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و   بررسی، موردمطالعه در طی زمان،  شرکتبر تعالی  سازییخصوصالزم است تا پویایی تأثیرات  سازییخصوصبرای بررسی اثربخشی  چکیده:

را بر تعالی  یاثربخشکه بیشترین  کند گذارییهسرما سازیی خصوصبر روی ابعادی از مناسب،  گیرییمتصمبا  بتواند تا شرکت تحلیل قرار گیرد

  و با استفاده از  EFQM یبر اساس مدل تعالی سازمانشرکت سازی بر تعالی نقش خصوصی یساز مدل ، تحلیل و پژوهشدر این دارند.  یسازمان

.  شودیمتعریف و سپس متغیرهای کلیدی شناسایی و افق زمانی تعیین  مسئلهابتدا . گرددیمتشریح  طی پنج مرحله هایستم سرویکرد پویایی 

  سازی یهشب. سپس، نقشه سطح و جریان تبیین شده و مدل گرددیم، فرضیه پویا ارائه و ساختار نمودار علی حلقوی ترسیم مسئلهپس از درک 

، با اجرای تحلیل حساسیت  نهایت. در گیردی مقرار  یموردبررس اعتبارسنجی یهاآزمون  بر اساس، شدهارائه بعدی، اعتبار مدل  در گام. دشویم

 . شودیمشرکت ملی حفاری ایران پرداخته  در    هایاست سمتغیرهای مدل، به طراحی و ارزیابی  

 

 سیستم، شرکت ملی حفاری ایران   یایی پو،  سازمان  ، تعالیسازییخصوص :کلیدی  کلمات

 

 

 مقدمه  -1
 

  ها شرکت و  هاسازمان رویکردی جهت هدایت  عنوانبه  سازیخصوصی 

.  شودیممعرفی  توسعهدرحال در ایجاد کارایی بیشتر در کشورهای 

بر عملکرد   سازییخصوص یرتأثموضوع مهمی که وجود دارد چگونگی 

به   و تعالی سازمانی سازیی خصوصزیرا ؛ شرکت در مسیر تعالی است

حاکم بر   یرخطیغزمانی و روابط  دلیل روابط بازخوردی، تأخیرهای

سیستمی از الگوهای   یهاروش از پیچیدگی باالیی برخوردارند.  هاآن

و این الگوها روشی برای   کنندیممبتنی بر تفکر سیستمی استفاده 

 پیچیده در طول زمان هستند.   هاییستمسفهمیدن و درک رفتار  

 نظام و رقابت فضای که است  این سازی خصوصی تفکر  در اصلی ایده

 عملکرد تا سازد مجبور را خصوصی واحدهای و هابازار، بنگاه بر حاکم

 داشت توجه باشند. البته باید دولتی داشته بخش به نسبت کاراتری

 اموال آندر  که نیست یساز ی اختصاص سازی،خصوصی از منظور

 از  شود. بلکه منظور  برده یغما به خاص  ای عده  نفع به عمومی،

 عمومی،  منابع  آزادسازی و دولتی مالی بار از سازی، کاستنخصوصی

 

 

       و تشویق   تیدرنها و انسانی و مادی منابع  وریبهره و کارایی افزایش 

  درواقع است.  اقتصادی هایفعالیت در شهروندان مشارکت گسترش

 کمبود عملیاتی، کاهش  هایهزینه کاهش سازی باعثخصوصی

 عملکرد کیفی درآمدزایی و بهبود افزایش کارایی، افزایش بودجه، 

 توانمی سازیخصوصی موارد با این جزبه شود. انسانی می نیروی

آن  تبعبهگرفت که  نظر در را نیازهای متنوع جامعه هدف و عالیق

 از جامعه هدف انتظارات و کنندمی تغییر خدمات ارائه هایروش

 [. 1]  یابدمی کاهش دولتی خدمات

بخش   برای مشارکت جدید  هایفرصت تعریف با سازیخصوصی

 ی هایگری تصد  کاهش حجم  و  های اقتصادیفعالیت و خصوصی

  بنا ؛ براند شیپبه اقتصاد کشور را  ،تواند همانند موتور محرکیدولت، می

سازی و  خصوصی یهامؤلفه بررسی ابعاد  منظوربه تالش  این بر

تواند  می مدیریت عملکرد لهیوسبه هاسازمان همچنین توجه به عملکرد 

آورد  وجود سازمان به  یبرا داریپا یتیموفقمثبت و همچنین  راتیتأث

[2] . 

 یک ابزار فراگیر و با نگرش جامع    عنوانبه  یتعالی سازمان  یهامدل 
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را در   هاآن تا  ندیآی م، به کمک مدیران هاسازمان زوایای  یتمامبه

 برای سنجش و    هامدل این    سازمان خود یاری کنند.  ترقیدقشناخت  

و ضمن اینکه یک  روندیمنیز به کار  هاسازمان مقایسه عملکرد 

خود را در اجرای   یهاتیموفقتا میزان  سازندیمسازمان را قادر 

-کمک میزمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد،  یهادورهدر  هابرنامه 

شناسایی کرده و به سمت تعالی نیز ا نقاط قوت و ضعف خود رکند تا 

  است  1EFQM ، مدلی تعالی سازمان یهامدل یکی از  حرکت کند.

[3] . 

و تحوالت   راتییاست که تغ نیاعتقاد بر ا ستمیس ییایمطالعات پو در

کرد و بر  ییرا شناسا هاآن توانیمهستند که  ییهای قانونمند  یدارا 

تحوالت را در جهت مطلوب سوق داد. بدون شناخت   ریاساس آن مس

و   تیریورود به عرصه کار و مد ده، ی پد کیحاکم بر  یهای قانونمند 

، دور از واقع  ندهیدر آ میاتخاذ هر نوع تصم یطورکلبه و  یگذار است یس

  ی الزم برا  یاست که ابزارها آنبر ستمیس ییای پو کردیخواهد بود. رو

قرار دهد. دانشمندان   گرلیتحل اریرا در اخت های قانونمند نیکشف ا

  ی در طول زمان را جزء جدانشدن نمودار برحسبتفکر ، رشته نیا

  مسئله هر  یبرا  گریدعبارتبه. انددانسته ستمیس ییایپو کردیرو

دارند و در   یمشخص ریکه مقاد ییرهایمتغ صورتبهآن را  میناچار

ی  از پویای .میکن فیتعر کنندیم رییتغ یطول زمان به شکل مشخص

.  [ 4]  کالن بهره برد یهای گذار استیسبرای تحلیل  توانی م هاستمیس

  ی ساز یخصوصو تحلیل اثرات  یساز مدل در پژوهش حاضر به  رون یازا

  ی بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران با توجه به مدل تعالی سازمان 

EFQM  شودیمپرداخته    هاستمی سرویکرد پویایی    لهیوسبه . 

 

 پیشینه تحقیق  -2

 

های بازار  سازی سیاستو شبیه یساز مدل به  [5] و همکاران موتینگی

و نتیجه گرفتند  ند سیستم پرداخت انرژی با استفاده از رویکرد پویایی

های حاکم بر بازار  تواند به ارزیابی و توسعه سیاسترویکرد میاین که 

های این حوزه را دچار  گیریانرژی کمک نموده و مسیر تصمیم

 رویکرد  از استفاده با [6] عسکری و همکاران .تحوالت فراوان کند

  تکنولوژیکی  و اقتصادی سیاسی، متغیرهای شناسایی به سیستمی،

 ایران نفت صنعت در یگذار هیسرما زمینه در چالش زا و رگذاریتأث

 بخش ریز سه  در ها آن بین  معلولی و علی روابط سپس  و پرداخته

 . دادند  قرار یبررس  موردرا   مذکور

 در پژوهش خود تالش نمودند تا با اتکا به [7] رستمی و کمرخانی

 را  کارآمد  سازی سازی، خصوصیهای مختلف در مورد خصوصیپژوهش

رقابت بررسی   ایجاد سیاست خصوصبه  دیگر، هایسیاست با ارتباط در

اند.  پرداخته  سازییند خصوصیفراو  یستان اتیمال تعامل نموده و به

 اجرای هایچالش و مشکالتبه بررسی [ 8] وند و همکاراناحمد

 
1.European Foundation for Quality Management 

  الموتی صفریدخانی و  پرداختند. کشور در سازیخصوصی  سیاست

 صنعت  در سازی راهکارهای خصوصی و موانع ها، بررسی چالش با  [2]

در اولین قدم باید مدیرانی  یک شرکت دولتی ند که ابراز داشتنفت، 

سازی داشته باشد تا بهترین و  یند خصوصیو مطلع از فرا باتجربه

سازی را انتخاب کند تا بتواند به  های خصوصیترین روشمناسب

 بد. ایدست و اهداف خود    تیمأمور

کردن   دایبا هدف پرا  یپژوهش[ 9] یو مهرجرد یزد یسر یدهقان

  یی ایبا استفاده از ابزار پو یسازمان جیو نتا های استراتژ  نیرابطه ب

  زاده و همکاران محمدی .انجام دادند EFQMبر اساس مدل  ستمیس

 وریه بهر ی سازمدل به  سیستم پویایی رویکرد با استفاده از  [10]

 نفت صنعت اینکه به توجه باپرداختند.  نفت صنعت در انسانی نیروی

 وریه بهر بهبود با است، ایران صنعت نیترک یاستراتژ و نیترمهم 

 به رسیدن جهت در بلندی گام توانمی صنعت، این در انسانی نیروی

 . برداشت  کشور بلندمدت اهداف و اقتصادی  رشد

اثرات   سنجش برای را ییهاش ی آزما ،[11] براون و همکاران

شرکت در پنج اقتصاد اروپای   70000بر عملکرد  یساز ی خصوص

  ی ساز ی خصوصکه  داد. نتایج این تحقیق نشان دادندانجام شرقی 

 12تا  5متوسط در حدود  طوربهو رشد را  یوربهره میزان سودآوری، 

اما میزان تغییرات با کشورهای مختلف و  ؛ دهدی مدرصد افزایش 

 .توجهی داردهای زمانی انجام آزمایش، ارتباط قابلدوره 

با تعیین یک چارچوب نظری برای عوامل   [12]همکاران و فراسی 

روند  که  ندبه این نتیجه رسید ی ساز ی خصوصمحیطی و سازمانی 

  ر یتأثارجی مدیریت شرکت داخلی و خ  هاییسم بر مکان یساز ی خصوص

  ی هاستم یس [13] نستور و محبوبیبراساس پژوهش  .گذاردیم

باعث افزایش کارایی در   ،افتهیبهبودحاکمیتی  یهاسمیمکانانگیزشی و 

 . شودی مخصوصی    یهاشرکت 

  تواند ی مفضای رقابتی به این نتیجه رسیدند که  [14] و همکاران بلوم

مدیریت را بهبود بخشیده و از طریق   یهاوه یشمدیریتی و  یهازه یانگ

  همکاران  و خواهد یافت. کوئروو یفراوان نیز بهبود  شدهارائهآن کیفیت 

بر عملکرد   یساز یخصوص ریتأثیک مدل پویا برای توضیح [ 15]

، زمانی که شرایط خاصی  ایشان مدل براساسارائه دادند.  هاشرکت 

و   هازه یانگموجب تغییر در اهداف،  یساز ی خصوص، شود یمبرآورده 

این امر منجر به تغییر در استراتژی،   وگشته  شدهکنترل سازوکارهای 

. مطالعه  بخشدی مو عملکرد را بهبود  شدهساختار و فرهنگ شرکت 

که میزان بهبود در  دادنشان  [16] همکاران و توسط آمادو شدهانجام 

قرار   یریگاندازه عملکرد سازمان بستگی به شاخصی دارد که مورد 

مالی مانند   یهاشاخص که  داردی م. نتایج این تحقیق بیان ردیگیم

  ؛ اند شده با کاهش مواجه  یسازی خصوصدرآمد و سود پس از 

به   یساز یخصوصکارایی نیروی انسانی و کاری پس از  کهی درحال

  % 16میزان به میزان از دست دادن شغل و افزایش داشته  4/6%میزان 

 است.   داشتهکاهش  
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 روش تحقیق   -3

. این  شودی مسیستم استفاده  یهاییای پواز رویکرد در این تحقیق 

میالدی توسط جی فاستر از دانشگاه   1960رویکرد در اوایل دهه 

رویکردی است برای  سیستم  ی شناسییایپومعرفی شد.  تیی آام 

اقتصادی   –فیزیکی و اجتماعی  ی هاستمیس یساز هیشبالگوسازی و 

برای مدیریت و تغییر  ییهااست یس توانیمپیچیده که به کمک آن 

روشی تلفیقی است و  ،هایستمس یشناسییایپو. [17] داد ارائهآن 

  های فرضیه. مدلی که بر اساس دباش ی مشامل دو بخش کیفی و کمی 

  به دست از طریق مصاحبه با خبرگان و مطالعه آمار و مرور ادبیات  پویا

  Vensim افزارنرم بخش کیفی روش تحقیق و توسعه مدل در  ،دیآیم

در این راستا ابتدا  بخش کمی روش تحقیق است.    ،و فرموله کردن مدل

ی  هاحوزه مرور ادبیات و همچنین مصاحبه با خبرگان  لهیوسبه

خبرگان شرکت ملی   ،تعالی سازمانی و پویایی سیستم ،یساز ی خصوص

ی  ساز ی خصوصبر  رگذاریتأثمتغیرهای کلیدی و عوامل  ،حفاری ایران

.  شود ی می سیستم استفاده هاییایپوشناسایی و سپس از روش تحلیل 

را برای   یامرحلهیک فرایند پنج  ،این روش به پیشنهاد استرمن

 (1شکل  . )کندی مپیشنهاد    یسازمدل 

 
 استرمن   یسازمدل پنج گام    .1شکل  

 

و انتخاب مرز سیستم   مسئلهدقیق در گام نخست این فرایند به تعریف 

که  گرددی م. همچنین بر اساس مرور ادبیات مشخص شودی مپرداخته 

دارای اهمیت و کدام   شدهطرح  مسئلهکدام موضوعات برای پردازش 

متغیرهای   یریگشکل. این مرحله منجر به باشندی م یپوشچشم قابل

 .گرددی ممدل    یزابرون و    زادرون

.  شودی ممطرح  مسئلهمرتبط با  ی پویا  هایفرضیهسپس در گام دوم 

در مرحله بیان   مسئلهاز  شدهحاصلبر اساس شناخت  هافرضیهاین 

تعالی   ،یساز ی خصوص یهاحوزه خبرگان و مصاحبه باز با  مسئله

  ی ها گروهو در  شدهی طراحخبرگان شرکت،  ،و پویایی سیستم یسازمان

تا توافق جمعی روی آن صورت   قرارگرفتهکانونی در معرض قضاوت 

ایجاد   یاتازه شناخت  تواندیمپذیرد. در اینجا بازخورد گروه کانونی 

هستند.   دوطرفهبا یکدیگر در تعامل این دو مرحله  رون یازانماید و 

کانونی   یهاگروهپویایی هستند که در  هایفرضیهساختار مدل  درواقع

در   مسئلهمدل و توصیف  هایفرضیه. برای بیان اندشده  یگذارصحه

. روابط بین  شودی ماستفاده حلقوی -از نمودارهای علی ،این روش

. این رابطه  دهدی معلی بین دو متغیر را نشان  یبستگهم ،متغیرها

برای حالتی است که تغییرات   ،مثبت یا منفی باشد. مثبت ندتوایم

که این   دهدیمحالتی را نشان  ، علت باشد. منفی یراستاهم ،معلول 

  ر یتأثبر روی هم  توانندی مرابطه معکوس باشد. همچنین متغیرها 

 -بپذیرند که در این صورت یک حلقه علی ریتأثگذاشته و از هم 

در   متغیرها بر یکدیگر ریتأث کهیدرصورت شکل بگیرد.  تواندی ممعلولی 

در جهت   کهیدرصورتحلقه خودفزاینده و  جهت تقویت یکدیگر باشد

 . خواهیم داشت  کنندهمتعادل حلقه    ،رسیدن باشدبه تعادل  

  افزار نرم در  پویادر قالب یک مدل  شدهارائه  هایفرضیه ،در گام سوم

  ی ساز هیشبیک ابزار  ،Vensim افزارنرم . شودیمو فرموله  یساز اده یپ

  ی هاستم یسآزمون مدل و تحلیل حساسیت  ،یساز مدل قدرتمند برای 

نمودارهای حالت  تا الزم است  ،یساز هیشبدر مرحله  ست.پیچیده پویا

بسط داده   افزارنرمدر محیط  ،منطبق بر مدل پویا( SFDجریان ) –

در سناریوهای مختلف اضافه شود. این   یگذار است ی س یهااهرم شود و 

تمامی  بایتقرهستند و  یساز هیشبعلی در  یهاحلقه معادل  ،نمودارها

. پس از  را دارا هستندمعادالت  مند نظام الزم برای نگارش جزییات 

  –نمودارهای حالت  کردنجریان جهت فرموله –ترسیم نمودار حالت 

 . شودیمبهره گرفته    دهیو وزن  یابیدرون از روش    ،جریان

گام   و اختصاص داشته شدهارائه و تست مدل  یسازه یشبگام چهارم به 

مختلف برای بهبود سیستم   یهااست یسپنجم به تدوین و ارزیابی 

 . [17]  پردازدیم

 

 نتایج تحقیق  -4

 مسئله تعریف -4-1
 

خته  پردا  متغیرهای کلیدی و ، افق زمانیمسئلهدر این قسمت، به بیان 

که تحقیق حاضر با آن روبرو بوده و به دنبال حل   یامسئله شود.می

 ، عبارت است از اینکه: است آن  

  شرکت ملی حفاری ایران بر تعالی  یساز یخصوص رگذاریتأثعوامل  -

 ؟اندکدم 

بر تعالی   یساز ی خصوص ریتأث، هاسیستم ییایپوبا  توانی مچگونه  -

 را بررسی نمود؟  شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری  از معیارهای تعالی  کیکدام بر  یساز یخصوص -

 اثرگذارتر است؟   ایران

تمرکز بر   گریدعبارت به؟ اندم ا کد یساز ی خصوصنقاط اهرمی کلیدی  -

، اثربخشی بیشتری را در تعالی  یساز یخصوصاز عوامل  کیکدام 

 به همراه خواهد داشت؟   شرکت ملی حفاری ایران

  از  تابعه شرکت یک عنوانبه 1979 سال در ایران حفاری ملی شرکت

بر   95 سال تیرماه 12 تاریخ در. شد تأسیس ایران نفت ملی شرکت

  تا  شد قرار ،ی سازی خصوص سازمان در واگذاری ئتیه تصمیم اساس
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  این  واگذاری اما؛ شود واگذار خصوصی بخش به حفاری ملی شرکت

  شده  متوقف حاضر حال در مناسب راه نقشه فقدان دلیل به شرکت

  سپس  و شود فراهم شرکت این واگذاری برای الزم بستر ابتدا تا است

  ران ینقش صنعت نفت در اقتصاد ا  یبررسگردد، زیرا  آغاز اجرایی مسیر

اقتصاد ملی بوده و   رمجموعهیز نیترمهمبخش،  نیکه ا دهدیمنشان 

  ری ی مس میترس بنابراین ؛رودیمشمار توسعه اقتصاد کشور به  ویلوکوموت

از   د،ی مایبپ یسازی خصوصقرار است در حوزه  رانیکه صنعت نفت ا

 .برخوردار است  اتییح  تییاهم

به اهداف واقعی   طییبه بخش خصوصی در شرا هات یفعالواگذاری 

منجر خواهد شد که بسترهای الزم در بخش خصوصی   یساز ی خصوص

  ، در قبال تعهدات ملی  رییپذتیو مسؤول  ییپاسخگو  تیظرف  خصوصبه

اساس، نقشه راه در حوزه   نیبخش فراهم شده باشند. بر ا نیدر ا

  ی ها تیظرفو  هال یپتانسبا مالحظه  دیصنعت نفت، با یساز ی خصوص

  ی هاروش  نیترمناسب شود تا بهترین و  میبخش ترس نیا

  رسانند یم  ، که شرکت را به مأموریت و اهداف جدید آنیساز ی خصوص

 .انتخاب گردند

  ی هانشانهو توصیف  مسئلهبرای نشان دادن چگونگی ایجاد  زمانی، افق

 مسئله عمر چرخه که باشد داشته ادامه آینده در قدرآن  ستیبای م آن،

 سال تا 1397 سال از زمانی، افق تحقیق این پوشش دهد. در کامالً را

 در نظر گرفته شده است.  1404

  د یتائو  EFQM یسازمانمدل تعالی  بر اساس متغیرهای کلیدی مدل،

رهبری و خطی  "شامل موارد ، شرکت ملی حفاری ایرانخبرگان 

فرآیندها، محصوالت و  " ،"و منابع هاشراکت "، "نیروی انسانی"، "مشی

،  "رضایتمندی مشتریان"، "رضایتمندی نیروی انسانی"، "خدمات

  "دستاوردهای مالی"و  "یرمالیغدستاوردهای "، "رضایتمندی جامعه"

 است. 

 

 ساختار کلی مدل  -4-2

 

نمودار کلی سیستم نشان داده   لهیوسبه معماری و ساختمان یک مدل، 

بر   یساز یخصوصو تحلیل نقش  یساز مدل . نمودار کلی شودیم

با رویکرد پویایی سیستم بر اساس   شرکت ملی حفاری ایرانعملکرد 

( ارائه گردیده است. این  2شکل )، در EFQM یمدل تعالی سازمان

از   متأثر یهایمشخط بر نوع مدیریت و  یساز یخصوصنمودار، اثر 

  ی هاستمیرسیزکه شامل  دهدرا نشان می یساز ی خصوص

منابع   ،هاشراکت بر روی مدیریت نیروی انسانی،  یگذار هیسرما

مذکور از معیارهای   هایزیرسیستم. تمامی ستسازمانی و فرآیندها 

 . باشندی ممدل    توانمند ساز

و  هاشراکت "، "نیروی انسانی"با افزایش تمرکز بر روی سه بعد فوق )

. این  ابندیی مارتقاء  شرکت(، نتایج عملکردی "فرآیندها"و  "منابع

بر روی سه بعد   بیشتر یگذارهی سرماارتقاء، باعث افزایش تمرکز و 

را   یساز یخصوص یهایمشخط رهبری و  که چرخه بهبود در گرددیم

 . ایجاد خواهد کرد

بر روی آموزش و انگیزش نیروی انسانی،   یگذار هیسرمابا افزایش  -

و با افزایش رضایتمندی   شودیم رضایتمندی نیروی انسانی بیشتر 

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،  

 خواهد شد. لذا رشد تغییرات در ترکینزدشرکت به وضعیت مطلوب 

و سیستم در وضعیت مطلوب   افتهیکاهش  یساز یخصوصراستای 

 .گرددی ممتعادل  

و منابع سازمانی،   هاشراکت بر روی  یگذاره یسرمابا افزایش  -

رضایتمندی جامعه و دستاوردهای مالی و غیرمالی ارتقا خواهند یافت.  

با بهبود دستاوردهای مالی و غیرمالی، عملکرد شرکت وضعیت بهتری  

داشت. هرچقدر عملکرد بهبود یابد، شرکت به وضعیت مطلوب  خواهد 

  ی ساز یخصوصخواهد شد. لذا رشد تغییرات در راستای  ترک ینزد

 .گرددی مو سیستم در وضعیت مطلوب متعادل    افتهیکاهش 

بر روی فرآیندها، محصوالت و خدمات   یگذاره یسرمابا افزایش  -

دستاوردهای مالی و غیرمالی رشد   وسازمانی، رضایتمندی مشتریان 

بهتری خواهند داشت. با بهبود دستاوردهای مالی و غیرمالی، عملکرد  

شرکت ملی حفاری ایران وضعیت بهتری خواهد داشت. هرچقدر  

واهد شد. لذا  خ  ترک ینزدعملکرد بهبود یابد، شرکت به وضعیت مطلوب 

و سیستم در  افتهیکاهش  یساز ی خصوصرشد تغییرات در راستای 

.گرددی موضعیت مطلوب متعادل 

 

 
 ساختار کلی مدل .2شکل 

 



 حسین عموزاد خلیلی و   طهماسبیمین حمزه ا ، زادهر یحسین نص                                        275

 

 8139 پاییز  -3شماره  -9جلد                                                                   نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت                                  

 
 

 ساختار علی حلقوی  -4-2-1

 

و تحلیل نقش   یساز مدل (، نمودار علی حلقوی 3شکل )

با رویکرد پویایی   ایرانشرکت ملی حفاری بر عملکرد  یساز ی خصوص

. در  دهدیمرا نشان  EFQM یسیستم بر اساس مدل تعالی سازمان 

 . شودآن تشریح می  یهاستمیرسیزادامه، ساختار علی مدل بر اساس  

  ی هابرنامه جهت رشد  تواندیم شرکت ملی حفاری ایران

سهمی از بودجه   نماید. یگذار هیسرما، در ابعاد مختلفی یساز ی خصوص

و منابع، سهمی از بودجه جهت   هاشراکت بر روی  یگذار هیسرماجهت 

نیروی انسانی و سهمی از بودجه   یتوانمندساز بر روی  یگذار هیسرما

بر روی بهبود فرآیندها.   یگذار هیسرماجهت  یساز ی خصوص

تأثیرات   تواندی م الذکرفوق بر روی هر یک از موارد  یگذار هیسرما

 . داشته باشد  شرکت ملی حفاری ایران  متفاوتی بر روی عملکرد

  ها ی اطالعات و فناور  تواندی ها و منابع مبر روی شراکت  یگذار هیسرما

را بهبود بخشد. بهبود اطالعات و فناوری، موجب افزایش امنیت  

  اطالعات و  یهارساخت یاطالعات و با تأخیر زمانی موجب ارتقاء ز

. امنیت اطالعات و  گرددییز امنیت اطالعات مفناوری و ن

  ی ها ی فناوری اطالعات نیز موجب بهبود فناور یهارساخت یز

 . شوندی و جدید م  افتهیتوسعه

یافته،  ی سازمان بهبود وربهره  ،افتهیجدید و توسعه  یهای با رشد فناور 

و باعث بهبود   زیاد شدهحجم تولید و سپس درآمدهای مالی سازمان 

آلودگی   ،ی جدیدهای فناور همچنین با رشد  .گرددی معملکرد سازمان 

، فاصله ستیزطیو با کاهش آلودگی مح ابدییکاهش م ستیزطیمح

  شودکم می، ستیزطیو آلودگی نرمال مح ستیزطیمیان آلودگی مح

. افزایش رضایت جامعه  ابدییرضایت جامعه افزایش م، جهیکه درنت

. در ادامه، با افزایش شهرت  شودیمنجر به رشد شهرت سازمان م

و از طرفی   ابدییبهبود م یرمالیدستاوردهای غ طرفک یسازمان، از

،  جهیدیگر، تعداد مشتریان بار اول و وفادار زیاد گردیده و درنت

افزایش سفارشات مشتریان موجب  . ابدیی سفارشات مشتریان افزایش م

.  شود ی، دستاوردهای مالی زیادتر منیافزایش فروش گردیده و بنابرا

شرکت ملی  موجب بهبود عملکرد    یرمالیافزایش دستاوردهای مالی و غ

ی  ور بهره ی جدید های فناور همچنین با رشد  .شودیم حفاری ایران

 . ابدیی مسازمان بهبود  

نیروی انسانی، موجب افزایش   ی بر روی توانمندساز  یگذار هیسرما

ها و عوامل انگیزشی  و نیز ارتقاء مشوق  یسازمانآموزش درون و برون 

ها و عوامل انگیزشی باعث افزایش  . ارتقاء مشوق شودی نیروی انسانی م

تعامل بین نیروی انسانی شده و با تأخیر مشارکت نیروی انسانی در  

ها و عوامل  . همچنین ارتقاء مشوقدهدیمامور سازمان را افزایش 

.  شودی انگیزشی نیروی انسانی با تأخیر موجب بهبود تحقیق و توسعه م

  ی هاها و عوامل انگیزشی نیروی انسانی نیز بر روی بحث ارتقاء مشوق 

آموزشی برگزارشده   یهابین نیروی انسانی و دوره  یررسمیرسمی و غ

ی همکارانشان، تأثیر مثبت  برا  دهیدتوسط نیروی انسانی آموزش 

. الزم به ذکر است که در این چرخه، عوامل ثابتی همچون  گذاردیم

فضای آزاد سازمان و امنیت شغلی نقش دارند. بدین ترتیب که با رشد  

رسمی و   یهافضای آزاد سازمان و با افزایش امنیت شغلی، بحث

رون و  . افزایش آموزش ددشویبین نیروی انسانی بیشتر م یررسمیغ

آموزشی برگزارشده توسط نیروی   یهابر روی دوره  یسازمانبرون 

 برای همکارانشان، اثر مثبت دارد.   دهیدانسانی آموزش 

.  ابدییبا افزایش رضایت نیروی انسانی، وفاداری نیروی انسانی افزایش م

رضایت نیروی انسانی موجب افزایش ارتباط با مشتریان شده،   افزایش

 . دهدیوفاداری مشتریان را افزایش م  جهیدرنت

  ش یبا افزایش تعداد مشتریان بالقوه، تعداد مشتریان بار اول افزا

. با افزایش تعداد مشتریان بار اول، تعداد مشتریان وفادار  ابدییم

دهان افزایش یافته که آن به. در ادامه، تبلیغات دهانابدیی م شیافزا

. رشد شهرت سازمان، تعداد  دینماینیز شهرت سازمان را زیاد م

رشد   .دهدی مشتریان بار اول و تعداد مشتریان وفادار را افزایش م

، کیفیت جهی. درنتگرددی تبلیغات، موجب افزایش شهرت سازمان م

محصوالت مورد انتظار مشتریان افزایش یافته، متغیر فاصله بین 

شده  کیفیت محصوالت مورد انتظار مشتریان و کیفیت محصوالت درک

، تعداد مشتریان بار اول  جهی. درنتابدیی مشتریان، کاهش م لهیوسبه

. با افزایش تعداد مشتریان بار اول، تعداد مشتریان  ابدیی افزایش م

که  افتهیش یدهان افزابه. در ادامه، تبلیغات دهانابدیی وفادار افزایش م

 .دی نمایآن نیز شهرت سازمان را زیاد م

و فروش   افتهی ش یبا افزایش تعداد مشتریان، سفارشات مشتریان افزا

با   دهدی شود. افزایش فروش، دستاوردهای مالی را افزایش مزیاد می

  شرکت ملی حفاری ایران افزایش دستاوردهای مالی، عملکرد 

 .کندی و به سمت هدف میل م  افتهیبهبود

بر روی فرآیندها، محصوالت و خدمات با تأخیر، موجب   یگذار هیاسرم 

  ی های و رشد تحقیق و توسعه، فناور دشویرشد تحقیق و توسعه م

جدید موجب ایجاد   یهای را به همراه دارد. فناور افتهیجدید و توسعه 

 . شوندیشده مفرآیندهای جدید و نوآوری 

شده و با کاهش زمان ارائه  و نوآوری  افتهیبا افزایش فرایندهای بهبود

. با  ابدیی جدید افزایش مو خدمات محصول به بازار، رشد محصوالت 

جدید، فاصله میان سازمان و رقبا در و خدمات رشد محصوالت 

و کاهش این فاصله، باعث افزایش تعداد    افتهی  محصوالت جدید، کاهش

.  گرددی ان وفادار ممشتریان بار اول و در پی آن افزایش تعداد مشتری

فروش افزایش   جهیبنابراین سفارشات مشتریان زیاد شده و درنت

 جهی. با افزایش فروش، دستاوردهای مالی، افزایش یافته و درنتابدییم

. ارتقاء  ابندییارتقاء م افتهیجدید و توسعه یهای با تأخیر، فناور 

و  افتهی ودموجب رشد فرایندهای بهب افتهیجدید و توسعه یهای فناور

و نوآوری شده نیز   افتهی . رشد فرایندهای بهبودگردندینوآوری شده م

 .گرددیجدید مو خدمات  موجب رشد محصوالت  
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و  افتهی با افزایش میزان تولید، سفارشات در دست اقدام کاهش 

. کاهش تأخیر در تحویل، ابدییدرنتیجه، تأخیر در تحویل کاهش م

ارزش محصول برای   جهیافزایش داده و درنتکیفیت محصوالت را 

که افزایش آن باعث زیادشدن تعداد   ابدیی مشتریان، افزایش م

، سفارشات مشتریان افزایش یافته و  جهیدرنت ؛د شویمشتریان بار اول م

افزایش سفارشات مشتریان، باعث افزایش سفارشات در دست اقدام  

، کیفیت  تیو درنها دهدیگردیده و تأخیر در تحویل را افزایش م

 . ابدیی محصوالت کاهش م

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  

ش یافته و در پی  بهبود کیفیت کاه یهابرنامه  جهی( که درنتباشدیم

 .ابد ییآن، کیفیت محصوالت کاهش م

با کاهش زمان ارائه محصول به بازار، ارزش محصول برای مشتریان  

. بهبود ارزش محصول برای مشتری به همراه ارائه  ابدیی افزایش م

شرکت   یر یپذتوان رقابت افزایش محصوالت و خدمات جدید، موجب 

اول و در پی آن مشتریان وفادار   تعداد مشتریان بار جهیو درنت شودیم

، سفارشات مشتریان زیادتر گردیده و فروش  جهی. درنتابدییافزایش م

.  دهدی. افزایش فروش، دستاوردهای مالی را افرایش مشودی بیشتر م

جدید و   یهای افزایش دستاوردهای مالی، موجب ارتقاء فناور

  افته یشده و بهبودو در پی آن فرایندهای نوآوری  شودیم افتهیتوسعه

. با  ابدیی ، زمان ارائه محصول به بازار کاهش مجهیدرنت .کندی رشد م

کاهش زمان ارائه محصول به بازار، فاصله زمان ارائه محصول و زمان  

، رشد  جهیو درنت ابدییمطلوب ارائه محصول به بازار، کاهش م

. همچنین افزایش سهم بازار،  ابدییافزایش م یرمالیدستاوردهای غ

. با افزایش شهرت سازمان،  بخشدیرا ارتقاء م یرمالیدستاوردهای غ

، جهیفاصله شهرت سازمان با شهرت رقبای اصلی، کاهش یافته و درنت

 . ابدییارتقاء م  یرمالی دستاوردهای غ

، موجب افزایش میزان تولید  افتهیجدید و توسعه  یهای افزایش فناور 

. افزایش  شودی. افزایش میزان تولید، موجب افزایش فروش مشودیم

. افزایش دستاوردهای  دهدیفروش، دستاوردهای مالی را افزایش م

  شرکت ملی حفاری ایران مالی و غیرمالی، موجب بهبود عملکرد 

 . شودیم

 

 شدهی سازه یشبتدوین مدل  -4-2-2

 

  شده ارائهمدل  یسازه یشبو نقشه سطح و جریان این بخش، به تبیین 

و تحلیل نقش   یسازمدل (، نقشه سطح و جریان 4شکل ) .پردازدیم

بر عملکرد سازمان با رویکرد پویایی سیستم بر اساس   یساز ی خصوص

 . دهدیمرانشان    EFQM  یمدل تعالی سازمان

قابل ارزیابی باشد، الزم است   برای اینکه روند پیشرفت عملکرد سازمان

بر   یسازی خصوص ریتأث، هاآن سطوحی تعریف گردد که بتوان بر اساس 

تعالی سازمانی را در طی زمان، بررسی نمود. لذا بر اساس مدل تعالی  

، متغیرهای تصمیم در قالب متغیرهای سطح تعریف  EFQM یسازمان

از رضایت نیروی انسانی، وفاداری نیروی   اندعبارت که  اندده یگرد

تعداد محصوالت جدید، مشتریان   ، یوربهره انسانی، کیفیت محصوالت، 

  ، بهبود و نوآوری فرایندها ، مشتریان وفادار، بار اول بالقوه، مشتریان 

  ، یرمالی غرقبا، رضایت جامعه، دستاوردهای مالی، دستاوردهای 

بر   یساز یخصوص ریأثتو سطح  پیشرفته و جدید یهای تکنولوژ

 عملکرد شرکت. 
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 بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران یسازیخصوصو تحلیل نقش  یسازمدلنمودار علی حلقوی  .3 شکل

 

عوامل انگیزشی

کارکنان

تعامل میان کارکنان

فضای آزاد

مدیریت اطالعات و

فناوری

آموزش درون و برون

سازمانی

بودجه خصوصی سازی سرمایه گذاری

شده در حوزه فرآیندها، محصوالت /

خدمات

تحقیق و توسعه
 

فرآیندهای نوآوری شده و

بهبود یافته

بودجه خصوصی سازی سرمایه

گذاری شده در حوزه منابع و شراکتها

امنیت اطالعات و

فناوری

امنیت شغلی
دوره های آموزشی توسط

کارکنان برای سایر همکاران

گفتگوهای رسمی و غیر

رسمی میان کارکنان

 

رضایتمندی کارکنان

محصوالت / خدمات جدید

مشتریان وفادار

رضایتمندی جامعه

بودجه خصوصی سازی سرمایه

گذاری شده در حوزه کارکنان

نوآوری
ارتباط با مشتریان

زیرساختهای اطالعات و

فناوری

مشتریان بار اول

محصوالت جدید رقبای

اصلی

فاصله محصوالت / خدمات

شرکت و رقبا

کیفیتی که مشتریان درک

می کنند

کیفیت محصوالت / خدمات

مورد انتظار مشتریان

فاصله میان کیفیت محصوالت / خدمات

درک شده مشتریان و کیفیت مورد انتظار

دستاوردهای غیرمالی

مدت زمان تحویل به

بازار

تبلیغات دهان به دهان

مشتریان بالقوه

کیفیت محصوالت

سهم بازار

وفاداری کارکنان

مدت زمان مطلوب تحویل

به بازار
فاصله مدت زمان مطلوب و

وضعیت موجود

تصویر رقبای اصلی

فاصله تصویر شرکت با تصویر رقبا

آلودگی محیط زیست
شرایط نرمال محیط

زیست

فاصله آلودگی محیط زیست با

وضعیت نرمال

زمان الزم برای آنکه مشتریان

کیفیت واقعی را درک کنند

زمان الزم برای برآورده سازی

انتظارت کیفیتی مشتریان

آلودگی محیط کار

فاصله آلودگی محیط کار و

وضعیت نرمال

شرایط نرمال محیط

کار

حجم تولید

فروش رقبای اصلی

زمان الزم برای تبدیل مشتریان

بار اول به مشتریان وفادار

<F 1>

<Tim

e>

رهبری و خط مشی

دستاوردهای مالی

فناوریهای توسعه یافته و جدید

بودجه خصوصی سازی

<Tim

e>

<Tim

e>

<Tim

e>

<Tim

e>

تصویر شرکت

بهره وری

رقابت پذیری

تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت
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 بر عملکرد شرکت ملی حفاری ایران یسازیخصوصو تحلیل نقش  یسازمدلنقشه سطح و جریان  .4شکل 

 

عوامل انگیزشی

کارکنان

تعامل میان کارکنان

فضای آزاد

مدیریت اطالعات و

فناوری

آموزش درون و برون

سازمانی

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

تحقیق و توسعه
 

فرآیندهای نوآوری
شده و بهبود یافته

بودجه خصوصی سازی سرمایه گذاری

شده در حوزه منابع و شراکتها

امنیت اطالعات و

فناوری

امنیت شغلی

دوره های آموزشی توسط

کارکنان برای سایر همکاران

گفتگوهای رسمی و غیر رسمی میان کارکنان
 

رضایتمندی کارکنان
نرخ خالص رضایتمندی

کارکنان

خدمات جدیدمحصوالت /
نرخ افزایش محصوالت / خدمات جدید

مشتریان وفادار

رضایتمندی جامعه

بودجه خصوصی سازی سرمایه

گذاری شده در حوزه کارکنان

نوآوری

ارتباط با مشتریان

زیرساختهای اطالعات و

فناوری

مشتریان بار اول
نرخ مشتریان راضی

نرخ کاهش محصوالت /

خدمات جدید

متوسط زمان عمر محصول جدید

محصوالت جدید رقبای

اصلی
فاصله محصوالت / خدمات

شرکت و رقبا

نرخ کاهش مشتریان وفادار

کیفیتی که مشتریان درک

می کنند

کیفیت محصوالت / خدمات

مورد انتظار مشتریان

فاصله میان کیفیت محصوالت / خدمات

درک شده مشتریان و کیفیت مورد انتظار

دستاوردهای غیرمالی
نرخ کاهش دستاوردهای غیرمالی

مدت زمان تحویل به

بازار

تبلیغات دهان به دهان

مشتریان بالقوه

نرخ مشتریان بار اول نرخ مشتریان بالقوه

نرخ مشتریان ناراضی

کیفیت محصوالت

نرخ افزایش کیفیت محصوالت

سهم بازار

وفاداری کارکنان
نرخ ترک کارکنان نرخ وفاداری کارکنان

نرخ افزایش دستاوردهای غیرمالی

مدت زمان مطلوب تحویل

به بازار فاصله مدت زمان مطلوب و وضعیت موجود

تصویر رقبای اصلی

فاصله تصویر شرکت با

تصویر رقبا

آلودگی محیط زیست
شرایط نرمال محیط زیست

فاصله آلودگی محیط زیست با

وضعیت نرمال

نرخ نارضایتی جامعه

زمان الزم برای آنکه مشتریان

کیفیت واقعی را درک کنند

زمان الزم برای برآورده سازی

انتظارت کیفیتی مشتریان

آلودگی محیط کار

فاصله آلودگی محیط کار و

شرایط نرمال محیطوضعیت نرمال

کار

کسر نرخ ترک کارکنان

حجم تولید

فروش رقبای اصلی

زمان الزم برای تبدیل مشتریان

بار اول به مشتریان وفادار

مدت زمان الزم برای تبدیل

کارکنان راضی به وفادار

<F 1>

<Tim

e>

رهبری و خط مشی

درصدی از بودجه خصوصی سازی که در

حوزه کارکنان سرمایه گذاری می شود

درصدی از بودجه خصوصی سازی که در حوزه

فرآیندها، محصوالت / خدمات سرمایه گذاری

می شود

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

دستاوردهای مالی

ه یافته و جدیدفناوریهای توسع
نرخ فناوریهای توسعه

یافته و جدید

نرخ فرآیندهای نوآوری شده

و بهبود یافته

نرخ خالص درآمد

بودجه خصوصی سازی

<Tim

e>

<Tim

e>

<Tim

e>

<Tim

e>

تصویر شرکت

بهره وری
نرخ بهره وری

رقابت پذیری

نرخ رقابت پذیری

تاثیر خصوصی سازی بر
عملکرد شرکت

نرخ خالص تاثیر خصوصی سازی

بر عملکرد شرکت

نرخ عوامل خارج از

کنترل-1

نرخ عوامل خارج از کنترل-2
نرخ عوامل خارج از

کنترل-4

نرخ عوامل خارج از

کنترل-5

نرخ عوامل خارج از

کنترل-6

نرخ عوامل خارج از

کنترل-7

نرخ رضایتمندی جامعه

نرخ عوامل خارج از کنترل-8

نرخ عوامل خارج از

کنترل-9

نرخ عوامل خارج از

کنترل-01

نرخ عوامل خارج از

کنترل-11

نرخ عوامل خارج از کنترل-3

ضریب تأثیر عملکرد بر

ضریب تاثیر عوامل خارج ازخصوصی سازی

کنترل-1

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-3

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-2

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-4

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل-5

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل-6

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-7

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-8

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-9

ضریب تاثیر عوامل خارج از

ضریب تاثیر عوامل خارج از کنترل-11کنترل-01

نرخ عوامل خارج از

کنترل-21

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-21

نرخ عوامل خارج از کنترل-31

نرخ عوامل خارج از

کنترل-41

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-41

ضریب تاثیر عوامل خارج از

کنترل-31
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 مدل   یسازه یشب -4-2-3

 

مدل مفهومی، ابتدا مقادیر اولیه سطوح، مقادیر   یسازه یشب منظوربه

بر اساس مصاحبه با خبرگان  پارامترها و روابط میان متغیرهای مدل، 

  صورتبه مقادیر اولیه مدل تعریف شده است.  شرکت ملی حفاری ایران

کیفی در قالب پرسشنامه بر پایه طیف لیکرت در شرکت ملی حفاری  

  هاآنکیفی به کمی و تعریف  یهاداده شد. با تبدیل  آوریجمع ایران 

  ی ساز هیشب، هاداده تعیین شده و مدل بر پایه آن  در مدل، مقادیر اولیه

 شد. 

، از  سالهدهبرای یک بازه زمانی  یا حرفهونسیم  افزارنرم مدل، به کمک 

است. با توجه به اینکه   شده ی سازیهشب 1404تا  1397سال 

ر اساس متغیرهای سطحی که در بخش قبل تصمیمات سازمان ب

برخی سطوح  ، در ادامه، روند تغییرات شوند ی متعیین گردیدند، اتخاذ 

 . خواهد شددر طی زمان بررسی  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بر عملکرد شرکت یسازیخصوص ریتأث و یرمالیغدستاوردهای  ،رضایت نیروی انسانیسطوح نمودار  .5شکل 

سطح  هر سه  شودی ممشاهده  5شکل  هایکه در نمودار گونههمان

بر   یساز یخصوص ریتأث و یرمالیغدستاوردهای  ،رضایت نیروی انسانی 

. دلیل  کنندی مرا دنبال  هدف جوعملکرد شرکت در طی زمان، رفتاری 

است  این سطوح  دربردارنده کنندهمتعادل  یهاحلقه ایجاد این رفتار، 

در این نمودارها   که در قسمت نمودار علی حلقوی توضیح داده شد.

و  د نارتقا یاب یساز یخصوص یهایمشخط چنانچه  شودی ممشاهده 

  ی سازمان مطابق با معیارهای مدل تعالی سازمان یساز ی خصوص

EFQM عملکرد   تیدرنهامقادیر سطوح افزایش یافته و  ،انجام گردد

و   شوند تررنگکم های مشخطچنانچه و  ابدیی مسازمان بهبود 

نباشند و عوامل   یمطابق با معیارهای تعالی سازمان یساز ی خصوص

مقادیر   ،منفی بگذارند ریتأثبر روی متغیرهای سطح  کنترلرقابل یغ

 . ابدییمعملکرد سازمان کاهش    تیدرنهاو    ابندیی مسطوح کاهش  

بخش  در  یگذار هیسرما، با افزایش شده ی طراحدر مدل 

عملکرد شرکت بهبود یابد که در شکل  رودیم، انتظار یساز ی خصوص



                                     280                        ...        با رویکرد پویایی سیستم و  ملی حفاری ایران شرکت  بر عملکرد  یسازیخصوص و تحلیل نقش  یسازمدل

 

 www.pqprc.ir                                                                                                                       یریت کیفیتنشریه مهندسی و مد

 

مثبت  ریتأثگویای  (،Positive) 1(، روند مقادیر خط 5)

. علیرغم این موضوع، تجربیات  استبر عملکرد شرکت  یساز ی خصوص

نتوانسته است   یسازی خصوص دهدیمنشان  هاشرکت بسیاری از 

عملکرد شرکت را بهبود دهد و موجب کاهش عملکرد و درنتیجه 

شده است. برای اینکه بتوانیم این   یساز یخصوصشکست برنامه 

اظ نماییم، متغیری برای نرخ خروجی در  واقعیت را در مدل لح

در نظر گرفته   "عوامل خارج از کنترل"متغیرهای سطح مدل با عنوان 

 ریتأثاز  تری قو شد. اگر اثر این عوامل بر روی متغیرهای مدل 

. چنانچه  شودی مباشد، موجب کاهش عملکرد شرکت  یساز ی خصوص

الزم برای اجرای   یهارساخت یز، یساز ی خصوصشرکت برای اجرای 

  ی سازیخصوصمنفی  ریتأثآن را لحاظ نکرده باشد، این اقدام منجر به 

بر روی   توانندی م. عوامل خارج از کنترل، شودی مبر عملکرد شرکت 

که با کاهش یا افزایش آن عوامل   اثرگذارندهریک از متغیرهای سطح 

رکت را  بر روند رشد یا افول عملکرد ش  هاآن ریتأثدر مدل، میزان 

  2(، روند مقادیر خط 5مشاهده نمود. در شکل ) توانیم

(Negative،)  بر عملکرد شرکت   یساز ی خصوصمنفی  ریتأثگویای

 . است

 

 آزمون مدل  -4-3

 

 زمینه در اطمینان ایجاد سنجی مدل، فرایند مستمری جهت اعتبار

است. مدل حاضر نیز بارها از ابتدای   مدل بودن مفید و بودن داریمعن

 و اعتبار حصول اطمینان از منظوربه تا تکمیل آن یسازمدل فرایند 

مختلف از جوانب گوناگون، مورد اعتبار   شرایط تحت ، مدل صحت

صورت گرفته جهت تصدیق مدل   یهاآزموناست.  قرارگرفتهسنجی 

شرایط حدی و  آزمون  ،عبارتند از آزمون ارزیابی ساختار شدهارائه 

 آزمون تحلیل حساسیت. 

 

 آزمون ارزیابی ساختار -4-3-1

 

توصیف با بر سازگاری مدل با موضوعات مرتبط  آزمون ارزیابی ساختار

 قوانین مدل، با ساختار  سیستم واقعی و قوانین فیزیکی پایه و سازگاری

دارد. این مهم از   دیتأکواقعی  سیستم در  موجود یریگمیتصم روند  و

در مدل، برای مثال مقادیر   یرمنطقی غطریق جلوگیری از ایجاد مقادیر 

منفی برای سطوح رضایتمندی نیروی انسانی، رضایتمندی مشتریان،  

 کیفیت محصوالت و... تصدیق گردید. 

 

 شرایط حدی  آزمون  -4-3-2

 

  مدل، در شرایط حدی تأکید نانهیبواقع بر رفتار  شرایط حدی  آزمون

دارد. به این معنا که تحت هر شرایطی با تغییر یافتن سناریوها و یا  

، مدل باید رفتار مورد انتظار را از خود نشان دهد. این  های ورود مقادیر 

  استفاده  مورد شدهارائهآزمون، با اعمال شرایط حدی در مدل 

که برای نمونه   صورتن یبد و مدل، مورد تصدیق واقع شد. قرارگرفته

بر   یگذاره یسرماشامل  یسازیخصوص یگذاره یسرما گانهسه مقادیر 

 0حالت حدی یعنی % 2، در یندهااو فر  هاشراکت روی نیروی انسانی، 

و باالترین مقادیر خود، تغییر یافتند و نتایج این   نیترنییپا، به 100و%

،  یساز ی خصوصعملکرد سازمان ناشی از  تغییرات، بر روی متغیر

و انتظار   شودی م( مالحظه 6که در شکل ) طورهمان . بررسی شد

سمت صفر  به  یساز یخصوص یگذار هیسرما دار، زمانی که مقرودیم

نزدیک   کمینهسطح نیز به  عملکرد سازمان، مقدار متغیر دکنیممیل 

به   یساز ی خصوص یگذار هیسرمار دا( و چنانچه مق 2)خط  شودیم

سطح  نیز به  عملکرد سازمان، مقدار متغیر کندسمت صد در صد میل 

 (. 1خط  شود )یمنزدیک    بیشینه

 
 شرکت عملکرد بر یسازیخصوص ریتأثسطح آزمون شرایط حدی  .6شکل 

 

 آزمون تحلیل حساسیت -4-3-3

 

بر مقاوم بودن مدل در شرایط عدم قطعیت   آزمون تحلیل حساسیت

مدل تا چه  "که  دهدیمتأکید دارد. این آزمون، به این پرسش پاسخ 

آشکار در   یجزئحد نسبت به تغییر در مقادیر پارامترها و تغییرات 

در تحقیق حاضر تحلیل حساسیت   ."ساختار مدل، حساسیت دارد؟

از   حکایتکه نتایج  شدانجام  یساز یخصوصرفتاری بر روی متغیر 

سال   در که شدفرض  Pulseتابع  یریکارگبه. با داردمقاوم بودن مدل 

برابر شود. سپس نتایج   چندناگهان  ،ی سازی خصوصمتغیر  ریتأث 1398

بر عملکرد   یسازیخصوص ریتأثسطح این تغییر وضعیت بر روی 

با   ،شود یم( مالحظه 7که در شکل ) طورهمان. گردیدشرکت بررسی 

تحمیل این حالت به مدل و ایجاد حالت عدم تعادل در آن، از سال  

  ریتأث، 1398سال  درتغییرات صفر است ولی  1398تا سال  1397

و پس از تغییر   کندی مرشد  شروع بهبر عملکرد شرکت  یساز ی خصوص

  گرددی بازمبه حالت اولیه پس از چند سال ، دوباره سیستموضعیت در 

بر عملکرد شرکت با همان شیب قبلی، به حالت   یساز یخصوص ریتأثو 

 . رسدیمتعادلی  
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بر  یسازیخصوص ریتأثرفتار سطح  –آزمون تحلیل حساسیت  .7شکل 

 عملکرد شرکت

از درسددتی مدددل در ایددن بخددش، امکددان  حدددودی با حصول اطمینان 

وجددود دارد کدده    هاآننتایج    وتحلیلتجزیهو    وهایسنارطراحی و ارزیابی  

 .شده استپرداخته  به این مهم    در بخش بعد،

 

 وهایسنارطراحی و ارزیابی   -4-4

 

بددر عملکددرد سددازمانی، منددوط بدده    یسددازیخصوص  یاثربخشدد افددزایش  

منابع سازمانی بر روی نقاط اهرمی کلیدی رشد سازمان   یگذارهیسرما

که دلیل این امر، محدددود بددودن منددابع سددازمانی   استدر مسیر تعالی 

گردیددده و    طراحددی 1جدول سناریو به شرح  چهار، در این راستا است.

بددر عملکددرد    یسددازیخصوص  ریتددأثبر روی متغیر سددطح    هاآنعملکرد 

 است.  شدهیبررسشرکت  

 
 وهایخالصه سنار .1جدول 

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

 "ها و منابعرویکرد مبتنی بر شراکت"سناریو دوم با عنوان  

یندددها، محصددوالت و  ارویکددرد مبتنددی بددر فر"سناریو سددوم بددا عنددوان 

 "خدمات

صورت  یندمحور بهارویکرد انسان، شراکت و فر"سناریو چهارم با عنوان 

 "متوازن

 

رویکرد مبتنی بر توانمندسازی نیروی  "سناریو اول تحت عنوان 

دارد. در این سناریو  توجه که به مقوله مدیریت نیروی انسانی  "انسانی

  ی ساز ی خصوصسهمی از بودجه " ، متغیرموردتوجهمتغیر تأکیدی و 

. الزم به  است، "بر روی مدیریت نیروی انسانی  یگذار هیسرماجهت 

ذکر است که با توجه به اینکه این سناریو مبتنی بر نیروی انسانی بوده  

درونی و ارتباطات نیروی   یهاییتواناو توجه این سناریو به افزایش 

و   یسازمانبرون درون و  یهاآموزش انسانی با یکدیگر از طریق افزایش 

  ، لذا است مل انگیزشی نیروی انسانی معطوف و عوا هامشوق ارتقاء 

 نمود.   "محورانسان استراتژی  "از این سناریو، تعبیر به    توانیم

  کلیدی متغیر . است "و منابع هاشراکترویکرد مبتنی بر "سناریو دوم 

جهت   یساز ی خصوصسهمی از " در این سناریو، متغیرموردتوجه 

. با توجه به اینکه این است، "و منابع  هاشراکت بر روی  یگذار هیسرما

بوده و توجه این سناریو به   و منابع شرکت هاشراکت سناریو مبتنی بر 

و مدیریت بهتر منابع شرکت    هاشراکتافزایش ارتباط سازمان از طریق  

استراتژی  " از این سناریو، تعبیر به توانیم، لذا باشدی ممعطوف 

 نمود.   "شراکت محور

یندها، محصوالت و  ارویکرد مبتنی بر فر"تحت عنوان  سناریو سوم

  توجه دارد. در این سناریو متغیر یندها ابه مقوله بهبود فر "دماتخ

جهت   یسازی خصوصسهمی از بودجه "، متغیر موردتوجه

به . الزم به ذکر است که با توجه  است،  "یندها افربر روی    یگذار هیسرما

یندها بوده و توجه این سناریو به افزایش  ااینکه این سناریو مبتنی بر فر

ن  از ای توانی م ، لذااستنوآوری و بهبود محصوالت سازمان معطوف 

 نمود.   "یند محورااستراتژی فر "  سناریو، تعبیر به

  صورتبه یند محور ارویکرد انسان، شراکت و فر "سناریو چهارم عنوان 

سهمی از   "، متغیرهای موردتوجه موارد . در این سناریو، است "متوازن

بر روی مدیریت نیروی   ی گذارهی سرماجهت  یساز یخصوصبودجه 

بر   یگذار هیسرماجهت  یسازیخصوص سهمی از بودجه  "،"انسانی

جهت   یساز ی خصوصسهمی از بودجه  "و "و منابع هاشراکت روی 

  شده ارائه توضیحات  . با توجه بهاست "یندها ابر روی فر یگذار هیسرما

تعبیر به  از این سناریو، توانیملذا،  در سناریوهای اول و دوم و سوم،

 نمود.   "استراتژی متوازن"

را برای   الذکرفوق  چهارگانهسناریوهای  یسازهیشب(، نتایج 8شکل )

 .دهدی مبر عملکرد شرکت نشان    یساز یخصوص  ریتأث  سطح  ریمتغ
 

 
بر عملکرد شرکت تحت  یسازیخصوص ریتأثنمودار رفتار سطح  .8شکل 

 چهارگانهسناریوهای 
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  ی یکسان ریتأث سناریوها  همه شود،می  مشاهده 8 شکل در که طورهمان

  مالحظه  سناریو، میان چهار مقایسه در. رفتار مدل ندارند بر روی

  دنبال  را بهتری روند سناریوها بقیه به نسبت چهارم سناریو که شودمی

 به نسبت چهارم سناریو بهتر عملکرد دلیل کلی، حالت در .کندمی

  سه متوازن ارتقاء که نمود عنوان گونهنیا توانمی را سناریوها سایر

را   عملکرد شرکتمتعادل  رشد، یندهاو فرا هاشراکت انسان،  رویکرد

  ی هارساخت یز هم رویکرد، سه این متعادل رشد. موجب خواهد شد

  و هامشوق  هم ،بخشدی م بهبود را اطالعات امنیت و اطالعات فناوری

  تقویت  را یسازمانبرون و درون آموزش  و کارکنان انگیزشی عوامل

  تواند می ،جهیدرنت. بخشدیمیندهای شرکت را بهبود فراهم و  دینمایم

  و  یرمالیغ دستاوردهای سطح ی رها یمتغ روی بر بیشتری تأثیر

عملکرد   تیدرنهاباشد و  داشته مالی  دستاوردهای سطحی رهایمتغ

  اول و  سناریو سناریوها، سایر میان مقایسه در .دهدیمشرکت را ارتقا 

  بر  را هاآن از کدامچیه توانینم درنتیجه، . دارند یکسانی عملکرد دوم

 بر مبتنی رویکرد" به مربوط که سوم سناریو. داد ترجیح دیگری

  به  نسبت را عملکرد نیترفیضع ،است  "خدمات و محصوالت یندها،فرا

 . دارد  سناریوها  سایر

  جهت   باید  شرکت  چهارم،  سناریو  برتری   و  پیشین  توضیحات به  توجه  با

  متوازن،  رویکردی با شرکت تعالی بر یساز ی خصوص یاثربخش ارتقاء 

  ؛ نماید  اقدام مدل تعالی، یتوانمندسازها  جانبههمه  اجرای به نسبت

در تمامی ابعاد،   یگذار هیسرما ،گرچه به دلیل محدودیت منابع مالی

  تر مطمئن ولی  ،ترآرام  یهاگاممنجر به حرکت در مسیر تعالی با 

 خواهد شد. 

 

 ی ریگجه ینت -5

 

رویکرد  بر تعالی سازمانی با استفاده از  یساز یخصوصتحلیل تأثیر 

کند که ایجاد میبرای شرکت  ها را  ای از مزیت سیستم، مجموعه   ییایپو

  سازی اثر عوامل مؤثر بر روی نتایج، از: شبیه  اندعبارت  هاآن نیترمهم 

برای یادگیری از سناریوها و   "شود اگر چه می "اجرای آنالیزهای 

تهدیدهای بالقوه آینده؛ قابلیت نمایش بصری ارتباطات بین  

اجرایی از   یهابرنامه ی سازمانی؛ کاهش ریسک تعال و یساز ی خصوص

و بررسی پیامدهای سناریوهای مختلف قبل از  یساز هیشبطریق 

بین  رخداد زمانی  بازهظ نمودن مدل دینامیکی؛ و لحا  یساز اده یپ

 . هاو معلولها  علت

گذشته در ایران در زمینه تحلیل  یهاپژوهش در  کهیی ازآنجا

  بر  بنااستفاده نشده است؛  هاستمی ساز رویکرد پویایی  یساز ی خصوص

شرکت با   تعالیبر  یسازی خصوصنقش  یساز مدل تحلیل و  این

یک پژوهش جدید، کاربردی   عنوانبه تواندیم ،رویکرد پویایی سیستم

  ییایپوابزار  از تحقیق حاضر با استفاده مورد استفاده قرار گیرد. مؤثرو 

شرکت  بر تعالی  یساز ی خصوص ر یتأثسیستم، رفتار پویای حاصل از 

 توان می شده ارائه  مدل از استفاده با را تحلیل نمود. ملی حفاری ایران 

 محیط یک در عملی، یریکارگبه  از پیش را تغییر هرگونه اثرات

-تصمیمآن،  جوانب همه از کامل آگاهی با و کرده یساز هیشب مجازی

 .دنمو گیری

  ی ا دوره  صورتبه کارایی مدل ارائه شده را توانیم آتی تحقیقات برای

را با   هاتفاوت مداوم  صورتبه سازمان مقایسه نمود و  یهاتیواقعبا 

مدیران در مسیر   یریگمیتصمتا مدل، مبنای  کرداصالح مدل برطرف 

این مدل  همچنین  قرار گیرد. یسازی خصوص یهابرنامه حرکت 

تلفیق شود تا از این   های بازبا ابزارهای دیگری همچون نظریه  تواندیم

را با تصمیمات رقبای آن  شرکت طریق بتوان تغییرات عملکرد 

 بررسی نمود.   همزمان  صورتبه

 

 مراجع 

 

  سنجی (. امکان1395). و کوچک، آ پور، پ.جلیل ،اسدنیا، ا.  [1]

: SWOTتحلیل  از استفاده با دانشگاهی هایکتابخانه سازیخصوصی
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