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 چکيده

صمیمات نیازمند ت ،لوله با توجه به اهمیت اقتصادی و استراتژيک آنصنعت و کنترل فرآيندهای  مديريت

ه است. و به هم پیوست کاملبا رويكردی و  آينده نگر و طراحي ظرفیت های جديد با تكنولوژی پیشرفته

علم پويايي سیستم مي باشد. اين علم توانايي شبیه  يكي از ابزارهای مديريتي بر اساس اين نگرش،

مختلف را دارد، به کمک اين شبیه سازی و همچنین گردش کار و فعالیت های سازی زنجیره تامین 

شبیه سازی، تسريع و  از هدف عمده اين روش .گرددمي  نمايانپیامدهای نامشخص تصمیم گیری ها 

ورودی ها و خروجي های و در نهايت شناسايي نقاط قابل و کنترل  ها تسهیل يادگیری رفتار سیستم

 .در شرايط فعلي و آينده استبهبود در سیستم و تبديل آنها به نقاط قوت 

با روش پويايي سیستم ها برای  شرکت لوله سازی اهواز بهره وری استراتژيکمدل طراحي  در اين مقاله

 .ن، تهیه و توسعه داده شده استشناخت و ارزيابي روند و شناخت عوامل اثرگذار بر آ

 لوله های نفت و گاز و پتروشیمي و آبرسانيدر اين تحقیق سعي شده است ساختار ظرفیت سازی، تولید 

تامین ما يحتاج مشتريان وفاداری آنها به ، سود حاصل از فروش، در تمامي انواع و سايزهای مختلف

در چارچوب تفكر سیستمي و ابزارهای  مدل شده و علوله برای انتقال سیال گاز و مايو تقاضای  سیستم

اجرا شود. در اين راستا ابتدا متغیرهای اصلي  Vensim افزار نرم محیط و در دينامیكيسیستم 

شناسايي و روابط آن ها در قالب حلقه های علي تدوين گرديده، سپس با طراحي مدل اصلي و در قالب 

افزار شبیه سازی شده است. مي توان به اين مدل متغیرهايي  انباشت جريان تكمیل و در نرم هاینمودار

پس از اجرای مدل و آزمودن آن  ايش کرد.و هر نوع استراتژی و راه حل را در مدل آزم اضافه نمود

تعدادی متغیر به عنوان متغیر اثرگذار معرفي شدند، تعدادی از اين متغیرهای حساس مدل در دست 

تغیرها منمي باشند که پیشنهاد شد برای آن  سازمانر در کنترل مديران و تعدادی ديگ گرندگانتصمیم 

. مدل فعلي بهره وری استراتژيک را در قالب کلي صنعت مدل سازی جداگانه ای انجام شود اين نیز در

 به صورت گردش کار در نظر گرفته و تمامي موارد عارضه يابي در سازمان را کنترل مي نمايد.

 پويايي سازی مدل بهره وری استراتژيک، های مؤلفه بهره ور، تولید تمسیس :يديکل واژگان
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 مقدمه

عال و اثر فنقش ره وری و توجه به الزامات، ت و بهود کیفیست، بهببا تأکید بر حفظ محیط زيصنعت تولید لوله در ايران 

در سال های متمادی و . ا اهمیت استراتژيک دارد. زيرمنافع ملي داردبرای توسعه تجارت داخلي و جهاني  بخش در عرصه

متخصصان داخلي با تكیه بر دانش فني ، اقتصادی مواد اولیه صنايع فوالدی خصوصا لوله خصوصا اخیر با توجه به تحريم

اولیه  دتوانستند که بهترين راه حل ها برای رفع نیاز مشتری را برای اين موضوع پیدا کند و خودکفايي در زمینه تامین موا

 برای تولید لوله را فراهم سازند.

توان به انرژی  از آن جمله مي ي است.سبي فراوانای نت هوالد، دارای مزيد فکشور ما درحال حاضر، از نظر شرايط تولی

کار جوان  ، برخورداری از نیرویهمچنین آلیاژها و مواد معدني و شیمیاييسوز، ، سنگ آهن و مواد اولیه نتکافي و ارزان قیم

اين ي انازار جهابتي را در بؤثرو رقش مد نقو متخصص ارزان قیمت اشاره کردکه بادستیابي به فنآوری نوين تولید مي توان

ه ند با در نظر گرفتن متغیرهای کلیدی عرضبا در نظر گرفتن مجموع عوامل فوق الذکر ارائه مدلي که بتوا. ايفا نمايدمحصول را 

ي م ،نمايد ازیبیه سنعت را شتغییرات اقتصادی اين ص ينده، روند آلوله سازنايع محصوالت نهايي و میاني صه و تقاضای کلی

ای خاص محصوالت و سرمايه ره هعه زنجیور توسه منظشور بک لولهنعت ش ارزنده ای در کمک به تصمیم گیران صد نقتوان

 .باشد داشتهی اقتصادی در اولويت برای کشور قرار دارند اپارامتره اظلح هب هک داص تولیهای خگذاری بر روش

ه است، استفاده شد بهره وری استراتژيکبار از شبیه سازی سیستم داينامیک جهت مدلسازی  اولیندر اين تحقیق برای 

د امل تولیلي شباشد. متغیرهای اص مي لوله و انتقال سیال گاز و مايعد محصوالت ي در تولیتراتژی کلک اسه يیدن بو هدف رس

 تامین ماليصاص يافته برای ه اخت، بودجلوله ساز های داخليظرفیت  ،محصوالت اين، واردات و صادرات لوله در انواع مختلف

ای اين .. مي باشد. افق زماني بر.سود نهايي و صوالت،ادرات محصهمچنین روش و ل از فسود حاص ،پروژه های استراتژيک 

 .های پنج ساله دارد ه برنامه توسعه کشور دورهرا کتحقیق پنج سال در نظر گرفته شده، چ

 

 پژوهش پيشينه
 ميعل فرهنگ در واژه اين که است سالي چند. است بودن مولّد و بودن بارور تولید، قدرت معنای به به لغت در هره وریب

 کلمه و است شده مشتق ور بهره ی واژه از که است مصدر حاصل ادبي رنظ از وری بهره لغت. است شده رايج کشور اداری و

 نای بهره بردن، با فايده بودن، سود بردن و کامیابي معني شده است. مع به معین فارسي فرهنگ استناد به ور بهره ی

درت تولید، قابلیت در برخي نوشتارهای تحقیقاتي برای واژه ی بهره وری معادل های ديگری مانند راندمان، بازدهي، ق

 .)1384متقي،(تولید برگزيده شده است

وری عبارت است از بازدهي و کارآيي درتولید که توسط  بهره: است شده تعريف چنین وری بهره در فرهنگ آکسفورد

عبارت است  (ILO) تعريف بهره وری از نظر سازمان بین المللي کار .برخي از روابط بین ستادها و نهادها اندازه گیری مي شود

به عبارت ساده تر بهره وری عبارت است از نسبت مقدار کاال يا خدمت تولید شده به  .از: نسبت بازده بر منابع مصرف شده

نیز بهره وری را اين چنین تعريف مي کند: بهره وری درجه  (EPA) منابع به کار رفته در جريان تولید. آژانس بهره وری اروپا

هر يک از عوامل تولید است. بنابراين بهره وری يک ديدگاه فكری است که همواره سعي دارد آنچه را که  ی استفاده ی مؤثّر از

در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتني بر اين عقیده است که انسان مي تواند کارها و وظايفش را هر روز 

 .بهتر از ديروز به انجام برساند

ه وری را اين گونه تعريف مي کند: هدف از بهبود بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع مرکز بهره وری ژاپن بهر

 افزايش اشتغال، کوشش برای ،گسترش بازارها،تسهیالت و غیره به طريق علمي و با کاهش هزينه های تولید ،نیروی انساني

به نفع کارکنان، مديران و مصرف کنندگان باشد. هیأت ملّي افزايش دستمزدهای واقعي و بهبود معیارهای زندگي آن گونه که 

بهره وری سنگاپور بهره وری را اين چنین تعريف مي کند: بهره وری عبارت است از يک نگرش فكری که برای رسیدن به بهبود 

ه عمل تبديل مي تالش مي کند و به آن دست مي يابد و هم چنین سیستم ها و مجموعه ای از فعالیّت ها که آن نگرش را ب

 .)1384متقي،(کند 
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 وظیفه و موضعي عملكردی، های تعريف کندريو و کريمر .کند مي تعريف نهاده و بازده بین نسبت را وری بهره فابريكنت

 .کنند مي ارايه ها عامل کلي و جمعي وری بهره و منفرد يا منحصر عامل وری بهره برای ای

در کمترين زمان و يا کمترين ضايعات و غیره  یّني از محصول با کیفیّت عالي،کارايي به اين معنا مي باشد که حجم مع

بدست آيد. اثر بخشي ناظر است بر اين که آيا نتايج به دست آمده يا ستاده منطبق با هدف های مورد انتظار مي باشد يا خیر؟ 

 .(1389،به نقل از آسترکي، 1993)پوتي،

 

 ينتایج تحقيقات پيشين کشور

باعنوان تعیین میزان رابطه ی سالمت سازماني با بهره وری حوزه ی ستادی  تحقیقيدر  (1389هار و صفايي)شعباني، ب

 مستقیم سازمان تربیت بدني کشور از ديدگاه کارشناسان به اين نتیجه دست يافتند که بین سالمت سازماني و بهره وری رابطه

 دارد. وجود داری معني و

 

 لمللیبين انتایج تحقيقات پيشين 

تحقیقي با هدف بررسي اثر محیط کاری بر بهره وری معلمان دبیرستان ها در نیجريه به اين نتیجه  در( 2011) دورا آتافیا

رسید که بین محیط کار و بهره وری معلمان رابطه وجود دارد. او بررسي کرد که برای باال بردن بهره وری معلمان بايد توجّه 

و تجهیزات مدرسه، میزان تحصیالت افراد،ايجاد محیط صمیمي و مطلوب در محیط کار و ارتباط ويژه ای به افزايش امكانات 

 .مطلوب درون سازماني انجام داد

 

 سيستم هاي پویایی سازي مدل

نیاز به شناخت رفتار افراد و سیستم بر  ،مطابق گردش کار فرآيندهای سازمان ،در ساختارهای کالن و خرد يک سازمان

مالت تعا .الت وجود دارد. اين تعامالت تا رسیدن به هدف نهايي سازمان نیاز است بر خروجي سازمان خود تمرکز کنندنحوه تعام

در واقع نیازمند سیستم های دينامیكي هستند که نحوه رضايت  ،بین بخشها و نحوه نگرش سیستم هر کدام از اين مدل ها

 هدفمند سازد. ،دام از ساختارهای کلي نظام ساختارمندی مشتريان را رقم بزنند و راه را برای هرک

 ممكن خط مشي های است تا سیستم روابط مورد در ديدگاهي و بدست آوردن درك پويا سیستم سازی مدل از هدف

 رهبری محققین به از گروه يک توسط 1950دهۀ  اواخر در بار اولین برای تكنیک اين .بررسي نمايد را سیستم بهبود برای

بلند  تصمیم گیری روش يک وشبیه سازی لسازیوی برای مد .Coyle, 1996) (شد  داده توسعه MITدانشگاه  در ترفارس

 تدوين چون مسائلي برای ،تكنیک کرد و سپس اين سیستم استفاده های پويايي از صنعتي، مديريت پويای مسائل در مدت

 افزارهای نرم پويا، های سیستم سازی مدل برای .شد گرفته اربك مختلف کسب وکارهای در و خط مشي گذاری استراتژی

 مناسب نرم افزار يک (ونسیم افزار نرم از مطالعه مورد سیستم سازی شبیه منظور مقاله به اين در. ه استشد ارائه متعددی

 .است شده استفاده ،) پويا های سیستم سازی زمینه مدل در

 بسیار تحقیقات ،حلیل سیستم پويا بر اساس گردش کار سازمان و اهداف سازمانيدر رابطه با بهره وری استراتژيک و ت

 اجزای بین ارتباط برقراری جهت که شد سعي موضوع اين بحث پیرامون برای دلیل همین به .آمده است عمل به اندکي

ه پژوهشگر در سازمان های نظرات خبرگان و همچنین با تكیه بر سوابق تحلیل سیستم ها و ممیزی چندين سال از سیستم،

 مختلف و روابط تعريف شده در اين زمینه استفاده گردد. 

 

 پژوهش شناسی روش
 پژوهش اين در .است آزمايشي ها شبه داده گردآوری روش حیث از و کاربردی هدف، نوع از رو پیش پژوهش روش

شبه  بخش در همچنین و اينترنتي ایسايته و نشريات و تخصصي، مقاالت کتب از تحقیق، تئوريک مباحث پوشش برای

خبره و همچنین سابقه چندين ساله پژوهشگر در تحلیل سیستم های سازمان  افراد نظرات از گیری و بهره مصاحبه از آزمايشي
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کلیه مديران ارشد سازمان  حاضر پژوهش در آماری جامعه .است شده استفاده های مختلف و ممیزی هرکدام از اين سازمان ها

 در دسترس خبرگان نظرات از جريان و معلولي - علّي نمودار ساخت و تعیین متغیرها يران میاني و عملیاتي است برایو مد

 .است شده استفاده تئوريكي روش نمونه گیری و

با توجه به گستردگي موضوعات مربوط به بهره وری سازمان در هنگام تصمیم گیری در سطوح کالن دارای ابعاد زيادی 

ورودی و خروجي های اين  ،1لذا در جدول شماره  ،مي تواند متغیرهای ورودی و خروجي زيادی را به خود بگیرداست و 

 نشان مي دهیم. ،سیستم را با توجه به قابلیت پروژه محور بودن سازمان های مورد مطالعه در نظر گرفته شده است

قابلیت مشترك 

 سازمان
 توانمند سازهای سیستم

 شايستگي

متقابل نوآوری  وظايف با های گروهي تیم های فعالیت بر تمرکز -توسعه مستمر  و يادگیری آموزش،

 –مستمر  تأمین کنندگان بهبود با نزديک ارتباط -سازمان  يكپارچگي -ها  سازمان ساير با شراکت -

 - )داتنظام پیشنها( دجدي و نو های ايده از تقدير - )پشتیباني(فروش  از پس خدمات -کیفیت 

 و نوگرايي تحول فرهنگ ترويج -سازمان  در نوانديشي و تفكر -فرهنگ  ايجاد و بسترسازی

 انعطافپذيری
 -تولید  انعطافپذيری -سیستم  بر سرمايه گذاری –فعالیتها همزمان اجرای -فرايندها پذيری انعطاف

 خدمات پذيری انعطاف -چند مهارته  و منعطف کارکنان

 تغییرات به العمل عكس زمان -بازار  حال تغییر در نیازهای به پاسخ پاسخگويي

 تجارت الكترونیک بر گذاری سرمايه فناوری اطالعات

 کارکنان
مهارت  رساني بروز -کارکنان  به پرداخت -کارکنان  رضايتمندی -کارکنان سازمان  به اختیار تفويض

 کارکنان

 اجرا حال در پروژه های –پروژه  تعريف -جديد  خدمات -به بازار  جديد خدمات ارائه زمان خدمات

 پروژه خدمات هزينه -شده  انجام پروژه های تحويل -انباشته  سود -درآمد –قیمت  مالي

 مدرن سخت افزاری و تجهیزات های روی تكنولوژی گذاری سرمايه تكنولوژی

 پروژه ها موقع به تحويل -پروژه ها  تكمیل در سرعت سرعت

 مشتری
 -بازار  سهم -بازار  تقاضای -مشتريان  وفاداری -مشتريان  با نزديک ارتباط -مشتريان  تمندیرضاي

 سازمان تقاضای

 پژوهش هاي یافته :منبع

 

 بین آنها روابط وو فرآيندهای شرکت لوله سازی اهواز  سیستم بر مؤثر عوامل که است اين حاضر پژوهش اصلي سؤال

 اختیار در را راهنمايي خطوط بلكه ،ندارد استاندارد جهاني الگوی يک روش که اين داشت توجه بايد البته است؟ شكلي چه به

 گذارد و اين خطوط را به صورت يک مدل معنا دار تبديل نموديم. مي

 

 پژوهش هاي یافته
 آن بهتر كبرای در سیستم يک ساختار که شود مي استفاده ابزارهايي از معموال ،سیستمي تفكر در يک کلي طور به

 است الزم .هستند سیستمي برای تفكر مهم ابزار دو جريان، نمودار و معلولي -علّي در اين خصوص نمودار .شود داده نمايش

 مسئله آن خاص جريان و معلولي- علّي نمودارهای ،باشد استفاده هم قابل عمل در که پويا سیستم از مدل يک توسعۀ برای

 .کرد تهیه را

به صورت نمونه موردی برای شرکت لوله سازی اهواز در نظرگرفته شده  ،معلولي برای اين مدل– علّيو  نمودار جريان

 است که نمودار های مربوطه ترسیم شده است.
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 مسئله معلولی -علّی نمودار

 جهان از ما درك بهتر به منجر که است سیستم ها و سازمانها های پويايي تكنیک ابزارهای از يكي معلولي -علّي نمودار

 جريان نمودار توسعۀ زيربنای کرده و مشخص را متغیرها بین روابط نمودار، اين .مي شود مرتبط در فرآيندها به هم و پويا

 -علّي کرد. نمودارهای بیان را موضوع يا مسئله يک گردش کار کامل مي توان ،يكديگر به حلقه چندين اتصال باشد. با مي

 پیچیده موضوعات به نسبت عمیقتر بینش و بهتر ارتباط و فهم از جزئي يک بلكه ،باشند کامل توانند تنهايي نمي به ،معلولي

بدون فايده و صرف  معلولي،-  علّي نمودار ترسیم ،هستید آن بهتر فهم به مايل که موضوعي انتخاب مي باشند. بدون را دارا

 زمان بیهوده خواهد بود. 

تجربیات چندين ساله انجام تحلیل سیستم شرکت های مختلف همراه با ممیزی سیستم  براساس ،معلولي -علّي نمودار

آنها و در نهايت کنترل گردش کار  بین روابط تعیین و پژوهش متغیرهای برای شناسايي تحقیق پیشینۀ و ادبیات مرور و ها

 گردد.  مي تهیه ،فرآيندهای سازمان

بعنوان تقويت  Rمعلولي حلقه  -علّي ارائه شده است. در نمودار 1شكل  در معلولي -يعلّ نمودار پژوهش، اين مسئله برای

 مي باعث را آن بیشتر افزايش ،بازخورد در کند که مي عمل ای گونه به حلقه متغیر يک افزايش با کننده سیستم بوده يعني

 از مانع بازخور حلقه حلقه، آن در متغیر يک افزايش با کننده تعريف مي شود يعني که متعادل ،Bحلقه  شود. همچنین

 گرداند. بازمي تعادل حالت به را آن مقدار و شود مي آن متغیر حد از بیش افزايش

 

 معلولی شرکت لوله سازي اهواز –نمودار علی  1شکل 

 

 يادگیری زش،دوره های آمو افزايش ،R1حلقۀ  در که نمود بیان توان مي حلقه های موجود در نمودار تشريح مورد در

وظايف و مسئولیت  با های تیم و آنها انعطاف افزايش ،کارکنان مهارت بروزرساني و افزايش به منجر ترتیب به مستمر، توسعه و

 مي شود.  منجر مستمر، توسعه و يادگیری آموزش، های افزايش دوره به نیز امر اين و شده سازمان در متقابل های

تعریف پروژه

عایدی
فروش

تحویل پروژه

پروژه
درحال اجرا

<یراذگ شزرا>

هزینه خدمات

منفعت

بهبود مستمر

کیفیت

رضایتمندی
مشتری

وفاداری مشتری

سهم بازار

تقاضای سازمان

تقاضای بازار

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

پشتیبانی از پروژه های
تحویل داده شده

+

تحویل به موقع
پروژه

سرعت در تکمیل
پروژه

+

+

زمان ارائه خدمات
به بازار

معرفی خدمات
جدید

پاسخ به نیازهاي در
حال تغییر بازار

یکپارچگی
سازمان

+

+

+

+

+

و فطعنم نانکراک>
چند مهارته>

+

اجرای همزمان
فعالیت ها

انعطافپذیری
سازمان

انعطافپذیری
خدمات

شراکت با سایر
سازمان ها

+
+

+

+ سرمایه گذاری بر
روی سیستم های
انعطافپذیر تولید

+

زمان عکس العمل
به تغییرات

+

+

ارتباط نزدیک
با مشتریان

+

سرمایه گذاري روي
فناوري هاي سخت

افزاری نوین

+

منفعت 1

+

تقدیر از ایده هاي
نو وجدید

+

سرمایه گذاري بر روي
تجارت الکترونیک

+

ارتباط نزدیک با
تامین کنندگان

+

+

نواوری

ارائه ایده های
جدید و نو

+

+

هئارا> ه هدیا  ون یا
و جدید>

+

اجراي همزمان
فعالیت ها

+
رضایتمندي

کارکنان

پرداخت به
کارکنان

+

<2 تعفنم>

+

تقدیر از ایده هاي نو
و جدید1

+

کارکنان منعطف و
چندمهارته

تمرکز بر فعالیت
های گروهی

تفویض اختیار به
کارکنان سازمان

تیم های با وظایف
متقابل

بروز رسانی مهارت
کارکنان

+

+

+

+

+
+

آموزش، یادگیري
و توسعه مستمر

+

ترویج فرهنگ تحول
ونوگرایی

+ بسترسازي و ایجاد فرهنگ
تفکر و نواندیشی در سازمان

+

+

فطعنم نانکراک>
وچندمهارته>

یدنمتیاضر>
کارکنان>

+

+

<1 یدیاع>

+

+
+

-

R3B

B1 0B 0

B1B 1

R1B 1 0

+
R2B 1 1
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ويض اختیار به کارکنان بخشهای فرآيندهای سازمان باعث افزايش تمرکز بر فعالیت افزايش تف R2حلقۀ  در همچنین

 های گروهي و افزايش تعداد کارکنان منعطف و چند مهارته را خواهد شد که اين موضوع باعث چابكي سیستم مي شود.

سازمان،  بازار سهم ازمان،س به ايشان وفاداری افزايش به منجر ترتیب به مشتری، مندی افزايش رضايت ،R3در حلقه 

 مي سازمان سود و سازمان درآمد ،مشتريان به پروژه تحويل مي شود، تعريف سازمان توسط که هايي پروژه سازمان، تقاضای

 شود. 

 خدماتي کیفیت نهايت در و شوند مي انجام سازمان در بهبود مستمر به منظور که هايي پروژه سازمان، سود افزايش با

شود و در نتیجه سهم  مي مشتری رضايت افزايش به منجر شرايط، اين و يافته افزايش ،دهد ارائه مي مشتريان هب سازمان که

 بازار نیز افزايش چشمگیری خواهد داشت.

 انجام سازمان در مستمر بهبود منظور که به پروژه هايي ،سازمان سود افزايش با نمود که بیان مي توان ،B1در حلقه 

 رضايت افزايش به منجر ،شرايط اين که يافته افزايش ،دهند مي مشتريان ارائه به سازمان که خدماتي کیفیت و شوند مي

 تقاضای سازمان، سهم بازار سازمان، به نسبت وی وفاداری افزايش به منجر ترتیب به مشتری، رضايت شود. افزايش مي مشتری

 پروژه افزايش شود. با مي اجرا دست در های آن، پروژه به دنبال و مي شود تعريف سازمان توسط که هايي پروژه سازمان،

 مي سود در سازمان کاهش به منجر مسئله اين که يافته افزايش ها پروژه هزينه انجام يا خدمات هزينه اجرا، دست در های

 شود.

 

 مسئله جریان نمودار

 مسئله به مربوط نمودار جريان تهیه به اقدام د،ش تشريح آن های حلقه از برخي که معلولي- علّي نمودار تهیه از پس

 ها جريان قالب در را بازخوری ساختار که نموداری است آخرين جريان، نمودار منجر شد. بهره وری استراتژيک مدل طراحي

که ساختارهای کند. يكي از مهمترين بخشها و اخرين مرحله ای خواهد بود  بازنمايي مي اطالعاتي و فرآيندها ،فیزيكي مخازن و

بازخوردی را در قالب جريان کلي از حالت فیزيكي و دينامیكي ارائه مي دهد که در واقع ارتباط نهايي فرايندها را در عوامل 

 ورودی خود نشان مي دهد.

 نرخ .شود مي گفته سطح متغیرهای ،متغیرها اين به .مي بايد کاهش يا افزايش متغیرها برخي مقدار سیستمي هر در

توسط نرم افزار  2 شكل در ،معلولي– علّي مدل جريان نمودار .مي شود نامیده جريان متغیرها نیز اين کاهش يا فزايشا

VENSIM است شده داده طراحي و نشان.  
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 نمودار گردش کار جریان فرایندها بر اساس ورودي و خروجی 2شکل 

 

 
 

 آن اعتبار و مدل تست

 موقعیت درگیر که برای افرادی مدل آن بايد ،باشد مفید ها سیاست تحلیل و تجزيه در شده تهساخ مدل اينكه برای

 آزمون مورد ،سیستم تجربي رفتار سازی شبیه در توانايي آن کمک به ،مدل سنتي شكل به .باشد اعتماد قابل ،هستند مربوطه

کارکنان مبتدی
کارکنان منعطف و

چندمهارته

کارکنان نواور

استخدام

آموزش، يادگیری و توسعه
مستمر

خروج از سازمان 1

+ ++

درامد
+

سرعت در تكمیل پروژ

خروج از سازمان 2

+

+

پروژه در حال اجرا

زمان عكس العمل به
تغییرات

کارکنان
+ +

+

پرسنل مورد نیاز

تعريف پروژه

+

+

خروج از
سازمان 3

اجرای همزمان فعالیت
ها

+

يكپارچگي سازمان

+

تحويل به موقع پروژه های
تعريف شده

+

پاسخ به نیازهای در حال
تغییر بازار

+

معرفي خدمات جديد

رضايتمندی مشتريان

+

+

مشتريان راضيمشتريان

+

+

+

عدم خريد مشتری از
سازمان

کیفیت

خدمات پس از فروش

+
+

+

مشتری ناراضي

وفاداری مشتريان

+

f6

+

+

سهم بازار

+

f7

+
انعطافپذيری خدمات

+

زمان ارائه خدمات جديد
به بازار

-

تقاضای سازمان

+

نرخ پذيرش پروژه

پروژه در حال
اجرا .

+
++

سرعت در تكمیل پروژه

-

+

هزينه خدمات يا انجام
پروژه

+

ساير هزينه ها

+

ارائه ايده های نو و جديد

+

+

قدرداني از ايده های نو و
جديد

+

+

آموزش، يادگیری وتوسعه
مستمر

+

سطح بلوغ کاکنان
سازمان

ترويج فرهنگ تحول
ونوگرايي بسترسازی و ايجاد فرهنگ+

تفكر و نوگرايي

+

+

f2

+

رضايتمندی کارکنان

+
کارکنان.

+
+

-

قدرداني از ايده
نو و انديشه

+

کارکنان
نواور.

+

+

پروژه های بهبهود

+

سود انباشته

سرمايه

سرمايه گذاری سرمايه گذاری تجارت
الكترونیكي

سرمايه گذاری روی تجهیزات
مدرن سخت افزاری

+
+

+
+

کل سرمايه گذاری

+

سرمايه گذاری روی سیستم
انعطافپذيرتولید

+
+

انعطافپذيری
سازماني

+

انعطافپذيری
خدمات.

+

سود انباشته.

کارکنان..
کارکنان منعطف و

چند مهارته

+ +

+

f4

+

شراکت با ساير
سازمان ها

اجرای همزمان فعالیت
ها.

++

f3

+
+

تحويل پروژه درامد. هزينه.
++

قیمت +

پروژه های
بهبود +

کیفیت.

+

f1

+

پرداخت مطلوب
به کارکنان

کارکنان....

+

+

پرداخت به
کارکنان

نرخ پرداخت به
کارکنان نواور

+
کارکنان
نواور..

+

+

+

نرخ پرداخت به کارکنان
منعطف و چندمهارته

+

کارکنان منعطف
و چند مهارته..

+

کارکنان
مبتدی.

نرخ پرداخت
کارکنان مبتدی

+ +

قدرداني از ايده های
جديد و نو

+

+
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را اتخاذ  ای بهینه و کلیدی تصمیمات آن کمک به توان مي ،شتگذا سر پشت را تست های اعتبار مدل آنكه از بعد .گرفت قرار

 نمود. 

داده های مدل سیستم پويا از سیستم فرايندهای سازمان جمع اوری شده و در نهايت به صورت میداني و با استفاده 

 نیز حاضر پژوهش . درتوسعه داد مختلف های سازی شبیه و سناريوها برای تست ،ازداده ها و ابزار موجود برای اين سیستم

 حالت تست و مدل اجزای بخشي تست عددی، توابع سازگاری نهايي، تست حد تست از آن اعتبار و مدل تست منظور به

خبرگان و کارشناسان مهندسي صنايع و فناوری  با ،فرايندها شبیه سازی از حاصل نتايج پايان، در شده است و استفاده تعادل

 در انتظار مورد نتايج با انطباق نظر از مدل، از بهدست آمده نتايج مورد بررسي قرار گرفت که تشرک اطالعات و ارتباطات

 مديران مي و است مورد تأيید مدل اعتبار و پايايي که نمود بیان توان گرفتند. مي قرار تائید مورد ،واقعي و عملیاتي دنیای

 کنند. اعتماد آن از حاصل نتايج به توانند

 

 ها سياست لوتحلي تجزیه

 شرکت در فرايندها سطح بهبود و تحلیل با رابطه در بررسي سناريوهايي به اقدام ،فرآيندها جريان نمودار تهیه از پس

روايي  به منجر ،متغیرها واقعي دنیای رفتار با انطباق صورت در که دارد اهمیت جهت اين از اين سناريوها مي شود. بررسي

تطابق اين مدلها با دنیای واقعي مي تواند بستر بسیاری از اهداف سازماني را به صورت کالن در  .ودش مي تئوريكي مدل باالتر

 حالت مثبت قرار دهد و تعاريف کلي را از ديدگاه يک مدل شبیه سازی شده را بر اساس اقتصاد تعريف شده بیان نمايد. 

اني مي توانند کارساز و راهگشا باشند که تصوير شبیه مجموعه فرايندهای سازماني گام به گام در پیشبرد اهداف سازم

 تأيید هدف با سناريوهايي بررسي قسمت اين در سازی شده ان مي تواند بلوغ يک سازمان را به همراه داشته باشد. بنابراين

 .شود مي ارائه سناريوها مورد در توضیحي تنها ادامه در .عملیاتي راهكار ارائۀ هدف با نه شود انجام مي مدل

 سازمان در نوآوری افزايش :اول سناريو -1

 .شود مي ايجاد نیز سازمان در نو انديشي و تفكر فرهنگ افزايش الزم برای بستر ،کارکنان عقلي بلوغ سطح افزايش با

افزايش  پزسنلجانب  از نو و جديد و پیشنهادات ايده ارائۀ و سازمان در نوآور کارکنان تعداد ،فراهم شود بستر اين که زماني

 در نیازهای به درپاسخگويي سازمان توانايي ،نوآوری افزايش عبارتي به يا نو و جديد و پیشنهادات ايده افزايش با .يابد مي

 .کند پیدا مي پررنگ سازمان در بازار نیز ارتقاء نقش که يابد مي افزايش بازار تغییر حال

 پروژه انجام قیمت افزايش :سیناريو دوم -2

 به پرداخت افزايش به منجر امر اين که يابد مي افزايش سازمان سود انباشته و درآمد ،پروژه انجام قیمت افزايش با

 .مي شود آنها مندی رضايت افزايش در نهايت و سازمان کارکنان

 گذاری سرمايه مبلغ افزايش: سوم سناريو -3

 به منجر ،الكترونیک تجارت بر گذاری سرمايه افزايش .يابد مي انباشته کاهش سود گذاری، سرمايه مبلغ افزايش با

 منجر به مدرن، افزاری سخت های فناوری بر گذاری سرمايه افزايش و کنندگان تأمین و مشتريان سازمان با ارتباط افزايش

خواهد  زايشاف ها سازمان با ساير مشارکت نهايت، در که شده پذير انعطاف تولید سیستم بر گذاری سرمايه میزان افزايش

 .يافت

 شفرو از پس خدمات افزايش و پروژه انجام هزينه کاهش: چهارم سناريو -4

 های پروژه پشتیباني از سازمان، اگر و يافته افزايش کیفیت سازمان، انباشته سود افزايش و پروژه انجام کاهش هزينه با

 افزايش سازمان از راضي مشتريان و تعداد تريانمش تمندی رضای که شود مي باعث دهد، افزايش نیز را شده داده تحويل

 يابد.

 مستمر توسعه و يادگیری آموزش، های دوره تعداد افزايش :پنجم سناريو -5

 و منعطف تعداد کارکنان آن، به دنبال و يافته افزايش سازمان کارکنان مهارت ،آموزشي های دوره افزايش برگزاری با 

 افزايش ها پروژه تكمیل و انجام در ها آن سرعت ،کارکنان پذيری انعطاف افزايش با. يابد مي افزايش سازمان در چندمهارته
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الزم به ياداوری است که پروژه های شرکت لوله  .يابد کاهش بازار، به ها ارائه پروژه زمان که شود مي باعث امر اين .مي يابد

سازی اهواز بر اساس نیاز مشتريان بوده و تسريع در اجرای آنها در زمان مقرر مي تواند بسیاری از پروژه های استراتژيک کشور 

 را به سوی مثبت سوق دهد تا کلیات اصلي در اقتصاد کالن را مثبت نكهداری کند.

 

 نتيجه گيري
 شبیه يک مدل از سازمان، بهره وری استراتژيک افزايش برای راهكار ارائه منظور به مقاله اين در که ينا به توجه با

 رفتارهای و داد تغییر ،گوناگون های درترکیب را مدل مختلف متغیرهای هزينه ای، هیچ بدون توان مي ،گرديد استفاده ،سازی

 در که است ذکر به الزم ،نتايج بیان از پرداخت. قبل روش بهترين انتخاببه  و کرد مشاهده را ها سیاست تغییر اين از ناشي

 مورد ايستا محیط يک در سیستم اين ،يافته انجام بهره وری استراتژيک لسازی سیستم مد مورد در تاکنون که هايي پژوهش

 است.  گرفته قرار بررسي

 نشان مدل روی بر را اثر تغییرات که است زمان به ستهواب و پويا مدل يک حاضر پژوهش در شده ارائه مدل که حالي در

بخش  در را شده اعمال تغییرات میزان توان مي پس ،است از واقعیت شبیه سازی يک شده ارائه مدل چون طرفي، از دهد. مي

 اعمال تغییرات بايد ،شده ارائه های مدل در اما ،نمود بررسي و محاسبه مشاهده، ،سازمان و در دل فرآيندها مختلف های

 های به مدل نسبت ،پژوهش اين در پیشنهادی مدل که کرد بیان توان مي در نتیجه باشیم. آن اثرات بعد منتظر و شوند

 بهره وری در تصمیمات استراتژيک به يابي به منظور دست راهكارهايي انتخاب و ارائه شده مدل است. خاصي برتری دارای ،قبلي

 :داشت درپي را رزي نتايج آن، بهبود و

بهره وری  نتیجه سیستم در است، پويا طي ارتبا هاب بهره وری استراتژيک، مؤلفه میان ارتباط که اين به توجه با -1

 جهت روش يک انتخاب به نبايد لذا مديران پويا تعريف مي شود. سیستمي استراتژيک در قالب يک مدل تعريف شده نیز

 انتخاب را بهترين راهكار ،زمان از پريودهای مختلفي در بايد بلكه کنند، اکتفاء آن بهبود و بهره وری تصمیمات به دستیابي

 .کنند

 فناوری بر گذاری افزايش میزان سرمايه با تواند مي سازمان ،آنها بهبود و تصمیمات بهره ور به يابي دست منظور به -2

 محصوالت و خدمات و سازمان پذيری میزان انعطاف ،مانفرآيندهای ساز پذيری افزايش انعطاف و مدرن افزاری سخت های

 و ها خواسته با مطابق خدمات و محصوالت ارائه در را سازمان قدرتهای ،پذيری اين انعطاف دهد. افزايش را خود تولیدی

 .شود مي مشتريان مندی افزايش رضايت به منجر ،نهايت در و افزايش میدهد مشتريان، و ساليق بازار

 ايجاد فرهنگ و بسترسازی با تواند مي ن سازما ،فرآيندهای تعريف شده بهبود و چابكي به يابي دست منظور به -3

 به گويي پاسخ ،نوآوری افزايش با آماده کند. نو و جديد های ايده ارائه و نوآوری برای را زمینه ،سازمان در نوانديشي و تفكر

 يابد. افزايش مي رقابتي سازمان توان و مشتريان و بازار ل تغییر حا در نیازهای

 افزايش برگزاری دوره با تواند مي ن سازما ،فرآيندها د بهبو رسیدن به سیستم تصمیم گیری بهره ور و منظور به -4

 سازمان در چندمهارته و منعطف تعدادکارکنان ،آن دنبال به و خود کارکنان مهارت ،مستمر توسعه و يادگیری ،آموزش های

سريعتر در  ت خدما يا ت محصوال و بیشتر شده فعالیت ها انجام در سرعت آنها کارکنان، افزايش مهارت با دهد. افزايش را

 بازارعرضه مي شوند. به ،قالب پروژه های تعريف شده توسط مشتری

 افزايش بلكه یست،ن مسئله موجود يک دقیق حل مدل، اين ارائه از هدف که شود اشاره نكته اين به است الزم پايان در

 ها مؤلفه مؤثرترين انتخاب با در رابطه تصمیم گیری سطوح کالن سازمان بهره وری در مسئله به سازمان مديران بینش عمق

 بهره وری استراتژيک مي باشد. بر
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 پيشنهادات قابل ارائه 
 پيشنهادات براي سازمان ها

سازمان و محاسبه بهره وری بصورت کامال سنتي و بر اساس با توجه به اينكه در گذشته برای ارزيابي عملكرد  –الف 

ا وجود ب ،نظرات و قضاوت های شهودی کارشناسان در فرآيندها و تعالي سازمان و همچنین تضمین کیفیت صورت مي پذيرفت

 ها و چنین سیستم هايي نیاز به جمع آوری اين اطالعات به صورت سیستماتیک و علمي انجام مي شود. درنتیجه ورودی

 خروجي های سازمان برای تمامي سازمان ها به صورت مشترك مطابق مدل تعريف شده انتخاب و تاثیرگذاری مي شوند.

به  ،مطابق شناسايي ورودی ها و خروجي های موثر بر فرآيند بهره وری در سازمان ها و معیارهای مورد ارزيابي –ب 

 ر برای ارزيابي عملكردها حاصل از ورودی و خروجي استفاده شود.سازمان ها پیشنهاد مي گردد يک استراتژی بهره و

نیاز است از افراد خبره و  ،برای اينكه کارها به صورت سیستماتیک در گردش کار جريان سازمان حرکت کنند –ج 

و راه را برای  در اين زمینه استفاده شود. پس پیشنهاد مي شود که حتما برنامه های آموزشي را گسترش داده  آموزش ديده

 آموزش بقیه افراد درگیر در سازمان هموار ساخته تا از دانش جديد استفاده سیستماتیک و بهینه نمايند.

تا حد امكان سعي شود ساختارهای فرآيندی را برای رسیدن به اهداف کالن و بهره ور شده را در سازمان ها استفاده  –د 

 رآيندی و نه وظیفه ای در سازمان جاری نمايند.نمايند و تمامي مسئولیت ها را به صورت ف

 تولید نتیجه آنكه سیستم است، پويا طي ارتبا ،تولید سرعت گردش کار های مؤلفه بین ارتباط که اين به توجه با -م 

گردش  سرعت به دستیابي به منظور روش يک انتخاب به نبايد مديران در نتیجه خواهد بود. پويا سريع و چابک نیز سیستمي

 .کنند انتخاب را بهترين راهكار ،زمان از برهه هر در بايد بلكه کنندر، اکتفاء آن بهبود و جريان کار در سازمان

 سخت های فناوری روی گذاری افزايش میزان سرمايه با تواند مي سازمان ،آن بهبود و چابكي به دستیابي جهت به -ن 

 را خود لیدی تو محصوالت و خدمات و سازمان پذيری میزان انعطاف ،تولید سیستم پذيری افزايش انعطاف و مدرن افزاری

 و ساليق بازار و خواسته ها با مطابق خدمات و محصوالت ارائه در را سازمان توانايي ،پذيری اين انعطاف .دهد ايش افز

 .شود مي مشتريان مندی افزايش رضايت به منجر ،نهايت در افزايش داده و ،مشتريان

 در نوانديشي و تفكر و گسترش فرهنگ بايد با ايجاد بستر مناسب ،سازمان د بهبو بهره وری و به دستیابي منظور به - و

 ل تغییرحا در نیازهای به گويي پاسخ ،نوآوری افزايش با .مهیا نمايد نو و جديد های ايده ارائه و نوآوری برای را زمینه ،خود

 .يابد افزايش مي رقابتي سازمان به صورت چشمگیر توان میزانو همچنین  نمشتريا و بازار

 های افزايش برگزاری دوره با تواند مي ن سازما ،آن د بهبو بهره وری و سرعت در سازمان و به دستیابي منظور به -ن 

 را سازمان در رتهچندمها و منعطف تعداد کارکنان ،آن تبع به و خود کارکنان مهارت ،مستمر توسعه و يادگیری ،آموزش

 به سريعتر تخدما يا محصوالت و بیشتر شده ها فعالیت انجام در سرعت هرکدام کارکنان، افزايش مهارت با. دهد افزايش

 .عرضه مي شوند ،بازار

 مديران بینش عمق افزايش بلكه ،نیست مسئله موجود يک دقیق حل ،مدل اين ارائه از هدف لذا بايد اشاره نمود که

بهره ور در  تصمیم گیری بر ها مؤلفه مؤثرترين انتخاب با در رابطه تصمیم گیری و بهرور بودن سازمان مسئله به زمانسا

 .است سازمان

 

 کاربردي پيشنهادات

ساير متغیرهای تعريف شده  رفتار آزمايش نمود و کلیدی متغیرهای متفاوت مقادير با توان مي را شده ارائه مدل -الف 

مديران و  به پیشنهادهای سنجیده ،دارند بهبود به نیاز که سازمان از فرآيندهای بخش برای و کارا مشاهده نمود را به صورت

  .کرد ارائه تصمیم گیرندگان

 افزايش را آنها در راستای اهداف سازماني مهارت ،خود کارکنان به آموزش افزايش با توانند ها مي شرکت مديران -ب 

 .تبديل کنند خالق و مبتكر ،نوآور ،منعطف کارکناني به را آنها و دهند
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 افزايش را شده داده تحويل های از پروژه پشتیباني میزان و شده انجام های پروژه کیفیت مديران ارشد سازمان بايد –ج 

 در شرکت بازار مسه آن دنبال به و شود مي شرکت به آنها و وفاداری مشتريان مندی رضايت افزايش به منجر امر اين .دهند

 اين کیفیت ،سعي مديران ارشد سازمان اين است که با انتصاب افرادی بعنوان مديران اجرايي خود.يابد افزايش مي ،رقابت بازار

 را حفظ نمايند.

لذا برای هر  ،با توجه به اينكه شاخص های اين مدل بر اساس شرکت لوله سازی اهواز و فرآيندهای هرکدام است –د 

ها نمايید تا بتوان بهره وری را در اين  ان مطابق اهداف و شاخص های مربوطه اقدام به مدل نويسي و تعیین شاخصسازم

  .خصوص در نظر گرفت

 

 پژوهشی پيشنهادات

همچنین با توجه  ،با توجه به کالن بودن مسائل مهندسي صنايع و گسترش هر کدام از فعالیت ها بهره ور در سازمان ها

پیشنهاد مي شود برای محققین در آينده حوزه  ،های پژوهشي تعريف شده در خصوص افزايش کارايي در سازمان به محدوديت

های اثرگذار بر روی تاثیرات بازار را در نظر بگیرند و در نهايت ابعاد مختلف را برای مدل در سازمان های خدماتي نیز گسترش 

 دهند.

 بر بهره ور بودن مؤثر و تاثیر گذار عوامل ساير شناسايي با توان مي يابي،ارز مورد پديدة پیچیدگي گسترش با -الف 

 .داد توسعه را مدل ها، آن بین معلولي- علّي روابط شناسايي و سازمان

صنعتي مادر در استان خوزستان و سطح کشور انجام شده  های يكي از شرکت در استفاده جهت حاضر پژوهش -ب 

 همچنین و خدماتي صنايع ساير ،مشابه صنعت استفاده در جهت را پژوهش اين توانند مي رانپژوهشگ بنابراين ديگر .است

 .دهند انجام ديگر صنايع ساير

 را مسئله ابعاد در خصوص يک تحلیل و تصمیم گیری ،سیستم های پويايي روش که شد داده بصورت کلي نشان –ج 

 نوعي به که سازمان بهره ور بودن با های مرتبط ريزی برنامه ساير در نپژوهشگرا که گردد مي پیشنهاد لذا .کند مي تسهیل

 .کنند استفاده رويكرد اين از ،گرفت نظر را در پويايي آن در توان مي و دارد وجود بازخور های حلقه

 

 محدودیت هاي پژوهشی

 پردازش و ،ع آوری اطالعاتطبغا مشكالت فراواني در زمینه جم ،مطابق همه تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران

 :مي توان به موارد زير اشاره نمودذخیره و استفاده از آنها وجود دارد که باعث تغییر حدودی در نتايج کلي مي شود. از جمله 

نوسانات نرخ ارز بسیار مشهود بوده که مي تواند هم بر میزان ورودی و  ،ساله است 5برهه تعريف شده که مدت  -الف 

یزان خروجي محصوالت و سازمان تاثیرگذار باشد و در نهايت ارزيابي بهره وری در سال جاری را امری اثرگذار تعريف هم برم

 نموده است.

د مي توان ،تغییرات و نوسانات در ورودی ها و خروجي ها سازمان مطابق تقاضای بازار و تغییرات اقتصادی و بانكي –ب 

 ايي داشته باشد.در ورودی و خروجي سیستم تاثیر بسز

گاهي اوقات گستردگي سازمان و پیجیده بودن آن بر ساير ورودی ها و خروجي های سیستم اثرگذار بوده که مي  –ج 

 تواند در ارزيابي عملكرد سیستم و ارزيابي بهره وری بصورت واحد تصمیم گیرنده اجرا شود.
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