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چکیده :برای بررسی اثربخشی خصوصیسازی الزم است تا پویایی تأثیرات خصوصیسازی بر تعالی شرکت در طی زمان ،موردمطالعه ،بررسی و
تحلیل قرار گیرد تا شرکت بتواند با تصمیمگیری مناسب ،بر روی ابعادی از خصوصیسازی سرمایهگذاری کند که بیشترین اثربخشی را بر تعالی
سازمانی دارند .در این پژوهش ،تحلیل و مدلسازی نقش خصوصیسازی بر تعالی شرکت بر اساس مدل تعالی سازمانی  EFQMو با استفاده از
رویکرد پویایی سیستمها طی پنج مرحله تشریح میگردد .ابتدا مسئله تعریف و سپس متغیرهای کلیدی شناسایی و افق زمانی تعیین میشود.
پس از درک مسئله ،فرضیه پویا ارائه و ساختار نمودار علی حلقوی ترسیم میگردد .سپس ،نقشه سطح و جریان تبیین شده و مدل شبیهسازی
میشود .در گام بعدی ،اعتبار مدل ارائهشده ،بر اساس آزمونهای اعتبارسنجی موردبررسی قرار میگیرد .در نهایت ،با اجرای تحلیل حساسیت
متغیرهای مدل ،به طراحی و ارزیابی سیاستها در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :خصوصیسازی ،تعالی سازمان ،پویایی سیستم ،شرکت ملی حفاری ایران

افزایش کارایی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و درنهایت تشویق و
گسترش مشارکت شهروندان در فعالیتهای اقتصادی است .درواقع
خصوصیسازی باعث کاهش هزینههای عملیاتی ،کاهش کمبود
بودجه ،افزایش کارایی ،افزایش درآمدزایی و بهبود کیفی عملکرد
نیروی انسانی میشود .بهجز این موارد با خصوصیسازی میتوان
عالیق و نیازهای متنوع جامعه هدف را در نظر گرفت که بهتبع آن
روشهای ارائه خدمات تغییر میکنند و انتظارات جامعه هدف از
خدمات دولتی کاهش مییابد [.]1
خصوصیسازی با تعریف فرصتهای جدید برای مشارکت بخش
خصوصی و فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدیگریهای
دولت ،میتواند همانند موتور محرکی ،اقتصاد کشور را بهپیش براند؛ بنا
بر این تالش بهمنظور بررسی ابعاد مؤلفههای خصوصیسازی و
همچنین توجه به عملکرد سازمانها بهوسیله مدیریت عملکرد میتواند
تأثیرات مثبت و همچنین موفقیتی پایدار برای سازمان به وجود آورد
[.]2
مدلهای تعالی سازمانی بهعنوان یک ابزار فراگیر و با نگرش جامع

 -1مقدمه
خصوصیسازی بهعنوان رویکردی جهت هدایت سازمانها و شرکتها
در ایجاد کارایی بیشتر در کشورهای درحالتوسعه معرفی میشود.
موضوع مهمی که وجود دارد چگونگی تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد
شرکت در مسیر تعالی است؛ زیرا خصوصیسازی و تعالی سازمانی به
دلیل روابط بازخوردی ،تأخیرهای زمانی و روابط غیرخطی حاکم بر
آنها از پیچیدگی باالیی برخوردارند .روشهای سیستمی از الگوهای
مبتنی بر تفکر سیستمی استفاده میکنند و این الگوها روشی برای
فهمیدن و درک رفتار سیستمهای پیچیده در طول زمان هستند.
ایده اصلی در تفکر خصوصیسازی این است که فضای رقابت و نظام
حاکم بر بازار ،بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور سازد تا عملکرد
کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند .البته باید توجه داشت
منظور از خصوصیسازی ،اختصاصیسازی نیست که در آن اموال
عمومی ،به نفع عدهای خاص به یغما برده شود .بلکه منظور از
خصوصیسازی ،کاستن از بار مالی دولتی و آزادسازی منابع عمومی،
تاریخ دریافت1398/03/27 :
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مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم و...
بهتمامی زوایای سازمانها ،به کمک مدیران میآیند تا آنها را در
شناخت دقیقتر سازمان خود یاری کنند .این مدلها برای سنجش و
مقایسه عملکرد سازمانها نیز به کار میروند و ضمن اینکه یک
سازمان را قادر میسازند تا میزان موفقیتهای خود را در اجرای
برنامهها در دورههای زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد ،کمک می-
کند تا نقاط قوت و ضعف خود را نیز شناسایی کرده و به سمت تعالی
حرکت کند .یکی از مدلهای تعالی سازمانی ،مدل  EFQM1است
[.]3
در مطالعات پویایی سیستم اعتقاد بر این است که تغییرات و تحوالت
دارای قانونمندیهایی هستند که میتوان آنها را شناسایی کرد و بر
اساس آن مسیر تحوالت را در جهت مطلوب سوق داد .بدون شناخت
قانونمندیهای حاکم بر یک پدیده ،ورود به عرصه کار و مدیریت و
سیاستگذاری و بهطورکلی اتخاذ هر نوع تصمیم در آینده ،دور از واقع
خواهد بود .رویکرد پویایی سیستم برآناست که ابزارهای الزم برای
کشف این قانونمندیها را در اختیار تحلیلگر قرار دهد .دانشمندان
این رشته ،تفکر برحسب نمودار در طول زمان را جزء جدانشدنی
رویکرد پویایی سیستم دانستهاند .بهعبارتدیگر برای هر مسئله
ناچاریم آن را بهصورت متغیرهایی که مقادیر مشخصی دارند و در
طول زمان به شکل مشخصی تغییر میکنند تعریف کنیم .از پویایی
سیستمها میتوان برای تحلیل سیاستگذاریهای کالن بهره برد [.]4
ازاینرو در پژوهش حاضر به مدلسازی و تحلیل اثرات خصوصیسازی
بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با توجه به مدل تعالی سازمانی
 EFQMبهوسیله رویکرد پویایی سیستمها پرداخته میشود.
 -2پیشینه تحقیق
موتینگی و همکاران [ ]5به مدلسازی و شبیهسازی سیاستهای بازار
انرژی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم پرداختند و نتیجه گرفتند
که این رویکرد میتواند به ارزیابی و توسعه سیاستهای حاکم بر بازار
انرژی کمک نموده و مسیر تصمیمگیریهای این حوزه را دچار
تحوالت فراوان کند .عسکری و همکاران [ ]6با استفاده از رویکرد
سیستمی ،به شناسایی متغیرهای سیاسی ،اقتصادی و تکنولوژیکی
تأثیرگذار و چالش زا در زمینه سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران
پرداخته و سپس روابط علی و معلولی بین آنها در سه زیربخش
مذکور را مورد بررسی قرار دادند.
رستمی و کمرخانی [ ]7در پژوهش خود تالش نمودند تا با اتکا به
پژوهشهای مختلف در مورد خصوصیسازی ،خصوصیسازی کارآمد را
در ارتباط با سیاستهای دیگر ،بهخصوص سیاست ایجاد رقابت بررسی
نموده و به تعامل مالیات ستانی و فرایند خصوصیسازی پرداختهاند.
احمدوند و همکاران [ ]8به بررسی مشکالت و چالشهای اجرای
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سیاست خصوصیسازی در کشور پرداختند .دخانی و صفریالموتی
[ ]2با بررسی چالشها ،موانع و راهکارهای خصوصیسازی در صنعت
نفت ،ابراز داشتند که یک شرکت دولتی در اولین قدم باید مدیرانی
باتجربه و مطلع از فرایند خصوصیسازی داشته باشد تا بهترین و
مناسبترین روشهای خصوصیسازی را انتخاب کند تا بتواند به
مأموریت و اهداف خود دستیابد.
دهقانی سریزدی و مهرجردی [ ]9پژوهشی را با هدف پیدا کردن
رابطه بین استراتژیها و نتایج سازمانی با استفاده از ابزار پویایی
سیستم بر اساس مدل  EFQMانجام دادند .محمدیزاده و همکاران
[ ]10با استفاده از رویکرد پویایی سیستم به مدلسازی بهرهوری
نیروی انسانی در صنعت نفت پرداختند .با توجه به اینکه صنعت نفت
مهمترین و استراتژیکترین صنعت ایران است ،با بهبود بهرهوری
نیروی انسانی در این صنعت ،میتوان گام بلندی در جهت رسیدن به
رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور برداشت.
براون و همکاران [ ،]11آزمایشهایی را برای سنجش اثرات
خصوصیسازی بر عملکرد  70000شرکت در پنج اقتصاد اروپای
شرقی انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیسازی
میزان سودآوری ،بهرهوری و رشد را بهطور متوسط در حدود  5تا 12
درصد افزایش میدهد؛ اما میزان تغییرات با کشورهای مختلف و
دورههای زمانی انجام آزمایش ،ارتباط قابلتوجهی دارد.
فراسی و همکاران [ ]12با تعیین یک چارچوب نظری برای عوامل
محیطی و سازمانی خصوصیسازی به این نتیجه رسیدند که روند
خصوصیسازی بر مکانیسمهای داخلی و خارجی مدیریت شرکت تأثیر
میگذارد .براساس پژوهش نستور و محبوبی [ ]13سیستمهای
انگیزشی و مکانیسمهای حاکمیتی بهبودیافته ،باعث افزایش کارایی در
شرکتهای خصوصی میشود.
بلوم و همکاران [ ]14به این نتیجه رسیدند که فضای رقابتی میتواند
انگیزههای مدیریتی و شیوههای مدیریت را بهبود بخشیده و از طریق
آن کیفیت ارائهشده نیز بهبود فراوانی خواهد یافت .کوئروو و همکاران
[ ]15یک مدل پویا برای توضیح تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد
شرکتها ارائه دادند .براساس مدل ایشان ،زمانی که شرایط خاصی
برآورده میشود ،خصوصیسازی موجب تغییر در اهداف ،انگیزهها و
سازوکارهای کنترلشده گشته و این امر منجر به تغییر در استراتژی،
ساختار و فرهنگ شرکت شده و عملکرد را بهبود میبخشد .مطالعه
انجامشده توسط آمادو و همکاران [ ]16نشان داد که میزان بهبود در
عملکرد سازمان بستگی به شاخصی دارد که مورد اندازهگیری قرار
میگیرد .نتایج این تحقیق بیان میدارد که شاخصهای مالی مانند
درآمد و سود پس از خصوصیسازی با کاهش مواجه شدهاند؛
درحالیکه کارایی نیروی انسانی و کاری پس از خصوصیسازی به
میزان  6/4%افزایش داشته و میزان از دست دادن شغل به میزان %16
کاهش داشته است.
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 -3روش تحقیق

در این تحقیق از رویکرد پویاییهای سیستم استفاده میشود .این
رویکرد در اوایل دهه  1960میالدی توسط جی فاستر از دانشگاه
امآیتی معرفی شد .پویاییشناسی سیستم رویکردی است برای
الگوسازی و شبیهسازی سیستمهای فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی
پیچیده که به کمک آن میتوان سیاستهایی برای مدیریت و تغییر
آن ارائه داد [ .]17پویاییشناسی سیستمها ،روشی تلفیقی است و
شامل دو بخش کیفی و کمی میباشد .مدلی که بر اساس فرضیههای
پویا از طریق مصاحبه با خبرگان و مطالعه آمار و مرور ادبیات به دست
میآید ،بخش کیفی روش تحقیق و توسعه مدل در نرمافزار Vensim
و فرموله کردن مدل ،بخش کمی روش تحقیق است .در این راستا ابتدا
بهوسیله مرور ادبیات و همچنین مصاحبه با خبرگان حوزههای
خصوصیسازی ،تعالی سازمانی و پویایی سیستم ،خبرگان شرکت ملی
حفاری ایران ،متغیرهای کلیدی و عوامل تأثیرگذار بر خصوصیسازی
شناسایی و سپس از روش تحلیل پویاییهای سیستم استفاده میشود.
این روش به پیشنهاد استرمن ،یک فرایند پنج مرحلهای را برای
مدلسازی پیشنهاد میکند( .شکل )1

صحهگذاری شدهاند .برای بیان فرضیههای مدل و توصیف مسئله در
این روش ،از نمودارهای علی-حلقوی استفاده میشود .روابط بین
متغیرها ،همبستگی علی بین دو متغیر را نشان میدهد .این رابطه
میتواند مثبت یا منفی باشد .مثبت ،برای حالتی است که تغییرات
معلول ،همراستای علت باشد .منفی ،حالتی را نشان میدهد که این
رابطه معکوس باشد .همچنین متغیرها میتوانند بر روی هم تأثیر
گذاشته و از هم تأثیر بپذیرند که در این صورت یک حلقه علی-
معلولی میتواند شکل بگیرد .درصورتیکه تأثیر متغیرها بر یکدیگر در
جهت تقویت یکدیگر باشد حلقه خودفزاینده و درصورتیکه در جهت
به تعادل رسیدن باشد ،حلقه متعادلکننده خواهیم داشت.
در گام سوم ،فرضیههای ارائهشده در قالب یک مدل پویا در نرمافزار
پیادهسازی و فرموله میشود .نرمافزار  ،Vensimیک ابزار شبیهسازی
قدرتمند برای مدلسازی ،آزمون مدل و تحلیل حساسیت سیستمهای
پیچیده پویاست .در مرحله شبیهسازی ،الزم است تا نمودارهای حالت
– جریان ( )SFDمنطبق بر مدل پویا ،در محیط نرمافزار بسط داده
شود و اهرمهای سیاستگذاری در سناریوهای مختلف اضافه شود .این
نمودارها ،معادل حلقههای علی در شبیهسازی هستند و تقریبا تمامی
جزییات الزم برای نگارش نظاممند معادالت را دارا هستند .پس از
ترسیم نمودار حالت – جریان جهت فرمولهکردن نمودارهای حالت –
جریان ،از روش درونیابی و وزندهی بهره گرفته میشود.
گام چهارم به شبیهسازی و تست مدل ارائهشده اختصاص داشته و گام
پنجم به تدوین و ارزیابی سیاستهای مختلف برای بهبود سیستم
میپردازد [.]17
 -4نتایج تحقیق
-4-1تعریف مسئله

شکل  .1پنج گام مدلسازی استرمن
در گام نخست این فرایند به تعریف دقیق مسئله و انتخاب مرز سیستم
پرداخته میشود .همچنین بر اساس مرور ادبیات مشخص میگردد که
کدام موضوعات برای پردازش مسئله طرحشده دارای اهمیت و کدام
قابلچشمپوشی میباشند .این مرحله منجر به شکلگیری متغیرهای
درونزا و برونزای مدل میگردد.
سپس در گام دوم فرضیههای پویای مرتبط با مسئله مطرح میشود.
این فرضیهها بر اساس شناخت حاصلشده از مسئله در مرحله بیان
مسئله و مصاحبه باز با خبرگان حوزههای خصوصیسازی ،تعالی
سازمانی و پویایی سیستم ،خبرگان شرکت ،طراحیشده و در گروههای
کانونی در معرض قضاوت قرارگرفته تا توافق جمعی روی آن صورت
پذیرد .در اینجا بازخورد گروه کانونی میتواند شناخت تازهای ایجاد
نماید و ازاینرو این دو مرحله با یکدیگر در تعامل دوطرفه هستند.
درواقع ساختار مدل فرضیههای پویایی هستند که در گروههای کانونی
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در این قسمت ،به بیان مسئله ،افق زمانی و متغیرهای کلیدی پرداخته
میشود .مسئلهای که تحقیق حاضر با آن روبرو بوده و به دنبال حل
آن است ،عبارت است از اینکه:
 عوامل تأثیرگذار خصوصیسازی بر تعالی شرکت ملی حفاری ایرانکدماند؟
 چگونه میتوان با پویایی سیستمها ،تأثیر خصوصیسازی بر تعالیشرکت ملی حفاری ایران را بررسی نمود؟
 خصوصیسازی بر کدامیک از معیارهای تعالی شرکت ملی حفاریایران اثرگذارتر است؟
 نقاط اهرمی کلیدی خصوصیسازی کداماند؟ بهعبارتدیگر تمرکز برکدامیک از عوامل خصوصیسازی ،اثربخشی بیشتری را در تعالی
شرکت ملی حفاری ایران به همراه خواهد داشت؟
شرکت ملی حفاری ایران در سال  1979بهعنوان یک شرکت تابعه از
شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد .در تاریخ  12تیرماه سال  95بر
اساس تصمیم هیئت واگذاری در سازمان خصوصیسازی ،قرار شد تا
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شرکت ملی حفاری به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما واگذاری این
شرکت به دلیل فقدان نقشه راه مناسب در حال حاضر متوقف شده
است تا ابتدا بستر الزم برای واگذاری این شرکت فراهم شود و سپس
مسیر اجرایی آغاز گردد ،زیرا بررسی نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران
نشان میدهد که این بخش ،مهمترین زیرمجموعه اقتصاد ملی بوده و
لوکوموتیو توسعه اقتصاد کشور بهشمار میرود؛ بنابراین ترسیم مسیری
که صنعت نفت ایران قرار است در حوزه خصوصیسازی بپیماید ،از
اهمیتی حیاتی برخوردار است.
واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی در شرایطی به اهداف واقعی
خصوصیسازی منجر خواهد شد که بسترهای الزم در بخش خصوصی
بهخصوص ظرفیت پاسخگویی و مسؤولیتپذیری در قبال تعهدات ملی،
در این بخش فراهم شده باشند .بر این اساس ،نقشه راه در حوزه
خصوصیسازی صنعت نفت ،باید با مالحظه پتانسیلها و ظرفیتهای
این بخش ترسیم شود تا بهترین و مناسبترین روشهای
خصوصیسازی ،که شرکت را به مأموریت و اهداف جدید آن میرسانند
انتخاب گردند.
افق زمانی ،برای نشان دادن چگونگی ایجاد مسئله و توصیف نشانههای
آن ،میبایست آنقدر در آینده ادامه داشته باشد که چرخه عمر مسئله
را کامالً پوشش دهد .در این تحقیق افق زمانی ،از سال  1397تا سال
 1404در نظر گرفته شده است.
متغیرهای کلیدی مدل ،بر اساس مدل تعالی سازمانی  EFQMو تائید
خبرگان شرکت ملی حفاری ایران ،شامل موارد "رهبری و خطی
مشی"" ،نیروی انسانی"" ،شراکتها و منابع"" ،فرآیندها ،محصوالت و
خدمات"" ،رضایتمندی نیروی انسانی"" ،رضایتمندی مشتریان"،
"رضایتمندی جامعه"" ،دستاوردهای غیرمالی" و "دستاوردهای مالی"
است.
 -4-2ساختار کلی مدل
معماری و ساختمان یک مدل ،بهوسیله نمودار کلی سیستم نشان داده
میشود .نمودار کلی مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر
عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم بر اساس
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مدل تعالی سازمانی  ،EFQMدر شکل ( )2ارائه گردیده است .این
نمودار ،اثر خصوصیسازی بر نوع مدیریت و خطمشیهای متأثر از
خصوصیسازی را نشان میدهد که شامل زیرسیستمهای
سرمایهگذاری بر روی مدیریت نیروی انسانی ،شراکتها ،منابع
سازمانی و فرآیندهاست .تمامی زیرسیستمهای مذکور از معیارهای
توانمند ساز مدل میباشند.
با افزایش تمرکز بر روی سه بعد فوق ("نیروی انسانی"" ،شراکتها و
منابع" و "فرآیندها") ،نتایج عملکردی شرکت ارتقاء مییابند .این
ارتقاء ،باعث افزایش تمرکز و سرمایهگذاری بیشتر بر روی سه بعد
میگردد که چرخه بهبود در رهبری و خطمشیهای خصوصیسازی را
ایجاد خواهد کرد.
 با افزایش سرمایهگذاری بر روی آموزش و انگیزش نیروی انسانی،رضایتمندی نیروی انسانی بیشتر میشود و با افزایش رضایتمندی
نیروی انسانی ،دستاوردهای مالی و غیرمالی رشد بهتری خواهد داشت.
با بهبود دستاوردهای مالی و غیرمالی ،عملکرد شرکت ملی حفاری
ایران وضعیت بهتری خواهد داشت .هرچقدر عملکرد بهبود یابد،
شرکت به وضعیت مطلوب نزدیکتر خواهد شد .لذا رشد تغییرات در
راستای خصوصیسازی کاهشیافته و سیستم در وضعیت مطلوب
متعادل میگردد.
 با افزایش سرمایهگذاری بر روی شراکتها و منابع سازمانی،رضایتمندی جامعه و دستاوردهای مالی و غیرمالی ارتقا خواهند یافت.
با بهبود دستاوردهای مالی و غیرمالی ،عملکرد شرکت وضعیت بهتری
خواهد داشت .هرچقدر عملکرد بهبود یابد ،شرکت به وضعیت مطلوب
نزدیکتر خواهد شد .لذا رشد تغییرات در راستای خصوصیسازی
کاهشیافته و سیستم در وضعیت مطلوب متعادل میگردد.
 با افزایش سرمایهگذاری بر روی فرآیندها ،محصوالت و خدماتسازمانی ،رضایتمندی مشتریان و دستاوردهای مالی و غیرمالی رشد
بهتری خواهند داشت .با بهبود دستاوردهای مالی و غیرمالی ،عملکرد
شرکت ملی حفاری ایران وضعیت بهتری خواهد داشت .هرچقدر
عملکرد بهبود یابد ،شرکت به وضعیت مطلوب نزدیکتر خواهد شد .لذا
رشد تغییرات در راستای خصوصیسازی کاهشیافته و سیستم در
میگردد.
متعادل
مطلوب
وضعیت
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 -4-2-1ساختار علی حلقوی
شکل ( ،)3نمودار علی حلقوی مدلسازی و تحلیل نقش
خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی
سیستم بر اساس مدل تعالی سازمانی  EFQMرا نشان میدهد .در
ادامه ،ساختار علی مدل بر اساس زیرسیستمهای آن تشریح میشود.
شرکت ملی حفاری ایران میتواند جهت رشد برنامههای
خصوصیسازی ،در ابعاد مختلفی سرمایهگذاری نماید .سهمی از بودجه
جهت سرمایهگذاری بر روی شراکتها و منابع ،سهمی از بودجه جهت
سرمایهگذاری بر روی توانمندسازی نیروی انسانی و سهمی از بودجه
خصوصیسازی جهت سرمایهگذاری بر روی بهبود فرآیندها.
سرمایهگذاری بر روی هر یک از موارد فوقالذکر میتواند تأثیرات
متفاوتی بر روی عملکرد شرکت ملی حفاری ایران داشته باشد.
سرمایهگذاری بر روی شراکتها و منابع میتواند اطالعات و فناوریها
را بهبود بخشد .بهبود اطالعات و فناوری ،موجب افزایش امنیت
اطالعات و با تأخیر زمانی موجب ارتقاء زیرساختهای اطالعات و
فناوری و نیز امنیت اطالعات میگردد .امنیت اطالعات و
زیرساختهای فناوری اطالعات نیز موجب بهبود فناوریهای
توسعهیافته و جدید میشوند.
با رشد فناوریهای جدید و توسعهیافته ،بهرهوری سازمان بهبود یافته،
حجم تولید و سپس درآمدهای مالی سازمان زیاد شده و باعث بهبود
عملکرد سازمان میگردد .همچنین با رشد فناوریهای جدید ،آلودگی
محیطزیست کاهش مییابد و با کاهش آلودگی محیطزیست ،فاصله
میان آلودگی محیطزیست و آلودگی نرمال محیطزیست ،کم میشود
که درنتیجه ،رضایت جامعه افزایش مییابد .افزایش رضایت جامعه
منجر به رشد شهرت سازمان میشود .در ادامه ،با افزایش شهرت
سازمان ،ازیکطرف دستاوردهای غیرمالی بهبود مییابد و از طرفی
دیگر ،تعداد مشتریان بار اول و وفادار زیاد گردیده و درنتیجه،
سفارشات مشتریان افزایش مییابد .افزایش سفارشات مشتریان موجب
افزایش فروش گردیده و بنابراین ،دستاوردهای مالی زیادتر میشود.
افزایش دستاوردهای مالی و غیرمالی موجب بهبود عملکرد شرکت ملی
حفاری ایران میشود .همچنین با رشد فناوریهای جدید بهرهوری
سازمان بهبود مییابد.
سرمایهگذاری بر روی توانمندسازی نیروی انسانی ،موجب افزایش
آموزش درون و برونسازمانی و نیز ارتقاء مشوقها و عوامل انگیزشی
نیروی انسانی میشود .ارتقاء مشوقها و عوامل انگیزشی باعث افزایش
تعامل بین نیروی انسانی شده و با تأخیر مشارکت نیروی انسانی در
امور سازمان را افزایش میدهد .همچنین ارتقاء مشوقها و عوامل
انگیزشی نیروی انسانی با تأخیر موجب بهبود تحقیق و توسعه میشود.
ارتقاء مشوقها و عوامل انگیزشی نیروی انسانی نیز بر روی بحثهای
رسمی و غیررسمی بین نیروی انسانی و دورههای آموزشی برگزارشده
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توسط نیروی انسانی آموزشدیده برای همکارانشان ،تأثیر مثبت
میگذارد .الزم به ذکر است که در این چرخه ،عوامل ثابتی همچون
فضای آزاد سازمان و امنیت شغلی نقش دارند .بدین ترتیب که با رشد
فضای آزاد سازمان و با افزایش امنیت شغلی ،بحثهای رسمی و
غیررسمی بین نیروی انسانی بیشتر میشود .افزایش آموزش درون و
برونسازمانی بر روی دورههای آموزشی برگزارشده توسط نیروی
انسانی آموزشدیده برای همکارانشان ،اثر مثبت دارد.
با افزایش رضایت نیروی انسانی ،وفاداری نیروی انسانی افزایش مییابد.
افزایش رضایت نیروی انسانی موجب افزایش ارتباط با مشتریان شده،
درنتیجه وفاداری مشتریان را افزایش میدهد.
با افزایش تعداد مشتریان بالقوه ،تعداد مشتریان بار اول افزایش
مییابد .با افزایش تعداد مشتریان بار اول ،تعداد مشتریان وفادار
افزایش مییابد .در ادامه ،تبلیغات دهانبهدهان افزایش یافته که آن
نیز شهرت سازمان را زیاد مینماید .رشد شهرت سازمان ،تعداد
مشتریان بار اول و تعداد مشتریان وفادار را افزایش میدهد .رشد
تبلیغات ،موجب افزایش شهرت سازمان میگردد .درنتیجه ،کیفیت
محصوالت مورد انتظار مشتریان افزایش یافته ،متغیر فاصله بین
کیفیت محصوالت مورد انتظار مشتریان و کیفیت محصوالت درکشده
بهوسیله مشتریان ،کاهش مییابد .درنتیجه ،تعداد مشتریان بار اول
افزایش مییابد .با افزایش تعداد مشتریان بار اول ،تعداد مشتریان
وفادار افزایش مییابد .در ادامه ،تبلیغات دهانبهدهان افزایشیافته که
آن نیز شهرت سازمان را زیاد مینماید.
با افزایش تعداد مشتریان ،سفارشات مشتریان افزایش یافته و فروش
زیاد میشود .افزایش فروش ،دستاوردهای مالی را افزایش میدهد با
افزایش دستاوردهای مالی ،عملکرد شرکت ملی حفاری ایران
بهبودیافته و به سمت هدف میل میکند.
سرمایهگذاری بر روی فرآیندها ،محصوالت و خدمات با تأخیر ،موجب
رشد تحقیق و توسعه میشود و رشد تحقیق و توسعه ،فناوریهای
جدید و توسعهیافته را به همراه دارد .فناوریهای جدید موجب ایجاد
فرآیندهای جدید و نوآوریشده میشوند.
با افزایش فرایندهای بهبودیافته و نوآوریشده و با کاهش زمان ارائه
محصول به بازار ،رشد محصوالت و خدمات جدید افزایش مییابد .با
رشد محصوالت و خدمات جدید ،فاصله میان سازمان و رقبا در
محصوالت جدید ،کاهش یافته و کاهش این فاصله ،باعث افزایش تعداد
مشتریان بار اول و در پی آن افزایش تعداد مشتریان وفادار میگردد.
بنابراین سفارشات مشتریان زیاد شده و درنتیجه فروش افزایش
مییابد  .با افزایش فروش ،دستاوردهای مالی ،افزایش یافته و درنتیجه
با تأخیر ،فناوریهای جدید و توسعهیافته ارتقاء مییابند .ارتقاء
فناوریهای جدید و توسعهیافته موجب رشد فرایندهای بهبودیافته و
نوآوری شده میگردند .رشد فرایندهای بهبودیافته و نوآوری شده نیز
موجب رشد محصوالت و خدمات جدید میگردد.
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با افزایش میزان تولید ،سفارشات در دست اقدام کاهش یافته و
درنتیجه ،تأخیر در تحویل کاهش مییابد .کاهش تأخیر در تحویل،
کیفیت محصوالت را افزایش داده و درنتیجه ارزش محصول برای
مشتریان ،افزایش مییابد که افزایش آن باعث زیادشدن تعداد
مشتریان بار اول میشود؛ درنتیجه ،سفارشات مشتریان افزایش یافته و
افزایش سفارشات مشتریان ،باعث افزایش سفارشات در دست اقدام
گردیده و تأخیر در تحویل را افزایش میدهد و درنهایت ،کیفیت
محصوالت کاهش مییابد.
با افزایش کیفیت محصوالت ،تنظیم برای کیفیت محصوالت کاهش
یافته (متغیر تنظیم برای کیفیت محصوالت ،برابر با فاصله میان
کیفیت محصوالت و کیفیت مطلوب محصوالت ،تقسیم بر زمان تنظیم
میباشد) که درنتیجه برنامههای بهبود کیفیت کاهش یافته و در پی
آن ،کیفیت محصوالت کاهش مییابد.
با کاهش زمان ارائه محصول به بازار ،ارزش محصول برای مشتریان
افزایش مییابد .بهبود ارزش محصول برای مشتری به همراه ارائه
محصوالت و خدمات جدید ،موجب افزایش توان رقابتپذیری شرکت
میشود و درنتیجه تعداد مشتریان بار اول و در پی آن مشتریان وفادار
افزایش مییابد .درنتیجه ،سفارشات مشتریان زیادتر گردیده و فروش
بیشتر میشود .افزایش فروش ،دستاوردهای مالی را افرایش میدهد.
افزایش دستاوردهای مالی ،موجب ارتقاء فناوریهای جدید و
توسعهیافته میشود و در پی آن فرایندهای نوآوریشده و بهبودیافته
رشد میکند .درنتیجه ،زمان ارائه محصول به بازار کاهش مییابد .با
کاهش زمان ارائه محصول به بازار ،فاصله زمان ارائه محصول و زمان
مطلوب ارائه محصول به بازار ،کاهش مییابد و درنتیجه ،رشد
دستاوردهای غیرمالی افزایش مییابد .همچنین افزایش سهم بازار،
دستاوردهای غیرمالی را ارتقاء میبخشد .با افزایش شهرت سازمان،
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فاصله شهرت سازمان با شهرت رقبای اصلی ،کاهش یافته و درنتیجه،
دستاوردهای غیرمالی ارتقاء مییابد.
افزایش فناوریهای جدید و توسعهیافته ،موجب افزایش میزان تولید
میشود .افزایش میزان تولید ،موجب افزایش فروش میشود .افزایش
فروش ،دستاوردهای مالی را افزایش میدهد .افزایش دستاوردهای
مالی و غیرمالی ،موجب بهبود عملکرد شرکت ملی حفاری ایران
میشود.
 -4-2-2تدوین مدل شبیهسازیشده
این بخش ،به تبیین نقشه سطح و جریان و شبیهسازی مدل ارائهشده
میپردازد .شکل ( ،)4نقشه سطح و جریان مدلسازی و تحلیل نقش
خصوصیسازی بر عملکرد سازمان با رویکرد پویایی سیستم بر اساس
مدل تعالی سازمانی  EFQMرانشان میدهد.
برای اینکه روند پیشرفت عملکرد سازمان قابل ارزیابی باشد ،الزم است
سطوحی تعریف گردد که بتوان بر اساس آنها ،تأثیر خصوصیسازی بر
تعالی سازمانی را در طی زمان ،بررسی نمود .لذا بر اساس مدل تعالی
سازمانی  ، EFQMمتغیرهای تصمیم در قالب متغیرهای سطح تعریف
گردیدهاند که عبارتاند از رضایت نیروی انسانی ،وفاداری نیروی
انسانی ،کیفیت محصوالت ،بهرهوری ،تعداد محصوالت جدید ،مشتریان
بالقوه ،مشتریان بار اول ،مشتریان وفادار ،بهبود و نوآوری فرایندها،
رقبا ،رضایت جامعه ،دستاوردهای مالی ،دستاوردهای غیرمالی،
تکنولوژیهای پیشرفته و جدید و سطح تأثیر خصوصیسازی بر
عملکرد شرکت.
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فضای آزاد
بودجه خصوصی سازی

رسمی میان کارکنان

آموزش درون و برون

دوره های آموزشی توسط

سازمانی

بودجه خصوصی سازی سرمایه

گفتگوهای رسمی و غیر

کارکنان برای سایر همکاران

امنیت شغلی

گذاری شده در حوزه کارکنان
تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت
رهبری و خط مشی

عوامل انگیزشی

تعامل میان کارکنان

امنیت اطالعات و
فناوری

کارکنان

زمان الزم برای آنکه مشتریان

زیرساختهای اطالعات و

مدیریت اطالعات و

فناوری

فناوری

کیفیت واقعی را درک کنند

دستاوردهای مالی

محصوالت جدید رقبای
اصلی

بودجه خصوصی سازی سرمایه

حجم تولید کیفیتی که مشتریان درک

گذاری شده در حوزه منابع و شراکتها

کیفیت محصوالت
فاصله محصوالت  /خدمات

سرمایه گذاری
بودجه خصوصی سازی
<Tim
>e
محصوالت /
شده در حوزه فرآیندها،

شرکت و رقبا
<Tim

خدمات

می کنند

>e
><F 1

<Tim
<Tim

رقابت پذیری

>e

مشتریان بالقوه مشتریان بار اول

مشتریان وفادار بار اول به مشتریان وفادار

<Tim

تصویر شرکت
تبلیغات دهان به دهان
فاصله میان کیفیت محصوالت  /خدمات

>e

نوآوری

درک شده مشتریان و کیفیت مورد انتظار

ارتباط با مشتریان

فرآیندهای نوآوری شده و
بهبود یافته

سهم بازار
کیفیت محصوالت  /خدمات

مورد انتظار مشتریان
زمان الزم برای تبدیل مشتریان

>e

تحقیق و توسعه

انتظارت کیفیتی مشتریان

فروش رقبای اصلی

محصوالت  /خدمات جدید

زمان الزم برای برآورده سازی

مدت زمان تحویل به
بهره وری

رضایتمندی کارکنان

بازار
فناوریهای توسعه یافته و جدید
آلودگی محیط کار

وفاداری کارکنان

شرایط نرمال محیط
فاصله آلودگی محیط کار و

کار

وضعیت نرمال
فاصله آلودگی محیط زیست با

آلودگی محیط زیست
شرایط نرمال محیط

وضعیت نرمال

تصویر رقبای اصلی
فاصله مدت زمان مطلوب و

زیست رضایتمندی جامعه
وضعیت موجود
فاصله تصویر شرکت با تصویر رقبا
دستاوردهای غیرمالی

مدت زمان مطلوب تحویل
به بازار

شکل  .3نمودار علی حلقوی مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران
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مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم و...

فضای آزاد

درصدی از بودجه خصوصی سازی که در

گفتگوهای رسمی و غیر رسمی میان کارکنان

حوزه کارکنان سرمایه گذاری می شود

ضریب تأثیر عملکرد بر
خصوصی سازی
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دوره های آموزشی توسط
کارکنان برای سایر همکاران

بودجه خصوصی سازی سرمایه

ضریب تاثیر عوامل خارج از

امنیت شغلی

کنترل1-

آموزش درون و برون

گذاری شده در حوزه کارکنان

تاثیر خصوصی سازی بر
عملکرد شرکت

سازمانی

بودجه خصوصی سازی

نرخ خالص تاثیر خصوصی سازی

رهبری و خط مشی

کنترل1-

بر عملکرد شرکت

تعامل میان کارکنان امنیت اطالعات و
عوامل انگیزشی

فناوری

کارکنان

ضریب تاثیر عوامل خارج از
کنترل21-

مدیریت اطالعات و

زیرساختهای اطالعات و

فناوری

فناوری

دستاوردهای مالی

نرخ خالص درآمد

نرخ عوامل خارج از

زمان الزم برای آنکه مشتریان

کنترل21-

کیفیت واقعی را درک کنند

ضریب تاثیر عوامل خارج از
کنترل3-

حجم تولید
کیفیتی که مشتریان درک

بودجه خصوصی سازی سرمایه گذاری
شده در حوزه منابع و شراکتها

کیفیت محصوالت

<Tim
>e

بودجه خصوصی سازی سرمایه گذاری شده در حوزه فرآیندها ،محصوالت  /خدمات

<Tim
>e
><F 1

درصدی از بودجه خصوصی سازی که در حوزه

<Tim

رقابت پذیری
نرخ >e

<Tim
>e

فرآیندها ،محصوالت  /خدمات سرمایه گذاری

محصوالت /
سهم بازار
جدید
خدمات
کنترل2-
نرخ کاهش محصوالت /
نرخ افزایش محصوالت  /خدمات جدید
از
خارج
عوامل
نرخ
رقابت پذیری
خدمات جدید
نرخ عوامل خارج از کنترل2-
کنترل4-
ضریب تاثیر عوامل خارج از
نرخ عوامل خارج از

ضریب تاثیر عوامل خارج از

می شود

مشتریان بالقوه

نرخ مشتریان بالقوه  <Timنرخ مشتریان بار اول
>e

نرخ مشتریان ناراضی

نرخ عوامل خارج از کنترل31-
ضریب تاثیر عوامل خارج از

ضریب تاثیر عوامل خارج از

نوآوری

کنترل01-

ضریب تاثیر عوامل خارج از

نرخ فناوریهای توسعه
یافته و جدید

درک شده مشتریان و کیفیت مورد انتظار

کنترل01-

کسر نرخ ترک کارکنان

بازار

رضایتمندی کارکنان

نرخ عوامل خارج از نرخ عوامل خارج از
کنترل6-
کنترل5-

نرخ خالص رضایتمندی
کارکنان

بهره وری

نرخ بهره وری

کارکنان راضی به وفادار

نرخ عوامل خارج از
کنترل9-

فاصله میان کیفیت محصوالت  /خدمات

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل6-

مدت زمان تحویل به

مدت زمان الزم برای تبدیل

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل11-

ارتباط با مشتریان

نرخ عوامل خارج از

و بهبود یافته

تبلیغات دهان به دهان

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل5-

کنترل9-
فناوریهای توسع
ه یافته و جدید

نرخ مشتریان راضی نرخ کاهش مشتریان وفادار
تصویر شرکت
نرخ عوامل خارج از
کنترل11-

کنترل31-

مورد انتظار مشتریان

بار اول به مشتریان وفادار

مشتریان وفادار

مشتریان بار اول

کیفیت محصوالت  /خدمات

زمان الزم برای تبدیل مشتریان

کنترل41-

کنترل41-

کنترل4-

تحقیق و توسعه

نرخ فرآیندهای نوآوری شده

می کنند

محصوالت جدید رقبای نرخ افزایش کیفیت محصوالت نرخ عوامل خارج از کنترل3-
فروش رقبای اصلی
اصلی
زمان الزم برای برآورده سازی
فاصله محصوالت  /خدمات
متوسط زمان عمر محصول جدید
انتظارت کیفیتی مشتریان
شرکت و رقبا
ضریب تاثیر عوامل خارج از

درصدی از بودجه خصوصی سازی که در حوزه منابع و شراکتها سرمایه گذاری می شود

فرآیندهای نوآوری
شده و بهبود یافته

نرخ عوامل خارج از

آلودگی محیط کار

وفاداری کارکنان

نرخ وفاداری کارکنان

نرخ ترک کارکنان
فاصله آلودگی محیط کار و

شرایط نرمال محیط

وضعیت نرمال

کار

فاصله آلودگی محیط زیست با
آلودگی محیط زیست

نرخ عوامل خارج از

ضریب تاثیر عوامل خارج از
کنترل7-

وضعیت نرمال شرایط نرمال محیط زیست

کنترل7-

مدت زمان مطلوب تحویل

فاصله مدت زمان مطلوب و وضعیت موجود

به بازار

رضایتمندی جامعه

نرخ رضایتمندی جامعه

نرخ نارضایتی جامعه

دستاوردهای غیرمالی
نرخ افزایش دستاوردهای غیرمالی نرخ کاهش دستاوردهای غیرمالی

تصویر رقبای اصلی

نرخ عوامل خارج از کنترل8-
ضریب تاثیر عوامل خارج از
کنترل8-

فاصله تصویر شرکت با
تصویر رقبا

شکل  .4نقشه سطح و جریان مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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 -4-2-3شبیهسازی مدل

بهمنظور شبیهسازی مدل مفهومی ،ابتدا مقادیر اولیه سطوح ،مقادیر
پارامترها و روابط میان متغیرهای مدل ،بر اساس مصاحبه با خبرگان
شرکت ملی حفاری ایران تعریف شده است .مقادیر اولیه مدل بهصورت
کیفی در قالب پرسشنامه بر پایه طیف لیکرت در شرکت ملی حفاری
ایران جمعآوری شد .با تبدیل دادههای کیفی به کمی و تعریف آنها

در مدل ،مقادیر اولیه تعیین شده و مدل بر پایه آن دادهها ،شبیهسازی
شد.
مدل ،به کمک نرمافزار ونسیم حرفهای برای یک بازه زمانی دهساله ،از
سال  1397تا  1404شبیهسازی شده است .با توجه به اینکه
تصمیمات سازمان بر اساس متغیرهای سطحی که در بخش قبل
تعیین گردیدند ،اتخاذ میشوند ،در ادامه ،روند تغییرات برخی سطوح
در طی زمان بررسی خواهد شد.

شکل  .5نمودار سطوح رضایت نیروی انسانی ،دستاوردهای غیرمالی و تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکت

همانگونه که در نمودارهای شکل  5مشاهده میشود هر سه سطح
رضایت نیروی انسانی ،دستاوردهای غیرمالی و تأثیر خصوصیسازی بر
عملکرد شرکت در طی زمان ،رفتاری هدف جو را دنبال میکنند .دلیل
ایجاد این رفتار ،حلقههای متعادلکننده دربردارنده این سطوح است
که در قسمت نمودار علی حلقوی توضیح داده شد .در این نمودارها
مشاهده میشود چنانچه خطمشیهای خصوصیسازی ارتقا یابند و
خصوصیسازی سازمان مطابق با معیارهای مدل تعالی سازمانی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 EFQMانجام گردد ،مقادیر سطوح افزایش یافته و درنهایت عملکرد
سازمان بهبود مییابد و چنانچه خطمشیها کمرنگتر شوند و
خصوصیسازی مطابق با معیارهای تعالی سازمانی نباشند و عوامل
غیرقابلکنترل بر روی متغیرهای سطح تأثیر منفی بگذارند ،مقادیر
سطوح کاهش مییابند و درنهایت عملکرد سازمان کاهش مییابد.
در مدل طراحیشده ،با افزایش سرمایهگذاری در بخش
خصوصیسازی ،انتظار میرود عملکرد شرکت بهبود یابد که در شکل
جلد  -9شماره  -3پاییز 1398

مدلسازی و تحلیل نقش خصوصیسازی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم و...
( ،)5روند مقادیر خط  ،)Positive( 1گویای تأثیر مثبت
خصوصیسازی بر عملکرد شرکت است .علیرغم این موضوع ،تجربیات
بسیاری از شرکتها نشان میدهد خصوصیسازی نتوانسته است
عملکرد شرکت را بهبود دهد و موجب کاهش عملکرد و درنتیجه
شکست برنامه خصوصیسازی شده است .برای اینکه بتوانیم این
واقعیت را در مدل لحاظ نماییم ،متغیری برای نرخ خروجی در
متغیرهای سطح مدل با عنوان "عوامل خارج از کنترل" در نظر گرفته
شد .اگر اثر این عوامل بر روی متغیرهای مدل قویتر از تأثیر
خصوصیسازی باشد ،موجب کاهش عملکرد شرکت میشود .چنانچه
شرکت برای اجرای خصوصیسازی ،زیرساختهای الزم برای اجرای
آن را لحاظ نکرده باشد ،این اقدام منجر به تأثیر منفی خصوصیسازی
بر عملکرد شرکت میشود .عوامل خارج از کنترل ،میتوانند بر روی
هریک از متغیرهای سطح اثرگذارند که با کاهش یا افزایش آن عوامل
در مدل ،میزان تأثیر آنها بر روند رشد یا افول عملکرد شرکت را
میتوان مشاهده نمود .در شکل ( ،)5روند مقادیر خط 2
( ،)Negativeگویای تأثیر منفی خصوصیسازی بر عملکرد شرکت
است.
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آزمون ،با اعمال شرایط حدی در مدل ارائهشده مورد استفاده
قرارگرفته و مدل ،مورد تصدیق واقع شد .بدینصورت که برای نمونه
مقادیر سهگانه سرمایهگذاری خصوصیسازی شامل سرمایهگذاری بر
روی نیروی انسانی ،شراکتها و فرایندها ،در  2حالت حدی یعنی 0%
و ،100%به پایینترین و باالترین مقادیر خود ،تغییر یافتند و نتایج این
تغییرات ،بر روی متغیر عملکرد سازمان ناشی از خصوصیسازی،
بررسی شد .همانطور که در شکل ( )6مالحظه میشود و انتظار
میرود ،زمانی که مقدار سرمایهگذاری خصوصیسازی به سمت صفر
میل میکند ،مقدار متغیر عملکرد سازمان نیز به سطح کمینه نزدیک
میشود (خط  )2و چنانچه مقدار سرمایهگذاری خصوصیسازی به
سمت صد در صد میل کند ،مقدار متغیر عملکرد سازمان نیز به سطح
بیشینه نزدیک میشود (خط .)1

 -4-3آزمون مدل
اعتبار سنجی مدل ،فرایند مستمری جهت ایجاد اطمینان در زمینه
معنیدار بودن و مفید بودن مدل است .مدل حاضر نیز بارها از ابتدای
فرایند مدلسازی تا تکمیل آن بهمنظور حصول اطمینان از اعتبار و
صحت مدل ،تحت شرایط مختلف از جوانب گوناگون ،مورد اعتبار
سنجی قرارگرفته است .آزمونهای صورت گرفته جهت تصدیق مدل
ارائهشده عبارتند از آزمون ارزیابی ساختار ،آزمون شرایط حدی و
آزمون تحلیل حساسیت.
-4-3-1آزمون ارزیابی ساختار
آزمون ارزیابی ساختار بر سازگاری مدل با موضوعات مرتبط با توصیف
سیستم واقعی و قوانین فیزیکی پایه و سازگاری ساختار مدل ،با قوانین
و روند تصمیمگیری موجود در سیستم واقعی تأکید دارد .این مهم از
طریق جلوگیری از ایجاد مقادیر غیرمنطقی در مدل ،برای مثال مقادیر
منفی برای سطوح رضایتمندی نیروی انسانی ،رضایتمندی مشتریان،
کیفیت محصوالت و ...تصدیق گردید.
 -2-3-4آزمون شرایط حدی
آزمون شرایط حدی بر رفتار واقعبینانه مدل ،در شرایط حدی تأکید
دارد .به این معنا که تحت هر شرایطی با تغییر یافتن سناریوها و یا
مقادیر ورودیها  ،مدل باید رفتار مورد انتظار را از خود نشان دهد .این
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل  .6آزمون شرایط حدی سطح تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکت

 -3-3-4آزمون تحلیل حساسیت
آزمون تحلیل حساسیت بر مقاوم بودن مدل در شرایط عدم قطعیت
تأکید دارد .این آزمون ،به این پرسش پاسخ میدهد که "مدل تا چه
حد نسبت به تغییر در مقادیر پارامترها و تغییرات جزئی آشکار در
ساختار مدل ،حساسیت دارد؟" .در تحقیق حاضر تحلیل حساسیت
رفتاری بر روی متغیر خصوصیسازی انجام شد که نتایج حکایت از
مقاوم بودن مدل دارد .با بهکارگیری تابع  Pulseفرض شد که در سال
 1398تأثیر متغیر خصوصیسازی ،ناگهان چند برابر شود .سپس نتایج
این تغییر وضعیت بر روی سطح تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد
شرکت بررسی گردید .همانطور که در شکل ( )7مالحظه میشود ،با
تحمیل این حالت به مدل و ایجاد حالت عدم تعادل در آن ،از سال
 1397تا سال  1398تغییرات صفر است ولی در سال  ،1398تأثیر
خصوصیسازی بر عملکرد شرکت شروع به رشد میکند و پس از تغییر
وضعیت در سیستم ،دوباره پس از چند سال به حالت اولیه بازمیگردد
و تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکت با همان شیب قبلی ،به حالت
تعادلی میرسد.
www.pqprc.ir
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شکل  .7آزمون تحلیل حساسیت – رفتار سطح تأثیر خصوصیسازی بر
عملکرد شرکت

با حصول اطمینان حدددودی از درسددتی مدددل در ایددن بخددش ،امکددان
طراحی و ارزیابی سناریوها و تجزیهوتحلیل نتایج آنها وجددود دارد کدده
در بخش بعد ،به این مهم پرداخته شده است.
 -4-4طراحی و ارزیابی سناریوها
افددزایش اثربخشد ی خصوصیسددازی بددر عملکددرد سددازمانی ،منددوط بدده
سرمایهگذاری منابع سازمانی بر روی نقاط اهرمی کلیدی رشد سازمان
در مسیر تعالی است که دلیل این امر ،محدددود بددودن منددابع سددازمانی
است .در این راستا ،چهار سناریو به شرح جدول  1طراحددی گردیددده و
عملکرد آنها بر روی متغیر سددطح تددأثیر خصوصیسددازی بددر عملکددرد
شرکت بررسیشده است.
جدول  .1خالصه سناریوها

سناریو اول با عنوان "رویکرد مبتنی بر توانمندسازی نیروی انسانی"

ارتقاء مشوقها و عوامل انگیزشی نیروی انسانی معطوف است ،لذا
میتوان از این سناریو ،تعبیر به "استراتژی انسانمحور" نمود.
سناریو دوم "رویکرد مبتنی بر شراکتها و منابع" است .متغیر کلیدی
موردتوجه در این سناریو ،متغیر "سهمی از خصوصیسازی جهت
سرمایهگذاری بر روی شراکتها و منابع" ،است .با توجه به اینکه این
سناریو مبتنی بر شراکتها و منابع شرکت بوده و توجه این سناریو به
افزایش ارتباط سازمان از طریق شراکتها و مدیریت بهتر منابع شرکت
معطوف میباشد ،لذا میتوان از این سناریو ،تعبیر به "استراتژی
شراکت محور" نمود.
سناریو سوم تحت عنوان "رویکرد مبتنی بر فرایندها ،محصوالت و
خدمات" به مقوله بهبود فرایندها توجه دارد .در این سناریو متغیر
موردتوجه ،متغیر "سهمی از بودجه خصوصیسازی جهت
سرمایهگذاری بر روی فرایندها" ،است .الزم به ذکر است که با توجه به
اینکه این سناریو مبتنی بر فرایندها بوده و توجه این سناریو به افزایش
نوآوری و بهبود محصوالت سازمان معطوف است ،لذا میتوان از این
سناریو ،تعبیر به "استراتژی فرایند محور" نمود.
عنوان سناریو چهارم "رویکرد انسان ،شراکت و فرایند محور بهصورت
متوازن" است .در این سناریو ،موارد موردتوجه ،متغیرهای "سهمی از
بودجه خصوصیسازی جهت سرمایهگذاری بر روی مدیریت نیروی
انسانی"" ،سهمی از بودجه خصوصیسازی جهت سرمایهگذاری بر
روی شراکتها و منابع" و "سهمی از بودجه خصوصیسازی جهت
سرمایهگذاری بر روی فرایندها" است .با توجه به توضیحات ارائهشده
در سناریوهای اول و دوم و سوم ،لذا ،میتوان از این سناریو ،تعبیر به
"استراتژی متوازن" نمود.
شکل ( ،)8نتایج شبیهسازی سناریوهای چهارگانه فوقالذکر را برای
متغیر سطح تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکت نشان میدهد.

سناریو دوم با عنوان "رویکرد مبتنی بر شراکتها و منابع"
سناریو سددوم بددا عنددوان "رویکددرد مبتنددی بددر فرایندددها ،محصددوالت و
خدمات"
سناریو چهارم با عنوان "رویکرد انسان ،شراکت و فرایندمحور بهصورت
متوازن"
سناریو اول تحت عنوان "رویکرد مبتنی بر توانمندسازی نیروی
انسانی" که به مقوله مدیریت نیروی انسانی توجه دارد .در این سناریو
متغیر تأکیدی و موردتوجه ،متغیر "سهمی از بودجه خصوصیسازی
جهت سرمایهگذاری بر روی مدیریت نیروی انسانی" ،است .الزم به
ذکر است که با توجه به اینکه این سناریو مبتنی بر نیروی انسانی بوده
و توجه این سناریو به افزایش تواناییهای درونی و ارتباطات نیروی
انسانی با یکدیگر از طریق افزایش آموزشهای درون و برونسازمانی و
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شکل  .8نمودار رفتار سطح تأثیر خصوصیسازی بر عملکرد شرکت تحت
سناریوهای چهارگانه
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همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،همه سناریوها تأثیر یکسانی
بر روی رفتار مدل ندارند .در مقایسه میان چهار سناریو ،مالحظه
میشود که سناریو چهارم نسبت به بقیه سناریوها روند بهتری را دنبال
میکند .در حالت کلی ،دلیل عملکرد بهتر سناریو چهارم نسبت به
سایر سناریوها را میتوان اینگونه عنوان نمود که ارتقاء متوازن سه
رویکرد انسان ،شراکتها و فرایندها ،رشد متعادل عملکرد شرکت را
موجب خواهد شد .رشد متعادل این سه رویکرد ،هم زیرساختهای
فناوری اطالعات و امنیت اطالعات را بهبود میبخشد ،هم مشوقها و
عوامل انگیزشی کارکنان و آموزش درون و برونسازمانی را تقویت
مینماید و هم فرایندهای شرکت را بهبود میبخشد .درنتیجه ،میتواند
تأثیر بیشتری بر روی متغیرهای سطح دستاوردهای غیرمالی و
متغیرهای سطح دستاوردهای مالی داشته باشد و درنهایت عملکرد
شرکت را ارتقا میدهد .در مقایسه میان سایر سناریوها ،سناریو اول و
دوم عملکرد یکسانی دارند .درنتیجه ،نمیتوان هیچکدام از آنها را بر
دیگری ترجیح داد .سناریو سوم که مربوط به "رویکرد مبتنی بر
فرایندها ،محصوالت و خدمات" است ،ضعیفترین عملکرد را نسبت به
سایر سناریوها دارد.
با توجه به توضیحات پیشین و برتری سناریو چهارم ،شرکت باید جهت
ارتقاء اثربخشی خصوصیسازی بر تعالی شرکت با رویکردی متوازن،
نسبت به اجرای همهجانبه توانمندسازهای مدل تعالی ،اقدام نماید؛
گرچه به دلیل محدودیت منابع مالی ،سرمایهگذاری در تمامی ابعاد،
منجر به حرکت در مسیر تعالی با گامهای آرامتر ،ولی مطمئنتر
خواهد شد.
 -5نتیجهگیری
تحلیل تأثیر خصوصیسازی بر تعالی سازمانی با استفاده از رویکرد
پویایی سیستم ،مجموعهای از مزیتها را برای شرکت ایجاد میکند که
مهمترین آنها عبارتاند از :شبیهسازی اثر عوامل مؤثر بر روی نتایج،
اجرای آنالیزهای "چه میشود اگر" برای یادگیری از سناریوها و
تهدیدهای بالقوه آینده؛ قابلیت نمایش بصری ارتباطات بین
خصوصیسازی و تعالی سازمانی؛ کاهش ریسک برنامههای اجرایی از
طریق شبیهسازی و بررسی پیامدهای سناریوهای مختلف قبل از
پیادهسازی مدل دینامیکی؛ و لحاظ نمودن بازه زمانی رخداد بین
علتها و معلولها.
ازآنجاییکه در پژوهشهای گذشته در ایران در زمینه تحلیل
خصوصیسازی از رویکرد پویایی سیستمها استفاده نشده است؛ بنا بر
این تحلیل و مدلسازی نقش خصوصیسازی بر تعالی شرکت با
رویکرد پویایی سیستم ،میتواند بهعنوان یک پژوهش جدید ،کاربردی
و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد .تحقیق حاضر با استفاده از ابزار پویایی
سیستم ،رفتار پویای حاصل از تأثیر خصوصیسازی بر تعالی شرکت
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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ملی حفاری ایران را تحلیل نمود .با استفاده از مدل ارائه شده میتوان
اثرات هرگونه تغییر را پیش از بهکارگیری عملی ،در یک محیط
مجازی شبیهسازی کرده و با آگاهی کامل از همه جوانب آن ،تصمیم-
گیری نمود.
برای تحقیقات آتی میتوان کارایی مدل ارائه شده را بهصورت دورهای
با واقعیتهای سازمان مقایسه نمود و بهصورت مداوم تفاوتها را با
اصالح مدل برطرف کرد تا مدل ،مبنای تصمیمگیری مدیران در مسیر
حرکت برنامههای خصوصیسازی قرار گیرد .همچنین این مدل
میتواند با ابزارهای دیگری همچون نظریه بازیها تلفیق شود تا از این
طریق بتوان تغییرات عملکرد شرکت را با تصمیمات رقبای آن
بهصورت همزمان بررسی نمود.
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