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  چكيده

تغيير هاي   استراتژيپذيرشهاي   هماهنگي گونهرابطه بررسي  دريافتاز تحقيق حاضر، هدف: هدف

  سازماني

  . افزايش عملكرد استرب) ساختار، تكنولوژي، فرهنگ، نيروي انساني، اهدافهاي  گونه(

ي خارجي فعال در ايران است و كل يهاي هواپيما جامعه پژوهشي حاضر شامل شركت :روش

  .تحقيق مورد آزمون قرار گرفتندهاي  عنوان نمونهه ب 1384-79هاي  مذكور در طول سالهاي  شركت

شده روش كيفي استفاده .شد ي استفاده مي و كيفكتركيبي با رويكرد در اجراي اين تحقيق از روش 

از مشاهده، مصاحبه و بررسي متون براي  منظور اجراي آنه  و ب1 بودمطالعه مورديق، در اين تحقي

ه ب .روش كمي مورد استفاده در اين تحقيق، ميداني و همبستگي بود .آوري اطالعات استفاده شد جمع

  . پرسشنامه محقق ساخته استفاده شددواطالعات در اين روش از آوري   جمعمنظور

موازات افزايش عملكرد ه  بشد كهمشخص كمي   و روش روش كيفي ازدهبا استفا: ها يافته

 با افزايش در ضمن. كنند  ميپيدا تغيير تغيير سازمانيهاي  استراتژيهاي  ي، گونهيهواپيماهاي  شركت

 نيز باال ها آن) ي و اثربخشييكارا(ميزان عملكرد ، تغيير سازمانيهاي  استراتژيهاي  گونه ميزان هماهنگي

  .ودر مي 

  عملكردي مختلف تقسيم شوندهاي  توانند به گروه  ميدرون يك صنعتهاي  سازمان: گيري نتيجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: sm.aarabi@smri.ir :نويسنده مسؤول مقاله ∗

1. Case Study 
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  ).عملكرد پايين، به عنوان نمونه عملكرد باال، عملكرد متوسط( 

: به دو طريق انجام پذير استاستراتژيهاي تغيير هاي  افزايش عملكرد از طريق هماهنگ سازي گونه

، تغييرهاي  استراتژيهاي  به موازات افزايش هماهنگي بين گونه:  گروهيافزايش عملكرد بين-الف

عملكرد باال ،عملكرد متوسط،عملكرد (توانند صرف نظر از اين كه در چه گروهي هستند   ميسازمانها

به موازات :  افزايش عملكرد درون گروهي-، به صورت فزاينده عملكرد خود را افزايش دهند؛ ب)پايين

عنوان  هب( تغيير يك سازمان درون يك گروه خاص هاي  استراتژيهاي  نگي بين گونهافزايش هماه

توان انتظار افزايش عملكرد آن سازمان خاص را درون   مي)با عملكرد پايينهاي  نمونه ،گروه سازمان

  . گروه خود داشت

  

   .شناسي تغيير ، گونهكردعمل، نقاط مرجع استراتژيك، هماهنگي،  سازمانيتغييرهاي  استراتژي: ها كليدواژه

  

  مقدمه -1

و مديريت استراتژيك  شدههاي موفق دنيا محسوب  تغيير به عنوان موتور محركه شركت

و  ها سازه .كند مي  را در رسيدن به موفقيت يا عملكرد مطلوب ياري ها ، سازمانتغيير

 اين .ي هستند سازمانتغييرهاي  موضوعات يا استراتژيتغيير استراتژيك، مديريت زيربناهاي 

باشند كه با تغيير  مي  شامل اهداف، نيروي انساني، تكنولوژي، ساختار و فرهنگ ها استراتژي

 دباي مي   براي رسيدن به يك تركيب بهينهمذكورهاي  استراتژي. كند آنها، سازمان نيز تغيير مي

تا يك اند  ي كردهتغيير، سعهاي  استراتژيتحقيقات مرتبط با . هماهنگي داشته باشند با يكديگر

تا اند  تغيير را اولويت داده و از اين طريق تالش كردههاي  استراتژي از مجموع استراتژي

رسد   مياز طرف ديگر به نظر.  بنگرنداستراتژيعملكرد باالي سازمان را صرفاً از دريچه آن 

به  ها استراتژي مختلف مرتبط با آنهاي  تغيير را با گونههاي  استراتژيتحقيقي كه بتواند همه 

توان بر اساس اطالعات  مي انجام نشده، و از طرفي، هم چنين، عملكرد سازمان مرتبط سازد

 تأييد تاكنون رابطه هماهنگي با عملكرد را به موجود عنوان كرد كه احتماالً تحقيقات گذشته

 . نرسانده است

آيا افزايش هماهنگي بوديم كه ؤال سابتدا با رويكرد كيفي به دنبال پاسخ به اين اين تحقيق در 

با ) فرهنگ، نيروي انساني، اهداف ساختار، تكنولوژي،( تغيير سازمانيهاي  استراتژيهاي  گونه

توجه به خارج ،كنترل / توجه به داخل، كنترل زياد / كنترل زياد ( توجه به نقاط مرجع استراتژيك
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شود؟ در صورت مثبت   ميايش عملكردباعث افز) توجه به خارج/ توجه به داخل و كنترل كم / كم 

عملكرد (با عملكرد متفاوت هاي  شركت خواهد بود كه سؤال تحقيق كيفي به دنبال اين، بودن پاسخ

به دست آوردن . استراتژي تغيير هستندهاي  داراي چه نوع تركيبي از گونه) پايين، باال، متوسط

سپس به منظور آزمون مدل به . سوق دهدتواند تحقيق را به سمت ايجاد يك مدل  مي ها اين گونه

در دسترس با رويكرد هاي  نمونه، دست آمده از تحقيق كيفي و اطمينان از نتايج به دست آمده

افزايش  شود كه  ميمطرح سؤال در رويكرد حاضر، اين. كمي نيز مورد آزمون قرار خواهند گرفت

فرهنگ،  ساختار، تكنولوژي،هاي  ه گون( تغيير سازمانيهاي  استراتژيهاي  هماهنگي بين گونه

    دارد ؟اي رابطهچه با افزايش عملكرد سازمان ) نيروي انساني، اهداف

  

  تحقيقمباني نظري  -2

اما موتور محركه . تغيير اشاره به انتقال سازمان از وضعيت موجود به وضعيت دلخواه دارد

سي ادبيات مديريت برر. تغيير چيست و چه عامل يا عواملي در تغيير محوريت دارند

تر  يك عامل را در موتور محركه سازمان بيش نظران نشاندهنده آن است كه هر يك از صاحب

؛ ] 29-24ص، ص3 [3سيلي] 2 [2ساموزي و داكس بري] 1 [1تحقيقات ويديس. دانند  ميدخيل

نشان داده است كه عامل انساني در موفقيت تغييرات سازماني از ] 4 [4بامبرگر و مشولم

آنان محور سازمان را منابع انساني دانسته و ساير . ميت بسيار بااليي برخوردار استاه

  .كردندموضوعات يا عوامل تغيير سازماني را تابعي از منابع انساني تلقي 

اي  عده.باشد  ميبه اين ترتيب سازمان از ديدگاه آنان سازمان مبتني بر نيروي انساني

 تأكيد موضوعو چندلر بر اين ] 5 [6هال تحقيقات. ردند كفرض 5ديگرمحور تغيير را ساختار

سازمان از ديدگاه آنان، سازمان مبتني .  و ساير عوامل تغيير را متاثر از ساختار دانستندكرده

عنوان اصل و اساس حركت تغيير سازمان ه گروهي نيز اهداف سازماني را ب .است 7بر ساختار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Widdis  
2. Szamosi and Duxburie  
3. Seely  
4. Bamberger and Meshowlem  
5. Organization Based on HR  
6. Hall  
7. Organization Based on Structure  
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زعم آنان ه ب. ]6 [1 مشاهده كرد و اسنولزدر تحقيقات مايتوان  اين فرض را مي. كردندگذاري  پايه

كرد، ساير عوامل تغيير از آن الزاماً  در صورتي كه سازمان اهداف و مسير خود را مشخص مي

با ورود تكنولوژي به قلمرو . شد مي  تلقي 2سازمان آنان، سازمان اهداف محور. كردند  ميپيروي

 3زعم افرادي مانند وودوارده ب .شودر تكنولوژي مطرح مديريت باعث شد تا سازمان، مبتني ب

 ها ين لحاظ، سازمان آنه اوب كردهو پرو ساير عوامل تغيير از تكنولوژي تبعيت 4تامپسون

ه نظران فرهنگ را ب اي ديگر از صاحب در نهايت عده. شود  ميسازمان تكنولوژي محور قلمداد

اگرچه آنان اعتقاد داشتند كه تغييرات . كنند ي معنوان شالوده و اساس تغييرات سازماني تلقي

، 5هريسون. دانستند  اما از طرف ديگر سازمان را چيزي جز فرهنگ نمي،فرهنگي، بطئي است

هاي  علي رغم وجود نگرش]. 7[ آمدند مي  جمله اين افراد به شمارهندي از و اشنايدر 6مارتين

اين بود كه براي تبيين  ها هر يك از آن مختلف صاحب نظران مذكور، موضوع مشترك

مختلفي از هاي  ايجاد گونه، ديدگاههاي خود از نقاط مرجعي استفاده كردند كه نتيجه آن

با  ]4[بامبرگرو مشولم، به عنوان مثال، رفت مي  موضوعات يا استراتژيهاي تغيير به شمار

از يك ) رفتار(د يا كنترل فراين) بازده(استفاده از دو نقطه مرجع استراتژيك كنترل محصول 

منابع هاي   گونه از استراتژي4طرف و بازار كار داخلي يا بازار كار خارجي از طرف ديگر به 

پرو با ، در حوزه تكنولوژي. انساني متعهدانه، پدرانه، ثانويه و پيمان كارانه دست پيدا كردند

 به چهار "ري مشاغلپذي  تجزيه" و "تنوع پذيري مشاغل"، استفاده از دو نقطه مرجع استراتژيك

در موضوع فرهنگ . صنعت گرانه و پيچيده نائل شد/ مهندسي، هنري  گونه تكنولوژي، عادي،

و نيازهاي ) داخل يا خارج(تأكيدات استراتژيك ، دنيسون و ميشرا با معرفي دو نقطه مرجع

يتي، ، چهارگونه،فرهنگ تداوم رويه، فرهنگ مأمور)پذيري ثبات و پايداري يا انعطاف(محيط 

برنز و استاكر با به كارگيري طيفي . پذيري را معرفي كردند فرهنگ مشاركتي و فرهنگ انعطاف

سعي كردند تا ، كه يك سر آن ساختارهاي ماشيني و سر ديگر آن ساختارهاي ارگانيكي بود

 گونه تبديل 4 اين دو وضعيت را به دفت. ]8[هر يك از اين ساختارها را تشريح كنندهاي  لفهؤم

 ها آن. توان به الگوي گونه شناسي مايلز و اسنو اشاره كرد مي  در خصوص اهداف نيز. ]9[ دكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Miles and Snow  
2. Organization Based on objective 

3. Woodward  
4. Thompson  

5. Harrison  
6. Martin  
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تغييرات سريع و عدم اطمينان زياد از يك طرف و تغييرات بطئي و عدم ، با دو نقطه مرجع

، اطمينان كم از طرف ديگر به چهار نوع هدف يا چهار نوع گونه استراتژي سازماني، تدافعي

 تأثيربه اين ترتيب، اولين و مهم ترين . ]6[ليلگرانه و آينده نگر دست پيدا كردندتح، واكنشي

ي استراتژيهاي يك موضوع تغيير سازماني  ها استفاده از نقاط مرجع استراتژيك، ايجاد گونه

در مجموعه تحقيقات قبلي  از آن جا كه.نقاط مرجع بودند ها هايي كه مالك تفكيك آن بود، گونه

اهميت دادن به يك موضوع تغيير به  مديران بر تأكيد ها به تا عملكرد باالي سازمانشد   ميسعي

شد كه آيا هر يك از اين   ميمطرح سؤال عنوان موتور محركه سازمان ارتباط داده شود، اين

كفايت الزمه را داشت يا خير؟بر اساس  رويكردها به طور جداگانه براي عملكرد باالي سازماني

تواند  تغيير، اگرچه ميهاي  بر استراتژي تأكيد رسد كه به نظر مي] 15-9ص، ص10[م ديدگاه انينا

 اين  افي، هماهنگي بينكاما شرط ، ها قلمداد شود به عنوان شرط الزم براي موفقيت سازمان

اي تا به حال رابطه  مطالعه، از طرف ديگر چون به زعم جوشي و همكاران. است ها استراتژي

اهنگي را به طور مستقيم به اثبات نرسانده است و اين رابطه، صرفاً تحت بين عملكرد و هم

 و 2 هامبورگ1شرايط متغيرهاي تعديل كننده، معنادار شده و اين ادعا به وسيله وست وشوانك

 در اين ]517-503ص، ص11[ قرار گرفته است تأكيد و همكاران مورد 3و ليندمن همكاران

  . يات مديريت از اهميت بااليي برخوردار شده استبررسي رابطه مذكور در ادب صورت
  

  روش شناسي تحقيق-3

ابتدا با روش كيفي و . تحقيق حاضر از حيث ماهيت و هدف آن با رويكرد تركيبي بررسي شد

و سپس روش كمي نسبت به نتايج به دست آوري   جمعاوليههاي  مالحظات خاص آن داده

 توضيحات مرتبط با مراحل مختلف مطالعه انجام تشريح و. آمده از مرحله اول اقدام نمود

  . گرفته با رويكرد تركيبي در ادامه ارائه شده است
  

  روش شناسي تحقيق كيفي -3-1

. روش اجراي اين تحقيق در ابتدا روش كيفي بود كه در نهايت منجر به ايجاد مدل و نتايج شد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. West and Schwenk 

2. Homburg et al 
3. Lindman et al 
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استفاده از .ي نيز استفاده شدبه منظور هم پوشاني نتايج تحقيق كيفي، هم چنين از روش كم

 استفاده از چند روش -نامند از طريق الف  ميهر دو روش كه اصطالحاً آنرا كثرت گرايي

،  استفاده از چند ابزار شامل پرسشنامه- استفاده از چند محقق؛ ج-؛ ب)روش كمي و كيفي (

  كليهر شامل پژوهش حاضمورد آزمونهاي  نمونه. مصاحبه نيمه باز و مشاهده انجام گرفت

 به طور 1384 -79هاي  بود كه در طول سالي خارجي فعال در ايران يهاي هواپيما شركت

به هاي  شركت. مستمر فعاليت پروازي داشته و هيچ كدام فعاليت خود را تعطيل نكرده بودند

شوندگان نيز هفتاد و يك  تعداد مصاحبه. دست آمده با رويكرد قضاوتي، دوازده شركت شدند

 عدم تمايل به دست -2عدم تغيير شرايط طبيعي جامعه بررسي شده و -1به دليل . بودنفر 

 استفاده از -4اي خاص  پديده  سعي در ايجاد فهم و درك-3متغيرها،  كاري يا تغيير 

 سعي در شناخت رابطه علي از -5و گردآوري داده ها، آوري   جمعمختلف درهاي  روش

به جاي مفروضات از پيش تعيين  ها محقق بر دادهكيد  تأ-6طريق بسط و گسترش تئوري و 

در اجرا از الگوي . از روش تحقيق موردي استفاده كرد شده ،اين رساله در بخش تحقيق كيفي

   .به شرح زير استفاده شد )1996(پنديت  اي پنج مرحله

  اصلي تحقيق مطرح سؤال ،دراين مرحله:  مرور ادبيات فني و انتخاب مورد-مرحله اول

علت طرح اين سؤال به دليل تمركز تالش محقق بر محور اصلي تحقيق و جلوگيري از . شد

  :سؤال اصلي تحقيق عبارت بود از. ورود متغيرهاي غير مرتبط بود

ساختار، تكنولوژي، (هاي تغيير سازماني  هاي استراتژي آيا افزايش هماهنگي بين گونه

توجه به / كنترل زياد (اط مرجع استراتژيك با توجه به نق) فرهنگ، نيروي انساني، اهداف

) توجه به خارج/ توجه به داخل و كنترل كم / توجه به خارج، كنترل كم / داخل، كنترل زياد 

شود؟البته اين سؤال به آزمون شوندگان ارائه نشد بلكه   ميباعث افزايش عملكرد سازمان

 مرحله نيز بايد در خصوص در همين. كرد مي  چارچوب اصلي را براي تيم تحقيق ترسيم

كه در  ها به همين دليل بر خالف ساير انواع نمونه گيري. شد مي  نيز اتخاذ تصميم ها نمونه

گيري درحين  اين نوع نمونه، گردند  ميآغاز تحقيق به صورتي از پيش تعيين شده مشخص

دي، به همين دليل در روش تحقيق مور. ]122، ص12[ پژوهش و بر حسب مورد انجام شد

ها پس از  در تحقيق حاضر، نمونه. ]12، ص13[ هاي آماري نيست گيري مبتني بر روش نمونه

هاي هواپيمايي خارجي با دو شاخص كارايي و اثربخشي  بررسي اطالعات واقعي كليه شركت
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  . ، به صورت قضاوتي و در حين پژوهش انتخاب شدند)1384-1379( ساله 6در يك روند 

آوري  براي جمع: و ورود به ميدان تحقيق ها دادهآوري   جمعگونگيتدوين چ -مرحله دوم 

داد پس از يك  بخشي از اين تيم كه كار تحقيقي را نيز انجام مي. ها از يك تيم استفاده شد داده

  به منظور تسهيل در تحليل. ها اقدام كرد دوره آموزشي، در كنار محقق نسبت به مصاحبه

ها مانند مشاهده محيط كار، مشاهده اسناد و  آوري داده معهاي مختلف ج ها، از روش داده

پس از هر مراجعه، مشاهدات اعضاي تيم در خصوص .شد ميباز استفاده  نيمههاي  مصاحبه

در هنگام شروع .شد ميشرايط فيزيكي محل و چگونگي روابط كاركنان و مديران مكتوب 

الت كه باعث به وجود آمدن يك اين سؤا. شد ميمصاحبه، سؤاالتي به آزمون شونده گفته 

  .گرفت هاي كيفي قرار مي ، مبناي تحليلشد ميمصاحبه نيمه باز 

برداري  از يادداشت ها سعي شد تا  به منظور منظم كردن داده: ها  تنظيم داده-مرحله سوم

ها دوباره در جلسات بعدي تيم مورد بحث قرار  اين يادداشت. به طور كامل استفاده شود

ها  ها با چگونگي سؤاالت پاسخ داده شده در پرسشنامه  از ترتيب و تأخر آنگرفت و پس

براي تقويت پايايي ، شود  مياين روش كه در اصطالح آزمون مميزي ناميده.مطابقت داده شد

، 14[همچنين براي روايي تحقيق از روش تصديق و اعتماد استفاده شد . تحقيق استفاده شد

  .]201ص

در اين تحقيق از سه  ها براي تحليل داده: و رسيدن به كفايت ها داده تحليل -مرحله چهارم

  .نوع كدينگ استفاده شد

بندي شده و  در اين نوع كدگذاري جمالت به دست آمده تنظيم و دسته:  كد گذاري باز-1

هاي خام، مفاهيم  بندي داده پس از دسته.با حمايت ادبيات تحقيق در يك نظم جديد قرارگرفتند

   .ستخراج شدندمشترك ا

در اين نوع كدگذاري، كليه مقوالت به دست آمده در مرحله كدگذاري : كدگذاري محوري -2

هدف از اين كار، به دست . هاي اصلي بررسي شدند ها و مقوله باز، به لحاظ ارتباط با زير مقوله

وربين كه به اين كار با استفاده از مدل استراوس و ك. اي و اصلي تحقيق بود آوردن مقوله هسته

  . مدل پاراديمي معروف است انجام گرفت

. .شد مي  در اين مرحله، عامل اصلي و محوري مجموعه مقوالت مشخص: كدگذاري انتخابي -3

  .ها انجام گرفت عمل تحقيق بر روي كليه نمونه حصول كفايت نظري، در اين تحقيق به منظور
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و نتايج تحقيق  ها  مرحله در بخش يافتهنتايج اين: مقايسه با ادبيات تحقيق -مرحله پنجم 

  . ارائه شده است

  

  تحقيق به لحاظ عملكرد هاي  جانمايي نمونه-4

هاي هواپيمايي از لحاظ عملكرد ،مدل ليدوكا و  مدل استفاده شده براي جانمايي شركت

  ]:15[شوند مي  ها به چهار دسته تقسيم طبق اين مدل، شركت. كاوالياسكاس بود

  .باال، كارايي باال اثربخشي - 1 

  .پايين، كارايي پايينبخشي   اثر-2

  .باال، كارايي پايينبخشي   اثر-3

  .پايين، كارايي باالبخشي   اثر- 4 

با استفاده از مدل مذكور به شرح .  قرار گرفتند4 و 2، 1هاي تحقيق حاضر در گروه نمونه

اسناد واقعي استخراج  ساله از مدارك و 6دوره  در طول ها ، عملكرد شركت1نمودارشكل 

بر مبناي شاخص در صد  ها شده و سپس در پايان هر سال ميزان كارايي و اثر بخشي آن

ميزان كارايي و اثربخشي قوي ترين شركت در هر سال معادل صد در ( رتبه بندي شدند 

 در محورهاي 1سپس نمودار شكل ). بر اين اساس در صد گيري شدند ها صد و ساير شركت

و با انتقال در صد ) هر قسمت نشان دهنده يك سال ( قسمت تقسيم شد 6مودي به افقي و ع

 ساله 6جايگاه و موقعيت هر شركت براي كل دوره ، كارايي و اثربخشي هر شركت به نمودار

هاي موفق و  ام جزو شركت.ال.هانزا و ك هاي امارات، لوفت به اين ترتيب شركت. به دست آمد

آليتاليا، بريتيش ايرويز، هاي  نيمه موفق و شركتهاي  ر، جزء شركتهاي تركيه، گلف اي شركت

هاي آئرفلوت، اطريشي وآزال  شركت هاي نسبتاً موفق و درنهايت سوريه، جزء شركت كويت،

  .هاي ناموفق درآمدند جزء شركت
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 هاي با شركت

باال و كارايي بخشي  اثر

  باال

 هاي با شركت

باال و كارايي بخشي  اثر

  ينپاي

 هاي با شركت

پايين و بخشي  اثر

  كارايي باال

 هاي با شركت

پايين و بخشي  اثر

  كارايي پايين

  

  ]26، ص15[و كاراييبخشي   اثربا معيار ها شركتبندي   طبقه نمودار1شكل
  

  تحقيق كيفيهاي   يافته-5

وايي در ههاي  استراتژي تغيير شركتهاي  هوايي براي شناسايي گونههاي  پس از جانمايي شركت

به اطالعات موجز بر  ها و تبديل آن ها طبقه بندي و تلخيص داده آوري،  پس از جمع، روش كيفي

در نهايت به يك ) محوري و انتخابي، عمليات كدينگ باز(اساس تشابهات حول يك موضوع خاص 

 نسبتاً، نيمه موفق، به تفكيك موفق ها شركتهاي  مدل مفهومي منجر شد كه از طريق آن گونه

هر يك از . انتخاب شدند) در مرحله جانمايي مشخص شده بودند كه پيش از آن(موفق و ناموفق 

آزمون شوندگان بود هاي  االت و پاسخؤشماري از س مفهومي متكي بر مجموعه بيهاي  اين مدل

، دو مدل مفهومي استخراج شده 3و2هاي  در شكل. در اين مقاله خودداري ميشود ها كه از ارائه آن

  . موفق و ناموفق به عنوان نمونه انعكاس پيدا كرده استهاي  ز شركتا

  

 باال

  بخشي اثر

 پايين

 كارايي باال پايين
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  هاي موفق  تغيير در شركت هاي استراتژي   مدل مفهومي پديده گونه2شكل
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  هاي ناموفق هاي استراتژي تغيير در شركت   مدل مفهومي پديده گونه3نمودار شكل

  

به شرح جداول فوق  ها  از شركتمفهومي هر گروههاي  ارائه شده در مدلهاي  نوع گونه

همان وجه غالب يا بيش ترين فراواني گونه اي است كه آزمون شوندگان به آن پاسخ داده 

وجه غالب (موفق ميزان تعداد فراواني گونه چهار هاي  بودند، به عنوان مثال در گروه شركت

به .  بود16ر فرانس اي/ام .ال. و ك19لوفت هانزا ، 21، براي شركت امارات )گونه گروه موفق
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ميزان هماهنگي نيز ، درون هر گروه ها عبارت ديگر به موازات افزايش ميزان عملكرد شركت

، نيز صادق بود ها اين موضوع در كل شركت). هماهنگي درون گروهي(كرد  ميافزايش پيدا

 1از  ها نخست گونه، كرد  ميافزايش پيدا ها يعني به همان اندازه كه عملكرد در بين كل شركت

مقدار هماهنگي بين گونه  كرد و دوم اين كه  مي افزايش پيدا4 و درنهايت 3سپس به ، 2به 

 . شد غالب نيز بيشتر مي

  . باشد مي  1نتايج خالصه شده فوق به شرح جدول 

  

  )روش كيفي(ها هاي مقوالت شناسايي شده شركت  گونه1جدول

 

  ها گروه شركت
نقطه 

  مرجع
  فرهنگ  هدف

نيروي 

  يانسان
  ميزان هماهنگي  ساختار  تكنولوژي

  باال  3  3  3  4  4  4  موفق

  متوسط  2  2  2  3  3  3  نيمه موفق

  متوسط  2  2  1  2  2  2  نسبتاً موفق

  پايين  2  1  1  1  1  1  ناموفق

    

تحقيق كيفي با استفاده از مدل پارادايمي اشتراوس و كوربين و هاي  به اين ترتيب يافته

، اهداف، ساختار، هواپيماييهاي  الت محوري شركت مقو-1: مدل پنديت عبارت بود از

  .باشند مي  فرهنگ و نيروي انساني، تكنولوژي

نسبتاً هاي  ،شركت3نيمه موفق هاي   ،شركت4مو فق هاي  غالب شركت  استراتژي گونه-2

  . باشد مي  1 و شركتهاي نا موفق 2موفق 

 4 و در نهايت 3 سپس به 2  به1از  ها گونه آن، ها  به موازات افزايش عملكرد شركت-3

  . كند  ميافزايش پيدا

نيمه موفق و ،  موفقناموفق به نسبتاًهاي  به موازات افزايش هماهنگي از گروه شركت -4

  . رود  ميباال ها و اثربخشي آنميزان كارايي ، موفق

استراتژيك از عوامل تغيير هاي  گونه، ها همزمان با افزايش كارايي و اثربخشي شركت -5

  .كنند مي   افزايش4 به در نهايت و 3 و بعد از آن به 2 به 1گونه 
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با افزايش هماهنگي عوامل حول  كه يك گونه غالب وجود دارد ها ه حتي در داخل گرو -6

  .كند  ميپيداگونه غالب ميزان كارايي و اثربخشي نيز افزايش 

  قابل استنتاج4ل نظري زيربه شرح شكل مد، تحقيق كيفيهاي  به اين ترتيب در پايان يافته

  :شود مي
  

  
  

  استراتژي موضوعات تغييرهاي  گونه: چارچوب نظري تحقيق 4شكل 
  

  :باشد   ميبراي تبيين بهتر مدل، موارد زير قابل امعان نظر

بر  تأكيد كنترل كم يا زياد و ميزان( بر اساس نوع نقطه مرجع استراتژيك  ها  سازمان-1

 . گيرند  ميگانه قرار هاي چهار در يكي از گروه) سازمان داخل يا خارج 

اهداف،ساختار،نيروي (تغيير هاي  استراتژي، گانه چهارهاي   در هر يك از اين گروه-2

هايي كه  به طور مثال سازمان. باشند  مي، داراي يك گونه خاص)فرهنگ و تكنولوژي انساني،

 4 بوده و سازمان هايي كه در گروه 1تژي نوع استراهاي  داراي گونه،  قرار دارند1در گروه 

اهداف، ساختار، (براي هر استراتژي . باشند  مي4استراتژي نوع هاي  داراي گونه، قرار دارند
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 .، چهار گونه وجود دارد)فرهنگ و تكنولوژي نيروي انساني،

ايي كه سازمانه، به عنوان مثال،  آورده شده است2در جدول  ها  شرح هر يك از اين گونه-3

ساختار خيلي مكانيكي، تكنولوژي ساده و هاي  داراي گونه،  قرار دارند1گروه هاي  استراتژي در

نقطه  در ضمن. نيروي انساني پدرانه، هدف از نوع تدافعي و فرهنگ بوركراتيك هستند، تكراري

  . ستيعني توجه به داخل سازمان توام با كنترل زياد ا، 1نيز از نوع  ها سازمان مرجع اين

  :مدل مذكور مبناي روش تحقيق كمي قرار گرفته و فرضيه زير را مورد آزمون قرار داد 

ساختار، تكنولوژي،فرهنگ، نيروي ( استراتژيهاي تغيير سازمانيهاي  افزايش هماهنگي گونه

توجه / توجه به داخل، كنترل زياد / كنترل زياد ( با توجه به نقاط مرجع استراتژيك) انساني، اهداف

  . شود  ميباعث افزايش عملكرد) توجه به خارج/ توجه به داخل و كنترل كم / به خارج ،كنترل كم 

  

  )كمي(شناسي تحقيق  روش-6

  :شرح زير است  همراحل اجرايي اين روش ب. يابي بود  از نوع مطالعات همبستگي و زمينه

به لحاظ  ها زمانسعي شد تا سا از طريق مدل مفهومي به دست آمده از نتايج تحقيق كيفي

  :به اين ترتيب . بندي شوند تغيير جانمايي و دستههاي  استراتژيهاي  عملكرد و گونه

هاي دولتي و غيردولتي، ميزان   از طريق گزارشات رسمي و غيررسمي سازمان-الف

 ها هاي هوايي پروازكننده به ايران استخراج و عملكرد شركت پروازها و سهم بازار ايرالين

شوندگان  بندي آزمون انجام اين مرحله منجر به انتخاب و دسته. مشخص شد) الهس6روند (

  . تحقيق آمده استهاي  تحقيق شد كه جزئيات آن در بخش جانمايي نمونه

هاي استخراج شده در بند   از طريق پرسشنامه محقق ساخته و ارسال آن به شركت-ب

  . رد بررسي قرار گرفتهاي هواپيمايي، مو هاي عوامل تغيير شركت الف، گونه

هاي كم و  كنترل(كننده  در ادامه و به منظور شناسايي وضعيت متغيرهاي تعديل -ج

ساخته در  ، پرسشنامه دوم محقق)پذير از يك طرف و توجه به داخل و خارج از طرف ديگر انعطاف

نتيجه اين مرحله تعيين وضعيت نقاط مرجع استراتژيك . شوندگان توزيع شد بين آزمون

  . هاي هواپيمايي بود شركت

هوايي از هاي  در نهايت با داشتن نوع استراتژي يا گونه موضوعات تغيير هر يك از شركت -ه

به لحاظ محدود . آماري انجام شدهاي  آزمون، ها يك طرف و داشتن نقطه مرجع استراتژيك آن
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) پرسشنامه(پايايي ابزارگيري   اندازهدر دسترس استفاده و برايهاي  نمونه بودن جامعه آماري از

با ) صوري(هم چنين براي اعتبار ابزار تحقيق از اعتبار محتوا . از آلفاي كرونباخ استفاده شد

از . گيري از نخبگان و اساتيد صاحب نظر در رشته مديريت استراتژيك بهره گرفته شد كمك

آماري هاي  زموننوع استفاده از آ. مديران صنعت نيز براي تقويت اين اعتبار استعالم شد

 به طور 2جدول . و فرضيه تحقيق انتخاب شدند سؤال نيز بر اساس...) آناليز واريانس،، همبستگي(

  .دهد  مينمونه و چگونگي ابزار آزمون كمي را نشان، خيلي خالصه جامعه

  

  نمونه و چگونگي انجام روش آزمون كمي،  جامعه2جدول 
  

  ها تعداد شركت

  )جامعه تحقيق(
  پرسشنامه دوم  پرسشنامه اول  ها نهتعداد نمو

 شركت شامل كليه 12

هايي كه در طول  شركت

 به 13794تا1384هاي  سال

طور پيوسته به ايران پرواز 

به غير از شركت ( اند داشته

هوايي عربستان كه به علت 

وجود انحصار مسير حج از 

  ).آزمون خارج شد

 نفر كه به طور متوسط 71

 شركت مورد آزمون 12از 

نفر از هر شركت به  6

هاي ارسالي  پرسشنامه

  .پاسخ دادند

نوع : موضوع مورد آزمون

هاي تغيير  گونه استراتژي

نيروي انساني، (ها  شركت

ساختار ،فرهنگ ،تكنولوژي 

  )و اهداف 

ال ؤ س20: االتؤتعداد س

  اي چهار گزينه

: موضوع مورد آزمون 

نوع گونه نقاط مرجع 

ها  استراتژيك شركت

بر  تأكيد عنو-الف:شامل

 نوع -داخل يا خارج؛ ب

شديد يا (كنترل 

  )پذير انعطاف

 5ال ؤ س14: االتؤتعداد س

  اي گزينه

  

  ي تحقيق كمي ها  يافته-7

  :به دست آمده از روش كمي عبارت بودند ازهاي  يافته

، تكنولوژي، ساختار(هواپيمايي هاي  هاي شركت استراتژيهاي  داري بين گونه  رابطه معنا-1

به عبارت ديگر . و نقاط مرجع استراتژيك با عملكرد وجود دارد) فرهنگ، نيروي انساني، اهداف

نيروي انساني و ، اهداف، تكنولوژي، ساختار، موثر در افزايش عملكرد هاي نخست استراتژي

هاي  شركتهاي  نشان داده شد كه وجه غالب گونه استراتژي و دوم اين كه. فرهنگ بودند

، نيمه موفق ،4موفق داراي گونه هاي  شركت : به اين صورت است1جدول هواپيمايي به شرح 
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  . 1گونه ،  و ناموفق2نسبتاً موفق گونه ، 3گونه 

، تكنولوژي، ساختار(هواپيمايي هاي  هاي شركت  هاي استراتژي داري بين گونه رابطه معنا -2

به شرح (قرار گرفت يد  تأيو نقاط مرجع استراتژيك نيز مورد) فرهنگ ، نيروي انساني، اهداف

هاي  استراتژيهاي  گونه«داري بين  به عبارت ديگر عنوان شد كه ارتباط معنا ).1جدول 

 ها اين گونه وجود داشته و هماهنگ با تغيير» نقاط مرجع استراتژيك«هواپيمايي با هاي  شركت

 مين ترتيب تغييره گونه نقاط مرجع استراتژيك نيز به، 4 و در نهايت به 3 و سپس به 2 به 1از 

  :باشد  مي3 به شرح جدول 2 و 1مرحله هاي  يافته. كنند مي 

  

  هواييهاي  تغيير با نقاط مرجع و نوع عملكرد شركتهاي  استراتژيهاي   ارتباط گونه3جدول 
  

  گونه استراتژيهاي تغيير
موضوع 

  گونه
  تكنولوژي  ساختار

نيروي 

  يانسان
  فرهنگ  هدف

گونه نقاط مرجع 

  استراتژيك

عملكرد 

  شركت

  1گونه
خيلي 

  مكانيكي

/ ساده 

  تكراري
  بوركراتيك  تدافعي  پدرانه

توجه به 

  كنترل زياد/داخل
  ناموفق

  ماموريتي  واكنشي  ثانويه  مهندسي  مكانيكي  2گونه
/ توجه به خارج 

  كنترل زياد

 "نسبتا

  موفق

  متعهدانه  هنري  اركانيكي  3گونه
تحليل 

  گرانه
  مشاركتي

/ توجه به داخل 

  پذير  انعطافكنترل

نيمه 

  موفق

  4گونه
خيلي 

  ارگانيكي
  پيمان كارانه  پيچيده

پيش 

  گامانه

پذير انعطاف

  ي

/ توجه به خارج 

  پذير كنترل انعطاف
  موفق

  

 با افزايش هماهنگي كل  )كارايي و اثربخشي(داري بين افزايش عملكرد   رابطه معنا-3

) نسبتاً موفق و نا موفق ، يمه موفقن، موفقهاي  بدون تفكيك به شركت(هواپيمايي هاي  شركت

 غالب استراتژينخست گونه ، براي به دست آوردن ميزان هماهنگي. مورد آزمون قرار گرفت

ميزان هماهنگي هر شركت كه عبارت بود از ، پس از آن. به دست آمد ها هر يك از شركت

دست  بهبخشي آنها فراواني نسبي مشاهدات مرتبط با گونه غالب در مقايسه با كارايي و اثر 

بخشي   اثرآمده بين عامل هماهنگي با كارايي ودست  بههاي   همبستگيبر ميزان تأكيد با. آمد

» كارايي و اثربخشي«با » ها  گونهاستراتژيهماهنگي «داري بين  عنوان شد كه ارتباط معنا
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  :آماري نشان داد هاي  نتايج حاصل ار آزمون. هواپيمايي وجود داردهاي  شركت

نيمه موفق ، ناموفق به نسبتاً موفقهاي   به موازات افزايش هماهنگي از گروه شركت-3-1

 . رود مي  باال ها ميزان كارايي شركت، و موفق

نيمه موفق ، ناموفق به نسبتاً موفقهاي   به موازات افزايش هماهنگي از گروه شركت-3-2

  . رود مي  باال ها شركتبخشي   اثرميزان، و موفق

عوامل تغيير استراتژيك هاي  گونه، ها  زمان با افزايش كارايي و اثربخشي شركت هم-3-3

  .كنند  مي افزايش پيدا4به   و در نهايت3 و بعد از آن به 2 به 1از گونه 

به دنبال كشف اين موضوع بود كه اگر چه افزايش   تحقيق كمي در مرحله چهارم-4 

كه داراي  ها اما آيا اين ارتباط در داخل گروه، رد با عملكرد رابطه دا ها هماهنگي در كل شركت

ارتباط ميزان  به اين منظور.  غالب يكساني بودند نيز مصداق دارد يا خير استراتژيگونه

مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج  در همان گروهبخشي   اثردر هر گروه با كارايي و هماهنگي

  .  منعكس شده است4آن در جدول 

  

  موفق ،نيمه موفق،نسبتاً موفق و ناموفقهاي  اثربخشي در شركت هماهنگي با كارايي ورابطه   4جدول 
  

ح 
شر

 /
ت

رك
ش

  

ب
ال

غ
ه 

ون
گ

  

ي 
ان

و
را

ف

ي
نگ

ه
ما

ه
  

ت
دا

ه
شا

 م
ت

دا
تع

  

ي
ان

و
را

ف
 

ي 
سب

ن

ي
نگ

ه
ما

ه
  

)
صد

در
(

  

ن
زا

مي
ي  

ش
خ

رب
اث

  

ن
زا

مي
ي  

اي
ار

ك
  

ي
نگ

ه
ما

ه
ه 

تب
ر

  

به
رت

ي  
ش

خ
رب

اث
  

به
رت

ي  
اي

ار
ك

  

  1  1  1  99  100  583/0  36  21  4  امارات

  2  2  2  98  64  527/0  36  19  4  لوفت هانزا

  ام.ال.ك

  ايرفرانس/
4  16  36  444/0  54  97  3  3  3  

  1  1  1  81  36  555/0  36  20  3  گلف اير
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  4جدول ادامه 

 

ح 
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 /
ت
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ش

  

ب
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م
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ن

ي
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د(
)صد

  

ن
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ي  
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خ
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ن
زا
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ي  
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ه 
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ر

ي
نگ

ه
ما

ه
  

تب
ر

ه
ي  
ش

خ
رب

اث
  

به
رت

ي  
اي

ار
ك

  

  2  2  2  79  32  500/0  30  15  3 تركيش اير الين

  1  1  1  80  22  527/0  36  19  2  آليتاليا

  3  3  3  72  14  500/0  42  21  2  كويت

  4  2  2  54  21  527/0  36  19  2 بريتيش ايرويز

  2  4  4  78  12  466/0  30  14  2  سوريه

  1  1  1  48  14  555/0  36  20  2  اطريشي

  2  2  2  47  12  500/0  36  18  1  ائر فلوت

  3  3  3  45  7  444/0  36  16  1  آزال

  

شود كه حتي به موازات افزايش ميزان  مي  با توجه به اطال عات جدول فوق مشخص

ميزان كارايي ، نسبتاً موفق و نا موفق، نيمه موفق، موفقهاي  هماهنگي در درون گروه شركت

ارتباط مستقيمي بين عامل هماهنگي با ، ربه عبارت ديگ. رود مي  آنها نيز باالتربخشي   اثرو

نقطه مرجع استراتژيك ، هدف، نيروي انساني، فرهنگ، ساختار،تكنولوژيهاي  گونه استراتژي

  . هواپيمايي وجود داردهاي  شركت و عملكرد درون گروهي

  

  گيري  نتيجه -8

تا به اي  العهمط، كند مي  كه اظهار، نظريه جوشي و همكاران، اين پژوهش، در حوزه هماهنگي

حال رابطه بين عملكرد و هماهنگي را به طور مستقيم به اثبات نرسانده و اين رابطه صرفاً تحت 

 تأييد، توانست اين رابطه را مورد ]500، ص11[شود  مي  تعديل كننده معنا دارهاي  شرايط متغير

پس نسبتاً موفق و در نيمه موفق و س، نا موفقهاي  هم چنين با توجه به اين كه شركت. قرار دهد

به   و در نهايت3 و سپس به 2 به 1از گونه (  خوردار بودند، نهايت موفق از يك چرخه تكاملي بر

، 16[نتايج اين فرضيه با تحقيقات كرت وروير و الت گارت وان دان برگ  در اين صورت،  )4

  تأكيد"بلوغ ادبيات هماهنگي " كه بر"مديريت عملكرد يكپارچه"با عنوان  ]790-782صص

عوامل تغيير استراتژيك   رابطه هماهنگ كليهتأييدفرضيه اصلي با . مطابقت داشت، ورزيدند مي 
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هماهنگي يك عاملي مانند مدل پاول هاي   مدلتأييدضمن ، )اثربخشي و كارايي(با متغير عملكرد 

وان تنها كه صرفا بر عامل استراتژي به عن ]428-403، صص18[ و مدل مايكل بير]17[كوزينز

، 19[ورزد و يا مدل هماهنگي دو عاملي ونكاترامان مي  تأكيد موتور محركه تغيير در سازمان

ژي اطالعات و قلمرو كسب و كار با توجه به دو نقطه مرجع  كه رابطه تكنولو] 465-445صص

هاي   مدلتأييدنسبت به تكميل و ، داد  ميقرار تأكيد استراتژيك توجه به داخل و خارج را مورد

هاي  شركت، كند مي  كه اظهار  فرضيه فوق با ديدگاه انينامتأييداز طرف ديگر . مذكور اقدام كرد

  . تطبيق داشت، موفق شركت هايي هستند كه به دنبال هماهنگي و پيوستگي هستند

با تحقيقات  نتايج اين پژوهش، با عملكرد ها در حوزه عوامل تغيير استراتژيك و رابطه آن

-45ص، ص21[وايپ و پتيگرو ، تحقيقات هفت اس، ]447-430ص، ص20[يزبوردشش عاملي و

ص ، ص22[ عملكرد سازماني استيفن جي وريك و مايكل اچ مك گيورنهاي  كننده و تعيين] 102

 عوامل را به صورت يك بعدي با عملكرد مورد تأثيراما محققان فوق  .مطابقت داشت]417-435

استراتژي به دست  گونه براي هر استراتژي تغيير چهار بررسي قرار داده ولي اين پژوهش

باعث به وجود آمدن نوعي از شركت به ، با عملكرد ها آورده كه ارتباط هر يك از اين گونه

توان مدعي  مي  با توجه به اين افتراق. شود مي  نسبتاً موفق و ناموفق، نيمه موفق، تفكيك موفق

دن تحقيقات قبلي در حوزه موضوعات يا ئيد فرضيه فوق باعث تكميل كرأبود كه ت

  . تغيير شده استهاي  شناسي استراتژي تغيير سازماني از طريق گونههاي  استراتژي

  

  پيشنهادها -8-1

ساختار، ( كرد كه هماهنگي بين عوامل تغيير استراتژيك  تأييد از آن جا كه نتايج اين تحقيق

يگر و هم چنين با نقاط مرجع با يكد) اهداف و فرهنگ، نيروي انساني، تكنولوژي

چگونگي رويكرد توجه سازمان به بيرون يا داخل و نوع ] (235-219ص، ص23[استراتژيك

رابطه داشته و ، )و كاراييبخشي  اثر( با عملكرد) پذير كنترل سازمان به لحاظ شديد يا انعطاف

بايد عوامل ، ها منظور افزايش عملكرد سازمان هب در نتيجه. باشد  ميبراي اين رابطه مثبت

تغيير استراتژيك نخست با يكديگر هماهنگ شده و دوم اين كه با نقاط مرجع استراتژيك 

را  ها براي افزايش عملكرد بايد در ابتدا اين استراتژي ها مديران ارشد سازمان .هماهنگ شوند

 شده بر اساس مدل استخراج. را با يكديگر هماهنگ كنند ها شناسي كرده و سپس گونه گونه
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تشكيل يك خوشه ، درون هر صنعت به واسطه گونه استراتژي غالبهاي  سازمان، اين تحقيق

حول محور گونه  ي تغيير يك سازمان ها استراتژي هاي  به هر ميزان كه گونه. دهند مي  را

دار باشند آن سازمان از عملكرد باالتري درون اين خوشه  خور غالب از هماهنگي بيشتري بر

توان حداقل يك خوشه و حداكثر چهار خوشه بر اساس  مي  در هر صنعت. استبرخوردار 

به منظور افزايش عملكرد و در راستاي  ها سازمان. شاخص نوع گونه استراتژي مشخص كرد

تغيير و گونه نقاط هاي  رشد بايد بتوانند در مرحله اول به يك هماهنگي در گونه استراتژي

شود تا چنين سازماني درون خوشه خود به   ميگي باعثاين هماهن. مرجع دست پيدا كنند

  . باالترين عملكرد دست پيدا كند

تواند  مي  دست پيدا كرده ولي به يك نقطه اشباع از هماهنگي دروني در اين مرحله سازمان

تغيير در . انتقال يابد با مكانيزم پارادايم شيفت به گونه ديگري براي افزايش عملكرد مستمر

هر سازماني مستلزم تغيير در رويكرد سازمان نسبت به نقاط مرجع هاي  استراتژيهاي  گونه

در اين مرحله سازمان از . استراتژيك و به تبع آن تغيير در عوامل تغيير استراتژيك است

چنين . شود  ميخوشه خود در يك صنعت خاص به خوشه ديگري در همان صنعت وارد

هماهنگي بين ، شرط الزم براي افزايش عملكرد، اهنگيسازماني بايد بداند كه در ادبيات هم

 با گونه نقاط مرجع ها استراتژي تغيير بوده و شرط كافي هماهنگي بين اين گونههاي  گونه

تواند هم در گروه شركت هايي كه در آن گروه   ميسازمان، با رعايت اين دو شرط. باشد مي

به طور ، راحل رشد و بلوغ سازماني خودبرتر شود و هم در م، به لحاظ عملكردي قرار دارد

   .از افزايش عملكرد برخوردار شود ها دائمي در بين كل شركت
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