
ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی مدیری
سال نهم- شماره 4 - پیاپی 34 - زمستان 1398

ک و متوسط با مدل 7S مکنزی)مطالعه موردی: صنایع شهرستان سقز(
عارضه یابی صنایع کوچ

50
1  مقدمه

دهه ی  در  اقتصادي  توسعه ی  رمز  کوچک  صنایع  توسعه ی 
آینده است. در بررسي ها نشان داده است که صنایع کوچک از 
طریق چهار کاناِل کارآفریني، نوآوري و تغییر فناوري، پویایي 
افزایش درآمد  و  ایجاد فرصت هاي شغلي  و در نهایت  صنعت 
بر اقتصاد جهاني تأثیر می گذارند. به عالوه شدت یافتن رقابت 
جهاني، افزایش بي اطمیناني و تقاضاي فزاینده براي محصوالت 
متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. در 
ایران علي رغم آنکه صنایع کوچک بیش از 98 درصد واحدهاي 
کوچک صنعتي و بیش از50  درصد کارکنان شاغل در بخش 
کوچک  صنایع  تنها  نه  است،  داده  جاي  خود  در  را  صنعت 
برخوردار  اقتصادي  و  توسعه ی صنعتي  در  ویژه اي  جایگاه  از 
نیست، بلکه با مشکل ورشکستگي و تعطیلي زیاد مواجه است. 
در دهه های اخیر تغییراتي در ساختار صنعتي کشورها رخ داده 
است و رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط  در راهبرد 
توسعه ی صنعتي کشورها جایگاه خاصي براي خود باز کرده 
است. با توجه به تجربه ی موفقي که کشورهاي تازه صنعتي شده 
از این رویکرد کسب کرده اند و با توجه به اینکه درصد باالیي 
 )SMEs1( از واحدهاي صنعتي کشور ایران کوچک و متوسط
هستند و همچنین بیش از نیمي از شاغالن بخش صنعت را 

در خود جاي داده اند، صنایع کوچک و متوسط جایگاه ویژه اي 
و محوري  اساسي  نقشي  و مي توانند  دارند  اقتصاد کشور  در 
ایفا  کشور  اقتصادي  و  صنعتي  توسعه ی  آتي  برنامه هاي  در 
کنند )سرمد و همکاران، 1383(. بنگاه های کوچک و متوسط 
قبل از ایجاد هر تغییر یا حرکت به سوی تعالی الزم است به 
شناخت وضعیت موجود و شکاف ها تا وضعیت مطلوب بپردازند 
معموالً  سازمانی  تغییرات   .)1395 همکاران،  و  )سلطانی نژاد 
شامل فرایند پژوهشی در چند مرحله است. یکی از مهم ترین 
MCFILLEN,( است.  سازمانی  عارضه یابی  آن،  مراحل 
 O’NEIL, BALZER, & VARNEY, 2013; POSTMA &

و  بهره وری  بهبود  موجب  می توان  بدین طریق   )KOK 1999

در نهایت افزایش اشتغال و ارتقای توان رقابتی صنایع مختلف 
شد. این تحقیق به دنبال عارضه یابی صنایع کوچک و متوسط 
در شهرستان سقز با استفاده از منطق مدل 7S مکنزی است. 

2 بیان مسئله
امروزه در نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه ی 
کشورهای  اکثر  در  ندارد.  وجود  تردیدی  کشورها  اقتصادی 
جهان، توسعه ی صنایع جزو سیاست های اصلی دولت ها به شمار 
می رود و رویکردهای ویژه برای حمایت از ایجاد، رشد و بقای 

عارضه یابی صنایع کوچک و متوسط با مدل 7S مکنزی)مطالعه ی موردی: صنایع شهرستان سقز(

محمد باغبانی1 *| آرش صالحی2 |

چکیده
این تحقیق با هدف عارضه یابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شهرستان سقز با مدل 7S مکنزی انجام گرفته است. مطالعه ی حاضر 
از نظر هدف کاربردي، از نظر شیوه ی جمع آوري داده ها، توصیفي از نوع همبستگي است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کارکنان شاغل در 
صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز است. حجم جامعه ی آماری 1000 نفر، روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. 
ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه ی طراحی شده بر اساس ابعاد 7S مکنزی بود. باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ  برای همه ی ابعاد 
بیشتر از 0/7 به دست آمد، پایایی ابزار تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. براي تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. بر اساس نتایج 
آزمون، صنایع شهرستان سقز در همه ی ابعاد 7S مکنزی وضعیت نامطلوبی دارند. برای رتبه بندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان 
سقز نیز از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد مهارت ها بیشترین میانگین رتبه بندی شده و 

ساختار کمترین میانگین را دارد. 
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این گونه واحدها اتخاذ می شود. هر دو گروه کشورهای صنعتی 
و در حال توسعه با سیاست گذاری و برنامه ریزی الزم درصدد 
کسب و کار  فضای  بهبود  مشکالت،  و  موانع  رفع  سامان دهی، 
هر چه  بهره گیری  به منظور  الزم  زمینه ی  فراهم ساختن  و 
بیشتر از صنعت در راستای توسعه ی کارآفرینی، حل معضل 
توسعه ی  صنعتی،  صادرات  افزوده ی  ارزش  افزایش  بیکاری، 
 منطقه ای و کمک به بهبود توزیع درآمد در جامعه و ... هستند 

.)Antony & Bhattacharyya, 2010(

صنایع کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی 
.)Hansjorg  & Zeynep, 2017( کشورها نقشی اساسی دارند

در سال 2008، در کشوری مانند رومانی، سهم شرکت های 
ساخت و ساز،  صنعت،  شرکت های  کل  از  متوسط  و  کوچک 
Gabriela,( است  بوده  درصد   99/6 موارد  سایر  و  تجارت 

2012(. باتوجه به حیاتی بودن وجود و ماندگاری صنایع کوچک 

و متوسط باید به صورت علمی در راستای بهبود وضعیت این 
با بحران های مختلف  صنایع و آماده سازی آن ها برای مقابله 
Dolz, Iborra, & Safón,( کرد  تالش  مالی  و  اقتصادی 

2019(. در این گونه شرایط این صنایع، در خصوص بقا یا مرگ، 

ورشکستگی و یا پرداخت بدهی های خود توان تصمیم گیری 
 .)McGuinness, Hogan, & Powell, 2018( نخواهند داشت
این  کلیدی  عوامل  و  مختلف  اجزای  همگرایی  با  درحالی که 
صنایع می توان ماندگاری و بقای شرکت های کوچک و متوسط 
با  می توان  بنابراین،   .)Dolz et al., 2019( ساخت  محقق  را 
آن ها  عارضه یابی  و  صنایع  این گونه  مختلف  ابعاد  شناسایی 
این  و هم راستایی2 بیشتر  پیشنهادهای الزم جهت هم گرایی 
ابعاد حیاتی ارائه داد تا اینگونه سازمان ها بتوانند در راستای 

تداوم بقای خود فعالیت کنند.

3 عارضه یابی سازمانی
روش های  و  مدل ها  از  استفاده  فرایند  سازمانی3  عارضه یابی 
یافتن  و  سازمان  فعلی  وضعیت  ارزیابی  برای  رفتاری  علوم 
 راهی برای حل مشکالت آن یا  افزایش بهره وری سازمان است 
)Bissell & Keim, 2008(. عارضه یابی فرایندی نظام مند است 

که شامل جمع آوری داده ها، تشخیص، تدوین طرح های اقدام 
Wen Lin, Ling Huang, & Chin( و روش های ارزیابی است

مفهومی  به خودی خود  سازمانی  عارضه یابی   .)Tung, 2009

مرتبط به مفهوم تحلیل سازمانی است. این دو مفهوم دارای 

شباهت ها و تفاوت های هستند. تحلیل سازمانی دارای وجوه 
مشترکی با عارضه یابی سازمانی است؛ اما تفاوت های مهمی نیز 
با عارضه یابی دارد. شباهت اصلی تحلیل سازمانی با عارضه یابی 
بر فهم محتوای سازمان  این است که هر دو روش  سازمانی 
و  سازمانی  عوامل  تشخیص  در  به عنوان مثال  دارند،  تمرکز 
با  روش  دو  هر  آن ها،  میان  ارتباط  به اضافه ی  آن ها  ماهیت 
مدل های  از  و  می شوند  شروع  مشخصی  سازمانی  مدل های 
آن ها  فرایندی کردن  و  داده ها  جمع آوری  برای  مشابه  کاماًل 
آن هاست:  هدف  در  آن ها  کلیدی  تفاوت  می کنند.  استفاده 
هدف تحلیل سازمانی فهم سازمان به منظور اکتشاف آن است، 
به منظور  سازمان  فهم  سازمانی  عارضه یابی  هدف  در حالی که 
سازمانی  عارضه یابی  گفت  می توان  است.  آن  بهبود  و  تغییر 
بر  تمرکز  که  است. شکلی  سازمانی  تحلیل  از  ویژه ای  شکل 
بهبود عملکرد سازمانی دارد  به منظور  تغییر سازمانی  اجرای 
روش  سه  از  سازمانی  عارضه یابی  برای   .)Nebojša, 2010(

مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده 
می شود، بنابراین، عارضه یابی و گردآوری داده ها متقاباًل باهم 

.)Beer, 1971( به کار می روند

3-1 مدل های عارضه یابی
ارائه دهنده ی وضعیت سازمان هستند که  مدل های سازمانی 
به فهم واضح تر و کامل تر آنچه در سازمان قابل مشاهده است 

کمک می کند. به طور کلی:
منجر  سازمانی  رفتار  مورد  در  ما  فهم  ارتقای  به  مدل ها   )1

می شوند.
2( مدل ها به دسته بندی اطالعات درخصوص سازمان کمک 

می کنند.
3( مدل ها به تفسیر بهتر داده های سازمانی منتهی می شوند.

می شوند مشترک  زبان  یک  ایجاد  موجب  مدل ها   )4 
.)Howard, 1994(

اجزای  که  هستند  مدل هایی  جزو  هم  عارضه یابی  مدل های 
سازمان  فهم  به منظور  آن ها  میان  ارتباط  و  سازمان  اصلی 
اصلی  وظیفه ی  می کنند.  شناسایی  را  تغییر  هدف  به عنوان 
محققان  واقعیت ها ست.  ساده کردن  عارضه یابی  مدل های 
درگیر با سازمان نمی توانند همه ی ابعاد متنوع و چندگانه ی 
را  یا بخشی  آن ها دیدگاه  بنابراین،  را مطالعه کنند؛  سازمان 
انتخاب می کنند که بتوانند سازمان را مورد مطالعه قرار دهند 
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شکل 1:  اجزای مدل 7S مکنزی برای عارضه یابی سازمانی

.)Nebojša, 2010(

نحوه ی  راهنمایی  برای  مختلف  مدل های  از  استفاده  بدون 
جمع آوری اطالعات و تفسیر داده ها، ممکن است عارضه یابان 
داده ها  جمع آوری  به  اقدام  خود  تحلیل  و  احساس  بر پایه  ی 
کنند. مهم ترین مدل های عارضه یابی مورد استفاده در جهان را 

می توان به صورت زیر فهرست کرد:
، (French & Bell, 1995( 4تحلیل میدانی نیرو )1

،(Leavitt, 1965( مدل لیویت )2
،(likert, 1967( تحلیل سیستم لیکرت )3

،(Katz & Kahn, 1978( مدل سیستم های باز )4
 Falletta, 2008; Weisberg,( مدل شش خانه ای ویسبورد )5

،(1976

 Nadler & Tushman(برای تحلیل سازمان 6( مدل تجانس 
،(1980

 Malbašić & Brčić, 2012; T. J. Peters( 7 مکنزیS مدل )7
،(& R. H.  Waterman, 1982

،(Tichy, 1983( چارچوب فرهنگی سیاسی- فنی تیچی )8
،(Harrison, 1987( عارضه یابی رفتارهای گروهی و فردی )9

10( مدل علی بورک- لیتوین برای تغییر و عملکرد سازمانی5 
،(Burke & Litwin, 1992(

،(Galbraith, 2002( مدل ستاره ی گالبرایث )11
،(Nelson & Burns, 2005( 12. مدل برنامه ریزی عملکرد باال

.)Falletta, 2008(613. مدل هوش سازمانی فالِت

3-2 مدل  7S مکنزی
چارچوب 7S مکنزی7 در اوایل دهه ی1980 توسط تام پیترز 
و رابرت واترمن، در شرکت مشاوره ای مکنزی و شرکا ارائه شد 
)Abdul & Alshaher, 2013(. آن ها مدل خود را بالغ بر 70 

شرکت بزرگ پیاده کردند. این چارچوب دارای هفت متغیر 
است که نویسندگان آن  را سطح نامیده و به وسیله ی هفت واژه 
که اول آن ها حرف »S« است، مشخص خواهند شد. پیترز و 
واترمن چارچوبي براي نگرش و بررسي سازمان ارائه دادند که 
تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار8، 
راهبرد9 ،  سیستم10 ،  سبک11 ، کارکنان12 ،  مهارت ها13 و ارزش هاي 
T. J. Pe-( 7 مکنزی نامیدندS 14 است و آن را مدل کمشتر

ters & R. H. Waterman, 1982(. چارچوب 7S مکنزی یک 

دارد  به سازمان  راهبردی  است که دیدگاهی  مدل مدیریتی 

بلند مدت  منافع  به  دستیابی  برای  معتقدند  صاحب نظران  و 
کنند  تغییر  متغیرها  این  باید  اثربخش  ایجاد یک سازمان  و 
هماهنگ تری  سیستم  یک  تا  شوند،  متناسب  همدیگر  با  و 
اغلب  مدل  این   .)Abdul & Alshaher, 2013( شود  ایجاد 
ابزاری برای ارزیابی و پایش تغییرات شرایط درونی  به عنوان 
این مدل،  بر اساس  قرار می  گیرد.  استفاده  مورد  یک سازمان 
باید  عنصر  هفت  این  کند،  عمل  خوب  سازمانی  آنکه  برای 
را  یکدیگر  متقابل  به  طور  و  بگیرند  قرار  یکدیگر  راستای  در 
تا سازمان ها  این مدل کمک می کند  بنابراین،  تقویت کنند. 
درک کنند که چگونه می توانند هم راستایی را میان این هفت 
عنصر ایجاد کنند تا عملکردشان را بهبود بخشند و یا چگونه از 
این هم راستایی می توانند در دوره های تغییر سازمانی استفاده 
کنند. در واقع هدف از این مدل این است که ارزیابی کند که 
چگونه یک سازمان می تواند در جایگاه مناسبی قرار گیرد تا به 
اهدافش دست یابد. در شکل )1( اجزای مدل 7S مکنزی آمده 

.)Ravanfar, 2015( است

متغیرهاست.  میان  وابستگی  و  ارتباط  نشان دهنده   مدل 
در واقع متغیرهای دیگری هم بر سازمان های پیچیده مؤثرند و 
متغیرهای ارائه شده در مدل فقط متغیرهای بسیار حیاتی و مهم 
برای مدیران و اعضای سازمان را نشان می دهد. ساختار  بعنوان 
اسکلت یا چارت سازمانی تعریف شده است. راهبرد، برنامه یا 
اقدام برای جمع آوری منابع جهت دستیابی به اهداف در زمان 
مناسب هستند. سیستم  فرایندها و روش های کاری مشخص 
سازمان هستند. کارکنان در قالب واژه گروه های کارمندی در 

Shared Values
ارزش هاي مشترک

Style
سبک 
مدیریت

Staff
کارکنان

Skills
مهارت ها

Strategy
راهبرد

Structure
ساختار

Systems
سیستم ها
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سازمان است. در مقابل متغیر مهارت به توانمندی های کارکنان 
به طورکلی اشاره دارد. روشی را که مدیران کلیدی در دستیابی 
به اهداف سازمانی دارند متغیر سبک مدیریت نامیده اند. متغیر 
ارزش های مشترک، در اصل اهداف سطح باالست که مفاهیم 

راهنمای اعضای موجود در سازمان است.
شرکت های  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مدل  ارائه دهندگان 
آمریکایی گرایش به تمرکز بر متغیرهایی دارند که احساس 
می کنند موجب تحول آن ها خواهد شد. ) به عنوان مثال ساختار، 
راهبرد و سیستم( در حالی که دیگر متغیر ها را نادیده می گیرند. 
ایجاد  در  آمریکایی  برتر  شرکت های  از  برخی  و  ژاپنی ها 
ارتباط میان متغیرهای ساختار، راهبرد و سیستم به وسیله ی 
متغیرهای نرم موفق تر بوده اند. نویسندگان نتیجه گرفته اند که 
یک شرکت نمی تواند تنها با تغییر یک یا دو متغیر کل سازمان 
را متحول کند. آن ها عنوان کردند که برای دستیابی به اهداف 
منسجم تری  تا سیستم  یابند   تغییر  متغیر ها  باید  بلند مدت 
ایجاد شود. نکته ی قابل ذکر عدم اشاره به محیط خارجی در 
مدل 7S مکنزی است، اگرچه مبدعان روش به سایر متغیرهای 

.)Davis, 1998( موجود سازمان هم اشاره کرده اند

3-2-1 کاربرد چارچوب 7S مکنزی
و  درست  سؤاالت  تعریف  برای  می توانیم  چارچوب  این  از 
صحیح  پاسخ های  به دنبال  سپس  و  کنیم  استفاده  مرتبط 
برای پرسش های مطرح شده باشیم. در واقع  این راهی مناسب 
برای شروع برنامه ریزی راهبردی است. اگر مسائل و مشکالت 
مورد نظر  که  آن گونه  کارها  و  باشند  داشته  وجود  عملکردی 
است، انجام نشده باشد، می توان از چارچوب 7S به عنوان ابزاری 
تشخیصی استفاده کرد. تشخیص با اولویت بر روی عناصر شروع 
می شود. اگر راهبردی درست باشد، شاید مشکل در ساختار 
باشد و یا در سیستم و اگر مشکل در این عناصر نباشد، ممکن 
است مشکل از ارزش های مشترک و یا سبک مدیریت مالک 
برای  می توان  مدل  این  از  باشد.  اجرایی  مدیر  یا  و  شرکت 
از طریق  پیاده  سازی تغییر راهبرد استفاده کرد و سازمان را 
به خألهایی  این مدل،  کرد.  ممیزی  آنگاه«   - »اگر  چارچوب 
می شود  بیان  مدل  این  در  پر شوند.  باید  که  می کند  اشاره 
که برای رسیدن به برخی ر اهبردها باید آرام گام برداشت تا 
سریع تر به اهداف دست پیدا کرد )حنفی زاده ، رواسان، 1390(. 

نقاط قوت مدل 7S مکنزی
7S مکنزی نقاط قوتی دارد که مهم ترین آن ها به صورت زیر 

است:
1( ابزار ارزشمندی در آغاز فرایند های تغییر و جهت دهی به 

آن است؛
2( ابزار مناسبی در تجسم جامع سازمان است؛

3( الگویی برای عناصر مورد بررسی و مقایسه از سازمان؛
4( انعطاف پذیری باالیی دارد؛

5( استفاده برای تجزیه و تحلیل داخلی یک شرکت؛
6( تجزیه و تحلیل ویژگی های راهبردی یک شرکت؛

7( ابزاری برای تشخیص ا مکان پذیربودن راهبرد ها؛
8. سنجش تأثیرات تغییر بر روی شرکت؛

9( تجزیه و تحلیل جنبه های »موفق و غیرموفق« در سازمان؛
10( ارزیابی تأثیرات احتمالی تغییرات آتی در سازمان؛

11( هم راستایی بخش ها و فرایند ها در دوران ادغام شرکت ها.

نقاط ضعف مدل 7S مکنزی
مهم ترین ضعف های این ابزار را می توان به صورت زیر فهرست 

کرد:
1( فقط تمرکز بر ابعاد و جنبه های داخلی سازمان دارد.

2(  عوامل خارجی تصمیم گیری های راهبردی شرکت، نادیده 
گرفته می شود.

تحلیل  و  تجزیه  مانند  دیگر  تحلیل های  و  تجزیه  به  نیاز   )3
SWOT دارد.

4( تردید تحلیلگر در ارتباط های درونی میان عناصر و یا ایجاد 
خأل هایی در درک درست راهبرد و یا اجرای صحیح آن.

با اینکه از طریق این مدل، احتمال اجرای راهبرد باال می رود، 
سازمان  آنچه  در خصوص  می توانند  رقبا  در عین حال،  ولی 
می خواهد انجام دهد، حدس هایی بزنند و همین امر پیاده  سازی 
این مدل را در سازمان هایی که در بازار رقابتی شدید حضور 

دارند، دشوار می کند. 
ابعاد سخت  و  نرم  ابعاد  دسته  دو  به  مکنزی   7S مدل  ابعاد 
دسته بندی مي شوند. ابعاد سخت، عبارت اند از ساختار، راهبرد 
و سیستم ها که به راحتی در سازمان ها در چارچوب بیانیه ی  
چارت  سازماني،  برنامه هاي  و  طرح ها  سازماني،  راهبردی 
شناسایي  قابل  ملموس  به صورت  مستندات  سایر  و  سازماني 
و مشاهده هستند. درصورتي که ابعاد نرم به راحتي قابل درک 
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و فهم و مشاهده نیستند. مطالعه ی تحقیقات تجربی در این 
زمینه نشان می دهد که در زمینه ی عارضه یابی صنایع به ویژه 
در جوامع کمتر توسعه یافته، پژوهش های کمتری انجام شده و 
خأل تحقیقات تجربی در این زمینه برای رسیدن به اجماع در 
این خصوص کاماًل محسوس است. این در شرایطی است که 
صنایع کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه، کارآفرینی، 
می شوند  محسوب  بلندمدت  رشد  اساس  و  پایه   نوآوری 

.)Raynard & Forstater, 2002(
در بسیاری از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه 
شده است، چرا که سازمان نیز به مثابه یک موجود پویا و زنده 
در  بهبود  و  درمان  هر  انجام  پیش نیاز  همان طوری که  است. 
است  انسان  بدن  وضعیت  از  کاملی  آزمایش های  انجام  بدن، 
و هر چه دقت این آزمایش ها بیشتر و دقیق تر باشد بهبودها 
ایجاد اصالحات  بود، در مورد  و فرایند درمان مؤثرتر خواهد 
فرایند  انجام  نیز  سازمان  پیشرفت  و  رشد  به سوی  و حرکت 
عارضه یابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در 
به عنوان  تنگناهایی داریم که ممکن است  و  یافتن معضالت 

سدی مانع حرکت سازمان در مسیر بهبود باشند.

4 روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي است 
شاخه ی  از  و  توصیفي  داده ها  گردآوري  شیوه ی  بر اساس  و 
پیمایشي یا زمینه یابي است. این تحقیق از نظر سطح بازده 

توصیفي و تشخیصي بوده، از نظر وسعت کاربرد به لحاظ این 
که محدود به مکان های مشخص )صنایع کوچک و متوسط 
از  مي شود،  مرتبط  خاصي  زماني  مقطع  و  سقز(  شهرستان 
از نظر درجه کنترل  نوع تحقیق محدود )منطقه اي( است و 
انجام مي گیرد،  این شهرستان  اینکه در محیط  به لحاظ  نیز 
میداني است. در پژوهش حاضر، برای انجام عارضه یابی ابتدا 
پرسش نامه ی محقق و بر اساس مدل 7S مکنزی تدوین شد. 
پرسش نامه دارای سؤاالتی با طیف پنج درجه ای لیکرت )خیلی 
زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( بود. پرسش نامه ی تهیه شده 
توسط 10 نفر از متخصصان و خبرگان رشته ی مدیریت، مورد 
بازبینی و ویرایش قرار گرفت و سؤال های مبهم آن اصالح شد. 
نهایی شده میان نمونه آماری  بعد پرسش نامه ی  در مرحله ی 
آزمون  از  استفاده  با  پرسش نامه ها  از گردآوری  و پس  توزیع 
t تک   نمونه ای وضعیت متغیرها مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفت و به وسیله ی آزمون فریدمن رتبه بندی آن ها انجام شد. 

جامعه ی آماری و حجم نمونه
صنایع  حاضر  تحقیق  در  گرفته شده  به کار  آماری  جامعه ی 
کوچک و متوسط شهرستان سقز است و حجم جامعه شامل 
1000 نفر کارمند است. تعداد نمونه طبق فرمول کوکران 275 
نمونه گیری طبقه ای  برمبناي روش  نمونه گیري،  نفر و روش 

تصادفی است. 

5 تجزیه و تحلیل یافته ها

5-1 روایي پرسش نامه تحقیق
به منظور دستیابي به روایي مطلوب، پرسش نامه طبق مباني 
نظري و پیشینه ی تحقیق تهیه شد. سپس با آزمون پرسش نامه 
میان 10 نفر از خبرگان رشته ی مدیریت روایی محتوا و صوری 

پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت.

جدول 1: حجم جامعه و نمونه آماری
PiFinPin.piگروه صنعتيردیف

0/38380غذایي1

275

0/38105
0/08800/0822نساجي2
0/151450/1540شیمیایي3
0/212050/2155کاني غیر فلزي4
0/191900/1956کاني فلزي5

1275 11000جمع

5-2 پایایي پرسش نامه تحقیق
هفتگانه ی  ابعاد  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  زیر  جدول  در 
است،  آمده  مکنزی   7S مدل  با  عارضه یابی  پرسش نامه ی 
برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  می شود،  مشاهده  همچنان که 
کلی  پایایی  بنابراین،  است،   0/70 باالی  متغیرها  تمامی 

پرسش نامه مورد تأیید است.



قز(
 س

ان
ست

هر
 ش

یع
صنا

ی: 
ورد

ه م
الع

مط
ی)

کنز
7 م

S ل
مد

 با 
سط

متو
 و 

ک
وچ

ع ک
نای

 ص
بی

ه یا
رض

عا

55

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

علم
مه 

ل نا
فص

13
98

ن 
ستا

 زم
- 3

4 
پی

پیا
 - 

4 
اره

شم
م- 

 نه
ال

س

5-3 نتایج توصیفی پژوهش
در جدول )3( شاخص های مرکزی، پراکندگی و همچنین شکل 

جدول 2: میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسش نامه

جدول 3: شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع عوامل

ضریب آلفامتغیرها
0/763ساختار
0/772سیستم
0/751کارکنان

0/812ارزش هاي مشترک
0/793استراتژي

0/797سبک مدیریتي
0/842مهارت ها

توزیع داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های 
توزیع شده آمده است. 

هرچقدر میزان انحراف معیار یک توزیع آماری بیشتر باشد، 
پراکندگی  دارای  داده ها،  این  که  است  این  نشان دهنده ی 
سیستم  پژوهش،  این  متغیر های  میان  در  هستند.  بیشتری 
با مقدار 0/768 بیشترین و ساختار با مقدار 0/466 کمترین 
پراکندگی را دارد. مقدار چولگي مشاهده شده براي متغیرهای 
از لحاظ کجي  بازه )2،2-( قرار دارد. یعني  مورد مطالعه در 

متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. 
همچنین چون مقدار کشیدگي متغیرها در بازه )2،2-( قرار 

دارد، توزیع متغیرها نیز از کشیدگي نرمال برخوردار است.

5-4  آمار استنباطی
برای بررسی چگونگی وضعیت متغیرها، از آزمون t تک نمونه ای 
استفاده شد. یافته ها نشان دهنده ی این بود که میانگین تجربی 
ساختار برابر با 2/71، راهبرد برابر با 2/85، سیستم برابر با 2/89، 
سبک مدیریت برابر با 2/78، کارکنان برابر با 2/90، مهارت برابر 
با 2/90 و ارزش های مشترک برابر با 2/90 بود. بنابراین، همه ی 
موارد کمتر از میانگین مورد انتظار یعنی 3 بوده است. با توجه 

به  اینکه مقدار t در سطح خطای کمتر از 0/01 معنی دار بود، 
با  مشاهده  شده  میانگین  که  مي شود  گرفته  نتیجه  بنابراین، 
میانگین نظري تفاوت معني داري دارد و میانگین تجربی کمتر 
بنابراین، می توان گفت که ساختار،  از میانگین نظری است؛ 
راهبرد، سیستم، سبک مدیریت، کارکنان، مهارت و ارزش های 
مشترک صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز در وضعیت 

مطلوبی قرار ندارند.
برای رتبه بندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان سقز، از 
آزمون تحلیل واریانس دوطرفه ی فریدمن استفاده شد. نتایج 
نشان  را  معناداری  تفاوت  آزمون در سطح خطای 0/01  این 

.)P-Value ≥  0.01( می داد

 کارکنان سیستم ساختار شاخص
هاي  ارزش

 مشترك
 راهبرد

سبک 
 مدیریتی

 ها مهارت

 572 572 572 572 572 572 572 تعداد

7812/5 میانگین مرکزي  1812/5  8999/5  7585/5  1258/5  7115/5  8981/5  

 پراکندگی
86681/9 انحراف معیار  76168/9  76526/9  62528/9  72658/9  68718/9  78211/9  

587/9 واریانس  288/9  215/9  857/9  275/9  859/9  226/9  
 شکل
 توزیع

819/9 چولگی  898/9-  885/9-  926/9-  958/9  928/9  555/9  
-968/8 کشیدگی  558/9  885/9  667/9-  818/9-  526/9  7889/9-  
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جدول 4:  نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن

بیشترین  مهارت ها  است،  آمده   )4( جدول  در  همان طور که 
میانگین رتبه بندی شده و ساختار کمترین میانگین را دارد. 

6 پیشنهادها بر اساس نتایج تحقیق
بهبود  برای  پیشنهادهای الزم  به دست آمده،  نتایج  به  باتوجه 
ادامه  در  سقز  شهرستان  متوسط  و  کوچک  صنایع  وضعیت 

تشریح می شود: 
1( بعد ساختار:

-  رسمیت واحدهای صنعتی متناسب با فضای موجود و فرهنگ 

بومی آن باشد.
-  از پیچیدگی بیش از حد در ساختار سازمانی اجتناب شود.
-  تفویض اختیارات کافی با هدف کاهش تمرکز صورت گیرد.

2( بعد راهبردی:
-  صنایع با شناخت کامل عوامل داخلی و محیطی تصویری 

کامل از وضعیت فعلی خود ترسیم کنند و اهداف و ر اهبردهای  
خود را در راستای بهبود وضعیت موجود تدوین کنند.

-  برنامه ریزی های الزم در خصوص تخصیص منابع جهت اجرای 
بهینه ی راهبردها صورت گیرد.

3( بعد سیستم:
-  فرایندها و سیستم های کسب و کار باتوجه به الزامات محیط 

رقابتی مهندسی مجدد شوند.
4( بعد سبک مدیریت:

-  سبک های کارمند مدار باتوجه به سطح بلوغ کارکنان استفاده 

شود.
- نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان به طور مناسب به آن ها بازخورد 

داده شود.
-  منابع و امکانات مورد نیاز جهت انجام موفقیت آمیز وظایف در 

اختیار کارکنان قرار گیرد.

5( بعد کارکنان:
- شناسایی و خلق روش هاي جدید بهبود فضاي همکاري و 

مشارکت بین کارکنان در دستور کار قرار گیرد.
-  ایده ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوي کارکنان، از طرف 

مدیریت واحد صنعتی، مورد توجه قرار گیرد.
-  به کارکنان فرصت داده شود تا مهارت هاي مرتبط با شغل 

خود را توسعه دهند.
-  به کارکنان آزادي عمل و استقالل کافی جهت بروز خالقیت 

داده شود.
-  کارکنان درک روشنی از نقش، روابط و مسئولیت هاي خود 

به دست آورند.
6( بعد مهارت:

-  در زمینه ی سیستم ها و رویه هاي اداري و فرایندهای سازمانی، 

آموزش هاي الزم به کارکنان داده شود.
به  و  شناسایی  منظم،  به طور  کارکنان  آموزشی  نیازهاي    -

توسعه ی مهارت های نیروی انسانی توجه ویژه شود.
-  تفویض امور طبق سطح مهارت کارکنان زیرمجموعه باشد.

7( در بعد ارزش های مشترک:
-  ارزش های سازمانی در کارکنان نهادینه شود.

مأموریت،  چشم انداز،  در خصوص  سازمانی  دانش  کسب  به    -
ارزش ها و اهداف واحد صنعتی اهمیت داده شود.

7 پیشنهادها برای پژوهش های آتی
برای بهتر شدن نتایج مطالعات مرتبط به عارضه یابی سازمانی 

واحدهای صنعتی موارد زیر پیشنهاد می شود:
1( شناسایی و رتبه بندی عارضه های صنایع با رویکرد تحلیل 

شبکه و دیمتل؛
2( عارضه یابی واحدهای صنعتی با سایر مدل های عارضه یابی؛

 Sig مجذور کاي Mean Rank DF ابعاد
هامهارت  64/4  

6 885/80 000/0  

35/4 کارکنان  

28/4 راهبرد  

08/4 سیستم  

81/3 سبک مدیریت  

هاي مشترکارزش  54/3 

31/3 ساختار  
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3( عارضه یابی واحدهای صنعتی و اولویت بندی آن ها با استفاده 
از فنون تصمیم گیری چند معیاره. 
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