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Abstract 
The main purpose of this study is to design a change management model in 
automotive industry. Considering that the purpose of this research is a 
consecutive exploratory combination of modeling and instrument making, the 
model can be compiled based on the criteria obtained through the research. In 
the qualitative part, using a case study research method and semi-structured 
interviews with experts and professors, the model criteria were researched and 
in a small part, using a descriptive-survey method and using a researcher-made 
tool to measure its external effectiveness, the factors affecting change 
management in internal and external categories were identified. Using the 
confirmatory factor analysis technique, the components of change management 
in the grounded theory model were evaluated and ranked. Finally, based on the 
structural equation model, the model of the automotive industry change 
management foundation was evaluated and analyzed. Finally, change 
management strategies were identified in three components: selecting 
acceptable managers, using consultants and experts, and creating a sense of 
empathy and trust. The use of expert managers and appropriate leaders in this 
industry makes change management effective in this industry. Ultimately, these 
strategies result in increased survival under the components of greater brand 
acceptance and profitability. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Business models used to create value for 
businesses no longer have the necessary 
efficiency (Feng, Huang & Wang, 2018). 
Our world today has entered a stage with 
fundamental and rapid changes in various 
areas which put a lot of pressure on Iran's 
automotive industry. Forecasts show that 
by 2025, regarding the automotive 
industry, we will achieve the first rank in 
the region, the fifth rank in Asia, and the 
11th rank in the world through 
competitiveness and based on technology 
development. This requires a fundamental 
change in the industry (Fakoor Sagheyeh 
et al., 2012). 

The automotive industry has tried to 
implement various changes, which meet 
the needs of the society and environment 
while accepting and adapting to external 
developments. However, the level of 
stakeholder satisfaction with this industry 
has decreased in recent years. Given the 
importance of change in the automotive 
industry, its study seems to be of great 
significance and necessary. Thus, the 
present study tries to answer this research 
question: "What is the change 
management model in the automotive 
industry?" 

 

2. Methods 
This research uses a mixed-methods 
approach (qualitative-quantitative). The 
qualitative strategy of this study is based 
on Glaser and Strauss’s grounded theory, 
and the quantitative strategy is 
descriptive-survey, using structural 
equations. 

In the qualitative section, the change 
management model in the automotive 
industry was presented using the 
grounded theory. The statistical 
population in the current study included 
senior managers and experts in the 
automotive industry, who have 
participated in the change process of the 
automotive industry. Uisng purposive and 
snowball sampling methods, the sample 
size obtained was 15. The data collection 
tool in the qualitative part was semi-
structured interview, and finally, the 
conceptualization of the subject was 
performed using open coding, axial 
coding, and selective coding in MaxQda 
2018. 

The quantitative section, Structural 
Equation Modeling (SEM) was used. The 
statistical population included all experts 
and managers of SAIPA Automotive Group, 
and the number of samples in this section 
was 365 people. Moreover, the samples 
were selected through stratified random 
sampling, and the data collection tool was 
a researcher-made questionnaire. 

 

3. Results 
The open, axial, and selective codes of all 
the factors in the grounded theory model 
were identified based on analyzing the 
collected data and the MaxQda output. 
Furthermore, using structural equation 
modeling, the factor structure of research 
structures were confirmed and the 
relationships between the variables were 
examined. Ffinally, the automotive 
industry change management model was 
determined as follows. 
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4. Conclusion 
• The main issue in this research was 

a patched change. This change was 
characterized by three 
components of untime change, 
superficial change, and lack of 
system integration. This change 
indicated that the process of 
making changes in the organization 
happenned occasionally and 
unrelatedly. 

• The most important causal 
conditions for change management 
were identified by the government 
tenure, i.e., the appointment 
components of political directors 
and the state economy. The 
government dominates the 
industry to such an extent that 
managers are appointed after the 
change of governments and will 
change after the change of each 
government. 

• The intervention conditions in the 
field of change management were 
explained as "national culture". Its 
components included 
opportunism, ambiguity aversion, 
and lack of courage in decision-
making. These factors overlap with 
cultural dimensions in the global 
project model (House et al., 2013). 

• Another factor with international 
restrictions and cumbersome laws 
was the external environment. The 
external environment is one of the 
factors mentioned in most change 
management models, such as 
Tichy's TCP model (1983). 

• Change management strategies 
were identified in three 
components of selecting 
competent managers, using 
consultants and specialist forces, 
and creating a sense of empathy 
and trust. Changes were more 
about a person's sentiments and 
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emotions than logical and 
technical, and their adaptation to 
change was the most difficult stage 
of change (Rahshalet, 2007). 

• These strategies ultimately led to 
increased survival based on the 
components of greater brand 
acceptability and profitability. 

 

5. Implications 
• The future strategies of the 

automotive industry and the scope 
of government intervention in the 
automotive sector are determined 
by managers and experts of the 
automotive industry form an 
association and according to the 
government's involvement in this 
industry, together with the 

Ministry of Industry, Mine and 
Trade. 

• To make changes, the external 
environment should be thoroughly 
examined, and these changes 
should be made in accordance with 
the governance. 

• A competency model should be 
developed for transformational 
managers in the automotive 
industry and the managers should 
be trained based on these 
competencies. 

• Since changes in the automotive 
industry are patched changes, it is 
suggested to avoid such changes. 
Moreover, the participation of 
employees in developing and 
implementing these changes is 
recommended. 
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 چکیده
 به  توجه   با.  است  خودروسازی  صنعت   در  تغییر  مدیریت  مدل  طراحی  پژوهش   این  اصلی  هدف    

  کیفی،   بخش  در.  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آمیخته  تحقیق  روش  پژوهش،  این  هدف  اینکه
 منجر   اساتید،  و  نظرانصاحب  با  ساختارمند  نیمه  مصاحبه  و  موردی  مطالعه  تحقیق  روش  از  استفاده

 با  و  پیمایشی-توصیفی  روش  از  استفاده  با  کمی  بخش   در  و   گردید  تحقیق مدل  معیارهای  تدوین  به
 هایمصاحبه  اساس  بر.  شد اقدام  آن  بیرونی  اثربخشی  سنجش  برای  ساخته  محقق  ابزار  از  استفاده

ین،  مطالعات  بررسی  و  شدهانجام ؤثر  عوامل  پیش ندیدسته  در  تغییر  مدیریت  بر  م  و   داخلی   هایب
فاده  با.  است  شدهشناسایی  خارجی ست   تغییر   مدیریت  هایمؤلفه  تائیدی،  عامل  تحلیل  تکنیک  از  ا

یاد  داده  مدل  در ساس  بر  درنهایت.  شدند  بندیرتبه  و  ارزیابی بن عادالت  مدل ا  داده   مدل  ساختاری  م
 در   تغییر  مدیریت  راهبردهای  و  گرفت  قرار  وتحلیلتجزیه  مورد  خودرو  صنعت  تغییر  مدیریت  بنیاد

ستفاده  مقبول،   مدیران  انتخاب   مؤلفه  سه صص  نیروهای  و  مشاورین  از   ا   همدلی  حس  ایجاد  و  متخ
ی اعتماد و  سبب صنعت این در مناسب رهبران و متخصص مدیران از استفاده. است شدهشناسای

  بقا   افزایش  پیامد  به  راهبردها  این  شود،که  اجرا  صنعت  این  در  وریبهره  با  تغییر  مدیریت  شودمی
 . است سودآوری و برند بیشتر مقبولیت هایمؤلفه تحت

 کلیدواژه ها: 
  مدیریت سازمانی، تغییرات

  خودرو آمیخته، تکنیک تغییر،
 سازی
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 مقدمه 1
کار  یهامدل  و  برا  ی کسب  گذشته  در  مشاغل    یکه 

م  جادیا را    ییکارا  گرید   کردند،ی ارزش  الزم 
وانگ ندارند و  هانگ  به  (2018،  1)فنگ،  اگر  سال    20. 

نگاه  م  میفکنیب  یقبل  مشاغل    میابیی در  تنها  که 
کارها   ی محدود هنوز  که  دارند  به    یوجود  را  گذشته 

م   کسانی  یروش آندهندی انجام  را    ایها  .  کارها 
م انجام  و  ی متفاوت  به    یمتفاوت  یکارها  ا یدهند  را 

م  پریرا    رسانندی انجام  و  سینگ  .  ( 2018،  2)آچاریا، 
  ت ی هدا  یو چگونگ  رییتغ  کم،یو  ستیامروزه در قرن ب

موضوع  زیآم  تیموفق رهبران    یاتیح  ی آن  ذهن  در 
موفق  یسازمان است.  به  سازمان  ندة یآ  ت ی شده  ها 

امروز،    یبستگ   رییتغ  تی هدا  یچگونگ  بازار  در  دارد. 
)لوزانو و     است  وستهیپ  ت یموفق  ی برا  یضرورت  رییتغ

مديريت (2018،  3هارتمن  به  گسترده  توجه  عليرغم   .  
مهارت از  يكي  عنوان  به  مديريت    یهاتغيير  اساسي 

كشورهاي  در  و  دنيا  سراسر  در  اخير  هاي  دهه    در 
عمل   در  اجراي  تا  توجه  از  هنوز  مبحث  اين  مختلف، 

عرصه  همه  در  شدن  نهادينه  نهايت  در    ی هاو 
مختلف    مديريتي ابعاد  در  كلي  بطور  و  سازماني  و 

دارد پيش  در  درازي  راه  اجتماعي  و  فردي     زندگي 
اين  (2008،    4)کوتر  از  عرصه  .  اين  در  علم  توليد  رو، 

و   تواند یم رشد  نتيجه    ضامن  در  و  آن  توسعه 
تارهاي نظري  خاس، آرا و نظرات در  هاافته یكارگيري  به

باشد عملي  وسوهال   و  فاروک  سینگ،   ، ، 5)حسین 
2016 .) 

دن دوره   ی ایامروزه  وارد  که    یاما  است  شده 
و  یاساس  راتییتغ از  شتابان،  است.    یهای ژگ یو  آن 

جهان   ن یا   ی اساس  ی های ژگیو افزا   ی دوره؛    ش ی شدن، 
فناور انقالب  دانش،  ارتباطات،    ی نقش  و  اطالعات 

جهان  کار  بازار  در  و    یاسیس  راتییتغ  ،ی تحول 
اباشدی م   یاجتماع در    راتییتغ  نی.  آمده  بوجود 

ز  ی هاحوزه فشار  خودرو    یاد یمختلف،  صنعت  به  را 
است.   ساخته  وارد   دلیل هب صنعت اینکشور 

 
1 . Feng, Huang & Wang 
2 . Acharya , Singh & Preira 
3 . Lozano  & Haartman 

 تحوالت تأثیر تحت همواره  دولت به وابستگی
 و مستقیم یهات یحما به چشم و بوده سیاسی

دولتی  با و حال  این با .است دوخته غیرمستقیم 
 این روی پیش یهاچالش  سابقه، قرن نیم وجود

نتواند در خودروسازی گردیده باعث صنعت  ایران 
 بازارهای در و کند حرکت جهانی تحوالت با همگام

 انداز چشم  .باشد داشته گفتن برای حرفی رقابتی
 از ، 1404 افق در خودرو صنعت برای شده تدوین

 در خودرو صنعت نخست جایگاه به "دستیابی
آسیا رتبه منطقه، به و پنجم   از جهان در یازدهم رت

 "فناوری توسعه بر مبتنی  پذیری رقابت طریق
کهکندی م صحبت امکان روند ادامه با .   پذیر قبلی 

 این در اساسی  رویکرد تغییر نیازمند و بود نخواهد
 (1391) فکور ثقیه و همکاران،   .است صنعت

اقدام   تحوالت،  و  فشارها  برابر  در  خودرو  صنعت 
پ ساختار،    رات ییتغ  ی ساز  اده یبه  در  مختلف 

سا  یانسان   یرو ین  ،یتکنولوژ  ندها،یفرا   ی اجزا  ریو 
  ی کرده است ضمن سازگار یخود نموده است و سع

ب تحوالت  با  انطباق    ی ازهاین  یپاسخگو  ،یرون ی و 
مح و  سال   ط یجامعه  در  اما  باشد    ر یاخ  یهاخود 

ا   نفعان یذ  تی رضا  زانیم کاهش    نی از  روبه  صنعت 
اهم  به  توجه  با  است  صنعت    رییتغ  تیبوده  در 

برا سازگار  یی پاسخگو  ی خودرو  و  فشارها  با    یبه 
ضرور و  مهم  آن  مطالعه  لذ  ی تحوالت،    ن ی ا  ا است. 

به دنبال پاسخ به این پرسش است که مدل   قیتحق
عوامل   و  چیست؟  خودرو  صنعت  در  تغییر  مدیریت 
عواملی   چه  خودرو  صنعت  تغییر  مدل  در  تاثیرگذار 

بررسی    هستند؟ با  ابتدا  سواالت  این  به  پاسخ  برای 
به پژوهش  های مدیریت تغییر بررسی مدل   پیشینه 

ادبیاتی   خال  دلیل  به  ادامه  در  و  است  شده  پرداخته 
بنیاد   داده  نظریه  از  استفاده  با  زمینه  این  در  موجود 
شده   پرداخته  خودرو  صنعت  در  تغییر  مدل  ارائه  به 
کمَی   تحقیق  روش  از  استفاده  با  ادامه  در  که  است 

د و  گیرد  می  قرار  نیز  ارزیابی  مورد  مدل  نهایت  این  ر 

4  . Kotter 
5 . Hossein , Singh , Farouk & Sohal 
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یافته بررسی  ارائه  با  و  نتیجه  بحث،  به  ها، 
 پیشنهادات پرداخته می شود.

 پیشینه پژوهش 2
  مؤثر   اجرای   و   طراحی  ریزی،  برنامه  در  سازمان  توانایی 

  ذینفعان   همراه  به  تغییر  انواع  تمام  کارآمد  و
  ممکن   منفی  تأثیر  کمترین  ایجاد  و  متعهد  و  سرسپرده

  سازمان   های  توانایی  ترین  مهم  از  عملیات  و   افراد  بر
  طوری  به ؛1( 2019 ، الیزا و سانیاوا  ، آدیتی )  باشد  می

  بدون   تغییر  نتیجه  در   کار  و   کسب مطلوب  نتایج  که
  تحویل   برای   مستمر،  طور   به   و  شود  حاصل   تناقض،

  یکپارچه   عملیات   برای   سرمایه،  بازدهی   بیشترین 
الور   حاصل »    که   کردند   بیان (  2006)   وورلی   و   شود. 

 باشند  داشته  توانندمی  هاسازمان  که  توانی  ترینمهم
  آن   فاقد  امروز  که  است  توانی  این  است؛  تغییر  توان

  دائما    هاسازمان  تغییرات،  این  به   پاسخ   در.«هستند
 دهند توسعه تغییرات با  مطابق را خود تا تالشند در

یک         2(2018وانگ،  و   هانگ   ،  فنگ) تحول  مدیریت 
ای   طور  شیوه  به  توانند  می  ها  سازمان  که  است 

و   دهند  رشد  را  خود  های  فعالیت  پیوسته  و  مداوم 
افزایش   را  خود  مدت  طوالنی  انداز  چشم 

 . 3  (  1201 دهند)بنجامین و پیتر ،

  اما  نیست،   جدیدی   موضوع   سازمانی   تحول   اگرچه
  اهمیت   موضوع  این   به  معاصرین  هایگیری  جهت 

  بخش   در  رشدا  مدیران  و  است   بخشیده  ایویژه 
  مطلب   این  نگران   شدت  به  خصوصی   و   دولتی 

  جهت   این  به  وجه  بهترین  به  چگونه  که  هستند
  و   مکلنتایر   ،ایوانجی،  ایوانجی)  دهند  پاسخ  هاگیری

 هاسازمان  تغییر  که  میان  این  در  و.  4( 2017  داکاستا،
(.  2012  ،  5داونتپورت )  است   یافته  باالیی  اهمیت

  سازمان   سازی  بهینه  استراتژی  نوعی   تغییر،  مدیریت 
  1960  دهه  اوایل   و   1950  دهه   اواخر   در   که  است

  تکامل   راه   در  سازمان  تحول   حوزه  امروزه  و   شد  مطرح

 
1 . Aditi, Sanjaya, Elisa  
2  . Feng, Huang, Wang 
3 . Benjamin and Peter 
4 . Ivanaj, Ivanaj, Mclntyre, Costa 
5 . Davenport 

  کاربردها   و   هاتئوری   از  منسجم   چارچوبی   به   خود 
  مهم   مسائل   از   بسیاری  تواندمی   که  است  رسیده

  سینگ.  )نماید  فصل  و  حل   را  سازمان  موجود   انسانی 
 ( 2017 ، 6دلیوس  و

دهه   های    1960از  تئوری  در  تغییر  مبحث  که 
اندیشمندان مختلف   و مدیریت مطرح شد،  سازمان 
الگوها و مدل های متفاوتی را برای تغییرات سازمانی  
مبتنی   ها  مدل  این  از  هرکدام  که  اند  کرده  پیشنهاد 
پس   در  که  است  بوده  خاصی  های  فرض  پیش  بر 

داشت وجود  پرداز  نظریه  را  ذهن  وی  کار  مبنای  و  ه 
برنر   ( اند.  داده  پول 2008،  7تشکیل  ون،  دی  ون  ، 8؛ 

از  2005، متاثر  چیز  هر  از  بیش  ها  فرض  پیش  این   )
دوره زمانی و زمینه ای هستند که نظریه پرداز در آن  
قرار گرفته است. البته هیچ کدام از این مدل ها را تا  

و   کرد  رد  توان  نمی  نیز  امروز  در  به  آنها  از  هرکدام 
 شرایطی قابلیت استفاده و بکارگیری را دارند. 

در شروع قرن بیستم، اولین مدل های تغییری که  
ارائه شدند بر ساز و کارهای تیلوریسم و رویکردهای  
عملیاتی   مدیران  و  داشتند  تاکید  تحلیلی  و  علمی 
در   مکانیکی  تفکر  های  شیوه  از  که  داشتند  سعی 

برنامه   سازی  ) پیاده  کنند.  استفاده  نیز  تغییر  های 
بورک 1996،  9مورگان رهیافت  1992،  10،  مرور  به  اما   )

روابط   بر  مبتنی  رویکردهای  و  باز  های  سیستم 
اهمیت   به  و  یافتند  بحث  در  را  خود  جایگاه  انسانی 
منافع   با  افراد  های  خواسته  و  نیازها  همسوسازی 
تا   بردند  پی  است،  آن  دنبال  به  تغییر  که  سازمانی 
با   و  نمود  غلبه  افراد  مقاومت  بر  طریق  آن  از  بتوان 
را  تغییر  سازی  پیاده  واحدی  بین  مشارکت  جلب 

با نمود.    به   گوناگون  رویکردهای  به  توجه  تسهیل 
  میتوان   مختلف   زمانی   هایدوره   در   سازمانی  تغییرات

6 . Singh and Delios 
7 . Brenner 
8 . Van de van & Poole 
9 . Morgan 
10 . Burk 
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نمود. )   تقسیم مختلف  دوره زمانی سه به  را موضوع
   (230،  2009، 1دمرز 

  جبرگرایی یا اختیارگرایی:  اول دوره 2.1
  یا  )انطباق  سازمانی  تغییرات  در 

 انتخاب( 
  این   پیرامون   بحث   با   موضوع،  تکامل  از   دوره   اولین

می سازمان   آیا  که   گرفت   شکل   موضوع    توانند ها 
کنند  خود   در  تغییراتی   حال   در  محیط  با  تا  ایجاد 

اینکه  و  شوند  هماهنگ   خود،  تکامل   نیروهای   یا 
  که   ها هستندسازمان  از  شکلی   کننده  تعیین  محیطی

  نظر  اختالف  این .  برخوردارند  محیط   در   بقاء   شرط   از
  به   معتقدان  و  هاسازمان  گرایی اراده   طرفداران  بین

هنوز  محیطی    مباحث   و  مناظرات   از  یکی   هم   جبر 
ن  تغییرات  زمینه  در   مهم - :  2009دمرز،  )است  سازما

2) 

  یا  ساز دگرگون   تغییرات: دوم دوره 2.2
 ای توسعه 

  عدم   و  گسست   از  ایدوره  را  تغییر  دوره،  این  در
  و   انقالبی   صورتی   به  که  دانستندمی   پیوستگی 

  مسئله   این   سر  افراد بر   تمامی .  دهدمی   رخ   گونهتحول 
  صورت   به   همواره  تغییرات  که  داشتند  نظر  اتفاق

از    تواندمی  تغییر  و  نمیدهند  رخ  تجمعی  و  تدریجی
  بنیادین   تغییرات  از  متناوبی  و  کوتاه  هایدوره   طریق

فریسن   .پیوندد  وقوع   به  سازدگرگون   و و  میلر   (2 ،
 (  31985؛ توشمان و رومانلی، 1984

  یا  طبیعی  تکامل : سوم دوره 2.3
 اجتماعی  های پویایی 

  تواننمی   که  میدانست  فرایندی   را  تغییر  دیدگاه  این
  متصور   مشخصی   پایان  یا  شروع  نقطه  آن  برای

  طرفداران   بین  جدالی   دوره  این   در   حقیقت   در.شد
  سازمان  گسست   مقابل  در   سازمان  پیوستگی   نظریه

  دوره،  این  محققان   ( اکثر1393گرفت.) آرزمجو،    شکل
  سطوح   از  که   یکباره   و  نادر   فرایندی  را  تغییر  دیگر 

  آن  نمیدانستند بلکه شود،می  تحمیل سازمان باالیی
  سازمان  هرکجای   در  که  معمول   و  طبیعی   فرایندی  را

 .کردندمی  تصور دهد رخ  میتواند

 اندشده   انجام  تغییر  حوزه  در   که   تحقیقاتی  کلیه
  های مدل   برخی .  کرد  بندی  دسته  حوزه   سه  در   میتوان

محتوای  تغییر،   محتوای .  دارند  تمرکز  تغییرات   بر 
  اینکه   و  دهدمی   نشان   را   آن  کلی   گیری  جهت  تغییر،

  هایمدل   از  دیگری  دسته  .چیست  تغییر  از  مقصود
  آن   سازی   پیاده   و   اجرا   چگونگی  و  تغییر  فرایند  تغییر،

  سوم   دسته  .دهدمی  نشان   شرایط  اقتضای  به  را
  و   دورنی  شرایط   اقتضای  به  که   هستند  هاییمدل 

  تعیین  را   مدل   اجزای  وضعیت   سازمان،  بیرونی 
مدل  14:  2008،  4بورک   (کنندمی از  ای  خالصه  که   )

شماره  های   جدول  در  تغییر  گردیده    1مدیریت  بیان 
است.

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . Demers 
2 . Miller & Friesen 

3 . Tushman & Romanelli 
4 . Burke 
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 خالصه ای از مدل های مدیریت تغییر   1  جدول 

 

 

 ابعاد مدل  عنوان مدل  نوع مدل 

مدل های  
 محتوایی 

 مدیریت تغییر  

مدل تحول  
Bitici  (2007 ) 

جریان  
 ارزش 

 معیار عملکرد  رهبری  سیستم ها و منابع  فرایند  کارکنان  سازمان  استراتژی 

مدل اندرسون و  
 (2001اندرسون )

الزامات   محیط 
 سازمان 

الزامات   الزامات کسب و کار
 فرهنگ 

الزامات   قالب ذهنی رهبر و کارمند رفتار رهبر و کارمند 
 محیط 

مدل شبکه  
 ( 1999فرهنگ )

ساختار  
 سازمانی

ساختار  
 قدرت 

 سمبل ها  پارادایم ها  رویه ها  سابقه
 

مدل ولمن  
(1996 ) 

 خروجی منابع  فرایندها قابلیت ها  شایستگی  پاسخ گویی استراتژیک  مقاصد استراتژیک 

مدل بورک و  
 ( 1992لیتوین  ) 

محیط  
 خارجی 

استراتژی و   رهبری 
 ماموریت 

تجارب   فرهنگ 
 مدیریتی 

سیستم   ساختار 
 ها

جو   
 )فضا( 

مهارت   انگیزش 
 ها

نیازها و  
ارزش های  

 افراد 
تیچی   TCPمدل 
(1983 ) 

فرایند های   سابقه محیط 
 سازمانی

شبکه   وظایف استراتژی 
های  

 رسمی

کارکن منابع 
 ان 

شبکه  
های غیر  

 رسمی

تاثیرات بر   عملکرد
 کارکنان 

مکینزی    7sمدل 
(1983 ) 

 ارزش های مشترک  کارکنان  شیوه  مهارت ها  سیستمها  استراتژی  ساختار 
 

تجانسی  مدل 
نادلر و توشمان  

(1980 ) 

رفتار و آثار  منابع  محیط 
 فردی 

آرایش رسمی   افراد  وظایف استراتژی 
 سازمان 

رفتار گروهی و درون  
 گروهی

 سابقه

مدل شش بعدی  
 ( 1976ویسبورد )

 محیط خارجی  مکانیزم های مفید  پاداش رهبری  روابط  ساختار  اهداف 
 

تحلیل سیستم  
 ( 1967لیکرت )

تصمیم   تعامالت ارتباطات انگیزش 
 گیری

هدف  
 گذاری

 انگیزش  کنترل
 

مدل لیویت  
(1965 ) 

 متغیرهای انسانی  تکنولوژی  ساختار  وظایف
 

مدل های  
فرایندی  

 مدیریت تغییر 

 فرایندهای مدیریت تغییر  عنوان مدل 
رونالد ليپيت،  

جين واتسون و  
بروس  

 ( 1958وستلي)

  نياز ايجاد
 تغيير به

تغيير از  ايجاد رابطه در 
طريق پيوند تسهيل گر  

خارجي به واحد متقاضي  
 تغيير

تجزيه و  
تحليل  

سيستم  
متقاضي  

 تغيير

تدوين  
اهداف و  

استراتژي  
 هاي كالن 

تدوين برنامه عملياتي )تبديل  
اهداف و استراتژي ها به  

 فعاليت ها( 

تداوم و  
ثبات  

 تغییر

پايان همكاري واحد  
متقاضي تغيير با  

 تسهيل گر تغییر 

کامینگز و اورال  
(1997 ) 

ايجاد  
انگيزه  

 تحول 

ايجاد چشم انداز و  
دورنمايي از حالت مورد  

 نظر و مطلوب در آينده

بسط و گسترش حمايت  
 سياسي از تحول 

مديريت گذار از  
حالت جاري به  

 حالت مطلوب 

حفظ نيروي حركتي  
تحول تا مرحله  

 تكميل 

 

مدل های  
اقتضایی 

 مدیریت تغییر 

 تعریف مدل  عنوان مدل 
الوينگ به ارائه چارچوبي مفهومي جهت نقش ارتباطات هنگام تحول سازماني مي پردازد. او معتقد است ارتباطات سبب كاهش مقاومت در   ( 2005الوینگ )

داشتن نفوذ  برابر تغييرات مي شود . اين چارچوب به موضوعات اصلي نظير اطالعات ، احساس تعلق خاطر به گروه ، احساس عدم امنيت و 
 براي مقاومت در برابر تغيير اشاره مي كند.

ال سدیری  
(2001) 

به دنبال كاهش بهاي نفت در سال هاي نه چندان دور، اغلب كشورهايي كه اقتصاد شان بر پايه درآمدهاي نفتي بنا شده بود با مشكالتي  
اد تحول در صنعت ساختمان كشور عربستان پيشنهاد داده است.  روبه رو شدند. ال سديري با بررسي صنايع عربستان این مدل را براي ايج

ايشان در مقاله خود محرك هاي اثربخش را در قالب كاهش هزينه ، استاندارد سازي رويه ها ، سيستم هاي كنترلي جديد ، سيستم مديريت  
 زمان ، سيستم مديريت كيفيت تعريف كرده است. 



 

264 

 . 278تا  255 صفحات. 1400 پاییز و زمستان .26 شماره .13 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی  با استفاده از تکنیک  .  کنعانی، اسدهللا مهرآراحمید زاهدی، مهرداد متانی، یوسف قلی پور 
 آمیخته

که   مطالبی  به  )دهه  باتوجه  که  زمانی  از  و  شد  بیان 
گرفت    60 قرار  توجه  مورد  تغییر  موضوع  میالدی( 

اندیشمندان مختلف بر اساس پیش فرض های خود  
در جدول   کردند که  ئه  ارا را  و الگوهای تغییر  ها  مدل 

از   1شماره   اما   است  شده  ارائه  آنها  ترین    دهه   مهم 
  ایجاد   سازمانی  تغییر  مباحث  در   جدید   چالشی   ،1990

  نوعی   وجود   خالء  به   نویسندگان  از   گروهی   و   شد
  شده   اشاره   آنها  به   تاکنون  که   هایی نظریه  پیوند میان

  میان   در   انسجامی   چنین  ایجاد   اما.  بردند  پی  بود 
دلهره   بزرگ   کاری   مباحث   طرف،   یک   از .  بود  آورو 

  مطرح   مباحث   در   ایجزیره  نگاه   و   آشفتگی   نوعی 
  تمامی   دربرگیرندهتغییر    موضوع.  داشت  وجود  شده

  عناوینی   با  سازمانی  فرایندهای  زمینه  در  که  مباحثی
)    قبیل  از   مختلف سازی  بداهه   ، ،تکامل  یادگیری 

و سازمان شوندگی )ویزبرد 1999،  1اولریچ  و    1976،  2( 
از2009دمرز،   است.  شوند،  می   دیگر، سوی  (مطرح 

 بین همگرایی نوعی مباحث بین سردرگمی وجود با
 و الگوها که است آن مانند و میخورد چشمبه   آنها

 مکاتب در مختلف نویسندگانی را مشابه عباراتی
استفاده و بارها گوناگون بنابراین    .اندکرده  بارها 

این   در  که  متنوعی  الگوهای  و  ها  مدل  به  باتوجه 
سیستمی   و  جامع  مدل  هنوز  است  شده  بیان  زمینه 
مدیریت   در  موردنظر  فرایندهای  تمامی  بتواند  که 
این   لذا  است.  نگردیده  ارائه  دهد  نشان  را  تغییر 
تالش می کند این   نگاه سیستمی  داشتن  با  پژوهش 

 خال ادبیاتی را پوشش دهد. 

 

 ش شناسی پژوهشرو 3
کیفی    ( آمیخته  روش  با  پژوهش  انجام    – این  کمی( 

بر   مبتنی  حاضر،  پژوهش  کیفی  راهبرد  است.  شده 
و  گلیسر  مدل  بر  مبتنی  بنیاد  داده  تئوری  روش 

 
1 . Aldrich 
2 . Weisbord 
3 . Glader & Strauss 
4 . Theoretical sampling 

و    3اشتراووس توصیفی  کمی،  بخش  راهبرد  و 
 پیمایشی با استفاده از معادالت ساختاری است. 

 

 روش شناسی بخش کیفی  3.1
بخش  تحقیق  است.    روش  بنیاد  داده  روش  کیفی، 

موضوع   به  مطلعان  و  خبرگان  شامل  آماری  جامعه 
خودرو   صنعت  میانی  مدیران  یا  عالی  مدیران  شامل 

نمونه  روش  از  استفاده  با  که  اند  نظریبوده   4گیری 
شده  نمونه انتخاب  از  منظور  نوعی  اند.  نظری،  گیری 

تدوین  نمونه  بر  آن  تمرکز  که  است  هدفمند  گیری 
را    نظریه مطلع  افراد  پژوهشگر  روش  این  در  است. 

های  کند تا بتواند در فرآیند گردآوری، داده انتخاب می 
فراهم   نظریه  ساخت  امکان  و  کند  غنی  را  نیاز  مورد 

بازرگان،    ( مصاحبه1387شود.  ادامه  اساس  (.  بر  ها 
هر   که  صورت  بدین  یافت،  ادامه  برفی  گلوله  فن 

معر  را  بعدی  افراد  شونده  می مصاحبه  کرد.  فی 
ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده  مصاحبه

نمی  و چون دیگر مفاهیم جدیدی یافت  با  است  شد 
به پایان   2نفر به شرح جدول مشخصات شماره  15

ابزار  كيفي بخش در ها داده  گردآوري رسید. 
در ساختاريافته نيمه هاي   مصاحبه که   نهايت بوده 

پردازي   مفهو با مد موضوع م   از استفاده نظر 
 استفاده با و 7انتخابي  و 6محوري ،5باز  هاي كدگذاري

در    8افزار مکس کیودا  نرم از که  صورت گرفته است. 
ارائه   شوندگان  مصاحبه  مشخصات  زیر  جدول 

 گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

5 . Open Coding 
6 .Axial Coding   .   
7 .Selective coding 
8 .MaxQda 2018 
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 شوندگان مشخصات مصاحبه    2  جدول 

شماره مصاحبه  
 شونده 

 تحصیالت  تجارب مرتبط 
تاریخ  

 مصاحبه 

 
1 

 رئیس هیئت مدیره شرکت ایندامین سایپا
ئت مدیره و مدیر عامل شرکت سازه گستر سایپا   عضو هی

ئت مدیره  پارس خودرو  و مدیر عامل شرکت  عضو هی
ئت مدیره و مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا  عضو هی

اتاق ایران و آلمان یهااتاقعضو  ین و نیز   بازرگانی ایران و چ
دن و تجارت  ،  مع زیر صنعت  مشاور و

 
فوق  

 لیسانس
02/0 5 /98 

 
2 

ر    ایران خودرو و وزارت ارشاد شرکت مشاور د
سانی شرکت  نابع ان  خودرو  پارسمدیر م

 مدیرعامل امداد خودرو سایپا
 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 

لی مس   مدیرعامل شرکت م

 
فوق  

 لیسانس
03/0 5 /98 

 
3 

ندسی شرکت سایپا   معاون مه
 معاون تولید شرکت سایپا

یقات سایپا  عضو هیات مدیره مرکز تحق
 مدیرعامل شرکت سایپا کاشان 

ه سایپا  قائم مقام توسعه محصول گرو
مل پارس خودرو   مدیر عا

 
فوق  

 لیسانس
03/0 5 /98 

 
 

4 

 برنامه شرکت سایپا معاون طرح و  
دیران خودرو  دیر عامل شرکت م  مشاور م

دیر عامل مرکز تحقیقات سایپا  مشاور م
دیر عامل شرکت سایپا کاشان  مشاور م

دیر عامل شرکت کرمان موتور   مشاور م
دیر عامل شرکت محور سازان ایران خودرو   مشاور م

دیر عامل شرکت پارس خودرو   مشاور م

 
 
 
 

 دکتری

04/0 5 /98 

 
5 

ر   ی ایران خودروهاشرکتمدیر د
 عضو هیات مدیره شرکت بن رو 

اعظام  ه قطعات  مل شرکت قطعه سازی از گرو  مدیر عا
دیر عامل پارس خودرو  و قائم مقام م  عضو هیات مدیره 

 
10/0 لیسانس 5/9 8 

 
6 

 کارشناسی، ریاست و مدیریت سالنهای تولیدی سایپا، -1
 معاونت تولید شرکت سایپا کاشان

دسی شرکت سایپا کاشانمعاونت    مهن
 معاونت تولید شرکت پارس خودرو

 قائم مقام اجرایی مدیرعامل شرکت پارس خودرو

 
فوق  

 لیسانس
12/0 5 /98 

 
 

و  میس مدیر برنامی ریزی   EPCOشرکت    هاست
 محورسازان ایرانخودرو  هاستمیسمدیر مهندسی  

 
 

 لیسانس
15/0 5/9 8 
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دیران  7 کرمان خودرو و م یت جامع قوای محرکه   خودرو مدیر کیف
نون  ستم کیفیت ف  قائم مقام مدیرعامل شرکت سی

ژیک شرکت پارس خودرو   مدیر استرات

8 
 شرکت پارس خودرو  هاستمیسمدیر مهندسی  

یل گر  م، تحل لیل گر سیست  CAEکارشناس طراح سیستم شاسی، تح
نش مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا  و رئیس مدیریت دا

 
20/0 دکتری 5 /98 

9 
مل مرکز تحقیقات سایپا   مدیر عا

مل پارس خودرو   مدیر عا
ایران خودرو   عضو هیات مدیره شرکت 

فوق  
 لیسانس

22/0 5/9 8 

 
10 

مل شرکت ایران کاوه   مدیر عا
مل شرکت پارس خودرو   مدیر عا

مل شرکت ایران  دیزل مدیر عا  خودرو 
مل شرکت شهاب   مدیر عا

مل شرکت سایپا دیزل   مدیر عا

 
27/0 لیسانس 5/9 8 

11 
 ماشین سازی اراک 

مل سازمان گسترش   مشاور فنی رئیس هیأت عا
مل شرکت پارس خودرو   مدیر عا

 
30/0 لیسانس 5 /98 

 
12 

 فدراسیون والیبال ایران  رئیس
ایران رئیس  فدراسیون کشتی 

مل  نشرکت مدیر عا خانیات ایرا  د
مل   شرکت پارس خودرو مدیر عا

 
 

 لیسانس
02/06/9 8 

13 
ی مل شرکت تراکتور ساز  مدیر عا

مل شرکت پارس خودرو   مدیر عا
 

02/06/9 لیسانس 8 

 
 

14 

مل شرکت ایساکو  مدیر عا
مل شرکت زامیاد   مدیر عا

ایپا کاشان  قائم مقام مدیر عامل شرکت س
 هیأت مدیره شرکت ایران خودرو 

 مدیره شرکت سایپا یدکهیأت  
تاندار گیالن   معاون اس

داد خودرو سایپا  هیأت مدیره شرکت ام

 
 
 

 دکتری

08 /060/98 

 
15 

مل دیره و مدیر عا خودرو  شرکت رئیس هیئت م  ایران 
 بانک پارسیان رئیس هیئت مدیره

ران خودرو دیزل  خودروسازی مدیرعامل شرکت  ای
مل شرکت   پارس خودرو  مدیر عا

مل   سایپا دیزل  شرکتمدیر عا

 
فوق  

 لیسانس
08 /06 /98 
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کیفیت در پژوهش کیفی : معیار   3.2
مقبولیت در ارزیابی نظریه داده  

 بنیاد 
استراوس  و  پژوهش  1990)  1کوربین  ارزشیابی  برای   )

جای   به  بنیاد  داده  پردازی  نظریه  بر  مبتنی  های 
پیشنهاد   مقبولیت  معیار  پایایی،  و  روایی  معیارهای 

فر،   اسدی   ( اند.  این  1391داده  ارزشیابی  برای   )
ده گانه مقبولیت استفاده   از شاخص های  پژوهش، 
شده است. در این تحقیق از تمامی سالیق مدیریتی  

ص استفاده  در  با  و  است  شده  استفاده  خودرو  نعت 
همزمان از روش های مختلفی نظیر مصاحبه، بررسی  
یادداشت ها و بازبینی مکرر داده ها و اسناد و مدارک  
بدست   مقبول  داه  بیشترین  شد  سبب  باالدستی، 

آید. به طور مثال بعد از استخراج مدل اولیه و تحلیل  
شوندگ مصاحبه  از  گروهی  با  ها،  و  داده  ان 

صنعت خودرو جلسه گروهی برگزار شد   متخصصان 
 و نقطه نظرات آنها در مورد مدل اخذ گردید. 

 

 یافته های پژوهش کیفی  3.3
جمع  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  اساس  شده  بر  آوری 

عوامل   و  ای  پینه  وصله  تغییر  مفهوم  پژوهش،  در 
شماره   جدول  در  شد.  شناسایی  آن  دهنده    3شکل 

افزار  نرم  خروجی  از  شده    که  گزارش  کیودا  مکس 
به   مربوط  انتخابی(  و  محوری  باز،   ( کدهای  است، 

 اند.کلیه عوامل مدل داده بنیاد مشخص شده 

 
 ها  مصاحبه  كدگذاري  از  نتایج حاصل   3  جدول 

کدهای   کدهای محوری  کدهای باز
 انتخابی 

 محور

  گری  تصدی-همراه کردن دولت -نفوذ در دولت  -مدیریتیبی ثباتی 
ی نیروی تراکم -سیاسی ثبات عدم -دولتی  ثبات عدم-غیرکارآمد انسان

دود -دولتی اقتصاد وجود -اقتصادی تخاب های گزینه بودن مح   -ان
عدم اجازه حاکمیت به انجام خصوصی  -سیاسی فشارهای وجود

 سازی

 اقتصاد دولتی 

تصدی گری  
 دولتی

ق جناحی علَی شرایط   بیرونی فشارهای تحمل -انتصاب مدیران بر اساس سالی
فاده -نظرات اعمال برای ل -انتخابات در خودرو صنعت از است  اعما

  توان عدم-سیاسی ثباتی بی -خودرو صنعت در سیاسی قدرت
ی نیروهای با مقابله   بانفوذ کروههای با مقابله توان عدم -تحمیل

م- سیستم   ایجاد-ساالری شایسته وجود عدم  -پوپولیستی کارهای انجا
  تخصص عدم-دولتی دستگاه  اخراج و استخدام ناکارآمد سیستم

 ارشد مدیران

 انتصاب مدیران سیاسی 

یطی    -سازمانی گزینش معیارهای -الزامات قانونی زیست مح
 بروکراسی وجود-ضدتوسعه قوانین وجود -محیطی زیست فشارهای

 دولتی
 پاگیر قوانین دست و 

محیط  
 خارجی

 بستر 
- المللی بین های محدودیت وجود -انطباق پذیری اندک با محیط

ی  خارجی سیاست  تهاجم
 محدودیت های بین المللی 

ی بازار گسترش -افزایش درآمد -گذاری سرمایه افزایش -صادرات
 سودآوری 

 سودآوری 
 پیامدها  افزایش بقا 

ه ن در جامع  افزایش -محصول تنوع -بهبود وجه عمومی سازما
سته به پاسخگویی-مشتری رضایت  مردم های خوا

تر برند   مقبولیت بیش

 
1 .Corbin & Strauss 
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 تعارض-قدرتمند غیررسمی گروههای وجود -تغییر زیاد ساختار قدرت
  به تغییرات انجام عدم -خورده شکست تغییرات تجربه -منافع

 تغییرات  انجام در تغییر-موقع
نگام   تغییرات نابه

تغییرات 
وصله پینه 

 ای

پدیده 
م 

 حوری

  سنتی کردن اداره  -سنتی ساختار  وجود -وجود سیستم های نامتوازن
ی باورهای وجود- سازمان نعت به سنت - زیرساخت ایجاد عدم-ص

 سیستمی تفکر در ضعف
 عدم یکپارچگی سیستمی

  وجود -مدون برنامه نبود - بسترسازی  ایجاد عدم -پیچیدگی سازمانی
یمدی جسارت نبود -گذرا تغییرات - ای ریشه مسائل حل برای ریت

د با اما سازمان در تحوالت ایجاد   نه شخصیتی عوامل نقش بر تاکی
 شده مدون برنامه اساس بر

 ایجاد تغییرات سطحی 

ود -سازمانی  فساد -عدم دوراندیشی   -گیری تصمیم در ابهام تحمل نب
 تغییر  برابر  در مقاوم-بلندمدت نگاه وجود عدم

 ابهام گریزی 

شرایط  فرهنگ ملی
 مداخله گر 

رانه  عدم- جسارت و اراده عدم -اتخاذ تصمیم گیری های محافظه کا
 عدم جسارت در تصمیم گیری کاری  محافظه-پرهزینه کارهای دادن انجام عدم -پذیری ریسک

ری  ترجیح -عدم همراستاسازی سیاست گذاران با نیازهای مشت
  -ملی  به شخصی منافع ترجیح -سازمانی منافع به شخصی منافع

 تعاملی  رهبری های سبک-گری معامله
 منفعت طلبی 

ولیت -قدرت اقناع مدیر   مدیران وجود -طلبی مبارزه -درکارگران مقب
ستفاده جهت باهوش ی ظرفیت از ا فس بااعتماد مدیران -قانون  بن

فاده-آرام و صبور مدیران داشتن- باال   انجام جهت مشاورین از است
 عملیات در ارشد مدیر حضور-تغییر

ل   انتخاب مدیران مقبو

راهبردهای 
مدیریت 

 تغییر
 راهبرد

د متخصص دیران -انجام تغییرات با افرا  منابع جذب -طلب جاه م
تخصص انسانی سانی نیروی پرورش -م  وجود - تکنیک به توجه -ان

ب کمال افراد تخصص  افراد بکارگماری -طل  خوش افراد بکارگماری -م
تخصص افراد وجود -بین  توان با مدیریت -تغییر اجرای جهت م

 کنندگی  هماهنگ

 مشاورین و نیروهای متخصص

 کردن پذیر مسئولیت - مشترک باور  ایجاد -ایجاد ارتباط شناور
  اعتماد -تغییرات از حمایت -تغییرات با کارکنان کردن همراه -کارکنان

  از نیرو تامین -سازمان بدنه کردن همراه -انسانی  منابع بسیج -سازی
دیریت تیم از استفاده-تغییر جهت داخل  صنعت داخل از م

 ایجاد حس همدلی 
 و اعتماد  

 

دائمی  کدگذاری  مقایسه  شامل  تحقیق  این  در  ها 
مقوله که  مفاهیم،  آنجا  از  است.  بوده  قضایا  و  ها 

هدف   موجود،  وضعیت  درباره  جدید  دیدگاهی  ایجاد 
های عملیاتی هنگام مصاحبه،  محقق بوده، یادداشت 

یادداشت یادداشت  کدگذری،  و  های  نظری  های 
نظری  یادداشت  حساسیت  ایجاد  به  عملیاتی،  های 

یافته بیشتر  اعتبار  و  و  محقق  است  کرده  کمک  ها 

انجام   در  تحقیق،  بیشتر  اعتبار  برای  شده  سعی 
دیدگاه مصاحبه با  افراد  از  استفاده  های  ها  گوناگون 

اجزا   تشریح  و  شده  ارائه  توضیحات  به  باتوجه  شود. 
مدل کدگذاری محوری در نرم افزار مکس کیودا مدل  
مدیریت تغییر صنعت خودرو به صورت زیر طراحی  

  می گردد.
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 كمي  بخش  شناسي   روش 3.4
  سازي   مدل   از   استفاده  كمي   بخش  تحقيق  روش  

  حداقل   روش   از   استفاده   با   ساختاري   معادالت
واريانس  مبتني   و   جزئي  مربعات .  است  بوده   بر 

گروه   رانیکارشناسان و مد هیشامل کلجامعه آماری 
ساز تعداد    باشندی م   پایسا   یخودرو  به  توجه  با  که 

رده  در  شاغل  جامعه  خودرو    یها افراد  گروه  در  فوق 
نمونه   پای سا  یساز تعداد  مورگان   ها,  جدول    طبق 

م   365 سطح  .  باشدی نفر  در  نمونه  حجم  تعداد  این 
اطمینان    5خطای   سطح  اطمینان    95و  قابل  درصد 

  ی طبقه بندی شده بصورت تصادف  هاه نمونهستند.  

  ن یانتخاب و پرسشنامه ب  ران یو مد  کارشناسان  نیاز ب
گرد  ارسال  فوق  داده .  دیافراد  گردآوری  های  ابزار 

ساخته  محقق  از    پرسشنامه  پس  که  است  بوده  ای 
کیفی   بخش  از  شده  استخراج  مفاهیم  ارتباط  تایید 
در قالب پرسش   باز استخراج شده  کدهای  پژوهش، 

شده )  مطرح  کدگذاری  بعدی  مراحل  با  یا  اند 
و   شده  ترکیب  انتخابی(  و  محوری  کدگذاری 

 اند.های تحقیق را شکل داده پرسش 

 مدل پیشنهادی براساس کدگذاری محوری   1  شکل 
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  ساختاري معادالت  سازي مدل 3.5
 پژوهش  كمي  بخش

پژوهش، جهت    یهاسازه  یساختار عامل  د یبعد از تائ
م  یبررس مدل   رهایمتغ  انیروابط  معادالت    یابیاز 

  ه یسنجش فرض ی استفاده شده است. برا یساختار
استفاده شده است.    یمعادالت ساختار   قیتحق  یها

  ن یخاص ب  ی ساختار عل  کی    یمدل معادالت ساختار
  ک ی.  ستمشاهده ا رقابلیغ ی هااز سازه  یامجموعه 

ساختار معادالت  تشک  ی مدل  مولفه  دو  شده    لیاز 
ساختار  کیاست:   عل   ی مدل  ساختار    ن یب  یکه 

م  یرهایمتغ مشخص  را  مدل    کی و    کند ی پنهان 

روابط  یریگاندازه و    یرهایمتغ  نی ب  یکه  پنهان 
تعر  یرهایمتغ را  شده  با  کندی م  فیمشاهده   .

ساختار معادالت  مدل  از  ب  یاستفاده    ن یروابط 
با    یرهایمتغ ن  گریکد یپنهان  سنجش    یهاه یگو  زیو 

متغ متغ  ریهر  با  بررس   ریپنهان  قابل  است.    یمربوط 
متغ  ی نظر  یهامدل  نم   رهیچند  ش  توانی را  دو    وه یبا 

رابطه    یریمتغ تنها  بار  هر  با    ریمتغ  کیکه  مستقل 
م  ریمتغ  کی گرفته  نظر  در    ی ابیارز  شود، یوابسته 

تجز متغ  لیوتحل  ه یکرد.   یسرک یبه    رهیچند 
م  لیوتحله یتجز  ی هاروش و  شود ی اطالق    ی ژگ یکه 

مستقل    ریمتغ  Kهمزمان    لیوتحله یها، تجزآن   یاصل
 وابسته است.  ریمتغ nو 

 
 استفاده شده است.   ی معادالت ساختار   ی اب ی از مدل   رها ی متغ   ان ی روابط م   ی جهت بررس 

 

 
  مدل تحقیق   ی بار عامل   2  شکل 
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 ق ی مدل تحق   ی آماره ت   3  شکل 

 

  ی براباالتر می باشند،  0/ 3تمامی بارهای عاملی از  
  استفاده برازش  ی ها شاخص مدل از ت یمقبول انیب

در جدول   بدست آمده از مدل  ج یتا ن شده است كه
 نمایش داده شده است. 4

 

 مدل اصلی تحقیق   شاخص های برازش   4  جدول 

 X2/df RMSEA مدل 
 < 1/0 3-1 میزان قابل قبول 

 026/0 491/2 محاسبه شده 
 

مربعات(به    RMSEAمقدار   میانگین  جذر  )خطای 
آمده   مقدار    026/0دست  به  توجه  با  که  باشد  می 

 مطلوب می باشد.   1/0استاندارد کمتر از  

برابر    آزادی  درجه  به  دو  کای  و    491/2نسبت 
شاخص   کلیه  به  توجه  با  کل  در  باشد.  می  مطلوب 
های می توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار  

 ریمتغ ریتأث زان ینشان دهنده م ی عامل  ی بارهااست.  

تب در  شده  گ  ن ییمشاهده  اندازه    ی رهایمتغ  یریو 
  ی بار عامل  دییتأ  یباشد. برا  یم  خود  پنهان مربوط به

معنادار سطح  م  یبه  به  شودیتوجه  ادامه  در   .
یکدیگر   بر  شده  شناسایی  عوامل  تأثیر  بررسی 

 پرداخته شده است: 
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 عوامل شناسایی شده مدل داده بنیاد بر یکدیگر   ر ی تأث   ی بررس   5  جدول 

 نتیجه  سطح معناداری  tآماره  بارعاملی  تاثیر 
لی  اص  تائید رابطه  0/ 000 5/ 67 71/0 عوامل علی بر مقوله 

 تائید رابطه  0/ 000 61/3 0/ 52 عوامل زمینه ای بر راهبردها

 تائید رابطه  0/ 000 59/2 44/0 عوامل مداخله گر بر راهبردها 

اصلی بر راهبردها  تائید رابطه  0/ 000 4/ 70 0/ 68 مقوله 

 تائید رابطه  0/ 000 24/8 69/0 پیامدهاراهبردها بر 
 

بحث ، نتیجه گیری و  4
 پیشنهادها

  مسائل   از  سازمانی  تغییرات  موفق  سازی  پیاده
  مطرح   مدیریت  علم  در  همواره  که  است  بغرنجی

  با   سازمانی  تغییرات  از  باالیی   درصد.  است  بوده 
  و   مدیران  های  تالش  و   شوند   می   مواجه  شکست

  در   تغییر  نتایج   کردن  نهادینه  برای   تغییر  عامالن
  و   پیچیدگی.  ماند  می  نتیجه  بی  اغلب  ها  سازمان

  و   سازمانی   تغییرات  مدیریت   بر   اثرگذار   عوامل  پویایی 
  خودرو   صنعت   در  متنوع  کار   و  کسب  های  زمینه

  مورد   این  در   جامع  الگویی  تاکنون   است   شده   سبب
  سوال   این   و   نشود  تدوین  و  طراحی  خودرو  صنعت  در

  در   تغییر  مدیریت  مدل   که  باشد  پابرجا   هنوز  ها
  مدل   این  بر  موثر  عوامل  و  چیست؟  خودرو  صنعت

 باشند؟  می عواملی چه تغییر

  شکل   به  منجر  تواند  می  ها  سوال   این  به  پاسخ
  صنعت   در   ها  سازمان  اکثر  نیاز   که   شود   الگویی   گیری

.  باشد  پاسخگو  را  سازمانی  تغییرات  مورد  در  خودرو
  در   سازمان  عملکرد   بهبود   سبب   تواند   می   مدل   این

  معمول   های   شیوه   از  تواند   می  و  شده  تغییر  قبال 
  هزینه   که  تغییرات  سازی  پیاده  برای  خطا  و  آزمون

  جلوگیری  کند،  می  تحمیل  سازمان  به  باالیی  های
  تغییرات  جانبه  همه  بررسی  به  مطالعه  این   در.  کند

  تغییراتی   مدل   بتوان  تا  شد  پرداخته  خودرو   صنعت  در
  است   پیوسته  وقوع  به   خودرو  صنعت  در  که

  سازی   پیاده   در   آن   های  یافته   و   گردد   شناسایی 
 

1 . Mar 

  قرار   استفاده  مورد  صنعت  این  آینده  در  تغییرات
 .  گیرد

  هستند   ای   پیچیده  های   پدیده  سازمانی  تغییرات
  خود   شغلی  موقعیت  تبع  به   سازمان  در   فرد   هر  که

 تعبیر  را  آن  خود  نگاه  از  و  داشته  آن  به  ویژه  دیدگاهی
  که   تغییری  بیشترین(.  1،2013مر)  کند  می  تفسیر  و

  ادبیات   و  است  داده   رخ  بررسی   مورد  های   سازمان  در
  تکنولوژی   در  تغییر  کند،  می  پشتیبانی  آن  از  تحقیق

(.  1393آرزمجو،)  است  بوده  کارها  انجام  روش  و
  و   باشد  نمی   جدا   مقوله  این   از   نیز  خودرو   صنعت

  رخ   تکنولوژی  در  صنعت  این  در  تغییرات  بیشترین
  یکپارچه   صورت  به  نیز  تغییر   این   حتی  که  است  داده 

  اصلی  مقوله بنابراین . است نیافتاده  اتفاق مستمر و
 تغییر  این .  است  ایپینهوصله   تغییر  تحقیق،  این   در 
  و   سطحی   تغییرات  نابهنگام،  تغییرات  مؤلفه   سه  در 

  اين .  است  شدهمشخص   سیستمی   یکپارچگی   عدم
  ايجاد   فرآيند  كه   است   مطلب   اين   بيانگر  تغيير  نوع 

  مرتبط   غير  و   گاه  گاه  صورت  به  سازمان  در  تغييرات
 تغيير،  نوع  اين   ويژه   خصوصيات  از .  شود  مي  اجرا

  مختلف   هاي  برهه  طول   در   هم   با   متناقض  امور  انجام 
)باشد  مي  تغيير   شيوه   اتخاد   به   توان   مي   مثال   برای . 

  شيوه   برگزيدن   آن  متعاقب  و   متمركز   گيري   تصميم
 اشاره  تغيير  بعدي   هاي   دوران   در   سازماني   تمركز  عدم

  دارد   همپوشانی   سادلر  تحقیقات  نتایج   با   که (.  كرد
 تغییر  مدیریت  علی  شرایط  ترینمهم (.  1380سادلر،)

  یعنی   دولتی   گریتصدی  عنوان  تحت   سازمان  این   در
  دولتی   اقتصاد  و   سیاسی  مدیران   انتصابات  هایمؤلفه
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  نظام   در  مدیریت   سوء .  است  شدهمشخص 
  به   یارانه  پرداخت  اثر  در  که  فسادی  کشور،   اقتصادی

  حوزه،   این  مدیران   ناتوانی   و   ایجادشده  خودروسازان
  در .  است  زدهرقم  را  خودروسازی  صنعت  مشکالت

  خودروسازی   صنعت   از  صورتی   در   کشورها   سایر
 کهدرحالی   باشد  داشته  بازدهی  که  شودمی   حمایت

  خودروسازی   از  شماربی   هایحمایت   علیرغم  ایران  در
...   و  گذاری  تعرفه  خودرو،  واردات  ممنوعیت  مانند

  ارتقاء   جهت  در   اقدامی  تنهانه   خودروسازان 
  ضعف   دلیل  به  بلکه  ندادند  انجام  خود  محصوالت

  نیز   بزرگی   فساد  یارانه   هدفبی   پرداخت   و  مدیریتی 
  سیطره  همچنین .  است  شده   ایجاد  صنعت   این   در

  در   شده  موجب  کشور  خودروسازی   صنعت  بر  دولت
  تولید   در   زیادی   افت   با   صنعت   این   که   هایی سال 

  و   کند،  کم   کار   نیروی  یک  حتی   نتواند   است  مواجه
  است   فرما  حکم  صنعت  این   بر  چنان  دولت  سیطره

  با   و   گردند  می  منتصب  ها   دولت  تغییر  از  مدیران   که
 .تغییر می کنند مدیران دولت، هر تغییر

  تحت   تغییر،  مدیریت   مقوله  در  گرمداخله   شرایط
  آن   هایمؤلفه .  است  شده  تبیین  ملی   فرهنگ   عنوان

  عدم   و  گریزی   ابهام  طلبی، منفعت  از   اندعبارت
 متغیر   عنوان  به  فرهنگ.  گیریتصمیم  در  جسارت

  های   مدل   از   سرس  یک  در  تغییر  مدیریت  در   مهم
  ؛   2،1992لیتوین   ؛1،1983مککینزی )تغییری  مدیریت

 تغییر  مدیریت   مهم  ابعاد  از  یکی  جز(  3،2001اندرسون
  می   برجسته  عامل  این   نیز  ما   تحقیق  در  که   باشد   می

  فرهنگ   از   برگرفته   ما  تحقیق  مدل   در   فرهنگ.  باشد
  خودرو   صنعت   روی  بر  که   باشد   می   کشور   ملی

  در   فرهنگ  ابعاد  با  عوامل  این.  باشد  می  تاثیرگذار
  و (  2013همکاران،  و  4هاوس )    گلوب   پروژه   مدل 

 .  دارد  همپوشانی ( 2010هافستد،)5  هافتسد

 تغییر  مدیریت   مدل   در  که   عواملی   از   دیگر  یکی 
  که   دارد   اشاره  خارجی  محیط  عامل  به   است  تاثیرگذار

 
1 . Mckinsey 
2 . Litwin 
3 . Anderson 
4 . House 
5 . Hofstede 

  قوانین   وجود  و  المللی  بین  های  محدودیت  شامل
  جز   خارجی  محیط  وجود .  باشد  می  پاگیر  و  دست

 تغییر  مدیریت  های  مدل   اکثر  در  که  است  عواملی
  )   تحقیقاتی  در.  است  شده  اشاره  آن  به

  محیط   به   (  ؛ 7،1980تاشمن  و   نادلر  ؛ 6،1983تیچی 
  تغییر  مدیریت  مهم   ابعاد  از   یکی  عنوان  به   خارجی

  پژوهش   این  تغییر  مدیریت  مدل   در.  اند  نموده   توجه
  شرایط   دلیل  به  که  باشد  می   موثر  خارجی   محیط  نیز

  محدودیت   تحریم،  شرایط  و  جهان  و  منطقه  در  ایران
  و .  باشد  می  موثر  خودرو صنعت  در المللی  بین  های

  تصدی   شد   داده   توضیح   علی  شرایط   در  که  همانطور
  است   تاثیرگذار  بسیار   خودرو  صنعت  در   دولتی  گری

  دیگر   یکی  پاگیر  و  دست  قوانین  وجود   همین  به  که
 . باشد می  خارجی محیط در   تاثیرگذار مهم عوامل از

 مؤلفه  سه  در  تغییر  مدیریت  راهبردهای  درنهایت
  و   مشاورین   از   استفاده  مقبول،  مدیران  انتخاب

  اعتماد   و   همدلی   حس   ایجاد   و   متخصص   نیروهای 
  منطقی   آنکه   از   بیش   تغییرات.  است  شدهشناسایی 

  فرد   عواطف  و  احساسات  به  مربوط  باشند  فنی  و
  ترین  سخت تغییرات، با  آنها  نمودن  همراه و هستند

  ایجاد   برای(.  8،2007راهشالت )  است  تغییر  مرحله
  شود،   جلب   تغییر  به   افراد  اعتماد   که  است  الزم  تغییر

  در   و  باشند داشته را تغییر پیشبرد   برای کافی   انگیزه
  کنند   تعهد   احساس   تغییر  به  نسبت   نهایت 

  این   و   است   برانگیز  چالش  تغییر  ذات (.  9،2008برنر )
.  گذارد  می   تاثیر  تحت  را  کارکنان   رفتار  ها   چالش

  که   دارد  همراه  به  نامطلوب و  دشوار شرایطی  تغییر،
.  شود  کارکنان   برخی   منفی   واکنش   به   منجر   تواند   می

  به   است  الزم  تغییر،  موفق  های  برنامه  در  بنابراین
.)  شود  جدی  توجه  تغییر  به  نسبت   کارکنان  واکنش

  در   انسانی  عامل  اهمیت(. 10،2014اسکاندارا  و  شریف
  برخی   که  است  حدی  به  سازمانی  تغییرات  موفقیت

  کارکنان   انگیزه  از  ترکیبی   را  سازمانی   تغییر  محققان

6 . Tichy 
7 . Nadler & Toshman 
8. Rahschulte   
9 . Brenner 
10 . Sharif  and Scandura 
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  توانایی   و   تغییر  ایجاد   پتانسیل و  فرصت   تغییر،  برای 
(.  1،1994چن   و  میلر)  دانند  می   تغییر  برای  کارکنان 

  و   است  کارکنان  رفتار  و   آگاهی  تغییر،  ایجاد  منشا
  نخواهد   رخ  سازمان  در  تغییری  بخش  این  تغییر  بدون

  تغییر  این  که  فرض  این  با  تغییر  رهبران  اغلب.  داد
  تغییری  یا  است   تکنولوژی  تغییر  پروژه  یک   فقط

.  انگارند  می  نادیده  را  انسانی  بعد  است،  کوچک
 تغییر   دنبال   به  و  باشد  آنچه   هر  تغییر  هدف  بنابراین

  ناچیز  را  تغییر  انسانی  بعد  نباید   هم  باز  باشیم،  هرچه
 (.2،2004گرین  و  کامرون)  انگاشت

 تر  سنگین  سبب  تغییرات،  انسانی  بعد  اهمیت
  تغییرات  پیشبرد .  شود  می   تغییر  رهبران   بار  شدن

  باشد،   مدیریتی   های   مهارت  نیازمند  آنکه  از  بیش
  عهده   بر  را  تغییر  هدایت   که   است   رهبرانی   نیازمند

 مطالعات مختلف، رهبری های شیوه میان در . گیرند
  اخالقی،   رهبری   و   خدمتگزار  رهبری  که  دهد   می   نشان 

  تغییرات   حین  در   آنها   کارآیی  که  هستند  هایی   شیوه
  و   شریف ;  2007راهشالت،)است  باالتر

  و   متخصص   مدیران   از   استفاده (.  2014اسکاندارا،
  شود می   سبب  صنعت  این  در  مناسب  رهبران

.  شود اجرا  صنعت  این  در   وریبهره  با تغییر مدیریت 
خروجی   تغییر،  فرآیند  در  عناصر  ترین  مهم  از  یکی 
قابل   میزان  به  که  است  گیری  اندازه  قابل  های 
)هیال   است  بوده  آمیز  موفقیت  تغییر  نتایج  توجهی 

،شای که3،1120،بن  در    (.  نیز  مدل    این   نهایتدراین 
  هایمؤلفه   تحت  بقا  افزایش   پیامد  به  راهبردها

  اساس   بر  که  است  سودآوری  و  برند   بیشتر  مقبولیت
  ، (1396)   همکاران  و   زرندی  شدهانجام   های بررسی 

  مالی   عملکرد  بهبود  سبب  سازمانی  تغییر  دادند  نشان
  مؤلفه  میان  این   در   که.  شودمی   سازمانی   اقتصاد   و

  مدیریت   وریبهره   افزایش   سبب  مدیریت  و   رهبری
  را  سازمان  اقتصادی   و  مالی   عملکرد  که  شده  تغییر

  تأثیر   سازمان  ارتقاء  جهت  در   تغییر.  دهدمی   بهبود
  یک   وجود   عدم   اما  است،  داشته  کارکنان  بر  مثبتی

  تأثیر   به  منجر  تغییر  مدیریت  استراتژی  و   کلی   دید 

 
1 . Miller and chen 
2 . Cameron and Gerrn 

  این   اجرای  مسیر  در   کنندگانشرکت   روی   بر  روانی
  عدم   دلیل  به  اعتماد   عدم   احساس.  است  تغییر

 شدهبیان   تغییر  مدیریت  مشکالت  از  مستمر  ارتباط
  ازجمله   همدلی   حس   ایجاد  حاضر  تحقیق  در.  است

 . است شدهبیان تغییر مدیریت  راهبردهای 

  ثبات   از   ایدرجه   هرچند  گفت   توانمی   درنهایت 
  توجه   با   اما   است  حیاتی  سازمان  عملکرد   ادامه  برای 

  ممکن   موجود   های پیچیدگی  و   تغییرات  سرعت به
  حد   به  دستیابی  به  موفق  گاههیچ  سازمان  یک است

  به   موفق   حتی  و  نگردد   ثبات   و  تعادل   از  قبولی  مورد
  برنامه   اساس   بر  نیز  تغییر  فرایند  متوالی   کردن   طی 

  بسیار   هایمحیط   در  بنابراین.  نشود  شدهبینیپیش 
  موفق   هایی -سازمان  تنها  نامطمئن  و  نامشخص 

  و   برخورد  تضاد،  ثبات،  نبود   وضعیت   که  بود  خواهند
  یادگیری   نیز  و  جدید   دیدگاه  به  را   هاآن   که  تنش  ایجاد

  حقبه  را  آن  و  کرده  تحمل   انگیزاند،برمی   پیوسته
  تئوریک   مبانی  مبنای  بر  تغییرات  پویای   مدل   بدانند

  به   و  شدهطراحی   ها محیط  گونهاین   برای   شدهارائه
  در   موجود  ابهامات  به  پاسخگوی   توان  رسدمی   نظر

 .باشد  دارا  را هامحیط  گونهاین 

 کاربردی پیشنهادهای 5
نهادینه ب .1 و  رهبری  ریزی،  سازی رنامه 

یادگیری  بدون  سازمان  در  تغییرات 
تغییر  یستنامکانپذیر  تواند  می  یادگیری   .

)سنج سازد.  دگرگون  اساس  (.    4،1990را  بر 
کارکنان  یادگی اعمالشانری  و  تغییر   رفتار 

در   تغییر  شدن  نهادینه  سبب  و  کرده 
می در  سازمان  که  مدیرانی  بنابراین  شود. 

تغییراتی  جستجو  سازمانی    موفقیت 
فرهنگ  ،  هستند و  جو  ایجاد  به  باید 

داشته   ویژه  توجهی  سازمان  در  یادگیری 
با   را  آن  و  های  باشند  و    رسمیشیوه 

3 .  Hila, Ben and Shay  
4 . Senge 
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غیررسمی یادگیری و تسهیم دانش تقویت  
 .کنند

تنوع   .2 از  تحقیق  این  در  بررسی  مورد  نمونه 
باالیی برخوردار بود اما به جزئیاتی که تنها  
در نوعی خاص از شرکت ها مصداق دارند،  

پیش  نپردا قابلیت  بهبود  برای  است.  خته 
بینی مدل بهتر است به تفکیک شرکت ها  
قرار   بازبینی  مورد  مدل  خودرو  صنعت  در 

 گیرد.

خودرو   .3 صنعت  در  تغییرات  اینکه  دلیل  به 
و   باشد  می  ای  پینه  وصله  تغییرات  نوع  از 
پیشین   تغییرات  از  تلخی  تجربه  کارکنان 
نوع   این  از  شود  می  پیشنهاد  دارند، 

مقاومت  تغییر  بروز  از  تا  شود  اجتناب  ات 
جلوگیری  تغییرات  مقابل  در  شدید  های 

 شود. 

و    انیشود م  یسع   دیبا   راتییدر تغ .4 اهداف 
فرد سازمان   یمنافع  آشکار    یوندی پ  یو 

کارکنان   جاد یا طور    الزم   شود.  به  که  است 
و    هیتوج  رییتغ  رشیپذ   ی برا  یمنطق شوند 

شفاف    رییتغ  ی دورنما طور  به  آن  ابعاد  و 
حاصل    نانیشود تا اطم  ح ی تشر  شان ی ای  برا

که تغ ضرر ا   رییکنند  به  درازمدت    شان یدر 
 .  نخواهد بود

بزرگ  راتییتغ  جادی ا  یبرا .5 گستره  از    ی در 
  جاد یاز افراد ا   یدر گروه بزرگتر  د یسازمان با

است  زهیانگ الزم  تغ  که   کرد.   رییرهبر 
مناسب قرار    ی شغل  ت یکه در موقع  یافراد

آمادگ از  و  برا   ی دارند    ر ییتغ  یالزم 
را آنها    یی شناسا  برخوردارند  در  و  کرده 

آن را   ی و لزوم اجرا رییشروع تغ ی ها جرقه
از ا   جادیا از افراد  ن یا  قیطر   نیکند.    دسته 

ا  توانندیم سا  زهیانگ  جادیبه  راه    نیریدر  و 
 .  سازمان کمک کند در  رییانداختن موج تغ

به   .6 توجه  تغ  ط یمح  یی ایپو با  و   ر ییسازمان 
مد  طیشرا است  الزم  آن،  بر  در    رانی حاکم 

تغ  یاجرا داشته   یاد یز  انعطاف  رییبرنامه 
اقتضا به  و    ی ماتیتصم  ط،ی شرا  یباشند 

تغ  ی برا مس  رییبازگرداندن    ح یصح  ریبه 
 .کنند  اجرا اتخاذ و

،    راتییتغ .7 ای  پینه  مرکزوصله    ی هسته 
و    ندهایو فرا   رندیگیکسب و کار را هدف نم

در   یروشها امور  تحت    سازمان  انجام  را 
بهتر است کارکنان    نی. بنابراگذارندیم  ریتأث

دل ا  لیبه  با  روزمره  کار،   نی ارتباط  از    بخش 
زوا   یآکاه  صح  ی ایاز  درک  و  آن    ح یمختلف 

و    ن یدر تدو   ندها،یاز روشها و فرا   یو کاربرد 
 . داده شوند مشارکت  رات،ییتغ نی ا یاجرا

تصدی   .8 دلیل  در  به  شدید  دولتی  گری 
قدرت   از  ارشد  مدیران  باید  خودرو  صنعت 
سیستم   در  ارشد  مدیران  اقناع  و  مذاکره 
دولتی بهره مند باشند تا دولت را در اجرای  

 تغییرات با خود همراه نمایند.

جسارت   .9 از  گیری  تصمیم  در  که  مدیرانی 
سازمان   منافع  و  هستند  برخودار  بیشتری 

د  می  قرار  خود  اولویت  در  توانایی  را  و  هند 
توانند   می  دارند  را  مدت  کوتاه  در  ابهام 
سازی   نهادینه  خودرو  صنعت  در  تغییر 
بدون   ای  پینه  وصله  تغییرات  از  و  کنند 

 داشتن نگاه سیستمی جلوگیری نمایند.

در   .10 تغییر  مدیریت  در  موثر  عوامل  از  یکی 
صنعت خودرو محیط خارجی و محدودیت  

ارشد    های بین المللی می باشد که مدیران
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به   خود  تجاری  قراردادهای  در  باید  صنعت 
با   قراردادها  این  و  کنند  توجه  نکته  این 
حقوق   از  برگرفته  و  خارجه  امور  وزارتخانه 

به   کمتری  آسیب  تا  باشد  الملل  بین 
 صنعت خودرو وارد گردد.
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