
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

امروزه برگزاری رویداد شتاب )شناسایی 
و توانمندسازی ایده های برگزیده( به 
عنوان یکی از استراتژی های اصلی 
جهت تشکیل، رشد و سرمایه گذاری 
شرکت های نوپا قلمداد می شود. در همین 
راستا و در جهت حمایت از فرهنگ 
کارآفرینی و کسب و کار و همچنین 

الن وزارت علوم، تحقیقات سیاست های ک
و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی 
اقدام به هماهنگی و برگزاری رویدادهای 
شتاب تخصصی با همکاری مراکز 
مختلف علمی کاربردی در سراسر کشور 
نموده است. در حال حاضر برگزاری 
هدفمند رویدادهای شتاب عامل کلیدی در 
 توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در محیط
های دانشگاهی با رویکرد پژوهش و 
فناوری محسوب می شود از مشخصات 
بارز این رویداد جذب گروه های برتر به 
مراکز نوآوری یا مرکز رشد دانشگاه می 
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 عوامل موثردر بهبود عملکردوپیشرفت کسب وکار

 جعفر سلیمی

 اسالمیدانشگاه آزاد  مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و

jsaleemee@gmail.com 

 زهرا رضائی

 دانشجو مدیریت کسب وکار دانشگاه جامع علمی کاربردی

z.rezaie5797@gmail.com 

 فاطمه خلیق

 کاربردی دانشجو مدیریت کسب وکار دانشگاه جامع علمی

 
درحیطه کسب وکار مهمترین چیزی که صاحبان مشاغل وکسب وکار در نظر دارند پیشبردکسب وکار وبهبود یافتن آن است دراین پژوهش به بررسی -چکیده

نند: نقش رهبری در عواملی خواهیم پرداخت که دربهبود عملکرد کسب وکارتاثیر گذار بوده ودر نهایت امر منجربه پیشرفت کسب وکارخواهدشد عواملی ما

فرهنگی بربهبود عملکرد کارکنان بررسی نقش مشتری مشتری مداری دربهبود -مدیریت دانش، بررسی ارزشیابی وتاثیر عوامل انگیزشی بهبود عملکرد سازمان،

عوامل مشترک تاثیر گذار در پیشبرد کسب  عملکرد سازمان و.......موردبررسی قرار خواهد گرفت. دراین پژوهش تالش کردیم تا با مطالعه برروی مشاغل مختلف

عوامل مختلفی را نام وکار را شناسایی کرده و جمع آوری کنیم. با مطالعه پژوهش های گذشته با نتایج پراکنده ایی مواجه شدیم که هرکدام برای این پیشرفت ها 

ی قرار دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده تاثیر عوامل ثابت و متغیری برده اند و این امر مارا برآن داشت که این مهم را از زوایای مختلف مورد بررس

 مانند انگیزه، رضایت مشتری ودانش در پیشرفت کسب وکار می باشد. 

 کلید واژه: کسب وکار، توسعه، بهبود عملکرد، پیشرفت

                                                             

 مقدمه -1

را به توجه به اهمیت پیشرفت کسب وکار وتاثیربسیار این مهم بر اقتصاد جوامع الزم است عواملی که بر پیشرفت کسب وکار تاثیر عمده ایی دارند با

 تفکیک شناسایی کرده ودرراستای بهبود عملکرد به کار بست.

پیشرفت کسب وکار خود را بشناسد وبداند از تکنولوژی های به روز دردنیای امروز در فضای کسب وکار سازمان موفق سازمانی است که عوامل موثر بر

 دنیا چگونه در جهت بهبود سازمان استفاده کند. یک سازمان از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که برای پیشرفت باید همه این قسمت ها رو

ر درمورد آن صحبت کنیم. از جمله این عوامل میتوان از رهبری، به پیشرفت باشند. در همین راستا سعی کردیم عوامل مهم را شناسایی وبه تفسی

 تفکرسیستمی، استفاده درست ومناسب از منابع، برند مداری ومدیریت دانش نام برد.

ازمان در دنیای رقابت آمیز امروز، بهبود عملکرد وپیشرفت یک سازمان به صورت یک فلسفه ویک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود مهمترین هدف س

یاد شده را تشکیل می دهد که میتواند فعالیت های کلیدی افراد یک سازمان را در بر بگیرد. که این امر مستلزم آشنایی با عواملی است که درباال 

 است. به طور خالصه این پژوهش به دنبال شناخت بهتر این عوامل است. 

 مبانی تحقیق-2

 رهبری-2-1

لش های مهم وبه عبارت دیگر شاهرگی اساسی برای یک سازمان می باشد. زیراجهت دهی به فعالیت های رهبری ومدیریت یک سازمان از چا

کارکنان ودر پی آن سازمان به عهده رهبری می باشد. یکی از شایستگی هایی که مو جب صعود یک سازمان می شود هوش مدیران آن سازمان 

 [1ی باشند تابتوانند وظیفه خود را به طور متوازن و همه جانبه انجام دهند]است.مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح م

به عنوان از آنجا که جهان سازمانی امروز، جهانی پر رقابت وپر چالش است، این تالطم محیطی مدیران را بر آن داشته که بهبود عملکرد کارکنان را 

ن زیر بنای هر گونه حرکت به سوی رشد توسعه وبهبود فرایند عملکرد کارکنان درسازمان ها، استراتژی رقابتی خود درجهان امروز بر گزینند. بنابرای

 [2شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص نقاط قوت وضعف وسپس طرح برنامه هایی سنجیده برای بهبود عملکرد است. ]

mailto:اسلامیjsaleemee@gmail.com
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تر احساس شود وملموس تر باشد عملکرد کارکنان ارتقا می  بر اساس مطالعات انجام شده هرچقدر هدفمند بودن ومعنادار بودن کاردرسازمان بیش

را می یابد. با این تفاسیر به این دست می یابیم که هدف دار بودن در محیط کار ،احساس معنا دار بودن کارهایی را که کارکنان انجام می دهند 

 مثبت بر کارکنان را به وجود می آورد. رساند ورابطه مولفه معنی وهدفمندی در محیط کار عملکرد را قوت بخشیده وتاثیر

 مدیریت دانش -2-2

ت قشر از گذشته تا به امروز به دانش به صورت یک قدرت نگریسته شده است که میتوان از آن به نفع اقشار مردم استفاده کرد یا برای افزایش ثرو

بسیار مبارزه کرده اند. از اواسط قرن نوزدهم پیشرفت علم وفنون، اندکی از آن سود برد. در طول تاریخ صاحبان دانش برای کنترل وجیره بندی آن 

 [3]قدرت تمدنها وفرهنگ های مختلف را برای انتقال وگسترش دانش مشترک افزایش داده است.

 [4]دهد.جامعه فرا صنعتی امروز یک جامعه اطال عاتی است که در آن فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می 

ش از مدیریت دانش به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید استراتژی نظام من فرایند های تعریف، دستیابی، انتقال وبه کار گیری اطالعات ودان

نامه سوی افراد سازمان هاست که موجب ایجاد نوآوری،توانایی رقابت وارتقاع بهره وری می شود وضمن کمک به حل مشکالت، تصمیم گیری، بر

 استراتژیک و........از زوال دارایی های ذهنی جلوگیری می کند و به آگاهی سازمان می افزاید وانعطاف پذیری سازمان را افزایش می دهد. 

 اما دربه کار گیری مدیریت دانش برای بهبود عملکرد سازمان الزم است که سازمان ها، نخست نوع استفاده از مدیریت دانش رابرای خود شخصی

ته آخر کنند و یا به عبارت دیگر استراتژی به کار گیری مدیریت دانش را مشخص سازند. دوم، با اصول مدیریت در تعیین دیدگاه ها آشنا باشند. نک

ر دارد و اینکه اهداف مدیریت دانش در راستای اهداف سازمان قرارگیرد و به مدیریت دانش به صورت فرایند نگریسته شود که کل سازمان را دراختیا

 [5با اتمام یک پروژه این فرایند پایان نمی پذیرد بلکه شروعی برای موفقیت های بعدی می باشد. ]

دانش تنها داراییشناخته شده ایی است که وقتی دیگران درآن سهیم می شوند، افزایش می یابد. مفهوم سرمایه اجتماعی از دارایی های مهم 

 یت دانش کمک کند و برای سازمانها مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند.هرسازمانی است که می تواند در مدیر

( پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش وعملکرد ممتاز مستمر انجام داده ودرآن نشان دادند که سازمان هایی 2005هافمن وهمکاران )

یشتری در مدیریت دانش دارند نسبت به سازمان هایی که سطح سرمایه که درآنها سرمایه اجتماعی درسطحی قابل توجه وجود دارد، قابلیت های ب

 [6] اجتماعی درآنها پایین است.

( در سال پژوهش خود نشان داده اند که نقش سرمایه اجتماعی در بهبود مدیریت دانش، منجر به کسب عملکرد باال تر در 2003تایمون واستامف)

 [7] سازمان می شود.

دو  نیا تیاهم زانیدو انجام شده، م نیبه ا کینزد ییو مولفه ها یاجتماع هیدانش وسرما تیریکه در مورد مد یو داخل یجخار یبامرور پژوهش ها

 مولفهکه بر  یاثر نیدارند و همچن گریکدیدو مولفه بر نیکه ا یروشن گشته واثرات شیازپ شیارزش ب جادیسازمان ها درا یدیناملموس اما کل ییدارا

 .دیگرد انیدانش دارند نما یبهبود عملکرد و به اشتراک گذار ،یمشارکت وهمکار ،یرقابت تیارزش، مز جادیا ،یسازمان یریادگی لیباز ق گرید ییها

 برند مداری -2-3
د برای سازمان ایجابرندمداری مبحثی برای جهت دهی شرکت برای گسترش بازار یابی است در این جهت دهی اعتقاد بر این است که اولین گام 

کت را مزیت رقابتی در بازار هدف است برندمداری به مفهوم تضمین برند است که با ویژگی های دراسترا تژی بازار یابی شناخته می شود و مسیر شر

اهد در بخش های برنامه ریزی وبازاریابی استراتژیک را گسترش می دهد که شرکت با قرار گرفتن دراین مسیر استراتژیک به ثبات و پایداری خو

ر جهت رسید. برخورداری از برندی قدرتمند در موفقیت فعالیتهای تحقیق وتوسعه راه گشاست وتصورات سازمان از آینده فعالیت ها وخالقیت ها را د

تاثیر از  ارزش آفرینی کسب وکار هدایت می کند. برند مداری هم تاثیر مستقیم ومثبت وهم تا ثیر غیر مستقیم بر عملکرد کسب وکار دارد. که این

ه برند طریق نو آوری وتمایز برند مشخص می شود که درنتیجه افزایش عملکرد برند از طریق ایجاد آگاهی های برند ووفاداری برند، تصور وذهنیتی ک

ها را موجب می به مشتریان می گذارد و......موجب افزایش عملکرد مالی شرکت میشود. عملکرد مالی نیز به نوبه خود باعث بهبود عملکرد شرکت 

 [8شود. ]

 تفکر سیستمی -2-4

تفکر سیستمی نگرشی است که درتمامی علوم مطرح است چرا چرا که درتفکر سیستمی سازمان، به عنوان سیستم دیده شده وبا توجه به ویژگی 

بروز تفکرسیستمی در میان کارکنان های سیستم روابط سازمان مورد بررسی ومطالعه قرار می گیرد. یکی از مشکالت مهم درسازمان های امروزی 

 ومدیران واحدها، اعمال تفکر سلیقه ایی به جای تفکر سیستمی، پراکندگی نظرات فردی و......است .

شناخت مبتنی بر تحلیل وترکیب در جهت دستیابی به درک کامل وجامع یک موضوع در پیرامون خویش است. ازسوی تفکر سیستمی، فرایند 

وری، دیگراهمیت وتاثیرعامل نیروی انسانی دربهره وری و کارایی سازمانها توجه به این عامل را ضروری می سازد که عملکرد خوب به معنای بهره 

است .شاخص هایی که برای ارزیابی عملکرد از دیدگاه سای نیک وپیتر دراکر برشمرده شده است تاحدی  کیفیت ،سود آوری و مشتری مداری

مدیریت کیفیت فراگیر ومدیریت بر مبنای هدف است که در چرخه مراحل مدیریت عملکرد منعکس میگردد. همچنین دررابطه با شاخص هایی که 
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معیارها باید خصوصیاتی داشته باشند که دقت واثر بخشی ارزشیابی را افزایش دهد این خصوصیات برای ارزشیابی عملکرد به کار برده می شونداین 

 [9عبارتند از: دارا بودن اعتقاد درزمان های مختلف ویا توسط افراد و روش های مختلف. ]

 تناسب فرد باشغل-5-2
ملکرد موثر است.  تناسب فرد با شغل خویش به صورت مستقیم با میان فرد وسازمانی که در آن مشغول به کار است به طور مستقیم درافزایش ع

جه به نحوه عملکرد رابطه داشته است به گونه ایی که فرد هر چه خودرا با شغل خویش واهداف آن همخوان تر ببیند عملکرد باالتریخواهدداشت.  تو

ی یکی از کلیدی ترین محورهای فعالیت های سازمان است.  براین منابع انسانی وحفظ انگیزه های کاری کارکنان درجهت حفظ و افزایش بهره ور

ن اساس مدیران سازمان باید هنگام جذب نیرو وگزینش نیروی کار خود، انگیزه های فردی آن شخص را نیز در نظر داشته باشد. از این رو مدیرا

 دقت کافی به عمل آورندتا بهترین نتایج را حاصل نمایند.سازمان باید در انتخاب نیرو واینکه هر فرد درکدام قسمت مشغول به کار شوند 

 

 جارچوب تحقیق 3
 : نتایج تحقیقات گذشته1 جدول

 نام نویسنده

 

 عنوان مقاله
 سال

 نتیجه

 وحیده اسهر لوس

 اسماعیل داداشی

تاثیرهوش معنوی مدیران 

 1390 برعملکردکارکنان

این تحقیق تجربه نوینی درخصوص هوش معنوی است ودر 

دتوجه به مفهوم هوش معنوی وکاربرد آن در محیط های مور

 [1] کاری سازمانهاصحبت می کند.

 جان مک دانلر

 

 مدیریت دانش

1381 

 

دانش نوعی قدرت است که برای پیشرفت افراد استفاده می شود. 

پیشرفتهای علمی به قدرت تمدنها وپیشرفت فرهنگ ها کمک 

ی برخوردارند که وجوامعی از مدیریت دانش باالی  کرده است

ازسرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند. پس سرمایه اجتماعی در 

 [3بهبود مدیریت دانش نقش مهمی ایفا می کند]

تعاریف ونظریات والگوها درمورد  احمد پور داریانی

 1381 مدیریت دانش

جوامع امروز روبه صنعتی شدن می رود واین جوامع جوامعی 

ن جوامع فناوری های نیروافزا جای اطالعاتی می باشد که درای

 [4خود را به فناوری های دانش افزا داده است.]

 صفری زاده

 مرادی

برند مداری وبهبود عملکرد 

 1394 شرکتها

برند مداری سازمان را در مسیر استراتژیک به پایداری می رساند. 

داشتن یک برند قدرتمند در موفقیت یک سازمان بسیار راه گشا 

 [8است.]

میرحسین ا

 امیرخانی

 

کاربرد مدیریت دانش در بهبود 

 عملکرد
1384 

مدیریت دانش به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید استراتژی 

نظام مند و فرایندهای تعریف، دستیابی ،انتقال و به کارگیری 

اطالعات افراد سازمانها است که موجب خالقیت و نوآوری و ایجاد 

 [5بهره وری میشود]

 یار سعادتاسفند

 فیشانی

سید محمد علی 

 تجریشی

 

مدیریت منابع انسانی. تفکر 

 سیستمی

 وبهبود عملکرد

 

1378 

 

 

گسترش تفکر سیستمی با بهبود عملکرد کارکنان رابطه مستقیم 

وجود دارد. تفکر سیستمی یک نوع نگرش است که درتمامی علوم 

 مطرح است. زیرا روابط سازمان باتوجه به ویژگی های سیستم

 [9مورد بررسی قرار می گیرد]

 فقهی

 فرهمند

 مدیریت کارکنان

1388 

میان افراد و مشاغلی که در آن مشغول به کار هستند رابطه ایی 

وجود دارد که هرچه فرد با شغل خود متناسب تر باشد وهمخوانی 

 [10داشته باشد عملکرد موفق تری خواهد داشت]
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 : مدل  محقق ساخته1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -4

سازمان با توجه به آنچه تا کنون در مورد عوامل موثر دربهبود عملکرد یک سازمان آوردیم به این نتیجه می رسیم که دریک سازمان تمام اجزای آن 

اید درجهت باال بردن وارتقاع باید رو به پیشرفت عمل کنند به این معنا که رهبری ،کارمندان سازمان ،ارتباطات،دانش سازمان وعوامل دیگر همه ب

توانیم عملکرد سازمان باشد، این را باید درنظر داشته باشیم که با ایجاد تفکر سیستمی و مدیریت دانش سازمان و باالبردن سطح علم کارکنان می 

 اد میشود: سازمان را در جهت باال بردن کیفیت عملکرد ودر نهایت پیشرفت کسب وکار هدایت کنیم. در این راستا پیشنه

 درراستای تناسب فرد با شغل:

 ( تالش شود تا افراد را درسازمان براساس تحصیالت و تجربیات مرتبط انتخاب کنند. تا کارها بهتر انجام شود.1

 ( در انتخاب افراد به عالقه افراد نسبت به کاری که قرار است انجام دهند توجه شود.2

 در راستای مدیریت دانش:

 دریک سازمان باید گسترش یابد و مدیریت شود. تا افراد دیگر نیز از آن استفاده کنند.(علم و دانش 1

 (دانش سازمان به نحوی مدیریت شود که همه فعالیت ها در راستای رسیدن به اهداف سازمان قرار گیرد.2

 ی جوان و تازه وارد که جایگزین می شوند انتقال یابد.(تجربیات و دانش مربوط به سازمان از افراد قدیمی ترکه درشرف باز نشستگی هستند به نیرو3

 در راستای رهبری:

 (رهبری ومدیریت می تواند با برقراری روابط درست و منعطف با کارکنان به آنها انگیزه بهتر تالش کردن را بدهد.1

ا مدیر خود مالقات داشته باشند و مشکالت خود را (با در دسترس بودن مدیر یک سازمان به این منظور که کارکنان بدون وجود موانع بتوانند ب2

 [10مطرح کنند جو حاکم بر سازمان دوستانه تر شده وباحل مشکالت آنها وفاداری نسبت به سازمان بیشتر خواهد شد.]

 در راستای برند مداری:

 ازمان را برجسته تر نشان دهند.(یک سازمان باید برروی برند خود تمرکز داشته باشد. یعنی با تمام فعالیت های خود برند س1

 (سازمانها با فعالیت های عام المنفعه نسبت به برجسته تر شدن برند اقدام نمایند. 2

ان (برند یک سازمان معرفی کننده کل سازمان است پس برند یک سازمان را باید به بهترین نحو معرفی کرد. این امر به کیفیت فعالیت های سازم3

 نیز بستگی دارد.

 راستای تفکر سیستمی: در

 (اجرای تفکر سیستمی برخروجی های سازمان واهداف آن تاثیر مستقیم دارد.1

 (تفکر سیستمی مانند زنجیره ایی است که باعث ارتباط همه قسمتهای یک سازمان می شود. به عبارت دیگر نوعی هم راستا سازی است برای تالس2

 ین نوع تفکر از رهبری در سازمان آغاز می شود.همه سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان. ا

 

 

 سپاسگذاری

 باتشکر وسپاس فراوان از اساتید بزرگوار دانشگاه جامع علمی کاربردی که ما را درانجام این مقاله یاری رساندند.

 

 

 

 

یشرفت کسب و کاربهبود عملکرد و پ  

تناسب فرد با  مدیریت دانش

 شغل
 تفکر سیستمی برند مداری رهبری
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