
 
 پژوهشنامه ي مديريت اجرايي

پژوهشي–علمي   
1394، نيمه ي  اول سيزدهم  سال هفتم، شماره ي   

 در صنعت قطعه سازي طراحي يك مدل رشد سازماني
  با استفاده از رويكرد پويايي سيستمخودرو

0Fغفّـار تـاري

∗ 

1F ناصر فقهي فرهمند

∗∗ 

2F هوشنگ تقي زاده

∗∗∗ 

3F عليرضا بافنده زنده

∗∗∗∗ 
 20/6/1394  تاريخ پذيرش: 25/11/1393تاريخ دريافت:

 چكيده
رشد و سودآوري از اهداف مهم و اولين اولويت استراتژيك براي اكثر شركتها ميباشد كه اين امر اهميت رشد 

شركتها براي مديران ارشد را نشان ميدهد. ولي عليرغم اهميت رشد شركتها در تجارت، در مورد طبيعت و چگونگي 
 در صنعت قطعه طراحي يك مدل رشد سازمانيرشد شركتها مطالب اندكي شناخته شده است. هدف اين تحقيق 

روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي ميباشد. جامعه آماري  مي باشد.  با استفاده از رويكرد پويايي سيستمسازي خودرو
 شركت تشكيل 186اين تحقيق را كليه شركتهاي قطعهسازي عضو انجمن قطعهسازان استان آذربايجان شرقي شامل 

جهت تعيين براي جمع آوري اطالعات  شركت بصورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 126ميدهند كه تعداد 
 897/0آلفاي كرونباخ از يك پرسشنامه با ضريب مهمترين متغيرهاي موثر در رشد سازماني (تعيين مرز سيستم) 

استفاده شده است. سپس با استفاده از نظرات خبرگان روابط بين متغيرها شناسايي شده (فرضيه سازي پويا) و با 
استفاده از نمودار حلقههاي علّي و دياگرامهاي جريان يك مدل رشد سازماني شبيه سازي شده است. براي سنجش 

سناريوهاي حذف يارانه و تغييرات نرخ اعتبار مدل از اطالعات شركت چرخشگر استفاده شده و پس از تاييد اعتبار مدل، 
 بهره بانكي شبيه سازي و اثرات آنها بر رفتار مدل مورد بررسي قرار گرفته است.
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1. 0Bمقدمه 
موجوديت شركت زنده و فعال، همانند همه سازمانها، براي بقاء و بهبود وضع 

خويشتن است، يعني از تمام توان بالقوه خود استفاده مي كند و تا آنجا كه ميسر است و 
توان آن را دارد، گسترش مي يابد. با اينكه اكثر شركتهاي كوچك در كشورهاي در حال 
توسعه هرگز به بيش از چند نفر توسعه نمي يابند، ولي برخي از آنها رشد سريع و قابل 

4Fتوجهي را تجربه ميكنند (نيكتر و گلدمارك

). امروزه رشد شركتها يكي از 2009، �
مباحث داراي اهميت ويژه در مديريت است، چون معموالً رشد بيانگر مقبوليت و 

5Fموفقيت شركت ميباشد(فيزر و ويالرد

� ،1990.( 
بررسي رشد شركت طبيعتاً يك موضوع نامتجانس است. تفاوت در اقدامات 

صورت گرفته براي مطالعات رشد سازماني، تفاوت در شاخصهاي رشد، تفاوت در اندازه 
گيري رشد سازماني در طول زمان، تفاوت در رويههاي رشد شركتها (رشد ارگانيك در 

مقابل تملك و ادغام با ديگران) و تفاوت در شركتها و محيطشان همگي جنبههاي 
6Fمهمي از پديده رشد سازماني هستند (دلمار، ديويدسون و گارتنر

). اين عوامل 2003، �
باعث ناكامي در تشكيل بدنه كاملي از  دانش در اين زمينه شده است. يك دليل ديگر 
 در اين عدم انسجام وجود رويكردهاي مختلف در ارتباط با موضوع رشد سازماني است.

7Fهمانگونه كه بوتازي و همكاران

8F) و سفيس و همكاران2002 (�

) تأكيد 2001 (�
كردهاند يك خالء مهم در ادبيات مربوط به رشد شركتها به ويژه بر اساس تئوري رشد 
تصادفي وجود دارد. يكي از داليل اين امر، عدم وجود يك منطق نظري متقاعد كننده 

براي الگوهاي متفاوت رشد مشاهده شده در مطالعات تجربي مي باشد. از اين رو، عوامل 
زمينه ساز الگوهاي رشد شركتها هنوز كشف نشده باقي مانده است و هنوز مطالب 

زيادي براي بررسي در مورد عوامل موثر بر الگوهاي رشد و چگونگي رشد اين عوامل در 
 طول زمان وجود دارد.

از طرف ديگر پديده رشد سازماني، سيستمي متشكل از پارامترها و متغيرهاي 
زيادي ميباشد كه رشد سازماني با آنها در تعامل متقابل قرار دارد، از آنها اثر ميگيرد و 
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بر آنها اثر ميگذارد. براي درك منشاء و راه حل هاي مسائل مدرن و پيچيده، بايد از 
تفكر سازمان يافته اي كه بيشتر با نام تفكر سيستمي معروف است استفاده شود. اما 

تاكنون با چنين رويكردي به مسئله رشد سازماني پرداخته نشده و تعامالت بين عوامل 
مختلفي كه منجر به رشد سازماني ميشوند مورد توجه قرار نگرفته اند. لذا در اين 

مدل رشد سازماني در صنعت قطعه سازي خودرو با استفاده از رويكرد تحقيق يك 
 پويايي سيستم تبيين و ارائه شده است.

2. 1Bادبيات نظري 
دو رويكرد متفاوت در تئوريهاي رشد شركتها وجود دارد؛ يكي تئوري 

9Fقطعيت

10F و ديگري نظريه رشد تصادفي�

11F (ماريس�

-). نظريه قطعيت رشد شركت1979، �
12Fها را بر مبناي الگوهاي ويژه اي از علت و معلولها تشريح ميكند (ماريس و مولر

� ،
13F) در حاليكه نظريه تصادفي ادعا ميكند كه رشد شركتها شانسي است (مانكه1980

� ،
). اعتبار نظريه تصادفي در چند دهه گذشته در محافل دانشگاهي مورد جدل 1974

بررسي ادبيات نظري نشان مي دهد كه در سال هاي اخير تحقيقات واقع شده است. 
فراواني در ارتباط با رشد و عملكرد پس از تأسيس شركتها انجام شده است. از آن 

14Fجمله جانگ

) حالتهاي رشد و سودآوري رستورانها را مورد بررسي قرار داده 2011 (�
است. نتايج تحقيق وي نشان ميدهد كه شركتهايي كه بر سودآوري تمركز ميكنند 
در مقايسه با شركتهايي كه بر رشد تمركز ميكنند، به احتمال زياد به رشد همراه با 

15Fسودآوري دست مييابند. پارك و جانگ

) فرآيند ادغام و اكتساب و رشد 2011 (�
شركتها را بررسي كردهاند. آنها در اين تحقيق دريافتند كه الگوهاي رشد بعد از ادغام و 
اكتساب در بين شركتهاي با اندازه مختلف و در طي دورههاي زماني مختلف (از يك تا 

16Fپنج سال بعد از ادغام و اكتساب)، متفاوت است. رحمان

) در تحقيق خود به 2011 (�

                                                           
1. Deterministic 
2. Stochastic 
3 . Marris 
4 . Marris and Mueller 
5 . Mancke 
6. Jang 
7 . Kwangmin Park and SooCheong (Shawn) Jang 
8 . Mohammad M. Rahaman 
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17Fبررسي رابطه تأمين منابع مالي و رشد شركت پرداخته است. چادوري

) نقش 2011 (�
ميانجي پيچيدگي ناشي از مشتري را در روابط بين ساختار و رشد شركتهاي جوان 

18Fبررسي كرده است. تيتوس، كوين و اسلوين

) رابطه بين فرآيندهاي استراتژيك 2011 (�
19Fو رشد شركت را بررسي كردهاند. پارك و جانگ

) الگوهاي رشد رستورانها را 2010 (�
در ارتباط با اندازه آنها و بينالمللي كردن، بعد از كنترل بلندمدت و كلي اهرم بدهي، 

20Fسود انباشته و فرصتهاي رشد بررسي كردهاند. كواد و همكارانش

) در تحقيقي 2011 (�
تحقيقي با عنوان «فرآيندهاي رشد شركتهاي توليدي ايتاليايي» به بررسي تجربي 

21Fچندبعدي رشد شركتها پرداختهاند. لي

) نقش دوگانه تحقيق و توسعه - 2010 (�
شامل توليد دانش و ارتقاي شايستگي تكنولوژيكي- و داللت آن بر تكامل ذاتي بهرهوري 

22Fتحقيق و توسعه و الگوهاي رشد شركت بررسي كرده است. مودامبي و سويفت

�) 2011 (
) به بررسي رابطه بين مديريت فعال تحقيق و توسعه و رشد شركت پرداختهاند. 2011(

23Fهيون و پترونيا

) اثرات سن، اهرمهاي مالي و رشد شركت را بررسي كرده اند.  2010 (�
 در تحقيق خود به بررسي حقايق و شواهد تجربي درباره پوياييهاي �24F)2010گيل (

25Fشركت، چرخه تجاري و رشد پرداخته است. كواد و تروئل

) رقابت بين شركتي 2013 (�
26Fو رشد شركتها را به منظور تعيين تأثير رقابت بر رشد بررسي كردهاند. لوتمر

�� 
) در تحقيق خود به بررسي مكانيك رشد شركتها پرداخته است. وي عقيده 2010(

دارد كه توزيع پارتو شكل اندازه شركتها ميتـواند از رشد تصادفي بهرهوري يا تجمع 
27Fاتفاقي سرمايه به وجود آيد. گودارد و همكاران

) به بررسي منابع تفاوت در 2009 (��
28Fسودآوري و رشد شركتها پرداختهاند. ايندرست و مولر

) تأمين مـالي در 2009 (��
مرحله اوليه و رشد شركتها در صنايع جديد را بررسي كرده اند. كاسيا، كولومبلي و 

                                                           
1 . Sanjib Chowdhury 
2 . Varkey K. Titus Jr., Jeffrey G. Covin and Dennis P. Slevin 
3. Park and Jang 
4. Coad et al. 
5. Lee 
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12 . Roman Inderst and Holger M.Mueller 



 
 17 ...   .................... در صنعت قطعه سازيطراحي يك مدل رشد سازماني

 

 
 

29Fپالياري

) به بررسي تأثير منابع دانش خارجي بر رشد شركت پرداخته اند. نيكتر 2009 (�
30Fنيكتر و گلدمارك

) در تحقيقي به بررسي رشد شركتهاي كوچك در 2009 (�
كشورهاي در حال توسعه پرداختهاند. به عقيده آنها، با اينكه اكثر شركتهاي كوچك در 
كشورهاي در حال توسعه، هرگز به بيش از چند نفر توسعه نمييابند، با اين حال برخي 

31Fاز آنها، رشد سريع و قابل توجهي را تجربه ميكنند. كومين و موالني

) يك 2009 (�
مدل رشد درونزا ارائه كردهاند كه تكامل رشد بهرهوري در سطح جامع و سطح شركت را 

32Fدر دوره بعد از جنگ توضيح ميدهد. ورل، هيوسيگ و داولينگ

) در تحقيق 2009 (�
خود اثر متقابل شدت تحقيق و توسعه و سن شركتهاي در حال رشد تكنولوژي محور 

33Fدر آلمان را بررسي كردهاند. كواد و رائو

) رابطه بين نوآوري و رشد فروش 2008 (�
شركتهاي فعال در صنايع با تكنولوژي باال را بررسي كردهاند. آنها بيان كردهاند كه يك 
شركت به طور متوسط تنها رشد نسبتاً كمي را تجربه ميكند و ممكن است رشد آن به 
دليل پارهاي داليل باشد كه احتمال دارد به فعاليتهاي نوآورانه مربوط باشد يا نباشد. 

34Fلنگ برگ

) تأمين مالي بهينه براي شركتهاي در حال رشد را بررسي كرده 2008 (�
35Fاست. آلفارانو و ميالكويچ

) به بررسي رابطه رقابت كالسيك با ويژگيهاي آماري 2008 (�
آماري رشد شركتها پرداختهاند. مفهوم كالسيك رقابت بر اين ايده استوار است كه 

كارآفرينان سرمايه خود را به بخشها يا فعاليتهاي تجاري سودآور تخصيص ميدهند و 
از ميانگين نرخ سودآوري به عنوان شاخصي در تصميم گيريهاي سرمايهگذاري خود 

) در تحقيقي به بررسي تأثير سرمايه اوليه در 1386استفاده ميكنند. مدهوشي و تاري (
) در 1385بقاي شركتهاي توليدي كوچك و متوسط در ايران پرداختهاند. تاري (

تحقيق خود به بررسي تأثير ويژگيهاي شركت در بقاي شركتهاي توليدي كوچك و 
) تأثير ويژگيهاي صنعت بر بقاي 1389متوسط پرداخته است. مدهوشي و نصيري (

 شركتهاي تازه وارد در صنايع تبديلي استان مازندران را بررسي كردهاند.

                                                           
1 . Lucio Cassia, Alessandra Colombelli and Stefano Paleari 
2 . Simeon Nichter And Lara Goldmark 
3 . Diego Comin and Sunil Mulani 
4 . R. Wöhrl, S. Hüsig and M. Dowling 
5 . Alex Coad and Rekha Rao 
6 . Nisan Langberg 
7 . Simone Alfarano and Mishael Milaković 
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3. 2Bروش تحقيق 
 از نظر روش انجام تحقيق، از نوع وتحقيق حاضر ازلحاظ هدف، بنيادي 

توصيفي- تحليلي ميباشد. جامعه آماري اين تحقيق را كليه شركتهاي قطعهسازي عضو 
 شركت تشكيل ميدهند كه 186انجمن قطعهسازان استان آذربايجان شرقي شامل 

 شركت بصورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در اين تحقيق با 126تعداد 
مرور پيشينه تحقيق عواملي كه بالقوه ميتوانند بر رشد شركتها تأثير بگذارند استخراج 

از مهمترين متغيرها و پارامترهاي موثر در رشد سازماني  جهت تعيين شده است. سپس
روايي آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تأييد يك پرسشنامه استفاده شده است كه 

 محاسبه و تأييد شده است. بدين 897/0قرار گرفته و پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ 
ترتيب مهمترين عوامل مشخص شده و به عنوان ورودي هاي مدل در نظر گرفته شده 

 رشد با استفاده از پويايي مدلاند (تعيين مرز سيستم). در مرحله بعد به منظور طراحي 
سيستم، از نظرات خبرگان استفاده شده و روابط بين متغيرها شناسايي شده است 

(فرضيه سازي پويا). سپس با استفاده از نمودار حلقههاي علّي و دياگرامهاي جريان يك 
مدل شبيه سازي شده از سيستم ايجاد شده است. بعد از آن مدل طراحي شده از نظر 

ساختار و رفتار اعتبارسنجي شده، سپس براي تست در دنياي واقعي در شركت 
 چرخشگر به عنوان پايلوت اجرا و مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

4. 3Bايجاد مدل 
هدف اصلي اين تحقيق تبيين و ارائه مدل رشد سازماني در صنعت قطعه 

با انتخاب مهمترين سازي خودرو با استفاده از رويكرد پويايي سيستم مي باشد. لذا 
 ) مشخص شده است. 1عوامل اثرگذار، مرز مدل به صورت جدول (

 جدول شماره ي يك -  تعيين مرز مدل
 متغيرهاي برون زا متغيرهاي درون زا

 تجربيات قبلي مديران شركت
 سرمايه (سرمايه ثابت و سرمايه در گردش)

 تكنولوژي (بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد و پيشرفته)
 مهارت هاي مديران

 نوآوري
 روابط اجتماعي مديران شركت (در جذب مشتري و ...)

 شهرت و خوش نامي شركت

 نرخ ارز
 تورم

 نرخ بهره بانكي (نرخ وام)
 يارانه ها
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پس از تعيين مرز مدل، روابط بين متغيرها با استفاده از نظر خبرگان ترسيم و 
فرضيه پويا ايجاد شده است. تدوين فرضيههاي پويا از طريق نمودارهاي حلقههاي علّي 
و دياگرام انباشت و جريان صورت ميگيرد. نمودارهاي علّي نقشههاي سادهاي هستند 

كه نشاندهنده ارتباط علّي بين متغيرها ميباشند كه با پيكانهايي از يك علّت به 
36Fسمت يك معلول رسم ميشوند (استرمن

) نمودار علّي- حلقوي را 1). شكل (2000، �
 نشان مي دهد.

 
 شكل شماره ي يك - نمودار حلقه هاي علّي

بعد از رسم حلقههاي علّي مدل، براي اينكه تجزيه و تحليل بهتري بر روي 
مدل امكان پذير باشد از دياگرام جريان استفاده ميشود. دياگرام انباشت و جريان به 

تصوير كشيدن متغيرهاي مدل به شيوهاي است كه طي آن فرآيندهاي تجمع و جريان 

                                                           
1 . Sterman 

دم یلبق تایبرجت تکرش ناری

ه هکبش رد تیوضع یا
یعامتجا

ذج یرتشم ب

شورف

دیلوت دشر) 

+
+

+
دم یعامتجا طباور ناری +

هم ه ترا دم یا ناری

+

تکرش هیامرس

یژولونکت زا یریگ هرهب) یژولونکت
دج یاه دی +(هتفرشیپ و 

+

ذگ هیامرس و قیقحت رد یرا
هعسوت

+

یروآون
+

+

تکرش یمان شوخ و ترهش

+ هنارای دیلوت رب 

دنا -لاغتشا تکرش هزا

+

+

دش مامت تمیق ه --

هنیزه راشف زا یشان مّروت

+

وردوخ یاضاقت

وردوخ تاعق یاضاقت

جراخ زا تاعطق تادراوزرا خرن

تارداص

+

-

-

+

+

دمآرد هنارس 

+

+

+

+
-

+

یکناب هرهب خرن

+

R 6

R 4

R 5

-R 3

ابقر دورو
+

ذج تعنص تیبا

+

-

R 1

التخا هیامرس تشگزاب خرن ف
یکناب هرهب خرن و

-

هیامرس تشگزاب خرن

+

ذگ هیامرس هزیگنا یرا

+

+

+

التخا شورف و اضاقت حطس ف

-

+

+
R 2

R 1

R 2

دیلوت وردوخ 

+

+
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اطالعات و مواد مشخص شوند. در واقع نمودار حلقههاي علّي بر ساختار بازخوردي يك 
سيستم تأكيد ميكنند و دياگرام انباشت و جريان بر ساختار فيزيكي اساسي آن تأكيد 

). با توجه به روابط بين متغيرها و نمودارهاي علّي 88، 1379ميكنند (حميدي زاده، 
) ارائه شده 2حلقوي ايجاد شده، نمودار انباشت و جريان ترسيم و به صورت شكل (

 است.

 
 شكل  شماره ي دو - نمودار انباشت و جريان

5. 4Bتست مدل 
يكي از مهمترين مراحل در پويايي سيستمها بررسي اعتبار مدل است. از نظر 
فلسفي اعتبار يك مدل عبارت است از ميزان تناسب مدل با سيستم حقيقي با رعايت 

37Fمسائل و نقاط بحراني(بارالس و كارپنتر

). تعيين اعتبار مدل در دو بخش انجام 1990، �
- آزمون هاي اعتبار ساختار مدل كه تناسب و معني دار بودن ساختار مدل 1مي شود: 

- آزمون هاي رفتار سيستم كه شباهت رفتار مدل را با سيستم 2را بررسي مي كند. 
38Fحقيقي بررسي مي كند (بارالس

 اعتبار سنجش براي). در اين تحقيق 1996 و 1989، �
 به نهايي حد آزمون اجراي دليلاز آزمون حد نهايي استفاده شده است.  مدل ساختار

 در مدل رفتار از دور بسيار نهايي شرايط قبال در مدل رفتار كه است ايده اين سبب
 . نباشد عادي شرايط

                                                           
1 . Barlas and Carpenter 
2 . Barlas 

مروت

هنارای زرا خرندیلوت رب 

دیلوت
دیلوت خرن

تادراو

تارداص

لاغتشا
لاغتشا خرن

اضاقت

التخا شورف و اضاقت حطس ف

مجح شورف 

ابقر

شورف غلبم

تمیق طسوتم

دوس
دوس خرن

هیامرس

یژولونکت

هیامرس تشگزاب خرن

یکناب هرهب خرن

التخا خرن ف

ذگ هیامرس خرن یرا

ذگ هیامرس و قیقحت رد یرا
هعسوت

یروآون

ه هکبش یعامتجا یا

دم یعامتجا طباور ناری

هم ه ترا دم یا تیری

ذج یرتشم ب

دم یلبق تایبرجت ناری

دش مامت تمیق ه تمیق رییغت خرن
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5.1. 5Bآزمون اعتبار ساختار مدل 
در اين تحقيق جهت انجام آزمون حد نهايي مقدار نرخ تورم و نرخ بهره در 

 متغيرهاي رفتارحالتهاي حدي مختلف (بسيار زياد و بسيار كم) تغيير داده شده و 
  شده است. بررسي اصلي

5.1.1. 6Bتغييرات نرخ تورم 
با توجه به روابط منطقي بين تورم و قيمت تمام شده، با افزايش تورم، قيمت 

تمام شده افزايش و با كاهش تورم قيمت تمام شده نيز كاهش مي يابد. همچنين انتظار 
مي رود كه با افزايش نرخ تورم، مقدار توليد كاهش يافته و با كاهش آن مقدار توليد 

) مقادير قيمت تمام شده و توليد در سه سطح نرخ 4) و (3افزايش يابد. در شكل هاي (
  درصد محاسبه و رسم شده است. 50 و 30 ، 5تورم 

 
شكل شماره ي سه - مقادير قيمت تمام شده (بر حسب هزار ريال) در 

 سطوح مختلف نرخ تورم
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213

0.05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

0.3 2 3 3 4 5 6 8 1 1 1 1 2 3 3

0.5 2 3 5 7 1 1 2 2 4 6 8 1 2 3

050000100000150000200000250000300000

Time (Year)

Total Price

0.05

0.3

0.5
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 مقادير توليد در سطوح مختلف نرخ تورمشكل شماره ي چهار - 
) مالحظه مي گردد نرخ تورم رابطه مستقيمي با 3همانگونه كه در شكل (

قيمت تمام شده دارد. يعني با افزايش نرخ تورم، قيمت تمام شده نيز افزايش يافته 
) نشان مي دهد كه با افزايش نرخ تورم، ميزان توليد كاهش 4است. همچنين شكل (

يافته است و اين با انتظارات محقق مطابق است يعني نرخ تورم تاثير منفي بر توليد و 
 درنتيجه بر رشد دارد.

5.1.2. 7Bتغييرات نرخ بهره 
با توجه به روابط بين متغيرها در نمودار علّي حلقوي انتظار ميرود كه با 

در زمان افزايش نرخ بهره بانكي ميزان سرمايه گذاري و توليد در شركتها كاهش يابد. 
 درصد بوده است. لذا جهت آزمون حد نهايي اين 15انجام تحقيق مقدار نرخ بهره حدود 

با استفاده از  درصد تغيير داده شده و 5 درصد و خيلي كم 30نرخ به مقدار خيلي زياد 
مدل شبيه سازي شده در اين تحقيق، مقادير سرمايه و توليد محاسبه شده و در شكل 

 ) ارائه شده است.6) و (5هاي (

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.05 50 77 1E 2E 3E 3E 4E 4E 4E 4E 2E 1E 3E 6E

0.3 50 77 1E 2E 3E 3E 3E 3E 3E 2E 1E 49 1E 2E

0.5 50 77 1E 2E 3E 3E 3E 3E 2E 2E 95 42 87 2E

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

Time (Year)

Total Production

0.05

0.3

0.5
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 شكل شماره ي پنج- مقادير سرمايه گذاري در سطوح مختلف نرخ بهره

 
 شكل شماره ي شش- مقادير توليد در سطوح مختلف نرخ بهره

فزايش نرخ بهره بانكي از همانگونه كه در شكل هاي فوق مالحظه مي شود با ا
 درصد مقدار سرمايه گذاري و توليد كاهش يافته است و اين از نظر 30 درصد به 15

 درصد مقدار 5 درصد به 15منطقي با انتظارات محقق تطابق دارد. اما با كاهش آن از 
با سرمايه گذاري و توليد تغيير نيافته است. اين امر ميتواند به اين دليل باشد كه 

افزايش نرخ بهره بانكي، سرمايهها به سمت سرمايهگذاري در بانك كه سرمايه گذاري 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.05 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56

0.15 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56

0.3 50 49 49 49 49 50 50 51 52 52 53 53 53 53

44000
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000

Time (Year)

Investment

0.05

0.15

0.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.05 5 7 1 2 3 3 3 3 3 2 1 4 9 2

0.15 5 7 1 2 3 3 3 3 3 2 1 4 9 2

0.3 5 7 1 2 2 2 2 1 1 7 2 6 1 2

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

Time (Year)

Production

0.05

0.15

0.3
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ايمن و بدون ريسك است سوق پيدا كرده و از صنعت خارج ميشوند. لذا سرمايه صنايع 
كاهش پيدا كرده و در نتيجه منجر به كاهش توليد ميشود. اما با كاهش نرخ بهره (و 
نرخ سپرده گذاري در بانك) مقدار سرمايه گذاري در صنعت و توليد تغيير نمييابد و 
اين ميتواند به دليل سرمايهگذاري در بخشهاي جايگزين با ريسك كم مانند بخش 

 مسكن و زمين و يا اهدافي مانند سفته بازي باشد.
5.2. 8Bمدل:  رفتار آزمون اعتبار 

اعتبار رفتار مدل مورد بررسي قرار گرفته است.  ساختار، اعتبار سنجش از بعد
 1380تغييرات متغيرهاي اصلي مدل در سالهاي  از حاصل اطالعات با مدلبدين منظور، 

 در شركت چرخشگر اجرا و ميزان رشد حاصل شده در نتيجه اجراي مدل با 1390تا 
 كه است ذكر رشد واقعي مشاهده شده در اين شركت مقايسه شده است. الزم به

 از حاصل دادههاي و حقيقي سيستم دادههاي بين نظير به نظير و دقيق رابطه برقراري
 روش سازي، شبيه روشهاي اكثر برخالف زيرا ندارد، لزومي مدل اعتبار بررسي براي مدل

 تصادفي يا خارجي داخلي، جزئيات تمام كارگيري به دنبال به سيستم پويايي شناسي
 بلكه ،)1989(بارالس،  نيست كوتاه زمان مدت در بيني پيش براي حقيقي محيط
 در بنابراين،. دارد مدنظر را مدت بلند در حقيقي سيستم پويايي و رفتاري الگوي بررسي
 هدف جزئي، دادههاي تطابق كنترل جاي به سيستم پويايي مدلهاي اعتبار بررسي
 نتايج بررسي اعتبار .است حقيقي سيستم با مدل رفتاري الگوي كلي انطباق بررسي

 رفتار مدل در ادامه آمده است.
5.2.1. 9Bحجم فروش 

) مقادير واقعي فروش و مقادير حاصل از مدل شبيه سازي شده 7در شكل (
 باهم مقايسه شده است.
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 شكل  شماره ي هفت- مقايسه فروش واقعي و فروش شبيه سازي شده توسط مدل
همانگونه كه در شكل فوق مالحظه مي شود روند مقادير فروش شبيه سازي 

شده به وسيله مدل با روند فروش واقعي شركت همراستا بوده و اين نشان دهنده اعتبار 
 رفتار مدل مي باشد.

10B2-2-5تعداد توليد- 
) مقادير واقعي توليد و مقادير حاصل از مدل شبيه سازي شده 8در شكل (

 باهم مقايسه شده است.

 
 شكل شماره ي هشت- مقايسه توليد واقعي و توليد شبيه سازي شده توسط مدل

1 2 3 4 5 6 7 8

Actual 404 877 2E+ 2E+ 3E+ 3E+ 3E+ 1E+

Model 523 808 1E+ 2E+ 3E+ 3E+ 3E+ 3E+

0
100000
200000
300000
400000

Time (Year)

Sale Volume

Actual

Model

1 2 3 4 5 6 7 8

Actual 3513 8226 2E+0 2E+0 3E+0 3E+0 2E+0 1E+0

Model 5000 7781 1E+0 2E+0 3E+0 3E+0 3E+0 3E+0

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

Time (Year)
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Actual

Model
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همانگونه كه در شكل فوق مالحظه مي شود روند مقادير توليد شبيه سازي 
شده به وسيله مدل با روند فروش واقعي شركت همراستا بوده و اين نشان دهنده اعتبار 

 رفتار مدل مي باشد.
6. 11B(تدوين سناريو) طراحي و ارزيابي سياست 

يكي از اهداف مدلسازي سيستمهاي پويا بررسي سياستهاي بالقوه مختلف براي 
بهبود عملكرد سيستم است. از بين اين سياستها، سياستي كه بهترين نتايج را ارائه دهد 

39Fبراي اجرا در سيستم انتخاب ميشود (شي و گيل

 اعتبار بررسي از پس). لذا 2005، �
 ميتوان از آن براي طراحي و ارزيابي سياستهاي مختلف در جهت بهبود سيستم مدل

استفاده نمود. بدين منظور، در تحقيق حاضر پس از تأييد اعتبار مدل، از آن براي اجراي 
 درو نتايج رفتار مدل   استفاده شدهساله  سهزمانيآزمايشي شبيه سازي در يك دوره 

 ه است.شد ارائه نمودارهايي قالب
6.1. 12Bسناريو اول: حذف يارانه 

6.1.1. 13Bسناريو حذف يارانه و اثر آن بر قيمت تمام شده 
همانگونه كه در تدوين روابط علّي و معلولي بيان شد كاهش يا حذف يارانه باعث 

) مقادير قيمت تمام شده تحت 9افزايش قيمت تمام شده كاال خواهد شد. در شكل (
 شرايط عادي مدل و تحت سناريو حذف يارانه باهم مقايسه شده است.

                                                           
1 . Shi and Gill 
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 شكل شماره ي نه- سناريو حذف يارانه و اثر آن بر قيمت تمام شده
همانطور كه در شكل فوق مالحظه مي شود، با حذف يارانه قيمت تمام شده 

 محصوالت افزايش مي يابد و اين مطابق با انتظارات است.
6.1.2. 14Bسناريو حذف يارانه و اثر آن بر اشتغال 

) مقادير اشتغال تحت شرايط عادي و تحت سناريو حذف يارانه آورده 10در شكل (
 شده است.

total price
60,000

45,000

30,000

15,000

0 2 2 2 2 2 2
2

2
2

2

2

2

2

1 1 1 1 1 1
1

1
1

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Time (Year)

total price : CURRENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
total price : HAZFE YARANE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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 شكل شماره ي ده- سناريو حذف يارانه و اثر آن بر اشتغال

همانگونه كه در شكل فوق مالحظه مي شود، با حذف يارانه اشتغال در ابتدا 
 كاهش و سپس افزايش مي يابد.

6.1.3. 15Bسناريو حذف يارانه و اثر آن بر توليد 
) مقادير توليد در شرايط عادي و در شرايط حذف يارانه شبيه 11در شكل (

 سازي شده است.
 

Occupation
1,000

750

500

250

0

2
2

2
2

2
2 2 2 2 2 2 2 2

1
1

1
1

1
1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Time (Year)

Occupation : CURRENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Occupation : HAZFE YARANE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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 شكل شماره ي يازده- سناريو حذف يارانه و اثر آن بر توليد

همانگونه كه در شكل فوق ديده مي شود، با حذف يارانه، مقدار توليد تفاوت 
 چشمگيري نداشته است.

6.1.4. 16Bسناريو حذف يارانه و اثر آن بر سرمايه گذاري 
) مقادير سرمايه گذاري در شرايط عادي و در شرايط حذف يارانه 12(شكل در 

 شبيه سازي شده است.
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 شكل شماره ي دوازده- سناريو حذف يارانه و اثر آن بر سرمايه گذاري

همانگونه كه در شكل فوق مالحظه مي شود، حذف يارانه تاثيري بر سرمايه 
 گذاري نشان نمي دهد.

6.2. 17Bسناريو دوم: تغييرات نرخ بهره بانكي 
همانگونه كه در روابط علّي و معلولي بين متغيرها تحليل شد، با افزايش نرخ 

بهره بانكي، سرمايه گذاران نرخ بازگشت سرمايه را با نرخ بهره بانكي مقايسه مي كنند. 
چنانچه نرخ بازگشت سرمايه بيشتر از نرخ بهره بانكي باشد اقدام به سرمايه گذاري در 

توليد مي نمايند، ولي درصورتي كه نرخ بهره بانكي بيشتر از نرخ بازگشت سرمايه باشد، 
تمايل به سرمايه گذاري در توليد كاهش مي يابد و سرمايه گذاران با اهداف بورس بازي، 
سرمايه خود را به بخش هاي ديگر منتقل مي نمايند. در ادامه سناريو افزايش نرخ بهره 

 بانكي و اثر آن بر توليد و اشتغال مورد بررسي قرار گرفته است.
6.2.1. 18Bتغييرات نرخ بهره بانكي و اثر آن بر توليد 

) مقادير توليد در شرايط عادي و در شرايط افزايش نرخ بهره 13در شكل (
 بانكي ارائه و باهم مقايسه شده است.

investmnet
60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Time (Year)

investmnet : CURRENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
investmnet : HAZFE YARANE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



 
 31 ...   .................... در صنعت قطعه سازيطراحي يك مدل رشد سازماني

 

 
 

 
 شكل شماره ي سيزده- سناريو تغييرات نرخ بهره و اثر آن بر توليد

همانطور كه در شكل فوق مالحظه مي شود با افزايش نرخ بهره بانكي، ميزان 
توليد كاهش مي يابد و اين به دليل خروج سرمايه از بخش توليد و سرمايه گذاري در 

 بخش هاي ديگر است.
6.2.2. 19Bتغييرات نرخ بانكي و اثر آن بر اشتغال 

) مقادير اشتغال در شرايط عادي و در شرايط افزايش نرخ بهره 14در شكل (
 بانكي باهم مقايسه شده است.
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 شكل شماره ي چهارده- سناريو تغييرات نرخ بهره و اثر آن بر اشتغال
همانطور كه در شكل فوق مشخص است با افزايش نرخ سرمايه گذاري در 

بانك، سطح اشتغال كاهش يافته و شركتهاي قطعه ساز خودرو تعداد كاركنان خود را 
كاهش مي دهند و اين به دليل سودآور نبودن توليد در مقايسه با ساير فعاليت هاي 

 اقتصادي مي باشد.
7. 20Bبحث و نتيجه گيري 

مديريت رشد شركتهاي كوچك و متوسط يك موضوع چندوجهي است و 
اهميت شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد كنوني، بر اهميت اين موضوع افزوده 
است. شركتهاي كوچك و متوسط در واقع ستون فقرات سيستم اقتصادي را تشكيل 

ميدهند و سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و اشتغال دارند. طبق اعالم 
كميسيون اروپا، شركتهاي كوچك و متوسط يعني شركتهاي مستقلي كه كمتر از 

 ميليون يورو كمتر است، يا شركتهايي 50 نفر پرسنل دارند و گردش مالي آنها از 250
 درصد كل 99 ميليون يورو تجاوز نميكند، 43كه خالص داراييهاي ترازنامه آنها از 

 ميليون شغل ارائه ميدهند 65كسب وكارهاي اتحاديه اروپا را تشكيل ميدهند و حدود 
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40F(كميسيون اروپا

). اهميت شركتهاي كوچك در آمار اياالت متحده هم قابل مالحظه �
 درصد نيروي 60 درصد توليد ناخالص ملي و 40است كه نشان ميدهد اين شركتها 

41Fكاري را شامل ميشوند (كوكران

42F؛ لومپكين و آيرلند1981، �

� ،1988 .( 
عليرغم اين اهميت، به نظر ميرسد كه حمايت فعاالن تجاري از قبيل بانكها، 

حسابداران حرفهاي و ساير مشاوران خارجي، محققان دانشگاهي و ... از اين شركتها 
ناچيز است. توسعه و حتي بقاي اكثر اين شركتها در گرو سياستهاي صحيح اتخاذ شده 

درخصوص اين بخشها ميباشد. اغلب اين شركتها در آمريكاي التين فاقد ظرفيت و 
منابع الزم براي انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه هستند (سازمان جهاني مالكيت 

43Fمعنوي

). در بسياري از تحقيقات، تنهايي كارآفرينان و عدم تخصص مديريتي از 2000، �
44Fجمله علل اصلي شكست كسب و كارهاي كوچك شمرده شدهاند (بيانچي

� ،2013.( 
در اين تحقيق يك مدل رشد سازماني با استفاده از رويكرد پويايي سيستم 

ارائه گرديد. بدين منظور با استفاده از نظر خبرگان و تحليل هاي منطقي، روابط بين 
متغيرها ترسيم و با استفاده از نمودارهاي حلقههاي علّي و دياگرام انباشت و جريان، 

فرضيه پويا ايجاد شد. پس از فرموله كردن مدل، اعتبارسنجي آن از نظر اعتبار ساختار و 
 اعتبار رفتار صورت گرفته و مورد تاييد قرار گرفت.

يكي از هدف هاي مدلسازي در سيستم هاي پويا، بررسي سياست ها و 
سناريوهاي مختلف و تاثير آنها بر عملكرد سيستم است. در اين تحقيق، پس از 

اعتبارسنجي مدل، دو سناريو حذف يارانه و تغييرات نرخ بهره بانكي بررسي و اثرات آنها 
بر متغيرهاي مختلف سيستم در يك دوره سه ساله شبيه سازي گرديد. نتايج شبيه 

 سازي سيستم نشان داد كه با حذف يارانه:
 قيمت تمام شده محصوالت افزايش مي يابد؛ •
 اشتغال در ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد؛ •
 مقدار توليد تفاوت چشمگيري نمي كند؛ •
 حذف يارانه تاثيري بر سرمايه گذاري نشان نمي دهد. •

                                                           
1 . European Commission 
2 . Cochran 
3 . Lumpkin & Ireland 
4 . World intellectual property organization (WIPO) 
5 . Bianchi 
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 همچنين بررسي سناريو تغييرات نرخ بهره بانكي نشان داد كه:
با افزايش نرخ بهره بانكي، ميزان توليد كاهش مي يابد و اين به دليل خروج سرمايه از  •

 بخش توليد و سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر است؛
با افزايش نرخ سرمايه گذاري در بانك، سطح اشتغال كاهش يافته و شركتهاي قطعه ساز  •

خودرو تعداد كاركنان خود را كاهش مي دهند و اين به دليل سودآور نبودن توليد در 
 مقايسه با ساير فعاليت هاي اقتصادي مي باشد.

مدل پوياي ارائه شده براي رشد شركتها، همچنين مشخص نمود كه عوامل 
-ديگري از قبيل تجربيات قبلي مديران، مهارتهاي مديريت، نوآوري، عضويت در شبكه

هاي اجتماعي، صادرات و واردات در رشد شركتها تأثير دارند، اما اثر اين عوامل در 
مقايسه با متغيرهاي كالن اقتصادي از قبيل تورم، نرخ بهره و ميزان يارانههاي پرداختي 

به بخش توليد ناچيز است. به بيان ديگر مي توان نتيجه گرفت كه اگر بستر فعاليت 
شركتها كه متأثر از عوامل زمينه اي است، مناسب باشد، فرصت رشد و پويايي براي 

شركتها فراهم شده و به تبع آن توليد و اشتغال شكوفا خواهد شد. نتايج اين تحقيق در 
خصوص تاثير متغيرهاي مورد مطالعه بر رشد شركتها، با مطالعات پيشين همگراست و 

آنها را تاييد مي كند ولي تحقيقي كه با رويكرد پويايي سيستم به موضوع پرداخته باشد 
در اين تحقيق، مدلسازي رشد شركتها با رويكرد سيستم قبال انجام نشده است. لذا 

دايناميك انجام گرفت، ساير محقـقين ميتوانند روابط بين متغيرهاي اثرگذار بر رشد 
45Fشركتها را از طريق رويكردهاي ديگري مانند مدلسازي ساختاري تفسيري

 و فرآيند �
46Fتحليل شبكهاي

47F و روش ديماتل�

  بررسي نمايند.�
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Interpretive structural modeling(ISM) 
2 . Analytical network process(ANP) 
3 . Decision Making Trial And Evaluation(DEMATEL) 
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