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نقطه شروع هر تغییر و بهبودی ، درك و شناخـت کامل از وضعیت موجود و پیداکردن مشکـالت  :چکیده 

آن اسـت که با عنوان عارضه خوانده می شود . با انجام این فرآیند سعی دریافتن معضالت و تنگناهائی داریم 

مان در مسیر رشد باشد. برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی که ممکن است بعنوان سدی مانع حرکت ساز

، شناخت و تشخیص بیماری های واحد صنعتی مقدم بر هر فعالیت واقدامی است چون برای بهبود و نوسازی 

واحد صنعتی راهکاریهای مختلفی مطرح است اینـکه کدامیـک از راهکارها مناسب است و همچنین اولویت 

نیازمند این اسـت که بدانیم راهکار قرار اسـت کدام مشکـل یا مسئله را حـل کند و با کدامیک از آنهاست 

لذا این امر نیازمند تشخیص صحیح و علمی مشکالت و محدودیت های واحد صنعتی برای رشد و توسعه و 

اقدامات افزایش توان رقابت پذیری است و عارضه یابی پاسخ به این نیاز بنیادی و مقدم بر سایر تالش ها و 

از جمله روش های مداخله در مبحث توسعه  یا آسیب شناسی سازمانی  عارضه یابی.بهبود سازمانی است

سازمانی به شمار می رود و شکل گسترده ای از فعالیت برای کشف حقیقت و پیش نیازی برای تالش های 

م های جامع و بزرگ سازمانی محسوب می شود.از آنجائیکه هدف عارضه یابی سازمانی تعامل با سیست

همچون شرکت ها می باشد،بنا بر این حیطه وسیع تری از توسعه سازمانی را شامل می شود و به همین 

دلیل از نظر اصولی به نوبه خود یک مداخله است. این روش به عنوان عامل مهم در توسعه و بهسازی 

  .طراحی شده است سازمانی برای اقدام درست، مناسب و کمک به حذف نقطه کور مدیریتی

 شش بعدی وایزبورد ، مدیریت ،مدلآسیب شناسی سازمانی مدلها، واژه های کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه:

از جمله روش های مداخله در مبحث توسعه سازمانی به شمار می رود و  یا آسیب شناسی سازمانی  عارضه یابی  

ای سازمانی محسوب می شود.از شکل گسترده ای از فعالیت برای کشف حقیقت و پیش نیازی برای تالش ه

آنجائیکه هدف عارضه یابی سازمانی تعامل با سیستم های جامع و بزرگ همچون شرکت ها می باشد،بنا بر این 

حیطه وسیع تری از توسعه سازمانی را شامل می شود و به همین دلیل از نظر اصولی به نوبه خود یک مداخله است. 
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عه و بهسازی سازمانی برای اقدام درست، مناسب و کمک به حذف نقطه کور این روش به عنوان عامل مهم در توس

  .مدیریتی طراحی شده است

نقطه شروع هر تغییر و بهبودی ، درك و شناخـت کامل از وضعیت موجود و پیداکردن مشکـالت آن اسـت که با 

گناهائی داریم که ممکن است بعنوان عنوان عارضه خوانده می شود . با انجام این فرآیند سعی دریافتن معضالت و تن

سدی مانع حرکت سازمان در مسیر رشد باشد. برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی ، شناخت و تشخیص بیماری 

های واحد صنعتی مقدم بر هر فعالیت واقدامی است چون برای بهبود و نوسازی واحد صنعتی راهکاریهای مختلفی 

رها مناسب است و همچنین اولویت با کدامیک از آنهاست نیازمند این اسـت مطرح است اینـکه کدامیـک از راهکا

که بدانیم راهکار قرار اسـت کدام مشکـل یا مسئله را حـل کند و لذا این امر نیازمند تشخیص صحیح و علمی 

پاسخ  مشکالت و محدودیت های واحد صنعتی برای رشد و توسعه و افزایش توان رقابت پذیری است و عارضه یابی

به این نیاز بنیادی و مقدم بر سایر تالش ها و اقدامات بهبود سازمانی است . برخی از واحدهای صنعتی در وضعیت 

نیمه تعطیل بوده و عارضه و مشکالت آنان مشخص و روشن است و زیاد پیچیده نمی باشد ، لذا با یک بررسـی 

دیـت های آنها را تشخیص داد و راهکارهایی نیز سریـع و نه زیـاد عمـیق می تـوان ریـشه مشکالت و محدو

 متناسب با نوع مسائل به آنان پیشنهاد کرد

 مزایای عارضه یابی سازمان

 تعیین نقاط ضعف ، عارضه ها و فرصت های موجود سازمان -

 شناسایی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد سازمان -

 تعریف آموزش ها و پروژه های کاربردی -

 علل تأخیرات پروژه های سازمان -

 محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری -

 تحلیل دقیق ساختار، فرآیند اهداف و استراتژی های سازمان و بهبود آنها -

 تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکالت -

 میزان سهم از بازار و تحلیل رقبای داخلی و خارجی -

 ارگونومی و محیط کارعارضه یابی منابع انسانی،  -

 شرح خدمات عارضه یابی سازمانی -

 

 :بطور کلی مراحل انجام عارضه یابی بشرح ذیل است

 : سازماندهی تیم عارضه یابی1مرحله

 :برگزاری جلسات آموزشی 2مرحله 

 یط بیرونی: گردآوری و طبقه بندی داده های اطالعاتی مورد نیاز در حوزه قابلیت ها و توانمندی ها و مح 3مرحله 

 : تحلیل و نتیجه گیری 4مرحله 

 : تصمیم گیری و تعریف پروژه های بهبود 5مرحله 
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 : تدوین وارائه گزارش نهایی 6مرحله 

 : برگزاری جلسه اختتامیه 7مرحله 

 عارضه یابی در ایران

ود اما دو سال است فرایند عارضه یابی سالهاست که به اشکال گوناگون و با همکاری مشاورین مدیریت انجام می ش

 EFQM که شرکت نوسازی صنایع ایران وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با الهام از الگوی اروپایی

عارضه یابی «به طور رسمی اجرای گسترده این طرح را در سازمانهای متقاضی شروع کرده و این کار را در دو سطح 

 .ی دهدانجام م» عارضه یابی تفضیلی«و » سریع

  تعاریف

سازمان متعالی، به سازمانی گفته می شود که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان، مصرف کنندگان، 

 .کارکنان، سهامداران، تامین کنندگان و جامعه قرار داشته باشد

 .مساله، تفاوت بین آنچه هست یا خواهد بود و آنچه که باید باشد یا می تواند باشد

 .ت از پدیده قابل مشاهده ای است که ناشی از وجود یک مساله بوده و همراه با آن استنشانه، عبار

 .علت، عبارتست از یک دلیل ثابت شده در مورد مساله

 .راهکار، تغییری که می تواند مساله را با موفقیت حذف یا خنثی کند

 :مراحل انجام عارضه یابی به طور کلی به شرح زیر است

 ان مسئله یا مسایل سازمانطرح موضوع و بی -

 کسب موافقت مدیریت ارشد شرکت برای اجرای پروژه عارضه یابی -

 انتخاب مشاورین با تجربه که فعالیتهای قبلی آنها در صنعت مربوطه باشد -

 تشکیل تیم عارضه یابی به منظور ایجاد تفاهم و کسب حمایت و همکاری مدیران -

 ایجاد اعتقاد در مدیران و سایر اعضاانجام آموزشهای اولیه، توجیه و  -

 (تهیه برنامه و انجام عارضه یابی )علت یابی -

 ارائه راهکارهای بهبود -

 تدوین و ارایه گزارش -

     

 عارضه یابی سریع و سطحی

در این نوع عارضه یابی اطالعات کلی سازمان از راههای مصاحبه، پرسشنامه، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری 

ده و سپس محاسبات الزم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری سازمان انجام می شود. سپس ارتباط ش

اطالعات با یکدیگر و وضعیت شاخصهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جایگاه شرکت در محیط بیرونی 

ورد قضاوت قرار می گیرد. در این مرحله در در نهایت عملکرد سازمان م .نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

 .مورد ضرورت انجام بررسی دقیق تر و عمیق تر نیز تصمیم گیری می شود
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 عارضه یابی دقیق و تفضیلی

مرحله است که پس از تصویب پروژه عارضه یابی انجام می شود. مراحل مختلف این فرایند  7این نوع ارزیابی شامل 

 :به ترتیب زیر است

 بررسی ماموریت، چشم انداز، اهداف و استراتژی های سازمان -

گانه داخل سازمان و همچنین قلمرو  9بررسی ساختار، سیستم های اطالعاتی، فرایندها و نتایج آن در حوزه های -

اری آن . نمونه پرسشهای اساسی مربوط به این مرحله که در ادامه مقاله آورده شده است به طور معمول عملکرد ک

 5یا 3یک شرکت را در یک دوره یکساله مورد بررسی قرار می دهد اما به منظور ارزیابی دقیق می توان یک دوره

 .ساله را بطور متوالی مورد بررسی قرار داد

 تحلیل نتایج بررسی ها و ارزیابی ها و جمع بندی ونتیجه گیری -

 تعیین نقاط قوت و ضعف -

 اولویت بندی مشکالت -

 های کلیدی بهبود با توجه به مشکالت اولویت بندی شده و ارایه راهکارهای بهبودتعیین حوزه  -

 تدوین گزارش -

 

 مهم ترین کارکردهای انجام عارضه یابی سازمانی 

 سازمان های پروژه تأخیرات علل شناسایی    •

 سودآوری و وری بهره های شاخص محاسبه    •

 نانکارک و سازمان وری بهره میزان تعیین    •

 آنها بهبود و سازمان های استراتژی و اهداف فرآیند ساختار، دقیق تحلیل    •

 مشکالت بندی اولویت و ضعف و قوت نقاط تعیین    •

 کار محیط و ارگونومی انسانی، منابع یابی عارضه    •

 سازمان عملکرد بررسی برای موجود محیط تحلیل و شناسایی    •

 حل مشکالت علمی راهکارهای تعیین    •

 مؤثر غیر های آموزش های هزینه کاهش و کاربردی های پروژه و ها آموزش تعریف    •

 کاربردی غیر های پروژه در سازمان مالی منابع اتالف از جلوگیری    •

 

  مراحل انجام پروژه های عارضه یابی

 سازمان مسایل یا مسئله بیان و موضوع طرح    -1

 قت مدیریت ارشد برای اجرای پروژه عارضه یابیمواف کسب    -2
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 مدیران همکاری و حمایت کسب و تفاهم ایجاد منظور به یابی عارضه تیم تشکیل    -3

 اعضا سایر و مدیران در اعتقاد ایجاد و توجیه اولیه، آموزشهای انجام    -4

 یابی علت ادامه در و یابی عارضه انجام و برنامه تهیه    -5

 ئه راهکارهای بهبودارا    -6

 گزارش ارایه و تدوین    -7

(:وایزبورد شش بعد اصلی از زندگی سازمانی را ارائه می دهد که Weisbordمدل شش بعدی وایزبورد) -

 عبارتند از:

 هدف گذاری -1

هدف ها نتایج یا حالت های از آینده هستند که وصول به آن مورد نظر می باشد و هیچ برنامه ای بدون 

اهداف سازمانی باید برای همه .ن هدف،معنی ندارد و بدون آن امکان هماهنگی و وحدت عمل ،پیدا نمی شودداشت

اعضا واضح باشد و اعضا باید به اهداف پایبند باشند،حتی اگر آنها دارای فلسفه های کامال متفاوت نسبت به سازمان 

یزابورد بیان کرد که مقاصد و اهداف سازمان باید در ا.ان اهداف و قواعد مقرر،حرکت کنندباشند باید در امتداد هم

راستای با محیط سازمان باشند بنابراین،سازمان باید اهداف خود را با محیط همسو 

انجام  (اهداف به افراد کمک می کنند تا چه رفتارهایی را برای رفع نیازهای سازمانیWeisbord,M,2009کند)

،دست نیافتنی و مفید باشد.اهداف سازمانی تعهد به سازمان را افزایش می دهند.اهداف سازمان باید برای کارکنان

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از اعضای سازمان خواهان نفوذ بیشتری در طول کار خود هستند، و افرادی .دهد

تخاذ ماموریت (سازمان باید ا2003.به گفته الور)ری دارند، متعهد،عالقه مند هستندکه احساس می کنند نفوذ بیشت

همچنین .خاص سازمانی بپردازد وبه آن پایبند باشد.و به حمایت و درك اهداف و ارزشهای کارمندان بپردازند

بنابراین کارکنان باید در هدف گذاری سازمان .سازمان باید به تقویت احساس هدف مشترك در کارکنان بپردازد

 .مشارکت کنند

 رهبری -2

ان در سطوح مختلف فعالیت های سیاسی،اقتصادی،نظامی و فرهنگی،چه در نگاهی به نقش رهبران و مدیر

گذشته و چه امروز نشان می دهد که رهبری و مدیریت همچنان نقشی بسیار مهم و اساسی را در همه ی زمینه 

های پیشرفت و حرکت های اجتماعی به عهده دارند،و بدون توجه به آن نمی توان هدایت یک مجموعه اعم از یک 

رهبری یکی از وظایف مهم مدیریت می باشد و .روه،یک سازمان،یک ملت یاجامعه جهانی را طراحی و تنظیم نمودگ

بعضی از صاحب نظران مدیریت،رمز موفقیت مدیران را در توان رهبری منابع انسانی تحت سرپرستی می 

مهارت هایی است که در تمام سطوح  دانند.مهارت انسان و کار با فراد و رهبری آنان جهت اهداف سازمانی از جمله

وایزبورد بیان می کند که رهبر مسئول نگه داشتن جهبه ها در کنار یکدیگر است.و برای .مدیریت کاربرد ویژه دارد

موفقیت در انجام این عملکرد،نیاز به مدیریت ابعاد رسمی و غیر رسمی سازمان دارد.طبق اظهارات وایزبورد رهبران 

مشکل داردر درون سازمان،و این که چگونه این حوزه ها کل سیستم سازمانی را تحت تاثیر قرار باید از حوزه های 

می دهند،آگاه باشند.این مستلزم این است که رهبران ار نحوه ی استفاده از تئوری سیستم ها آشنا باشند.نظر به 
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را قادر به تشخیص و تصمیم  سیستم ها بر سازمان و وابستگی متقابل روابط متمرکز است.تفکر سیستمی رهبر

 (.Weisbord,M,2009گیری دقیق تر می کند)

 ارتباطات -3

ارتباط یکی از پدیده های است که همه ی جوانب زندگی انسان با آن سروکار دارد.فقط از طریق ارتباط است 

وایزبورد ادعا می کند .دهند که افراد انسانی می توانند باهم مراوده و مرابطه برقرار کرده به حیات اجتماعی خود ادامه

(. روابط موثر باعث دستیابی به اهداف Weisbord,M,2009که کیفیت روابط برای عملکرد سازمان ضروری است)

رتباطات یک مهارت بسیار .ااء و حفظ روابط سازمانی موثر استسازمانی می شود.تیم تنوع و نوآوری به منظور ارتق

ریت کارآمد است. از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را مهم مدیریت و مبنای الزم برای مدی

برای انجام مطلوب وظایف روزانه شان،برقرار و حفظ می کنند.به وسیله ارتباطات،مدیران به حرف دیگران گوش می 

د کار خود دهند و در درك اطالعات الزم برای ایجاد انگیزش در محیط کاری،سهیم می شوند.هیچ مدیری نمی توان

را به خوبی،بدون ارتباطات خوب و مهارت های ارتباطی انجام دهد.برنامه ریزی ،سازماندهی،نظارت و 

کنترل،رهبری،ارزشیابی و تصمیم گیری،بدون برقراری ارتباط مناسب و اثربخش،ممکن نمی باشد.پس ایجاد 

ارتباطات .ل کاهش می دهدبین و یا حداق ارتباطات سالم و موثر،تنش های موجود در مسیر انجام این وظایف را از

 – 2اثرگذاری بر دیگران  -1اهدافی را دنبال می کند که اسکلت و میچل برای آن چهار هدف را در نظر گرفته اند: 

 تمامی در کارکنان. سازمان ساختار تقویت – 4 اطالعات ی مبادله و ارائه،دریافت – 3 عواطف و احساس بیان

 .ق ارتباطات می توانند با یکدیگر در تعامل بوده و به اهداف مطلوب دست یابندطری از سازمانی سطوح

 ساختار سازمانی -4

ساختار سازمانی،چهارچوب سازمان رانشان می دهد .همانگونه که انسان اسکلتی دارد شکل او را مشخص می 

سازمانی،چارچوبی است  کند،سازمان هم دارای ساختار خاصی است که وضعیت آن ها را مشخص می کند.ساختار

که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت های اعضای سازمان،آن را ایجاد می کنند.ساختار سازمانی سازمان هایی 

مختلف،باهم متفاوتند؛زیرا شرایط محیطی،راهبردها و اهدافی که سازمان ها دنبال می کنند،باهم تفاوت 

و فعالیت های سازمانی،رسما،چگونه تقسیم،گروه بندی و هماهنگ ساختار سازمانی مشخص می کند که کار .دارند

.عناصر ساختار .می شود.این ساختار روابطی منظم و منطقی که الزمه ی عملیات کارکنان است به وجود می آورد

 سازمانی عبارتند از:پیچیدگی،رسمیت،تمرکز

 پاداش – 5

ی وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازا

نیل به اهداف سازمانی صرف می کند،وبه تالفی یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های جدیدتر و بهتر،سازمان به 

فرد پیش از انجام کار به پاداش یا بازده آن توجه می کند.پاداش عامل مهمی است که بر رفتار .فرد پاداش می دهد

 ثر می گذارد.اهداف نظام پاداش را می توان بدین ترتیب طبقه بندی نمود:کارکنان ا

 الف.کاهش هزینه های سازمان

 ب.ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی

 ج.ایجاد انگیزه در نیروی انسانی
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  مفید های مکانیسم – 6

یستم های اطالعاتی است که درجهت مکانیسم های مفید شامل برنامه ریزی،کنترل،بودجه بندی، و س

جزء اصلی مکانیسم های مفید توانایی آن برای فعال کردن افراد به انجام .برآورده ساختن اهداف سازمانی می باشند

 .(Weisbord,M,2009کاری است که ارزشمند در نظر گرفته شده است)

 سه ویژگی از مکانیسم های مفید عبارتند از:

 یکپارچگی کار کمک به هماهنگی و یا -

 کمک به ارزیابی کار سازمان -

 کمک در برخورد با مسائلی که قبال با آن برخورد نشده است -
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