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  :  مقالهاطالعات مربوط به  -3
  ) مساله اصلي تحقيق :  1-3

 يو چـابك  ي،رانـدمان بهـره ور  يشافـزا  يبـرا  ياقدامات و اصالحات سـاختار سي رمساله اصلي تحقيق پيش رو  بر
  ايي آن در شركت هاي هلدينگ پرشيا فلز اسپادانا مي باشد.و پيشنهادات اجر سازمان

  
  ) تشريح و بيان موضوع :  2-3

 يطهماهنگ و سازگار با شـرا  يفيتعر يستبا يكردن آن م ييبه منظور اجرا ي،درباره بهره ور يادز يفبا وجود تعار
راه برداشـت.   يـن را در ا يثرمـو  يكاركنـان قـدمها   يـه مشـاركت كل  يـق سازمان به كار برد و ازطر ينمع يازهايو ن

توسـعه منـابع    ي،منافع، اصالح ساختار سـازمان  يمتسه يرچند نظ يمستلزم اقدامات ي،بهره ور يستمس يكاستمرار 
شركتهاسـت.   يموجود و فرهنگ كار يتوضع يمستلزم شناخت كاف يبهره ور يشافزا يو... است. راهكارها يانسان

بهـره   يشافـزا  يتوان گفـت راهكارهـا   يموجود آنها م يتشركتها و وضع يمهم در فرهنگ كار يباتوجه به تفاوتها
تعهـد   يجـاد ا يعات،توان به كاهش ضا يم يبهره ور يشافزا يخواهدبود. ازجمله راهكارها تدر آنها متفاو يزن يور

و... اشـاره   راتييـ دركاركنان، توجـه بـه تغ   يزهانگ يجاداز استعدادها، ا ينهدر كاركنان، توجه به كاركنان، استفاده به
و ضـرورت   ينـه شـركت در آن زم  جـود مو يتبه وضع يبهره ور يشراهكارها در افزا يناز ا يكهر  يركرد. درجه تاث
شـده و   يبنـد  يتو اولو ييشناسا يبه شكل ماهرانه ا يستبا يدارد، كـه م يموارد بستگ يناز ا يكپرداختن به هر

و در  يـرد اول قـرار گ  يـت در اولو يعاتممكن اسـت كـاهش ضـا    ينبرآن اساس اقدام شود. به عنوان مثال، در سازما
موجود شـركتها و   يتاز وضع ياول باشد. عدم شناخت كاف يتدر اولو يزهانگ ايجادتوجه به كاركنان و يگرد يسازمان

 رو قبـل از هــــرگونه   يـن بـه وجـود آورد. از ا   يبهـره ور  يزاندر م يتواند اثرات معكوس يم يتهابه اولو يتوجه يب
  شود.   يم يدراهكارها تاك يحصح يبند يتموجود و اولو يتوضع يشناخت كاف يبررو يبهره ور يشدر افزا ياقدام

 ينيمع يمختلف و در دوره هـــا يآن را در قالب شاخصها يستبا يم يبهره ور يشافزا يزاناز م يآگــاه بــراي
 يتاچه حـد  يبهره ور يمشخص ساخت كه تالشهاتوان  يم يبهره ور يشاخصها يريكرد. با اندازه گ يرياندازه گ

 يــرد، انجـام گ  يمناسـب و اصولــــــ   يستمس يكبراساس  يستبا يم يزن يبهره ور يريبوده است. اندازه گ يدمف
از مــوارد مهـم در انـدازه     يكـي و انتظار بهبـود در آن را داشـت.    ينانآن اطم يجتوان به نتا يصورت نم ينا يردرغ
 يـت به اطالعـات، ماه  يدسترس يرنظ ياست كه به عوامل يابيطول دوره ارز يحكردن صح مشخص يبهره ور يريگ

 يتوان به عنوان ابزار يم يبهره ور يشاخصها يرياندازه گ يجدارد. از نتا يبستگ يريتو اهداف مد يديتول ياتعمل
  در سطح سازمان استفاده كرد.  يريتبلندمدت مد يزيهايمناسب جهت برنامه ر

از آن است كه كشورمان درحال گذر  يحاك يراخ يصنعت خودرو و توسعه آن در دهه ها يژهبو يعنارشد ص سرعت
تواند ضـمن سـرعت    يو بهره ور بودن آن م يداست. توجه به تول ياقتصاد صنعت يكبه  يصنعت يمهاقتصاد ن يكاز 

شـركتها بـا    ييرو به آشـنا  ين. از اندك يتهدا يو اصول يحصح يريآن را در مس يبه رشد و توسعه صنعت يدنبخش
بـه   يعصـنا  يافتگيتوان گفت درجه توسعه  يم ين،شود. بنابرا يم يدآن تاك يشافزا يو راهكارها يبهره ور يممفاه

و  يرو بهـره ور  يـن دارد. از ا يبسـتگ  يـد از منـابع و امكانـات تول   ينهمطلوب و به يريبه بهره گ يقابل توجه يزانم
رشـد و   يشود كـه بـرا   يمشخص م يبترت ينبرخوردار است. به ا يا يژهو يگاهجااز  شركتهامستمر آن در  يشافزا

 يداده شـود. بررسـ   يشـتري ب يتمستمرآن در شركتها توجه و اهم يشو افزا يبه بهره ور يستبا يم يعتوسعه صنا
. رديـ گ يو م تهصورت گرف يمتفاوت يمختلف به شكلها يدر شركتها يدهد كه توجه به بهره ور يشركتها نشان م
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 يتمختلـف و متناسـب بـا وضـع     ياست كه به راهها يعيطب يريتيمد ياستهايشركتها و س يطالبته باتوجه به شرا
 يمبر آن شـــده اسـت تـا ضـمن اشـاره بـه مفـاه       يمقاله سع ينخاطر در ا يناقدام كرد. به هم يستبا يموجود م

  پرداخته شود. يبهره ور يشمختلف افزا يو راهكارها يكردهابه رو ي،بهره ور ياصل
بهـره   يـف كـردن آن، تعر  يياجرا يتبه منظور قابل يوجود دارد ول يبهره ور يبرا ياديز يعموم يفگــــرچه تعار

 يبهره ور جو با كاركنـان  يطيسازمان باشد تا بتواند مح ينو مع يژهو يازهايهماهنگ و سازگار با ن يستبا يم يور
و به كـار   ينكاركنــــان تدو يهمشاركت كل يبرا بمناس يسميمكانكند و اگر  يجادا يبهره ور ياجرا يمشوق برا

مسـتمر   يشتداوم و افزا يبرداشته شده است. ول يبهره ور يجاددر ا يموثر يتوان گفت قدمهــــا يگرفته شود م
 يك يجادو ا يكاركنان، اصالح ساختار سازمان ينب يمنافع حاصل از بهره ور يمتسه يرچند نظ يآن، مستلزم موارد

 يانسـان  يـروي ن يتوسعه و بهساز ي،بهره ور يشافزا يبالفعل درآوردن برنامه ها يمنــــاسب برا مانيساختار ساز
موجود است. تجربه نشان داده اسـت كـه    يها يفناور يشده و توسعه و نوساز يجادا يمتناسب با ساختار سازمــان

 يريبـه كـارگ   ين،كار گرفته اند. بنابرا بهرا  يمتفاوت يخود، روشها يبهره ور يشگوناگون به منظور افزا يسازمانها
رو،  يـن . از ايفتـد واقـع ن  يـده فا يـد مف يدحاكم، شـا  يطبدون درنظر گرفتن شرا يبهره ور ياز روشها يخاص يالگو

 يشافزا يراهها يموجود شركت به دست آورده سپس شروع به بررس يتاز وضع ياست ابتدا شناخت كامل يضرور
فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود  ي،متناسب با سنن مل يدبا ياگر چه هركشور فتگ يدالبته با كرد. يبهره ور
است و  يموضوع جهان يكبلكه  يستن يو داخل يمسئله مل يكفقط  يگراكنون د يبپردازد، لكن بهره ور يبهره ور

  كنند. يم يدخود ادامه خواهند داد كه بهره ورتر تول ياتبه ح ييدر جهان امروز سازمانها
با توجه به مطالب فوق الذكر و آشنايي با مفهوم،ابعاد،حوزه و جنبه هـاي مجهـول مهندسـي ارزش موضـوع اصـلي      

  تحقيق به شرح زير بيان مي گردد:
چه مي باشد و به چه صورت قابـل   سازمان يو چابك ي،راندمانبهره ور يشافزا يبرا ياقدامات و اصالحات ساختار

  اجرا مي باشند.
  
  ) ضرورت انجام تحقيق :  3-3

سازمان وجود دارد.  ييپاسخگو يزو ن يريپذ توسعه و بهبود انعطافافزايش بهره وري،به  يمبرم يازن ي،در بازار رقابت
از  ينهكنند كه ضمن استفاده به يداپ يتوانند حضور قو يم ييكشور ها يالملل ينب يحضور در صحنه ها يرا

  كشور ها باشد. يگركامل با د يريدر حالت رقابت پذ يزنعت و خدمات آنها نص - يكشاورز ي، بخشها يدعوامل تول
به عنوان مهم  يانسان يرويالزم را به ن يها بهاكشور ينشود كه ا يم يدهموفق جهان د يبه كشور ها ينگاه با
 يم يمس يدتولخود در منافع حاصل از  يبا باال بردن بهره ور يرون يندهند ودر مقابل ا يم يديعامل تول ينتر

  برند. ياستفاده م يعكه از آن همه طبقات اجتما دشو يم يباعث بوجود آمدن نظام يشوند ، كه باال بردن بهره ور
در  يسع يو خدمات ي، اجتماع يديتول يبخش ها يكند كه تمام يم يداپ يقتحق يدر جامعه زمان يور بهره

تواند با هموار كردن راهها ،  يمعموال نظام قانون گذار مداشته باشند كه  ينظام مناسب بهره ور يكاستفاده از 
  در راه تكامل آن كوشش كنند. يشود و عامل انسان يباعث بوجود آمدن بهره ور

عوامـل   يـن است. متناسب با ا ياز عوامل گوناگون يدر سازمان ها ، شركت و موسسات مختلف ناش يينپا يور بهره
 يـا حـذف   يبرا يافتهو ساختار  يستماتيكس يتالشها يهوجود دارد. به كل رفع مشكالت يبرا يزن يمتفاوت يروشها

  شود. يگفته م يبهره ور يآنها ، نظام ارتقا بينتعامل نادرست  يا، انسان و  يناز مواد ، ماش يكاهش تلفات ناش
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سـتند كـه بـه واسـطه     رو ه روبـه  يو نامطمئن يدارپا  يندهاز سازمانها و شركتها با رقابت فزا ياريامروزه بساز طرفي 
 يتوضـع  يـن است. ا يافتهشدت  ريان،مشت ييردرحال تغ يازهايو ن يبازار يطهايمح ييرتغ يكي،تكنولوژ يهاينوآور
 يمـدلها  ينيو بـازب  ي،كسـب وكـار   يتهـاي سازمان، اولو يكانداز استراتژ در چشم يا موجب اصالحات عمده يبحران
 نسبتاً معاصر شده است. يمدلها يو حت يسنت

رقابـت   ،عمـر محصـول    دوره ،توسـعه و بهبـود ثبـات سـازمان     ييراتتغ ،يندهافرا ييرتغ،يبازار رقابت ييكارا ايشافز
 ،كسب و كـار  ،يمتهاكاهش ق ،يچابك يشبردپ يمپارادا ،يمشتر يازهاين ،اطالعات يفناور يسازمان مجاز ها،سازمان

 يـارويي رو يخود برا ييو توانا يتقابل ديگرگذشته  ياحله و راه يكردهاگفت كه: رو توان يم يعبارت به ،ينهكنترل هز
 يگزينجـا  يديجد يدگاههايو د يكردهابهتر است با رو يااند؛  را از دست داده يرونيب يطو مح يسازمان يبا چالشها
) است. در واقع، Agility( يچابك يو تحول سازمان ييرعوامل تغ ينبه ا ييپاسخگو ياز راهها يكي رو، ينشوند. از ا

  .است يرقابت يسازمانها و بنگاهها يمهندس يبرا يديجد يمبه عنوان پارادا ي،چابك
  
  ) سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته :  4-3

صورت  يهايمتاسفانه بر اساس بررس يانجام گرفته؛ ول يمتعدد يقاتتحق يانسان يروين يور در خصوص بهره
 يانسان يروين يور بهره ثيرگذارتا يها عوامل و مؤلفه يينكه به تب يجامع يقمقاله، تحق ينا هگرفته توسط نگارند

 يقي: تحقيگردداشاره م يكند،كمك م يقتحق لهسام يكه به بررس يي. در ادامه به پژوهشهايدبپردازد، مشاهده نگرد
 يدهدم پژوهش نشان هاي يافتهانجام گرفت.  يكارمندان در ادارات دولت ييعوامل مؤثر بر كارا يدر خصوص بررس

بر  يو اعمال نفود اثر منف يض. تبعيشودكارمندان م يكه انطباق شغل با سطح تخصص باعث باال رفتن بهرهور
  .دهد يم يشرا افزا يور با كارمندان بهره يران. امكان بازخورد و تماس مددكاركنان دار يور بهره

 يگريپژوهش د ).1377 االسالمي، يخشوجود دارد ( يرابطه مثبت و معنادار يور و بهره يالتتحص ينب همچنين
كه  يدهدنشان م يقتحق ينا هاي يافتهانجام گرفت.  يانسان يروين يور عوامل مؤثر بر بهره يبه منظور بررس

نظام مناسب پرداخت  يبرقرار القيت،مناسب به منظور ابتكار و خ هاي ينهزم يجادا يزش،انگ يارتقا ي،آموزش شغل
و روشها و  يستمهاتحول در س ي،و انضباط اجتماع يوجدان كار يق،و تشو يهنظام تنب يبر عملكرد و برقرار يمبتن
) 1375خدابخش ( يقاتتحق يجنتا ين). همچن1378 ي،سازمان بر امور (طاهر ياستهايو تسلط س يتحاكم يتتقو

دارند.  يانسان ييرون يور بر بهره يقابل توجه ثيرات ي) نشان دادند كه سابقه خدمت و تجربه كار1380( يو احمد
حاكم  يزيكيو ف يطيمح يطمانند شرا يكه عوامل دهد ينشان م يز) ن1381( يمطالعه مقدس و احمد هاي يافته

 يسازمان ردهو  يتتمام كاركنان، از هر موقع يور بهره ياستخدام بر رو يخو تار ياجتماع يبر محل كار، پاداشها
كاركنان صف مؤثر بودند.  يور بر بهره يالتو تحص يتجنس ي،ور بهره يلبد يرفتارها يناند. همچن داشته ثيرات

و  ها ينهاز زم يكيكار  يروين يفيتك يو اعتال يانسان يرويدر ن گذاري يه) معتقد است كه سرما1382( يشجاع
 يركار، كاهش سا يروين ينهعالوه بر كاهش هز كار يروياست. بهبود ن يور بهره يشافزا يو اساس ياصل يها راه
 ياكار، جو يطدر مح يشو آسا يمنياز جمله احساس ا يعوامل ينسازمان به دنبال دارد. همچن يبرا يزرا ن ها نهيهز

  بر بهره ييبسزا ثيراكار ت يطو محترم بودن در مح يامكانات و خدمات رفاه يريت،شدن نظرات كاركنان توسط مد
) داللت بر آن دارد كه آموزش 1383( يراستهپ و يميكر يقحاصل از تحق هاي يافته ينكاركنان دارد. همچن يور

و  يميداشته است (كر يانسان يروين يور بهره يشبر افزا يمثبت و معنادار ثيراتات يانسان يرويو مهارت ن
  در كننده يينعوامل تع هو ارزشها و فرهنگ حاكم بر سازمان از جمل يمنابع انسان يريت) و مد1383 يراسته،پ
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 بهره يتواندمؤثر م يابياز آن است كه ارزش يحاك يگريمطالعه د يج). نتا1383 ي،و رهاو ياست (اسد يور بهره
 ينو هرچه ا يدبهره جو يشتريكار از آموزش ب يروي) و هر چقدر ن1384و همكاران،  يريرا ارتقا دهد (ن يور

) 1384 ي،داشت (حجازخواهد  يشتريب يدمقدار تول يشدر افزا كار يروين يفيتباشد، بهبود در ك يدترآموزش مف
 ي). ساعتچ1386 ي،و حجاز يني(ام يابد يم يشافزا يزكار ن يروين يسطح مهارت و تخصص، بهرهور يشو با افزا

 يزشنگرش كاركنان، انگ ي،ارتباط يها شبكه ي،شغل ياز جمله فرسودگ يكه عوامل ميكند اشاره يز) ن1386(
 يگريهستند. پژوهشگران د يور بر بهره ثيرگذاراوان عوامل تبه عن يزن يبهداشت روان ي،فرد يكاركنان، تفاوتها

 يمختلف يندهايو فرآ هاروش يكها،در هزاره سوم تكن يرقابت يفضا يكدر  يزهانگ يجادا يكه برا كنند يم يانب يزن
كاركنان  يور بر بهره ييبسزا ثيرااست كه ت يكار يزندگ يفيتمطالب، بحث ك يناز ا يكيمطرح شده از جمله 

عامل  ينمهمتر يانسان يروي) معتقد است كه ن1387مقدم ( يرسول يكهطور ). به1387رد (زارعپور و مهر آرا، دا
كاركنان،  يسطح آموزش يو ارتقا يدجد ياز جمله كسب مهارتها يو توجه به نكات باشد يم يرو در بهبود بهره

و گماردن افراد در مشاغل متناسب،  يگرانكاركنان، سپردن كار به د يجسمان يحفظ سالمت يشنهادها،نظام پ
. از باشد يكاركنان م يور بهره يشبا كاركنان باعث افزا يريتسالم، روابط مد يحاتو تفر يخوب كار يطشرا يجادا

 پردازان يهاز نظر يارينام برد. بس توان يم يور بهره يشافزا ياز شاخصها يكيكاركنان به عنوان  ازيتوانمندس
 كيداكه حاصل آن بر ت يدانندم گيري يمو عدم تمركز در تصم ياراخت يضرا معادل تفو يزتوانمندسا يزن يريتمد

 يور بهره يارتقا ينهزم يرهايمتغ ينا ين. بنابراباشد يو... م يريتيخودمد يستمهايس ي،كترمشا يريتبر فنون مد
 يشغل يترضا ي،ور بر بهرهاز عوامل مؤثر  يگرد يكي يگر،د ي). از سو1387 يني،(صباغ مالحس يكنندم يجادرا ا

 يناز حد توان خود تالش كنند، همچن يشتركاركنان ب شود يموجب م يشغل يترضا يشافزا يجهاست، در نت
)، بلكه ييزمان انجام دهند (كارا ينو در كمتر يخود را به درست يسازمان يفكه نه تنها وظا شوند يمتعهد م

نشان داد كه فرهنگ  يقتحق ينا يجنتا ين. همچنگزينند ير م) بيانجام امور (اثربخش يرا برا يحيصح يهدفها
 يانب ينچن يزدر مطالعه خود ن يز) ن1387( يوسفي). 1387 يدعامري،(س يباشددر ارتباط م يور با بهره يسازمان

 يندارد، بهبود روابط حاكم ب يرياثر چشمگ يانسان يروين يور بهره يكه بر ارتقا ياز عوامل يكيكه  يكندم
به  يريتتوجه مد يزو ن ي،و علم يحصح يسبك رهبر يريراستا، به كارگ ين. در اباشد يو كاركنان م تيريمد

  هستند. يور بهره يشمؤثر بر افزا يها كاركنان از جمله مؤلفه يو زندگ يمشكالت كار
داشته است. بر  يانسان يروين يور به عوامل مؤثر بر بهره اي يژهخود توجه و يقاتكار، در تحق ينالملليسازمان ب
 يفن -يب) عوامل سازمان ي: الف) عوامل عمده عموميانسان يروين يور بهره ثيرگذارتاعوامل  يقاتتحق يناساس ا

انطباق و  يقي،تشو يكار، پرداختها يو روان جتماعيا يطشرا يران،روابط كاركنان با مد يلاز قب يج) عوامل انسان
و... (شاه  ياز نظر سن، جنس، مهارت و آموزش يانسان يروين يبترك آن، يو درجه سخت يارتباط با شغل، كار بدن

  1375.( يگي،ب
انجام  يانسان يروين يور بر بهره ثيرگذاراعوامل ت ي) به منظور بررس1972( يلتوسط اوره يپژوهش ينهمچن

 يتمنديو رضا يزشاز جمله شكل نظارت سرپرستان، انگ يعوامل اجتماع يدهدنشان م يقتحق ينا يجگرفت. نتا
) معتقدند كه آموزش 1980( رليكلگ و دانك ين. همچنيباشندم يور بهره كاركنان از جمله عوامل مؤثر بر

هستند.  يور بهره كننده يينجزء عوامل تع يماد يروش انجام كار و پاداشها ينكاركنان، انتخاب مناسبتر
كاركنان  ياحساس بهتر برا يجادر به امنج ياز آن است كه فرهنگ قو ي) حاك1983و بالنچارد ( يهرس يقاتتحق

 يانم ييهمسو يجادتعهد افراد به سازمان و ا يشموجب افزا ين فرهنگيچن ين. همچنيگرددو انجام بهتر كارها م



 6

 يافته يناست. همچن يور بهره يشدر جهت افزا يمهم عامل مؤثر ينو ا يشودم ياهداف كاركنان و اهداف سازمان
 يريچشمگ ثيرات يانسان يروين يور بر بهره يرهبر و يريتمد يآن است كه روشها از يحاك يگريمطالعه د هاي

 بر بهره يآموزش يها برنامه ثيرات ي)، به منظور بررس1994توسط بارتل ( يپژوهش ينهمچن). 1988 ين،(با اردد
 يها ز انجام برنامهكاركنان بعد ا يور از آن است كه بهره يمطالعه حاك ينا هاي يافتهكاركنان انجام گرفت.  يور

  .يابد يم يشدرصد افزا 17حدود  يآموزش
و ارتباط سازنده  يتكه حما يدهندنشان م يز) ن1990( يت) و را1995پاستور و همكارانش ( يقاتتحق هاي يافته
) 1996توسط روگر ( يزن يگريدارد. مطالعه د كاركنان يور بهره يشدر افزا ييبسزا ثيرات يردستانبا ز يرانمد
با  يمت ياعضا ينمشاركت و ارتباط ب يمي،كارت ي،داللت بر آن دارد كه رهبر يقتحق ينا هاي يافتهم گرفت. انجا

 يز) ن2002اسپنس( يقتحق هاي يافته. بخشد يبهبود م يقابل توجه يزانرا به م يور بهره ير،و با مد يكديگر
كه تالش  سازد يان دارد و آنان را متعهد مبر كاركن يمثبت ثيراكار ت يطيمح يطداللت بر آن دارد كه بهبود شرا

 يعوامل مؤثر بر ارتقا ينه) در زم2003( يباتوسط كود يگري. پژوهش دكنند  يسازمان يفوظا مدر انجا يشتريب
و مشاركت  يتكه با آموزش مناسب، هدا يدهدپژوهش نشان م ينا هاي يافتهكاركنان انجام گرفت.  يور بهره

 ينرا فراهم ساخت. همچن نيسازما ييكارا يشآنان را بهبود داد و موجبات افزا يرتهامها توان يدادن كاركنان م
 يسازمان ييكارا ي،از آن است كه در اثر توسعه و بهبود منابع انسان ي) حاك2006و هارتون ( يمطالعه اسونق يجنتا
 از آن است كه برنامه يحاك )2006به دست آمده از پژوهش انجام شده توسط راو ( هاي يافته. ييابدم يشافزا يزن

كولسون،  يقاتتحق يجنتا ين. همچنشود يم يور و منجر به بهبود بهره يبخشدم ودعملكرد را بهب يزشي،انگ يها
 يكيدر ارتباط بوده و  يور با بهره يكه فرهنگ سازمان دهند ي) نشان م2006و هارتون ( ي)، اسونق1993توماس (

 -كه به مانهاييساز يدندرس يجهنت ينخود به ا يقات) در تحق2003( يكو د يس. اليباشداز عوامل مؤثر بر آن م
 ين. همچنييابدبهبود م يور بهرهيگيرند،مشاركت را بهكار م يسبك رهبر يرانو مد يكنندكار م يصورت گروه

اده و ) و محمودز2006كانادا ( ي)، آمارها2004و همكاران ( ي)، غالم2001( يمك يقاز جمله تحق ياديز يقاتتحق
  .)1386( ياسد

در سرتاسر جهان، تالشها و  ياسيو س يتحوالت گسترده اقتصاد يدر پ 1990تا اواسط دهه  1980از اواخر دهه 
به مرحله عمل در  يدر كسب و كار جهان يدجد يها و عوامل موثر بر نظام ها يشهشناخت ر يبرا يادياقدامات ز

 يژهبه و يرا در سهم كسب وكار جهان شمگيريكه ركود چ يبار، وقت يننخست يبرا يكامتحده امر ياالتاست. ا آمده
 ينا يسكان رهبر يد،رو شده بود) به چشم د و اروپا روبه ياآس ياز سو يديجد ي(كه با رقابتها يددر عرصه تول

در  ييراتتغ يشمشاهده كردند كه نرخ افزا ياز متخصصان صنعت يگروه 1991نهضت را در دست گرفت. در سال 
و شتابان تر  يعتربا آن، سر يو سازگار يقدر جهت تطب يسنت يديتول يها سازمان يها يياز توانا يتجار طيمح

با  يقدر تطب يناتوان ينناتوان بودند و ا شد يآنها ارائه م يكه برا ييفرصتها يايسازمانها در استفاده از مزا يناست. ا
 يبرا ين). بنابرا2001 ي،شود (هرمز شان ياكامو ن يممكن بود در بلندمدت باعث ورشكستگ ييرتغ يطشرا

 يدگاه: ديكمو  يستدر قرن ب يديتول يها بنگاه يكه عنوانش استراتژ يدر گزارش يدجد يميبار، پارادا يننخست
و داو،  يجلشد (نا ي) منتشر و به همگان معرفIacoccaكوكا ( يامؤسسه  يلهبود به وس يمتخصصان صنعت

گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت  ينبا انتشار ا شتركچابك به طور م يدتول). بالفاصله، عبارت 1991
 ).2001(گوناسكاران و همكاران، 
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 ياالتا ياييدر يروين يمال يتبا حما هاي ي، دانشگاه ل1991گفت كه در سال  يدعنوان تكمله مطلب باال با به
مانند: جنرال موتور،  يكننده بزرگ يدسازمان تول 13 يبر رو يمطالعات ياكوكا،به همراه مؤسسه  يكامتحده آمر
 انجام دادند.  و  ينستريومنت. ام، تگزاس اي. بيآ يك،جنرال الكتر

 يژگيهاييچه و يكم،و  يستقرن ب يموفق در سالها يپرسش بود كه سازمانها ينمطالعه، پاسخ به ا يناز ا هدف
 ينا 1991مورد مطالعه قرار گرفتند و در سال  يزن يگرسازمان د صد يكاز  يشخواهند داشت. پس از آن، ب

 ين، حاصل ا1995در سال  هاشده، بعد ينامگذار 21در قرن  يديبا عنوان مطالعه مؤسسات تول يقاتتحق
  .يافتانتشار  يمجاز يها چابك و سازمان يبا عنوان: رقبا يسو پر يجلگولدمن، نا يوندر كتاب است يقاتتحق

  
  ) فرضيه هاي تحقيق :   5-3
افته هاي علمي و مستند بدين صورت است كه با پياده سازي نظام چابكي سازمان و افزايش بهره وري نتايج ذيل ي

  حاصل گردد:
 شده؛ يينتع يشاز پ يسازمان به سمت هدفها يعترسر يشبرد) پ1

 و ثبات سازمان؛ يمتها،بهتر،كاهش ق ي) خدمت رسان2

 اطالعات ؛ يناورف ينهدر زم يگذار يه) كسب ارزش در قبال سرما3

 اطالعات؛ يفناور ينهدر زم ي) كاهش حجم بودجه اختصاص4

 اطالعات ؛ يدهندگان فناور يسسرو ينالزم ب يهماهنگ ي) برقرار5

 ي؛كار ياتو بهبود عمل يندهافرا ييرسازمان در تغ يي) توانا6

 ي؛مشتر يازهايسازمان به ن يعترسر يي) پاسخگو7

 خاطر كاركنان؛ يترضا يش) افزا8

 ييرات؛مناسب به تغ يي) پاسخگو9

 كاركنان؛ يمهارتها ير) توسعه چشمگ10

 ياتي؛و عمل يكار يارزشها يش) افزا11

 بر كنترل سازمان؛ يد) توجه و تأك12

 ي؛سازمان يندهايساختار فرا يشرفت) پ13

  .ها ينهكنترل و كاهش هز يلسازمان به دل ييكارا يشو افزا ينه،) بهبود كنترل هز14
 

  اهداف اساسي از انجام تحقيق : )  6-3
  را درك كرده و به آن اعتماد داشته باشند؛ يبهره ور يستمس يدو كارمندان با يرانمد - 1
  يرد؛كسب و كار را دربربگ يتهايتمام منابع و فعال يدبا يبهره ور يرياندازه گ -2
 يـا اسـت   يواقعـ  ياز بهـره ور  يل ناشسود حاص ينكهمنبع سود را مشخص كند. مثالً ا يدبا يرياندازه گ يجنتا - 3

  يمتها؛تورم ق
  داشته باشد. يريتمد يماتتصم يبرا يروشن ينشانه ها يدحاصل با يجنتا - 4
  :  پژوهش) نتايج مورد انتظار پس از انجام  7-3

  هلدينگ. يو چابك ي،راندمانبهره ور يشافزا در جهت نيل به الزم ياقدامات و اصالحات ساختارارايه 
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  :ازمانهاي ذي نفع از پژوهشس)  8-3
  

يف
رد

  

  نام سازمان

فلز اسپادانا ياپرش یگذار يهشرکت سرما  1  

 فلز ياپرش ينگھلد يرمجموعهز یھا شرکت  2

  
   روش انجام پژوهش : -4
  ) روش تحقيق :  1-4

آوري داده هـا و  روش تحقيق در در اين پژوهش روش توصيفي پيمايشي از شـاخه ميـداني اسـت و از نظـر جمـع      
باشد.اين تحقيق با بررسي عملكرد مهندسي ارزش به توصيف وضعيت موجود آن  ارزيابي توصيفي مي شاخص هاي

  مي پردازد.
  ) روشهاي گردآوري اطالعات :  2-4

  گردآوري اطالعات در اين پژوهش به صورت ميداني و كتابخانه اي انجام ميگيرد.
  هش مصاحبه، بانك هاي اطالعاتي و شبكه هاي كامپيوتري مي باشد.ابزار گردآوري اطالعات در اين پژو

  ) روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطالعات و آزمون فرضيه ها :  3-4
تجزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش مي تواند از طريق روش ارزشيابي اقتصادي و روش تحليـل محتـوا و آمـار    

  انجام شود.
  اصطالحات تخصصي طرح : تعريف واژه ها و  -5

و بارور بودن و مولد بـودن بـه كاررفتـه و در     يدقــدرت تول ي) در لغت به معنPRODUCTIVITY( يبهره ور
  .شده است يمعن يبودن و سود برندگ يدهبا فا ي،به بهره ور يفارس ياتادب

بـه عنـوان    ي،در واقع، چـابك ) است. Agility( يچابك يو تحول سازمان ييربه عوامل تغ ييپاسخگو ياز راهها يكي
  .است يرقابت يسازمانها و بنگاهها يمهندس يبرا يديجد يمپارادا

  
  فهرست منابع و ماخذ :  -6
  1372، بهمن 18مجله روش شماره  ي،بهره ور يريتمد ياييپو يران،ام يدرح - 1
  1379نشر ساپكو  يازمند،ترجمه مسعود ن يد،. داچ، عشق به توليا يچاردر - 2
  1381كار، انتشارات سارگل  يطاداره كردن افراد در مح يميرزايي،عل يدبرت هلر، ترجمه سعرا - 3
  1382انتشارات سارگل  يير،تغ يريتمد يميرزايي،عل يدو سع يلياب ياررابرت هلر، ترجمه دكتر خدا - 4
  1378آذر  104آموزش هماهنگ شماره  يم،كن يريرا اندازه گ يچرا بهره ور - 5
  1378 يد 105آموزش هماهنگ شماره  يم،كن يهته ينظامنامه بهره ور يكدهقان، چگونه  يكن محمـــود - 6
  يرانا يمل يسازمان بهره ور يبهره ور ياتنشر ي،بهره ور يريتمد ي،غالمرضا خاك - 7
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  1381بهمن  يرانا يتراكتورساز يگر يختهشركت ر يو خبر يفن ي،ماهنامه علم يا،ن يناصر احد - 8
  1379خرداد  57مجله روش، شماره  ي،دوعارفه ف - 9

  1381مهر  126شماره  ير،مجله تدب يي،كارآ يشافزا يراهها ي،قوشچ يبهزاد جعفر - 10
  1378بهمن  55مجله روش، شماره  ي،توسعه بهره ور يزاده،مهندس محمد شاه عل - 11
  1380د اسفن 71بهبود عملكرد سازمان، مجله روش، شماره  ي،حجاز يموسو يدحسينس - 12
  1380اسفند  71مجله روش شماره  ي،بهره ور يضرورت توجه به ارتقا ي،داود اجــــاق - 13
 يـزي انتشارات موسسه مطالعـات و برنامـه ر   يــــدراميران،بهبود مستمر، ترجمه ح يروشها يمايي،ا يماساك - 14

  يآموزش
 ي،بهـره ور  يهـا  ياسـتراتژ  ي،ن انقالب اسالممستضعفــــان و جانبازا يادبن يزيو برنامه ر يمعاونت اقتصاد - 15

  1372 »يالملل ينچشم انداز ب«

شھائی، بھنام؛ سبحانی نژاد، مھدی: سازمان يادگيرنده (مبانی نظری، الگوی تحقق و سنجش)؛ چاپ اول، انتشارات  -١٦
 )١٣٨۵يسطرون. (

ر سازمانھای دولتی با رويکرد فناوری شھائی، بھنام؛ رجب زاده، علی: بررسی ابعاد ارزيابی چابکی سازمانی د -١٧
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