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 (ODM)های تشخيص سازمان  مدل وری با استفاده از بهبود بهره

 
 حسين راعي فرد  نژاد محمدرضا هاشمي

 اي خراسان شركت برق منطقه
 

 هاي تشخيص سازمان، بهسازي و اقتصادي، مدل وري، اهداف فني  بهره: كلمات كليدي
 

گيری آنها در طول زمان تغييرات       ها، مسئوليت و هدف شکل     با توجه به مسير حرکت سازمان     : چکيده
ها و انتظارات جامعه نيز بايد        به عبارتی عالوه بر اهداف فنی و اقتصادی، خواست         . زيادی کرده است  

ها به نحوی مقتضی از عملکرد خود جايگاه و موقعيت           مدنظر قرار گيرند، لذا ضروری است که سازمان       
يي گردد و در ادامه در جهت رشد و بهبود            خود آگاه شده، به دنبال آن نقاط قوت و ضعف شناسا             

ابزاری در  ) (ODMهای تشخيص سازمان     در اين راستا مدل   . وری تالش شود   سازمان و ارتقای بهره   
 . باشد جهت شناسايي وضعيت سازمان و درنتيجه بهسازی آن می

ه گرديده  ای خراسان پياده شده و نتايج آن ارائ         در اين زمينه اين مدل در سطح شرکت برق منطقه           
 . وری حرکت صورت پذيرد است تا با استفاده از آن نتايج در جهت بهبود سازمان و در نتيجه رشد بهره

 
 مقدمه

 . ها و نيازها و عاليق و آمال بشر است ها همزاد با تکامل خواست سير و توسعه و تکامل سازمان
. هش هزينه مبادله استوار بوده استها بر ايده کا گيری سازمان  های دور فلسفه ايجاد و شکل      در گذشته 

دهی بشر مطرح، که     گيری و خدمات   ها به عنوان محل تجمع و مبادله خدمات         کارکرد اساسی سازمان  
در حال حاضر رساالت،    . ها از خدمات بيشتر با هزينه کمتر بوده است           مندی انسان  ماحصل آن بهره  

ها در مقايسه با گذشته محول       معه به سازمان  تری از سوی جا    های به مراتب گسترده    ها و ماموريت   نقش
ها از يک واحد اداری ـ       شده است که از جمله پيامدهای آن، تغيير و تبديل ماهيت و محتوای سازمان             

 . اقتصادی به موجودی زنده و فعال است
تی های دول  ها، هنجارها و انتظارات جامعه از جمله اهدافی است که از مديران سازمان             توجه به خواست  

يابند که   عالوه بر اهداف فنی و اقتصادی مورد انتظار است و مديران دولتی در صورتی توفيق می                     
های خود همواره مدنظر     ارتباط تنگاتنگ و مستمر خود را با جامعه به منظور کسب بازخورد از فعاليت             

لذا با  . ذير است   پ چگونگی تبيين و اثربخشی اين ارتباط با وجود نظام ارزيابی امکان             . داشته باشند 
ها در جوامع امروزی ضرورت دارد که            توجه به اهميت، نقش، جايگاه و گستره کارکرد سازمان             
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ها به نحو مقتضی از عملکرد خود همراه با شناخت نقاط قوت و ضعف در جهت رشد و بهبود                      سازمان
 . سازمانی مطلع شوند

 که انکار يا مقاومت در برابر آن جز تنش و            از ديگر سو، با توجه به تغيير و تحول پرشتاب در جامعه            
 : ها عموماً با دو رويکرد روبرو خواهند بود انزوا چيزی دربر نخواهد داشت سازمان

 . همراهی با تحوالت و به عبارتی انطباق با تغيير) ١
 .دهی به تغييرات تاثيرگذاری بر روند تغييرات و به عبارتی جهت) ٢

های سازمانی و در ادامه گسترش       مين بقا و رشد نيازمند سنجش توانمندي      ها برای تض   بنابراين سازمان 
 . باشد و ارتقای آن می

تراز و با عنايت     های هم  ای خراسان با توجه به جايگاه ممتاز خود در ميان سازمان            شرکت برق منطقه  
ن بهبود  به پيشينه مديريتی خود اين امکان را داشته است که به منظور حفظ جايگاه و ارتقای آ                      

در اين زمينه، تشخيص وضع      . ترين اهداف خود قرار دهد      وری را در رديف مهم      سازمان و رشد بهره   
 . ترين گام در جهت بهبود سازمان است موجود و تبيين جايگاه مطلوب نخستين و مهم

 
 مبانی پژوهشی 

دارد که  های مختلفی وجود      به منظور تشخيص مسايل سازمان و حرکت در راستای بهبود، روش              
ها تجزيه و تحليل     ، سازمان  هر از چندگاه  . باشند ها می  های تشخيص سازمان از اين دسته روش        مدل

های ديگر الزم است     برای تجزيه و تحليلی معتبر، در کنار روش        . شمارند وضعيت خود را ضروری می    
به همين منظور تهيه    ابزار ارائه شده    . نظرات کارکنان سازمان پرسيده شود و مورد بررسی قرار گيرد          

 .شده است
  به منظور کمک به مشاوران بهسازی سازمان طراحی           (ODM)های تشخيص مسايل سازمان       مدل
 : کند تا ها به مشاور بهسازی کمک می اين مدل. اند شده

 .بندی شود اطالعات مربوط به وضعيت سازمانی دسته •
 .درک بهتری از مسايل سازمان به دست آيد •
 . به مسايل سازمان بطور سيستماتيک تجزيه و تحليل شوداطالعات مربوط  •
 .های تحول گشوده شود راه برای تدوين استراتژي •

 
های تشخيص مسايل سازمان که توسط مشاورين بهسازی سازمان مورد              ترين مدل  ای از رايج   نمونه

 : استفاده قرار گرفته است عبارتند از مدل
 ، )Nadler & Tushmanـ   ١٩٧٧(من   ، ندلرو تاش     )Weisbordـ   ١٩٧٦(ويس بورد      

 ) Burk & Litwinـ ١٩٩٢(و برک ـ ليتومن )  Tichyـ ١٩٨٣(تيچی 
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اين . ای دارد   ويس بورد جايگاه ويژه    (ODQ)ها پرسشنامه تشخيص مسايل سازمان       از ميان اين مدل   
 . ستهای متاخر بوده ا بخش مدل توان گفت الهام های بعدی دارد و مي مدل شباهت زيادی به مدل
توان نتايج آن را     ها و فرآيندهای اساسی سازمان است و می         معرف فعاليت . اين مدل نسبتاً ساده است    

 . به نحوی قابل فهم نشان داد
براساس مدل ويس بورد پرسشنامه ديگری ساخته است که تنها              ) Preziosi ـ   ١٩٨٠(پرزيوسی  

با اين وصف   .  است “گرش درباره تغيير  ن”تفاوت آن با مدل ويس بورد، افزودن پنج پرسش در زمينه              
 . توان نوع تکامل يافته پرسش نامه ويس بورد دانست مدل پرزيوسی را می

 . پرزيوسی است_  طراحی ويس بورد (ODQ)شرح زير معرف پرسشنامه تشخيص سازمانی 
ک ها را بر حسب اعداد مختلف از ي        باشد که پاسخ    بيانيه مختلف می   ٣٥ مشتمل بر    ODQپرسشنامه  

اين پرسشنامه هفت جنبه مختلف سازمان      . کنيم گيری می  تا هفت انتخاب کرده و سپس از آنها معدل        
حال از  . دهد ها را مورد توجه قرار می       دهد و هر پنج پرسش يکی از اين جنبه          را مورد توجه قرار می    

 . آيد گيری نموده و عدد مربوط به هر جنبه بدست می  پرسش معدل٥مجموع هر 
های مختلف بدست داده و زمينه شناخت نقاط          دست آمده جايگاه سازمان را با توجه به جنبه         اعداد ب 

 . سازند قوت و ضعف و حرکت در جهت بهبود را مشخص می
 

 . کنيم ها اعداد يک تا هفت را با توجه به معيارهای زير انتخاب می دهی به هريک از بيانيه برای پاسخ
 .درست استنا. ٢   . کامالً نادرست است. ١
 .نظری ندارم. ٤             . تا حدی نادرست است. ٣
 .تا حد زيادی درست است. ٦   .تا حدی درست است. ٥
 . کامالً درست است. ٧

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 
 
کنم به طور روشن بيان شده است و همه اعضاء از            های سازمانی که من در آن خدمت می         هدف .١

 . آنها آگاهی دارند
 .باشرايط محيط منطبق شود آسانی تواندبه می و کار دراين سازمان قابل انعطاف است نحوه تقسيم  .٢
آميز است و کارکنان را در انجام           رفتار مديران اين سازمان با کارکنان به طور کلی حمايت             .٣

 .کند وظايفشان کمک می
 .روابط من با سرپرستم براساس تفاهم کامل است .٤
 .کنند ای مرا فراهم می ام آنها موجبات رشد حرفهای است که انج وظايف شغلی به گونه .٥
کند همواره نکات     نظراتی که سرپرست من درباره مسايل و شيوه انجام کارها ابراز می                   .٦

 .کنند دربر دارد ای برای من و گروهی که با من کار می آموزنده
 .کند اين سازمان در برابر تغييرات مقاومت زيادی نمی .٧
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 .دانم ام وبا توجه به شرايط آنها را مناسب می ودمشارکت داشتههای واحدخ من درتعيين هدف .٨
 .کند ها هموار می تقسيم کار در اين سازمان به نحوی است که زمينه را برای رسيدن به هدف .٩

 .کند ای است که به پيشرفت امور کمک می های رهبری اين سازمان به گونه هنجارها و شيوه .١٠
شته باشم در سازمان همکاری وجود دارد که از وی             هر وقت در ارتباط با کار، مشکلی دا          .١١

 .کمک فکری بگيرم
 .طرح حقوق و مزايا در اين سازمان به نحوی منصفانه تدوين شده است .١٢
اطالعاتی را که برای انجام وظايفم در سطح مطلوب الزم دارم، همواره به آسانی در اختيارم                   .١٣

 .گيرد قرار می
ها و   مشی خط. (کند و رويه جديد وضع می     ) ياستس(مشی   اين سازمان به اندازه کافی خط       .١٤

 ).های موجود پاسخگوی مسايل روز است رويه
 .دانم های اين سازمان به خوبی آگاهی دارم و آنها را منطقی می ها و ماموريت من از هدف .١٥
 .تقسيم کار در اين سازمان مطابق اصول علمی و منطقی است .١٦
 .انجامد های آن می ست و ماالً به تحقق هدفهای دستگاه رهبری اين سازمان موثر ا کوشش .١٧
 .ای است حرفه حال جدی و مبتنی براصول گروه کارم دوستانه و درعين اعضای روابط من باديگر .١٨
 . تروجود دارد ای ونيل به مشاغل پرمسئوليت های زيادی برای ارتقاء حرفه سازمان فرصت دراين .١٩
ام و همبستگی ميان واحدها و کارکنان        اين سازمان ساز و کارهای مناسب برای ايجاد انسج          .٢٠

 .خود دراختيار دارد
اين سازمان در برابر تحول حالت انفعالی ندارد بلکه تحوالت الزم را قبل از اينکه دير شود                      .٢١

 . دهد انجام می
های اين سازمان و چگونگی تعيين آنها برای کارکنان روشن است، احساس عمومی                 اولويت .٢٢

 .وجه به شرايط منطقی استها با ت اين است که اولويت
 .است شده طراحی وظايف وساختار سازمانی واحدی که درآن مشغولم به درستی تدوين و  شرح .٢٣
من با رفتار سرپرست خود آشنايي کامل دارم و برايم روشن است که او چه مواقعی برای                       .٢٤

 .کند راهنمايي من در کارم تالش می
 شبکه ارتباطی و همکاری موثری را        برای انجام وظايف شغلی خود در سطوح مطلوب،               .٢٥

 .ام ايجاد کرده
 .دهم متناسب است کنم با کاری که انجام می حقوق و مزايايي که دريافت می .٢٦
 .شتابند در موارد نياز، واحدهای ديگر سازمان به کمک ما می .٢٧
 .ها دوست دارم در شغلم تغييراتی بدهم بعضی وقت .٢٨
 .متر عالقمند به راهنمايي ديگران هستمگذاری برای واحد زيرنظر خود ک در جريان هدف .٢٩
های آنها   های ارتباط و هماهنگی واحدها در اين سازمان به کوشش          نحوه تقسيم کار و مکانيزم     .٣٠

 .کند در رسيدن به اهدافش کمک می
 .های سرپرستم برای اثرگذاری در فکر من و ديگر همکارانم، برای من قابل درک است کوشش .٣١
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 .خورد  و تعارضات حل نشده در اين سازمان به چشم نمیای از برخوردها هيچ نشانه .٣٢
 .ماند نمی اجرا وبدون ناشناخته کوششی وجودداردوهيچ دراين سازمان برای انجام هرکاری مشوقی .٣٣
 .کند ای است که به رشد و توسعه آن کمک می ريزی وکنترل اموردراين سازمان به گونه برنامه .٣٤
 .اجراکند را ريزی کرده برنامه  برای آن به خوبی برنامهاين سازمان قابليت تحول داردو قادراست .٣٥

 
با توجه به اينکه    . نماييم   گيری کرده و مقدار بدست آمده را درج می         های ارائه شده را معدل     حال پاسخ 

 : گانه سازمانی شامل های هفت هر بيانيه در مورد يکی از جنبه
 ها پاداش. ٢      ها  هدف. ١
 ساز و كارهاي سازماني. ٤      ساختار      . ٣
 روابط. ٦  .  تا حد زيادی درست است. رهبري. ٥
 نگرش نسبت به تغيير. ٧
 . کنيم بندی می ها را تقسيم باشد، به شرح زير اين بيانيه می
 

 ها هدف ها پاداش ساختار
١ ٥ ٢ 
٨ ١٢ ٩ 
١٥ ١٩ ١٦ 
٢٢ ٢٦ ٢٣ 
٢٩ ٣٣ ٣٠ 
 جمع جمع جمع
 معدل معدل معدل

 
ت به نگرش نسب
 تغيير

رهبری روابط  )ها مکانيزم(ساز و کارهای سازمانی 

٦ ٣ ٤ ٧ 
١٣ ١٠ ١١ ١٤ 
٢٧ ٢٤ ٢٥ ٢٨ 
٣٤ ٣١ ٣٢ ٣٥ 
 جمع جمع جمع جمع
 معدل معدل معدل معدل

 
 . گردد ها در جداول مربوطه ارائه می در ادامه نتايج پاسخ
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 ای خراسان شرکت برق منطقه
 گيری پرسشنامه نتيجه

 
 ها هدف ها پاداش ساختار ارساز و ک

 شماره نمره شماره نمره شماره نمره شماره نمره

١ ٤ ٥ ١/٥ ٢ ٤ ٦ ٢/٥ 
٨ ٢/٥ ١٢ ١/٤ ٩ ٥/٤ ١٣ ٢/٥ 
١٥ ٢/٥ ١٩ ١/٥ ١٦ ١/٤ ٢٠ ١/٤ 
٢٢ ٤ ٢٦ ٥/٣ ٢٣ ٩/٤ ٢٧ ٤/٤ 
٢٩ ٣ ٣٣ ٧/٣ ٣٠ ٧/٤ ٣٤ ٥/٤ 
 جمع ٤/٢٧ جمع ٥/٢١ جمع ٢/٢٢ جمع ٤/٢٣

 معدل ٣/٤ معدل ٣/٤ لمعد ٤/٤ معدل ٧/٤

 
 ای خراسان شرکت برق منطقه

 گيری پرسشنامه نتيجه
 

 رهبری روابط نگرش

شماره نمره شماره نمره  شماره نمره
٣ ٤/٤ ٤ ٨/٥ ٧ ٩/٣ 
١٠ ٥/٤ ١١ ١/٥ ١٤ ٩/٤ 
١٧ ٥ ١٨ ٦/٦ ٢١ ٤/٥ 
٢٤ ١/٦ ٢٥ ٨/٥ ٢٨ ٦ 
٣١ ٤/٥ ٣٢ ٢/٣ ٣٥ ٣/٥ 

٦/٢٥  جمع ٤/٢٥ جمع ٥/٢٦ جمع

 معدل ١/٥ معدل ٣/٥ عدلم ١/٥
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 ای خراسان شرکت برق منطقه
 
 

 :ها هدف

کسب و کار ما 
 چيست؟

 : ساختار ٣/٤نمره 

چگونه کارها را 
ايم؟  تقسيم کرده

 ٤/٤نمره 

 :ارتباطات

با تضادهای 
سازمانی چگونه 
برخورد کنيم؟ 

 ٣/٥نمره 

 :رهبری

 هست آيا فردی
که اجزاء سازمان
را در حال تعادل

 : ها پاداش نگاه دارد؟ 

های  آيا مشوق
الزم برای انجام 
همه کارها وجود 

 دارد؟ 

 
:ساز و کارهای سازمانی

ها و فنون مناسب  آيا روش
 برای هماهنگی داريم؟ 

 ٧/٤نمره 

 

نگرش نسبت به تغيير 
 
 ١/٥نمره 

محيط 
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 : گيری نتيجه
ای خراسان نشان     تن از مديران ارشد شرکت برق منطقه         ١٢های ارائه شده بوسيله       دقت در پاسخ  

های سازمانی وضعيت را از حد متوسط باالتر اما نه              باشد که در تمامی جنبه      دهنده اين مطلب می    
 . اند چندان مطلوب دانسته

 .باشد های مختلف سازمانی می  بازه امتيازی جنبه٣/٥ تا حداکثر ٣/٤به عبارتی، از حداقل امتياز 
باشد اما ديدگاه    اين مطلب نشانگر آن است که وضعيت اين شرکت اگر چه در نوع خود پيشرو می                   

دگاه مديران  باشد به عبارتی وضعيت مطلوب در دي       مديران ارشد شرکت فراتر از وضع موجود کشور می        
 .باشد باشد که البته در نوع خود يک عامل مثبت می اين شرکت بيش از تراز کشوری می

های ارتباطات، رهبری و نگرش نسبت       از طرف ديگر در همين بازه بيشترين امتيازها مربوط به جنبه           
بارتی ها دارد و به ع      به تغييرات است که اين شرکت امکان مانور و تحرک بيشتری در اين جنبه                  

 . ها بيشتر داشته و تاثيرگذاری بيشتری دارند های خودرادر اين جنبه مديران شرکت امکان بروز توانايي
باشد که به داليل     ها می  های ساختار، ساز و کارها و پاداش       در مقابل، کمترين امتيازها مربوط به جنبه      

 . مختلف امکان تاثيرگذاری کمتری برای مديران شرکت وجود داشته است
هايي که مديران توانايي تحرک       به ديگر سخن، استفاده از ابزارها، امکانات و منابع انسانی در جنبه              

های سازمانی اين امکان کمتر بوده       بيشتری دارند بهتر و در مقابل در مواردی که به دليل محدوديت            
 محدود کننده به    مضاف بر آن که اين عوامل     . شود اين تحرک کمتر و در نتيجه عدم بهبود ديده می          
دهند که اين مساله خود شرايط بازنگری در ساختار          شکلی ملموس ديگر عوامل را تحت ثاثير قرار می        
 . دهد وظايف و اختيارات را پيش روی مديران قرار می

 
 منابع 

 ١٣٨٠ايران نژاد پاريزی مهدی، سازمان و مديريت از تئوری تا عمل، چاپ پنجم  .١
 ١٣٧٨وری ايران، سال  يت بهرهگزارش مرکز مطالعات مدير .٢
، شرکت ملی نفت ايران طرح راهبردی استقرار و توسعه مديريت                 ١٣٨١خاکی غالمرضا،     .٣
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