي پیشرفت ارزیابی عملکرد  .است متفاوت مکانیکی

واحدهایی که در سطح پیشرفته و  .بندي شدند تعریف و واحدهاي تجاري در دو گروه طبقه
= Y)      علّی هستند، در گروه اول ی و یا سایر استاندارد حداقلو واحدهاي با  (1

با استفاده از باال  فرضیه بر این اساس،. رندیگ یمقرار  ١ -Prob(Y =1) دوم در گروه ها ستمیس
  .کند یمآن را تبیین  5که رابطه  بررسی شد رگرسیون الجیت تمایزي و ترتیبی
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     (    )      (    ) =   +   ORG +      +   IND +              5ه رابط       

 درو  سـنجش شـده  براي درك بهتر ارتباط متغیرها، هریک از ابعاد ساختار سـازمانی بـه تفکیـک    
  .است شده  ارائه 3د که نتایج در جدول شرگرسیون الجیت ترتیبی و تمایزي بررسی  16 مجموع
  

   ساختار سازمانی و سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد  3جدول 
)0001/0≤ P(  

 متغیرها الجیت ترتیبی  الجیت تمایزي

088/2 ** 038/2  عرض از مبدأ **
789/0 ** 667/4  ساختار سازمانی **
103/20 ** 411/49  کاي اسکوئر **
451/0 ** 491/0 ضریب تعیین  نگل کرك **

426/0 پزودو ** 405/0 کاکس و  **
 اسنل
  عملکرد ارزیابی پیشرفت سطح و سازمانی ابعاد ساختار

647/2 ** 75/2  عرض از مبدأ **
833/0 ** 601/0  عدم تمرکز **
645/1 ** 243/1  رسمی سازي **
206/0 ** 953/1 مراتب  سلسله **  
206/0 ** 364/1 افقی هاي ارتباط **  
918/31 ** 262/32  کاي اسکوئر **
413/0 ** 447/0 ضریب تعیین  نگل کرك **

436/0 پزودو ** 443/0 کاکس و  **
 اسنل

0001/0 p< **=                                                               1/0 p≥*=  

  
ي الجیت و تمایزي تقریباً ها ونیرگرس، نتایج شود یممشاهده  3که در جدول  گونه همان

 آنهاي باالتري در ریپذ انعطافتر که  ارگانیک ساختارهاي در دهند نشان میو هر دو است برابر 
معیارهاي ارزیابی عملکرد در  ،پردازند یمحاکم است و به تشویق کارکنان براي نیل به اهداف 

که مبتنی بر قوانین و مقررات هستند،  تر کیمکانسطح علّی و پیشرفته بوده و در ساختارهاي 



  ان و همکار سمانه آقاکاظم شیرازي__________________________  ...واکاوي عملکرد سازمانی 

15 

فرضیه  ین ترتیبه ا، بسطح حداقلی و یا سایر ساختارها است در عملکرد ارزیابی معیارهاي
  .شود یمحقیق تأیید ت دوم

 و ارگانیک ساختارهاي در سازمانی عملکرد بر عملکرد ارزیابی که کند می بیان فرضیه سوم
 استفاده معمولی مربعات حداقل رگرسیون از فرضیه این آزمون براي. است متفاوت مکانیک

=       :کند یم تبیین را آن 6 رابطۀ که شد   +         +                  +      ∗               +      +      +       +           6رابطه           ,  
 درو آن، با متغیرهاي مستقل بررسی شد  ابعاد و سازمانی براي بررسی این فرضیه، عملکرد

  .است شده  ارائه 4د که نتایج در جدول شۀ رگرسیونی بررسی رابط 9 مجموع
، ارتباط مثبت و معناداري میان متغیرها وجود شود یم مشاهده 4 جدول در کهگونه  همان

 عملکرد شده و منجر به بهبود تجاري عملکرد واحد ارزیابی که است آن امر بیانگر این. دارد
 ارزیابی عملکرد معیارهاي به که هایی شرکت از دسته آن یعنی کند؛ می ایجاد رقابتی مزیت
نسبت  سهام، صاحبان حقوق بازده ، دارایی بازده خالص، سود حاشیه دارند، بیشتري توجه
 کارکنان وري بهره همچنین ،دارند باالتري دفتري به بازار ارزش و سهم هر سود به قیمت
  .محصوالت و رضایت مشتریان آنها بیشتر است کیفیت
  

 تأثیر ساختار سازمانی و سیستم ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی  4 جدول

یرمالیغعملکرد   عملکرد مالی 
عملکرد 
 سازمانی

 متغیر

214/0 ** 291/0 ** 367/0  عرض از مبدأ **
)048/1(  )264/1(  )272/1(   

199/0 ** 236/0 ** 339/0  ساختار سازمانی **
)907/0(  )743/1(  )85/2(   

368/0 ** 462/0 ** 457/0  معیارهاي ارزیابی عملکرد **
)974/1(  )032/2(  )97/2(   

397/0 ** 478/0 ** 446/0  سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد **
159/2  041/3  547/3   

460/0 - ** 445/0 - ** 444/0 -  ساختار سازمانی و ارزیابی عملکرد **
)041/4 -(  )431/2 -(  )595/3 -(   

252/0 ** 106/0 ** 27/0 سازمانی و سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد ساختار **  
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 تأثیر ساختار سازمانی و سیستم ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی  4 جدول

یرمالیغعملکرد   عملکرد مالی 
عملکرد 
 سازمانی

 متغیر

)606/1( )77/2( )748/1(   

289/0 ** 157/0 ** 278/0  نوع صنعت **
)478/2(  )845/1(  )157/1(   

399/0 ** 133/0 ** 294/0 ها مجموع دارایی **  
)394/8( )743/1(  )743/1(   

006/0 - * 058/0 - * 058/0 -  تعداد کارکنان *
)203/0 -( )17/1-( )17/1-(   

429/0  438/0  48/0  ضریب تعیین 

515/24  037/72  663/83  fآماره  
01/0  p < **=                     )ي ها آمارهt  01/0)                          داخل پرانتز است p≥*=  

  
اثر ساختار سازمانی و معیارهاي ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی،  همزمانبا بررسی 

 معیارهاي میان منفی ارتباط یعنی؛ متغیرها مشاهده شد این میان معناداري و منفی ارتباط
مکانیک  ساختارهاي به ارگانیک نسبت ساختارهاي در سازمانی عملکرد و عملکرد ارزیابی

د که کرچنین تحلیل  توان یماین امر را . دشو می تحقیق تأیید سوم فرضیه بنابراین. وجود دارد
 دهکر کمتر تفویض اختیار که مدیر باال اداري مراتب  سلسله متمرکز و مدیریت با واحدهایی در

 سازمانی عملکرد بر عملکرد تأثیر ارزیابی د،کن عمل می هاي مدون دستورالعمل و براساس
از  مکانیکی وجود معیارهاي ارزیابی عملکرد بر عملکرد در ساختارهاي یعنی؛ است بیشتر

  .ساختارهاي ارگانیکی بیشتر است
 در سازمانی عملکرد بر عملکرد ارزیابی سطح  ضیه چهارم بیان کرده است که تأثیرفر

 حداقل رگرسیون از فرضیه این آزمون براي. است متفاوت مکانیک و ارگانیک ساختارهاي
=       :کند یم تبیین را آن 7 رابطۀ که شد استفاده معمولی مربعات   +   ORG   +   PMS stage +   ORG ∗ PMS stage +      +  IND +       +                                                       7رابطه                            ,  

براي بررسی این فرضیه، عملکرد سازمانی و ابعاد آن به تفکیک با متغیرهاي مستقل بررسی 
 مشاهده 4 جدول در کهگونه  همان. شدند ۀ رگرسیونی بررسیرابط 6 درمجموعکه شد 
ارتباط مثبت و معناداري میان سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد با عملکرد سازمانی  ،دشو یم
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ها،  است که واحدهاي تجاري با برقراري ارتباط میان استراتژي آن امر بیانگر این. وجود دارد
 همزمانبا بررسی اثر . زنند یمقم هاي انگیزشی عملکرد بهتري را براي خود ر معیارها و مشوق

که در ساختارهایی که  شود یماستنباط و سطوح ارزیابی عملکرد ساختار سازمانی 
به اهداف واحد تجاري وجود دارد،  براي نیلیی ها مشوقي بیشتري حاکم بوده و ریپذ انعطاف
علّی یا در ساختارهاي ارگانیک که سطح ارزیابی عملکرد،  یعنی؛ است بهتر سازمانی عملکرد
  .استسازمانی بهتر  عملکرد بوده، پیشرفته

 این. اي کروسکال والیس و میانه نیز انجام شد هاي مقایسه آزمونبراي درك بهتر روابط، 
ن مشابه نتایج این دو آزمو .شود نمی استنباط آنها از مقدار و کرده تبیین را تفاوت تنها ها آزمون
گردید که بر  0001/0 از تر مقادیر کاي اسکوئر براي تمامی متغیرها کوچک خطاي سطح شد و

به منظور مبسوط نشدن مطالب، جدول نتایج این . شوند ها تأیید می این اساس تمام فرضیه
  .دشدنها حذف  آزمون

  

  گیري نتیجه - 5
کاوي متغیرهاي ساختاري و با توجه به اهمیت نفش عملکرد سازمانی، پژوهش حاضر به وا

انداز آتی و راهبردهاي نیل  چشم بر سازمانی نوع ساختار. مالی مؤثر بر عملکرد پرداخته است
 پرتالطم و پیچیده رقابتی، محیط به توجه با امروزه. به اهداف و عملکردي مناسب مؤثر است

 تفویض تمرکز، عدم رسمی، قوانین از فاصله و ارگانیکی ساختار سوي  به ها شرکت حاکم،
همچنین وجود . کنند می حرکت خود اهداف به براي دستیابی انگیزش ایجاد و اختیار

. ناپذیر است معیارهایی براي ارزیابی مستمر عملکرد براي بهبود عملکرد سازمانی امري اجتناب
حاضر، نخست معیارهاي ارزیابی عملکرد در ساختارهاي سازمانی مختلف را بررسی   مطالعه
 آزمون از حاصل نتایج. د و سپس اثر همزمان این دو عامل بر عملکرد سازمانی را سنجیدکر

   :به شرح زیر است ها فرضیه
 در که صورت این به. عملکرد در ساختارهاي مختلف متفاوت است ارزیابی معیار
 توجهافقی  ارتباطات و قوانین کمتر و مراتب  تمرکز، سلسله عدم تجاري با گرایش واحدهاي
 تعمیرات درخواست تعداد مرجوعی، هاي کاال مشتریان، بازار، شکایات سهم افزایش به باالیی
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 تالش براي افزایش واحدها این در همچنین. شود می تولید کل  به معیوب تولیدات نسبت و
موقع  به تحویل پاسخگویی کوتاه و جدید، زمان ارائه محصوالت راه از مندي مشتریان رضایت
 ضمن خدمت، توجه رضایت کارکنان نیز با آموزش و وري بهره سطح. شود میانجام 

 ، هرچهگرید  انیب  به. اطالعاتی مناسب بیشتر است هاي آنان و وجود سیستم پیشنهادهاي
 ساختارهاي در. شود یمعملکرد توجه بیشتري  ارزیابی تر باشد، به ارگانیک سازمانی ساختار
 ارزیابی پردازند، می اهداف به نیل براي کارکنان تشویق به بوده وپذیرتر  انعطاف که تر ارگانیک
 مقررات و قوانین بر مبتنی که تر مکانیک ساختارهاي در و بوده پیشرفته یا و علّی عملکرد
 صنایع در عملکرد ارزیابی همچنین. است ساختارها سایر یا و حداقلی عملکرد ارزیابی هستند،
توان نتیجه گرفت که ساختار سازمانی صنایع  بنابراین می .است پیشرفته یا و علّی پیشرفته

  .پیشرفته ارگانیک است
 خالص، سود حاشیه دارند، بیشتري توجه عملکرد ارزیابی معیارهاي به که هایی شرکت

 دفتري به بازار ارزش و سهم هر سود به قیمت نسبت سهام، صاحبان حقوق بازده ، دارایی بازده
 آنها مشتریان رضایت و باالتر محصوالت کیفیت و کارکنان وري بهره همچنین ،دارند باالتري
 مدیر که باال، اداري مراتب  سلسله و متمرکز مدیریت با واحدهایی در همچنین .است بیشتر
 معیارهاي تأثیر ،کنند یم عمل مدون هاي دستورالعمل براساس واند  کرده اختیار تفویض کمتر

 وجود مکانیکی ساختارهاي در یعنی؛ است بیشتر سازمانی عملکرد بر عملکرد ارزیابی
واحدهاي تجاري  .است بیشتر ارگانیکی ساختارهاي از عملکرد بر عملکرد ارزیابی معیارهاي

هاي انگیزشی عملکرد بهتري را براي خود  ها، معیارها و مشوق با برقراري ارتباط میان استراتژي
ارگانیک که سطح پیشرفت ارزیابی عملکرد، پیشرفته و یا علّی در ساختارهاي . زنند یمرقم 
  .سازمانی نیز بهتر است عملکرد بوده،

ي و فا، )2017(و پورانام  کلمنت ،)2017( مطالعه با تحقیق کریستوفرنتایج حاصل از این 
 ،)2012(بیسب و ماالگوئنو  ،)2014(ایالینینا  ،)2015(و همکاران  فوجینو، )2017(همکاران 
 و همکاران محمدپور، )2007( هوانگ و ، چن)2008( ، جرمن و همکاران)2011( لی و یانگ

همخوانی  )1390( و فرزانه) 1390(، مجیدي و همکاران )1390( ، دهقان و همکاران)1396(
  .ناسازگار است )2010(جوز و همکاران  مطالعه باداشته و 
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هاي واقعی  جاي تمرکز بر پرسشنامه، از داده هاي تحقیق، به براي کاهش محدودیت
همچنین براي افزایش قابلیت تعمیم نتایج، نمونه از صنایع مختلف . ها استفاده شد شرکت

یگانه محدودیت پژوهش حاضر، برقراري ارتباط با مدیران براي پاسخگویی به . انتخاب شد
به صورت موردي تحقیق حاضر د که شو نتایج تحقیق پیشنهاد می بهبا توجه . پرسشنامه است

صنایع مختلف به تفکیک بررسی شود تا منتج به ارائه مدلی واحد براي ارزیابی عملکرد با در 
ها، آزمون هاي پارامتري  به منظور آزمون فرضیه. دشوتوجه به نوع ساختار سازمانی هر صنعت 

. شونداي بررسی قرار  اده شده و نتایج به صورت مقایسهو ناپارامتري به صورت همزمان استف
ي عملکرد سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد و ساختار سازمانی براي ارزیابی متغیرهاهمچنین 
  .هاي دیگري استفاده شود از مدل
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