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تاریخ پذیرش مقاله99/02/16 :

چکیده

این تحقیق با هدف عارضهیابی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شهرستان سقز با مدل  7Sمکنزی انجام گرفته است .مطالعهی حاضر

از نظر هدف كاربردي ،از نظر شيوهی جمعآوري دادهها ،توصيفي از نوع همبستگي است .جامعهی آماری پژوهش حاضر کارکنان شاغل در
صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز است .حجم جامعهی آماری  1000نفر ،روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری در دسترس بود.
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامهی طراحیشده براساس ابعاد  7Sمکنزی بود .باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای همهی ابعاد
بیشتر از  0/7بهدستآمد ،پایایی ابزار تحقیق موردتأیید قرار گرفت .براي تحليل دادهها از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .براساس نتایج
آزمون ،صنایع شهرستان سقز در همهی ابعاد  7Sمکنزی وضعیت نامطلوبی دارند .برای رتبهبندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان
سقز نیز از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه فریدمن استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد مهارتها بیشترین میانگین رتبهبندی شده و
ساختار کمترین میانگین را دارد.
واژگان کلیدی:

مدل  7Sمکنزی ،عارضهیابی ،صنایع شهرستان سقز

 1مقدمه
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توسعهی صنايع کوچک رمز توسعهی اقتصادي در دههی
آينده است .در بررسيها نشان داده است که صنايع کوچک از
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تاریخ دریافت مقاله98/11/17 :

کانال کارآفريني ،نوآوري و تغيير فناوري ،پويايي
طريق چهار
ِ

صنعت و درنهايت ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد

بر اقتصاد جهاني تأثير میگذارند .بهعالوه شدتيافتن رقابت

جهاني ،افزايش بياطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصوالت
متنوع باعث شده است که اقبال به اين صنايع بيشتر شود .در

ايران عليرغم آنکه صنايع کوچک بيش از  98درصد واحدهاي
کوچک صنعتي و بيش از 50درصد کارکنان شاغل در بخش
صنعت را در خود جاي داده است ،نه تنها صنايع کوچک

از جايگاه ويژهاي در توسعهی صنعتي و اقتصادي برخوردار

نيست ،بلکه با مشکل ورشکستگي و تعطيلي زياد مواجه است.
در دهههای اخير تغييراتي در ساختار صنعتي كشورها رخ داده

است و رشد و گسترش صنايع كوچك و متوسط در راهبرد

توسعهی صنعتي كشورها جايگاه خاصي براي خود باز كرده

است .با توجه به تجربهی موفقي كه كشورهاي تازه صنعتي شده
از اين رويكرد كسب كردهاند و با توجه به اينكه درصد بااليي

از واحدهاي صنعتي كشور ايران كوچك و متوسط ()SMEs1

هستند و همچنين بيش از نيمي از شاغالن بخش صنعت را
 .1نویسندهی مسئول -گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سقز ،ایران
 .2گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سقز ،ایران

در خود جاي دادهاند ،صنايع كوچك و متوسط جايگاه ويژهاي
در اقتصاد كشور دارند و ميتوانند نقشي اساسي و محوري

در برنامههاي آتي توسعهی صنعتي و اقتصادي كشور ايفا

کنند (سرمد و همکاران .)1383 ،بنگاههای كوچک و متوسط
قبل از ایجاد هر تغییر یا حركت به سوی تعالی الزم است به

شناخت وضعیت موجود و شکافها تا وضعیت مطلوب بپردازند

(سلطانینژاد و همکاران .)1395 ،تغییرات سازمانی معموالً
شامل فرایند پژوهشی در چند مرحله است .یکی از مهمترین

مراحل آن ،عارضهیابی سازمانی است.

(MCFILLEN,

& O’NEIL, BALZER, & VARNEY, 2013; POSTMA

 )KOK 1999بدینطریق میتوان موجب بهبود بهرهوری و

درنهایت افزایش اشتغال و ارتقای توان رقابتی صنایع مختلف

شد .این تحقیق بهدنبال عارضهیابی صنایع کوچک و متوسط
در شهرستان سقز با استفاده از منطق مدل  7Sمکنزی است.

 2بیان مسئله

امروزه در نقش صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعهی

اقتصادی كشورها تردیدی وجود ندارد .در اكثر كشورهای

جهان ،توسعهی صنایع جزو سیاستهای اصلی دولتها به شمار

میرود و رویکردهای ویژه برای حمایت از ایجاد ،رشد و بقای
baghbani@gmail.com

اینگونه واحدها اتخاذ میشود .هر دو گروه كشورهای صنعتی

شباهتها و تفاوتهای هستند .تحلیل سازمانی دارای وجوه

بوكار
ساماندهی ،رفع موانع و مشکالت ،بهبود فضای كس 

با عارضهیابی دارد .شباهت اصلی تحلیل سازمانی با عارضهیابی

بیشتر از صنعت در راستای توسعهی كارآفرینی ،حل معضل

تمرکز دارند ،بهعنوانمثال در تشخیص عوامل سازمانی و

و درحال توسعه با سیاستگذاری و برنامهریزی الزم درصدد

و فراهمساختن زمینهی الزم بهمنظور بهرهگیری هرچه
بیکاری ،افزایش ارزش افزودهی صادرات صنعتی ،توسعهی

منطقهای و كمک به بهبود توزیع درآمد در جامعه و  ...هستند
(.)Antony & Bhattacharyya, 2010

مشترکی با عارضهیابی سازمانی است؛ اما تفاوتهای مهمی نیز
سازمانی این است که هر دو روش بر فهم محتوای سازمان

ماهیت آنها بهاضافهی ارتباط میان آنها ،هر دو روش با

مدلهای سازمانی مشخصی شروع میشوند و از مدلهای
کام ً
ال مشابه برای جمعآوری دادهها و فرایندیکردن آنها

توساز،
کوچک و متوسط از کل شرکتهای صنعت ،ساخ 

تغییر و بهبود آن است .میتوان گفت عارضهیابی سازمانی

 .)2012باتوجه به حیاتیبودن وجود و ماندگاری صنایع کوچک

اجرای تغییر سازمانی بهمنظور بهبود عملکرد سازمانی دارد

تجارت و سایر موارد  99/6درصد بوده است

(Gabriela,

و متوسط باید بهصورت علمی در راستای بهبود وضعیت این
صنایع و آمادهسازی آنها برای مقابله با بحرانهای مختلف
اقتصادی و مالی تالش کرد

(Dolz, Iborra, & Safón,

 .)2019در اینگونه شرایط این صنایع ،درخصوص بقا یا مرگ،

ورشکستگی و یا پرداخت بدهیهای خود توان تصمیمگیری
نخواهند داشت (.)McGuinness, Hogan, & Powell, 2018

صنایع میتوان ماندگاری و بقای شرکتهای کوچک و متوسط

را محقق ساخت ( .)Dolz et al., 2019بنابراین ،میتوان با

شناسایی ابعاد مختلف اینگونه صنایع و عارضهیابی آنها

پیشنهادهای الزم جهت همگرایی و همراستایی 2بیشتر این
ابعاد حیاتی ارائه داد تا اینگونه سازمانها بتوانند در راستای
تداوم بقای خود فعالیت کنند.

 3عارضهیابی سازمانی

عارضهیابی سازمانی 3فرایند استفاده از مدلها و روشهای
علوم رفتاری برای ارزیابی وضعیت فعلی سازمان و یافتن
راهی برای حل مشکالت آن یا افزایش بهرهوری سازمان است

( .)Bissell & Keim, 2008عارضهیابی فرایندی نظاممند است

که شامل جمعآوری دادهها ،تشخیص ،تدوین طرحهای اقدام
و روشهای ارزیابی است (Wen Lin, Ling Huang, & Chin

 .)Tung, 2009عارضهیابی سازمانی بهخودیخود مفهومی
مرتبط به مفهوم تحلیل سازمانی است .این دو مفهوم دارای

( .)Nebojša, 2010برای عارضهیابی سازمانی از سه روش
مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده
میشود ،بنابراین ،عارضهیابی و گردآوری دادهها متقاب ً
ال باهم

بهکار میروند (.)Beer, 1971

 1-3مدلهای عارضهیابی
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مدلهای سازمانی ارائهدهندهی وضعیت سازمان هستند که
به فهم واضحتر و کاملتر آنچه در سازمان قابل مشاهده است
کمک میکند .بهطورکلی:

 )1مدلها به ارتقای فهم ما در مورد رفتار سازمانی منجر
میشوند.

 )2مدلها به دستهبندی اطالعات درخصوص سازمان کمک
میکنند.

 )3مدلها به تفسیر بهتر دادههای سازمانی منتهی میشوند.

 )4مدلها موجب ایجاد یک زبان مشترک میشوند
(.)Howard, 1994

مدلهای عارضهیابی هم جزو مدلهایی هستند که اجزای
اصلی سازمان و ارتباط میان آنها بهمنظور فهم سازمان

بهعنوان هدف تغییر را شناسایی میکنند .وظیفهی اصلی
مدلهای عارضهیابی سادهکردن واقعیتهاست .محققان

درگیر با سازمان نمیتوانند همهی ابعاد متنوع و چندگانهی
سازمان را مطالعه کنند؛ بنابراین ،آنها دیدگاه یا بخشی را

انتخاب میکنند که بتوانند سازمان را مورد مطالعه قرار دهند
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درحالیکه با همگرایی اجزای مختلف و عوامل کلیدی این

شکل ویژهای از تحلیل سازمانی است .شکلی که تمرکز بر
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در سال  ،2008در کشوری مانند رومانی ،سهم شرکتهای

درحالیکه هدف عارضهیابی سازمانی فهم سازمان بهمنظور

کشورها نقشی اساسی دارند (.)Hansjorg & Zeynep, 2017

هدف تحلیل سازمانی فهم سازمان بهمنظور اکتشاف آن است،
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صنایع کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعهی اقتصادی

استفاده میکنند .تفاوت کلیدی آنها در هدف آنهاست:

(.)Nebojša, 2010

بدون استفاده از مدلهای مختلف برای راهنمایی نحوهی

و ایجاد یک سازمان اثربخش باید این متغیرها تغییر کنند

برپایهی احساس و تحلیل خود اقدام به جمعآوری دادهها

ایجاد شود ( .)Abdul & Alshaher, 2013این مدل اغلب

جمعآوری اطالعات و تفسیر دادهها ،ممکن است عارضهیابان
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و صاحبنظران معتقدند برای دستیابی به منافع بلندمدت

کنند .مهمترین مدلهای عارضهیابی مورد استفاده در جهان را
میتوان بهصورت زیر فهرست کرد:

و با همدیگر متناسب شوند ،تا یک سیستم هماهنگتری

بهعنوان ابزاری برای ارزیابی و پایش تغییرات شرایط درونی
یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .براساس این مدل،

 )1تحلیل میدانی نیرو،)French & Bell, 1995( 4

برای آنکه سازمانی خوب عمل کند ،این هفت عنصر باید

 )3تحلیل سیستم لیکرت (،)likert, 1967

تقویت کنند .بنابراین ،این مدل کمک میکند تا سازمانها

در راستای یکدیگر قرار بگیرند و بهطور متقابل یکدیگر را

 )2مدل لیویت (،)Leavitt, 1965

 )4مدل سیستمهای باز (،)Katz & Kahn, 1978

 )5مدل شش خانهای ویسبورد (Falletta, 2008; Weisberg,
،)1976

 )6مدل تجانس برای تحلیل

سازمان(Nadler & Tushman

،)1980
 )7مدل  7Sمکنزی (Malbašić & Brčić, 2012; T. J. Peters
،)& R. H. Waterman, 1982
 )8چارچوب فرهنگی سیاسی -فنی تیچی (،)Tichy, 1983

درک کنند که چگونه میتوانند همراستایی را میان این هفت

عنصر ایجاد کنند تا عملکردشان را بهبود بخشند و یا چگونه از
این همراستایی میتوانند در دورههای تغییر سازمانی استفاده

کنند .درواقع هدف از این مدل این است که ارزیابی کند که
چگونه یک سازمان میتواند در جایگاه مناسبی قرار گیرد تا به

اهدافش دست یابد .در شکل ( )1اجزای مدل  7Sمکنزی آمده

است (.)Ravanfar, 2015

Structure
ساختار

 )9عارضهیابی رفتارهای گروهی و فردی (،)Harrison, 1987

 )10مدل علی بورک -لیتوین برای تغییر و عملکرد سازمانی
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5

(،)Burke & Litwin, 1992
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 )11مدل ستارهی گالبرایث (،)Galbraith, 2002

Systems
سیستمها

 .12مدل برنامهریزی عملکرد باال (،)Nelson & Burns, 2005
 .13مدل هوش سازمانی فال ِت.)Falletta, 2008(6

 2-3مدل  7Sمکنزی

چارچوب  7Sمکنزی 7در اوایل دههی 1980توسط تام پیترز

و رابرت واترمن ،در شركت مشاورهای مکنزی و شرکا ارائه شد
( .)Abdul & Alshaher, 2013آنها مدل خود را بالغ بر 70

شرکت بزرگ پیاده کردند .این چارچوب دارای هفت متغیر

است که نویسندگان آنرا سطح نامیده و بهوسیلهی هفت واژه

Strategy
راهبرد
Shared Values
ارزشهاي مشترک

Style
سبک
مدیریت

Skills
مهارتها
Staff
کارکنان

شکل  :1اجزای مدل  7Sمکنزی برای عارضهیابی سازمانی

مدل نشاندهنده ارتباط و وابستگی میان متغیرهاست.

که اول آنها حرف « »Sاست ،مشخص خواهند شد .پیترز و

در واقع متغیرهای دیگری هم بر سازمانهای پیچیده مؤثرند و

تغيير و حركت سازمان متأثر از تعامل ميان هفت بعد ساختار،8

برای مدیران و اعضای سازمان را نشان میدهد .ساختار بعنوان

ناميدند (�T. J. Pe

اقدام برای جمعآوری منابع جهت دستیابی به اهداف در زمان

واترمن چارچوبي براي نگرش و بررسي سازمان ارائه دادند كه

متغیرهای ارائهشده در مدل فقط متغیرهای بسیار حیاتی و مهم

 ،12مهارتها 13و ارزشهاي
راهبرد ،9سيستم،10سبك،11كاركنان 

اسکلت یا چارت سازمانی تعریف شده است .راهبرد ،برنامه یا

 .)ters & R. H. Waterman, 1982چارچوب  7Sمکنزی یک

مناسب هستند .سيست م فرایندها و روشهای کاری مشخص

مشتكرک 14است و آن را مدل  7Sمکنزی

مدل مدیریتی است که دیدگاهی راهبردی به سازمان دارد

سازمان هستند .کارکنان در قالب واژه گروههای کارمندی در

سازمان است .در مقابل متغیر مهارت به توانمندیهای کارکنان

نقاط قوت مدل  7Sمکنزی

به اهداف سازمانی دارند متغیر سبک مدیریت نامیدهاند .متغیر

است:

راهنمای اعضای موجود در سازمان است.

آن است؛

بهطورکلی اشاره دارد .روشی را که مدیران کلیدی در دستیابی

 7Sمکنزی نقاط قوتی دارد که مهمترین آنها بهصورت زیر

میکنند موجب تحول آنها خواهد شد( .بهعنوانمثال ساختار،

 )4انعطافپذیری باالیی دارد؛

ژاپنیها و برخی از شرکتهای برتر آمریکایی در ایجاد

 )6تجزیه و تحلیل ویژگیهای راهبردی یک شرکت؛

آمریکایی گرایش به تمرکز بر متغیرهایی دارند که احساس

 )3الگویی برای عناصر مورد بررسی و مقایسه از سازمان؛

راهبرد و سیستم) درحالیکه دیگر متغیرها را نادیده میگیرند.

 )5استفاده برای تجزیه و تحلیل داخلی یک شرکت؛

ارتباط میان متغیرهای ساختار ،راهبرد و سیستم بهوسیلهی

 )7ابزاری برای تشخیص امکانپذیربودن راهبردها؛

یک شرکت نمیتواند تنها با تغییر یک یا دو متغیر کل سازمان

 )9تجزیه و تحلیل جنبههای «موفق و غیرموفق» در سازمان؛

متغیرهای نرم موفقتر بودهاند .نویسندگان نتیجه گرفتهاند که

 .8سنجش تأثیرات تغییر برروی شرکت؛

را متحول کند .آنها عنوان کردند که برای دستیابی به اهداف

 )10ارزیابی تأثیرات احتمالی تغییرات آتی در سازمان؛

بلندمدت باید متغیرها تغییر یابند تا سیستم منسجمتری
ایجاد شود .نکتهی قابلذکر عدم اشاره به محیط خارجی در

 )11همراستایی بخشها و فرایندها در دوران ادغام شرکتها.
نقاط ضعف مدل  7Sمکنزی

مدل  7Sمکنزی است ،اگرچه مبدعان روش به سایر متغیرهای

مهمترین ضعفهای این ابزار را میتوان بهصورت زیر فهرست

 1-2-3کاربرد چارچوب  7Sمکنزی

 )1فقط تمرکز بر ابعاد و جنبههای داخلی سازمان دارد.

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

از این چارچوب میتوانیم برای تعریف سؤاالت درست و

برای پرسشهای مطرحشده باشیم .درواقع این راهی مناسب
برای شروع برنامهریزی راهبردی است .اگر مسائل و مشکالت
عملکردی وجود داشته باشند و کارها آنگونه که موردنظر
است ،انجام نشده باشد ،میتوان از چارچوب  7Sبهعنوان ابزاری

تشخیصی استفاده کرد .تشخیص با اولویت برروی عناصر شروع

میشود .اگر راهبردی درست باشد ،شاید مشکل در ساختار

باشد و یا در سیستم و اگر مشکل در این عناصر نباشد ،ممکن
است مشکل از ارزشهای مشترک و یا سبک مدیریت مالک
شرکت و یا مدیر اجرایی باشد .از این مدل میتوان برای

پیادهسازی تغییر راهبرد استفاده کرد و سازمان را از طریق
چارچوب «اگر  -آنگاه» ممیزی کرد .این مدل ،به خألهایی
اشاره میکند که باید پرشوند .در این مدل بیان میشود
که برای رسیدن به برخی راهبردها باید آرام گام برداشت تا

سریعتر به اهداف دست پیدا کرد (حنفیزاد ه ،رواسان.)1390 ،

53

 )2عوامل خارجی تصمیمگیریهای راهبردی شرکت ،نادیده

گرفته میشود.

 )3نیاز به تجزیه و تحلیلهای دیگر مانند تجزیه و تحلیل
 SWOTدارد.

 )4تردید تحلیلگر در ارتباطهای درونی میان عناصر و یا ایجاد

خألهایی در درک درست راهبرد و یا اجرای صحیح آن.

با اینکه از طریق این مدل ،احتمال اجرای راهبرد باال میرود،

ولی درعینحال ،رقبا میتوانند درخصوص آنچه سازمان
میخواهد انجام دهد ،حدسهایی بزنند و همین امر پیادهسازی
این مدل را در سازمانهایی که در بازار رقابتی شدید حضور

دارند ،دشوار میکند.

ابعاد مدل  7Sمکنزی به دو دسته ابعاد نرم و ابعاد سخت

دستهبندی ميشوند .ابعاد سخت ،عبارتاند از ساختار ،راهبرد

و سيستمها كه بهراحتی در سازمانها در چارچوب بياني هی

راهبردی سازماني ،طرحها و برنامههاي سازماني ،چارت

سازماني و ساير مستندات بهصورت ملموس قابل شناسايي
و مشاهده هستند .درصورتيكه ابعاد نرم بهراحتي قابل درك

عارضهیابی صنایع کوچک و متوسط با مدل  7Sمکنزی(مطالعه موردی :صنایع شهرستان سقز)

مرتبط استفاده کنیم و سپس بهدنبال پاسخهای صحیح

کرد:
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ارائهدهندگان مدل به این نتیجه رسیدند که شرکتهای

 )2ابزار مناسبی در تجسم جامع سازمان است؛

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

ارزشهای مشترک ،در اصل اهداف سطح باالست که مفاهیم

 )1ابزار ارزشمندی در آغاز فرایندهای تغییر و جهتدهی به

و فهم و مشاهده نيستند .مطالعهی تحقیقات تجربی در این

توصيفي و تشخيصي بوده ،از نظر وسعت کاربرد به لحاظ اين

در جوامع کمتر توسعهیافته ،پژوهشهای کمتری انجام شده و

شهرستان سقز) و مقطع زماني خاصي مرتبط ميشود ،از

عارضهیابی صنایع کوچک و متوسط با مدل  7Sمکنزی(مطالعه موردی :صنایع شهرستان سقز)

زمینه نشان میدهد که درزمینهی عارضهیابی صنایع بهویژه
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که محدود به مکانهای مشخص (صنایع کوچک و متوسط
نوع تحقيق محدود (منطقهاي) است و از نظر درجه کنترل

خأل تحقیقات تجربی در این زمینه برای رسیدن به اجماع در
این خصوص کام ً
ال محسوس است .این در شرایطی است که

نيز به لحاظ اينکه در محيط این شهرستان انجام ميگيرد،

نوآوری پایه و اساس رشد بلندمدت محسوب میشوند

پرسشنامهی محقق و براساس مدل  7Sمکنزی تدوین شد.

ميداني است .در پژوهش حاضر ،برای انجام عارضهیابی ابتدا

صنایع کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه ،کارآفرینی،

پرسشنامه دارای سؤاالتی با طیف پنج درجهای لیکرت (خیلی

(.)Raynard & Forstater, 2002

در بسیاری از مباحث مدیریتی ،سازمان به بدن انسان تشبیه

زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم) بود .پرسشنامهی تهیهشده

است .همانطوریکه پیشنیاز انجام هر درمان و بهبود در

بازبینی و ویرایش قرار گرفت و سؤالهای مبهم آن اصالح شد.

توسط  10نفر از متخصصان و خبرگان رشتهی مدیریت ،مورد

شده است ،چرا که سازمان نیز بهمثابه یک موجود پویا و زنده

در مرحلهی بعد پرسشنامهی نهاییشده میان نمونه آماری

بدن ،انجام آزمایشهای کاملی از وضعیت بدن انسان است

و هرچه دقت این آزمایشها بیشتر و دقیقتر باشد بهبودها

توزیع و پس از گردآوری پرسشنامهها با استفاده از آزمون

و حرکت بهسوی رشد و پیشرفت سازمان نیز انجام فرایند

گرفت و بهوسیلهی آزمون فریدمن رتبهبندی آنها انجام شد.

ک نمونهای وضعیت متغیرها مورد مطالعه و بررسی قرار
tت 

و فرایند درمان مؤثرتر خواهد بود ،در مورد ایجاد اصالحات

عارضهیابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در

جامعهی آماری و حجم نمونه

یافتن معضالت و تنگناهایی داریم که ممکن است بهعنوان

جامعهی آماری بهکار گرفتهشده در تحقیق حاضر صنایع

سدی مانع حرکت سازمان در مسیر بهبود باشند.

کوچک و متوسط شهرستان سقز است و حجم جامعه شامل

 4روش شناسی پژوهش

نفر و روش نمونهگیري ،برمبناي روش نمونهگیری طبقهای

 1000نفر کارمند است .تعداد نمونه طبق فرمول کوکران 275

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات كاربردي است

تصادفی است.

و براساس شيوهی گردآوري دادهها توصيفي و از شاخهی

پيمايشي يا زمينهيابي است .این تحقیق از نظر سطح بازده
جدول  :1حجم جامعه و نمونه آماری
ردیف

گروه صنعتﻲ

1

غذایﻲ

0/38

2

نساجﻲ

0/08

3

شیمیایﻲ

0/15

4

کانﻲ غیر فلزي

0/21

5

کانﻲ فلزي
جمع

22

0/15

40

0/21

55
56
275

380

0/38

80

0/08

145
205

0/19

190

0/19

1

1000

1

 1-5روايي پرسشنامه تحقيق

بهمنظور دستيابي به روايي مطلوب ،پرسشنامه طبق مباني

نظري و پیشینهی تحقیق تهیه شد .سپس با آزمون پرسشنامه
میان  10نفر از خبرگان رشتهی مدیریت روایی محتوا و صوری

پرسشنامه موردتأیید قرار گرفت.

105

Pi

Fi

 5تجزیه و تحلیل یافتهها

n

Pi

pi. n

275

 2-5پايايي پرسشنامه تحقيق

در جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد هفتگانهی

پرسشنامهی عارضهیابی با مدل  7Sمکنزی آمده است،

همچنانکه مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباخ برای

تمامی متغیرها باالی  0/70است ،بنابراین ،پایایی کلی

پرسشنامه موردتأیید است.

جدول  :2میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه
متﻐیرها

ضریب آلفا

سیستم

0/772

0/763

ساختار

0/751

کارکنان

ارزشهاي مشترک

0/812

سبک مدیریتﻲ

0/797

0/793

استراتژي

0/842

مهارتها

در جدول ( )3شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و همچنین شکل

جدول  :3شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع عوامل
شاخص

ساختار

سیستم

کارکنان

تعداد

572

572

572

ارزشهاي
مشترك

راهبرد

سبک
مدیریتی

مهارتها

572

572

572

572

میانگین

5/7812

5/1812

5/8999

5/7585

5/1258

5/7115

5/8981

انحراف معیار

9/86681

9/76168

9/76526

9/62528

9/72658

9/68718

9/78211

واریانس

9/587

9/288

9/215

9/857

9/275

9/859

9/226

شکل

چولگی

9/819

-9/898

-9/885

-9/926

9/958

9/928

9/555

توزیع

کشیدگی

-8/968

9/558

9/885

-9/667

-9/818

9/526

-9/7889

مرکزي
پراکندگی

بیشتری هستند .در میان متغیرهای این پژوهش ،سیستم

ميانگين نظري تفاوت معنيداري دارد و میانگین تجربی کمتر

پراکندگی را دارد .مقدار چولگي مشاهده شده براي متغيرهای

راهبرد ،سیستم ،سبک مدیریت ،کارکنان ،مهارت و ارزشهای

نشاندهندهی این است که این دادهها ،دارای پراکندگی

با مقدار  0/768بیشترین و ساختار با مقدار  0/466کمترین
مورد مطالعه در بازه ( )-2،2قرار دارد .يعني از لحاظ کجي

متغيرهای پژوهش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است.

همچنین چون مقدار کشيدگي متغیرها در بازه ( )-2،2قرار

دارد ،توزيع متغيرها نیز از کشيدگي نرمال برخوردار است.

 4-5آمار استنباطی

برای بررسی چگونگی وضعیت متغیرها ،از آزمون  tتکنمونهای

استفاده شد .یافتهها نشاندهندهی این بود که میانگین تجربی
ساختار برابر با  ،2/71راهبرد برابر با  ،2/85سیستم برابر با ،2/89
سبک مدیریت برابر با  ،2/78کارکنان برابر با  ،2/90مهارت برابر

با  2/90و ارزشهای مشترک برابر با  2/90بود .بنابراین ،همهی
موارد کمتر از میانگین مورد انتظار یعنی  3بوده است .با توجه

بنابراین ،نتيجه گرفته ميشود كه ميانگين مشاهدهشده با
از میانگین نظری است؛ بنابراین ،میتوان گفت که ساختار،

مشترک صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز در وضعیت

مطلوبی قرار ندارند.

برای رتبهبندی ابعاد مورد مطالعه در صنایع شهرستان سقز ،از
آزمون تحلیل واریانس دوطرفهی فریدمن استفاده شد .نتایج
این آزمون در سطح خطای  0/01تفاوت معناداری را نشان

میداد (.)P-Value ≥ 0.01
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عارضهیابی صنایع کوچک و متوسط با مدل  7Sمکنزی(مطالعه موردی :صنایع شهرستان سقز)

هرچقدر میزان انحراف معیار یک توزیع آماری بیشتر باشد،

بهاینکه مقدار  tدر سطح خطای کمتر از  0/01معنیدار بود،
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توزیع شده آمده است.

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

 3-5نتایج توصیفی پژوهش

توزیع دادههای به دستآمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامههای

عارضهیابی صنایع کوچک و متوسط با مدل  7Sمکنزی(مطالعه موردی :صنایع شهرستان سقز)

جدول  :4نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن

56

ابعاد

Mean Rank

مهارتها

4/64

کارکنان

4/35

راهبرد

4/28

سیستم

4/08

سبک مدیریت

3/81

ارزشهاي مشترک

3/54

ساختار

3/31

همانطورکه در جدول ( )4آمده است ،مهارتها بیشترین
میانگین رتبهبندی شده و ساختار کمترین میانگین را دارد.

 6پیشنهادها براساس نتایج تحقیق

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

6

80/885

0/000

 )5بعد کارکنان:

 شناسایی و خلق روشهاي جدید بهبود فضاي همکاري ومشارکت بین کارکنان در دستور کار قرار گیرد.

-ایدهها و پیشنهادهای مطرحشده از سوي کارکنان ،از طرف

باتوجه به نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهای الزم برای بهبود

مدیریت واحد صنعتی ،مورد توجه قرار گیرد.

تشریح میشود:

خود را توسعه دهند.

-رسمیت واحدهای صنعتی متناسب با فضای موجود و فرهنگ

داده شود.

-از پیچیدگی بیش از حد در ساختار سازمانی اجتناب شود.

بهدست آورند.

وضعیت صنایع کوچک و متوسط شهرستان سقز در ادامه

 -به کارکنان فرصت داده شود تا مهارتهاي مرتبط با شغل

 )1بعد ساختار:

 -به کارکنان آزادي عمل و استقالل کافی جهت بروز خالقیت

بومی آن باشد.
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DF

مجذور کاي

Sig

-کارکنان درك روشنی از نقش ،روابط و مسئولیتهاي خود

-تفویض اختیارات کافی با هدف کاهش تمرکز صورت گیرد.

 )6بعد مهارت:

 -صنایع با شناخت کامل عوامل داخلی و محیطی تصویری

آموزشهاي الزم به کارکنان داده شود.

خود را در راستای بهبود وضعیت موجود تدوین کنند.

توسعهی مهارتهای نیروی انسانی توجه ویژه شود.

 )2بعد راهبردی:

 -درزمینهی سیستمها و رویههاي اداري و فرایندهای سازمانی،

کامل از وضعیت فعلی خود ترسیم کنند و اهداف و راهبردهای

 -نیازهاي آموزشی کارکنان بهطور منظم ،شناسایی و به

-برنامهریزیهای الزم درخصوص تخصیص منابع جهت اجرای

-تفویض امور طبق سطح مهارت کارکنان زیرمجموعه باشد.

 )3بعد سیستم:

 -ارزشهای سازمانی در کارکنان نهادینه شود.

بهینهی راهبردها صورت گیرد.

 )7در بعد ارزشهای مشترک:

بوکار باتوجه به الزامات محیط
-فرايندها و سیستمهای کس 

 -به کسب دانش سازمانی درخصوص چشمانداز ،مأموریت،

رقابتی مهندسی مجدد شوند.

ارزشها و اهداف واحد صنعتی اهمیت داده شود.

-سبکهای کارمندمدار باتوجه به سطح بلوغ کارکنان استفاده

 7پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

 -نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان بهطور مناسب به آنها بازخورد

واحدهای صنعتی موارد زیر پیشنهاد میشود:

 -منابع و امکانات موردنیاز جهت انجام موفقیتآمیز وظایف در

شبکه و دیمتل؛

 )4بعد سبک مدیریت:
شود.

داده شود.

اختیار کارکنان قرار گیرد.

برای بهترشدن نتایج مطالعات مرتبط به عارضهیابی سازمانی

 )1شناسایی و رتبهبندی عارضههای صنایع با رویکرد تحلیل
 )2عارضهیابی واحدهای صنعتی با سایر مدلهای عارضهیابی؛
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