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شبکه مشتریان وفادار فرضیه به مدل اضافه شده و مورد آزمون قرار میگیرد .پس از شبیه سازی طی  5سال
و مقای سه نرخ بازگ شت سرمایه خروبی سناریو و شرایط تولید از ابتدا و شرایط بازرگانی صرف طی 5
سال ،شاهد رشد حدود  4برابری نرخ بازگشت سرمایه در شرایط فرضیه هستیم.
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مقدمه
ک سبوکارهای کوچک و متو سط موتور محرک اقت صاد ه ستند اما آمارهای بهانی ن شان میدهد که 55
درصد کسبوکارهای کوچک .و متوسط تولیدی به پنج سالگی نرسیده و از مرحله اول چرخه عمر خود
خارج نمی شوند .این عدد در ایران  % 87ذکرشده است .یکی از دالیل پرهیز از درگیر کردن سرمایههای
ملی در قالب ساارمایه گزاری روی کساابوکارهای کوچک و متوسااط  ،احتمال باالی شااکساات در این
پروژهها ست . .م سئله تحقیق عبارت ست از شنا سایی متغیرها و روابط مابین آنها در  SMEها .مدل بر
اساس متد پویایی سیستم با تکیهبر روابط علّی و شبکههای بازخورد با تمرکز بر تناظر روابط حاکم بر روح
سااازمان با توابع و متغیرهای ریاضاای سااعی در شاابیهسااازی رفتار سااازمان دارد .مدل عمومی شااامل 10
زیرسیستم بوده که مستقل از هم قابلبرنامهریزی بوده و در ارتباط با یکدیگر برهمکنشهای درونسازمانی
را تبیین میکنند .در ادامه فرضاایهای که با اقتباس از مباحث واقعی مشاااوره در صاانعت بوده تحت فرایند
سناریوسازی به مدل شبیه سازی تبدیل شده و تشریح میگردد .فرضیه ازاینقرار است که اگر بهبای تولید
از ابتدا در یک سناریوی کارآفرینی تولید ،برای مدتی به فروش با سرمایهگذاری بهمراتب کمتر پرداخته و
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شاابکه مشااتریان را شااکلدهیم و سااپس تولید را آغاز کنیم احتمال موفقیت سااازمان بیشااتر خواهد بود .با
تعریف متغیری به نام سوییچ تولید بهعنوان تابعی از شبکه مشتریان وفادار فرضیه به مدل اضافهشده و مورد
آزمون قرار میگیرد .پس از شاابیهسااازی طی  5سااال و مقایسااه نرخ بازگشاات ساارمایه خروبی سااناریو و
شاارایط تولید از ابتدا و شاارایط بازرگانی صاارف طی  5سااال ،شاااهد رشااد حدود  4برابری نرخ بازگشاات
سرمایه در شرایط فرضیه هستیم.
در فصال پیش رو تالش بر تبیین اهمیت و ضارورت مطالعه شارکتهای کوچک و متوساط تبیین شاده و
تالش میشاااود تعریف دقیقتری از  SMEها ارائه شاااود .مدل های فعلی ازنظر کیفی بررسااایشاااده و
نقطهنظرهایی که مغفول ماندهاند بیان خواهد شااد .ساااختار پژوهش معماری شااده و اهداف و پرسااشهای
پژوهش تبیین میشوند.
در بخش  1-1به تشاااریح و اهمیت ضااارورت مطالعه بنگاههای اقتصاااادی میپردازیم .ساااپس در ادامه با
تعاریف گوناگونی که برای واژه  SMEوبود دارد آشااانا میشاااویم .مدلهای دیگر سااانجش عملکرد
 SMEها را مرور کرده و در بخش  4-1پر سشهای پژوهش ت شریح خواهند شد و در بخش  5-1فل سفه
پژوهش نگارنده به تلخیص آورده خواهد شد.

 1-1ضرورت مطالعه بنگاههای کوچک و متوسط
بنگاه های کوچک و متوساااط ( )SMEارکان بنیادی و عملگرهای اصااالی اقتصااااد هر ملتی هساااتند
)(Stanworth, 1993) (NUTEK, 2011), (Wolff, 2006

بنگاههای اقتصاااادی کوچک و متوساااط بزرگترین

منابع ا شتغالزایی در ک شورها ) (Clark III, 2011) (Cross, 1983), (Castrogiovanni, 1996و بذر مولد صنایع
بزرگ در آینده خواهند بود (Castrogiovanni, 1996), (Monk, 2000).
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 SMEها خالقتر از سایرین ه ستند ،به دلیل ساختار چابک و خط فرماندهی متمرکز و ا ستقالل ن سبی از
فاکتورهای محدودکننده کالن اقتصاادی و ابتماعی از اختراعات خود بهسارعت بهره مند شاده ،ساریعتر
تو سعه مییابند )(Acs, 1999), (Qian, 2003

مطالعه  SMEها امکان درک عمیق تر آنها را فراهم آورده و

ما را به شااناخت نیاز آنها بهت رشااد و توسااعه رهنمون میسااازد .چنین ادراکی محققین و دانشاامندان
حوزه های مزبوط را به ارائه ابزارهای مؤثر و کارآمد اساااتراتژیک به مشااااورین و مدیران  SMEقادر
میسازد(Norrman, 2008) .

با عنایت به اهمیت بایگاه  SMEها در اقتصاااادهای محلی لزوم مطالعه و سااانجش عملکرد آن ها در
حوزههای پایش اقتصادی خرد و کالن غیرقابلانکار است .این مهم به ایجاد دستگاههای حمایتی دولتی و
غیردولتی به  SMEها کمک

شایانی میکند(Acs, 1999) .

در این صورت ساز و کار سنجش عملکرد و

نیز سااازوکار تخمین زننده اسااتراتژیهای بایگزین اهمیت بساایاری خواهد داشاات .مدل مورداشاااره باید
توانایی ارزیابی فرآیندهای م شترک در ر شد و شکوفایی سازمان را دا شته و ت صویر در ست و شفافی از
عملگرها و کنش فرآیندها ارائه دهد .لزوم سادگی یکی از ویژگیهای ا صلی مدل ا ستخراج شده بوده و
فرآیندها میبایست قابلتفکیک باشند.
شرایط اقتصادی و ابتماعی مؤثر بر  SMEها در زمان و مکانهمواره در تحولاند لذا پیچیدن یک نسخه
کلی بهانشاامول که همیشااه درساات باشااد و هر بنگاهی با اتکا بر آن آیندههای موازی پیش رویش را
پیشبینی کند ،به یک شوخی شبیه خواهد بود (.کما این در برخی از کتب پرفروش مدیریت نیز ادعاهایی
ازایندسااات مطرح گردیده) هر شاااخصااای که زمانی را در موقعیت اساااتراتژیسااات  SMEقرارگرفته به
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پیچیدگی زائدالوصااف این مجموعهها اذعان داشااته اساات .در این صااورت میتوان نتیجه گرفت با پدیده
پیچیده از نوع متغیر بازمان روبرو هستیم.

 1-2تعریف SME
کلمه  SMEدر ادبیات امروز کلمهای کلی ،گنگ و مبهم اسااات .در بازارها و کسااابوکارهای مختلف
متنوع است و معموالً به تعداد کارکنان و حجم

سرمایه گزاری در پارهای موارد محدود می شود(Atkins, .

1997), (Cross, 1983) (Ganguly, 1985) (Keasey, Small firm management: Ownership, finance and

) )performance, 1993), (Storey, 1987کلمه سازمان کوچک و متوسط ابری از مفاهیم اندازه در کسبوکار
موردبحث ،قدمت نساابت به رقبا و یا میزان گردش مالی سااالیانه در مقایسااه با سااایرین یا متوسااط کشااور
تداعی میکند.
نکته شاااایان توبه اساااتفاده از کلمه کوچک در ادبیات امروزی باوبود انقالن فناوری اطالعات اسااات.
امروزه دیگر دنیای مدون گذشاااته وبود ندارد .اعداد ارقام آن قدرها هم بیانگر واقعیت مفروض و قابل
اسااتنتاج نیسااتند .امروزه اعداد ارقام و نساابتهای مالی و اقتصااادی تنها گیجکننده بوده و احتماالً بازتان
صااحیحی از واقعیتهای اقتصااادی موردبررساای ارائه نخواهند کرد .بازیگران امروز دنیای کساابوکار
میتوانند با ساارعت نور رشااد کرده و به غولهای عرصااه کساابوکار خود درزمانی اندک بدل شااوند.
)(Katz, 2003

با عنایت به این نظرگاه شاخص اندازه در تعریف  SMEها تنها بازماندههایی از تعاریف گذشته است که
شاید بتواند تصویری از سازمانهایی با پیچیدگی بوروکراتیک کمتر را به ذهن متبادر سازد .بااینهمه شاید
استثنائات بسیاری برای تعاریف مستخرج از ادبیات بتوان یافت که بههیچوبه از اهمیت موضوع نمیکاهد.
بدا از مفاهیم بههمپیو سته اقت صادی -ابتماعی منبعث از تعریف  SMEها ،ب سیاری از برنامههای حمایتی
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دولت ( با توبه به اهمیت  SMEها در نظام اقتصادی) معطوف به تدوین چهارچوبی مشخص خواهد بود
که امکان تمییز را فراهم آورد .لذا فارغ از تهی از فلساافه بودن اینگونه تعاریف ،کارکرد آنها در تدوین
اساااتراتژیهای کالن ملی غیرقابلاغماض اسااات .عطف به این نکته ما نیز پارهای از تعاریف متداول و نیز
تعریف رسمی  SMEدر بمهوری اسالمی ایران را در ادامه خواهیم آورد.
بر اساس تعریف اتحادیه اروپا کسبوکارهای کوچک و متوسط دومشخصه مهم دارند ،تعداد کارکنان
و درآمد ساالنه آنها .حد باالی این مقادیر در بدول زیر آمده است؛ این تعریف موردقبول اتحادیه اروپا
و سازمانهای بهانی مانند بانک بهانی و سازمان تجارت بهانی است.
به نقل از ویکیپدیا( ،)2009در برخی کشورهای اروپایی و نیز آمریکا ،بنگاههای با تعداد کمتر از 10
نفر را دفاتر کوچک نامیده و برای آنها محدوده خا صی در حوزه بنگاههای کوچک و متو سط در
نظر میگیرند .در اتحادیه اروپا ،بنگاههای با تعداد کمتر از  10نفر را بنگاههای خیلی کوچک) میکرو(
مینامند .در برخی از ک شورها ،بنگاههای با تعداد کارکنان  30تا  199نفر را کوچک ،و  200تا 999
نفر را متوساااط نامیدهاند .بنگاههای کوچک و متوساااط ،طیف وسااایعی از فعالیتهای -خانگی تا امور
تولیدی و خدماتی اااااا را شااامل میشااوند .بنابراین ،بای تعجب ندارد که هیچ تعریف واضااح ،واحد و
درعینحال بامعی از فعالیتهای کوچک و متو سط وبود ندارد .بی شتر تعریفهای بنگاههای کوچک و
متوسط بر اساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان ،میزان گردش مالی ،ارزش داراییها و میزان سرمایه
اسااات .درزمینهٔ ویژگی های کیفی میتوان به حوزه و محدوده خدماترساااانی بنگاه های کوچک و
متوسااط اشاااره کرد .بر این اساااس غالب بنگاههای کوچک و متوسااط تنها به مشااتریان محلی ساارویس
میدهند یا سهم ب سیار کوچکی از بازار موبود را در اختیاردارند و بهو سیله یک نفر یا گروه کوچکی که
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درعینحال مالک ک سبوکار نیز شناخته می شوند ،اداره میگردند .وبود حداقل  2مورد از ویژگیهای
زیر در مؤسسات کوچک و متوسط ضروری است:
وحدت مالکیت و مدیریت
سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیهشده باشد.
محیط کاری عموماً محلی باشاااد و کارکنان و مالکان در یک منطقه بغرافیایی نزدیک به هم
زندگی کنند
اندازه ن سبی فعالیت موردنظر در درون صنعت مربوطه در مقای سه با بزرگترین واحد م شغول در
صنعت کوچک با شد یا به عبارتی از متو سط اندازه ن سبی آن صنعت کوچکتر با شد (.سیف ،رئیسکل
بانک مرکزی)1393 ،
واژه " سازمانهای کوچک و متو سط" در تعداد کمی از ک شورها به صورت ا ستاندارد تعریف شده
ا ست .بهعنوانمثال ،قبالً هریک از اع ضای اتحادیه اروپا بهطور سنتی ،تعریفی از آن را ارائه میکرد .
مثالً آلمان سازمانهایی که تعداد کارکنان آن  500نفر و بلژیک سازمانهایی که تعداد کارکنان آن
 100نفر باشااد را کوچک و متوسااط میدانساات .پس از ارائه یک تعریف اولیه در سااال  1996م،.
اتحادیه اروپا در سال  2003م .این مفهوم را استاندارد کرد و در تعریفی که هماکنون در اتحادیه اروپا
موردابراست ،ترکیبی از تعداد کارکنان ،گردش مالی ساالنه و یا ترازنامه ساالنه مبنا قرار گرفت .در
تعریف ارائه شده ،سازمانهایی با تعداد کارکنان کمتر از  50نفر را "کوچک " و سازمانهای با کمتر
از  250نفر را "متو سط" نامیدهاند ،ضمن آنکه بنگاههایی با تعداد کارکنان کمتر از  10نفر را خیلی
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کوچک) میکرو (مینامند .گردش مالی ساالنه 10 ، 50و  2میلیون یورو و تراز ساالنه  10 ، 43و 2
میلیون یورو نیز بهعنوان حدود تعریفشااده برای سااه نوع بنگاه متوسااط ،کوچک و خیلی کوچک
پیشبینیشااده اساات .آلمان از سااال  2005میالدی از تعریف اتحادیه اروپا اسااتفاده کرد .در مقابل
امریکا ،صاانایع با کمتر از  100نفر را کوچک و صاانایع با کمتر از  500نفر را متوسااط مینامد .
شایانذکر است که به گزارش گروه اروپا ( ،)2005میزان اشتغال متوسط کل بنگاهها در اتحادیه اروپا
 6نفر است و %99شرکتهای اتحادیه اروپا را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند که تعداد
کارکنان آن درمجموع حدود  75میلیون نفر است .بنگاههای صنعتی را با توبه به تعداد کارکنان میتوان
به انواع متفاوت برحسااب اندازه تقساایم نمود .در این میان اندازههای بساایار کوچک ،کوچک ،متوسااط و
بزرگ بهعنوان معروفترین تقس ایمبندی برای تحلیل بنگاهها برحسااب اندازه تلقی میشااود .این در حالی
ا ست که مقادیر ب سیار کوچک ،کوچک ،متو سط و بزرگ نیز در ک شورهای مختلف همچنین با توبه به
شرایط اقتصادی و صنعتی به گونههای متفاوتی تعریفشدهاند .در این پژوهش بنگاههای بسیار کوچک به
بنگاههایی اطالق شده است که کمتر از  10نفر کارکن داشته است .بنگاههای کوچک با تعداد کارکنانی
بافاصااله  10-49نفر کارکن اطالق میشااود .و واژه بنگاههای کوچک با تعداد کارکنانی بافاصااله 50-99
نفر کارکن اطالق میشااود .این در حالی اساات که مفهوم بنگاه بزرگ برای بنگاهی با  100نفر کارکن و
بیشااتر از آن به کار گرفتهشااده اساات .بنگاههای کوچک و بنگاههای متوسااط اگرچه میتوانند بهصااورت
مجزا مورد ارزیابی قرار گیرند ،اما در ادبیات این حوزه مفهوم بنگاه ه ای کوچک مفهومی بامعتر اساات.
بنابراین بنگاههایی با کمتر از  100نفر کارکن ،بنگاههای کوچک و ( )SMEsمتوسط قلمداد میشوند.
در خ صوص تعریف و تو صیف بنگاههای کوچک و متو سط  ) SMEها (در ایران اتفاقنظر قطعی
وبود ندارد .وزارتخانهها و مؤسسات مختلف دستهبندیهای متفاوتی برای این بنگاهها دارند .با توبه
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به تعریف برخی وزارتخانهها) چون بهاد کشاااورزی ( ،بنگاههای کوچک و متوسااط روسااتایی،
بنگاههای صاانعتی و خدماتی با کمتر از  50نفر تلقی میشااود ،درحالیکه برخی وزارتخانههای دیگر
)چون تعاون( ،تعریف دیگری دارند .مرکز آمار ایران ( )1387در بخش کارگاه های صااانعتی در
آخرین سااالنامه آماری ایران در سااال  ، 1386کارگاههای صاانعتی را به چهار گروه تقساایم میکند :
کساابوکار با تعداد کارکنان  1تا  9نفر ،کساابوکار با  10تا  49نفر ،کساابوکار با  50تا  99نفر و
کسبوکار با بیش از  100نفر ،که این تقسیمبندی حاوی نوعی شباهت با توصیف اتحادیه اروپاست .
مرکز آمار ایران در سالهای اخیر ،پس از سرشماری عمومی کارگاهی  1381و بازنگری آن در سال
 ، 1382بر ساارشااماری کارگاههایی با  10نفر کارکن و باالتر تمرکزیافته اساات .بانک مرکزی نیز
تشکیالت با کمتر از  100نفر را بنگاههای کوچک و متوسط میداند.
الزم به ذکر اساات که بر اساااس ماده 2آییننامه ابرایی گسااترش بنگاههای کوچک اقتصاادی زودبازده و
کارآفرین کشااور بمهوری اسااالمی ایران  ،تمامی واحدهای تولیدی(کاال و خدمات) که میزان اشااتغال
آنها کمتر از  50نفر میباشاااند ،بنگاه کوچک نامیده میشاااوند .این بنگاهها ویژگیهای خاصااای را دارا
میباشند که کارکرد آنها را بیبدیل می سازد .از میان ویژگیهای این بنگاهها میتوان انعطافپذیری باال
 ،اشااتغالزایی باال ،تأمین نیروی انسااانی متخصااص برای شاارکتهای بزرگ ،نیاز به ساارمایه کمتر ،انگیزه
باالتر برای کارآفرینان ،امکان ا شتغال برای زنان ،سالمندان و افراد معلول و ایجاد گروههای میان وظیفهای
اشاره نمود.
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تعریف بنگاه های کوچک و متوساااط در ایران از ساااازمانی به ساااازمان دیگر فرق میکند .ارگان ها و
سازمانهای مختلف هر یک بنا به مقت ضیات کاری خود به تعریف و تق سیمبندی بنگاهها از حیث بزرگی،
کوچکی و متوسطی پرداختهاند:
بر ا ساس تعریف وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت بهاد ک شاورزی ،بنگاههای کوچک
و متوسط ،واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از  50نفر کارکن دارند.
مرکز آمار ایران ،کساابوکارها را به چهار گروه طبقهبندی کرده اساات :کس ابوکارهای 9ااااا1
کارگر49 ،ا 10کارگر99 ،ا 50کارگر و بیش از  100کارگر.
بنا به تازهترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،صنایع کوچک به صنایعی
گفته می شود که تعداد شاغالن آنها بین  5تا  50نفر باشد و صنایع بزرگ  ،صنایعی میباشند که
تعداد شاغالن بیش از  50نفر داشته باشند.
در آییننامه ابرایی گسااترش بنگاههای کوچک و زودبازده که در سااال  1384تصااویب شااد و
مسئولیت ابرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است ،به واحدهای
تول یدی ( کاال و خدمات) کمتر از  50نفر کارکن ،بن گاه کو چک اطالق میشاااود و فقط این
بنگاهها مشمول مفاد آییننامه میشوند.
آنچه اداره آمار بانک مرکزی بهعنوان طبقهبندی واحدهای صنعتی در نظر میگیرد بدین صورت است که
واحاادهااای بااا کمتر از  10نفر کااارکن "خرد" 10 ،تااا  49نفر کااارکن "کوچااک" 50 ،تااا  99نفر
کارکن "متوسط" و باالتر از  100نفر کارکن "بزرگ" نامیده میشوند.
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بر اساااس گزارش وزارت صاانعت ،معدن و تجارت تا پایان سااال  1392تعداد کارگاههای کمتر از  50نفر
کارکن دارای پروانه بهرهبرداری صاانعتی در کشااور  82/8هزار واحد بوده اساات که سااهمی معادل 91/5
در صد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی را به خود اخت صاص دادهاند .بااینوبود،
سهم این واحدها از سرمایه و ا شتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب  24/4و  41/2در صد ا ست .در نقطه
مقابل ،کارگاههای  50نفر کارکن و بی شتر بهرغم سهم پایین خود از تعداد پروانههای بهرهبرداری موبود،
سهم  75/6و  58/8درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود اختصاص دادهاند
که بهمراتب بیش از کارگاههای کمتر از  50نفر کارکن اساات.خاطرنشااان میسااازد بر اساااس آمارگیری
بانک مرکزی از کارگاههای بزرگ صنعتی سهم کارگاههای بزرگ صنعتی ( 100نفر کارکن و بیشتر) از
کل ارزشافزوده بخش صنعت در سال  1391حدود  64در صد ا ست .بر این ا ساس چنانچه کارگاههای
کمتر از  100نفر کارکن بهعنوان بنگاههای کوچک و متوسااط تلقی شااوند ،سااهم بنگاههای کوچک و
متوسط از کل ارزشافزوده صنعت تنها  36درصد است ( .سیف ،رئیسکل بانک مرکزی)1393 ،

 1-3ضااعف مدلهای موبود در ادبیات مدلسااازی عملکرد بنگاههای
کوچک و متوسط
مدل های موبود از بوانبی محدود بوده و نواقصااای دارند .اول اینکه عموماً بامع نیساااتند ،مانند مدل
شکست و ورشکستگی که از پارامترهای محدودی بهره بردهاند

)(Altman E. I., 1968) (Altman E. I., 1977

) (Cadden, 1991) (ain, 1997مدلهای فعلی تنها بر اطالعات و مساااتخرج آماری و نسااابتهای متداول در
مدیریت کسااابوکار تمرکز داشاااته که در مکاتب دیگر عمدتاً موردانتقاد هساااتند ،اساااتنتاج شااادهاند
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) .(Klofsten, 2010در انتخان پارامترهای بنیادی مدل تالش بر آن بوده که از تقلید کورکورانه و ازاینگونه
مدلها پرهیز شود.
مدلهای فعلی پیچیده بوده و حقیقتاً اسااتفاده از آنها برای مدیران  SMEدشااوار اساات(Klofsten, 2010).

مدلهای فعلی به  SMEرا بهصااورت یک ساایسااتم بسااته انگارید ،و یک نتیجه فارغ از شاابکه فرآیندهای
سی ستم برر سی می شود .لحاظ کردن اثرات شبکه زمانی الزامی خواهد بود که ق صد دا شته با شیم اثرات
محیط را وارد ماادل

کنیم)(Jovanovic, 1982) (Hopenhayn, 1992) (Inman, 1991

ماادلهااای فعلی فاااقااد

توانمندی در معرفی گلوگاهها هستند چراکه عدم توبه کافی به روابط شبکه درون سیستمی و درگاههای
ارت باط با محیط منجر به ناتوانی در تعق یب علّی

فرآی ند هاساااات (McGahan, 1996) , (Caves, 1998),

)(McPherson, 1995

مدلهای حاضر عملکرد  SMEرا فارغ از ماهیت دینامیک آنها بررسی میکنند درحالیکه موفقیت این
بنگاهها ورای

سالها فراز و نشیب و تغییر در استراتژیهای اساسی نهفته است ( (Keasey, The state of the

 )art of small firm failure prediction: Achievements and prognosis, 1991),مدلهای حاضاار اثری از ظهور
فنّاوریهای بدید و نوآوری در عملیات را در اندازهگیریهای خود لحاظ نمیکنند ()) (Romano, 1995
صاارفنظر از نوآوری و تکیهبر ساانجههای صاارفاً مالی در عصاار حاضاار به نتایجی عبث و دور از واقعیت
خواهد انجامید.
در این پایان نامه تالش بر بامعیت بوده تا متغیرهای کیفی مانند بیشاااینه فعالیت کارمندان در بخش های
مختلف سازمآنکه قابلتمییز است ،سن سازمان ،متوسط چرخه عمر سازمان در کسبوکار ،توانمندسازی
منابع انساااانی ،فرآیند بروز خالقیت و ایجاد شااابکه مشاااتریان و بازار در کنار متغیرهای کمی مانند میزان
فروش ،گردش مالی ،صااورتهای سااود و زیان ،نرخ بذن فنّاوری حاصاال ساارمایه گزاری در تحقیق و
22

توساااعه و ظرفیت تولیدی در کنار یکدیگر د یدهشاااده و نحوه برهمکنش آنها در یک ساااازمان نوعی
محسوس باشد .فهرست کامل متغیرهای مدل نوعی و روابط و فرآیندها در فصول آتی خواهد آمد.
در فصل دوم مختصراً چند نمونه از پژوهشهای مرتبط موردمطالعه قرار خواهد گرفت.

 1-4هدف از پژوهش و پرسشهای نهایی
پژوهش از نوع تبیینی بوده و ساااخت یک مدل عمومی پویا را نشااانه گرفته اساات .مدلی که ضاامن ترمیم
نار سایی مدلهای فعلی ،از پیچیدگیها کا سته و با شفاف سازی روابط و شبکه فرآیندی درون سازمان و
برهمکنشهای سیستم و محیط ابزاری کاربردی بهت بهرهگیری مشاورین و مدیران فراهم آورد.
مدل مسااتخرج از این پژوهش مدل پویای عمومی سااازمانهای کوچک و متوسااط اساات .با عنایت به این
نکته که هر سازمان در بزئیات سناریوی کامالً منح صر به خود را خواهد دا شت لذا تمام تالش مؤلف بر
بهکارگیری پارامترهای عمومی ضمن حفظ بامعیت مدل بوده ا ست .عطف به این مفرو ضات مدل نهایی
برای هر سازمان خاص نیازمند بهینهسازی و تعریف توابع منحصر به آن سازمان خواهد بود.
مدل باید بهگونهای با شد که امکان پیاده سازی سناریوهای گوناگون به کاربر را داده و نیز امکان سیا ست
گزاری را نیز فراهم آورد.
مدلهای فعلی بامع نبوده و به نساابت متمرکز بر پارامترهای کمی هسااتند )(Davidson, 2003

مالی  SMEها گاه بهاندازه گزارشهای مالی

گزارشهای

سازمانهای بزرگ واقعی ،دقیق و قابلاتکا نی ستند (Storey,

)1987

سوا الت تحقیق عبارتاند از:
23

پارامترهای درونی ،شبکه ارتباطی ،فرآیندها و عوامل بیرونی تأثیرگذار بر بقای کسبوکارهای کوچک و
متوسط در ایران چه هستند و چگونه به هم مرتبط میشوند؟
با رعایت نکات مذبور پارامترها باید بهگونهای ساااخته شااوند که ضاامن توضاایح پیچیدگیهای ذاتی یک
ساایسااتم اقتصااادی-ابتماعی سااادگی و عمومیت را نیز حفظ کنند .درواقع بهنوعی مفهوم بهینهسااازی در
میتوان اشاره کرد که همواره در معماری مدل میبایست رعایت شود.
مدل سیستم پویا کسبوکارهای کوچک و متوسط تولیدی در ایران به چه صورت است؟
ازآنجاکه زمان بسااتر تمام تفاس ایری اساات که در این پژوهش خواهد آمد متدولوژی همدوس بازمان نیاز
بود .سااایساااتم پویا از قویترین ابزارهای تفکر سااایساااتمی و یکی از بهینهترین روشهای ریاضااایاتی در
مدلسازی دستگاههای بزرگ و پیچیده در بستر زمان است.
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 1-5فلسفه پژوهش مؤلف
زمینه تح صیالتم در ریا ضیات و پسازآن مهند سی برق نوعی تعلق به نگرش سی ستمی را در ذهنم نهادینه
ساخته .بیان سی ستمی ،نظاره بر کلیت یک مجموعه را برای ذهن محدود ما می سر می سازد وقتی پدیدهها
بههمپیوساااته و واقعاً پیچیده هساااتند .یکی از دالیلی که در این پایان نامه با روشهای موبود میانه خوبی
نداشااتم همین موضااوع بود .روشهایی که عموماً منشااعب از مالی و حسااابداری بوده و اصاارار بر بررساای
پدیده خارج از محیط و گساااساااته از ارتباطات درونشااابکهای فرآیندها دارند .اغماض از روابط علت و
معلولی روح یک سی ستم را از آن گرفته و به شقههای بیبان تهی از بُعد بدل می سازد .درحالیکه دیدن
یک پدیده ،خ صو صاً یک پدیده طبیعی ،در محیط و باوبود تمامی پیو ستگیهای علی سررا ستترین و
نتیجتاً سادهترین روش مطالعه آن است .همانگونه که سایمون میگوید(Simon H. A., 1999) :

هدف علم این است که دنیای پیچیده و شگفتانگیز را ساده کند اما نه کمتر شگفتانگیز.
اساتید خوبم در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه گیالن در مقطع کارشناسی مهندسی مرا قادر ساختند
روح نگرش سایساتمی را درک کرده و پیچیدگی در بساتر زمان و فرکانس را به زیبایی فهم کنم .یکی از
دالیل گرایشم به رشته مهندسی صنایع شگفتی از این نکته بود که اگر همه قابلیت به همآمیخته ریاضیات
و سیستم را در دنیای کسبوکار به کاربندیم آیا ابر ابزاری حاصل خواهد شد؟ فراز و نشیبهای زندگی
انسااان را از غوطهور شاادن در دنیای شااگرف تخیالت بازمیدارند اما بخت با من یار بود .افتخار تلمذ در
محضر دکتر حقیقی راد (که افتخار راهنمایی ایشان در این پایان نامه را دارم) و بهرهمندی از کالس سیستم
پویای ایشان آتشی در خرمن اشتیاق قدیم افکند و حاصل کار پایان نامهایست که تقدیم میگردد.
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فصل دوم
مروری بر پیشینه موضوع
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مقدمه
مرور ادبیات حاضاار اهمیت بساایاری در پژوهش داش اته و بهگونهای میتوان ابراز داشاات پژوهشااگری که
فارغ از پی شینیان خویش به ب سط مو ضوعی بپردازد نتیجه بی شتری از آنها به د ست نخواهد آورد .برر سی
خا ستگاه نظری پژوهش اهمیت ب سیاری دا شته و تبیین این نکته که پژوهش فعلی م ستقر بر کدام حلقه از
زنجیره پژوهشهای اخیر است پنجره پژوهش را طراحی میکند .متد پویایی سیستم در ادامه بررسیشده و
قابلیتهای آن در فرآیند ساخت ابزار م شاوره بهت پیشبینی آینده احتمالی سازمان ت شریح خواهد شد.
ت صمیمگیری بزرگترین وظیفه و نیز دغدغه مدیران ار شد سازمان بوده و هر ابزاری که بتواند در این امر
آنها را یاری دهد ارزش باالیی ایجاد کرده و سااودمند خواهد بود .با بررساای پیشااینه و ادبیات موبود به
ارتباط منطق تعالی سازمان و متد تصمیم سازی پویا پرداخته و مزایای یک مدل پویای متغیر بازمان را بسط
میدهیم.
در بخش  1-2روند تاریخی ب سط خا ستگاه نظری مو ضوع پژوهش برر سی خواهد شد .در بخش  2-2به
تشریح توانمندی خارقالعاده پویایی سیستم در مباحث استراتژیک خواهیم پرداخت .بخش  3-2به اهمیت
27

روشهای  P&Cاختصاااص دادهشااده و کاربرد پویایی ساایسااتم در این فرآیندها را بسااط میدهد .نقاط
ضعف  SMEها در مقوله مدیریت بهخ صوص مدیریت استراتژیک در بخش  4-2آورده شده ا ست .در
بخش  5-2به ارائه تعریفی از منطق تعالی خواهیم پرداخت و درن هایت اهداف پژوهش را با عنایت به
ادبیات پیشین مسیر پژوهش ترسیم میشود.

 2-1روند تاریخی بسط خاستگاه نظری
با ظهور کامپیوترها و رشد خارقالعاده صنایع الکترونیک پس از بنگ دوم بهانی ،بسیاری از بازماندگان
آزمایشاااگاه های نظامی ،بذن دانشاااگاه ها شااادند .یکی از این افراد مهندس بوانی به نام بِی رایت
فارستِر1بود .وی که سالهای بنگ را در کنار دکتر گوردن براون روی مکانیسم فیدبک سرووموتور های
رادار و مساالساالهای بنگنده به تحقیق گذرانده بود ،با دریافت  100دالر در ماه بیشااتر به نساابت سااایر
دان شگاهها ا ستخدام دان شگاه صنعتی ما ساچو ست ( )MITشد .دکتر براون از لی ست پروژههایی که در
اختیار داشت ساخت شبیه ساز پرواز بنگنده را به فارستر سپرد .دنیایی سراسر بازخورد و معادالت پیچیده
ریاضاای .فارسااتر خیلی زود به این نتیجه رسااید که نیاز به یک کامپیوتر دارد و مصاامم شااد که کامپیوتر
آنالوگ گره ای از کار او نخواهد گشاااود .همین بارقه های ذهنی منجر به سااااخت کامپیوتر معروف
 SAGE2در خدمت نیروی هوایی آمریکا شاااد 35 SAGE .مرکز کنترل داشاااته و  80000المپ خأل
پردازش در آن را بر عهده دا شتند .این کامپیوتر از اوا سط دهه پنجاه تا  1983مغز متفکر صیانت از حریم
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هوایی آمریکا تلقی میشااد 99.8 .درصااد مواقع در طول  25سااال خدمت این کامپیوتر در حالت عملیاتی
قرار داشت که با آمار ارقام این روزها نیز عدد فوقالعادهای است.
م شارکت در این پروژه میلیارد دالری سبب چرخش نگرش فار ستر در خ صوص دانش مدیریت گردید.
وی معتقد بود دوران کامپیوترها به سر آمده و باید پژوهش را معطوف به حوزه دیگری کرد.
سال  1952مدرسه مدیریت اسلون1در  MITبا گرنت  10میلیون دالری آلفرد اسلون2پایهگذاری شد.
فارسااتر خانه خود را یافت و در سااال  1956بذن مدرسااه مدیریت اساالون شااد .کمی درگیر تحقیق در
عملیات شاااد اما آن را کارگشاااا و کاربردی نیافت .در پروژهای با کارخانه تولید لوازم خانگی بنرال
الکتریک ساهیم شاد .مسائله مطروحه حاکی از کارخانهای بود که زمانی در  4شایفت تولید داشاته و حاال
مجبور شاااده نیمی از کارگران خود را اخراج کند .پاساااخ سااااده بود  :کاهش تقاضاااا ،اما مدیران را قانع
نمیکرد .با آغاز مصاحبهها فارستر تصمیم به ترسیم یک شبیهساز گرفت .ابزار او مداد و کاغذ دفترچهاش
بود .روند استخدام ،انبارداری و تولید را مدل کرد و دریافت هر حالت درگذشته حالت بدیدی در آینده
ایجاد خواهد کرد لذا پتان سیل نو سان در مقادیر وبود خواهد دا شت .حتی با فرض ثابت ماندن سفارشها
امکان نوسان در استخدامها بهواسطه تصمیمات مدیریت وبود خواهد داشت .این مدل ساده مداد و کاغذ
آغاز علم پویایی سیستم3است.
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فارسااتر در سااال  1958کتان "پویایی صاانعتی ،نقطه عطفی برای تصاامیمگیرندگان "1را به رشااته تحریر
درآورد .سالهای آتی صرف تحقیق و تو سعه دانش پویایی سی ستم شد .در تر سیم چرایی صعود و افول
سازمانها و تبیین نمودارهای ر شد و زوال .بیش از  90در صد متغیرهای شبیه سازی در ب ستر ت صمیمات
مدیران ارشااد ،کیفیت رهبری ،روحیات شااخصاای و هدف و مأموریت سااازمان قرار میگرفتند .همچنین
مدل حاوی اطالعاتی نظیر قیمت ،ظرفیت تولید ،کیفیت و تأخیر در تحویل میشد.
نقطه عطف دیگر نظریه پویایی ساایسااتمها در سااال  1968انتقال دانش پویایی ساایسااتمها به حوزه مطالعات
ابتماعی رقم میخورد .آ شنایی فار ستر و بان کالینز 2،شهردار سابق بو ستون ،بهانهای برای آغاز ر شتهای
از مطالعات در برنامهریزی شهری و نهایتاً نگارش " پویایی شهری "3در سال  1968گردید .پویایی شهری
اولین کتان فارستر بود که خیل عظیمی از استقبال خوانندگان را در پی داشت .وی در این کتان بسیاری
از سیاستهای مدیریت شهری دولت آمریکا برخالف تصور عامه اشتباه دانسته و موردانتقاد قرار داده بود.
کتان پویایی شهری و سلسله مباحث منبعث از آن منجر به تدوین مدل ملی پویایی سیستم (آمریکا) و نیز
کتانهای "پویایی بهان "4و "محدودیتهای رشاد "5گردید .هرچند این کتانها توفیق پویایی شاهری را
نداشتند اما دانش پویایی سیستم بهوضوح سرعت به سایر دانشگاههای ایاالتمتحده و اروپا گسترش یافت.
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مدلهای بسیاری تدوین شد و کاربردهای متنوعتری با بهرهگیری از متدولوژی پویایی سیستمها استخراج
گردید.
)(Forrester J. W., The Beginning of System Dynamics, 1989
تفکر ساایسااتمی بهعنوان طیفی از فعالیتهای صاارفاً نظری الی کامالً فنی گسااترده شااده که از منظر بامع
انگارانه ای با پدیدههای پیچیده در تعامل است .سادهترین مسائل ،آنهایی هستند که تنها محیط محدودی
را شامل می شوند .فرض کنید یک لیوان آن روی زمین بریزد .نیاز به یک دستمال یا اسفنج باذن داریم
تا اثرات پدیده را محوکنیم .این اتفاق نه در تولید سرانه ملی و نه بر آینده فرزندتان تأثیری نخواهد داشت.
حال فرض کنید یک لیوان پسماند رادیواکتیو سرریز شده باشد .پدیده قطعاً پیامدهای گستردهتری دارد.
با این مثال سااااده میتوان به مفهوم حوزه تأثیر در مدلساااازی پدیده ها پی برد .حال هرقدر روابط بین
پدیدهها (حوزه تأثیر) بیشتر شود و تعداد پارامترهای مشترک افزایش یابد با پدیده پیچیدهتر و در اصطالح
با پیچیدگی1بیشتر موابه هستیم .تفکر سیستمی ابزاری بهت کاهش سطح پیچیدگی و ساده سازی تحلیل
بدون کاهش عمق ارتباطات و برهمکنشهاست.
هرچه ارتباطات ،فنّاوری ،م شاغل ،سازمانها و ابتماعات ما تو سعه مییابند روابط و برهمکنشهای آنها
نیز پیچیدهتر خواهد شد .امکان اینکه پیامد رخدادها محدود بماند کمتر شده و پیچیدگی بازخوردها بیشتر
خواهد گردید .برای تحلیل این پیچیدگیها به زبان مشاااترکی نیاز داریم که یکی از پیشااارفتهترین آنها
تفکر سیستمی ست(Richmond, 1993).

1

Complexity

31

ماهیت دستگاههای بزرگ و پیچیده و اهمیت تصمیم سازی و مدیریت استراتژیک توفیق گستردهای برای
محققین پویایی سااایساااتم ،در بهکارگیری این متدولوژی فراهم آورده اسااات .روان بودن و بامعیت نقاط
قوت این منظر بوده و نتایج م ستخرج از این متدولوژی ابزار قدرتمند و ایده آلی در اختیار ت صمیم سازان
قرار خواهد داد .بهکارگیری پویایی ساایسااتم در پدیدههایی که به ذات مملو از ارتباطات عرضاای فراوان و
چندوبهی و نیز حلقههای بازخورد و نوسانساز هستند ،بهنوعی نقطه کور و پایان راهساز و کارهای عامیانه
مدیریت ا ستراتژیک تلقی می شوند و دقیقاً در همین مقطع متدولوژی سی ستم پویا گوی سبقت را از سایر
رقبا خواهد ربود.

 2-2اقبال متدولوژی پویایی سیستم در مطالعات استراتژیک
تصمیم سازی مدیریتی و پویایی سازمان ،همانگونه که ذکر شد ،یکی از ارکان اصلی توسعه علم پویایی
سااایساااتم بوده اسااات .بااینحال محققان اذعان دارند که ظرفیتهای نهادینه بیشاااتری برای بهکارگیری
متدولوژی پویایی ساایسااتم وبود دارد ) . (Gary, 2008مدلهای تکتک سااازمانها با تغییرات بزئی قابل
تفساایر برای طیف گسااتردهای از سااازمانهای مانند آنها خواهد بود )(Senge, 1980

این نکته ایساات که

فارستر بهوضوح دریکی از مقاالت ابتدایی خود در سال  1964با ارائه  4نمودار نوعی رشد پایه اشارهکرده
و تأکید میدارد که مدل وی توانایی تولید هر یک از چهار مساایر میساار رشااد سااازمان را خواهد داشاات.
بدین معنی که مدلهای پویایی سیستم توانایی تبیین نظریه اساسی در خصوص پدیده رادارند نه اینکه تنها
به تبیین مشااااهدات یک مطالعه موردی بپردازند )Forrester , 1964( .فارساااتر بعدها در کتان پویایی بهان
چنین اظهار میدارد:
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کاربرد اصاالی نظریه درگرو عمومیت و قابلیت تعمیم و انتقال از پدیدهای به پدیده دیگر اساات .قانون اهم
چه اندازه کمارزش بود اگر تنها در یک مدار خاص کاربرد داشت و در مدار دیگر باید از نو دنبال معادله
بدیدی میگشتیم.

)(Forrester W. , 1983

نمودار  1از مقاله  1964آقای دکتر فار ستر وام گرفته شده ا ست .همانگونه که م شهود ا ست ،چهار م سیر
ر شد که با حروف التین نمایش داده شدهاند مفروض ا ست .در مطالعات موردی که عموماً مالی و آماری
هسااتند تنها مقطع محدودی از نمودار موردبررساای قرار میگیرد و ازآنجاییکه عمده پیشبینیها آماره و
برونیابیهای غیر فرآیندی ست ،لذا نتایج مستعد اختالف بسیار با واقعیت خواهد بود.
اینگونه نمودارهای بامع خروبی مدلهای پویایی سی ستم بوده که عمدتاً عملکرد چند شرکت رقیب و
یا یک شرکت را در شرایط تصمیمسازی و سیاست گزاری متنوع شبیهسازی میکند.

نمودار  - 1تفاوت دیدگاه سیستمی و دیدگاه آماری
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محدودیت مطالعات ای ستا بهو ضوح در نمودار فوق ن شان داده شده ا ست .تف سیرپذیری پایین و یافتههای
تجربی مخلوط حا صل مطالعات ای ستا ست که نهتنها از پیچیدگیها ذاتی پدیده کم نکرده بلکه بیدقتی و
اعوباج آماری را نیز بر آن میافزایند (Agarwal, 1994) .نتیجتاً اقبال چندانی با متود های مطالعات ایسااتا با
تمرکز بر مطالعه مقطعی عملکرد سازمانی نخواهد بود زیرا که تجربی بوده و بر توان تف سیر و تبیین محقق
نخواهند افزود.
ادبیات غنی از مطالعات کاربرد پویایی سیستم در تدوین استراتژی در دسترس است .بسیاری به محدودیت
تصمیم سازی منطقی (عقالنی) و

سوءتعبیر از بازخورد پرداختهاند ( (Forrester J. W., Industrial dynamics.,

1961); (Morecroft, System dynamics and microworlds for policymakers, 1988) (Morecroft, Strategic

) )modelling and business dynamics: A feedback System, 2008) (Sterman, 2000همچنین ادبیات مفصاالی
در رابطه با فرآیند تصمیمگیری و روالهای

سازمانی آمده است ( ;)(Cyert RM, 1963); (Cohen MD, 1996

;) )(Nelson RR, 1982منطق سازمانی ( ) )(AS, 1990); (Ginsberg, 1990و تعصبات تصمیم ساز و ابتکارات
) (Kahneman D, 2000); (Gigerenzer G, 1999این مدلها سااازمانهای انفرادی ،خرد ،کوچک ،متوسااط و
عظیم را از منظرهای اقتصادی ،ابتماعی و روانشناختی تشریح و تبیین نمودهاند.

 2-3بهکارگیری پویایی ساایسااتم در مکانیساامهای کنترل و برنامهریزی
()P & C1
یکی از معضااالت مطالعه سااازمانهای کوچک و متوسااط مربوط به تأثیر  P & Cبر عملکرد آنهاساات.
برخی صاااحبنظران اذعان داشااتهاند که کارآفرینان  SMEبا بهرهگیری از مدلهای کساابوکار رساامی

1

Planning & Control
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برای ترسااایم اهداف ،تبیین و ارزیابی اساااتراتژی ها ،پایش روند ابرای اساااتراتژی ها ،و ارتباط با طیف
سهامداران و سرمایهگذاران منتفع خواهند

شد(Braker J, 1998) ،

) (Foster, 1993از سوی دیگر بررسیهای

تجربی توسااط صاااحبنظران مکاتب دیگر مخاطراتی را در بهکارگیری از ساااختارهای معماری شااده و
صاااوفیساااتی نهفته میدانند که باعث محدود کردن عملکرد ساااازمان خواهد بود.

)(Hutchinson P, 1986

) (Robinson R, 1984) (Sexton D, 1985گاهی سااازمانهای کوچک فاقد توان مدیریتی و مالی کافی بهت
بهکارگیری د ستگاههای ر سمی  P & Cه ستند .مع ضالت مدیریت ا ستراتژیک آنها ،عمدتاً کوچک و
پیشپاافتاده است (در مقایسه با سازمانهای بزرگ) و میدان دید کوچکتر و برهمکنش متغیرها در آنها
کوچکتر است.
این نظرگاهها منجر به فرضیه سازیهای متداولی در خصوص عوامل بحران در  SMEها شده است .یکی
از ع مدهترین این عوا مل ف قدان بر نا مهریزی ساااات.

)(O’Neil H, 1986

ف قدان بر نا مهریزی از دو ب هت

آ سیبزننده خواهد بود  :اول ناآگاهی از نتایج ت صمیمات فعلی بر ر شد سازمان در آینده و دوم ندا شتن
استراتژی مناسب بهت مقابله با تغییرات عمده محیط کسبوکار .از سوی دیگر برنامهریزی ایستا در فهم
فرآیندهای ک سبوکار و ارتباط مؤثر با سهامداران ضد ر شد ه ستند .تحقیقات میدانی تأیید کردهاند که
ازنظر بساایاری کارآفرینان مدلهای کساابوکار ورقپارههای بیارزش و محدودکنندهای هسااتند تا اینکه
ابزار یادگیری و رشد (Parks B, 1991); (Shuman J) ; (Bianchi C W. G., 1998) .این اسناد معموالً بهت ارائه
به بانکها و تو سط ح سابداران و یا مؤ س سات اقت صاد سنجی باهدف اثبات سودآوری تنظیم می شوند و
عمدتاً حاوی مفروضات خطی و ایستا هستند :صورتهای مالی گذشته بهوسیله برونیابی آینده را تخمین
خواهند زد .یکی از پیامدهای چنین نگرشی به مدل کسبوکار داشتن دو مدل خواهد بود .یکی برای ارائه

35

به بانک و سایر صندوقهای سرمایه گزاری و دیگری بهت بهکارگیری در امور ابرایی و بهعنوان یک
سند استراتژیک(Bianchi C W. G., 1998) .

صااااحبنظران مکتب دیگری اظهار داشاااتهاند بهرهمندی از برنامهریزی بهطور مساااتقیم در بهبود عملکرد
 SMEها نقشااای ندارند .بلکه ،ظرفیت و توانمندی مدیران و تصااامیمگیرندگان  SMEدر به کار بساااتن
اساااناد اساااتراتژیک و  P & Cتعیینکننده خواهد بود .این توانمندی که به بای اساااتفاده از مدلهای
کسااابوکار بهعنوان نساااخه پیشبینی کننده و پیشاااگو ،برنامهریزی را به نگرش تبدیل کرده ،آن را ابزار
یادگیری قرار دهیم کلید اصااالی برخورداری از برنامهریزی سااات .درواقع برنامهریزی و مدل میبایسااات
ابزاری بهت شااکلدهی مدلهای ذهنی بوده ،توانمندی اسااتنتاج آیندههای ممکن را بر اساااس وضااعیت
فعلی و تأثیرات بلندمدت تصمیمات کلی سازمان فراهم آورد) (Hannon P, 1995); (Sadler-Smith E, 2001).
پایان نامه حاضاار به این نظرگاه قرابت بیشااتری داشااته و مدل پویایی ساایسااتم را ابزاری توانمند در مساایر
یادگیری و معماری مدلهای ذهنی کارآفرینان و مدیران  SMEدر نیل به رشد و تعالی سازمانی میداند.

 2-4فقدان برنامهریزی بر پایه یادگیری بهعنوان یکی از عوامل بحران
مدیریت رشد  SMEها
در ادبیات مو ضوع بارها بر موابهه  SMEها با ناهنجاریهای ساختاری در فرآیند بقا در سالهای ابتدایی
چرخه عمر آنها اشاره شده است(Tepstra D, 1993) .

بیشترین شکستها در کسبوکار و انحاللها در 2

سال ابتدایی چرخه عمر سازمانها رخ میدهد 80 .در صد ک سبوکارهای خانوادگی در آمریکا پیش از
انتقال به ن سل

سوم زوال یافته و تنها  3الی  5در صد آنها این مرز را رد میکنندJ. L. Ward in a speech ( .

 )to the members of Institute de la Empresa Familiar, Barcelona, 1994یکی از متداولترین مسااائل چنین
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سااازمانهایی عدم امکان تشااخیص ساایاسااتگذاران بین مرزهای مبهم سااازمان با محیط و خانواده اساات.
) (Landsberg, 1983گاهی صاحبان این سازمانها ،ک سبوکار را محلی برای ارتزاق کل خانواده دان سته و
آنها را نهتنها در امور ابرایی بلکه در تصااامیمگیریها نیز شاااریک میکنند .فارغ از اینکه آیا توانمندی،
دانش و یا انگیزه تصاامیمسااازی رادارند یا خیر .از سااوی دیگر علت اصاالی شااکساات برخی از  SMEها
تصاامیمگیری انحصاااری و قدرت متمرکز در یک نفر اساات که این فرد اغلب صاااحب عمده سااهام و
بیشترین دانش در کسب کار بوده ،که نظرسنجی از دیگران و عمدتاً بوانترها تقبیح میکند.
صااعود سااریعتر از معمول (رشااد انفجاری) برخالف آنچه به نظر میرسااد یکی دیگر از دالیل بحران در
 SMEهاست .مانایی تصمیمات ( )decision inertiaو بازه محدود آیندهنگری میتواند سازمان را به نحوی
پیش ببرد که محدودیتهای سازمان نهتنها مانع ادامه رشد بلکه با اثر گلوله برفی سبب انحطاط نیز بشود.
) (Churchill N, 2001موانعی مانند:
کمبود منابع ازبمله سرمایه ،ظرفیت تولید و ...که الزمه ادامه مسیر رشد سازمان هستند؛
منابع مالی قابلبرداشت از حسانهای بانکی بر اساس نرخ سود یا گردش نقدینگی مورد انتظار؛
تغییر در شاارایط محیط خاربی براثر رشااد سااازمان و تغییر در معادالت بازار رقابت(Bianchi C B. E., .

))2000
در چنین مواقعی کارآفرین که ر شد سریع سازمان را م ساوی سود بی شتر و سهم بازار بزرگتر میداند
متعجب خواهد شد اگر به او گفته شود که این ا ستراتژی منجر به سنکُپ سازمان خواهد شد .این افراد
عمدتاً افت شدید در موبودی حسانهای بانکی خود را به طمع سود حاصل از دریافت سفارشها توبیه
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میکنند ( )Peel and Wilson 1996فرض کنید ساافارش بزرگی پشاات خط تولید به علت خالی بودن انبار یا
ساارریز شاادن ظرفیت تولید باقیمانده باشااد .در بازار رقابتی این امر برابر هجمه تبلیغات منفی و از دساات
دادن وبهه اعتبار خواهد بود .باال رفتن زمان تحویل و بدقولی سااابب خواهد شاااد برخی متقاضااایان
سفارشهای شان را لغو کرده و به رقبایتان ب سپارند .سرمایه گزاری تو سعه و ببران سازی نقدینگی که با
فرض سود حا صل از سفارشها بوده یکی از عوامل شک ست سازمان خواهد شد .این چند خط با منطق
بسیار ساده علت و معلولی یکی از عواقب رشد سریع فاقد کنترل را نشان میدهد.
ب سیار غریب ا ست که این رخداد از روی شانس تلقی شود درحالیکه ب سیاری کارآفرینان خود را قربانی
تحوالت اقتصاااد کالن میدانند و همواره عوامل بیرونی را ساارزنش میکنند .بهندرت میتوان بحرانهای
سازمانی را یافت که حاصل رویدادهای ناگهانی و غیرقابل گریز باشند .در مقابل مستخرج از بریان علت
و معلولی در بستر مدت مدیدی از تصمیمات و متغیرهای مختلفی است که "سیستم مرتبط "1تلقی میشود.
سی ستم مرتبط در رابطه با رفتار م سئله مطروحه معموالً مقارن با مرزهای درونی (م شهود) سازمان نی ست،
بلکه گاهی شامل طیف گستردهتری از متغیرها و زیرسیستمها مانند مکانی سم رقابت ،تحوالت ابتماعی و
گاهی عدالت خویشاوندی (در کسبوکارهای خانوادگی) خواهد بود(Forrester, 1961); (Richardson G, .
)1981); (Sterman, 2000

ساااوءتعبیر از مرزهای سااایساااتم مرتبط ،متغیرها و دینامیک رشاااد ساااازمان و روابط حاکم بر فرآیندها و
بازخوردها با رفتار سیستم گاهی کارآفرینان را به استفاده از مدلهای خطی ،ایستا و نظرگاههای محدود از
حیث افق زمانی و رابطه بین متغیرها وامیدارد .بهت دساااتیابی به رشاااد در  SMEها کارآفرینان تنها به

1

Relevant System
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افزایش سرمایه ،نظریههای مدیریتی ،رشد تکنولوژیک و استخدام مدیران خبره نیاز ندارند ،بلکه میبایست
تصویر بهتری از سازمان خود ترسیم کنند ،یعنی نیازمند ابزار یادگیری هستند(Davidson, 2003) (Sterman, .
)2000

 2-5تصمیمسازی پویا و منطق تعالی

1

تصااامیمساااازی پویا ( )DDM2یکی از مهمترین و نیز عادیترین کارهای روزمره ماسااات .از یک دوش
گرفتن ساده گرفته (تنظیم دما و فشار آن) تا تعیین سطح مطلون انبار در مدل زنجیره تأمین همه نمونهای
از اعمال یک  DDMهساااتند .با عنایت به تمام مطالعات و تالش هایی که خصاااوص آنالیز مدل های
ت صمیم سازی پویا انجام شده بازهم ب سیاری از ت صمیمات مدیریتی به شک ست سازمان و یا عقوبتی غیر
ازآنچه خواسااات تصااامیمگیرندگان بوده میانجامد

)(Dörner, 1983), (Sterman, 2000) (Keating, 1999

)(Brehmer, 1992

تصاامیمگیرندگان در دسااتگاههای پویا و نیز پیچیده با سااقف توانمندیهای ذهن خود موابه میشااوند.
همانگونه که محققین در عر صههای روان شنا سی و نظریهپردازان سی ستمی اذعان دا شتهاند قوای ذهنی و
شااناختی انسااان در قیاس با پیچیدگی محیط تصاامیمگیری بساایار محدود اساات و همانطور که س اایمون
میگوید " :

ظرفیت ذهن انسان برای فرموله و تحلیل کردن مسائل پیچیده بسیار کوچک استSimon, ( ".

)1957

1

Success Logic

2

Dynamic Decision Making

39

تصمیمگیری در سازمان تنها در مواقع محدودی عقالنی و منطقی ست .با توبه به محدودیتهای شناختی

1

و فیلترهای اطالعاتی ساااازمان تنها برخی اطالعات انتخان و دساااتچین شاااده بهت مشاااارکت در
تصااامیمگیری مورداساااتفاده قرار میگیرند(Morecroft, Strategic modelling and business dynamics: A .
)2008

 feedback System,ابتکارات ،یا مدل های ذهنی ،که براثر یادگیری و تجربه تکامل یاف تهاند ،طبق

فرآیند پیچیدهای از اطالعات پاالیه

شده بهره میگیرد(Craik, 1943); (Johnson-Laird, 1983).

یک ارزیابی

ذهنی ،سناریوهای مختلف را برر سی کرده و آنکه شهوداً آینده بهتری دارد را انتخان میکند.

(Ingvar,

)1985

نظرگاهی که ت صویر شده ا ست ،انتقال مدلهای ذهنی منطبق بر شهود را به مدلهای کمی بر پایه روابط
علت و معلولی هدف قرار داده است .حالآنکه توفیق یا شکست یک سازمان بر پایه روابط علت و معلولی
حاکم بر فرآیندها ،مکانیسامها و الگوهای رفتاری آگاهانه یا ناخودآگاه تصامیمات اسات .هر تصامیم در
اقیانوسی از تصمیمات گذشته یا آتی غوطهوراست .یک تصمیم واحد بهمراتب سادهتر از تأثیر متقابل دو
تصمیم و بر هم و نیز تأثیر صد تصمیم بر یک متغیر است لذا مدلهای توأم با تصمیمهای انسانی از سطوح
پیچیدگی فوقالعاده باالیی برخوردار هسااتند .مدلی که قصااد شاابیهسااازی منطق تعالی یک سااازمان دارد
میبایست توان آنالیز تمامی این تصمیمات بر پایه منطق علت و معلولی را داشته و عالوه بر این قادر باشد
نتیجه هر تصمیم روزمرهای را در شمای کلیت منطق تعالی و موفقیت سازمان تبیین نماید.
مطالعات در خصااوص فاکتور موفقیت معرفی مجموعهای از پارامترهای اساااساای و بنیادی که همبسااته با
موفقیت سازمان ه ستند (بهعنوانمثال )ROI2را هدف قرار داده ا ست .برخالف بیان معمول ،این پایان نامه

1

Cognitive Limitations

2

Return of Investment
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روابط علّی را بهبای روابط همبسااتگی موردمطالعه قرار داده اساات .در مطالعات تماماً آماری ،تفاوت بین
علیت و همب ستگی عمدتاً مغفول مانده و یا پنهان می شود .درحالیکه ازلحاظ فل سفی همب ستگی میتواند
فارغ از هرگونه ارتباطی در دنیای واقع وبود داشااته باشااد و هرگز نباید با علیت اشااتباه گرفتهشااده و یا
بهبای آن به کار گرفته شاااود .یافتههای تجربی فاکتور تعالی سااارنخهای خوبی از عوامل مشاااترک در
موفقیت یک سازمان به دست میدهند(Porter, 1980); (Peters, 1982); (Buzzell, 1987); (Simon H. , 1996) .
)(Joyce, 2004) (Bailom, 2007

ترکیبی از فاکتورهای مساااتخرج از تجربه و پارامترهای تعالی مندرج در روابط علت و معلولی در مدل
منطق تعالی رونالد وایبل و مایکل کِپِلی آمده اساات .مدل ساانتز شااده از پارامترهای تجربی مختلف بوده و
آنها را در یک ساختار علّی معماری شده یکپارچه

ساخته ا ست(Waibel, 2006) .

بهکارگیری سی ستم در

کنار تجزیهوتحلیل ساختار منظم علّی بامعیت ب سیار بی شتری دا شته و صرف ا شراف بر روابط کیفی ابزار
مناسااابی بهت پیشبینی رفتار مجموعه براثر تصااامیمات کنونی نخواهد بود .مدلهای بیشاااتر کمی مانند
پویایی سیستم این توانمندی رادارند .لذا دانستن روابط کیفی شرط الزم است اما کافی نیست.
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فصل سوم
روش پژوهش
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مقدمه
ضرورت طراحی ابزار ت صمیم سازی در شرایط پیچیده و متغیر بازمان در ف صل اول ت شریح شد .با مرور
ادبیات به این نتیجه رساایدیم که مدلهای پیشااین تنها بر منظر کمّی و مالی سااازمان اسااتوار بوده ،همچنین
بسیاری از مدلها زیرساخت و پشتوانه کافی بهت اثبات روایی و پایایی مدل را نداشتند.
در این فصل ابتدا تحقیق کمی را با تحقیق کیفی مقایسه کرده و بیان خود از مسئله و روش پژوهش تشریح
میکنیم .خواهیم دید که این پایان نامه نمیتواند بهطور خاص از منظر کمّی یا کیفی به موضاااوع پژوهش
بپردازد ،بلکه میبایسااات ترکیبی از هر دو نظرگاه را به کار بندد .با تبیین دساااتورالعمل سااااخت مدل و
پیکرهبندی ساختار ا صلی ادامه داده و شش فاز م ستخرج از مطالعات موردی شرح داده شده ا ست .مدل
نهایی بهصورت مدل ستون فقرات با  10زیرسیستم بهطور کامل تبیین شده است.
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در بخش  1-3تحقیق کمی و کیفی را باهم مقایسه کرده و روش پژوهش این پایان نامه معرفی میشود .در
بخش  2-3به معرفی مدل پایه که پس از برر سی مدلهای کنونی در ادبیات مو ضوع بهترین بوده و فرآیند
معماری مدل شااارح دادهشاااده اسااات .بخش  3-3در ادامه شااارح روند سااااخت مدل پایه که از ادبیات
اقتباسشااده اساات ،به مطالعات موردی پیش از مدل و یافتههای تجربی حاصاال از آنها خواهد پرداخت.
فرآیند مرحله بهمرحله تبیین چارچون نظری در بخش  4-3آمده و در بخش  5-3شااارایط بهرهمندی از
مدل مفهومی و تبدیل آن به مدل مقداری آورده شااده اساات .بخش  6-3به توسااعه مدل سااتون فقرات در
بزییات بیشااتر و ارائه مدل عمومی پویایی ساایسااتم میپردازد .در بخشهای  7-3الی  16-3به معرفی هر
یک از  10زیرسیستم مدل عمومی و روابط بین متغیرها خواهیم پرداخت.

3-1

تحقیق کمی در برابر تحقیق کیفیاز منظر تحقیق ،در نظر گرفتن متود به کار
بستهشده اهمیت بسیار دارد .دو مطلب شایان توبه است :اول موضوع نیازسنجی یا
طراحی پژوهش بوده و دوم توبیه و یا اثبات موضوع پژوهش که درواقع همان آنالیز
و تربمان اطالعات را شامل میشود(Brannen, 2005) .

تحقیقات کمی ساااالها پرطرفدارترین و روش غالب پژوهش در علوم انساااانی بود اما از آغاز قرن  21ام
پژوهشهای کیفی نیز روند رو به رشدی پیداکرده و با شتان بیشتری راه به عرصه علوم انسانی گشودند.
) (Gubrium, 1982مدل های کیفی ،به نسااا بت مدل های کمّی برای تحل یل ب هان پیچ یده با روابط و
برهمکنشهای درهمتنیده منا سبترند زیرا توان تحلیل روابط علّی را دا شته و صرفاً به همب ستگی متغیرها
اکتفا نمیکنند.
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بااینحال مباحثه بر توانمندیهای متود پژوهش کیفی محلی از اعران دارد .اولی اینکه روشهای کیفی از
کلمات بهره میبرند اما روشهای کمی با اعداد و ارقام سااروکار دارند .این نوع نقد سااادهانگارانه اساات.
انتقاد اشااتباه دیگر اینکه روشهای کیفی بر مفاهیم تکیهدارند درحالیکه روشهای کمّی در پی توصاایف
رفتار هستند .این نیز بهنوعی سوءبرداشت از روش تحقیق کمّی است .در حقیقت هر دو روش میتوانند با
توبه به نظرگاه و عملکرد محقق بر مفاهیم و یا رفتار تکیه داشته باشند(Brannen, 2005) .

همچنین همراهی

پژوهش کمّی با اسااتقرا و پژوهش کیفی با آزمون نقض میتواند به چالش کشاایده شااود ،درحالیکه هر
یک از دو روش میتوانند در عمل بایگزین هم شوند.
م شاهده یکی از روشهای ا صلی آنالیز کیفی  ،و یکی از عنا صر روش شنا سی بر پایه مطالعات مو ضوعی
ا ست .آنالیزهای متنی در متودهای کمّی برای آنالیز متون گردآوری شده در خ صوص مو ضوع خاص نیز
به کار گرفته میشااود ) (Silverman, 2001),. .برایان تأکید میدارد بررساای محتوایی حائز این برتری اساات
که صحت سنجهها درگذشته بررسیشدهاند .در پژوهش کیفی ،بررسی محتوایی میتواند معطوف به یک
موضوع و یا چند موضوع و همچنین بسیار عمیق باشد.
مطالعات کیفی ابازه میدهد روش هایی متنوع بمعآوری داده ها در یک تحقیق به کار بساااته شاااوند،
برخالف مطالعات کمّی چنین امکانی را در اصااول به محقق نمیدهند(Chetty, 1996) .

این پژوهشها قادر

به تولید نظر یه هساااتند .برخی مکاتب کامالً مخالف این عقیده هساااتند که مطالعات کیفی تنها قادر به
توصیف و اکتشاف در علوم ابتماعی هستند(Mason, 1996) .

اولین انتقاد ن سبت بهروشهای کیفی ،پایایی آنها ست .اینکه یک محقق چگونه وقایع تو صیف شده در
پژوهش خود را طبقهبندی میکند )(Silverman, 2001

نقد دوم به خوشفکری و تازگی توضایحاتی ا ست
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که محقق در قبال مطالب و توصاایفات به کار گرفتهشااده در تحقیقاتش به کار میبندد(.این نقد به مساائله
"نقلی بودن "1در منطق معروف اسااات) نقلی بودن پایایی را زیر ساااؤال میبرد .محققی میتواند بر چالش
پایایی غلبه کند که از یک روش دوگانه بهره گیرد .محققین بر به کارگیری دوگانه هر دو روش تأکید
ورزیدهاند )(Brannen, 2005

در این پایان نامه از منطق تحقیق منطبق بر روش دوگانه استفادهشده است.

همانگونه که پیشازاین گفته شااد انگیزه اصاالی تحقیق ایجاد ابزاری اساات که مدیران و تصاامیم سااازان
 SMEرا قادر به ارائه منطق تعالی کند .بر همان اساااس دانشاای میبایساات مهیا شااود که معضااالت مرتبط
عملیاتی را نیز حل کند .با عنایت به این نظرگاه روش د ستگاههای نرم ( (Checkland, From Optimizing to
Learning: A Development of Systems Thinking for the 1990s); (Checkland, Soft systems methodology: a

) )thirty year retrospective, 2000در کنار پویایی سیستم برگزیدهشده است.
مراحل تحقیق بر پایه اصول تحقیقات کیفی در علوم انسانی به ترتیب توصیف ،آنالیز ،توضیح ،و استخراج
قوانین طراحی مدل )(Mayring, 2002

بوده ا ست .تو صیف شامل فاز مطالعه مو ضوع و بهطور خاص منطق

تصااامیمساااازی و برهمکنش عوامل در ساااازمان  SMEاسااات .مطالعات در این فاز با توبه به "روش
نظریهسازی بر پایه مدل" انجامشده است)(Schwaninger, 2008

آنالیز ،تو ضیح و ا ستخراج قوانین طراحی مدل با مقای سه مطالعات شخ صی در مو ضوع و فرآیند عمومی
اسااتخراج اطالعات و طبق بندی دادهها صااورت گرفته اساات .این مراحل بر پایه روش "مطالعه موردی"
تنظیم گردیدهاند(Yin, 2003); (Eisenhardt, 2007) .

نتایج نیز درنهایت یکدست شدهاند(.نمودار )2

1

Anecdotalism Problem
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مدل ارائهشاااده طبق چند مرحله مختلف سااااختیافته اسااات .مالحظات و مطالعات نظری منطق تعالی و
توسااعه چهار مدل مطالعه موردی از چهار شاارکت ،در معیّت آنالیز و مقایسااه مدلها و تشااریح هر یک از
آنها.
مالحظات نظری از یکساااو مبتنی بر مطالعات و چارچون BSC1بوده و مسااایر اصااالی و راهبرد عمومی
معماری مدل بوده است .در سوی دیگر مدلها و نظریات مربوط با تصمیم سازی ،عوامل موفقیت و تعالی،
و چارچون مدلسااازی پویایی ساایسااتم با توبه به کارآمدی آن در شاابیهسااازی ابزار مطالعه منطق تعالی
 SMEبه کار بستهشدهاند.

نمودار  – 2متدولوژی کلی پژوهش

1

Balanced Score Card
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تو سعه چهار مطالعه موردی صورت گرفته مبنای تجربی پژوهش را فراهم ساخته ا ست .کل فرآیند شامل
تعریف مسااائله ،فرموله کردن فرضااایههای پویا ،توساااعه مدلهای کمّی و کیفی ،روایی مدل و ساااناریو
شبیه سازی با مدل ذهنی ت صمیم سازان درهمآمیخته شده ا ست .این فرآیند بر پایه "مدل سازی گروهی"1
( )Vennix, 1996در مقیاس گستردهای اعمالشده است.

 3-2دستورالعمل تبیین مدل
معماری و ساااخت یک مدل بامع پویایی ساایسااتم ،آنهم در سااطح گسااتردهای مانند مدل عملکرد یک
 SMEکه قابلیت تعمیم و بومیسااازی در منطقه یا صاانعت را نیز داشااته باشااد ،بالشااک نیازمند پژوهش
بنیادی بوده در چشاامانداز پایان نامه ارائهشااده نمیگنجد .با بررساای مدلهای موبود در ادبیات موضااوع،
بیشینه مدلها تنها به ابعاد مالی پرداخته بودند و همانگونه که در ادبیات آمد ،نظر مؤلف و آنچه در ادبیات
بهروز این زمینه مطالعاتی مشاهود اسات ،اکتفا به کنکاش و شابیهساازی فرآیندهای صارفاً مالی منجر به از
د ست دادن منطق تعالی و روابط علّی حاکم بر روح سازمان خواهد شد .لذا از بین مدلهای موبود مدل
آقای لوکاس ا شمید2و همکاران شان انتخان گردید که تحت قالب پایان نامه دربه دکتری ای شان در سال
 2012و دانشااگاه ساانت گالن3سااوییس با کسااب دربه متمایز4دفاع شااده اساات .مدل ایشااان حائز مراحل
بنیادی سااااخت و چهار مطالعه موردی و نیز مراتب مفهومی کافی بوده و نیز از بامعیت قابلساااتایشااای

1

Group Model Building

2

Lukas Schmid

3

University of Applied Science St. Gallen

4

Distinctive
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برخوردار ا ست .در پایان نامه حا ضر مدل ایشان با توبه به عمومیت و بامع بودن بهعنوان هسته مدل ارائه
خواهد شد لذا در ابتدا بهت اثبات پایایی و روایی نیازمند تحلیل مراحل ساخت مدل ایشان هستیم.

 3-3مطالعات موردی و یافتههای تجربی
مبنای تجربی این پژوهش بر ا ساس چهار مطالعه موردی ست که منطق تعالی هر یک از آنها تحت قالب
شبیه سازی ت شریح شده ا ست .ت شریح هر مدل به همکاری مدیران و ت صمیم سازان حوزههای مختلف
سازمان در  12بلسه کارگروه بهدستآمده .هر چهار سازمان سایز متوسط بوده و در سوییس واقعشدهاند.
در فاز اول تمرکز بر روی فرموله کردن مساائله و مدلسااازی کیفی بر پایه تشااریح مدل ذهنی مشااترک با
عنایت به مکانیسم علت و معلولی بوده است.
فاز دوم به مقداری کردن و آ شنا کردن ت صمیم سازان با پویایی سی ستم تخ صیصیافته ا ست .با شروع از
متغیرهای مالی ارزشهای هستهای و فرآیندهای اصلی بهطور مشترک بسط داده شده و مدل کمّی توسعه
مییابد .حاصاال مدلی ایسااتاساات که با اضااافه کردن متغیرهای نرم و متغیرهایی که مسااتقیماً به ترازنامه و
صااورتهای مالی مربوط نیسااتند مدل پویایی بیشااتری خواهد یافت .درنهایت شاابکه بازخورد فرآیندها
پیکرهبندی شااده و مدل به مدلی بسااته تبدیل میشااود که آماده تخصاایص شاارایط مرزی اساات.یکی از
چالشهای پیش رو در این مدل انتخان سطح مناسبی از سادگی ست .همانگونه که اینشتین میگوید ":
هر پدیده توضاایح سااادهای دارد اما نه از حدی سااادهتر ".اینجاساات که هدایت مابرا به کمک خطمشاای
ساااازمان در ارزش های  BSCتعیین میشاااود .باهدف گیری حداقل کردن پیچیدگی مدل ،کوچک
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نگهداشااتن مدل الزامآور بوده و مطابق نظر تصاامیم سااازان سااازمانها بین  100تا  150متغیر مشااترک در
فرآیندهای علّی به کار گرفتهشده است.
در سااراساار پروسااه مدلسااازی ،مدل توسااعهیافته ازلحاظ انطباق شاابکه بازخورد و نیز روایی مورد آزمون
قرارگرفته و در صورت بروز هر مغایرتی ا صالحات الزم صورت گرفته ا ست .سنجش روایی مت شکل از
آزمونهای متعدّد بوده و در فاز پایانی پروژه ،با لحاظ کردن تمامی مدل بهعالوه مکانیساام بازخورد تکرار
شده ا ست .حدود روایی مبتنی بر ق ضاوت ت صمیم سازان چهار سازمان بوده و همگی اذعان دا شتهاند که
مدل ذهنی آن ها بهطور پیوساااته و بهدرساااتی در مدل منعکسشاااده و میتوان به نتایج مدل برای آنالیز
سناریوهای ممکن اعتماد کرد.
مدل نهایی مساااتخرج از فرآیند تجربی (نمودار  )3پس از اعمال آزمون روایی و ابماع نتایج چهار مطالعه
موردی به  10عنصر اصلی بهعنوان ستون فقرات هر مدل بومی سازی شدهای تبدیل شده که هر یک از این
 10عنصر خود یک زیرسیستم در ارتباط با سایر زیرسیستمهاست.
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نمودار  – 3مدل ستون فقرات

 3-4فرآیند مرحلهبهمرحله معماری مدل(نظری)
فرآیندی که در ادامه خواهد آمد (نمودار  )4چهارچون و دستورالعمل مرحلهبهمرحله توسعه تا حد امکان
کارا و اثربخش یک مدل پویایی سی ستم بهت ارائه منطق تعالی سازمان را تو صیف خواهد کرد .ساختار
مفهومی ارائهشاااده خالصاااهای از یافتهها و تجربیات بهدساااتآمده در تحقیقات و مطالعات موردی تحت
قالب متغیرها ،قوانین ،فر ضیات و پی شنهادهایی بهت پیاده سازی ا ست .پرو سه تحت سه فاز قابلتفکیک
پیکرهبندی ،مدلسازی و شبیهسازی تبیین خواهد شد.

نمودار  – 4فرآیند معماری مدل

 3-5شرایط بهرهمندی موفق از طرف مفهومی
یکی از مهمترین شاارایط ابرای موفق مدل مفهومی بدیت تصاامیم سااازان اساات .این افراد میبایساات به
نگاه بدید به منطق موفقیت عالقهمند بوده و نیز قانع شوند که تمام روابط علّت و معلولی سازمان در مدل
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خصوصاً نسخههای ابتدایی آن در نظر گرفته ن شدهاند و نیز ممکن است همه متغیرها در ارتباط تصمیمات
مدیریتی نباشااند .اینکه برخی از روابط بهطور کامل بر گروه مدلسااازی آشااکار نبوده و مبهم هسااتند ،این
روابط نیازمند نوعی خود انتقادی و یا نظرگاه شخصی در اعمال و رفتار تصمیم سازان سازمان است.
ساااازمانهای متوساااط پیشنیازهای مناساااب ابرای طرح مفهومی رادارند .به این دلیل که مدیریت این
سازمانها بر پایه دربه چ شمگیری از قوانین ت صمیم سازی بین تعدادی محدودی از افراد ا ست( .معموالً
صاحبان سازمان) که بر پایه این قوانین و ذهنیت این افراد تصمیمات اصلی سازمان گرفته میشود.
یکی دیگر از شرایط به اخت صاص مقادیر معتنابهی از زمان ا ست .حتی با کارآمدترین ابزارها و متود های
مدلسااازی درگیری عمیق گروه مدیریتی سااازمان ابتنانناپذیر اساات .مکالمات مابین مدیران ارشااد و
گروه مدل سازی است که اطالعات ارزشمندی را آشکار می سازد .مدیران میبایست برای تخصیص 30
ساااعت زمان و برگزاری  6کارگروه سااهساااعته و نیز آمادهسااازی و آزمون سااناریوها حضااور و همکاری
عمیق داشته باشند.
درنتیجه گروه تصمیم سازان میبایست متشکل از مدیران سطوح ارشد مانند مدیرعامل ،مدیر مالی ،مدیر
فروش و بازار ،مدیر تولید و نیز مدیریت منابع انسانی باشد.

 3-6توسعه مدل و آنالیز سیاستگذاریها
کل پرو سه شامل  6کارگروه می شود .فرآیند مرحلهبهمرحله ،با شروع از فرموله کردن م سئله که شامل
پیکرهبندی کیفی و مدلسااازی کمّی به کمک سااتون فقرات عمومی که به روایی و آنالیز سااناریوها ختم
میشود در ادامه آمده است.
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نمودار  – 5کارگروه اول

بین کارگروه اول و دوم مدل سازان اسناد خالصه شدهای شامل :تمرکز مسئله ،اهداف پروژه ،و حدود در
ساااراسااار پروژه آمده اسااات .همچنین اولین مدل پیشپاافتاده نمودار حلقه علّی )CLD(1با اساااتفاده از
اطالعات گردآوریشااده در اولین کارگروه (نمودار  )5در خصااوص تمرکز مساائله و نیروهای پیشااران
موفقیت شرکت ترسیم میشود .این شمای اولیه و پایهای با استفاده از چهارچون ارزشهای سازمان و نیز
اسناد  ، BSCبهت بررسی پرسپکتیو و منظرهای مختلف سازمان بسط خواهد یافت CLD .اولیه یکی از
موضوعات بحث بلسه بعدی خواهد بود.

1

Causal Loop Diagram
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نمودار  – 6کارگروه دوم

دو کارگروه اول صااارف پیکرهبندی بنیان های پیشنیاز بهت مدلساااازی کمّی خواهند بود .هرچند
ارزشهای ایجادشده در مدلسازی کیفی نباید دستکم گرفته شود .همین بررسیها مس تواند آنقدر در
نظام ذهنی تصاامیم سااازان تغییر ایجاد کند که تصاامیمات آینده این افراد بهطور کامل با تصاامیمات آنها
پیشازاین بلسااات تفاوت داشااته باشااد .عطف به پیکرهبندی اولیه مسااتخرج از کارگروههای اول و دوم
(نمودار  )6و تو سعه مدل کیفی ،فاز مدل سازی آغاز شده (کارگروه سوم (نمودار  )7و چهارم(نمودار ))8
که هسته نتیجهگیری و مدل شبیهسازی کمّی است .با استفاده از عناصر مدل عمومی که ستون فقرات مدل
را تشکیل میدهند فاز مدلسازی به تنها دو کارگروه خالصهشده است .تجربه به مدلسازان ثابت کرد که
ترتیب بررسی هر زیرسیستم نقش مهمی در فرآیند مدل سازی ایفا میکند که بهترین ترتیب بهدستآمده
بر اساس تجربه حاصل از  4مطالعه موردی عبارتاند از:
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ترازنامه و صورت سود و زیان
تولید ،منابع انسانی و مشتریان
منابع ،ارزیابی عملکرد ،خالقیت ،شهرت و شبکه بازار
بهت وفادار ماندن به چهارچونهای زمانی پروژه سااتون فقرات مدل میبایساات در کارگروه سااوم برای
سااازمان اختصاااصاای شااود .این امر با تغییر در برخی عملگرها و شاااخصهای کلیدی و نیز به کمک وزن
دادن به برخی مقادیر صاااورت خواهد گرفت .باید توبه داشااات که مدل بیشازحد بزرگ نشاااود زیرا
سادگی خصیصهای ست که میتواند از این مدل ابزاری بهت استفاده تصمیم سازان بسازد .همچنین رفع
مغایرتهای مدل با دنیای واقعی و اصالح آنها بهتر است به کمک مدیران ارشد و تصمیم سازان سازمان
صورت پذیرد .باید از مدیران سازمان در بهت اختصاصی سازی مدل و تخصیص توابع خاص کسبوکار
یا سااازمان نهایت بهره را برد و هرگز نباید مدیران را با مدل تکمیلشااده روبرو نمود مگر اینکه نظر آنها
پیش از آن اعمال شده با شد .این امر سبب می شود که مدل به ابزاری قابلاعتماد در مدیریت ا ستراتژیک
سازمان بدل شود.
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نمودار  – 7کارگروه سوم

بین کارگروه  3و  4مدل شبیه سازی تو سعهیافته و سایر متعلقات مدل که مورد مباحثه قرارگرفتهاند ا ضافه
می شوند .بهت آزمون روایی مدل متخصصان اطالعات گذشته شرکت را بهعنوان پیشفرض قرار داده و
سناریوهای مختلف را بهت ارزیابی حال حا ضر برر سی میکنند (با عنایت به ساختار و رفتار مدل) کلیه
مغایرتها و اشکاالت مدل استخراج شده و کارگروه چهارم به رفع مغایرتهای مدل شبیه سازی و روایی
مدل اختصاص خواهد یافت.
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نمودار  – 8کارگروه چهارم

پس از چهارمین کارگروه متخصااصااین مدلسااازی آزمونهای متعددی بهت ارزیابی روایی مدل اعمال
خواهند نمود .تغییرات الزم طراحی شده و در صورت لزوم بهت وارد آوردن آنها به سی ستم مالقات با
مدیران ارشد سازمان در واحد مربوطه صورت خواهد گرفت.
سومین فاز در طرح نظری ارائه شده ،شبیه سازی مدل است .مدل سادهای بهت آزمون سناریوهای معمول
و سااناریوهای اغراقآمیز به کار گرفته میشااود و نتایج بررساای خواهند شااد .بهعنوان پیشنیاز کارگروه
پنجم مد شاابیهسااازی اولیه با کاربری ساااده و آسااان توسااعه خواهد یافت که میتواند بر مبنای نرمافزار
شبیه سازی مناسب مانند  POWERSIMیا  VENSIMو مشابه آنها و یا بر مبنای یک مدل گرافیکی
در تعامل با کاربر ارائه شااود .سااناریوهای قابل پیشبینی به روی مدل ابرا و نتایج بررساایشااده و هرگونه
مغایرتی استخراج میشود.
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کارگروه پنجم (نمودار  )9به تولید سناریو و آنالیز سناریو اختصاص خواهد یافت .شبیهسازی سناری شامل
مراحل:
تعریف سناریو
تخصیص مقادیر و پارامترها
فرموله کردن انتظارات از رفتار مدل
آنالیز نتایج شبیهسازی.

نمودار  – 9کارگروه پنجم

بین کارگروه پنجم و شاشام (پایانی) تصامیم ساازان به ابرای چند ساناریوی آزمایشای دعوت میشاوند.
نکاتی که طی این سااناریوها و نتایج مسااتخرج از آنها آشااکار میگردند میبایساات با مشااارکت تصاامیم
سازان و مدیران ار شد و نیز گروه مدل سازی ثبت و ضبط شوند .این رهنمودها تو سط گروه مدل ساز در
نظر گرفتهشاااده و از آن ها طی فرآیند بهبود مساااتمر مدل ،در توساااعه آتی ،نساااخه های بدید و تولید
58

سناریوهای تکمیلی بهره خواهند گرفت .ششمین کارگروه (نمودار  )10بهطور کامل به تحلیل سیاستها و
فرموله کردن رهنمودهای استراتژیک مستخرج از نتایج سناریوهای تکمیلی مدل دارد.

نمودار  – 10کارگروه ششم

پس از تکمیل مدل ،در اتمام پروژه اسنادی محتوی مشهودات و رهنمودهای حاصل از فرآیند مدل سازی
و سناریوهای شبیه سازی بهعنوان اولین سند استراتژیک مستخرج از مدل پویایی سیستم سازمان در اختیار
گروه ت صمیم ساز و ا ستراتژی گذار مینهند .همچنین این سند میبای ست محتوی فرآیند روایی سنجی و
محدودیتهای مدل نیز با شد چنین سندی امکان مقای سه اطالعات آینده را با نتایج حا صل از مدل می ّسر
میسازد.
در فرآیند سااااخت مدل شااابیهساااازی و تعریف پارامترها میبایسااات به چهارچون ثابتی وفادار ماند تا
پیچیدگی ذاتی مسئله فرآیند کمّی سازی را دستخوش خویش نسازد .از همین رو تجربه ترتیبی از تعریف
متغیرها در اختیار نهاده و ما نیز بهاینترتیب وفادار خواهم ماند .همانگونه که پیشازاین آمد هر یک از
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واحدهای سااتون فقرات مدل خود یک زیرساایسااتم متشااکل از متغیرها ،پارامترهای مفروض و نیز توابع و
ارتباطات مابین این مقادیر هستند .ساخت مدل را به ترتیب ذکرشده با زیر دستگاههای مالی و حسابداری
آغاز میکنیم که عموماً دارای مستندات کمّی محکم و دقیقی هستند.

 3-7زیرسیستم ترازنامه

1

دو متغیر حالت شاااکله این زیرساایسااتم هسااتند  :ساارمایه ثابت(2برحسااب ریال  )IRRو ذخایر اعتباری

3

(بانکی)(برحسب ریال .)IRR
نرخ استهالک  -نرخ سرمایه گزاری ∫ = سرمایه ثابت
نرخ پرداخت  -نرخ افزایش ∫ = ذخایر اعتباری
نرخهای سااارمایه گزاری 4،اساااتهالک 5،افزایش6و پرداخت7همگی برحساااب ریال بر فصااال)IRR/qtr(8
هستند.

1

Balance Sheet

2

Fixed Asset

3

Debitor Stock

4

Investment Rate

5

Amortization Rate

6

Increase Rate

7

Payment Rate

8

Quarter
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نرخ سرمایه گزاری تابعی از نرخ نصب(1برحسب واحد بر فصل  )Unit/qtrاست:
(نرخ نصب) = φنرخ سرمایه گزاری
نرخ استهالک ( )IRR/qtrتابعی از سرمایه ثابت و فاکتور استهالک )1/qtr(2است:
فاکتور استهالک * سرمایه ثابت = نرخ استهالک
نرخ افزایش برابر با عواید3کل (فصلی)( ) IRR/qtrاست:
عواید کل = نرخ افزایش
نرخ پرداخت برابر با ذخایر اعتباری تقسیمبر دوره پرداخت:)qtr(4
دوره پرداخت  /ذخایر اعتباری = نرخ پرداخت
ذخایر اعتباری (بانکی) و نیز موبودی انبار5ریالی شده (برحسب ریال  )IRRدر کنار هم تشکیل سرمایه
باری یا سرمایه در گردش(6ریال  )IRRرا میدهند.
موبودی انبار  +ذخایر اعتباری = سرمایه در گردش
از ابتماع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش ،دارایی کل (برحسب ریال  )IRRبه دست میآید:

1

Installation Rate

2

Amortization Factor

3

Total Revenues

4

Payment Period

5

Inventory

6

Floating Asset
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سرمایه در گردش  +سرمایه ثابت = سرمایه کل
با عنایت به روابط و متغیرهای فوقالذکر مدل زیرسیستم ترازنامه بهصورت نمودار  11خواهد بود:

نمودار  – 11زیرسیستم ترازنامه

 3-8زیرسیستم صورت سود و زیان

1

1

Profit Loss Statement
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صااورت سااود و زیان فاقد متغیر حالت اساات و ازنظر اصااول پویایی ساایسااتم نیز میتوان بهراحتی صااحت
مدلسااازی را آزمود ،ازآنجاییکه اگر فعالیت ساایسااتم در لحظه متوقف شااود هزینه یا درآمدی نخواهیم
دا شت (و همچنین دیگر متغیرهای صورت سود و زیان) لذا طبیعی ا ست که متغیر حالتی در زیر سی ستم
مشاهده نشود.
متغیرهای این زیرساایسااتم شااامل دودسااته اصاالی متغیرهایی از بنس هزینه و متغیرهایی از بنس درآمد
هساااتند .هزینهها شاااامل هزینه مواد اولیه 1،هزینه کار2و هزینههای متفرقه3شاااده ،که همه برحساااب ریال بر
فصل ( )IRR/qtrهستند.
هزینه مواد اولیه برابر هزینه ماده اولیه به ازای واحد محصاااول )IRR/Unit(4در تولید فصااالی ()Unit/qtr
است:
تولید فصلی * هزینه ماده اولیه به ازای واحد محصول = هزینه مواد اولیه
که در این رابطه هزینه ماده اولیه به ازای واحد محصاااول تابعی از اندیس قیمت مواد اولیه5که مقداری
بدون ابعاد( )dmnlاست:
(اندیس قیمت مواد اولیه)  = φهزینه ماده اولیه به ازای واحد محصول

1

Material Costs

2

Labour Costs

3

ُ Sundry Operating Costs

4

Material Unit Costs

5

Material Price Index
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هزینه کار (نیروی انسانی) برابر با حاصل ضرن منابع انسانی )FTE2(1در هزینه فصلی نیروی انسانی به ازای
هر کارگر تماموقت ( )IRR/qtr.FTEاست:
منابع انسانی * هزینه فصلی نیروی انسانی به ازای هر کارگر تماموقت = هزینه کار
ابتماع هزینههای متفرقه و هزینه مواد اولیه تشکیل هزینه نهاده واسطه )IRR/qtr(3را میدهند:
هزینههای متفرقه  +هزینه مواد اولیه = هزینه نهاده واسطه
از بمع هزینه نهاده واسطه و هزینه کار ،هزینه عملیاتی )IRR/qtr(4حاصل میشود:
هزینه کار  +هزینه نهاده واسطه = هزینه عملیاتی
عایدی کل که مجموع درآمد ساااازمان اسااات برحساااب ریال بر فصااال ( )IRR/qtrبیانشاااده برحساااب
درآمدهای حاصل از خدمات )IRR/qtr(5و حاصل از فروش کاال ( )IRR/qtrمحاسبه میشود:
درآمد حاصل از فروش خدمات ( +بهای واحد کاال * حجم فروش فصلی) = عایدی کل
برای سادگی مسئله حجم فروش )Units(6برابر با حجم تولید )Units(7فرض شده است:

1

Employee Stock

2

Full-Time Equivalent

3

Intermediate Inputs

4

Operating Costs

5

Service Revenues

6

Sales

7

Production Rate
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تولید فصلی = فروش فصلی
که البته بهراحتی میتواند غیرازاین بوده و تابعی از متغیرهای دیگر مدل باشد.
درآمد حاصل از فروش خدمات نیز تابعی از حجم مشتریان است:
(حجم مشتریان) = φدرآمد حاصل از فروش خدمات
با تعریف این متغیرها میتوان درآمد پیش از بهره و مالیات )IRR/qtr(1را محاسبه نمود:
هزینههای عملیاتی – عایدی کل = درآمد پیش از بهره و مالیات
حال دو متغیر کلیدی نرخ بازگشااات سااارمایه فصااالی ( )ROI(2برحساااب  )1/qtrو ارزشآفرینی)dmnl(3
قابلمحاسبه هستند:
سرمایه کل  /درآمد پیش از بهره و مالیات = نرخ بازگشت سرمایه
نهاده واسطه  /عایدی کل = ارزشآفرینی
به کمک این متغیرها و روابط فوقالذکر مدل مالی سااازمان در سااادهترین حالت پیکرهبندی شااده و قابل
شبیهسازی است (.نمودار )12

1

EBIT : Earning Before Interest & Tax

2

Return Of Investment

3

Value Creation
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نمودار  – 12زیرسیستم سود و زیان

 3-9زیرسیستم تولید
زیر سی ستم تولید (نمودار  )13نمایانگر عملیات سازمان و نیز ن شاندهنده فعالیت صفی سازمان ا ست .در
ساااازمانهای تولیدی عمده تمرکز عملیاتی روی واحد تولید و عمده هزینهها مختص ماشاااینآالت تولید
است .در مدل ارائه شده ماشینآالت بهطور بداگانه تحت زیرسیستم منابع بررسی خواهند شد .زیرسیستم
تولید با تمرکز بر روی ساافارشها طراحیشااده و شااامل یک متغیر حالت که همان پسافت ساافارشها

Order Backlog 1
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1

برحسب واحد محصول( )Unitمی شود .پسافت سفارشها متغیر حالت با نرخ ورود دریافت سفارشها1و
خروج تولید2است هر دو برحسب واحد محصول بر فصل هستند (:)Unit/qtr
نرخ تولید  -نرخ دریافت سفارشها ∫ = پسافت سفارشها
نرخ دریافت ساافارشها برابر ساافارشها3اساات که رابطه آن در ادامه خواهد آمد .نرخ تولید برابر اساات با
ظرفیت تولید )Unit/qt(4در ضریب بهرهگیری از ظرفیت تولید:)Unit/qtr(5
ضریب بهرهگیری از ظرفیت تولید * ظرفیت تولید = نرخ تولید
ظرفیت تولید یکی از توابع انعطافپذیر و با دربه آزادی باالسااات که میتواند با توبه به صااانعت بهطور
مفصاال معماری شااود .ظرفیت تولید تابعی از زمان تولید ،)h/Unit(6ماشااینآالت )Unit(7و نیروی انسااانی
تولید )h/qtr(8است:
(نیروی انسانی تولید  ،ماشینآالت  ،زمان تولید) = φظرفیت تولید

1

Order Income Rate

2

Production Rate

3

Orders

4

Order Capacity

5

Capacity Utilization

6

Production Time

7

Machine Stock

8

Employee Resource Production
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زمان تولید تابعی از فنّاوری اساات اما اگر فنّاوری را در سااه ماه ثابت فرض کنیم که در علمیترین صاانایع
هم فرض دقیقی خواهد بود ،تنها عامل کاهش زمان تولید بهطور بنیادی خالقیت1نسبت به رقباست:
(خالقیت) = φزمان تولید
ضریب بهرهگیری از ظرفیت تابعی از حداقل تأخیر در تولید )qtr(2است:
( حداقل تأخیر در تولید) = φضریب بهرهگیری از ظرفیت
حداقل تأخیر در تولید برابر پسافت سفارشها بر ظرفیت تولید است:
ظرفیت تولید  /پسافت سفارشها = حداقل تأخیر در تولید

1

Innovation
Minimum Production Delay 2
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نمودار  – 13زیرسیستم تولید

 3-10زیرسیستم منابع

1

زیرسیستم منابع (نمودار  )14بهطور عمده شامل ماشینآالت و تجهیزات میشود .زیرسیستم منابع تنها یک
متغیر حا لت دارد که ه مان ماشاااینآالت2برحساااب وا حد ( )Unitاسااات .نرخ ورودی ،نرخ نصاااب

1

Resources

2

Machine Stock
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ماشاااینآالت1و نرخ خروبی ،نرخ خروج از خط(2اساااقاط) هر دو برحساااب واحد بر فصااال ()Unit/qtr
هستند:
نرخ خروج از خط  -نرخ نصب ماشینآالت ∫ = ماشینآالت
نرخ نصب ماشینآالت تابعی از کمبود ماشینآالت )Unit(3است:
( کمبود ماشینآالت) = φنرخ نصب ماشینآالت
که کمبود ماشینآالت برابر فاصله سطح مطلون4از سطح موبود ماشینآالت است:
سطح موبود ماشینآالت  -سطح مطلون ماشینآالت = کمبود ماشینآالت
نرخ خروج از خط یا نرخ اسااقاط نیز برابر موبودی ماشااینآالت تقساایمبر طول عمر ماشااینآالت)qtr(5
است:
طول عمر ماشینآالت  /ماشینآالت = نرخ خروج از خط

1

Installation Rate

2

Outlet Rate

3

Machine Stock Shortfall

4

Machine Desired Stock

5

Machine Life-time
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نمودار  – 14زیرسیستم منابع (ماشینآالت)

 3-11زیرسیستم منابع انسانی
این زیرساایسااتم شااامل یک متغیر حالت ،کارمندان ،اساات .در تعریف این متغیر ظرافتهایی وبود دارد.
ازآنجاییکه انواع مختلفی از کارمندان و کارگران در سااازمان وبود دارد که هرکدام از آنها مختصااات
خود رادارند الزم اساات برای سااادگی مدل اولیه و عمومی از تنوع مشاااغل صاارفنظر کنیم .چون میزان
کارکرد افراد نیز متفاوت اساات توانسااتهایم روشاای برای اندازهگیری و واحدی برای یکسااانسااازی بیابیم.
معادل تماموقت ( )FTEا صلیترین بعد اندازهگیری کار در این مدل ا ست .درواقع متغیر حالت کارمندان
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تصویرگر تعداد واقعی کارمندان نیست ،بلکه فارغ از آن معادل تعداد کارمندان تماموقت را بیان می سازد.
بنابراین پسازاین یک  FTEمیزان کاری اسااات که یک کارمند بر پایه سااااعات کاری تماموقت انجام
میدهد.
متغیر حالت کارمندان1دارای نرخ ورودی ،نرخ ورود(2اساااتخدام) و نرخ خروبی ترک 3،هر دو برحساااب
 FTEبر فصل ( )FTE/qtrهستند:
نرخ ترک  -نرخ ورود ∫ = کارمندان
نرخ ورود برابر با کمبود نیروی انسانی )FTE(4در مقایسه بازمان استخدام )qtr(5است:
زمان استخدام  /کمبود نیروی انسانی = نرخ ورود
(در رابطه فوق باید توبه داشت که این مقدار میبایست همیشه بزرگتر از صفر باشد و در صورت منفی
شدن میبایست صفر در نظر گرفتهشده و نتیجه در نرخ خروج اعمال شود)
و کمبود نیروی انسانی فاصله سطح مطلون از سطح موبود کارمندان برحسب  FTEاست:

سطح موبود کارمندان  /سطح مطلون کارمندان = کمبود نیروی انسانی

1

Employee Stock

2

Entry Rate

3

Leaving Rate

4

Employee Stock Shortfall

5

Recruiting Time
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نرخ ترک یا نرخ خروج از سااازمانبخشاای متأثر از بازنشااسااتگی و بخشاای متأثر از اخراج حاصاال از تورم
نیروی انساااانی اسااات که اولی به کمک نرخ گردش نیروی انساااانی )1/ qtr(1و دیگری توساااط تابعی از
کمبود نیروی انسانی مدل میشود:
(کمبود نیروی انسانی) + φنرخ گردش نیروی انسانی * کارمندان = نرخ ترک
با تعریف این متغیرها و پیکرهبندی زیرسیستم منابع انسانی میتوانیم سه متغیر حاشیه مرتبط با منابع انسانی
را تعریف کنیم:
2ساعت کار کارمند * کارمندان * 3سهم تولید از منابع انسانی = منابع انسانی تولید
ساعت کار کارمند * کارمندان * 4سهم فروش از منابع انسانی = منابع انسانی فروش
ساعت کار کارمند * کارمندان * 5سهم تحقیق و توسعه از منابع انسانی = منابع انسانی تحقیق و توسعه
ساعت کار کارمند در معادالت فوق برحسب ساعت بر  FTEدر فصل () )hr/(FTE.qtrو سهم هر بخش
از منابع انسانی عددی بدون بعد و بین صفر و یک است(نمودار .)15

1

Labour Turnover Rate

2

Employee Work-time

3

Employee Fraction Production

4

Employee Fraction Sales

5

Employee Fraction R&D
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نمودار  – 15زیرسیستم کارمندان

 3-12زیرسیستم ارزیابی صالحیت

1

یکی از ا صول اولیه مدیریت منابع ان سانی لزوم سی ستم ارزیابی عملکرد کارکنان و پرورش کارمند ا ست.
این سیستم به علت کیفی بودن و ماهیت بسیار نرم به سادگی قابل مدل سازی نیست .صالحیت یک صفت
اساات مانند گرمی یا سااردی و نیازمند یک متغیر کمّی برای اندازهگیری خواهد بود .دما کمّیتی نساابی و
مقای سه ای ست و سردی و گرمی ن سبت به چهارچون مربع را می سنجد .با علم بر این حقایق ساخت این
متغیرها و چهارچون مربع مورد انتظار خود نیازمند تو سعه مدل دیگری در حوزه مدیریت منابع ان سانی با
تمرکز بر روی صااالحیتهای شااغلی ساات که در این مقال نمیگنجد .لذا در مدل ارائهشااده (نمودار )16
صاااالحیت ،هرچند میدانیم دقیق نخواهد بود ،بهعنوان یک کمیّت مقدار پذیر تلقی شاااده و با واحد EY

نشان داده میشود تا با ادبیات و مدل مربع همخوانی داشته باشد.

Qualification 1
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در زیرساایسااتم صااالحیت منابع انسااانی یک متغیر حالت که همان صااالحیت1اساات داریم .متغیرهای نرخ
برای حالت صالحیت نرخ پرورش2و نرخ عقبماندگی3هر دو برحسب  EY/qtrهستند:
نرخ عقبماندگی  -نرخ پرورش ∫ = صالحیت کارکنان
اگر فرض کنیم کارمندان بدید (همان نرخ ورود در زیرسیستم منابع انسانی) در هر فصل و نیز یکچهارم
از کارمندان را در هر فصااال کاندیدای پرورش میکنیم نرخ پرورش بهصاااورت مجموع این دو متغیر در
ضریب پرورش صالحیت به ازای هر کارمند )EY/FTE(4خواهد بود:
ضریب پرورش صالحیت به ازای هر کارمند * (کارمندان بدید /4( +کارمندان)) = نرخ پرورش
نرخ عقبماندگی نیز متأثر از دو پدیده تلقی شاااده .یکی عقب ماندن کارمندان فعلی به علت کمکاری یا
انقضااای آموزشهای گذشااته و دیگری خروج کارمندان دارای صااالحیت که از صااالحت کل مجموعه
میکاهد (یا شاید میافزاید ،بسته به اینکه پایینتر از متوسط بوده باشند یا باالتر):
(متوسط صالحیت کارمندان *5نرخ ترک کار) (+طول عمر صالحیت /6صالحیت کارمندان) = نرخ عقبماندگی

که طول عمر صالحیت برحسب  qtrو متوسط صالحیت کارمندان برحسب  EY/FTEبوده که به صورت
زیر محاسبه میشود:

1

Employee Qualification

2

Building Rate

3

Depletion Rate

4

Qualification New Employees

5

Qualification Average

6

Qualification Life-time
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کارمندان  /صالحیت کارمندان = متوسط صالحیت کارمندان

نمودار  – 16زیرسیستم صالحیت

 3-13زیرسیستم خالقیت
خالقیت نیز مانند شایستگی از متغیرهای بسیار نرم است که مدل کردن آنها نیازمند بحث مفصلی خواهد
بود .در مدل ارائهشاااده تالش بر این بوده که فارغ از ترسااایم فرآیند تفکر خالقانه و رشاااد خالقیت در
ساااازمان ،ایده خالق را بهعنوان محصاااول واحد تحقیق و توساااعه تلقی کرد و اثر خالقیت در ساااایر
زیر سی ستمها تا حدّی که به سادگی مدل لطمه نزند اعمال شود .با این تفا سیر زیر سی ستم خالقیت (نمودار
 )17شااامل یک متغیر حالت که همان خالقیت (ایده خالقانه) بوده با نرخ ورودی نرخ خالقیت1و خروبی

1

Innovation Rate
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نرخ خروج خالقیت1ا ست .واحد در نظر گرفته شده عدد ا ست و ما برای وفاداری به ادبیات آن را با Nbr
نشان میدهیم .با این حسان واحد نرخ ورودی و خروبی خالقیت نیز  Nbr/qtrخواهد بود.

نرخ خروج خالقیت  -نرخ خالقیت ∫ = خالقیت
نرخ ورودی خالقیت متأثر از توانمندی (صالحیت) کارمندان و بهطور خاص میزان اشتراک نیروی انسانی
در فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان است:
(R&Dصالحیت کارمندان ،منابع انسانی) = φنرخ خالقیت
نرخ خروبی خالقیت متأثر از زمان بوده و به اعتبار و طول عمر ایده خالقانه )qtr(2مربوط میشود:
طول عمر ایده خالقانه  /خالقیت = خروج خالقیت

نمودار  – 17زیرسیستم خالقیت

 3-14زیرسیستم مشتریان

1

Innovation Drain Rate

2

Innovation Life-time
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زیرسیستم مشتریان (نمودار  )18شامل دو متغیر حالت است که از یک بنس بوده و به هم مربوط هستند.
مشاتریان بالقوه1و مشاتریان(2ساازمان) که نرخ خروبی اولی نرخ ورودی دومی اسات .این دو متغیر حالت
برح سب عدد (م شتری) بوده و برای وفادار ماندن به ادبیات و دیگر متغیر م شابه مدل با  Nbrبیان می شوند.
هرچند که بنس  Nbrدر ساایسااتم مشااتریان با  Nbrدر زیرساایسااتم خالقیت کامالً متفاوت اساات ولی در
فرآیند شبیهسازی اشکالی ایجاد نخواهد کرد.
نرخ بذن مشتری  -نرخ بذن مشتریان بالقوه ∫ = مشتریان بالقوه
نرخ از دست دادن مشتری  -نرخ بذن مشتری ∫ = مشتریان
متغیرهای نرخ همگی برحسب عدد (مشتری) بر فصل ( )Nbr/qtrهستند.
نرخ بذن مشاااتریان بالقوه3متأثر از خالق یت ،فعالیت های فروش و بازاریابی شااارکت و نیز تغییرات در
حجم و کشااش بازار4اساات که رشااد بازار ( )dmnlبهعنوان یک ثابت بدون بعد از خارج ساایسااتم لحاظ
شده:
(رشد بازار  ،خالقیت  ،منابع انسانی فروش) = φنرخ بذن مشتریان بالقوه

1

Potential Customer Stock

2

Customer Stock

3

Potential Customer Gain Rate

4

Market Growth
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نرخ بذن مشاااتری 1،که درواقع از مشاااتری بالقوه به مشاااتری بالفعل تبدیل میشاااود متأثر از فعالیتهای
فروش و نیز شهرت(2برند) سازمان است:
(مشتریان  ،شهرت  ،مشتریان بالقوه) = φنرخ بذن مشتری
نرخ از دست دادن مشتری3نیز متأثر از تعداد مشتریان و نرخ نوسان مشتریان )1/qtr(4است:
نرخ نوسان مشتریان  /مشتریان = نرخ از دست دادن مشتری

نمودار  – 18زیرسیستم مشتریان

 3-15زیرسیستم شبکه (مشتریان)
با مرور ادبیات مدیریت فروش و نیز تحلیل روابط سااازمانها و مشااتریان بهوضااوح درخواهیم یافت زمانی
مشتری شروع به سودآوری برای سازمان میکند که شبکه ارتباطی قویتر از معمول بین مشتری و سازمان

1

Customer Gain Rate

2

Reputation

3

Customer Loss Rate

4

Customer Fluctuation
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ایجادشده باش .در حال حاضر در عمده سازمانهایی که با بازار رقابتی موابه هستند واحدی در دل واحد
فروش برای تعامل با م شتریان خاص وبود دارد که خود بر اهمیت مو ضوع رابطه خاص با م شتری خاص
صااحه میگذارد .با عنایت به این نکته زیرساایسااتمی در مدل طراحیشااده (نمودار  )19که ،هرچند ساااده،
شبکه ارتباطی سازمان با م شتریان را شبیه سازی کند .یک متغیر حالت به نام شبکه1که بدون بعد ا ست با
نرخ ورودی ساخت شبکه )1/qtr(2و نرخ خروبی از دست دادن شبکه )1/qtr(3تعریفشده:
نرخ از دست دادن شبکه  -نرخ ساخت شبکه ∫ = شبکه
نرخ ساخت شبکه متأثر از فعالیتهای خاص واحد فروش بوده:
(منابع انسانی فروش ) = φنرخ ساخت شبکه
و نرخ از دست دادن شبکه متأثر از اندازه شبکه مشتریان و طول عمر مؤثر شبکه )1/qtr(4خواهد بود:
طول عمر مؤثر شبکه  /شبکه = نرخ از دست دادن شبکه

1

Network

2

Network Building Rate

3

Network Loss Rate

4

Network Life-time
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نمودار  – 19زیرسیستم شبکه (مشتریان وفادار)

 3-16زیرسیستم شهرت (برند)
امروزه یکی از مهمترین عوا مل در ای جاد موقع یت فروش و پیشااای گرفتن بر رق با گساااترش بر ند و
سرمایهگذاری روی آن است .زیرسیستم سادهای ارائهشده که از نقش مهم برند و شهرت غافل نمانیم .این
زیرسیستم (نمودار  )20متشکل از یک متغیر حالت که همان شهرت1و بدون بعد ( )dmnlبوده تشکیلشده
است.
نرخ ورودی نرخ بذن شهرت2و نرخ خروبی نرخ از دست دادن شهرت3هر دو برحسب  1/qtrهستند:
نرخ از دست دادن شهرت  -نرخ بذن شهرت ∫ = شهرت

1

Reputation

2

Reputation Gain Rate

3

Reputation Loss Rate
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نرخ بذن شهرت تابعی از کیفیت نسبی کاال و خدمات )dmnl(1و حجم فروش ( )Unitاست:
(حجم فروش ،کیفیت نسبی کاال و خدمات) = φنرخ بذن شهرت
نرخ از دست دادن شهرت هم به ماهیت شهرت که بهخودیخود پس از مدتی باوبود رقبا منقضی میشود
مرتبط شده .این عامل با متغیری تجربی تحت عنوان طول عمر شهرت )1/qtr(2بیانشده است:
طول عمر شهرت  /شهرت = نرخ از دست دادن شهرت

نمودار  – 20زیرسیستم شهرت (برند)

1

Relative Product and Service Quality

2

Reputation Life-time
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سه متغیر که نیاز به تعریف آنها وبود داشته و بهطور خاص در هیچیک از زیرسیستمها نمیگنجیدند نیز
تعریفشدهاند:
استعالم مشتریان1که تابعی از عوامل متعددی است و برحسب واحد (محصول) بر فصل در عدد (مشتری)
( )Unit/qtr.Nbrتعریفشده است:
( تأثیر عمومی روند اقتصادی  ،خالقیت  ،شبکه) = φاستعالم مشتریان
که تأثیر عمومی روند اقتصاااادی2یکی از متغیرهایی ترسااایمکننده تأثیرات محیط بر سااایساااتم و بدون بعد
( )dmnlاست.
نرخ موفقیت3که به توفیق درگرفتن سفارش ا شاره دارد متغیری بدون بعد و متأثر از شهرت و قیمت واحد
محصول4است:
(قیمت محصول  ،شهرت) = φنرخ موفقیت
و درنهایت متغیر سفارشها5که از رابطه زیر محاسبهشده و برحسب واحد (محصول) ( )Unitاست:
نرخ موفقیت * مشتریان * استعالم مشتریان = سفارشها

1

Customer Query

2

General Economic Trend Influence

3

Success Rate

4

Product Price

5

Orders
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فصل چهارم
توسعه مدل و اعتبارسنجی
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مقدمه
در فصل قبل بدنه مدل به تفکیک بزئیات و زیرسیستمها تبیین گردید .مدل ارائه شده حاوی تعداد زیادی
ثابت و تابع مجهول اسااات که درواقع دربه آزادی مدل بوده و به مدل امکان و انعطاف شااابیهساااازی
سناریوهای واقعی را میدهد .بهترین راه بررسی دوباره روایی مدل ابرای یک طرح سناریو واقعی از ابتدا
یعنی طراحی فر ضیه و سناریو تا تف سیر نتایج شبیه سازی خواهد بود .در این ف صل با تعریف یک فر ضیه
واقعی به دنبال راهکاری برای تغییر و تعریف پارامترها و توابع مدل در بهت شاابیهسااازی فرضاایه کرده و
پسازآن متغیر مناساااب نتیجهگیری و تفسااایر را بررسااای خواهیم کرد .فرآیند مهم و قابلتأمل در مسااایر
شاابیهسااازی اسااتوار بر منطق ساااخت مدل سااتون فقرات و روابط علّی برگرفته از مدل تجربه و حلقههای
فیدبک مدل بوده که میتواند برتری مدل شبیهسازی بر شهود را به اثبات رساند.
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 4-1شبیهسازی و ابرای مدل
همانگونه که بارها در فصااول پیشااین آمد هدف این پایان نامه تبیین مدل پویایی ساایسااتم در سااازمانهای
کوچک و متوسااط اساات .این مدل میبایساات ابزار کار سااادهای در بهت زدودن ابهامات و پیچیدگیها
با شد .هیچ تصمیم سازی ،در هیچ کجای بهان ،تصمیمات خود را به یک مشاور خبره یا منتور نمی سپارد
چه رسااد به یک مدل کامپیوتری لذا خروبی مدل تصاامیم نیساات بلکه آزمودن بایگشااتهای مختلف
تصمیمات امروزی و ارزیابی آینده احتمالی مستخرج از این تصمیمات خواهد بود .تصمیم سازان سازمانی
به ابزاری برای خروج از شااهود صاارف و ورود به عرصااهای شااامل حلقههای علی و نمودارهای کمی نیاز
دارند که روش پویایی سی ستمها این ابزار را در اختیار آنان نهاده ا ست .و درنهایت پس از ارائه مدل کلی
الزم است تا شبیهسازی و فرآیند طراحی و پیادهسازی سناریو نیز تشریح و آزموده شود.
در این فصل طراحی فرضیه ،مقابل سازی مدل و فرضیه ،تعریف توابع و ثابتهای متناظر با سناریوی
مطرحشده و درنهایت تبیین نتایج حاصل از مدل را بررسی و تحلیل میکنیم.

 4-2تعریف سناریو و تبیین فرضیه
مدل شامل ده زیر سی ستم ا ست که هر یک بهتف صیل معرفی شدند .اکنون برای ابرای شبیه سازی ابتدا
میبایست فرضیه مورد آزمون در سناریو را طراحی کنیم:
سناریو مطروحه منبعث از یک بحث واقعی و چال شی ا ست که تو سط یکی از کارآفرینان ایرانی بهعنوان
نظریه مطرح گردید .نظریه ایشاااان ازاینقرار بود که :اگر ساااازمانی به بای تولید کار خود را با فروش
محصولی که قصد تولید آن را دارد شروع کند توفیق بهمراتب بیشتری خواهد داشت ،نسبت به این حالت
که از همان ابتدا تولید کند.
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خوشبختانه بهمحض اینکه فرضیه از سوی آقای دکتر حقیقی راد مطرح شد ،پس از بررسی اولیه توانمندی
مدل در طراحی سناریو آشکار گردید .زیرسیستمها این انعطاف را به مدل میدهند که با نگاه سیستمی و با
شفافسازی ارتباط بین زیرسیستمها هر سناریوی را عطف به تمرکز فرضیه شبیهسازی کنیم.
در ساااناریوی مطروحه زیرسااایساااتمهای مالی و حساااابداری ،شاااامل ترازنامه و صاااورت ساااود وزیان،
زیرسیستمهای تولید ،شامل ماشینآالت و تولید ،زیرسیستمهای فروش ،شامل مشتریان ،شبکه و شهرت،
درگیر م سئله ه ستند و میتوانیم از زیر سی ستمهای مربوط به منابع ان سانی و خالقیت به سادگی گذر کنیم.
این زیرسیستمها بهخودیخود از نرمترین و متعاقباً پیچیدهترین زیرسیستمهای مدل بوده و تثبیت آنها در
حالت نرمال کمک شایانی در فرآیند شبیه سازی خواهد نمود .مطلب ذکرشده خود نشاندهنده قوت مدل
بوده که اصطالحاً به صورت مدوالر عمل میکند و عنایت به این نکته مؤید ارضای شرط ساده بودن مدل
در حد لزوم است که نباید بهعنوان نقطهضعف تلقی شود.
ابزار ما در متناظر سااازی مدل و سااناریو در فرآیند شاابیهسااازی ثابتها و توابعی هسااتند که بهعنوان محور
آزادی در فاز طراحی مدل در نظر گرفتهایم.
بدول  1حاوی اطالعات مربوط به هر یک از ثابتها بوده و میتواند امکان متناظر کردن شااارایط محیط
در دل مدل شبیهسازی را نشان دهد:

جدول - 1ثابتهای مدل

Dimention

Independent Variables

1/qtr

Amortization Rate

IRR

Inventory
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Payment Period

qtr

Material Price Index

dmnl

Sundry Operating Costs

IRR/qtr

Quarterly Labour Costs

IRR/(FTE.qtr)

Product Price

IRR/Unit

Machine Lifetime

qtr

Machine Desired Stock

Unit

Innovation Lifetime

qtr

Qualification New Employee

EY/FTE

Qualification Lifetime

qtr

Employee Desired Stock

FTE

Recruiting Time

qtr

Labour Turnover Rate

1/qtr

General Economic Trend Influence

dmnl

Employee Fraction R&D

dmnl

Employee Fraction Sales

dmnl

Employee Fraction Production

dmnl

Employee Worktime

hr/(FTE.qtr)

Network Lifetime

qtr

Customer Fluctuation

1/qtr

Market Growth

dmnl

Reputation Lifetime

qtr

Relative Product and Service Quality

dmnl

 حاوی اطالعات مربوط به هر یک از توابع بوده و میتواند بهخوبی دربه آزادی هر زیرسیستم را2 بدول
:نشان دهد
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 توابع مدل و متغیرهای هر تابع- 2جدول

Function

Dimention

Contributing Variables

Investment Rate

IRR/qtr

Installation Rate (Unit/qtr)

Service Revenues

IRR/qtr

Customer Stock (Nbr)

Material Unit Costs

IRR/Unit

Material Price Index (dmnl)

Success Rate

dmnl

Installation Rate

Unit/qtr

Machine Stock Shortfall (Unit)

Capacity Utilization

dmnl

Minimum Production Delay (qtr)

Reputation (dmnl);
Product Price (IRR/Unit)

Production Time (hr/Unit);
Production Capacity

Unit/qtr

Machine Stock (Unit);
Employee Resource Production (dmnl)

Production Time

h/Unt

Innovation Rate

Nbr/qtr

Leaving Rate

FTE/qtr

Innovation (Nbr)
Employee (EY);
Employee Resource R&D(dmnl)
Employee Stock Shortfall (FTE)
Network (dmnl);

Customer Query

Unit/qtr*Nbr

Innovation (Nbr);
General Economic Trend Influence (dmnl)

Network Building Rate

1/qtr

Potential Customer Gain Rate

Nbr/qtr

Employee Resource Sales (dmnl)
Market Growth (%);
Innovations (Nbr)
Potential Customer Stock (Nbr);

Customer Gain Rate

Nbr/qtr

Reputation (dmnl);
Customer Stock (Nbr)
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 4-3تعریف سوییچ تولید ()Production Flag
برای تعریف فر ضیه نیاز بها ضافه کردن یک سوییچ در مدلداریم .این سوییچ وظیفه دارد تا تغییر بریان
بازرگانی به تولید را نشااان دهد .متعاقباً این سااوییچ میبایساات وابسااته به متغیر دیگری باشااد .متغیرهای
بسیاری نامزد هستند که با یک بررسی کیفی دقیق میتوانیم دریابیم بهترین آنها متغیر حالت شبکه است.
وقتی م شتری به شبکه م شتریان راه مییابد دیگر م شتری معمولی نی ست بلکه یک م شتری وفادار ا ست و
تولید با همه هزینهها و درد سرهای خاص خود (که مدل بهخوبی آنها را شبیه سازی میکند) زمان کافی
را در اختیار سازمان قرار نخواهد داد که به و ضعیت باثباتی از م شتریان و م ستخرج از آن ،شبکه م شتریان
برسد .فعالیتهای بازرگانی هزینههای سربار بهمراتب کمتر و معضالت مدیریتی محدودتری دارند .حجم
سرمایهگذاری بهمراتب پایینتر بوده و استهالک سرمایه در مدتزمان طوالنیتری رخ میدهد.
پس نتیجه گرفتیم الاقل یکی از بهترین متغیرهایی که میتوانند کنترلکننده ساااوییچ بازرگانی به تولید
باشند شبکه مشتریان است که نشانگر بلوغ سازمان در بازار و پشتوانه مشتریان وفادار خواهد بود.
سوییچ به صورت چهار مقداری طراحی شده که فرآیند تولید به صورت شوک وارد سی ستم ن شود .ابتدا
وقتی شاابکه مشااتریان به  50مشااتری رسااید حجم عملیات تولید با  25درصااد ظرفیت شااروعشااده و حجم
فعالیتهای بازرگانی به میزان  25در صد کاهش مییابد .وقتی حجم شبکه به صد ر سید  25در صد دیگر
از ظرفیت تولید آزادشااده و  25درصااد دیگر از خدمات بازرگانی کاهش مییابد .ازآنجاییکه شااهرت
متغیری از فروش اسااات (فروش تنها مربوط به تولید بوده و شاااامل خدمات بازرگانی نمیشاااود) لذا
اندکاندک با شروع تولید و فروش شهرت بیشتر شده و نرخ موفقیت ،سفارشها و تولید نیز بیشتر و بیشتر
می شود .با رسیدن به شبکه مشتریان به عدد  150مشتری وفادار  25درصد دیگر از توان تولید آزادشده و
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خدمات بازرگانی  25درصااد دیگر کم میشااود و نهایتاً با رساایدن به عدد  250مشااتری وفادار در حالت
شبکه به عدد قابلقبول و حاشیه امنی از فروش رسیدهایم که میتوان با تمام ظرفیت تولید کرده و خدمات
بازرگانی را قطع نمود.
با تعریف سوییچ تولید و اعمال ثابتها و توابع فرضی معقول مدل شبیه سازی ابرا خواهد شد .لیست این
متغیرها و توابع در پیوست خواهد آمد.
یکی از مهمترین پارامترهایی که نشانگر دربه موفقیت سازمان بوده و در هر شرایطی تصمیمات مدیریتی
را قابل دفاع میسازد نرخ بازگشت سرمایه است .پارامتری که سازمان را برای سهامداران و سرمایهگذاران
بذان میکند.
شبیه سازی طی مدت پنج سال صورت گرفته و نتایج پس از پنج سال فعالیت گزارش شده ا ست .انتخان
عدد پنج به دلیل این باور در ادبیات کارآفرینی بوده که پس از  5سااال سااازمان فاز کارآفرینی را پشاات
سرنهاده وارد دوران بلوغ میشوند.
کلیه اعداد از روی منطق واقعی و مبتنی بر ادبیات مو ضوع  SMEها ،آمار در د سترس از سازمانها و نیز
نسبتهای تجربی خبرگان استنباط شدهاند و دقت مدل ازلحاظ نزدیکی به واقعیت قابلتأمل است .یکی از
پارامترهای مهم نساابت سااود حاصاال از ارائه خدمات به هر مشااتری و قیمت کاالساات .با توبه به تجربه
نگارنده پس از قریب  10ساااال فعالیت در حوزه بازرگانی داخلی و خاربی و مشااااوره با خبرگان ،ساااود
حاصااال از عملیات بازرگانی بین  15الی  25درصاااد برای کاالهای غیر لوکس بوده که خوان سااارمایه
قابلاغماضی دارند .به همین دلیل این نسبت با مقدار  20درصد در مدل اعمالشده است.
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در زیرساایسااتم ترازنامه سااوییچ تولید بهطور غیرمسااتقیم روی نرخ ساارمایهگذاری و مسااتقیماً روی نرخ
ا ستهالک اعمال شده ا ست .نرخ سرمایهگذاری م ستخرج از خرید و ن صب ما شینآالت تلقی شده و به
نساابت آزاد شاادن ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت .نرخ اسااتهالک نیز درزمانی که فعالیتهای سااتادی
بازرگانی فعال هستند بهمراتب کمتر بوده و به نسبت آزاد شدن ظرفیت تولید آزاد خواهد شد.
در زیرساایسااتم صااورت سااود و زیان متغیرهای بساایار کلیدی سااناریو را داریم .درآمد حاصاال از خدمات
(بازرگانی) و هزینههای متفرقه متأثر از سوییچ تولید ه ستند و پلهپله کاهش یا افزایش خواهند یافت .یکی
از پارامترهایی که پایش میکنیم درآمد کل است که در این زیرسیستم قرار دارد.
در زیرساایسااتم تولید نیز شاااهد تأثیر مسااتقیم سااوییچ تولید هسااتیم که باید از طریق نرخ ورود ساافارشها
ظرفیت تولید را فعال نماید و به علت دقت باالی حلقههای علّی مدل سااایر پارامترها بهساارعت بر تغییرات
منطبق میشوند.
در زیرسیستم ماشینآالت نیز هر دو نرخ نصب و اسقاط متأثر از سوییچ تولید بوده و با آزاد شدن ظرفیت
تولید تغییر میکنند.
با اعمال تغییرات حاصل از اضافه کردن سوییچ تولید در توابع متناظر با هر یک از متغیرهای سیستم شاهد
نسخه شبیهسازیشده سناریو هستیم.
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 4-4ابرای مدل شبیهسازی
با معین کردن تمام پارامترهای مدل و تعریف کلیه توابع مدل قابلابرا خواهد بود .همانطور که ذکر شااد
مدل به مدت  5سال شبیهساز ابراشده و نمودار  21مربوط به نرخ بازگشت سرمایه استخراجشده است.

نمودار  – 21نرخ بازگشت سرمایه با اعمال سوییچ تولید در مدل شبیهسازی

پلههای حاصل از سوییچ عملیات بازرگانی به فروش قابلمشاهده است.
بهت مقایسه دو نمودار دیگر نیازمند شبیهسازی است .یکی نمودار نرخ بازگشت سرمایه حاصل از  5سال
فعالیت بازرگانی (نمودار )22و دیگری نمودار حاصااال از  5ساااال تولید (نمودار  )23که بهصاااورت زیر
خواهد بود:
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نمودار  – 22نرخ بازگشت سرمایه در شرایطی که تنها بازرگانی (خدمات) فعال بوده است

نمودار  – 23نرخ بازگشت سرمایه در شرایطی که از ابتدا تولید صورت گرفته است

همانگونه که در نمودار قابلم شاهده ا ست تولید در  5سال شامل یک مجانب عمودی در پایان سال اول
است و نرخ بازگشت سرمایه عدد منفی بزرگی است .یکی از دالیل اصلی شکست سازمانها در دو سال
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اول همین مجانب بوده و این مجانب حاصااال از پرداخت تساااهیالت اسااات .تساااهیالتی که برای تأمین
ماشینآالت و سایر منابع به سازمان واردشده و ترازنامه منفی برای زیرسیستم ترازنامه رقم میزنند .بامطالعه
این آسیب در سازمانها میتوانیم بهضرورت استراحت داشتن تسهیالت در سازمانهای تولیدی پی برده و
توانمندیها شااگرف مدل در پیشبینی آساایبهای آتی سااازمان را دریابیم .مدل ارائهشااده قادر اساات با
ا ستفاده از شبکه روابط علّی مبتنی بر واقعیتی که مدل بهو سیله آنها معماری شده هو شی فراتر از قدرت
شاااهود طراح خود دسااات یابد و بهحق میتوانیم اذعان کنیم که مدل پایان نامه به هدف نهایی خود
دستیافته است.
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فصل پنجم
بمعبندی
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مقدمه
در فصااول قبل مدل مفهومی ،مدل کمّی و مدل متناظر به یک سااناریوی مفروض ساااخته شاادند .روابط
حاکم بر مدل با بزییات شرح داده شد و ترکیبی از روش پژوهش کیفی و کمّی در تحقیق به کار گرفته
شد .درمجموع ر سیدن به ابزاری برای کمک به مدیران ار شد و ت صمیم سازان به د ست آمد و مدل را به
کمک یک فرضیه و سناریوی اقتباس شده از واقعیت مورد آزمون قراردادیم .نتایج تفسیر و با واقعیت قابل
پیشبینی منطبق شد .در این فصل نتیجه پژوهش و پاسخ به پرسشهای اساسی پایان نامه ارائه و بمعبندی
شده و درنهایت امکان تحقیقات آتی نیز تشریح میشود.
در بخش  1-5مروری بر خالصه فصول پیشین خواهیم داشت .پاسخ به پرسشهای پژوهش در بخش 2-5
خواهد آمد .به نتایج فرضااایه ساااناریوی فرعی پایان نامه در بخش  3-5نگاه دوبارهای داشاااته و نتایج را با
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انتظار تجربی مقایساااه میکنیم .در بخش  4-5نیز به تبیین مطالعات آتی مبتنی بر این پایان نامه خواهیم
پرداخت.

 5-1خالصه فصول
ف صل اول به طرح م سئله و اهداف پژوهش اخت صاص داده شد .واژه کلیدی  SMEاز منظرهای مختلف
تعریف شد و تعاریف باهم مقایسه شدند .مدلهای فعلی بررسی شدند و ضعف هر یک تشریح گردید تا
ضرورت ارائه یک مدل بامع و کمّی مبتنی بر متغیرهای نرم و کیفی تبیین شود.
فصاال دوم به بررساای پیشااینه و ادبیات موضااوع اختصاااص یافت و سااایر مدلها و روشها موردمطالعه و
تشریح قرار گرفتند .در انتهای فصل دوم تکلیف متدولوژی ساخت مدل روشنشده و مزایای بهرهگیری از
مدلسازی پویایی سیستم تبیین گردید.
فصل سوم به روششناسی فرآیند ساخت مدل ستون فقرات و طراحی زیرسیستمها اختصاص یافت .بهترین
مدل موبود در ادبیات انتخانشده و مراحل ساخت مدل با ذکر کلیه روندها و دستورالعملها تشریح شد.
درنهایت فرآیند ساخت حلقههای اصلی مدل هموار و تبیین گردید.
ف صل چهارم به طراحی مدل شبیه سازی ،متغیرها ،توابع و ثابتها اخت صاصیافته ا ست .ابرای نهایی مدل
شبیهسازی مستلزم طراحی سناریوی عینی و طراحی معین توابع و مقادیر پارامتری و ثابتها بوده که در این
ف صل با تعریف سناریوی منبعث از یک بحث زنده در حوزه م شاوره مدیریت شبیه سازی به نحو اح سن
طراحی و ابرا گردید.
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 5-2پاسخ به پرسشهای پژوهش
در فرآیند پژوهش پارامترهای درونی شاابکه و متغیرهای اصاالی تحت قالب مدل سااتون فقرات شااناسااایی
شاادند .مدل سااتون فقرات مسااتخرج از یک مدل کیفی بر پایه روابط علّی بوده و در طراحی آن از ادبیات
گذ شته ،مدلهای موبود و یک فرآیند مدل سازی تجربی نظاممند ا ستفاده شده ا ست .با بردا شت از مدل
ستون فقرات پارامترهای اصلی در بستر زیرسیستمها شناسایی و معرفی شدند.
در طراحی زیرساایسااتمها همواره اصاال سااادگی و کمینهسااازی پیچیدگیها مدنظر قرارگرفته و در کلیه
شاارایط اصاال بر بهینهسااازی مدل بهت نزدیک کردن هرچه بیشااتر آن به یک ابزار کاربردی در دساات
مدیران ارشد و تصمیم سازان بوده است.
با توبه به ماهیت تصمیمات که در بستر زمان تحققیافته و حوزه تأثیر خود را نشان میدهند روش پویایی
سیستم یکی از بهترین متدهای شبیهسازی بوده لذا معادالت و روابط کمی برای هر یک از متغیرها بهوسیله
مجموعهای از توابع و ثابتها معماری شده و مدل به قالب یک مدل پویایی سیستم درآمد.
الزم به توضیح است ،ازآنجاییکه تجربه پژوهشگر و اطالعات در دسترس محدود به ایران بودهاند ،عنوان
پژوهش طراحی مدل پویایی سیستم برای  SMEها در ایران است ،در غیر این صورت بسیاری از مطالب
ذکر شده ا ستاندارد صنعت بوده و با علم بر م سطح شدن بهان ،چه از ابعاد اقت صادی – ابتماعی و چه از
منظر صنعت ،محلی از اعران برای محدود کردن پنجره پژوهش باقی نمانده .بهعنوانمثال اگر بخواهیم در
ایران موتور اتومبیل تولید کنیم نمیتوانیم بگوییم در اصاااول با فراری ایتالیا تویوتا ژاپن یا حتی تاتا موتور
هند تفاوتی داریم .خیر .تنها تفاوت در لهجه و سااابک مدیریت و رهبری و نیز پارامترهای مساااتخرج از
بغرافیای سیاسی ماست که ابزارهایی در مدل برای اعمال آنها در نظر گرفتهشده است.
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 5-3اثبات سناریوی فرعی پژوهش
به کمک مدل شاابیهسااازی توانسااتیم یک نظریه تجربی را اثبات کنیم .در دربه اول اثبات کردیم مدلی
داریم که میتواند ابزار ساده و کارآمد باشد .در چند مرحله ساده با تحلیل فرضیه مدل متناظر را با اقتباس
از مدل عمومی ساااختیم .یکی از ویژگیهای بربسااته و ارزنده مدل اسااتقالل نساابی زیرساایسااتمها بود.
بهبیاندیگر کافی است و فرضیه و زیرسیستمهایی که در ارتباط مستقیم با آن هستند درست و حسان شده
تعریف کنیم .در این صورت میتوانیم سایر زیرسیستمها را بدون ورود به بزئیات در سادهترین وضعیت
ممکن باقی گذاشته در عوض به تمرکز روی زیرسیستمهای سرنوشتساز سناریو بپردازیم.
درروند شبیهسازی اثبات کردیم اگر یک واحد تولیدی در شرایطی باشد که بتواند پیش از تولید در بهت
دسااتیابی به ذخیره مشااتریان وفادار اقدام به فروش خدمات بازرگانی به مشااتریان خودکرده و با تشااکیل
تدریجی شاابکه مشااتریان ظرفیت تولید خود را آزاد نماید بهمراتب نرخ بازگشاات ساارمایه بیشااتری را در
شرایط برابر با سازمانی که از ابتدا به تولید مبادرت میورزد خواهد داشت.
در سناریوی نوعی که در پایان نامه پیاده سازی شده این فا صله در حدود  30در صد بوده و نرخ بازگ شت
سرمایه در سازمانی که گزینه اول را انتخان میکند حدود سه برابر بیشتر است.

 5-4پژوهشهای آتی
مدلی عمومی ارائهشااده شااامل بیش از  15تابع مجهول بوده برخی یک متغیره و برخی چند متغیره هسااتند.
هر یک از این توابع میتوانند موضاااوع یک پژوهش مفصااال بدید در یک صااانعت خاص باشاااند.
ازآنجاییکه این توابع در سرا سر مدل وبود دارند لذا در کلیه حوزههای مدیریت امکان بسط و گ سترش
یکی از این توابع وبود دارد .حوزه های مالی ،فروش و بازار یابی تول ید و یا مدیر یت م نابع انساااانی و
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نوآوری .به اعتقاد نگارنده این پایان نامه با عنایت به بامع بودن و تعمیمپذیری میتواند ساانگ بنای تعداد
نامتناهی از مطالعات دقیقتر در صنعت خاص و یا با تمرکز بر حوزه خاصی از علم مدیریت باشد.
در کنار افزایش دقت نظر در هر یک از زیر سااایساااتم ها می توان به اعتبارسااانجی مدل سااایساااتم پویا و
اعتبارسنجی معادالت مطرح شده در مدل اشاره کرد.
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پیوست
مدل شبیهسازی فرضیه مورد آزمون بر اساس ثابتها و توابع در نرم افزار PowerSim Studio
طراحیشده است .روابط و نمودارهای خاص این فرضیه در این قسمت آمده است.
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Abstract

Successful corporate action requires a comprehensive recognition of the relevant causeeffect relationships. In combination with the mental models of decision-makers, and as a
complement to static instruments for business management, system dynamics simulation
models provide valuable support. However, due to the usually experienced big effort and
the demand of specific modelling knowledge the use of such models is not yet widespread
within management. In order to give medium-sized companies in particular access to such
simulation models, a practice-oriented concept was developed, enabling the design and
implementation of system dynamics models as to support decision-making within
strategic management. Within the framework of an empirical case-study, simulation
models were developed. Each case has been made to achive a system dynamics model
created representing the perceived logic behind corporate success. The model did not
address a single specific strategic question but rather the more general issue of what
determines the long-term business success of the particular enterprise. In order to make
the modelling process as simple, efficient, effective and relevant as possible, a practical
procedure was derived out of the case studies. This procedure describes the entire
modelling process encompassing the initial process of structuring the mental models, the
development of quantitative simulation models. At last as an example of implemantion
we designed a scenario base on imperical issues that was created on a real case study and
simulated the hypothesis inducted from assumed scenario and studied the results as well
as intuitive expectations. By the way the concept of thesis is based on generic model
components, assembled to form a fundamental model structure (backbone) in order to
facilitate and to accelerate the modelling process. It is expected that such a generic
procedure could thus lead to a spread of system dynamics models for the strategic
management of medium-sized companies.

Keywords: System Dynamics, Simulation, Decision-support, Strategic management,
small and medium-sized enterprise (SME)
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