کارایی سازمانی
کبسایی سبصهبًی  Efficiencyتَاًبیی اًچبم فؼبلیتّب ٍ اّذاف سبصهبًی ثب کوتشیي هیضاى صهبىّ ،ضیٌِ ٍ
هٌبثغ تؼشیف هیضَد .چٌبًچِ کبسایی ثب اثشثخطی سبصهبًی ّوشاُ ضَد ثْشٍُسی سبصهبًی هحمك هیضَد.
ایي هفَْم یکی اص اٍلیي هفبّین تئَسیّبی هذیشیت هیثبضذ ٍ کبًَى تَجِ هذیشیت ػلوی هیثبضذ.
کبسسٌجی ٍ صهبى سٌجی ًیض ثب ّذف افضایص کبسایی سبصهبًی هغشح ضذًذ .ضبیذ ثتَاى گفت دستیبثی ثِ
کبسایی ثیطتش ثستش اصلی ضکل گیشی اصَل هذیشیت هیثبضذ .اص جولِ هفبّین جذیذ دس ایي صهیٌِ ًیض
هیتَاى ثِ تحلیل پَضطی دادُّب اضبسُ کشد.
کبسایی ثیطتش دس سِ حَصُ هٌْذسی ،هذیشیت ٍ التصبد هغشح است .ایي اصغالح اثتذا دس حَصُ ػلن
فیضیک ٍ تشهَدیٌبهیک هغشح ضذ ٍ ثؼذّب ٍاسد سبیش صهیٌِّب ضذ .کبسایی دس حَصُ ػلن فیضیک ،دس
سیستنّبی هکبًیکی ٍ ثستِ هحبسجِ هیضَد .دس حَصُ ػلن هذیشیت اص تمسین ًْبدُّب ضبهل سشهبیِ
فیضیکی ٍ سشهبیِ اًسبًی ثش ستبدُّب هحبسجِ هیضَد .اص آًجب کِ کبسایی افشاد ثب تَجِ ثِ تطَیكّب ٍ
تٌجیِّب ،هوکي است اص تَاى افشاد ثیطتش یب کوتش ضَد ،همذاس هحبسجِ ضذُ ثشای آى هحذٍد ثِ هشص ٍاحذ
ًوی ضَد .ثِ ػجبست دیگش هی تَاى گفت کِ کبسایی ،ثْیٌگی استفبدُ اص هٌبثغ دس ساستبی تبهیي اّذاف
کبسکشدی استً .ظش ثِ اّویت کبسایی سبصهبًی ثِ ػٌَاى یک همَلِ کبًًَی دس هذیشیت دس ایي همبلِ ثِ
تطشیح کبهل آى پشداختِ ضذُ است.
تعریف کارایی سازمانی
کبسایی دس هفَْم ػبم آى ثِ هؼٌبی دسجِ ٍ کیفیت سسیذى ثِ هجوَػِ اّذاف هغلَة است .اهب دس
هفَْم ػلوی ،کبسایی یک ٍاحذ ػجبست اص همبیسۀ ٍسٍدیّب ٍ خشٍجیّبی آى ثب یکذیگش است .دس
سبدُتشیي حبلت کِ یک ٍسٍدی سا هصشف کشدُ ٍ یک خشٍجی سا هیدّذ ،کبسایی ثِ صَست خبسج
لسوت خشٍجی ثش ٍسٍدی تؼشیف هیضَدٍ .لی اغلت ،ثِ خبعش پیچیذگی ٍاحذّبی تصوینگیشی ٍ
ایٌکِ ٍاحذّبی یک سبصهبى اّذاف هتؼذدی سا دًجبل هیکٌٌذ ،دس ًظش گشفتي چٌذیي ٍسٍدی ٍ خشٍجی

اجتٌبةًبپزیش است .دس چٌیي ٍضؼیتی ،کبسایی سا هیتَاى ثِ صَست حبصل تمسین تشکیجی ٍصًی اص
خشٍجیّب ثش تشکیت ٍصًی اص ٍسٍدیّب تؼشیف کشد.
کبسایی ثیبًگش ًسجت کبسایی هطبّذُ ضذُ یک ٍاحذ ثِ کبسایی دس همیبس ثْیٌِ هیثبضذ .کبسایی
همیبسی ثِ دًجبل تَلیذ دس همیبس ثْیٌِ هیثبضذ .ثِ ػجبست دیگش ،کبسایی همیبسی ػجبست است اص ،کبسکشدى
دس اًذاصُ همیبسی کِ ثشای آى تشکیت اص ًْبدُّب ٍ ستبدُّب ثِ ضشط حصَل کبسایی فٌی ،هتَسظ ثْشُ ٍسی
یؼٌی ًسجت کل ستبدُ ّب ثِ کل ًْبدُّب هبکضیون هیضَد.

انواع کارایی
ثشای هحبسجِ کبسایی دس کٌبس هحبسجِ فیضیکی دادُ ّب ٍ ستبدُّب ،اسصش سیبلی آى ًیض هٌظَس هیضَد.
ثش ایي اسبس دس حَصُ ػلن التصبد سِ ًَع کبسایی لبثل هحبسجِ است:
 کبسایی فٌی
 کبسایی تخصیصی
 کبسایی التصبدی
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کارایی اقتصادی

کارایی تخصیصی

انواع کارایی سازمانی

کبسایی فٌی :اکثش هغبلؼبتی کِ لجل اص دِّ  05هیالدی اًجبم ضذُ است ثش هجٌبی ایي ًَع کبسایی ضکل
گشفتِ است کِ ػجبست است اص حذاکثش هیضاى تَلیذ هوکي کِ هیتَاى اص همذاس هطخصی اص ػَاهل تَلیذ
ثِ دست آٍسد ٍ کبسایی فٌی تٌْب ثِ استفبدُ اص توبهی ظشفیت هٌبثغ تأکیذ داسد ٍ ضشط کبسا ثَدى یک ثٌگبُ
سا دس ػذم اتالف هٌبثغ ٍ استفبدُ اص توبهی هٌبثغ هیداًذ.

کبسایی تخصیصی :کبسایی تخصیصی اص دیذگبُ فبسلً ،وبیبًگش هیضاى تَاًبیی ٍاحذ تَلیذی دس
تخصیص ثْیٌِ هٌبثغ ثیي هحصَالت هختلف ثش اسبس اسصش تَلیذ ًْبیی هٌبثغ ٍ لیوت هحصَالت
است .کبسایی تخصیصی ًتیجِ ثِ کبس گشفتي ًْبدُّب ثِ ًسجت هٌبست است کِ هَجت هیضَد ّضیٌِ
تَلیذ ثِ حذالل هیضاى هوکي ثشسذ .ثِ کبسایی تخصیص ،کبسایی لیوت ًیض گفتِ هیضَد.

کبسایی التصبدی :ایي ًَع کبسایی اص تشکیت کبسایی فٌی ٍ کبسایی تخصیصی ثِ دست هی آیذ .اص آى ثِ
کبسایی کل ًیض تؼجیش هیضَد ٍ ثشاثش است ثب :کبسایی تخصیصی×کبسایی فٌیّ .وبى عَس کِ ثیبى ضذ ،ثشای
سغح هؼیٌی اص تَلیذ ،کبسایی فٌی ،ثٌگبُ سا ثِ عشف حذالل ًْبدُ هوکي ٍ کبسایی تخصیصی ثِ عشف
حذالل ّضیٌِ هوکي سَق هیدّذ .کبسایی التصبدی تشکیت حذالل ًْبدُ ٍ حذالل ّضیٌِ سا ثب ّن لحبػ
هیکٌذ.

کارایی مطلق و کارایی نسبی
دس کبسایی هغلك ،کبسایی یک ٍاحذ ثب تَجِ ثِ استبًذاسدّبی هَجَد سٌجیذُ هیضَد .ثغَسیکِ اص
ًسجت خشٍجی ٍاحذ ثِ خشٍجی استبًذاسد ثِ ػٌَاى ًسجت کبسایی استبًذاسد استفبدُ هیضَد .ثٌبثشایي
ّشچِ خشٍجی ٍاحذ هَسد ًظش ثِ خشٍجی استبًذاسد ًضدیکتش ثبضذ ،کبسایی آى ٍاحذ ثبالتش خَاّذ ثَد.

اهب اسصیبثی کبسایی ثب تَجِ ثِ استبًذاسدّب داسای هؼبیجی ّوچَى ػذم تغبثك استبًذاسد ثب هحیظ سبصهبًی،
لبثل دستیبثی ًجَدى استبًذاسد ٍ دیگش هطکالت است.

دس کبسایی ًسجی ،کبسایی یک ٍاحذ ثب تَجِ ثِ کبسایی ٍاحذّبی هطبثِ ٍ ّوگي ثب آى سٌجیذُ هی
ضَد .ثغَسیکِ دس ثیي ٍاحذّبی هطبثِ یک یب چٌذ ٍاحذ ثِ ػٌَاى ٍاحذّبی کبسا هؼشفی هیضَد .کبسایی
ثمیِ ٍاحذّب ثِ ػٌَاى ضشیجی اص کبسایی آى ٍاحذ کبسا هؼشفی هی ضَد .دس ایي سٍش اص ّیچ استبًذاسد
خبسجی استفبدُ ًطذُ است .هؼیبسّبی کبسایی یب ّوبى استبًذاسدّب اص ثیي ٍاحذّبی هَجَد ثشگضیذُ
هیضَد.
خالصه و جمعبندی
کبسایی ،یک هفَْم اسبسی دس استفبدُ کبسا ٍ هؤثش اص هٌبثغ سبصهبًی استّ .وچٌیي ثِ ػٌَاى یک
فبکتَس هْن دس ایجبد هضیت سلبثتی ًیض هَسد تَجِ است .اسصیبثی ٍ سٌجص کبسآیی یکی اص دغذغِّبی
ضشکتّبی هختلف ثَدُ است .اص ایي سٍ سٍشّب ٍ سٍشّبی هتؼذدی دس عَل سبلیبى هتوبدی ثشای
اًجبم ایي هْن هغشح ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است .کبسایی ضشکتّب ًمص هوتبصی دس هَفمیت ثٌگبُّب
داسد .ثشای هَفمیت دس صٌت ثبیذ ضبخصّبی هشثَط ثِ ایجبد کبسایی دس ضشکتّبی هَسد هغبلؼِ لشاس
گیشًذ.
ضشکتّبی تَلیذی ٍ خذهبتی ّش دٍ اص اصَل هشتجظ ثب افضایص کبسایی سبصهبًی استفبدُ هیکٌٌذ .ایي
اصَل ًمطی هْن دس ػولکشد هبلی ضشکت ایفب هی کٌٌذ ٍ تأثیشات ػویمی ثش سفتبس ثخصّبی هختلف
ضشکت داسد .اهشٍصُ ثب تغییشات ثٌیبدیي دس التصبد دًیب ،ضشکتّبی هختلف ًیض دچبس تغییشات اسبسی
ضذُاًذ .اص جولِ ایي تغییشات اسبسی ،افضایص توشکض ثش هتغیشّبی کوی ٍ حضَس ثیص اص پیص ثخص
خصَصی دس ایي ػشصِ اص فؼبلیتّبی التصبدی است .ثِ عَسی کِ ایي حضَس ًسجت ثِ سبلّبی
گزضتِ تمشیجبً چٌذیي ثشاثش سضذ داضتِ است .کبسایی اص جولِ هفبّیوی است کِ دس تجبست داخلی ٍ

خبسجی اػتجبس ٍ اّویت خبصی داسد .اسصیبثی کبسایی ضشکت ػالٍُ ثش آگبّی دادى ثِ ری ًفؼبى ،ثبػث
افضایص سلبثت ،پَیبیی صٌؼت ٍ تَسؼِ پبیذاس ٍ هتَاصى جبهؼِ هی ضَد.

