
4  -12 9 

طراحى مدل سازمان كثرت گرا در صنعت هوايى

                  
                    
               
                    
                   

      

 
                      

               
                    
            

                  
      

                   
                   
                
                  
                       
                   
                 
                   
                    
                 
                 

صنعتهوايى در كثرتگرا طراحىمدلسازمان

نيكزاد4* اميرخانى3 - امير احمدى2- اميرحسين اكبر على سرلك1- سيد على محمد

پذيرش:1391/7/30  دريافت: 1391/1/15       تاريخ تاريخ    

چكيده
است.  ايران هوايى صنعت در كثرتگرا سازمان مدل طراحى درصدد توصيفى-پيمايشى رويكردى با مطالعه اين
الزم توان فاقد سازمان اصلى عناصر لحاظ به حاضر حال در هوايى صنعت كه است اين تحقيق اصلى مسئله
منظور، 54 مولفه همين است. به سازمان درونى و بيرونى محيط تناقضگونه و متكثر عناصر با مثبت تعامل جهت
هوايى صنعت محيط در اصلى مولفه هشت سپس و استخراج موضوع ادبيات روى از كثرتگرا سازمانهاى اصلى
مدل گرديد. سپس استخراج صنعتى خبرگان و دانشگاهى اساتيد از حضور 30 تن با و دلفاى فن اجراى طريق از
گرديد. در ترسيم و شناسايى حاصل، اصلى سازه يا روى 8 مولفه از هوايى صنعت در كثرتگرا سازمان مفهومى
كرونباخ آلفاى آزمونهاى طريق از پرسشنامه روايى و پايايى و تهيه فرضيات آزمون جهت پرسشنامهاى ادامه
معادالت و مسير تحليل طريق از براى 16 فرضيه، فرض آزمون نهايت، شد. در ارزيابى تاييدى عاملى تحليل و
مولفههاى كه داد نشان تحقيق اين گرفت.  قرار تاييد مورد مفهومى مدل آن، از پس و گرديد انجام ساختارى
متنوع انسانى منابع و غيرتكرارى فناورى متكثر، ساختار محيطى، ذينفعان تنوع شامل كثرتگرا سازمان يك اصلى
نقشه به گرايش و سازى شبكه افقى، تفكيك مثل مولفههايى ظهور سپس و كثرتگرايى به سازمان تمايل موجب

علمى - پژوهشى نشريه
مديريتنوآورى

شماره 1 پائيـز 1391 اول، سال
صفحه

نور پيام دانشگاه 1*- دانشيار
نور پيام دانشگاه 2- دانشيار
نور پيام دانشگاه 3- استاديار

مكاتبات عهدهدار نور / نويسنده پيام دانشگاه دولتى مديريت دكترى 4- دانشجوى
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از نيز سازه هر اثرگذار و مهم شاخصهاى مىباشند. بعالوه، يكديگر با قوى رابطهاى داراى يك هر و مىشوند راه
گرديد. مشخص موضوع ادبيات روى

راه نقشه افقى، تفكيك سازى، شبكه تناقضگونگى، كثرتگرا، كليدى:  سازمان واژگان

1- مقدمه
مقرراتزدايي1 چون هم چالشهايي است [1]، مواجه نويني و متفاوت چالشهاي با دانش عصر در مديريت
و واسطهاي3 اليههاي حذف سازماني2، تسطيح چون عواملي شده، بينظمي و آشوب نوعي به منجر كه
افزايش موجب كه الكترونيك فعاليتهاي گرديده، سازماني سرنوشت بر كنترل كاهش موجب كه برونسپاري4
تغييرات تشديد دليل به كه راهبرد عمر چرخه شدن كوتاه مهمتر همه از و شده مشتريان چانهزني قدرت
در شدت به نيز سنتي اقتصاد و است [1]. بازار شده سازماني فعاليتهاي در ثبات عدم نوعي به منجر محيطي

دانش[2]}.  شبكه بر مبتني نوآورانه است {بازار دانش5 شبكه بر مبتني نوآورانه بازار يك به گذار حال
خدمات يا محصول است- نه سازمان و مديريت حوزه در نوآوري نوعي است نياز مورد حاضر قرن در كه آنچه
فراهم موجود شرايط در تحول طريق از رو پيش مشكالت حل جهت الزم قابليتهاي تا سازمان-  خروجي
راهبردهايي نيازمند رقابتي مزيت حفظ براي كه ارتباطاند در محيطي با امروزي سازمانهاي شود[1]. بعالوه،
نوع از راهبردى مديريت و كار، و كسب تفكر اقتصاد، در تزلزل معناي به است [3]. اين گذشته از متفاوتتر
ويژگيهاي داراي خود در ميدانند [4] زيرا تناقضگونه6 عصر قرن 21 را، كه نيست جهت است [2]. بي سنتي
و كالسيك تئوريهاي در كه آنچنان تجويزي الگوي يك ارائه كه گونهاي به است، تناقضگونهاي ظاهر به
كه حالي در افتاده، راه به سرمايهداري دوران خاتمه ادعاي طرف يك نميباشد. از ميسر است، مرسوم نوگرايانه
ورود عين در اينكه يا و است؛ مشهود آنها در كماكان سرمايهداري عنصر كه دارند وجود بازارهايي يا واحدها
وجود سازمانها از ديگر برخي نوگرايى8  در فضاي استيالي كماكان ، فرانوگرايى7 فضاي به سازمانها از برخي
فرانوگرايى9 مقصد به كامل طور به نه و شده منفك طوركامل به نوگرايانه مبدا از نه سازماني فضاي لذا دارد [5]،
با كامل طور به را نوگرايى ويژگي نه كه دوراني است، انتقال دوران وجود معناي به است [5]. اين گذاشته پا
وجود حاضر، قرن فرد به منحصر است. ويژگي فرانوگرايى ويژگيهاي داراي كامل طور به نه و دارد بهمراه خود
هر تناقضگونگي تا است شده موجب رويكرد مىباشد. اين فرانوگرايى دوران به نوگرايى عصر از گذار دوران
تا باشد گونهاي به بايد نيز دانش عصر سازمانهاي طراحي مقابل، باشد. در مشهود حاضر قرن در بيشتر چه
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و باشد وحدت داراي كثرت، عين در باشد: يعني داشته را تطابق بيشترين دانش عصر تناقضگونه ويژگى با
نيازهاي به نسبت دائم طور به تا باشد نيز فرانوگرايى عناصر از الگوهايي داراي نوگرايى عناصر وجود عين در

متكثر11   سازمانهايي نيازمند ، متكثر10 محيط دنبال به كه باشد. اينجاست پاسخگو محيط نوظهور و متفاوت
شبكهاي12   سازمانهاي سمت به حركت است مرسوم كار و كسب دنياي در امروزه آنچه مهمتر، همه هستيم. از
معناي به بود [4]. اين شده پيشبيني انديشمندان از بسياري توسط نيز قبل ها مدت كه موضوعي است [2]،
هزينه و راهبردي غير فرآيندهاي واگذاري كارفرمايي) و هسته (واحد درون در محوري شايستگيهاي حفظ
بر گام ارزش زنجيره و تامين شبكههاي خلق جهت در هوايي صنعت پيمانكاري) است. لذا شبكه (واحد به بر
ذينفعان با مستمر تعامل حال كارفرمايي) در دانشي هسته (واحد تنها نه ساختار، از خاص نوع اين ميدارد. در
تا اقالم تامينكننده از شبكه، عناصر از وسيعي طيف با همزمان بلكه سازماني) است درون داخلي (واحدهاي
همزمان طور به تعاملها و راهبردها، سليقهها، از انبوهي است. لذا چندجانبه تعامل در توسعه، و تحقيق شريك
يك حول تنها كشور هوايي صنعت بايد آيا است. حال، جريان در شبكه و هسته ميان چه و هسته داخل در چه
گردد طراحي تناقضگونه و متفاوت ويژگيهاي بروز حول متكثر نگاهي با آنكه يا شود طراحي خاص ويژگي
معناي به اين نمايد؟ برقرار هسته پيرامون عناصر و هسته داخل عناصر ميان مناسبي تعادل همزمان بتواند تا
ذينفعان و عناصر با و فرانوگرايى و نوگرايى فضاي دو در كه است. صنعتي منعطف و متكثر هوايي صنعت خلق

است.  همزمان تعامل در متفاوت ماهيتهاي با و واگرا اهداف با بيروني و داخلي متعدد
محيط با متناسب چهرهاى خود از لحظه هر در بتوانند بايد سازمانها امروزى دنياى در و هوايى صنعت در
بودن يادگيرنده براى عالوه سازمانها لذا است تغيير حال در لحظه هر و نيست ثابت هرگز دهند. محيط نشان
گستردگى و غلبه باشند.  كارآفرين ديگر دورهاى در يا و شوند نوآور سرعت به لحظه همان در بتوانند بايد

است. شده هوايى ساختارهاى ُصلب  شدن موجب هوايى صنعت در استانداردها
صنعت كثرتگرايانه ظرفيتهاي ارتقاي بر مؤثر عوامل كه است اين تحقيق اصلي مساله خالصه، طور به
مي آيا نهايت، در و دارد؟ وجود رابطهاي كثرتگرايي و عوامل اين بين اصل، در آيا اينكه و كدامند؟ هوايي
و تحقيق سوالهاي از برگرفته تحقيق اصلي هدف داد؟ نشان مفهومي مدل يك حسب بر را رابطه اين توان
بر موثر عوامل شناسايي و كثرتگرا سازمانهاي مفهومي مدل تبيين و طراحي از است عبارت مساله طرح

هوايى. صنعت در كثرتگرا سازمان يك خلق راستاى در مفهومي مدل در مولفهها ميان رابطه و كثرتگرايي
101
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موضوع ادبيات بر 2- مرورى
كثرتگرايي بودهاند، كثرتگرايي ايده شاهد تكرارى طور به طبيعي علوم و جامعهشناسي، فلسفه، حوزههاي
و مذهبي، فلسفي، قومي، متفاوت عقايد روزه هر كه جايي تا دارد وجود آدمي روزمره زندگي سرتاسر در
رويكرد، مىگيرد. اين كمك جهان شناخت براي متعددي نظريههاي از انسان مىآيند [6]. ” وجود به فرهنگي
است [7]”.   شناخت براي نظريهها تمام بودن ارزشمند آن اصلى اعتقاد كه ميشود ناميده اكتشافي كثرتگرايي
قالبهاى اخير، سالهاي در دانشمندان و فالسفه اما  [6] نميشود  تلقي جديد پديدهاي كثرتگرايي ايده
سياسي علوم به را خود راه حوزه، كردهاند [8]. اين ابداع علمي روشهاي و نظريهها در را كثرتگرايي از جديدي
داراي است [6]. كثرتگرايي نموده باز تربيت و تعليم و تاريخ فرهنگي، و ادبي مطالعات روانشناسي، اجتماعي، و
روشها كثرت بر و مىشود مطرح عمل و تحقيق در منفرد رويكرد مقابل در كلي، بطور ولي است متنوعي معاني
بر كه عقيدهاى هر به را آن و مىداند وسيع بسيار را واژه اين كاربرد دامنه راتلج فلسفي المعارف دارد. دائره تاكيد
علوم در ميتوان را آن كه است گسترده و وسيع آنچنان واژه اين ميكند. كاربرد اطالق دارد تاكيد چندگانگي13
كثرتگرايي اخالق، ... يافت. اگر اقتصاد، فرهنگ، طبيعي، علوم فلسفه، مذهب، ستارهشناسى، جمله از مختلف
عالم در كه دارد اشاره حقيقت اين به ستارهشناسى علم در صورت اين در كنيم فرض منفرد رويكرد مقابل را
كه دارد اشاره موضوع اين به فرهنگ در بود؛ خواهند حيات داراي نيز زمين بجز ديگري سيارات قطعاً هستي
تنوع نيز سياست در و نمايد؛ حفظ بزرگتر گروه در را خود خاص فرهنگي هويت ميتواند فرهنگي خرده هر
است. به تكانگاري ايده مقابل در نظريهها تنوع حامي كثرتگرايي كلي طور ميپذيرد. به را سياسي نظامهاي
تشكيل متعددي عناصر از خود وجود، كه دارد موضوع اين به اشاره شناسي هستي كثرتگرايي نمونه، عنوان
را طبيعي پديدههاي ”برخي كه است قرار اين از كلي ايده باشد. لذا عنصر يك تنها وجود منبع آنكه نه شده

داد [8] [9]”.  قرار تحليل و تجزيه مورد كامل بطور رويكرد يا نظريه يك از استفاده با توان نمي

كثرتگرايي:  عمومي مفهوم و معنا o

يا  تكفرهنگي يكپارچه14 سازمانهاي با عمده طور به مديريت و سازمان ادبيات و تئوري در كثرتگرايي
قومي16   نسبيت رويكرد سوي به ميل كثرتگرايي اساس در ميشود.  مقايسه قومي15 وابستگي رويكرد با و
طور به و ميپردازد فرهنگي چند محيطهاي به كثرتگرايي حوزه در موجود ادبيات از عمدهاي دارد. بخش
يا و گروهها آن، اساس بر كه است عقيدهاي قومي دارد.  نسبيت سروكار اجتماعي و فرهنگي تنوع با عمده 102
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است [10].   رويكردي چنين با همراستا دقيقاً نيز ميشوند. كثرتگرايي فرض برابر، اصل در فرهنگها خرده
هستند. قدرت واگرا نسبت به عاليق با افراد از نرم شبكهاي داراي كثرتگرا سازمانهاي است معتقد كورتيس
از فارغ است معتقد است[11]. شاين شده توزيع برابر طور به مذاكره، و همكاري مصالحه، طريق از آنان ميان نيز
عصر بنيان، دانش سازمانهاي جهاني، نوين عصر مانند ميرود- به كار به جديد قرن به اشاره براي كه واژههايى
سرعت به پيچيده، شدت به رو پيش جهان كه است اين آن و مشتركاند عنصر يك در آنها اطالعات- تمامي
كشور يك از بيش در كار و كسب عمليات مديريت است[12]. امروزه، متنوع فرهنگي لحاظ از تغييرو حال در
اكنون هم اوبر [14] معتقدند: ” ما و مانويل از نقل كلوي [13] به مك و ماريون، ميشود [10]. اولباين، محقق
گرفتار صنعتي عصر در كماكان ما حكومتي و مديريتي سيستمهاي اما شدهايم واقع دانشي17 اقتصاد يك در
رويكرد از حمايت نوعي به مورگان [15]، نظرات هستيم”. شايد جديد الگوي و مدل يك نيازمند ما ماندهاند،
و چندوجهي18، پيچيده، شده  و تشكيل متنوعي عناصر از امروزي سازمانهاي است معتقد او زيرا باشد كثرتگرا
نظريههاست. دفت و رويكردها از وسيعي طيف بكارگيري حاصل امروز، دنياي در اثربخشي تناقضگونهاند. تحقق
از بخشبندي، و سازماندهي امروزي، صنايع و سازمانها از بسياري در و امروزي ساختارهاي ميگويد: ”در نيز
مراتبي سلسله سازمانهاي صنايع، از بسياري است. در رفته فراتر افقي هماهنگي و همكاري معمول مرزهاي
حال در نامرئي مرزهايي و نرم19 پيوندهايي با شركتها از گروههايي و هستند شدن محو حال در عمودي و
سازماني مرزهاي از فراتر آن، توسعه و كثرتگرايي ايده تقويت باعث نظراتي، هستند[10]“. چنين شكلگيري
از كثرتگرايي دامنه و حوزه توسعه براى مديريتي نوآوري نوعي است نياز مورد شدت به كه شود. آنچه مى
در نوآوري به نياز و ضرورت را سازمانها از بسياري در امروزي مساله نيز باشد. هامل مى آن سنتي مرزهاي
مطرح مديريت و سازمان تئوريهاي حوزه در قبل مدتها از كثرتگرايي داند[1]. اگرچه، مي مديريت حوزه
تكامل سرعت اين بر است. عالوه بوده محدود سازماني جامعهشناختي و فرهنگي عناصر به همواره ولي بوده،
دامنه و حوزه توسعه و بكارگيري تعميم يعني كثرتگرايي و مديريت حوزه در است. نوآوري داشته كندى بسيار
حوزه يا متغير يك به محدود تنها نبايد را كار. كثرتگرايي و كسب نوين تغييرات با تطابق جهت كثرتگرايي
كثرتگرايي شك، برد [16]. بدون بكار عمل و تحقيق مديريت، در ميتوان را نمود. كثرتگرايي عمل و مطالعه
رشتهاي تك يا منفرد رويكرد يك آن، اساس بر كه چرا دانست فرافلسفي21 و اي20 رشته ميان حوزه يك بايد را
را كثرتگرا سازمان يك ميتوان خالصه نيست. بطور امروزي علمي پيچيده مسائل براي حل راه ارائه به قادر
احساسي، هوشمند، قبيل از متفاوت چهرههاي بروز توانايي پيچيده محيط يك در كه دانست منعطف سازماني
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اجتماعي، و فرهنگي متغيرهاي به صرف توجه از فراتر است قادر و دارد و ... را راهبردي نوآور، اثربخش، اخالقي،
را كثرتگرا سازمان همكاران و كند. دنيس حفظ آنرا و آورد بهوجود وحدت سازماني برون و درون عناصر در
ديد بنيان[17]. از دانش كارى فرآيندهاى و قدرت پراكندگى چندگانه، مىدانند: اهداف ويژگى سه با سازمانى
باالترين در شبكهاى و ماتريسى سازمانهاى ولى هستند كثرتگرا اندازهاى تا سازمانها همه انديشمندان اين
در بيشتر شدن آشكار و گسترش حال در سازمانى، كثرتگراى چهره قطعى طور دارند. به قرار كثرتگرايى حد

است [18].  مديريت و سازمان تئورىهاى حوزه

پژوهش: 3- روش
سازههاى به آنها تقليل سپس و كثرتگرايى اصلى ويژگىهاى و سازهها استخراج مطالعه اين در كار ساختار

است. بوده كثرتگرا هوايى صنعت يك از مفهومى مدل ترسيم براى هوايى صنعت با مرتبط
خارجي مطالعات روي از كثرتگرا سازمانهاي اصلي ويژگيهاي و مولفهها حاضر، پژوهش از مرحله اولين در
دهنده 16 ويژگي گرديد. جدول (1) نشان شناسايى اصلي نهايت 54 متغير در و شد استخراج قبلى، داخلي و

ميان 54  از تكراري موارد حذف يا و مشابه متغيرهاي ميان تلفيق از پس كه كثرتگراست سازمانهاي اصلي
است.  آمده بدست اوليه، شده شناسايى مولفه

مورد كثرتگرا هوايى صنعت در اصلى سازههاى شناسايى جهت دلفاى روش اصلى، سازههاى تعيين از پس
اهداف و مساله كامل تبيين از پس و اول مرحله شد: در اجرا مرحله سه در روش گرفت. اين قرار استفاده
هيئت اعضاي همگى كه بود پانل 30 نفر افراد گرديد. تعداد تشكيل دلفايي پانل و شناسايي مرتبط افراد تحقيق،
پانل اعضاي براي و تهيه شده، ياد اصلي شامل 16 مولفه پرسشنامهاي ادامه بودند. در صنعتي خبرگان و علمي
صورت در و اعالم را خود نظر عوامل اين از يك هر اهميت ميزان خصوص در شد خواسته آنها از و گرديد ارسال
استفاده با ،SPSS افزار نرم طريق از اعضا ميان توافق ميزان نمايند. سپس اضافه آن به جديد مولفههاى نياز
صورت به اول مرحله نتايج اساس بر پرسشنامه اين مرحله، دومين گرديد. در تحليل كندال توافق ازضريب
اعضاي ميان تا رفت پيش جايى تا مرحله گرديد. اين توزيع و اصالح جديد معيارهاي افزودن با و تهيه مجدد
از پس و خاتمه شود. در حاصل نظر اتفاق هوايي، صنعت در كثرتگرا سازمانهاي اصلي ابعاد خصوص در پانل
دور در آمده بدست نتايج به توجه گرديد. با شناسايي كثرتگرا سازمانهاي اصلي سوم، 8 مولفه مرحله اجراي
اصلي نهايت 8 مولفه در است شده جدول (2) درج در كه باال نسبت به توافق ضريب همچنين و دلفايي سوم
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دلفايي روش اجراي دور سه از حاصل كثرتگرايي بر كليدي عوال تاثير ميان جدول (2) مقايسه

شدند: انتخاب مفهومي مدل تدوين جهت زير شرح به كثرتگرايي در
”تمايل متنوع”، انساني هاي ”سرمايه غيرتكراري”، ”فناوري محيطي”، نفعان ذي ” تنوع متكثر”، ”ساختار

راه”.  ”نقشه و سازي” ”شبكه افقي”، ”تفكيك كثرتگرايي”، به سازمان
افزايش سوم تا اول دور از مولفههاي 8 گانه كل براي ميانگين متوسط شده جدول (2) درج در كه همانگونه
انحراف ميانگين عالوه، است. به زياد بسيار و زياد حد در اين 8 مولفه تاثير ميزان دهنده نشان كه است يافته
بيانگر خود كه است سوم تا اول دور از آن شدن كوچكتر دهنده نشان جدول، در مولفه اين 8  براي معيار
ترتيب به سوم و دوم دورهاي در اول 1/19 و دور در معيار انحراف است. ميانگين اعضا ميان توافق افزايش
دور و 4/060 در دوم دور به 3/890 در اول دور از 3/790 در نيز امتيازها باشد. ميانگين 0/99 و 0/875 مي

است. يافته افزايش سوم
تحقيق مفهومي مدل  -1-3

مفهومي مدل كثرتگرايي، بر موثر عوامل نهايي استخراج و دلفايي سوم تا اول دورهاي نتايج از استفاده با
ميان رابطه نوع و كثرتگرايي بر اثرگذار و اصلي مولفههاي مدل، اين ميشود. در شكل (1) ارائه شرح به تحقيق
در كثرتگرايي به سازمان تمايل متغير است، شكل (1) آمده در كه است. همانگونه شده داده نشان مولفهها اين
چهار انتخاب وابسته. علت هم و است مستقل متغير هم يعني دارد دوگانه نقشي و است ميانجي متغير يك حكم
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انساني منابع و غيرتكراري فناوري محيطي، ذينفعان تنوع تناقضگونه)، درونى متكثر (محيط ساختار مولفه
اصليترين عنوان به آنها، شدن انتخاب نمودار، راست طرف در مستقل پايهاي مولفههاي عنوان به متنوع
گرايش مولفه چهارم). سه تا اول هاي رتبه بود(در پانل اعضاى طرف از دلفايي دور سه در كثرتگرايي مولفههاي
هستند كثرتگرايى به سازمان ميل مصاديق عنوان به نيز راه نقشه و شبكهسازي به گرايش افقي، تفكيك به
مفهومي مدل باشند. تدوين مي تحقيق وابسته متغير چهار كثرتگرايي، به سازمان تمايل مولفه همراه به كه
تاثيرپذيري با همكاران [20] و و دنيس تئورى فنتون [28] و و جارزابكوفسكي تئوري و نظري مدل از برگرفته

باشد. نيكزاد [30] مى و سرلك مدل از
چهار از ناشي وابسته متغير يك عنوان به كثرتگرايي به سازمان يك تمايل مفهومي، مدل اين موجب به
غيرتكراري، فناوري محيطي، ذينفعان تنوع تناقضگونه)، درونى متكثر (محيط ساختار شرح به مستقل متغير
در ناهمگرا و چندگانه اهداف وجود كثرتگرايي (يا به سازمان تمايل عالوه، است. به متنوع انساني منابع و
خصلت يا ويژگي همگي، كه ميشود متغيرهايي يا رفتارها ظهور موجب مستقل متغير يك عنوان سازمان) به
افقي تفكيك به گرايش سازي، شبكه به گرايش از عبارتند وابسته متغيرهاي هستند. اين سازمان كثرتگرايانه

هستند.  كثرتگرايى به سازمان تمايل خروجىهاى محقق، انتظار به همگى، كه راه نقشه به گرايش و

تحقيق مفهومى شكل (1) مدل

پژوهش هاي گزاره
تدوين زير شرح به تحقيق، 16 فرضيه مفهومي مدل بر تمركز با همچنين و تحقيق هاي سؤال به عنايت با
سمت ميان 4 سازه رابطه مىدهند. بعالوه نشان را وابسته و مستقل متغيرهاى ميان رابطه اين 16 فرضيه، 107شد
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نيز خروجى عنوان به يكديگر با مدل راست سمت همچنين 3 سازه و يكديگر با ورودى عنوان به مدل چپ
گرديد. آزمون

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه كثرتگرايي به سازمان تمايل و متكثر ساختار H1: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه كثرتگرايي به سازمان تمايل و ذينفعان تنوع H2: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه كثرتگرايي به سازمان تمايل و غيرتكراري فناوري H3: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه كثرتگرايي به سازمان تمايل و متنوع انساني منابع H4: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه ذينفعان تنوع و متكثر ساختار H5: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه غيرتكراري فناوري و متكثر ساختار H6: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه متنوع انساني منابع و متكثر ساختار H7: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه غيرتكراري فناوري و ذينفعان تنوع H8: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه متنوع انساني منابع و ذينفعان تنوع H9: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه متنوع انساني منابع و غيرتكراري فناوري H10: بين

دارد. وجود معناداري و مستقيم رابطه افقي تفكيك و كثرتگرايي به سازمان تمايل H11: بين

دارد. وجود معناداري و مستقيم رابطه سازي شبكه و كثرتگرايي به سازمان تمايل H12: بين

دارد. وجود معناداري و مستقيم رابطه راه نقشه و كثرتگرايي به سازمان تمايل H13: بين

دارد. وجود معناداري و مستقيم رابطه سازي شبكه و افقي تفكيك H14: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه راه نقشه و افقي تفكيك H15: بين

دارد. وجود معنادارى و مستقيم رابطه راه نقشه و سازي شبكه H16: بين

(n)آماري نمونه ،(N) آماري 3-3- جامعه
نيمه خالل در غيردولتي و دولتي بخش در هوايي صنعت ارشد مديران از عبارتند تحقيق اين آماري جامعه
آماري جامعه كل تحقيق، اين توسط آمده بعمل بررسي اساس سال 90  ايران. بر اول نيمه سال 89 و دوم
كار به مشغول غيردولتي بخش در و 150  نفر دولتي بخش در ميان 350 نفر اين ميباشد. از بر 500 نفر بالغ
دارد اختصاص غيردولتي بخش به و 30 درصد دولتي بخش به جامعه كل از آنكه 70 درصد به توجه هستند. با
و دولتي بخش از شدند ( 106 نفر انتخاب تصادفي بصورت و جامعه دو اين ميان از نمونهها نسبت همين با لذا
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تعداد 150 نفر). به جمعاً غيردولتي بخش از 44 نفر

ها داده تحليل و 4- تجزيه
كمك با اسپيرمن همبستگي تحقيق) رابطه مفهومي مدل اساس متغير (بر دو هر بين ابتدا مرحله دراين
معادالت مدلسازي روش با بود، دار معنا و موجود رابطه كه مواردى در و شد SPSS 16  آزمون افزار نرم
و فرضيات بيان از گرديد. پيش آزمون متغير دو اين علي رابطه LISREL 8/54 افزار نرم كمك با ساختاري،

شدند: بررسي تحقيق اصلي متغيرهاي گيري اندازه مدلهاي تاييدي عاملي تحليل آنها آزمون
استخراج تحقيق نظري ادبيات روي از مولفههاي 8 گانه آنكه به توجه تاييدي: با عاملي اول: تحليل گام
اساسي گرفت. سؤال صورت گيري اندازه ابزار روايي ارزيابي جهت تاييدي عاملي تحليل مرحله اين در لذا شد
ساير و χ2 آمارة بايستي پرسش اين به پاسخ براي است؟ مناسب اندازهگيري مدل اين آيا كه بود اين شده مطرح
محاسبه χ2 مقدار ليزرل، خروجي به توجه گرفت. با مى قرار بررسي مورد مدل برازش بودن مناسب معيارهاي
چه هر است. زيرا مدل مناسب برازش دهنده نشان χ2  پايين مقدار با 15/84 بوده برابر متوسط طور به شده

است.  مناسبتري مدل شده، ارائه مدل باشد، χ2  كمتر مقدار
χ2 =15.84    &    df=9    &    p-value=0.07027      &      RMSEA=0.059    

برازش 22= 98٪ نيكويي شاخص
شده 23= 94٪ تعديل برازش نيكويي شاخص

مقدار   مقدارχ2  و كه چون است مناسبي نسبتا مدل گيري، اندازه مدل مىدهد نشان ليزرل خروجي نتايج
باالي 90  نيز شده تعديل برازش نيكويي شاخص و برازش نيكويي شاخص مقدار و است كم 24 آن RMSEA

است.  درصد
مناسب، روش انتخاب و تحقيق فرضيات آزمون مفهومي: براى مدل مولفههاي بودن نرمال دوم: آزمون گام
آزمون در آمده بدست معنىدارى گيرد. سطح قرار ارزيابى مورد دادهها توزيع و جامعه بودن نرمال بايد ابتدا
نتيجه در قبول (0/05) كوچكترند، قابل معنىدارى سطح از تحقيق متغيرهاى تمامى كولموگروف– اسميرنوِف
كيفى نيز متغيرها مقياس كه آنجايى از و نمىكند پيروى نرمال توزيع از بررسى اين در متغيرها كليه نمرات
شد.  انتخاب تحقيق متغيرهاى بين رابطه بررسى منظور به ناپارامتري و اسپيرمن همبستگى آزمون مىباشد،
رسم مسير تحليل نمودار مرحله اين تحقيق: در مفهومي مدل اعتبار بررسي و فرضيات سوم: آزمون گام
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 (R) استاندارد ضريب نمايانگر و ساختاري معادالت مدلسازي ميشود. شكل (2) نتيجه تحليل آن اعتبار و
25  و t مقدار استاندارد)، R (ضريب است. جدول (5) نيز تحقيق متغيرهاي ميان شده پيشنهاد علي رابطه و
كه ميدهد. همانطور نشان و... را برازش نيكويي شاخص ،χ2 ، RMSEA قبيل از مدل برازش شاخصهاي
از 0/1 و كوچكتر RMSEA از 3، آزادي(df) كوچكتر درجه χ2  به نسبت χ2  كم، اگرمقدار شد، ذكر پيشتر
گرفت نتيجه توان مي باشند، از 90 ٪ بزرگتر شده تعديل برازش نيكويي شاخص و برازش نيكويي شاخص نيز
از 2 بزرگتر ،t مقدار كه صورتي در نيز موجود رابطه استاندارد دارد. ضريب مناسبي برازش شده اجرا مدل كه

بود. خواهد دار معنا اطمينان 99 درصد سطح در باشد، از 2- كوچكتر يا
ميشود، تأييد مدل مناسب برازندگي و اعتبار ،t مقدار بودن دار معنا به توجه با ميشود، مشاهده كه همانطور
شاخص و برازش نيكويي شاخص مقدار و كم آزادي درجه χ2  به نسبت و RMSEAمقدار ، χ2 مقدار كه چرا
اوليه) تاييد مدل اصلي فرضيه فرضيات (هفت تمامي است. لذا باالي 90 درصد نيز شده تعديل برازش نيكويي
كه مىگردد جدولهاى (3) و (4) ارائه آمارى، هاى آزمون از حاصله نتايج اساس بر مرحله اين ميشوند. در

يافتههاست. بندى رتبه نشاندهنده
تحليل از حاصل كه مىدهد نشان مولفه همان با را مولفه هر شاخصهاى ميان رابطه شدت جدول (4) 
هستند گيرى اندازه ابزار گويههاى همان شاخصها كه است ذكر به است. الزم اندازهگيرى ابزار تاييدى عاملى
شدت رتبهبندى نشاندهنده رتبهها لذا شدهاند، بندى رتبه مولفه هر روى عاملى بار شدت و رتبه اساس بر كه
متغيرهاى 1 و 2 داراى متكثر” ، ” ساختار مولفه در مىشود جدول (4) ديده در كه است. همانگونه عاملى بار

است. رابطه ضعيفترين متغير 6 داراى و رابطه شدت باالترين
رتبهبندى رابطه، شدت اساس بر و اسپيرمن ناپارامترى آزمون اساس بر را تحقيق جدول (5) مولفههاى در
دارد. همانگونه وجود رابطه بيشترين مولفه دو كدام ميان كه مىدهد نشان جدول اين ديگر، عبارت شدهاند. به
باالترين سازى”  شبكه  ” مولفه و كثرتگرايى”  به سازمان تمايل  ” مولفه ميان رابطه مىشود مشاهده كه

است.  همبستگى پائينترين داراى متنوع”  انسانى ” منابع و ذينفعان”  ” تنوع متغير ميان رابطه و همبستگى
اثر كردن وارد و گرفتن نظر در بدون مولفه دو ميان هاي رابطه بندي جدول (5) رتبه شد ذكر كه همانگونه

شكل (2))  روي نشود (از گرفته نظر در مولفهها ديگر اثرات است. اگر ساختاري معادالت مدل در مولفهها ديگر
مىكند. شرح  جدول (6) تغيير به استاندارد ضريب يا رابطه شدت صورت اين در
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حالت در ليزرل افزار نرم از استفاده با تحقيق متغيرهاي ميان علي رابطه آزمون شكل (2) خروجي
راست) دارى (سمت معنى استاندارد (سمتچپ) و
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گيري نتيجه و 5- بحث
متغيرهاى ميان نيز معنادارى رابطه و گرفتند قرار پذيرش مورد هر 16 فرضيه دادهها تحليل نتيجه اساس بر
سطح از كه از 0/01 بود كوچكتر و صفر برابر شده مشاهده معنيداري گرديد. سطح برقرار وابسته و مستقل
رابطه درصد  99 اطمينان  سطح در متغير دو هر ميان لذا است.  كمتر  ( آلفا  =  ٪1) استاندارد  معنيداري
ميباشد مثبت عالمت داراي متغير دو هر بين همبستگي ضريب كه اين به توجه دارد. با وجود معنيداري
افزايش يعني است، مثبت نوع از و جهت هم يكديگر با متغير دو هر تغييرات جهت كه گفت ميتوان بنابراين،
ساختاري معادالت و مفهومي مدل در كه همبستهاند. همانگونه هم با برعكس و وابسته و مستقل متغير ميزان
نيز فرض آزمونهاي تمامي و گرفت قرار تاييد مورد مفهومي مدل همچنين و مدل برازش نيكويي است، آمده

شد.  واقع قبول مورد
آمده بدست نتايج اساس بر مولفه هر بر موثر عوامل تاييدي، عاملي تحليل اساس بر مولفهها تحليل مرحله در

شود. جدول (4) مراجعه به نتايج بررسي ميشود. براي بيشتري بررسي عاملي تحليل از
” ساختار مولفه براي 6 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب متكثر: نتايج ساختار 1- مولفه
متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد ضرايب است:  شرح اين به تناقضگونه)  درونى (محيط متكثر”  
داراي اين 6 متغير ميان در ساختار”  ” ماجوالريتي Q6 متغير ولي است مطلوبي همبستگي داراي و معنادار

تحقيق متغيرهاي ميان ساختاري مدل اجراي جدول (3) نتايج
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را متغير اين اثر شوندگان پرسش كه معناست بدان مىباشد. اين متكثر”  ” ساختار مولفه با كمتري همبستگي
بود تحقيق اين انتظارات از دور كه كردهاند ارزيابي كمتر متغيرها ديگر با مقايسه در ساختار تناقضگونگي در

عاملى تحليل نتيجه اساس بر مولفه هر هاى شاخص بندى جدول (4) رتبه

  r
    

  r
  

3  Q28  90/0    1  Q195/0  

  

4  Q29  85/0    1  Q2  95/0  
5  Q21  67/0    2  Q3  94/0  
1  Q3195/02Q494/0  
2  Q30  92/03Q593/0  
2  Q32  92/04Q656/0  
3  Q33  91/01Q993/0  

  
4  Q34  66/02Q792/0  
1  Q3691/03Q891/0  
2  Q35  89/03Q1091/0  
3  Q39  87/0    1  Q1394/0  

  
3  Q38  87/0    2  Q11  92/0  
3  Q39  87/0    2  Q12  92/0  
3  Q40  87/0    2  Q14  92/0  
1  Q4381/03Q1590/0  
2  Q44  76/01Q1771/0  

  
3  Q45  75/02Q1869/0  
4  Q41  73/03Q2066/0  
5  Q42  68/04Q1663/0  

  5Q1958/0  
    1Q2392/0  

  

        1  Q24  92/0  
        2  Q22  91/0  
        2  Q26  91/0  
      2  Q27  91/0  

113



13
91

ييز
، پا

ول
ره ا

شما
ل، 

ل او
 سا

ى /
آور

ت نو
يري

مد
ى 

هش
پژو

 - 
مى

 عل
امه

صلن
ف

                    
                   
                
                   

        
                  
                 
                   
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                      
                    
                    
                    
                     
                    
                   

                

” ساختار بارز ويژگىهاى از يكى عنوان به ساختار در ماجوالريتى وجود بر كثرتگرايانه مدلهاي تمامي زيرا
ايران در هوايي صنعت محيط هاي تفاوت امر اين دليل داشتند [4] [17] [27] [30]. شايد تاكيد كثرتگرا” 

دارد.  همراه را گسست ويژگى خود با كه است فرانوگرايى دوران به ورود سطح در كشورها ديگر با
كثرتگرا ويژگى كسب براى ماجوالريتى به اعتقاد مديران ايران هوايى صنعت در كه مىدهد نشان اين
پيداست، تناقضگونگى يا متكثر ساختار مولفه متغيرهاي براي استاندارد ضرايب ميزان از كه ندارند. همانگونه
آثار متغيرها اين تمامي در كه است آن امر اين هستند. علت مشابهى نسبت به ضرايب داراي اول 5 متغير
يا تناقضگونگي شاخص مهمترين پرسششوندگان ديد از ميشود. پس، ديده فرابوروكراسي و بوروكراسي توام

ميشود.  ديده اول هر 5 متغير در كه است فرانوگرايى و نوگرايى از عنصر دو توأم وجود ساختار، گرايي كثرت
اين در باشد مشهود بيشتر فرابوروكراسي و بوروكراسي دوگانه آثار چه هر كه گرفت نتيجه توان مي چنين لذا

اسپيرمن همبستگى اساسضريب بر ها رابطه بندى جدول (5) رتبه

  
1  838/0  
2  801/0  
3  795/0  
4    786/0  
5    772/0  
6    753/0  
7  747/0  
8  738/0  
9  738/0  
10732/0  
11590/0  
12564/0  
13536/0  
14528/0  
15    493/0  
16    444/0  
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مييابد.  افزايش نيز ساختار كثرتگرايانه ويژگى يا و گونگي تناقض صورت

ساختاري سازي مدل در مولفهها كل اثرات نمودن لحاظ صورت در ها رابطه شدت بندي جدول (6) رتبه

مولفه براي 4 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب محيطي: نتايج ذينفعان تنوع 2- مولفه
داراي و معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد ميباشند: ضرايب زير شرح به محيطي ذينفعان تنوع
مشابه اثرات مولفه اين هر 4 شاخص لذا دارد همخواني انتظارات با آمده بدست است. نتايج مطلوبي همبستگي

دارند. محيطي ذينفعان تنوع بر بااليي و
مولفه متغير  5 براي  عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب نتايج غيرتكراري:  فناوري مولفه  -3
داراي و معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد باشند: ضرايب شرح  مي اين به غيرتكراري فناوري
اثرات مولفه اين شاخص چهار هر لذا دارد همخواني انتظارات با آمده بدست است. نتايج مطلوبي همبستگي

دارند. محيطي غيرتكراري فناوري بر بااليي و مشابه
منابع مولفه براي 5 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب متنوع: نتايج انساني منابع 4- مولفه
داراي و است معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد باشد: ضرايب مي شرح اين به متنوع انساني
اثرات مولفه اين دارد. هر 5 شاخص همخواني انتظارات با اندازهاي تا آمده بدست است. نتايج مطلوبي همبستگي
شاخصهاي مانند به رابطه شدت ميشود مشاهده كه همانگونه ولي دارند، متنوع انساني منابع بر بااليي و مشابه
كشور، هوايي صنعت در انساني منابع تنوع شاخصهاي ميرفت است. انتظار انتظار از دور كمي و نيست قبلي
متغيرهايي كه داد نشان تحقيق اين ولي باشند خود اصلي مولفه با بااليي همبستگي داراي كشورها ديگر 115مانند
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بين انساني منابع و زنان حضور مختلف، قوميتهاي متفاوت، انتظارات متنوع، دانشي انساني منابع وجود مثل
ندارند.  انساني منابع مولفه بر قوي آنچنان اثرات و نيست كشورها ديگر مانند كشور، هوايي صنعت در المللي
پائينتري نقش كثرتگرايي در مولفهها ديگر با مقايسه در متنوع انساني منابع مولفه كه ميدهد نشان اين
كه است انساني منابع فرهنگي بيشتر انسجام و ايران قوميتي و فرهنگي بيشتر همگني اصلي، دليل دارد. شايد
منابع گوناگوني يا تنوع در فاحش تفاوت عدم بيانگر يافته دارد. اين همخواني نيز ايران فرهنگي مطالعات با
و كسب در زنان كامل ورود هستند. عدم همگن نسبت به ايران در انساني منابع كه ميدهد نشان و است انساني
هستند، تحقيق اين يافتههاي از همگي فرهنگي زياد همگني و المللي بين وسيع مشاركتهاي عدم هوايي، كار
مقايسه در اثرش زيرا نمايد صرف مولفه اين خصوص در زيادي هزينه و وقت نبايد كثرتگرا سازمان طراح لذا

است.  كمتر مولفهها ديگر با
براي 9 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب كثرتگرايي: نتايج به سازمان تمايل 5- مولفه
متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد باشند: ضرايب شرح  مي اين به كثرتگرايي به سازمان تمايل مولفه
هر 9 شاخص لذا دارد همخواني انتظارات با آمده بدست است. نتايج مطلوبي همبستگي داراي و است معنادار
آمده بدست استاندارد ضرايب در كه همانگونه دارند. اما كثرت بر بااليي و مشابه نسبت به اثرات مولفه اين
متغير اي) و حرفه هاي فرهنگ خرده به متغير 25 (اهميت چندگانه)، اهداف متغير 21 (وجود ميشود مشاهده
دارند. با كمتري همبستگي كثرت به تمايل مولفه با متغيرها، ديگر با مقايسه جغرافيايي) در 29 (پراكندگي
متكثر”  ” ساختار مولفه 1 يا در كمتري اثر پرسششوندگان ديد از متعارض) نيز متغير 6 (اهداف آنكه به توجه
مولفه چندگانه) در اهداف متغير 21 (وجود براي مشابه نسبت به نتيجه به دستيابي لذا (تناقضگونگي) داشت
باشند چندگانه چه اهداف هوايي، صنعت مديران ديد است. از آزمون قبول قابل نتيجه بيانگر كثرت به تمايل
خرده ،25 متغير  در آمده بدست نتايج تشابه دارند.  سازماني كثرتگرايي بر كمتري تاثير متعارض، چه و
و فرهنگي بيشتر همگني از حاكي كه انساني منابع تنوع مولفه متغيرهاي 16 تا 20 در و حرفهاي فرهنگهاي
افتاده اتفاق متغير 25 نيز براي اي نتيجه چنين زيرا ميافزايد تحقيق يافتههاي صحت بر ديگر بار است، قوميتي
به حرفهاي لحاظ از چه و قوميتي لحاظ از چه ايران فرهنگي محيط كه معتقدند هوايي صنعت است. مديران
ايران هوايي صنعت در جغرافيايي پراكندگي متغير 29، ميرفت انتظار كه همانگونه است. البته همگن نسبت
اتحادهاي از حاكي نيز دارد. شواهد متغيرها ديگر با مقايسه در كثرتگرايى به سازمان تمايل بر كمتري تاثير
متمركزند بيشتر ايران در هوايي صنايع كه ميدهد نشان و است ايران در صنعتي شركاي ميان پايين نسبت به
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مىشود).   مشاهده عينى صورت به كه اصفهان و تهران در تمركز ويژه (به
تفكيك مولفه براي 5 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب افقي: نتايج تفكيك 6- مولفه
همبستگي داراي و است معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد ميباشند: ضرايب شرح اين به افقي
و مشابه اثرات مولفه اين دارد. هر 5 شاخص همخواني انتظارات با اندازهاي تا آمده بدست است. نتايج مطلوبي
در كمتري اثر از موارد ديگر با مقايسه در كاري) كه متفاوت هاي متغير 34 (مكان جز به دارند مولفه بر بااليي
جغرافيايى) نيز پراكندگى به متغير 29 (ميل كمتر اثرات با موضوع است. اين برخوردار افقي تفكيك به ميل
تمايل مولفه بر جغرافيايي پراكندگي متغير كمتر تاثيرپذيري بر مديران نظر متغير 29 نيز در زيرا دارد همخواني
و شبكهسازي الگوي به هوايي صنعت بخش كامل ورود عدم دليل به همگي است. اينها كثرتگرايى به سازمان

است. توليدي واحدهاي ايجاد در تمركز عدم
شبكهسازي مولفه براي 6 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب سازي: نتايج شبكه 7- مولفه
همبستگي داراي و است معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد ضرايب مىباشند:  شرح اين به
مشابه اثرات مولفه اين دارد. هر 6 شاخص همخواني انتظارات با اي اندازه تا آمده بدست است. نتايج مطلوبي

دارند.  مولفه بر بااليي و
اين به راه نقشه مولفه براي 6 متغير عاملي تحليل از آمده بدست استاندارد ضرايب راه: نتايج نقشه 8- مولفه
مطلوبي همبستگي داراي و است معنادار متغيرها تمامي براي آمده بدست استاندارد باشند: ضرايب مي شرح
و مشابه اثرات مولفه اين هر 5 شاخص ندارد. گرچه همخواني انتظارات با اندازهاي تا آمده بدست است. نتايج
صنعت مديران ميرفت نيست. انتظار قوي متغيرها ديگر مانند همبستگي رابطه شدت ولي دارند مولفه بر بااليي
شدت ولي است معنادار آزمون گرچه بدهند؛ توجهاي قابل امتياز راه نقشه متغيرهاي به متكثر محيط در هوايي
ابزارهاي يا و نقشهراه با هوايي صنعت آشنايي عدم امر اين است. علت متفاوت كمي متغيرها ديگر با همبستگي
متغيرهاي ديگر مانند هوايي صنعت در راهبردي نگاه و نگري آينده كه ميدهد نشان امر است. اين پژوهي آينده
را خود بايد حتماً كثرتگرا سازمان لذا دارد ابهام و قطعيت عدم خود با كثرتگرا نيست. محيط كثرتگرايي
هم از تناقضگونه و متكثر متغير يك ورود با تا باشد دورنگر بيشتر چه هر و كند تجهيز پژوهى آينده ابزار به

محيطى. برهمزننده و نوظهور فناورى يك يا و باشد بيرونى محيط در ويژگى يك مىتواند متغير نپاشد. اين
بررسى مسير تحليل در مولفهها ميان علي رابطه مرحله اين علي: در رابطه اساس بر مولفهها دوم: تحليل گام
ميان ضعيفترين و سازي شبكه و بهكثرتگرايي سازمان تمايل مولفههاي ميان علي رابطه ترين قوي شد. 
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متغيرها ميان علي است. جدول (6) رابطه شده برقرار كثرتگرايي به سازمان تمايل و محيطي ذينفعان تنوع
مولفههاي ميان علي رابطه آمده، جدول در همانگونه است.  كرده رتبهبندي استاندارد ضريب اساس بر را
مي پس است قويتر علي رابطه در ديگر دوگانه مولفههاي همه از شبكهسازي و كثرتگرايى به سازمان تمايل
و كارفرمايي هسته ميان شبكهسازي به همه از بيش كثرتگرايي به سازمان تمايل كه كرد نتيجهگيري توان
تنوع مولفه دو ميان روابط، اين در ضعيفتر علي راهبردى  ميانجامد. رابطه اتحادهاي و بيروني شبكههاي
شدِت به محيطي ذينفعان تنوع ديگر، عبارت است. به برقرار كثرتگرايى به سازمان تمايل و محيطي ذينفعان
هر به ولي است مفهومي مدل تاييد مؤيد، آمده بدست استاندارد ضرايب نميانجامد. همه كثرت به روابط ديگر
تناقضگونه) و درونى متكثر” (محيط ”ساختار ميان علي رابطه كه ميرفت نيست. انتظار برابر رابطه شدت حال
مقايسه در رابطه اين كه داد نشان حاصله نتايح ولي باشد رابطهها ديگر از بيش كثرتگرايى به سازمان تمايل
است. نكته ايران صنعتي محيط زياد تناقضگونگي عدم دليل به پديده اين است. علت ضعيفتر روابط ديگر با
مولفه با ارتباط در محيطى ذىنفعان تنوع و انسانى منابع تنوع مولفه هاى رتبه ميان فاحش تفاوت توجه جالب
تاثير از على رابطه در را انسانى منابع تنوع تاثير ايران هوايى صنعت است. مديران كثرتگرايى به سازمان تمايل
است حقيقت اين مويد خود كردند. اين ارزيابى باالتر كثرتگرايى به سازمان تمايل بر محيطى ذىنفعان تنوع
نظرى مبانى با شدت به يافته اين مىرسد نظر هستند. به دروننگر باشند بروننگر آنكه از بيش ما مديران كه
دليل به ولى باشد برابر سازمان كثرتگرايى بر مولفه دو هر اثر مىرفت است. انتظار تضاد در كثرتگرايى عمومى
همين است. به شده برقرار رابطهاى چنين ارشد، مديران در سازمانى برون بر سازمانى درون نگاه برترى عدم
است.  بالقوه مشتريان جذب در توان عدم و خود بالفعل مشتريان رضايت عدم شاهد هوايى صنعت كه است دليل
مفهومي مدل شود. در گرفته نظر در ساختاري مدل در مولفهها كل اثرات كه است زماني اهميت حائز نكته
و است بيشتر تحقيق مستقل متغيرهاي ديگر از مستقل متغير عنوان به متنوع” انساني ”منابع مولفه اثرات
كثرتگرايي به سازمان تمايل به غيرتكراري” ”فناوري و متنوع” ”ذينفعان متكثر”، ”ساختار مولفههاي از بيش
متغيرهاي ديگر با مقايسه در پويا و فعال عنصر يك عنوان به انساني منابع نقش باال، تاثير اين ميانجامد. علت
به نيز محيطي ذىنفعان تنوع دارند. گرچه انفعالي نقشي محيطي ذينفعان تنوع جز به همگي كه است مستقل
در هنوز هرحال به ولي دارد متنوع انساني منابع مولفه به زيادي شباهتهاى و برميگردد انساني پوياي عنصر
منابع مولفه مانند مولفه اين اثرات دليل هين است. به نرسيده الزم توسعه و بلوغ به ايران هوايي صنعت فضاي
يك كثرتگرايي به سازمان تمايل مولفه است. اگر ديگري جالب نكات نيست. جدول 68 حاوي متنوع انساني
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نقشه و سازي شبكه افقي، تفكيك از عبارت كه مولفه اين خروجيهاي صورت اين در شود فرض ميانجي متغير
متنوع انساني منابع و غيرتكراري فناوري ذينفعان، تنوع متكثر، ساختار شرح به آن وروديهاي از هستند راه
تحريك براي متغيرهايي اگر كه است حقيقت اين نكته اين هستند. تفسير قويتري استاندارد ضريب داراي
همچون عنصري ظهور به منجر شدت به اينصورت در شوند ظاهر برونسازماني و درون محيط در كثرتگرايي

ميشوند. راه نقشه و سازي شبكه افقي، تفكيك
آن با نيز اساسى تفاوتهايي ولي دارد اقتضايي رويكرد با فراواني هاي شباهت آنكه  كثرتگرايي وجود با
در نمونه عنوان ميزند. به ساختاري تغييرات به دست محيط اساس بر سازمان اقتضايي26، تئوريهاي دارد. در
مكانيكي ساختارهاي سمت به پايدار هاي محيط در و پويا ساختارهاي سوي به رو ناپايدار و متغير محيطهاي
سازمان كه تفاوت اين با است صادق كثرتگرا سازمانهاي خصوص در نيز موردي چنين ميشود.  متمايل
از نيز، محيطي اقتضايي متغيرهاي زيرا دهد بروز خود از را متفاوتي چهرههاي همزمان است ممكن كثرتگرا
متنوع عناصر اساس بر متفاوت چهرههاي بروز قابليت بايد كثرتگرا سازمان چندگانهاند. يك نظريه، اين ديد
ساده تركيب27 يك از بيش چيزي كثرتگرا سازمان كه است حقيقت اين ديگر مهم باشد. نكته داشته محيطي
بلكه نيست رويكرد يا و تئوري روش، چند يا يك غيرعقاليي تركيب معناي به كثرتگرايي اصل، در است. 
مدير دارد: ”يك مي بيان ميرود. مورگان شمار به رويكردها و ها تئوري ها، روش ميان عقاليي انسجام يك
باشد، داشته را مديريت و سازمان به مختلف رويكردهاي از برداري بهره و شناسايي مهارت ميبايستي اثربخش
ابعاد تمامي به ويژهاي توجه نظريهها يا ها روش ميان انسجامدهي اين در ميبايستي طراحان يا كارگزاران لذا
تعامل در هم با همزمان عناصر از دسته اين چگونه كه نمايند توجه موضوع اين به و باشند داشته موقعيت
ويژگيهاي از ديگر يكديگرند [15]”. يكي با تعارض در حتي يا و ميكنند تقويت و حمايت را يكديگر و هستند
به كثرتگرا كلگراست . سازمانهاي سازمانهاي سوي به سازمانها از دسته اين تمايل كثرتگرا سازمانهاي
هستند وحدت و انسجام از فرهنگي خلق حال عين در و انعطافپذيري ارتقاي پي در كلگرا سازمانهاي مانند
به مىتوان كه ميگيرند. اينجاست پي مكتوب قوانين و رسمي ساختارهاي از بهرهگيري بدون را عمل اين و
رويكردهاي به معطوف جهت يك است. از متناقض معنايي داراي خود نيز كثرتگرايي واژه كه برد پى نكته اين

است. شدت  تناقضگونه به محيط يك در وحدت حفظ درصدد نيز جهت يك از و است چندگانه
صنعت:  در طرح كاربردى هاى 1-8- جنبه

بر تاكيد تحقيق اين مهم دستاوردهاي از هوايي: يكي فناوريهاي سازماني جامعهشناختي مباني *اهميت
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صنعتي، كثرتگراي سازمانهاي در اصلي مولفههاي از يكي عنوان به فناورى سازماني شناختي جامعه مباني
تعميرات، شبكه يا و است تامين شبكه بر مبتني يا هوايي صنعت در است. شبكهسازي هوايي، صنعت ويژه به
خاص فرآيند يا فناوري چند يا يك بر تمركز لحاظ به شبكهها اين از يك توسعه. هر و تحقيق و توليد و ساخت
شبكه با توليد و ساخت شبكه سازماني جامعهشناختي ويژگي نمونه عنوان برخوردارند. به متفاوتي ويژگيهاي از
شبكه اين با كارفرمايي اصلي هسته يا مادر سازمان رابطه نوع شكل همين به و است متفاوت توسعه و تحقيق

باشد.  متفاوت بايد نيز ها
و زيرساختها نيازها، پيش بخش، اين كثرتگرا: در سازمانهاي طراحي در موفقيت كليدي هاي * شاخص
اين بر كارگزاران و انديشمندان از ميشوند. بسياري پيشنهاد كثرتگرا سازمان يك خلق از قبل حياتي، عناصر
چنين در است است.  ضروري شبكهسازي و همكاري عرصه به ورود سازماني آينده الگوي مهمترين كه باورند
اهداف تمامي شناسايى سپس محيط، از دقيق تحليل يك انجام بود. اول متمركز مهم عامل سه بر محيطي
كليدي عوامل از عامل سه اين بر مقدماتي سازمان. تمركز در قدرت ابعاد تحليل نهايت در و رقيب سازماني

ست. كثرتگرا سازمانهاي طراحي در موفقيت
آورد. كثرتگرايي عمل به را الزم دقت شدت به بايد كثرتگرايي اجراي از خارجي: قبل محيط * تحليل
ويژگيهاي است ضروري دارند. ابتدا سازماني موفقيت و عملكرد بر معكوس اثر شدت به كدام هر كم و زياد
سازمان جايگاه و موقعيت شود. تعيين بررسي محيط در اعضا تمامي ميان روابط و شده بررسي دقت به محيط
است، شده داده شكل (1) نشان در كه ميشود. همانگونه تلقي ضروري امري رقبا با مقايسه در و محيط در
و سازد برقرار خود مرزهاي از خارج و سازماني برون عناصر با پيوندهايي بايد كثرتگرا محيط يك در سازمان
محيطي، چنين نمايد. در برقرار سازماني درون كاري هاي تيم و ماجولها با نيز دروني هماهنگيهاي همزمان
و مطالعه مورد را واحدها تمامي دقت به بايد نيست. سازمانها كارگشا شراكت و همكاري منفرد راهبرد يك
شراكت راهبردهاي خصوص در تصميم بهترين يك، هر سازماني شناختي جامعه ويژگيهاي بر تمركز با سپس

دهند.  قرار مطالعه مورد را
متعارض نسبت به سليقههاى و واگرا اهداف وجود طريق از كثرتگرا محيط سازماني: يك واگراي * اهداف
راستاي در آنها به بخشي مشروعيت و اهداف تحقق جهت كافي قدرت داراي كدام هر كه گروههايي سوي از

واقعيت يك واگرا راهبردي اهداف ميشود.  شناخته برخوردارند، كافي قدرت از سازمان اصلي راهبردهاي
به واقع در نيز سازمانها از كثيري تعداد است شده موجب كه است حاضر قرن در كار و كسب پيچيده 120



يك يا منفرد راهبردي انداز چشم يك نميتوان آنها در كه شوند. هويتهايي تبديل متكثر و پيچيده هويتهايي
گيرد. به قرار بررسي مورد دقت به بايد متكثر محيط يك در واگرا اهداف يافت. وجود را سازماني ثابت تمركز

گيرد.  قرار مطالعه مورد دقت به واگرا اهداف كثرتگرايي، از الگويي هر اجراي از قبل است ضروري جهت همين
ديد. خواهد صدمه كثرتگرايي از شدت به سازمان شوند، گرفته ناديده چندگانه و متعارض اهداف كه صورتي در
ميان منابع در شدن سهيم نظام نتيجه سياسي قدرت: رفتار پراكنده بافتهاي و متفاوت سياسي * عاليق
سازمانهاي در ميشود. قدرت مبدل حياتي عنصر يك به منابع محدوديت كه زماني ويژه به سازمانهاست،
حرفهايها هاى سليقه يا فرهنگ ميان تنش شكل به بافتهايي چنين در كثرتگرايي و است پراكنده كثرتگرا
سازماني پذيري رقابت شكل به مسوول افراد سليقههاى ميان تضاد جهت همين ميشود. به نمايان مديران و
سازمان در نفوذ اعمال و قدرت اعمال در كه است گروههايي يا افراد رفتار نتيجه سياسي ميگردد. رفتار نمايان
نشود توجهى نيز افراد ائتالف به و شود گرفته ناديده قدرت عنصر سازمانها، در كه صورتي دارند. در مشاركت

رسيد.  نخواهند انتظار مورد نتايج به كثرتگرايي راهبردهاي صورت اين در
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1- Deregulation

2- De-Virtualization

3- Disintermediation

4- Outsourcing

5- Knowledge-Networked Innovation Economy

6- Paradoxical

7- Postmodern
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8- Modernist

9- postmodern

10- Pluralistic Environment

11-  Pluralistic Organizations

12- Network Organizations

13- Multiplicity

14- Monolithic

15- Ethnocentric

16- Ethno-Relative

17- Knowledge Economy

18- Multifaceted

19- Loose Connections

20- Inter Disciplinary

21- Meta-Philosophical

22- Goodness of Fit Index

23- Adjusted Goodness of Fit Index

24- Root Mean Square Error Of Approximation

25- T-Value

26- Contingency Theories

27- Combination

28- Holographic Organizations
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