
 کارایی سازمانی

ٍ  ٌِیصهبى، ّض ضاىیه يیثب کوتش یٍ اّذاف سبصهبً ّب تیاًچبم فؼبل ییتَاًب Efficiency یسبصهبً ییکبسا

. ضَد یهحمك ه یسبصهبً یٍس ّوشاُ ضَد ثْشُ یسبصهبً یثب اثشثخط یی. چٌبًچِ کبساضَد یه فیهٌبثغ تؼش

. ثبضذ یه یػلو تیشیٍ کبًَى تَجِ هذ ثبضذ یه تیشیهذ یّب یتئَس نیهفبّ يیاص اٍل یکیهفَْم  يیا

ثِ  یبثیثتَاى گفت دست ذیهغشح ضذًذ. ضب یسبصهبً ییکبسا صیثب ّذف افضا ضیً یٍ صهبى سٌج یکبسسٌج

 ضیً ٌِیصه يیدس ا ذیجذ نی. اص جولِ هفبّثبضذ یه تیشیاصَل هذ یشیضکل گ یثستش اصل طتشیث ییکبسا

 ّب اضبسُ کشد. دادُ یپَضط لیثِ تحل تَاى یه

اصغالح اثتذا دس حَصُ ػلن  يیٍ التصبد هغشح است. ا تیشیهذ ،یدس سِ حَصُ هٌْذس طتشیث ییکبسا

دس  ک،یضیدس حَصُ ػلن ف ییضذ. کبسا ّب ٌِیصه شیهغشح ضذ ٍ ثؼذّب ٍاسد سب کیٌبهیٍ تشهَد کیضیف

 ِیّب ضبهل سشهب ًْبدُ نیاص تمس تیشی. دس حَصُ ػلن هذضَد یٍ ثستِ هحبسجِ ه یکیهکبً یّب ستنیس

ٍ  ّب كیافشاد ثب تَجِ ثِ تطَ یی. اص آًجب کِ کبساضَد یّب هحبسجِ ه ثش ستبدُ یاًسبً ِیٍ سشهب یکیضیف

آى هحذٍد ثِ هشص ٍاحذ  یکوتش ضَد، همذاس هحبسجِ ضذُ ثشا بی طتشیهوکي است اص تَاى افشاد ث ّب،ِ یتٌج

اّذاف  يیتبه یاص هٌبثغ دس ساستب بدُاستف یٌگیثْ ،ییتَاى گفت کِ کبسا یه گشیضَد. ثِ ػجبست د یًو

همبلِ ثِ  يیدس ا تیشیدس هذ یهمَلِ کبًًَ کیثِ ػٌَاى  یسبصهبً ییکبسا تیاست. ًظش ثِ اّو یکبسکشد

 کبهل آى پشداختِ ضذُ است. حیتطش

 یسازمان ییکارا فیتعر

ثِ هجوَػِ اّذاف هغلَة است. اهب دس  ذىیسس تیفیدسجِ ٍ ک یدس هفَْم ػبم آى ثِ هؼٌب ییکبسا

است. دس  گشیکذیآى ثب  یّب یٍ خشٍج ّب یٍسٍد ۀسیٍاحذ ػجبست اص همب کی ییکبسا ،یهفَْم ػلو

ثِ صَست خبسج  ییکبسا دّذ، یسا ه یخشٍج کیسا هصشف کشدُ ٍ  یٍسٍد کیحبلت کِ  يیتش سبدُ

ٍ  یشیگ نیتصو یٍاحذّب یذگیچیاغلت، ثِ خبعش پ ی. ٍلضَد یه فیتؼش یثش ٍسٍد یلسوت خشٍج

 یٍ خشٍج یٍسٍد يیدس ًظش گشفتي چٌذ کٌٌذ، یسا دًجبل ه یسبصهبى اّذاف هتؼذد کی یٍاحذّب ٌکِیا



اص  یٍصً یجیتشک نیثِ صَست حبصل تمس تَاى یسا ه ییکبسا ،یتیٍضؼ يیاست. دس چٌ شیًبپز اجتٌبة

 کشد. فیتؼش ّب یاص ٍسٍد یٍصً تیثش تشک ّب یخشٍج

 یی. کبساثبضذ یه ٌِیثْ بسیدس هم ییٍاحذ ثِ کبسا کیهطبّذُ ضذُ  ییًسجت کبسا بًگشیث ییکبسا

ػجبست است اص، کبسکشدى  یبسیهم ییکبسا گش،ی. ثِ ػجبست دثبضذ یه ٌِیثْ بسیدس هم ذیثِ دًجبل تَل یبسیهم

 یهتَسظ ثْشُ ٍس ،یفٌ ییضشط حصَل کبساّب ثِ  ّب ٍ ستبدُ اص ًْبدُ تیآى تشک یکِ ثشا یبسیدس اًذاصُ هم

 .ضَد یه ونیّب هبکض ًسجت کل ستبدُ ّب ثِ کل ًْبدُ یؼٌی

 ییکارا انواع

. ضَد یهٌظَس ه ضیآى ً یبلیّب، اسصش س دادُ ّب ٍ ستبدُ یکیضیدس کٌبس هحبسجِ ف ییهحبسجِ کبسا یثشا

 لبثل هحبسجِ است: ییاسبس دس حَصُ ػلن التصبد سِ ًَع کبسا يیثش ا

 یفٌ ییکبسا 

 یصیتخص ییکبسا 

 یالتصبد ییکبسا 

 

 یسازمان ییکارا انواع

 کارایی فنی

 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی



ضکل  ییًَع کبسا يیا یاًجبم ضذُ است ثش هجٌب یالدیه 05کِ لجل اص دِّ  ی: اکثش هغبلؼبتیفٌ ییکبسا

 ذیل تَلاص ػَاه یاص همذاس هطخص تَاى یهوکي کِ ه ذیتَل ضاىیگشفتِ است کِ ػجبست است اص حذاکثش ه

ثٌگبُ  کیضشط کبسا ثَدى  ٍداسد  ذیهٌبثغ تأک تیظشف یتٌْب ثِ استفبدُ اص توبه یفٌ ییثِ دست آٍسد ٍ کبسا

 .داًذ یهٌبثغ ه یسا دس ػذم اتالف هٌبثغ ٍ استفبدُ اص توبه

 

دس  یذیٍاحذ تَل ییتَاًب ضاىیه بًگشیفبسل، ًوب ذگبُیاص د یصیتخص یی: کبسایصیتخص ییکبسا

هحصَالت  وتیهٌبثغ ٍ ل ییًْب ذیهحصَالت هختلف ثش اسبس اسصش تَل يیهٌبثغ ث ٌِیثْ صیتخص

 ٌِیّض ضَد یّب ثِ ًسجت هٌبست است کِ هَجت ه ثِ کبس گشفتي ًْبدُ جِیًت یصیتخص ییاست. کبسا

 .ضَد یگفتِ ه ضیً وتیل ییکبسا ص،یتخص ییهوکي ثشسذ. ثِ کبسا ضاىیثِ حذالل ه ذیتَل

 

. اص آى ثِ ذیآ یثِ دست ه یصیتخص ییٍ کبسا یفٌ ییکبسا تیاص تشک ییًَع کبسا يی: ایالتصبد ییکبسا

 یضذ، ثشا بىی. ّوبى عَس کِ ثیفٌ ییکبسا×یصیتخص ییکبسا ٍ ثشاثش است ثب:  ضَد یه شیتؼج ضیکل ً ییکبسا

 ثِ عشف یصیتخص ییساثٌگبُ سا ثِ عشف حذالل ًْبدُ هوکي ٍ کب ،یفٌ ییکبسا ذ،یاص تَل یٌیسغح هؼ

سا ثب ّن لحبػ  ٌِیحذالل ًْبدُ ٍ حذالل ّض تیتشک یالتصبد یی. کبسادّذ یهوکي سَق ه ٌِیحذالل ّض

 .کٌذ یه

 

 ینسب ییمطلق و کارا ییکارا

اص  کِی. ثغَسضَد یه ذُیهَجَد سٌج یٍاحذ ثب تَجِ ثِ استبًذاسدّب کی ییهغلك، کبسا ییکبسا دس

 يی. ثٌبثشاضَد یاستبًذاسد استفبدُ ه ییاستبًذاسد ثِ ػٌَاى ًسجت کبسا یٍاحذ ثِ خشٍج یًسجت خشٍج

خَاّذ ثَد.  شآى ٍاحذ ثبالت ییثبضذ، کبسا کتشیاستبًذاسد ًضد یٍاحذ هَسد ًظش ثِ خشٍج یّشچِ خشٍج



 ،یسبصهبً ظیّوچَى ػذم تغبثك استبًذاسد ثب هح یجیهؼب یثب تَجِ ثِ استبًذاسدّب داسا ییکبسا یبثیاهب اسص

 هطکالت است. گشیًجَدى استبًذاسد ٍ د یبثیلبثل دست

 

 یه ذُیهطبثِ ٍ ّوگي ثب آى سٌج یٍاحذّب ییٍاحذ ثب تَجِ ثِ کبسا کی ییکبسا ،یًسج ییکبسا دس

 یی. کبساضَد یه یکبسا هؼشف یچٌذ ٍاحذ ثِ ػٌَاى ٍاحذّب بی کیهطبثِ  یٍاحذّب يیدس ث کِیضَد. ثغَس

استبًذاسد  چیّسٍش اص  يیضَد. دس ا یه یآى ٍاحذ کبسا هؼشف ییاص کبسا یجیٍاحذّب ثِ ػٌَاى ضش ِیثم

 ذُیهَجَد ثشگض یٍاحذّب يیّوبى استبًذاسدّب اص ث بی ییکبسا یبسّبیاستفبدُ ًطذُ است. هؼ یخبسج

 .ضَد یه

 یبند و جمع خالصه

 کیثِ ػٌَاى  يیاست. ّوچٌ یدس استفبدُ کبسا ٍ هؤثش اص هٌبثغ سبصهبً یهفَْم اسبس کی ،ییکبسا

 یّب اص دغذغِ یکی ییٍ سٌجص کبسآ یبثیهَسد تَجِ است. اسص ضیً یسلبثت تیهض جبدیفبکتَس هْن دس ا

 یثشا یهتوبد بىیدس عَل سبل یهتؼذد یّب ّب ٍ سٍش سٍ سٍش يیهختلف ثَدُ است. اص ا یّب ضشکت

ّب  ثٌگبُ تیدس هَفم یّب ًمص هوتبص ضشکت ییهْن هغشح ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است. کبسا يیاًجبم ا

هَسد هغبلؼِ لشاس  یّب دس ضشکت ییکبسا جبدیهشثَط ثِ ا یّب ضبخص ذیدس صٌت ثب تیهَفم یداسد. ثشا

 .شًذیگ

 يی. اکٌٌذ یاستفبدُ ه یسبصهبً ییکبسا صیّش دٍ اص اصَل هشتجظ ثب افضا یٍ خذهبت یذیتَل یّب ضشکت

هختلف  یّب ثش سفتبس ثخص یمیػو شاتیکٌٌذ ٍ تأث یه فبیضشکت ا یهْن دس ػولکشد هبل یاصَل ًمط

 یاسبس شاتییدچبس تغ ضیهختلف ً یّب ضشکت ب،یدس التصبد دً يیبدیثٌ شاتییضشکت داسد. اهشٍصُ ثب تغ

ثخص  صیاص پ صیٍ حضَس ث یکو یشّبیتوشکض ثش هتغ صیافضا ،یاسبس شاتییتغ يیاًذ. اص جولِ ا ضذُ

 یّب حضَس ًسجت ثِ سبل يیکِ ا یاست. ثِ عَس یالتصبد یّب تیػشصِ اص فؼبل يیدس ا یخصَص

ٍ  یداخل بستاست کِ دس تج یویاص جولِ هفبّ ییثشاثش سضذ داضتِ است. کبسا يیچٌذ جبًیگزضتِ تمش



ًفؼبى، ثبػث  یدادى ثِ ر یضشکت ػالٍُ ثش آگبّ ییکبسا یبثیداسد. اسص یخبص تیاػتجبس ٍ اّو یخبسج

 ضَد. یٍ هتَاصى جبهؼِ ه ذاسیصٌؼت ٍ تَسؼِ پب ییبیسلبثت، پَ صیافضا


