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  HSE كيت استراتژيريمدل چرخه عمر سازمانها و كاربرد آن درمد

 
 3يوسفي ي، مهندس مهد2ييرزاي، مهندس رضا م1زادهين عليد شمس الديمهندس س

 

  ده يچك

ت بر طبق اين مدل هر محصول، صـنع       . يكي از مدل هاي كاربردي در رابطه با تحليل موقعيت سازمانها، روش تعيين دوره عمر سازمان مي باشد                 
بدين معني كه در يك مقطعي از زمان متولد و معرفي مي شود، رشد مي كند، به مرحلـه بلـوغ مـي                   . يا كسب و كاري داراي يك دوره عمر است        

  .رسد و سپس مرحله اشباع و نهايتا پيري و زوال آن فرا مي رسد
نامه ريزي نمود كه همواره سازمانها در مرحله رشد و بلوغ خـود     لذا پس از اينكه جايگاه هر سازمان مورد شناسايي قرار گرفت، بايد به گونه اي بر               

چرا كه پس از آن در صورت هدايت و برنامه ريزي ناصحيح دوران پيري سازمان پديدار شده و نهايتا نابودي سازمان را منجر خواهد                        . باقي بمانند 
  .شد

 نيز كاربرد دارد و لذا از طريق تعيين جايگاه هر يك از             HSEيريت  با توجه به مفهوم كلي فوق، مي توان گفت تئوري چرخه عمر در سيستم مد              
 در خـصوص اسـتقرار، اجـرا و    عوامل فوق در طول منحني مي توان تصويري واضح و دقيق نسبت بـه اقـدامات و تمهيـداتي كـه بايـد در آينـده                    

  . صورت گيرد، بدست آوردنگهداري اين سيستم
 شرح داده شده و مختصري پيرامون هر يك از مراحل عمـر سـازمان     HSEبرد آن در سيستم مديريت      در اين مطالعه چرخه عمر سازمانها و كار       

  .  بحث مي شود و تصميم گيريهاي استراتژيك در هر مرحله مطرح مي گرددCAPI و  PAEIدر قالب مدلهاي
  

  ك، برنامه ريزي استراتژيCAPI، مدل PAEI، مدل HSEچرخه عمر، سيستم مديريت : كلمات كليد
  
  

  مقدمه 

بر طبق ايـن مـدل هـر        .     يكي از مدل هاي كاربردي در رابطه با تحليل موقعيت سازمانها، روش تعيين دوره عمر سازمان مي باشد                 
بدين معني كه در يك مقطعي از زمـان متولـد و معرفـي مـي                . محصول، خدمت، صنعت يا كسب و كاري داراي يك دوره عمر است           

  . بلوغ مي رسد و سپس مرحله اشباع و نهايتا پيري و زوال آن فرا مي رسدشود، رشد مي كند، به مرحله

                                                 
، ٠٢١٨٨٨٠٨٨٦٠و٠٢١٦٦١٥٤٠٩٨و ٠٩٣٥٤٠٩٨٩٦٧ وزارت نفت، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، HSEاداره کل  .١

COM.YAHOO@١٠٧٤SHA  
 اداره کل بازرسی وزارت کار، کارشناس بهداشت حرفه ای .٢

شناس ارشد بهداشت حرفه اي كار.  3  
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لذا پس از اينكه جايگاه هر سازمان مورد شناسايي قرار گرفت، بايد به گونه اي برنامه ريزي نمود كه همواره سازمانها در مرحله رشـد       
 ناصحيح دوران پيري سازمان پديدار شده و نهايتا نابودي          چرا كه پس از آن در صورت هدايت و برنامه ريزي          . و بلوغ خود باقي بمانند    

  .سازمان را منجر خواهد شد
با توجه به مفهوم كلي فوق، مي توان گفت تئوري چرخه عمر در مواردي همچون محصوالت، بازار، خدمات، تكنولوژي و صنعت نيـز                       

نحني مي توان تصويري واضح و دقيق نسبت به اقـدامات و            كاربرد دارد و لذا از طريق تعيين جايگاه هر يك از عوامل فوق در طول م               
  .تمهيداتي كه بايد در آينده صورت گيرد، بدست آورد

براي مثال ضرايب شـدت     . در اين ارتباط مطالعه رفتار و عملكرد شركت ها و سازمانها درطول دوره عمرشان نيز قابل توجه مي باشد                  
  .ره يكسان نبوده و بسته به هر مرحله از دوره عمر متفاوت مي باشندو تكرار حوادث و يا ميزان حوادث مرگبار هموا

الزم به ذكر است در شكل گيري هر يك از مراحل عمر سازمان عوامل متعددي از جمله ماموريت و رسالت سازمان، فناوري، ساختار                       
  .ستقيم خواهند داشتسازماني، مالكيت سازماني، وضعيت بازار، فرهنگ حاكم و بسياري از موارد ديگر دخالت م

  . به همراه خصوصيات و ويژگيهاي هر دوره مورد اشاره قرار گرفته است4مراحل اصلي نمودار چرخه عمر سازمان) 1(در شكل 
  :هر يك از اين مراحل اصلي عبارتند از

  5توليد، توسعه و معرفي 
  6رشد 
  7بلوغ و اشباع 
 8پيري و زوال و سقوط 

 بيشتر مي شـود و  9ه فاصله دوره رشد و دوره بلوغ كوتاهتر باشد، نقش فعاليتهاي تحقيق و توسعهدر منحني دوره عمر سازمان هر چ 
صـنعت كـامپيوتر و ارتباطـات از ايـن دسـته صـنايع            .  از جايگاه بسيار ويژه اي برخوردار مي شـود         R&Dدر واقع در اين سازمان ها     

.  در ايـن صـنايع كمتـر مـي شـود      R&Dوالني تر شـود، نقـش     محسوب مي شوند و بالعكس هر چه فاصله دوره رشد و دوره بلوغ ط             
  . صنعت فوالد از اين دسته صنايع مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
٤. The Lifecycle Model  
٥. Development & Embryonic 
٦.Growth  
٧. Maturity   
٨. Decline & Ageing    
٩. R & D: Research & Development 
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  منحني چرخه عمر سازمان و ويژگيهاي هر دوره. 1شكل 

                         بلوغ                      رشد                   معرفيزمان     زوال و پيري              اشباع 

خدمات/ محصول  

ل و پيريزوا  
  به ضعف گراييدن -

 سازمان
 عدم نوآوري و خالقيت -
 شروع بروكراسي -
افزايش تضادهاي  -

 سازماني
 كاهش قدرت اجرايي -
 كاهش كنترل سازمان -
 كاهش نسبت رشد -
 كاهش سهم بازار -
كاهش نياز به  -

 نقدينگي
 كاهش سودآوري -

   كاهش توليد-
   افزايش هزينه ها-

  افزايش بازيهاي -
 سياسي و جنگ قدرت

سازمان مديريت را  -
 كنترل مي كند

اجتناب از ريسك  -
 پذيري

 بلوغ و اشباع
 نهادي شدن سيستم و ساختار  -

 سازماني
  بيشترين ارضاي محيطي بر اساس - 

 نيازها
  قابليت كنترل و پيش بيني - 

 بازدهي سازمان
   نياز به حفظ حالت تكاملي-

   افزايش نقش رهبري-
   رشد و توسعه سازمان-

   اهداف و ماموريتهاي جديد-
   توجه به برنامه ريزان استراتژيك-

  كاهش نسبت رشد در مقايسه با -
 مرحله قبل

   افزايش سهم بازار-
   كاهش نياز به نقدينگي-

   افزايش سودآوري-
   افزايش ثبات توليد و خدمات-

  كاهش هزينه ها-
 

 رشد
  رشد يافتن نيروهاي -

 سازمان
  ارتقاء و افزايش عقايد و -

 ايده ها
  سازماندهي و رهبري -

 كاراتر
   افزايش ضوابط و مقررات-

   امكان تغيير اهداف-
   نسبت رشد زياد-

   افزايش سهم بازار-
   كاهش نياز به نقدينگي-

  رشد سودآوري-
  افزايش توليد و خدمات-

 معرفي
  حركت سازماني كند-

ت باال  نياز به خالقي-  
  توجه به تعهدات و نيازهاي -

 محيط
  پي ريزي روشها و -

 سيستمهاي سازماني
   افزايش قدرت اجرايي-

   نسبت رشد باال-
   سهم بازار كم-

   نياز به نقدينگي زياد-
   سودآوري كم-

   توليد كم-
   هزينه هاي باال-

   ريسك پذيري باال-
  مديريت، سازمان را كنترل -

 مي كند
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مرحلـه در منحنـي دوره عمـر از صـنعتي بـه             منحني چرخه عمر سازمان داراي دو نقطه ضعف اساسي مي باشد، اوال مدت زمان دو                
مانند تفـاوت در مـدت      . صنعت ديگر فرق داشته و تشخيص اينكه سازمان در حال حاضر در چه مرحله اي است، بسيار مشكل است                  

 عمر را   ثانيا سازمانها از طريق نوآوري مي توانند شكل منحني دوره         . زمان دو مرحله در منحني دوره عمر دو صنعت كامپيوتر و فوالد           
  .بعبارت ديگر قبل از رسيدن به مرحله اشباع مرحله توليد و رشد ديگري را آغاز نمايند، مانند شركت اينتل. تغيير دهند

 بحـث مـي شـود و تـصميم     CAPI و  PAEIدر قالب مدلهاي) 2شكل (در اينجا مختصري پيرامون هر يك از مراحل عمر سازمان 
  . مي گرددگيريهاي استراتژيك در هر مرحله مطرح

  
  PAEIمفهوم اصطالحات 

   P=  اثربخش در كوتاه مدت = Purpose يا Performance يا Productچه كاري بايد انجام داد؟ 
   A= كارآيي در كوتاه مدت  = Administrationكار چطور بايد انجام پذيرد؟ اداري، ضابطه گذاري 

   E= اثربخش در بلند مدت  = Entrepreneurshipي چه وقت و چرا كار بايد انجام پذيرد؟ خالقيت و كارآفرين
   I= كارآيي در بلند مدت  =  Integrationچه كسي يا چه كساني كار انجام دهند؟ سازماندهي و رهبري 

  
   CAPIمفهوم اصطالحات 

  Authority = A=                                                            اختيارCoalesced  = C= ائتالف 
  Influence = I=                                                                      نفوذ Power = P= قدرت 

  
  نقطه تولد سازمان

فـوق  ) E(در اين مرحله افكار پراكنده شكل گرفته و جمع مي گردد و سازمان نياز بـه خالقيـت                   . در واقع شروع حيات سازمان است     
 در درجـه   P.A.I را خواهيم داشـت كـه در آن   paEi بسيار مهم است، يعني حالت PAEI در Eي دارد و در واقع نقشالعاده باالي

اگر در اين دوره به تعهدات و قرارها عمل نشود و سازمان نتواند بـر مبنـاي نيازهـاي محـيط     .  قرار مي گيرد Eدوم اهميت نسبت به
در اينجاست كه سازمان بـه سـقوط بـسيار    .  نتيجه سازمان به حركت در نمي آيدشكل گيرد و متولي آن سازمان، مشخص نباشد در  

بـا  .  باقي مي ماند كه براي بقاي سازمان كـافي نخواهـد بـود    E زودرس منتهي خواهد شد كه همان رابطه نافرجام است، يعني فقط
له مهـم مطـرح شـده اسـت بـسياري از       چند سال است كه در ايران به عنوان يك مـسئ  HSEتوجه به اينكه بحث سيستم مديريت       

 ، بـسياري از سـازمانها نتوانـسته         HSEسازمانها شروع به استقرار اين سيستم نموده اند اما به دليل عدم وجود خالقيت در مديريت                 
ان  آنها با مرگ زودرس همراه گـشته و بـه نقطـه اول كـه همـ                 HSEاند به اهداف خود در اين زمينه دست يافته و در واقع سازمان              

  . مديريت سنتي است برگشته اند
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  نمودار منحني چرخه عمر سازمانها باتشريح جزئيات مراحل زوال و پيري. 2شكل 

  
  مرحله طفوليت و كودكي 

 مرحله سيستم هـاي  در اين . اما اگر به مطالب فوق الذكر توجه كافي مبذول شود، سازمان به مرحله طفوليت و كودكي خواهد رسيد                 
در اين مرحلـه، قـدرت      . شكل مي گيرند تا بتوانند خروجيهاي سازمان را به حداكثر برسانند          ... سازمان نظير بودجه بندي، پرسنلي و       

اگر در اين مرحلـه فقـط قـدرت         . اجرايي در سازمان ضروري است تا سازمان بتواند تفكرات و ايده هاي مرحله تولد را به اجرا درآورد                 
ايي را افزايش دهيم، به طوري كه ساير فاكتورها از جمله خالقيت به فراموشي سـپرده شـود، بـه مـرگ در طفوليـت و كـودكي                            اجر

از خصوصيات ايـن مرحلـه، شـكل        . خواهيم رسيد كه در واقع رشد سيستمها متوقف مي شود و اميد به رشد سيستم از بين مي رود                  
  . ر فكر توسعه عقايد و ايده هاي ايجاد سازمان مي باشندگرفتن نيروها و سازمان مي باشد و موسسين د

  
   مرحله رشد سريع 

اگر ايده ها و نظرات ايجاد سازمان رشد كند، در آن صورت اختيار و تعيين ضوابط در مرحله رشـد سـريع، امكـان رشـد سيـستم را                             
شد دهيم تا ايده هاي جديد و خالقيتهـا بوجـود   را ر E  در مرحله قبل تثبيت شده است، بايدPدر اين مرحله چون . فراهم مي آورد

به فراموشي سـپرده شـوند، رشـد واقعـي     a  و i برسيم، اگر سيستم تابع فرد شود، يعني PaEi به Paeiآمده و رشد نمايد، يعني از 
ـ PaEiيعنـي  . سازمان متوقف مي گردد و امكان حركت به باال سلب مي شود و سـازمان در تلـه موسـس گرفتـار مـي آيـد       -P ه  ب

E-  در مرحله رشد سريع اگر ضابطه گذاري قوي شود، يعني           . تبديل مي شودa    به سمت A           ارتقاء پيدا كند و شـرايط مطلـوب فـوق 
  .الذكر فراهم شود، سازمان از يوغ موسسين و مديران اوليه خارج خواهد شد

  
  مرحله بلوغ 

 تولد و معرفي

 طفوليت و كودكي
 رشد

 بلوغ

 تكامل

 ثبات

دوره

شروع
        

        مرگ
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مسئولي
 ت

مودن سازمان به سيستم هاي جديـد، مـي آينـد تـا بجـاي               در اينجاست كه مديران حرفه اي جديد با هدف بوجود آوردن و مسلح ن             
لذا در اينحالت امكان تغيير اهداف نيز مطرح مي . كميت بيشتر، كيفيت مدنظر قرار گيرد تا سازمان به مرحله بعدي يعني بلوغ برسد            

ج كند كه در آن صـورت       زيرا تغيير رهبري و مديريت حرفه اي در جهت كيفيت بيشتر، ممكن است موسس را از سازمان خار                 . گردد
  .گفته مي شود و موجب پيري زودرس در سازمان خواهد شد» طالق« از تفكر و خالقيت موسسين سود نخواهيم برد كه به آن عمل

نتوانند به فعاليت در سـازمان ادامـه دهنـد و سـازمان را تـرك              ... اگر مديران حرفه اي بنا به داليلي نظير عدم همكاري موسسين يا             
يعني در واقع سـازماندهي بـه ضـعف         . مي گوييم » عدم بر آورد سيستم   «ر آنصورت سازمان به ركود خواهد رسيد كه به آن           گويند، د 

  . تبديل مي شودPaEi به PAEiمي گرايد، لذا 
  مرحله تكامل 

در اين مرحله سيستم نهادي شده است و نظرات به طور نهادي اعمال مـي شـود، زيـرا در ايـن مرحلـه سيـستم وظيفـه و سـاختار                               
سازماني تثبيت شده اي دارد و بيشترين ارضاء محيطي در راستاي نيازهاي محيطي انجام مي پذيرد و بازدهي سـازمان قابـل پـيش                        

از خصوصيات بارز دوره تكامل برابري مسئوليت و اختيـار          .  و سود در اين مقطع وجود دارد       بيني و كنترل است، بنابراين قابليت رشد      
  . و همچنين برابري انعطاف پذيري و كنترل پذيري در سازمان مي باشد

  :مي توانند گوياي مطالب فوق باشند) 4(و ) 3(شكل هاي 

  
  

  نمودار مسئوليت و اختيار. 3شكل 
  

    تكامل

 مسئوليت
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  نمودار انعطاف پذيري و كنترل پذيري. 4شكل 

  
بهتـرين شـرايط در عمـر سـازماني، دوره          . از مشكالت عمده دوره تكامل، عدم وجود افراد متخصص و حفظ حالت تكاملي مي باشـد               

ت به عبارت ديگر همه فاكتورها حداكثر هستند و نقش رهبري نيز قابليت قوي شدن را از دسـ .  مي باشد PAEIتكامل يعني حالت
  .نداده است

بنابراين بهترين دوره برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هـا، در           . لذا بهترين شرايط آن است كه سازمان در مرحله تكامل باقي بماند           
  . دوران تكامل است تا ضمن بهره وري بيشتر، حالت تكامل حفظ شود

  
  مرحله ثبات 

يت ها مي باشد كه باعث بوجود آمدن انتظارات كمتر براي رشد و غلبه              از خصوصيات دوران ثبات، قوي شدن رهبري و تضعيف خالق         
همچنين باعث تمركز بر توجه به روابط داخلي در مقابل توجه به خطـرات محيطـي                . بر بازار، تكنولوژي و پيش قراول بودن مي شود        

 متوقف شده و تضاد سازنده از بـين مـي           مي شود و براي حفظ ثبات، خالقيت بتديج از سازمان دفع مي گردد و در نتيجه نوآوري ها                 
  .در اين مرحله چون سيستم پولدار نيز مي باشد، سازمان نهايتا به اشرافيت روي مي آورد. رود

  
  مرحله اشرافيت 

لذا پول و منابع مالي صرف كنتـرل سيـستم هـا مـي     .  مي رسيمpAeIيعني به . نيز به ضعف مي گرايد P, E در اشرافيت به دنبال
شكل مـي گيـرد، افـراد نگـران حيـات           » چه بايد انجام داد   « و  » چه بايد كرد  «يد بر رسميت، لباس و درجه به عوض اينكه          شود، تاك 

لذا نوآوري در سيـستم بـسيار       . سازمان هستند و بنابراين شعار اين است كه كارها طبق روال پيش برود و حركتي جديد ايجاد نشود                 
  .بدست  آوردن بازارها يا محصوالت جديد اقدام به تصاحب شركت هاي جوان بنمايدكم شده در نتيجه سازمان ممكن است جهت 

 در دوره شروع بوروكراسي PA-I به pAeIدر اشرافيت چون سازمان به سوي نابودي مي رود و توليد، كار و اجرا ضعيف مي شود،از                  
چه بايد «به عوض اينكه   » چه كسي باعث مشكل شد    «خواهيم رسيد، يعني خالقيت به طور كلي از بين مي رود و بحث بر سر اينكه                 

  .بوجود مي آيد» كرد

    تكامل

 كنترل پذيري
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يپذير  
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در واقع سازمان فلج شده و از نظر رشد بخـواب مـي   . در اين مرحله تضادهاي مخرب افزايش يافته و پويايي سازمان از دست مي رود             
محيط بيشتر مي شود و افراد متفكر كه در  در اين مرحله فاصله سازمان با       . رود و در نتيجه تمركز بر جنگهاي داخلي شكل مي گيرد          

  .شروع دوره با سازمان همراه بودند از سازمان بيرون مي روند
  

  و مرگ ) بروكراسي(مراحل ديوانساالري 
با ضعيف شدن قدرت اجرايي، سازمان با ديوانساالري كامال منفي و بوروكراسي كامل كه فقط سيـستم اداري را بـدون عمـل مثبـت                     

كشند، بوجود مي آيد و باعث مي شود تا سيستم به زير سيستم هاي زيادي بدل شده و حداكثر فاصـله از محـيط                        ديگري يدك مي    
چنانچه هيچ كنترلي در سازمان نباشد و سازمان بخواهد كار موثري انجام دهد، اولين مانع سيـستم هـاي داخلـي خـود                       . بوجود آيد 

لـذا سـازمان بـه نقطـه مـرگ          . ابط و شعار بجاي عمل در سازمان مرسوم است        سازمان مي باشد، زيرا در اين مرحله روابط بجاي ضو         
  .خواهد رسيد

  
  بحث و بررسي  

  فاكتورهاي شناسايي عمر سازمان به لحاظ موقعيت 
  .خالصه شده است) 5(چگونگي سير مراحل فوق و راه برون رفت از هر يك از مسائل مطروحه در شكل 

اطالعـات و   . حيط رقابتي سازمان و جايگاه خدمات آن در چرخه عمر پايـه گـذاري شـده انـد                 كليه استراتژي هاي موثر بر شناخت م      
دانش درباره محيط، سازمان را قادر مي سازد كه چگونه و چه وقت مي تواند رقابت موثري داشته، محصوالت و خدمات خود را ارائـه                  

 بوده و شامل عوامل بسيار زيادي مي باشد كه مي تواند در ارتباط              محيط رقابتي بسيار پيچيده   . كند و منابع مورد نياز را تامين نمايد       
  .در هر مرحله براي رهايي از دامها بايد به وجه مشترك دواير توجه داشته باشيم. با وضعيت سازمان و رقبايش، موثر باشد

  

  
  

  شناسايي سازمان به لحاظ موقعيت. 5شكل 

PaEi 
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  .خصوصيات سازمانهاي درحال پيري و جواني در زمينه هاي مختلف مقايسه شده اند) 1(دول در ج

  خصوصيات سازمانهاي در حال پيري و جواني). 1(جدول 
  )جواني(سازمانهاي در حال رشد   سازمانهاي در حال پيري

  . موفقيت در آن است كه ريسك كند-1  . موفقيت در آن است كه از ريسك اجتناب ورزد-1
  . توقعات و انتظارات بيش از نتايج حاصله است-2  . نتايج حاصله بيش از حد انتظار است-2
  . تاكيد بيشتر بر كارايي است تا ظواهر-3  . تاكيد بيشتر بر ظواهر است تا كارآيي-3
 مهم آن است كه كاري چگونه انجام شود و چه كـسي آنـرا               -4

  .انجام دهد
  .ه كاري و چرا بايد انجام شود آنچه مهم است، اين است كه چ-4

 افراد به رغم كمـك هايـشان و تنهـا بخـاطر شخصيتـشان               -5
  .حفظ مي شوند

 افراد به رغم شخصيت هايي كه دارند و بر حسب اينكه تا چه اندازه             -5
  .وجودشان براي سازمان مفيد است حفظ مي شوند

  .ست مگر ممنوع اعالم شود هر كاري مجاز ا-6  . هرچيزي ممنوع است مگر مجاز اعالم شود–6
  . مسائل بصورت فرصت ديده مي شوند-7  . با فرصتها بصورت مشكل برخورد مي شود-7
  . مديريت، سازمان را كنترل مي كند-8  . سازمان مديريت را كنترل مي كند-8
  .ه حركت در مي آورد مديريت نيروي جنبشي سازمان را ب-9  . مديريت تحت تاثير بي حركتي و ركود سازمان قرار دارد-9

 براي تغيير رفتارهاي سازماني بايـد كـل سيـستم تغييـر             -10
  .كند

 تغيير رهبري سازمان مـي توانـد رفتارهـاي سـازماني را متحـول               -10
  .سازد

  . براي بهسازي به مشاور خارجي نياز است-11  . براي بهسازي و تحول به مشاوره داخلي نياز است-11
 جهت گيري سازمان فروش به همراه حفاظت از نيـروي انـساني،             -12  . سود است مشغوليت ذهني مديريت-12

  .محيط زيست و تجهيزات است
  . استHSE هدف سازمان دست يابي به سود، ارزش افزوده و -13  . سازمان سرگرم بازيهاي سياسي و جنگ قدرت است-13
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