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 کرد سازمانعمل بهبودِ
 

  1انجینیر محمد عابد انور        :گاننگارنده

 2انجینیر عزیز احمد اسماعیلی
 3انجینیر هارون رحیمی

 چکیده
ی و یم از کوچک  و بکزر ، منط کهعا ،تحرک برای همه مشاغلرتالطم و پُرپُ یمحیط ،امروز جهانِ

بودن ثابک  نیتک . تولیکد نامباشد. امروزه دیگر معیارهای پکییر  و بکهمی ،...جهانی، تولیدی و خدماتی
یک  دنیکای در حکا  ا پییر  نیت  و برای ب ا در دیگر قابلِ ،ثاب  ةبه گون ،خدمات ئةمحصوالت و یا ارا

و حرک  کرد. هکر کاروبکاری ن کر بکه  شده و خالقانه واکنش نشان دادباید سریع، عاقالنه، حتاب ،تغییر
ه ایک  سکازمان اسک  کک ةهای من م و با برنامرود، و فعالی خصوصیات خود نوعی سازمان به حتاب می

یک  ا های گیشته دردهه هایتوانند براساس معیارها نمیدارد. امروزه دیگر سازمانکاروبار را سرپا نگه می
و بروکراسکی  شکده بکرای سکازمانهای بزر  دیگر از اصکو  تعری سازماندنیای متحرک دوام بیاورند. 

مدار باشند. دنیای مشتریزار می  بادر حا  تغییر با خواس و دایماً توانندکرده نمیپیروی  وبراداری ماکس
هکای فکردی و نکد براسکاس عالیکخ، خالقی توانها گشکته و دیگکر نمیامروزه ی  اصل برای سکازمان

که ذه  همه را به خکود درگیکر  ،ا  اصلی در وضعی  موجودؤس ریزی خود به تنهایی به پیش روند.برنامه
کرد تعالی سازمان خود باید چه کرد؟ کدام شکیوه باعکع عمکلرف  و س  که برای ب ا، پیشا ای  ،کندمی
 گردد؟ی  محیط میا تر سازمان دربه

 ، درهای موفکخ امکروزهکارهایی باعع گردیده سکازماندریابیم چه راه تح یخ ای  بوده اس  تاهدف 
د دهکد و را بهبکوها کرد سازماننند عملتواها و تجارب میرتالطم موفخ باشند. کدام رو ات پُی  جریانا

ها را  رو تر اس ؟ آیا ای کرد در کدام نوع سازمان بهگیری کدام رو  برای بهبود عملآیا به کارکه ای 
 توان به کار گرف ؟ها میبرای همه سازمان

 دهنکد ککه یتوصیفی شکل گرفته، نشکان م –یی که با رو  تحلیلی های ای  تح یخ کتابخانهیافته
هکا و خصوصکیات  بوده و هر سازمان بر اساس واقعیکرد در سازمان به موارد بتیاری وابتته بهبود عمل

ای خکود س  تا بکرتر اس ، یا نیازمند اتر و مؤثرایش بهبر که کدام شیوه و رو  ،خود باید تشخیص دهد
مان در سکازکرد کاربرد رو  مناسب نه تنها باعکع بهبکود عمکل جو کند.وکاری جدید را جت شیوه و راه

 کند.که موف ی  و ب ای سازمان را تضمی  میبل گردد؛می

 وبر.کرد، بروکراسی اداری و ماکس، بهبود عملسازمان گان کلیدی:هواژ

                                                                       
  کادر علمی پوهنتون غالب هرات  1
 حوزة هرات انجینیر بخش آب و متک  صلیب سرخ در   2
  HABITAT-UNدهی متؤو  بخش آدرس  3

 غالب
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 مقدمه
یک  قضکاوت  گیری بکا اعکداد،ی با قصد و نی  خاص، قابل انکدازهچیز دادنِانجام ،کرد راعمل»

کرد عمکل ،ی ابربنا ؛(1  1396 ؛فالحی) «کنندتعری  می ،توسط رقبا و یا آن چیزی که رخ داده اس 
 ةم دمک ز اس  ککهکرد، عمل امروعمل ،یا به عبارت دیگر ؛هم به عمل و هم به نتایج آن اشاره دارد

 <اسک  "شکدنتربه"کلکی اسک  ککه بکه معنکای  ةبهبکود یک  کلمک>سک . ا ارز  خروجی فردا

(Presmarymethuen, 2020)م همانا انجا ،کردبهبود عملتوان گف  که تعاری  میی  ا از ؛
تکر و بکه گروهکیچه بکه شککل انفکرادی و چکه بکه شککل  ،های مرتبط با وظیفه در سازمانفعالی 
 باشد.تر از حال  کنونی میبخشاثر

. (Kumar, 2018: 1) <بدهیکد ی صحیحی را که باید انجام دهندکارمندان خود ابزارهابه > 
اعکع افکو  ب و حتا بخشی را به دنبا  نداردکرد، خالقی  و اثردر سازمان بهبود عمل دیگر یهای  ن ر

خ تمکام تکیار دقیکامروزه نیازمند بررسکی ب ،کرد در سازمانبهبود عمل گردد.بخشی کارمند نیز میاثر
 .اس جوانب و نکات خورد و بزر  

ایی بکه تنهک یچ حرکتی و تصمیمی دیگکردیگر نیتتند. ههای جداگانه از همها دیگر کتلهسازمان
نفعکی کننکد. هکر ذینفعان دیگر ثاب  و خطی حرکک  نمیتواند گرفته شود. دنیا و انت ارات ذینمی

د. ل کنمه تحمیهخود را به  هایتواند دیگر قوانی  و حرک عالیخ و دانش خود را دارد. سازمان نمی
ا  های خصوصی در حکازمانها و سسکتور»مند بر ن ارت به جای اجرای امور هتتند. عالقه هادول 

وانایی سازگاری و تاگر سازمانی  .(3  1374 ؛دام پاک) «دگرفت  بازار و امور هتتنانکشاف و در دس 
 س .ا محکوم به فنا ،ی  محیط را نداشته باشدا بهبود در

کوچ  تبدیل شکده  ییهکدهدِ افتد. دنیا بهسریع اتفاق میف  علم و تکنالوژی رهمه امور با پیش
که شاید دو  ا سرعتیخاکی ب ةی  کرا یی درتان، ایران، امریکا و یا هر ن طهاس . ی  اتفاق در افغانت

یر ا تحک  تک ثراقتصکادی  -اسییها و معادالت سو سازمان شودمی قابل باور بود منتشریردهه قبل غ
 مان همیشکه. سکازنمکاییماس  تا درس  و منط ی و از ن ر زمان سنجیده حرک  دهد. الزم قرار می

 باید در حا  بهبود، توسعه و ترقی باشد.
ککه تکا ای  . ثر سکاخأها را متاریگیها و سیاس ها، سازمانکشور و دور از توقع، تحوالت سریع

نیکز دیگکر پکییرفتی نبکود.  کنکدالعمل عکس حتا ؛ها گردیدندنمودن سازمانی متحو تکاپو ها درآن
 «آن گردیکدگی و نکابودی هآن باعکع ورشکتکت کنکدالعمل ، که عکساس   آن شرک  نوکیا مثا»
درس بتیار مهمی را داد. دیگر نام و شهرت  هادنیا و سازمان . ای  موضوع به همة(1  2007 ؛ویکی)
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ها را تعیکی  اهکداف سکازمانککه  ،های مشتریان اسک  ا و توسعه نیت . عالیخ و خواستهتنها راز ب

 نباید دیگر تنها به منابع خود توجه و اتکا کند. ،کندجو میوکند. اگر سازمانی موف ی  را جت می
د بایک ککه چکراو ای  ؛که اوضاع دنیا دیگر ثاب  و خطی نیتک  اس حاال دیگر برای همه روش  

ر طلبی را در بکدیگکر توسکعه ،جغرافیکایی های ی  منط کةارضاع نیاز  س  کها ای  ،جهانی فکر کرد
گونه به وقکایع د و چهی  جریان و زمان چه باید کرا شمو  باید اندیشید و رشد نمود. دردنیا .گیردنمی

داری، اگاهیکان، مکاتکب ه ککرد؟ دانشئکالعمل درس ، مناسب و در زمکان م تضکی اراپاسخ و عکس
ی بکراازمان سکگردیدنکد. هکر مکتکب و  هکاکاردنبا  راهدانان و مدیران همه به گران، اقتصادسیاس 

 .نددس  آورده و نتایجی را ب ندکرد تال  خود را نمودشدن و بهبود عملانکشاف، جهانی
خ( یک  تح یکدر باب اهمی  و ضرورت تح یخ باید خاطر نشان ساخ  که  امروزه )زمان انجکام ا

ها، اریگیآمکدی سیاسک کارنا کنکد.نکرم می پنجهویکا کرونکا دسک  19-همه دنیا با پاندمی کوویکد
اداشته تا وهمه را  هبرای همه آشکار گردیده و دوباری  زمان ا های سازمان درفعالی  ها وریزیبرنامه
بخش ارا و اثکرفعا ، ک باید اندیشید تا سازمان در همه حاالت و چه باید کرد ندیشند. چهباره بیی ا در

 از طرفکی انکد؛ردیدهگه با افو  و نابودی مواجه هی  زمان و برا گونه درای  هاچرا همه سازمان باشد؛
کرد سازمان و لها و تجارب صورت پییرفته در بحع بهبود عمکارجو گردد که آیا راهودیگر نیز جت 

ح  کان را   امکر مجو ککرد. ایکوبرد دارد؟ یا باید دیگر اندیشید و جتک آن برای آینده نیز کار ةتوسع
 تعمخ و نگرشی دیگر داشته باشند. ،وادش  تا در زمینه
حیکع ه هکا بک)از میکان چنکدی  اثکر معتبکر ککه از آن منداثر ارز  سهتح یخ به  ةدر باب پیشین
هکا اشکاره کرد در سکازماندر بکاب بهبکود عمکل ی  تح یخ کار گرفته شده اسک (،ا سرچشمه نیز در

مینکه زنی را در اند و تکال  شکایابرای روشنایی موضوع حخ مطلب را ادا نمودهگردد، تا حد توان می
 اند انجام داده
تح یکخ  <.نااییزآبخشد؟ یک متاا کرد سازمان را بهبود میریزی استراتیژیک عملآیا برنامه>

 ، بکا بررسکی ن کش(Bert, 2019, 818) ریچارد م واکر و جوسک  مونتکتر مشترک برت جورج،
منبع در زمینه با  31 ةها پرداخته و بعد از مطالعکرد در سازمانتیژی  در بهبود عملریزی استرابرنامه

گکیاری اسکتراتیژی  را مطرح کرده بود و پالن 1994درسا  میتنزبر  را که  ةانجام میتا آنالیز ن ری
ها با بررسی آن .رد کردند (72  1994 ؛)میتنزبر  دانت کرد سازمان دیگر کارا نمیبرای بهبود عمل

چنکان از هم ،موفکخ موجکود موفکخ و نتکبتاًهای یافتند ککه بکیش از نیمکی سکازماندرشرک   278
 کنند.کرد خود استفاده میگیاری استراتیژی  برای تعیی  اهداف و بهبود عملپالن
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ککار مشکترک کومکا  سکین  و  .<مانکرد سازدر بهبود عمل S5گیری اثرات به کار>

ها در بهبود کرد کاربرد تکنی  جاپانیثیر عملأ، به بررسی ت(Singh; 2018: 4-8) اکشای دوکار
ها به بررسی آن سازی ای  رو  درسازمان و پیاده 100ها با بررسی اند. آنکرد سازمان پرداختهعمل

گیری و ها بکه کمک  اوسکطآوری اطالعات و بررسی آنع پرداخته و بعد از دو مرحله جمعای  موضو
 اند گونه خالصه نمودهتت  نتایج خود را ای  "چی"

 ؛88% در محل کار افزایش کاربری موادمیزان  .1

 ؛91افزایش ایمنی محیط کار %میزان  .2

 ؛80افزایش استفاده بهینه از مواد %میزان  .3

 ؛76افزایش ضریب تولید سازمان %میزان  .4

 ؛62سازی زمان کار %افزایش بهینهمیزان  .5

 ؛82% محیط کار افزایش سهول  درمیزان  .6

 ؛91افزایش کیفی  کار %میزان  .7

 ؛73% داری بازارافزایش نگهمیزان  .8

 ؛5S%73پاسخ مثب  سهول  کار بر اساس تکنی  میزان  .9

 ؛98با ابزار کار % درس  کارمندان میزان آشنایی .10

 ؛5S%83ثری  فضای کار هنگام کار با اصو  ؤممیزان  .11

 ؛83% سیپلی  شخصیافزایش دمیزان  .12

 ؛80افزایش رضای  مشتری %میزان  .13

 .105ها و اهداف سازمان %کارمندان در تح خ ارز  گیریمیزان افزایش سهم .14

اثکر صکالم مبکارک  .<کرد در ساازمانثیر آموزش سازمانی بر انتقال دانش و بهباود عمالأت>

ی و اثرات آموز  سازمان، (Ammar; 2017: 5) حبطور عمار، احمد ارشاد دروینا و حت  هازلیندا
ود را نتکایج خک کاو فکراوانوستات تحصیالت عالی در یم  بررسی نموده و بعد از کندؤرا باالی م آن

 اند چنی  بیان داشته
ر د کان را گاه توجه مح هیچ ،ت  آن به حیع ی  اصل مدیریتیتطبیخ آموز  سازمانی و پییرف

طبیکخ و را بکرای ت ها سکتور تحصیالت عکالیتحصیالت عالی به خود جیب ننموده اس . آن ةساح
نکونی رتالطم کآمدن به محیط پُکحل فایخ یخ نموده و آموز  سازمانی را راهِپییرفت  ای  اصل تشو

 .دانندمی
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بکودن عد متنود که بکه تعکداگردآشکارا ای  امر هویدا می ،بررسی سه تح یخ فوق و دیگر متونبا
ها وجود دارد. هکیچ کرد، توسعه و تعالی سازمانود عملهای متنوع برای بهبکارها و ایدهها راهسازمان

رفکت  ی بباعکع از  برداری کورکورانه تنها و تنهکاپیکُ تواند شبیه سازمان دیگری باشد.سازمانی نمی
ی را و عالیکخ متفکاوت هکار اقلکیم و جغرافیکای متفکاوت فرهن گردد. هسازمانی می ةمنابع و سرمای

ما در ا ؛راوانی نداردربرد فدر امریکا و اروپا کا ،چاپان متداو  اس  که در 5Sآورد. تکنی  وجود میهب
ک ایک  تواند کارا باشد. دربرند میرنج می سوم که از ف ر فرهنگی های در حا  توسعه و جهانکشور

 د.ی  راستا از بی  برونا طو  بکشد و منابع زیادی در موضوع ممک  سالیان زیادی
هکا اربرد آنککرد سازمان( تح ی ات زیادی صورت پییرفته و )بهبود عملی  موضوع ا کنون درتا

کنون هکیچ اگی داشکته و تکوع در زمان کنونی و کشور ما تازهاما موض ؛نتایج مهمی را به دنبا  داشته
. ایک  (فغانتکتانکه گواه انجام آن در کشور باشد )ا ،اثری به دس  مح  ان ای  تح یخ نرسیده اس 

 نکد آغکازگرتوانانگیزشی برای مح  کان در رابطکه بکه موضکوع بکوده و نتکایج آن می خود ی  عامل
تکری بکرای بهبکود هکای بیشکارجوی راهوی  زمینه بکرای جتک ا در ییتری و جرقهتح ی ات بیش

ر دار نختک  بکپییرفت  آن برای آوری ای  تح یخ همانا صورتنو ةها باشد. جنبکرد در سازمانعمل
کرد در د عمکلکارهکا بکرای بهبکوجوی راهوم ای  تح یخ به دنبا  جت انجاهرات بوده و مح  ان با 

نند بحکران های بحرانی مابینی( و زمانقابل پیش حور و غیرِمها در زمان کنونی )بازار مشتریسازمان
 یزیکادتواند کم  سزایی بوده و میی اهمی  بهلحاظ تح یخ کنونی دارای  ا از د؛نباشمی 19-کوید

یک  ا ح یکخ دربکرای مشکتاقان ت ییها باشد، و آغاز و جرقکهکرد آنها برای بهبود عملبرای سازمان
 زمینه.

 و از ؛باشدها میکرد در سازمانبرای بهبود عمل ییرهاکاجوی راهوهدف اصلی ای  تح یخ جت 
 ،دیدها مطرح گرکرد سازمان در دنیهایی برای بهبود عملکارراه بفهمیم که چهخواهیم ی  طریخ میا

 انجامیده اس . هاسازمانکرد اس  و به بهبود عملتر کدام شیوه موفخ
کارهکایی بکرای بهبکود ها و راهچه رو   ای  اس  که ،گرددجا مطرح میی ا که در هاییپرسش

موق  به ایک   . پاسخباشدتر مینوع سازمانی بهو چه روشی برای چه  ها وجود دارد؟کرد سازمانعمل
ها، آموز  سکازمانی، ارزیکابی، یژی ، تعیی  اهداف، تعیی  اولوی گیاری استراتهمانا، پالن هاپرسش
باشد. ایک  هنکر ، مدیری  کیفی ، ... میS5ساخت  اهداف کارمندان با اهداف سازمان، تکنی  سوهم

ککار را بکرای بهبکود تری  راهبه ،وضعی  و خصوصیات سازمان خودمدیران اس  تا با درک درس  از 
ه شکرایط توجکه بککرد در سازمان شناسایی و تطبیخ نمایند. اطالعات مورد ن ر ایک  تح یکخ باعمل
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 –تح یخ تحلیلکی  ،های آنتوجه به ماهی  موضوع و متغیربا یی بوده وخاص زمان تح یخ کتابخانه
 باشد.توصیفی می

 

 هاسازمان کردبهبود عملهای روش
 گذاری استراتیژیکایف( پالن

باشد، و یهای امروزی مهای مشهور مدیری  در سازمانیکی از رو  ،گیاری استراتیژی پالن>

 .(Rigby; 2013: 1) <اسک ها صورت متتمر یکی از پنج رو  محبوب مدیری  در سکازمان هب
حکیط ما بررسی موری  سازمان بوده و بأاهداف و م ها،تراتیژی  شامل عناصری مانند ارز پالن اس

وانع سر مریزی جه  م ابله با ای  شیوه از تحلیل و برنامه>گردد. داخلی و خارجی سازمان ترتیب می

 تح ی کات> .(Bryson; 2011: 76) <رودشمار مکیی  رو  علمی و ع الیی به هاراه سازمان
عکدی نیتک ، بُکرد یک  سکازمان ی عمکل  باشد کهای  امر می ةدهندنشان ،ی  موردا شده درانجام
ی هکاهداد ،متنوع مختل ، منابع مختل  ونفعان ذی مانندِ ،عدهای مختلفیکه بُ ؛باشدمی یعدبُچندی 

ن آ ةرونکد توسکعهمکه بکر (، Andersen; 2016: 2) <... کرد وگیری عمکلبکرای انکدازه متغیر
 .گیار اندثیرأت

هکای عامکه و های امکروزی در بخشمندانکه در سکازمانهو  یروشک ،یژی استراتگیاری پالن
 وس اهکداف دهد تا براسکاها ای  بینش را میگیاری استراتیژی  به سازمانباشد. پالنخصوصی می

موقع گیری درسک  و بکهدرک درستی داشته باشند. تصمیم ،های علمی قدم بردارند و از محیطارز 
 سک  و علمکیای  بینش دراند. ها چیت ؟ و در کدام متیر در حرک حرک  بعدی آنداشته و بدانند 

 اتکسکاخته ر عیکاکرد سازمان را مطکابخ بکا شکرایط تر عملسازد تا هرچه سریعها را قادر میسازمان
 .موف ی  کتب کنند

 

 5Sب( روش 

یک  یک  تکن 5Sکرد اسک . رو  که کیفی  عملبل ؛یت کرد نعمل ةلأامروزه دیگر تنها مت
 5S ةلتفها معرفی گردید. فبار توسط جاپانیکنی  برای اولی باشد. ای  تبرای نیل به ای  هدف می

 تکلمکا 5Sباشکد. ها میجام و مدیری  محیط کار در سکازمانانت ةتفکر و تمرکز بر نحو ةی  شیو
  اس  به شرح زیر جاپانی بوده

1. Seiri – Sort ؛سازی()من م 

2. Seiton – Sort in Order ؛سازی براساس()من م 



 179 

 

کرد سازمانعملبهبود   
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب
3. Seiso – Shine )؛)درخشش 

4. Seiketsu – Standardize ؛(سازی)استاندارد 

5. Shitsuke – Sustain )پایداری(. 

Seiriةامکا همک ؛در محل کار وجکود داشکتهکه س  ا   تمرکز ای  مرحله بر حیف اشیا و موادی 
طمئ  بکود ککه و باید م انباری انت ا  داده شدهرا نیت . تمام ای  اشیا و مواد از محل کار به ها کاآن

 مانده مرتبط با کار اس .تمام اشیای باقی

Seiton  دادن باشکد. قکراردید برای همه کارمنکدان می ایجاد محیط پویا و قابلِ ،دوم ةمرحل در
 ان ت ویک لوازم پرکاربرد برای کارمندان در مکان مشخص و درسک  پویکایی و حرکک  را در سکازم

سکازد تکا ن کارت یان را قکادر ماز طرفی نیز مدیر کند؛کاری را در آنان ایجاد میهم ةند و روحیکمی
 اشند.بمؤثری  کار کارمندان داشته از روی کاری سازمان و درک درستی را تری بر نیدقیخ

Seiso  ردد. کاری گتمیزروزه ضروری به انبار، تمام محیط کاری باید همهبعد از انت ا  لوازم غیر
را از دیکد  کار خود حیاتی در پایداری محیط سالم کار بوده و تمام کارمندان باید محل ةای  ی  مرحل
را  ده و خکودکننده ببینند. محیط پاک و سالم محرک خوب و سبب راحتی کارمندان گردیی  مراجعه
 پندارند.و  میؤموری  و اهداف سازمان متأدر قبا  م

Seiketsuة  در مرحل Seiketsu گکردد. ایک  زی بکرای ککار تعریک  مییکهای تمیاسکتاندارد

مری  کنکد و ترا  Seiketsuباشد. هر کارمند باید زی فردی و محیط کار مییها شامل تمیاستاندارد
دادن ایک  امکر، فکخبر باشکد و بعکد از وِممک  زمان لهأگردد. ای  متبودن لباس آغاز میای  از من م

ککر اسک  ککه الزم بکه ذسکازد. کارمنکدان را چنکدی  برابکر میرفته و ککارایی عادات گیشته از بی  

 گککرددمیتوصککیه  Seiketsuکردن بککه کارمنککدان در مراحککل اولیککه زددادن و گککو لایمکک

(Mrugendra; 2018: 2576) . 
Shitsuke :ییکرات دشوارتری  مرحلکه اسک . پایکداری کارمنکد بکه تغ ،آخر ای  تکنی  ةمرحل

ازمان و بهبکود تعهد وی بکه سک ةدهندنشان ،کاری در سازمان ةدر تمام دور 4Sآمده و انجام وجودبه
عملی نماینکد، بند بوده و که همه عوامل سازمان به ای  تکنی  پایباشد. زمانیکرد سازمان میعمل

کنی  ت ن م ای نما خواهد گردید. الزم به ذکر اس  تمری  مکرد سازمان روتغییرات شگرفی در عمل
 .باشدکردن ای  تکنی  بتیار مؤثر میو ارتباط درس  با کارمند در نهادینه

 

 ج( آموزش سازمانی
به  ؛(Kumar; 2018: 2) <دنشوهای زنده شناخته میمها امروزه به عنوان اورگانیززمانسا>

ها نه تنها با آموز  کارمندان باعع تغییر در د. سازمانباشی  محیط در حا  تغییر می ،عبارت دیگر
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آمکوز   اثرگیار انکد.کرد آن و اثرات بیرونی در ساختار و عملکه تغییرات بل شوند؛کرد خود میعمل
وجود هها بک تضی تغییرات شگرفی را در سکازماندرس  سازمانی و اعما  تغییرات مناسب در زمان م

در حا  تغییر، آموز  سازمانی به ی  امکر  توجه به محیطِباشد. باها میکه ضام  ب ای آن ،آوردیم
کرد سازد تا آموز  سازمانی را برای بهبود عملها را وادار میناپییر تبدیل گشته و تمام سازمانتوق 

 در ن ر گیرند.ی  اصل و هدف حیع در سازمان به 
 

 ( سیستم پاداشید
تری را ار بیشکتری دارند و کارمندانی که به سازمان تعهد بیش  داردوری انگیزشی بیان میتی>

رکنکان انگیز  کا . (Kumar; 2018: 3) <تری را دارنددهند، توقع دریاف  پادا  بیشانجام می
 ةیگکر زمینکدسو باعع تکاپوی آنان برای خالقی  و نکوآوری و از سکوی برای دریاف  پادا  از ی 

های بزر  م ام ندر سیتتم مدیریتی امروز سازما>آورد. می وجودهرقاب  سالم را در محیط سازمان ب

 <کننکدیوجود آورده تعیی  مهو منزل  ی  مدیر و کارمند را بر اساس تحو  مثبتی که در سازمان ب

(Carter; 2013: 943 .) 
ان میکزحتکی اربرد دارد ککه بکه راها در جکایی کککرد در سازماناشی برای بهبود عملسیتتم پاد

متعهکد باشکد. در  ساالریشاسیتهکرد و و سازمان برای بهبود عمل گیریموف ی  ی  کار قابل اندازه
ککه بل دیکد؛رگکارگیری ای  رو  نه تنها باعع حرک  رو به جلو سازمان نخواهد غیر ای  صورت به

 سازمان نیز خواهد گردید.های نا سالم و تباهی وجود آمدن رقاب هباعع ب
 

 (یتخصص موزش)آ( انتقال تخصص ه
م ها در زمان استخداسازمان های تمامهای تخصصی از نگرانیآموز  تخصصی یا داشت  مهارت

ککه ککار بل کرد فکردی مناسکب اسک ؛باشد. تخصص درس  و کافی نه تنها باعع عملکارکنان می
ازمان سکهکای کلیکدی در هکر دهکد. یککی از ن شافزایش میبخشی را در سازمان نیز و ثمر گروهی

ان یکا یکا بکه اصکطالح ارت کای ظرفیک  متکلکی کارمنکد ،باشدانکشاف متلکی منابع بشری آن می

(Human Resource Development  یکاHRD)یعنکی ارت کای ظرفیک  منکابع انتکانی  ؛
  تخصص بکه آموز  تخصصی و انت اپییر و قابل قبو  بازار باشند. هدف چالشسازمان که همیشه 
و ن آو درسک   ولی  امروزی وی در سازمان با کیفی  مناسکبؤهمانا انجام مت ،منابع بشری سازمان

، یی تحلیکلگرایی بکه کارمنکدان توانکاباشکد. تخصکصآفرینی در آینده مینمودن آن برای ن شآماده
 آورد.وجود میهبه نفس و خود پروری را ب خالقی ، اعتماد
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 سازی ساختار سازمانمناسب (و
 ود. مناسکب نباشکها امکروزه دیگکر ککارایی ککافی را دارا نمیساختار قدیمی و سکنتی سکازمان»
  ناپکییر اسک . ایکنفعکان امکری اجتنابرسانی ساختار سازمان حتب خصوصیات آن و نیاز ذیروزبه

 ؛الکدی )زی  «آمکوز  آن دارد کرد ومتت یم بر فرهنک  سکازمانی، عمکلناثیر متت یم و أت ،تغییرات
 س .ا هاموقع سازمانکرد درس  و بهو عمل رف مراتب مانع جدی در برابر پیشسلتله .(118  2019

زمان العمل ساکاری بتیار دشوار بود. ای  عکس ،یو بروکراس دیدن مدیران ارشد در رو  سنتی
   محکیط بکایکامکروزه در  سکایر مکدیرانساخ . دیگر مدیر ارشد و را در مواقع الزم بتیار کند می

ها بکرای بهبکود نپس الزم اس  تکا سکازما ؛باشنددیگر میکارمندان قرار دارند و ناظر بر کارکرد ی 
د و ختار جدیکموقع از شکل سنتی خود خارج شده و بنابر ضروریات ساکرد و واکنش مناسب و بهعمل

 مناسبی را برای خود ایجاد نمایند.
 

 سازمانکی چابُ (ز
زر  دنیکای یک  تحکوالت بکا دنیا با تغییرات فراوانی متحو  گردیکد، یککی از 21در آغاز قرن »

 گویی به ای  تحوالت بود.های پاسخکی سازمان یکی از رو چابُ .(9  1999 ؛)شریفی «ارتباطات بود
ر حا  تغییر د ایماًگرفت  در ی  محیط رقابتی و دیعنی توانایی برای ب ا و رونخ ،کی سازمانچابُ>
ی تعریک  مشتر توسط توقعاتالعمل درس  و مناسب به ای  محیط، که بینی، با عکسقابل پیشغیر

ز به ی  حاالتی نیاها برای ب ا در چنامروزه سازمان . (Wageeh; 2016: 296-297) <گرددمی
ن، سکازی سکازماترونی اکثر اطالعکات دارنکد. تکنکالوژی اطالعکات، الک ها و حدآوریاستفاده از ف 

رای ب ا در بکی چابُ ها همه تجلی ناخواسته ای ی  اساس ترقی کارمند و امثا  ای ها، خالقکمپیوترابر
 .باشددر حا  تغییر می یدنیا

 

 ح( ارزیابی مستمر
هکای اثربخشی و فعالی ، کردعملارزیابی  ،هاکرد در سازمانهای بهبود عملری  شیوهتاز متداو 
طوالنی دارد، و به همان اندازه ن ایص خاص خود  ةکرد ساب باشد. ای  شیوه بهبود عملمیکارمندان 

هکا یکا در طکو  های متداو  و سنتی ارزیابی باعع گردیکده تکا آنشیوهشدن کارمندان بادارد. آشنارا 
  ارزیابی یزدن اهای دورشواهد برای ارت ا شوند، یا شیوه آوریانجام فعالی  در سازمان مصروف جمع

شکود. براسکاس کرد سازمان صدمات شدیدی را متحمکل میعمل ،ای  حال  را بیاموزند. در هر دوی
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مکدیران سیتکتم ارزیکابی  %58(، HBRیکا  Harvard Business Review) ةهای نشکرییافته
 .(Buckingham; 2020: 1) اندکرد کارمندان و سازمان مناسب ندانتتهکنونی را برای بهبود عمل
مر ضکروری مناسب با خصوصیات سازمان و الزامات هر شغل به ی  اارزیابی ایجاد ی  سیتتم 

 نامناسکب تبدیل گشته اس . تمام مشاغل در داخل سازمان ی  نکوع خصوصکی  ندارنکد، و ارزیکابی
آورده و وجود هبک ةمینرا در ز لیا هر سازمان باید سازوکار خود ؛آوردوجود میهدر سازمان بتعارضات را 

 به صورت متتمر ای  سیتتم را پیاده نماید.
 

 گیرینتیجه
، هکاکتابو  هکا جو در م االت، متوو جت  کرد سازمانبهبود عملموضوع  ةبارنگری دررفژ با

 هکاین البار اسک . امری بتکیار دشکوا ،امروزه هاینگری در سازماندریافتیم نگر  عمیخ و آینده
ارد دشکوار مدار،... همه ای  مواتمام، دنیای مشتری طلبی، منابع در حا ِتوسعههای تکنالوژی، سیاس 

پکییری، طافها قکرار داده اسک . عکدم انعهای فراوانی را سکد راه سکازمان، چالشگیریبرای تصمیم
ع هی منکابباعکع تبکا ،بودن از علکم روزند و نامناسب، تفتیر نادرسک  وقکایع و ع کبالعمل کُعکس

هکا جهک  کارع راهاشاره بکه تنکو ةشده در زمینتح ی ات انجام رفت  آن خواهد شد.از بی  سازمانی یا
 ککه ب کای به حکدی زیکاد اسک  . اهمی  موضوعکرد سازمان داردیرات و بهبود عملسویی با تغیهم

  در نتیجه ؛ها به آن گره خورده اس سازمان
 کنکد. می سکازمان را بکرای آینکده مشکخصها و متیر راه ف، ارز ااهدگیاری استراتیژی  پالن

ا بکه رو تخصصی آن همه عوامکل درگیکر در سکازمان  گیاری استراتیژی  به صورت علمیپالن
را بکه  ی فردی و سکازمانکرد، توسعه و ترقسویی بهبود عملدهد. ای  همجه  خاصی سوق می

 ؛آوردارمغان می

 ها یا همان تکنی  چاپانیS5 د. از موارد بتیار کوچ  کنلی  را برقرار میسیپدر سازمان ن م و د
بندی بکه و  پایموف ی  ای  تکنی  و ر آورد. الزمةسیپلی  فردی و سازمانی به بار میآغاز و د
 ؛اهمی  نیت  و به تمام جزئیات باید دق  شودچیزی کوچ  و بیباشد. هیچاصو  می

 تکر کماسک .  هاکرد در سکازمانعمکل ثر در بهبودؤم های بتیار مروج وآموز  سازمانی از شیوه
 از ؛مایدنستخدام های سازمانی و کاری خود اسازمان فردی را منطبخ با خواسته فتد کهاُاتفاق می

های سکازمان مکهآموز  در راستای اهکداف و برنا ها همیشه نیازمندی  رو منابع انتانی سازمانا
دارای  زمینکه ردها نیز همیشه با گیش  زمکان نکه سازمابل ،ترتیب نه تنها افرادبدی  باشند؛می

 ؛کننددیگر کم  میکرد ی ها به ارت ا و بهبود عملتری گردیده و هر دوی آنتجارب بیش
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 یک  ا درباشکد. کرد فکردی و سکازمانی میکارهای بهبود عملسیتتم پاداشی نیز یکی دیگر از راه

ن ذککر فتد. شایااُمعکوس آن نیز اتفاق می سیتتم فرد خالق و کوشا به مراتب بزر  سازمانی و
 ؛های خصوصی کارایی داردتر در سازمانس  که ای  سیتتم بیشا

 تغییکر داد.  ی بهبکودتوان ساختار سازمان را ن ر به زمان و الزامات بکرادر کنار همه ای  موارد می
یان ات مشکترتب اطالعکهای مدرن و تکنالوژیکی برای مپیوترها و شیوهککه از ابر هاییسازمان

وجود با ؛  دارنددر دسکنند امروزه جهانی شده و نبض اقتصاد دنیا را ها استفاده میو پرداز  آن
 .کرد اس تری  شیوه بهبود عملمدرن ارزیابی کماکان متداو  کاهایراه

س . ا واریدشتیار ثر اس ، پاسخ آن کار بؤکاری برای چه نوع سازمانی کارا و مکه چه راهاما ای 
هکا ی آنبکه خصکوص در هکر دو یکیهماهی  هر سازمانی با دیگری متفاوت اس  و کاربرد ی  شیو

 ةطالعکمسک  تکا بکا ا کرد در سازمان ای بهبود عمل ةپس الزم ؛ود آوردوجهممک  نتایج متفاوتی را ب
خکود  ککه ایک  یم؛باشکار تری  راهجوی بهوباید در جت  یم،دقیخ خود و محیطی که در آن قرار دار

 باشد.خاص خود می ةتح یخ در زمین متتلزم
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