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چکیده
در اقتصاد امروزی ،محیط کسبوکار ،پیچیده ،پویا و بیشازپیش رقابتی میباشد و
مواجهشدن با این محیط رقابتی ،زمینه را برای ایجاد افول شرکتها فراهم کرده است .ازآنجاکه
منابع انسانی ،نقش عمدهای در بهبود عملکرد و در نتیجه بقای شرکتها در شرایط بحرانی دارد،
لذا این مقاله بهدنبال شناسایی ابعاد جدیدی از راهبردهای منابع انسانی در مرحله افول
شرکتهاست .جامعه آماری تحقیق ،مدیران ارشد شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی هستند
که دوره زمانی افول حداقل یکساله را تجربه کردهاند .در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی
استفاده شده و برای انجام مصاحبهها روش گلوله برفی بهکار گرفته شده است .همچنین باید
خاطرنشان کرد که این تحقیق حاصل مصاحبههای نیمهساختاریافتهای از یازده مدیر ارشد
شرکتهای نمونه بوده است .نتایج نشان داد که راهبردهای منابع انسانی در زمان افول 2 ،تم91 ،
مؤلفه و  31گویه میباشند و شامل :راهبرد سطح مدیر عامل ،راهبرد سطح تیم مدیریت ارشد،
راهبرد کاهش هزینه ،راهبرد منابع انسانی نوآورانه ،راهبرد تغییر فرهنگ و درنهایت راهبرد
ابتکاری هستند .عنوان برخی تمها با ادبیات موضوع یکسان است ،ولی زیرمؤلفهها و گویههای
سازنده آن تاحدودی متفاوت میباشد .همچنین ورود تم راهبرد ابتکاری به ادبیات نیز از
نوآوریهای این پژوهش است.
کلیدواژهها :مرحله افول؛ راهبرد چرخش؛ راهبرد منابع انسانی؛ صنعت مواد غذایی
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مقدمه
صنایع ،بخش جداییناپذیری از اقتصاد یک کشور هستند .باوجود رشد صنایع ،بروز افول و
فروپاشی کسبوکارها درحال افزایش است و تالطمهای صنعتی یا افول سازمانی چنان گسترش
یافته است که تمام انواع سازمانها را دربر گرفته است (پانیکر و مانیماال .)1192 ، 9ازآنجاکه افول
سازمانی سراسر سازمان و کشور (بهعنوان یک کل) را تحت تأثیر قرار میدهد ،به اقداماتی برای
حفظ بقا و گریز از افول نیاز است؛ چراکه در محیطهای پویا ،واحدهای صنعتی غیررقابتی،
غیراقتصادی و ناکارآمد ضعیف شده و واحدهای کارآمدتر جای آنها را میگیرند و لذا شرکتها
برای بهبود عملکرد ،میباید تالشهای جدی داشته باشند (پانیکر و مانیماال  .)1192 ،پژوهشها،
تالشهای بهکارگرفتهشده توسط شرکتها برای برونرفت از این شرایط را در قالب راهبردهای
چرخش معرفی کردهاند .درواقع ،راهبردهای چرخش بهعنوان اقدامات الزم برای معکوسکردن
روند افول شرکت تعریف شده است (گوآن و همکاران.)1111 ،1
برخی پژوهشها تأکید فراوانی بر نقش منابع انسانی و بخصوص تیم مدیریت ارشد بر
معکوسکردن فرایند افول شرکتها دارند (آببه .)1111 ،3رکود اقتصادی و شرایط افول سازمانی
میتواند اثرات قابلتوجهی بر فرایند مدیریت منابع انسانی داشته باشد .بااینحال ،با استفاده از
رویکردهایی که براساس بهحداکثررساندن منافع دریافتی از منابع انسانی میباشد ،شرکتها
میتوانند رویههایی را دنبال کنند که نهتنها آنها را قادر به بقا در افول سازمانی و رکود اقتصادی
میکند ،بلکه باعث توسعه منحصربهفرد ،موقعیت راهبردی و بهدستآوردن یک مزیت رقابتی
نسبت به دیگر شرکتها میشود .درواقع ،کسب مزیت رقابتی و ارزشآفرینی توسط سازمانها
بهوسیلۀ منبعی ارزشمند و منحصربهفرد یعنی سرمایههای انسانی انجام میشود (شولر و همکاران،4
 .)9111اهمیت منابع انسانی و بخصوص مدیر ارشد شرکت در فرایند چرخش به حدی است که
برخی پژوهشگران از آن بهعنوان "قهرمان چرخش" یاد میکنند (آببه و همکاران.)1111 ،
1. Panicker & Manimala
2. Gowen et al
3. Abebe et all
4. Schuler et al
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حال باتوجهبه اهمیت منابع انسانی در فرایند چرخش کسبوکارها در زمان افول و با عنایت
به اینکه کمتر پژوهشی در کشور به شناسایی راهبردهای منابع انسانی مورد استفادۀ کسبوکارهای
کوچک و متوسط در زمان افول پرداخته است ،هدف نهایی این پژوهش ،شناسایی راهبردهای
منابع انسانی بهکارگرفتهشده توسط این کسبوکارها برای برونرفت از این بحران است .برای
رسیدن به هدف پژوهش ،از مدیران و متخصصان شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی که در
یک دورۀ حداقل یکساله ،افول را تجربه کرده و توانستهاند این بحران را پشت سر بگذارند،
مصاحبههای نیمهساختاریافتهای صورت گرفته است و درنهایت با تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده ،مؤلفههای راهبردهای منابع انسانی در صنعت مواد غذایی شناسایی شده است.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
افول شرکت
نظریهپردازان سازمانی متعددی تالش کردهاند که الگوهایی برای دستهبندی زندگی سازمانی
پیشنهاد کنند که این الگوها به شناسایی مشخصات ،راهبردها و ویژگیهای چرخه زندگی
سازمانی پرداخته و اکثر دانشمندان با مفهوم اساسی آن که شامل :رشد ،بلوغ  ،افول و نوکردن
سازمان است ،موافق هستند (لستر و همکاران.)1112 ،9
در پژوهشهای صورتگرفته ،افول سازمانی بهمعنای کاهش عملکرد شرکت بهدلیل نزول
پایدار در منابع داخلی آن تعریف شده است (سانتانا و همکاران .)1197 ،تحقیقات ،نشان میدهد
که افول شرکت ناشی از شکست مدیران در تطبیق راهبرد ،ساختار و اهداف شرکت ،در
محیطهای درحالتغییر و تحول است (فورر و همکاران .)1117 ، 1برخی دیگر از محققان نیز علل
افول را به مشکالت داخلی(عملیاتی) یا خارجی (راهبردی) نسبت میدهند (فیلیتوتچو و
همکاران :1112 ،3پانیکر و همکاران )1192 ،که دالیل داخلی افول شرکتها ناشی از
سوءمدیریت در چندین حوزۀ وظیفهای سازمان است و ازآنجاکه فعالیتهای اصلی هر سازمان
1. Lester et al
2. Furrer et al
3. Filatotchev et al
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شامل :منابع انسانی ،مالی ،بازاریابی ،تولید /عملیات و برنامهریزی است ،درنتیجه ،دالیل داخلی
افول نیز به سوءمدیریت در این حوزههای وظیفهای مربوط میشود (پانیکر و همکاران.)1192 ،
دالیل خارجی افول نیز میتواند ناشی از تغییرات و نوسانات اقتصادی ،فناورانهای ،قانونی ،سیاسی
و فرهنگی ،اجتماعی و رقابتی باشد (ترامز و همکاران :1193 ،9سانتانا و همکاران.)1197 ،

چرخش شرکت
چرخش شرکت (خروج از افول) ممکن است بهعنوان یک اقدام کارآفرینانه تعریف شود،
ازاینرو ،راهبردهای مورداستفاده برای چرخش میتواند بسیار شبیه به اقداماتی باشد که توسط
کارآفرینان اتخاذ میشود (پانیکر و همکاران .)1192 ،بعضی از پژوهشگران دیدگاه وسیعتری
نسبت به راهبرد چرخش دارند و بهطورکلی هر اقدام مدیریتی را که برای افولنکردن سازمانی
استفاده میشود ،در فعالیتهای چرخش توضیح میدهند (زنی و آمر .)1191 ،1در جدول 9
پژوهشهایی که درخصوص چرخش شرکت صورت گرفته است ،آورده شده است:
جدول  .9خالصه تحقیقات صورتگرفته در رابطه با راهبردهای چرخش
نتایج تحقیق

منبع
بیبولت)9121( 3

پنج گام را برای چرخش سازمانی پیشنهاد میدهد ،که شامل :تغییر مدیریت ارشد،
عارضهیابی ،فعالیتهای اضطراری ،تثبیت و بازتعریف برای بازگشت به رشد متعادل ،میباشد.

آروگاتسیمی و

مدل اقتضایی دومرحلهای ،شامل :مرحله جلوگیری (بندآوردن) از افول و مرحله ترمیم ،را

همکاران)9112( 4

ارائه کردند.

بروتون و
همکاران
()9117

2

پنج اقدام عمومی شامل :بحران (بهعنوان یک محرک برای مدیریت اقدامات الزم جهت
معکوسکردن وضعیت) ،تالشهای بهرهوری( 2برای کنترل جریانهای نقدی) ،اقدامات
عملیاتی ،راهبردی یا ترکیبی از این دو (بعد از دو مرحلۀ قبل) ،فرهنگ شرکت ،و رهبری را
معرفی کردند.
1. Trahms et al
2. Zeni and Ameer
3. Bibeault
4. Arogyaswamy et al
5. Bruton
6. Retrenchment
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ادامه جدول  .9خالصه تحقیقات صورتگرفته در رابطه با راهبردهای چرخش
منبع
چاتهاری

نتایج تحقیق
1

9

گامهای چهارگانهای را تشخیص داده که شامل :افول ،واکنش ابتکاری ،گذار و پیامد (که
در هر دو حالت چرخش موفق و ناموفق دیده میشود) ،بودند.

()1111
چاتوت و

انواع راهبردهای چرخش را شامل :تغییر مدیریت ارشد ،راهبردهای مالی (کنترل موجودی،

3

مدیریت نقدینگی ،مدیریت بدهی و مدیریت سهام) ،راهبرد کارکنان (پیرایش نیروی کار) و

همکاران

راهبرد بازاریابی (محصول و تنوع بازار) معرفی کردند.

()1112

دو روش مجزا برای بازجهتگیری مجدد شرکتها وجود دارد .اول ،شرکتهایی که خطر

الوتن و

شکست را پشت سر گذاشتهاند ،و بر بهدستآوردن اعتماد مشتری و ایجاد وفاداری ،فرایندهای

همکاران

کسبوکار ،هزینههای بهبود و نوآوری تمرکز کردهاند .دوم ،شرکتهایی که در بازارهای

()1199

سنتی افول کردهاند و بر توسعه محصول ،خدمات و همچنین رشد جغرافیایی تمرکز کردهاند.
تمرکز بر ایجاد جریانهای درآمدی جدید از طریق تغییر در روشهای فروش و شیوههای

اسمالبن و
همکاران ()1191
اوانس و همکاران

4

()1193

بازاریابی و یا توسعه بازارها و محصوالت جدید.
در طی یک دورۀ سه ساله ،شرکتهایی که موفق به خروج از افول شدند ،بهاحتمالزیاد،
راهبردهای کاهش هزینه ،کاهش اندازه شرکت و دفع داراییهای غیرهستهای را اتخاذ کردهاند.
الگویی جهت چرخش شرکتهای درحال افول ارائه کردند .در این الگو ،دالیل افول را در دو

ترامز و همکاران دستۀ داخلی و خارجی تقسیمبندی نموده و راهبردهای مورد استفاده را نیز در دو دستۀ اقدامات
()1193

عملیاتی و اقدامات راهبردی دستهبندی کردند .همچنین عوامل تأثیرگذار بر نوع پاسخ به افول
را در سه دستۀ ادراک مدیریتی ،رهبری راهبردی و مدیریت ذینغعان قرار دادند.
راهبردهای چرخش شرکتها در شش دستهبندی کلی قرار گرفت که شامل :بهرهوری هزینه،

اسچوینبرگ و

کاهش دارایی ،تمرکز بر فعالیتهای هستهای شرکت ساخت برای آینده ،تغییر در رهبری

همکاران ()1193

شرکت و تغییر فرهنگ میباشند .این راهبردها باتوجهبه فرهنگ مناطق جغرافیایی مختلف
میتواند تغییر کند.

پانیکر و همکاران
()1192

یک دستهبندی کلی از راهبردهای کاربردی مرتبط با مدیریت چرخش ارائه دادند که شامل:
راهبردهای منایع انسانی ،مالی ،بازاریابی ،عملیات ـ تولید و راهبردهای مربوط به برنامهریزی
شرکتی میباشد.
1. Chowdhury
2. Transition and outcome
3. Chathoth
4. Evans et al
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عالئم افول و بهبود
پژوهشها نشان میدهد که چگونگی اندازهگیری افول شرکت چندان واضح نیست؛ چرا که
به ویژگیهای شرکت هدف بستگی دارد ،بااینحال اندازهگیری بازده دارایی( )ROAو یا
بازگشت سرمایه ( )ROEدر طول سه سال گذشته میتواند یک ابزار سنجش معقول درنظر گرفته
شود (ترامز و همکاران .)1197 ،در پژوهشی که توسط گوون و همکاران ( )1111صورت
پذیرفت ،عالئم افول شرکت را شامل کاهش سود و کاهش قیمت سهام شرکت درنظر گرفتند.
الوتن و همکاران )1199( 9مشخصههای افول شرکت را شامل کاهش شدید سهم بازار و کاهش
منابع مالی شرکت دانستند .در پژوهش دیگری که توسط اسچوینبرگ و همکاران ()1193
صورت پذیرفت ،عالئم افول را شامل کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش درآمد و سود معرفی
کردند.
ازسویدیگر ،در پژوهشی که توسط گوون و همکاران ( )1111صورت پذیرفت ،بیان
کردند که بسته به دالیل نیاز به راهبردهای چرخش ،نتایج چرخش میتواند ترکیبی از :بهبود نسبی
در جریان نقدی شرکت ،عامل حاشیه سود ،بازگشت سرمایه ،رشد فروش ،روحیه کارکنان و
هزینههای هر واحد کار باشند.
در این پژوهش باتوجهبه نظر اساتید و همچنین نوع شرکتهای موردمطالعه ،عالئم افول
کاهش در سهم بازار ،کاهش درآمد و کاهش تقاضا به مدت حداقل یک سال درنظر گرفته شد.
جدول  1وضعیت شرکتهای نمونه را نشان میدهد:

1. Lawton et al
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جدول  .2بررسی وضعیت شرکتهای نمونه
کد شرکت

نشانه افول

شروع افول

مدت افول (سال)

وضعیت فعلی

P1

کاهش تقاضا

9311

3

بهبود تقاضا

P2

کاهش تقاضا

939

1

بهبود تقاضا

P3

کاهش سهم بازار

9311

3

رشد سهم بازار

P4

کاهش تقاضا

9321

3

بهبود تقاضا

P5

کاهش تقاضا

9311

4

بهبود تقاضا

P6

کاهش سهم بازار

9311

3

عدم نزول سهم بازار

P7

کاهش سهم بازار

9311

1

عدم نزول سهم بازار

P8

کاهش درآمد

9311

3

بهبود تقاضا

P9

کاهش سهم بازار

9311

3

عدم نزول سهم بازار

P10

کاهش سهم بازار

9323

1

رشد سهم بازار

P11

کاهش سهم بازار

9311

3

رشد سهم بازار

راهبردهای منابع انسانی در مرحله افول
همانطورکه گفته شد ،منطقیترین جهتگیری برای انتخاب راهبرد چرخش توجه به دالیل
افول شرکت است .محققان در پژوهشهای مختلف تعدادی از اقدامات و راهبردهای چرخش در
زمینه منابع انسانی را شناسایی کردهاند که در ادامه به آن پرداخته شده است:
تغییر مدیر عامل شرکت
منظور از این راهبرد ،تعویض مدیر عامل فعلی شرکت است که اغلب در اوایل فرایند
چرخش انجام میشود و معموالً اقدامی ضروری و موردنیاز است (استاپفورد و بادن ـ فولر،9
 .)9111تغییر مدیر عامل شرکت بهطور قابلتوجهی به نابسامانی شرکت مرتبط است و گزارش
شده است که در شرایط چرخش حدود  72درصد از مدیرانی که جایگزین میشوند از خارج از
شرکت آورده میشوند (کنسر و دالتون.)9114 ،1
1. Stopford & Baden-Fuller
2. Kesner & Dalton
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تغییر تیم مدیریت ارشد
برخی از پژوهشها جایگزینی تیم مدیریت ارشد را بهعنوان یکی از اولین اقدامات شرکت
بهعنوان "پیششرط چرخش موفق" شناسایی کردهاند (اسچوینبرگ و همکاران.)1193 ،
کاهش تعداد کارکنان
زمانیکه یک شرکت دچار افول شود ،اولین و معمولترین پاسخش میتواند کاهش
کارکنان باشد ،حتی قبل از اینکه فکر کند که دلیل افول چه بوده است (سانتانا و همکاران،
.)1197
اتخاد راهبرد کاهش کارکنان در طوالنیمدت بر تعهد کارکنان سازمان مشکل ایجاد
میکند (بارت و همکاران .)1119 ،9لذا راهبرد کوچکسازی میباید با احتیاط انجام گیرد (سانتانا
و همکاران.)1197 ،
تغییر فرهنگ
نقش تغییر فرهنگ در تسهیل جوانسازی و دوباره منطبقکردن تالشهای شرکت در ادبیات
همواره برجسته شده است .ممکن است با تغییر در فرهنگ برای بهچالشکشیدن باورهای گذشته،
به مفروضات جدیدی نیاز باشد که دیگر به محیط گذشته مربوط نباشد (اسچوینبرگ و همکاران،
.)1193
کاهش هزینه
کاهش هزینه ،یکی دیگر از اقداماتی است که شرکتها در زمان افول از آن استفاده
میکنند (پانیکر و همکاران .)1192 ،برخی اقدامات که در راهبرد منابع انسانی درخصوص کاهش
هزینه جای گرفته و بهطور موقت صورت میگیرد ،شامل :کاهش ساعات کاری ،محدودیتهای
اضافهکاری ،مرخصی روزانه و همچنین تغییر وضعیت به حالت پارهوقت ،میباشد (سانتانا و
همکاران .)1197 ،اگرچه کاهش هزینه در زمان افول میتواند یک اقدام سریع و معقول باشد،
بااینحال تنها راه حل نیست و اقدامات دیگری نیز توصیه میشود (سانتانا و همکاران.)1197 ،
1. Barrett
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راهبرد منابع انسانی نوآورانه
اقدامات مدیریت منابع انسانی بهعنوان راهبردهایی در سازمان میتوانند مهارتها ،نگرشها
و رفتار افراد را برای انجام کارهایشان و دستیابی به اهداف سازمانی موجود تحت تاثیر قرار دهند
(کولین و همکاران .)1113 ،9سام ( ،)1112سنتانا و همکاران ( )1197و فلورن و همکاران

1

( )1192در پژوهش خود اقدامات متمایز مدیریت منابع انسانی در حوزههای استخدام ،آموزش،
مشارکت ،ارزیابی عملکرد و پاداش را مورد بررسی قرار دادهاند که در زیر به آنها میپردازیم.
جذب و استخدام نوآورانه؛ انتخاب کارکنان یکی از مراحل حساس و مهم مدیریت
منابع انسانی است؛ چراکه اگر بهدرستی صورت نگیرد ،مدیریت با چالشهای جدی روبهرو
میشود (فرهی و همکاران.)9312 ،
آموزش نوآورانه؛ در وضعیتی که افول شرکت ناشی از دالیل داخلی است ،هدف راهبرد
منابع انسانی ،دسترسی به منابع و تواناییهای موجود و یا منابع خارجی جدید (یا ترکیبی از این
دو) ،برای دستیابی به یک پاسخ راهبردی به افول است (سانتانا و همکاران.)1197 ،
ارزیابی عملکرد نوآورانه؛ شیوۀ ارزیابی عملکرد در ایجاد جهتگیری کارآفرینانۀ
کارکنان تأثیر بسزایی دارد (فلورن و همکاران .)1192 ،نظامهای ارزیابی عملکرد با داشتن
مختصاتی نظیر عادالنهبودن ،زمینه را برای تعهد بیشتر منابع انسانی به سازمان و درنتیجه
مشارکتهای فعاالنهتر مهیا میکند (گوچت و همکاران.)1191 ،3
پاداش و جبران خدمات نوآورانه؛ درخصوص جبران خدمت در وضعیت افول
شرکت ،استفاده از نظامهای انگیزشی /تشویقی که عملکرد افراد در شغل فعلیشان را جهت
بهرهبرداری از منابع و قابلیتهای موجود هدف قرار میدهد ،پیشنهاد میشود (کانگ و
همکاران .)1111 ،4همچنین استفاده از شیوههای پاداش که کنترل هزینهها و مسئولیت را جهت

1.Collin et al
2. Florén et al
3. Guchait et al
4. Kang et al
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بهبود عملکرد افزایش میدهد ،میتواند به شرکت کمک کند (آلن و همکاران.)1111 ،9

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت ،اکتشافی بوده و بهمنظور کشف راهبردهای منابع انسانی در
کسبوکارهای افولکرده از دادههای کیفی استفاده شده است .این پژوهش در فرایندی
هفتمرحلهای طبق نمونۀ اجرای مطالعۀ موردی گائوری انجام پذیرفته است.
مرحله اول :تعریف مسئله پژوهش؛ مسئله اصلی این پژوهش ،شناسایی مؤلفههای
راهبرد منابع انسانی شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی واقع در استان تهران است که طی
یک دورۀ حداقل یکساله بهصورت کاهش تقاضا ،کاهش سهم بازار و یا کاهش سود دچار افول
شده و توانستهاند این بحران را پشت سر بگذارند.
مرحله دوم :انتخاب چارچوب نظریه اولیه و طراحی ابزارهای پژوهش؛ پانیکر
و همکاران ( )1192در پژوهش خود به تجزیهوتحلیل راهبردهای چرخش شرکتهای افولکرده
پرداختند .آنها دالیل افول شرکتها را در دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیمبندی کردهاند  .در
ادامه در پژوهش خود به شناسایی مجموعهای از راهبردهایی اشاره کردهاند که شرکتها برای
خروج از افول بهکار بردهاند که راهبردهای منابع انسانی نیز جزء این دسته از اقدامات ،قرار گرفته
است .محققان در این پژوهش راهبردهای منابع انسانی را در سه دستۀ :تغییر مدیر عامل شرکت،
تغییر تیم مدیریت ارشد و کاهش تعداد کارکنان قرار دادهاند .در پژوهش دیگری که توسط
اسچوینبرگ و همکاران ( )1193انجام گرفته است ،راهبردهای منابع انسانی در مرحله افول را در
دو دستۀ :تغییر در رهبری شرکت و تغییر در فرهنگ ،طبقهبندی کردهاند .تغییر در رهبری شرکت
خود دارای دو مؤلفۀ تغییر مدیر عامل شرکت و تغییر تیم مدیریت ارشد است .سانتانا و همکاران
( )1197نیز در پژوهش خود به برخی راهبردهای منابع انسانی نوآورانه در دوران افول ،اشاراتی
کرده است .لذا چارچوب نظری موردنظر در این پژوهش برگرفته از مطالعات پانیکر و همکاران
1. Allen et al
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( ،)1192سانتانا و همکاران ( )1197و اسچوینبرگ و همکاران ( )1193است .مرحله سوم:
انتخاب نمونه؛ انتخاب نمونه بهصورت هدفمند و به شکل نمونهگیری گلوله برفی از بین
شرکتهایی صورت پذیرفت که کوچک و متوسط 9بودند ،جزء شرکتهای تولیدی در صنعت
مواد غذایی بودند ،واقع در استان تهران هستند ،دورۀ حداقل یکساله افول را پشت سر گذاشتهاند
و از راهبردهای منابع انسانی برای چرخش شرکت استفاده کردهاند .تعداد نمونهها تا حد اشباع
اطالعاتی پیش رفت ،بهگونهایکه در مجموع با یازده نفر از تصمیمگیرندگان اصلی این شرکتها
مصاحبههای نیمهساختاریافته و بهصورت عمیق و رودررو صورت پذیرفت.
جدول .3مشخصات مصاحبهشوندگان
نوع فعالیت

جنس /سن

سمت شغلی

میزان تحصیالت

شرکت

مصاحبهشونده

مصاحبهشونده

مصاحبهشونده

P1

لبنی

مرد43/

مدیرعامل

لیسانس

P2

لبنی

مرد21/

مدیرعامل

لیسانس

P3

لبنی

مرد41/

مدیرعامل

فوق لیسانس

P4

لبنی

مرد41/

مدیر فروش

فوق لیسانس

P5

لبنی

مرد47/

مدیر فروش

لیسانس

P6

لبنی

مرد47/

مدیرعامل

لیسانس

P7

لبنی

مرد29/

مدیرعامل

لیسانس

P8

لبنی

مرد21/

مدیر منابع انسانی

لیسانس

P9

لبنی

مرد41/

مدیر فروش

فوقلیسانس

P10

نوشیدنی

مرد42/

مدیر فروش

فوقلیسانس

P11

نوشیدنی

مرد42/

مدیر فروش

دکتری

کد شرکت

 .9شرکتهای کوچک و متوسط شرکتهای مستقلی هستند که تعداد کارکنان آن از مقدار خاصی (حداکثر  311نفر) تجاوز
نمیکند و این مقدار مشخص در کشورهای متفاوت ،ثابت نبوده و باتوجهبه مشخصههای آن کشور خاص ،تغییر میکنند
(گیبسون.)1112 ،

212

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)33پاییز 9317

مرحله چهارم :گردآوری نظاممند دادهها؛ ابتدا با  3شرکت بهطور آزمایشی مصاحبه
شد تا سؤالها از لحاظ معناداری و وضوح ارزیابی شوند .سپس سؤالها براساس این مصاحبهها
بازنگری و تغییرات الزم در آنها اعمال شد و مصاحبه از سایر شرکتها صورت پذیرفت.
ازسویی ،نکته قابلمالحظه در تعیین روایی و پایایی مؤلفههای پیشنهادی در این پژوهش ،استفاده
از منابع ثانویه و متون پیشین جهت غنیترنمودن نتایج ،بازگشت چندباره و تحلیل
دادهها،کدگذاری چندگانه و درنهایت تأیید خبرگان است .دادههای این پژوهش در طول  1ماه
جمعآوری و حدود  92ساعت مصاحبه ضبط شده است .عالوهبراین ،در طول مصاحبه حدود 11
صفحه یادداشتبرداری نیز جمعآوری شد.
مرحله پنجم :تجزیهوتحلیل دادهها؛ برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل
محتوای کیفی استفاده شده است .دادههای بهدستآمده حاصل مصاحبه با  99نفر از
تصمیمگیرندگان اصلی در زمینۀ منابع انسانی شرکتهای نمونه است .هدف این مرحله ،تأیید یا
رد مؤلفههایی است که در چارچوب مفهومی ذکر شده و همچنین شناسایی موارد جدیدی است
که مختص صنعت مورد مطالعه است و در تحقیقات قبلی از آن نامی برده نشده است .تحلیل در
دو مرحله صورت گرفته است .در مرحله اول ،محقق متن مصاحبهها را چندین بار خوانده و
واژهها ،عبارات و درونمایههای موجود در متن را مشخص کرده است .در مرحله دوم ،رابطه
درونی آنها بررسی و در دستهبندیهای باالتری ،که نماد درونمایههای اصلی دادههاست،
طبقهبندی شدند.

یافتههای پژوهش
این بخش مرحله ششم رویکرد تحقیق است .نتایج تحلیل و بررسی دادهها نشانگر آن است
که مؤلفههای راهبردهای منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد
غذایی شامل  2تم 91 ،مؤلفه و  31گویه است .مطابق چارچوب مفهومی ،راهبردهای منابع انسانی
شامل :راهبردهایی در سطح مدیر عامل ،راهبردهایی در سطح تیم مدیریت ارشد ،راهبردهای
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کاهش هزینه ،مدیریت منابع انسانی نوآورانه و درنهایت راهبردهای تغییر فرهنگ بودند که در این
پژوهش یک موضوع جدید با عنوان راهبردهای ابتکاری به ادبیات ،اضافه شد.
جدول  .4تلخیص دادههای مدل تحقیق
تم

مفاهیم کدگذاری

مفاهیم کدگذاری باز

کد مصاحبه شونده

مدیر عامل

تغییر مدیر عامل

جذب مدیر عامل جدید با قدرت درک فرصت های محیطی

شرکت

بهبود و توسعه

توانمندسازی مدیر عامل فعلی

P3, P4
P1, P5, P6, P7, P8, P10,
P11
P2

بهکارگیری موقت مدیران خبره خارجی جهت بهبود وضعیت

P4, P5, P6
P1, P2, P3 , P4 , P7, P8,
P10, P11
P7, P8, P10, P11

برگزاری جلسات مشاوره و طوفان فکری

P3 , P4, P7, P9, P11
P3 , P4 , P5, P6,P7, P8,
P10
P1, P2, P3, P7, P8, P10,
P11
P1, P2, P4 , P5, P7

کاهش پاداشهای غیرضروری

P2, P3, P4

استفاده از دورکاری و کاهش مسافرتهای غیرضروری

P3, P7

مرخصی اجباری بدون حقوق

P2, P8, P10

محوری

تغییر تیم مدیریت
تیم

ارشد

مدیریت
ارشد

تغییر کل مدیران بخشهای وظیفهای
تغییر مدیران بخشهایی با عملکرد ضعیف
بهکارگیری تیم مشاور خارجی

بهبود و توسعه

توانمندسازی تیم مدیریت ارشد
کاهش تعداد کارکنان

کاهش
هزینه

بهینه سازی هزینه

مدیریت
منابع

جذب و استخدام

انسانی

نوآورانه

نوآورانه

حذف کارکنانی با عملکرد ضعیف
حذف واحدهای غیرضروری و هزینهبر

تغییر وضعیت کارکنان به حالت پارهوقت

P5, P6 , P7, P9,

ایجاد محدودیت در اضافهکاری

P2 , P5, P6,P7, P8

کاهش هزینههای آموزش

P1, P4, P7

کاهش هزینههای اداری

P3, P4 , P7, P8, P10, P11

جذب افراد آموزشدیده با مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه P2, P3, P7 , P8, P10, P11
شناسایی و بهکارگیری کارکنان با ویژگیهای کارآفرینانه
P1, P4, P5, P6 , P7, P8
بهکارگیری کارکنان انعطافپذیر و دارای ابتکار عمل

P5, P6 , P7, P9, P11

شناسایی و بهکارگیری کارکنان کلیدی و با عملکرد برتر

P1, P2, P3, P5

گزینش دائمی کارکنان

P2, P3, P7, P8
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ادامه جدول  .4تلخیص دادههای مدل تحقیق
تم

مفاهیم کدگذاری
محوری

مدیریت
منابع
انسانی

آموزش نوآورانه

نوآورانه

مدیریت
انسانی

تغییر
فرهنگ

طراحی مجدد برنامههای آموزشی و توسعه

P2, P3, P7
P2,P3, P5, P6 , P9, P10,
P11
P1, P5, P6 , P8

آموزش کارکنان و ارتقای سطح قابلیتهای آنان
تیمسازی
استفاده از فناوری جهت همکاری و بهاشتراکگذاشتن دانش

P3, P7
P1, P5, P6 , P8, P10,
P11
P1, P2, P3, P4, P10, P11

توسعه نظامهای پاداش جهت ترغیب رفتار کارآفرینانه

P1, , P5, P6 , P7, P8

پاداش و جبران

ایجاد استقالل کاری بهعنوان پاداش رفتار کارآفرینانه

P5, P6 , P8

نوآورانه

پرداخت مشوقهای کارآفرینانه ازقبیل تسهیم سود

P1, P5, P6 , P8

بهکارگیری نظام ارزیابی و پاداش عادالنه جهت ایجاد تعهد

P3, P7
P1, P2, P4, P5, P6 , P7,
P8, P9, P10
P5, P6 , P8, P9
P1, P2, P4, P5 , P8, , P9,
P10
P2, P5, P6 , P8
P1, P2, P4, P5, P6 , P8, ,
P9, P11
P1, P5, P6 , P8
P1, P4, P5 , P6 , P8, ,
P10, P11

ارزیابی عملکرد

ارزیابی گروهی عملکرد جهت بهبود کار تیمی

نوآورانه

ارزیابی عملکرد برمبنای خروجی نهایی

منابع
نوآورانه

مفاهیم کدگذاری باز

کد مصاحبه شونده

تغییر فرهنگ

انتشار و اشاعه اطالعات بروز بازار در شرکت
ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری
بهکارگیری ابتکاراتی جهت افزایش بهرهوری و کارایی

راهبردهای
ابتکاری

ایجاد فضاهای اداری با انرژی باال
راهبردهای ابتکاری

استعدادیابی و چرخش شغلی مناسب
استفاده از روابط دوستانه جهت تعهد و بازده بیشتر
اشتراگگذاری کار

مؤلفه اول :راهبرد سطح مدیر عامل؛ اکثر شرکتهای کوچک و متوسط نمونه در
دوران افول خود از راهبردهای سطح مدیر عامل استفاده کردهاند ( 1از  99شرکت) .از بین این دو
راهبرد ،توانمندسازی مدیر عامل فعلی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ چراکه بیشتر
تصمیمگیرندگان این شرکتها مدیر /مالک بودند و معتقد بودند که با توانمندسازی خود بهعنوان
مدیر عامل ،امکان نجات شرکت بیشتر خواهد شد؛ چراکه با خطر ازدستدادن پساندازها و
همچنین شهرت زندگی خود مواجه هستند .سایر شرکتهایی که از راهبرد تغییر مدیر عامل
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استفاده کردهاند ،معتقد بودند که مدیر عامل فعلی باعث ایجاد افول شرکت شده و با ورود مدیر
عامل جدید ،شرایط ،بهتر شده است.
مؤلفه دوم :راهبرد سطح تیم مدیریت ارشد؛ تمام شرکتهای نمونه به نحوی از
راهبردهای سطح تیم مدیریت ارشد استفاده کردهاند .گویههای تغییر مدیران ارشد شامل :تغییر
کل مدیران بخشهای وظیفهای ( 9شرکت) ،بهکارگیری موقت مدیران خبره خارجی جهت بهبود
وضعیت ( 3شرکت) و تغییر مدیران بخشهایی با عملکرد ضعیف ( 2شرکت) بودند که تغییر
مدیران بخشهای با عملکرد ضعیف ،بیشترین استفاده را در بین شرکتهای نمونه ،داشته است.
مؤلفه سوم :راهبرد کاهش هزینه؛ شرکتهای کوچک و متوسط نمونه برای کاهش
فشارهای مالی و خروج از مرحله افول از راهبردهای کاهش هزینه استفاده کردهاند .به گفتۀ این
شرکتها ،وجود کارکنانی با عملکرد ضعیف باعث متحملشدن هزینههای سنگین برای
شرکتشان شده است .راهبرد بهینهسازی هزینه نیز شامل  7گویه بود .درواقع ،شرکتهایی که از
این راهبردها استفاده کردهاند ،معتقد بودند که کاهش تعداد کارکنان دارای محدودیتهای
دولتی بوده و همچنین باعث عواقب منفی در تعهد بلندمدت و امنیت شغلی کارکنان شرکت می-
شود و تنها راه کاهش هزینههای شرکت را بهینهسازی هزینهها میدانستند.
مؤلفه چهارم :مدیریت منابع انسانی نوآرانه؛ اکثر تصمیمگیرندگان اصلی معتقد
بودند که شرایط شرکت هنگام افول متفاوت با سایر مواقع بوده و بیشازپیش به کارکنان خالق و
دارای ابتکارعمل نیاز دارند .به گفتۀ مصاحبهشوندگان جذب افراد آموزش دیده و یا شناسایی و
بهکارگیری کارکنانی با ویژگی کارآفرینانه ،تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد شرکت در وضعیت
افول داشته است .درخصوص راهبرد آموزش نوآورانه نیز شرکت  P8بیان میکند" :باوجود
شرایطی وخیمی که برای ما پیش آمده بود سعی کردیم سبک آموزش افراد را تغییر داده و کارها
را بهصورت تیمی برعهدۀ کارکنان قرار دهیم تا بتوانند از یکدیگر یاد بگیرند؛ چون برخی از
کارکنان ما واقعاً ازنظر مهارت بسیار عالی بودند و میتوانستند بقیه افراد را آموزش دهند".
درخصوص ارزیابی عملکرد شرکت  p10بیان میکند که" :باتوجهبه وضعیت شرکت ،نیاز به
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خروجی مناسب داشتیم و تمام تالش خود را برای بهحداکثررساندن خروجیهای شرکت انجام
دادیم و برهمیناساس ارزیابی عملکرد را برمبنای خروجی نهایی بررسی میکردیم" .آخرین
مؤلفه از راهبرد منابع انسانی نوآورانه ،پاداش و جبران نوآورانه است .این مؤلفه شامل نظامهای
پاداش براساس رفتار کارآفرینانه و پرداخت مشوقهای کارآفرینانه است .درهمینراستا ،شرکتی
مانند  P10بیان کرد که" :تمرکز ما در این شرایط بر فعالیتهای اصلی شرکت بود و برخی
پروژهها را برعهدۀ تیمهای کاری قرار داده و آنها را در سود و زیان شریک میکردیم".
مؤلفه پنجم :تغییر فرهنگ؛ تمام شرکتهای موردمطالعه اذعان داشتند ،زمانیکه متوجه
افول شرکت شدهاند تالش کردهاند که روشها و اطالعات قدیمی را که باعث وضعیت کنونی
شرکت شده است را کنار گذاشته و به انتشار و اشاعه اطالعات بهروز بازار در شرکت پرداختهاند.
مؤلفه ششم :راهبردهای ابتکاری؛ این مؤلفه از نوآوریهای تحقیق است .محققان در
این پژوهش دریافتند که شرکتهای تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی ،برخی از راهبردهای
ابتکاری که وضعیت را بهبود بخشیده ،بهکار گرفتهاند .مصاحبهها نشان داد که برخی شرکتها
( )P1 , P6با ایجاد روابط دوستانه با کارکنان و همچنین بهاشتراکگذاری داراییهای شرکت
ازقبیل خودرو با برخی کارکنان کلیدی باعث ایجاد روابطی دوستانه شده و این خود میزان تعهد و
تعلقخاطر کارکنان به شرکت را افزایش داده است .شرکت  P8درخصوص استعدادیابی و
چرخش شغلی مناسب بیان میکند" :باتوجهبه مشکالتی که در بخشهای مختلف شرکت
بخصوص بخش بازاریابی ایجاد شده بود ،طی جلساتی که با مدیران وظیفهای داشتیم از آنها
خواستیم کارکنانی که در این زمینه دارای توانایی هستند ،شناسایی و بهکار گرفته شوند".

نتیجهگیری
در این پژوهش راهبردهای منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد
غذایی که در یک دورۀ حداقل یکساله دچار افول شده بودند ،مورد بررسی و شناسایی قرار
گرفت .نتایج نشان میدهد راهبردهای منابع انسانی در شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی
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شامل  2تم 91 ،مؤلفه و  31گویه است .این موارد شامل :راهبرد سطح مدیر عامل ،راهبرد سطح
تیم مدیریت ارشد ،راهبرد کاهش هزینه ،راهبرد منابع انسانی نوآورانه  ،راهبرد تغییر فرهنگ و
درنهایت راهبرد ابتکاری بودند .باید خاطرنشان کرد که این نتیجهگیری مرحله هفتم رویکرد
تحقیق است .یافتههای این تحقیق ،تأییدکننده پژوهش سانتانا و همکاران ( ،)1197پانیکر و
همکاران ( )1192و اسچوینبرگ و همکاران ( )1193ازحیث عنوان مؤلفهها بوده ولی برخی
گویهها به آن اضافه شده است.
باتوجهبه یافتههای پژوهش به مدیران شرکتهای افولکرده ،پیشنهاد میشود که در مرحله
نخست دالیل افول شرکت را شناسایی کرده و سپس برای هر دلیل که باعث افول شرکت شده
است ،راهبرد و راهکار مناسب اتخاذ کنند.
چارچوب ذهنی و سبک مدیریت مدیرعامل شرکت ،عامل اصلی در رسیدن شرکتها به
افول است ،لذا به شرکتهای نمونه توصیه میشود همواره به فکر توسعه مدیرعامل و یا جایگزینی
وی با مدیران خبره باشند.
بخشهای مختلف شرکتها بهصورت نظاممند با یکدیگر در ارتباطند ،لذا مشکل در هر
بخش بر سایر بخشها تأثیرگذار است ،لذا به شرکتهای نمونه پیشنهاد میشود درصورت
مشاهده مشکل در هر بخش ،از راهبردهای سطح تیم مدیریت ارشد بهره ببرند.
همچنین استفاده از رویکرد کارآفرینانه در مدیریت منابع انسانی (ازقبیل :تسهیم سود و یا
استقالل کاری) و بهکارگیری ابتکارات راهبردی جهت باالبردن تعهد کارکنان میتواند
شرکتهای افولکرده را از این بحران رهایی دهد.
فرهنگسازمانی ،عاملی مهم در بهبود عملکرد شرکتهاست ،لذا توصیه میشود با ترویج
فرهنگ نوآوری در شرکت و بهبود نظام مدیریت دانش ،مانع از افول شرکت شوند.
درنهایت به مدیران شرکتهای افولکرده پیشنهاد میشود که با حذف کلی یا جزیی
بخشهای ناکارآمد و درعینحال بازگذاشتن امکان جذب افراد کلیدی ،هزینههای شرکت را
کاهش داده و درآمد حاصل از آن را در بخشهای اصلی و مرکزی شرکت صرف نمایند.
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محدودیتهای تحقیق
در انجام هر تحقیقی ،موانع و محدودیتهایی وجود دارد که محقق را در انجام تحقیقی
جامع و با قابلیت تعمیمپذیری باال با محدودیت روبهرو میکند .تحقیق کنونی نیز از این امر
مستثنی نیست .محدودیتهای زیر بهعنوان مهمترین موانع برای این پژوهش مطرح بوده است:
 .9عدم توانایی در کنترل تمامی عوامل تأثیرگذار بر افول و چرخش شرکتهای نمونه؛
 .1عدم وجود الگو یا چارچوبی کلی برای راهبردهای چرخش منابع انسانی جهت بررسی و
شناسایی مؤلفههای آن؛
 . 3تأثیرپذیری راهبردهای چرخش منابع انسانی از عوامل محیطی و نوع صنعت؛
 .4عدم امکان تعمیم تمامی مؤلفهها و گویههای شناساییشده به سایر صنایع؛
 .2عدم تمایل برخی مدیران شرکتهای نمونه برای مصاحبه و رغبت کم آنها به
مطرحکردن راهبردهای بهکارگرفتهشده؛
 .2عدم وجود پژوهشهای داخلی در زمینۀ این تحقیق و طوالنیشدن فرایند پژوهش.
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