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 چکیده
)با تأکيد بر رقابت بر سر منابع کمياب و اهميت دادن به محيط  مزيت رقابتیها هم به دنبال در نظريه نهادي سازمان

اي( و هم مشروعيت اجتماعی )با تأکيد بر دستيابی به مشروعيت از منظر ذينفعان اجتماعی با نفوذ و اهميت دادن به وظيفه
 . اما سير مطالعاتفرايندهاي مقتضی نياز دارندها و رويهبه  همزمان به اين دو هدفدستيابی محيط نهادي( بوده و براي 

براي  هاي الزمعدم پاسخگويی به اين نياز درقالب ارائه مدلی تجربی از فعاليت نشانۀ 1۹11شده در اين بخش از سال  انجام
نظير ايران از اهميت  در بستر کشورهاي درحال توسعهها است. اين شکاف نظري به ويژه تحقق اين همزمانی در سازمان

لی عنوان مساله اصبهاز مزيت رقابتی و مشروعيت ها سازمان لذا فهم چگونگی برخورداري همزمانبيشتري برخوردار است. 
 هخاص در نظر گرفت يمطالعه مورد يکبه عنوان  پژوهش، گروه صنعتی گلرنگ ين. در اپژوهش حاضر در نظر گرفته شد

احبه مص يقاز طر هامنظور داده ينبد وضعيت آن مورد بررسی قرار گرفت. یاکتشاف - يفیک يقتحق چارچوبو در  شده
داد  اننش اهیبررس شدند. يلتحل يتم و کدگذار يلتحلهاي روشو با استفاده از  يگردآور يافتهساختار يمهو ن یاکتشاف

تشکيل  یپدریمرحله پ ۸ در یدوسوتوان يکاستراتژ يالگو يکاز  ينآفريتو مشروع یهمزمان اقدامات رقابت يريتمد
 نانياطمهاي نهادي و مرحله سوم سازي محيط از تالطمشود: مرحله اول ايجاد نهاد و بستر رقابت جديد، مرحله دوم ايمنمی

ي براي ااقع معرف محدودهدر و پيشنهاد شده الگوي استراتژيک دوسوتوانی .مطلوب يجنتا ينها و تضمشدن برنامه ياز جار
 ادر قياس ب توان رقابتی تواند مشروعيت خود را حفظ و در عين حال به تمايزسازمان می ،سازمان است که در اين محدوده

دست  از خطرخود را در  ،سازمان اگر خارج از اين محدوده اقدام به انتخاب استراتژي نمايدبنابراين، . دست يابدديگران نيز 
 . ريزي شده قرار خواهد دادرقابتی برنامه اقداماتعيت و يا تهديد رفتن مشرو
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 مقدمه .1

دوچندان  1هاي تجاري و نهاديبراي مديريت همزمان منطق هاسازمانهاي اخير اهميت توانمندي در سال
، ليو و [۸۳] 4اشنايدر، [۸1] ۸برون و والزروسو، ، [2۰] 2هان، فيگ و پينکز [،1آئوجا و همکاران ] . مقاالتشده است

هاي تجاري براي همزمانی منطق هاسازمانمعضالت  غالببه خوبی مويد اين ادعا است.  [2۳] ۰ونکيان و يووان
، ال در حوزه محيط زيستي فعهاشرکتبررسی و نهادي در ماهيت متفاوت اين دو خواسته در کنار يکديگر است. 

وري در کنار مسئوليت آکسب اهداف سود هاسازمانبراي  دهندمینشان روشيمی، فناوري اطالعات، بهداشت پت
 اقدامات هايهزينهي تحت بررسی، هاسازماناز نگاه  که چرا [.4۱[، ]4] باشدمی زاتنشهاي نهادي خواستهحفظ 
 خالص سود يا درآمد کاهش باعث شود منجر هاشرکت درآمد به آنکه از بيش مسئوليت اين اجراي براي الزم

 نانيدر کاهش عدم اطم يارابطه يننظر گرفتن چن در يتمزکه از نگاه محققين درحالی شود.آنها می يهاسازمان
  [.1است ] رقابتی به اهداف يابیدست يرمعامالت سازمان در مس ينهو هز

 يردگمتفاوت در بستر کشورهاي درحال توسعه و يا توسعه نيافته از يکديگر فاصله بيشتري نيز میاين دو نگاه 
، ودهبيافته ننهادي به اندازه کشورهاي توسعه يافته منسجم و شکل هايمحيطغالباً در اين کشورها چرا که . [۱]

مجزا بر  سميحداقل دو مکان يقاز طرتوانند ا میتغييرات نهادها بيشتر و محيط نيز مبتنی بر بازار آزاد نبوده و نهاده
 يرهايیمتغ يامجموعه عوامل  يعنی، را ياستراتژ ينهادها، فضا د. ابتدانگذارب يرتأث هاشرکتهاي رقابتی استراتژي

 ، مقرراتهاهيناز زم ياري، در بسد. به عنوان مثالندهیکند، شکل م يينتع ياستراتژ آن در مورد تواندمیکه شرکت 
 يستراتژا يک يجادا يبرا توانندینم هابانکو  کندمی يها استانداردسازهمه بانک ينرخ سپرده و وام را برا انکیب

 ينهاد هاييرساختز، قرار گرفته است کمتر مورد مطالعهدوم که يزم . مکانيندها نمانرخ ينا ييراقدام به تغ یرقابت
اثرگذار ها ياستراتژ ياجرا در فرايندمنابع موجود  ياست که نهادها بر رو يريمس ينهاد هاييرساختز است.

 هارکتشاين پويايی ضرورت توجه بيشتر به اثرات محيط نهادي بر تصميمات استراتژيک  .[1۱، ][۱، ][۸] شوندیم
ديده  کمتر شده؛ موضوعی که توجه به آن در مطالعات انجام [۰] سازد براي کسب مزيت رقابتی را دو چندان می

 بندي گردد:تواند در دو محور طبقهباتوجه به موضوعات عنوان شده ضرورت انجام تحقيق میلذا  .شودمی

 ؛هاي شناسايی شده در اين حوزهو خال هاپردازيمحور اول نظريه 

 کاربردي و فوايد حاصل از آن هايتمحور دوم ضرور. 

گويی هاي سازمانی به شيوه پاسخنظريهشناسايی شده غالبا در توجه اندک محققين  خالپردازي، در بخش نظريه
[، 1۹] [،14] استهاي ميان آنها توجه همزمان به اهداف رقابتی و کسب مشروعيت و مديريت تنشمديران در برابر 

 يهااز راه شودمیفراهم  يطالزم و سازگار با مح يفضا اين همزمانی، يچگونه در سازمان برا ينکها .[4۰[، ]۸2]
اي هها مشاهده اقدامات يک سازمان موفق در محيط و شناسايی فعاليتيکی از روش .است یمختلف قابل بررس

معطوف  ،کياستراتژ يريتبر نهاد در مد یمبتن يکردتا امروز استفاده از رواز سوي ديگر  کليدي در اين مسير است.
و در بوده  یالمللينب يکسب و کارها ياتادببه ويژه در  هاشرکت یرقابت يتمز يانم يزتما يجادنقش نهادها در ابه 

غافل  یرقابت يهايتمز هاياستراتژي در کنار ينهاد يرهايمتغراستاي ايجاد درک عمومی از اهميت بررسی 
 [.1۰] آفرين باشداي آتی چالشدر ساله تواندمیاند. موضوعی که مانده
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اهميت  کهجايیگيرد. کاربردي موضوع از بستر کشورهاي درحال توسعه شکل می هايتدر بخش ضرور
در کشورهاي درحال توسعه در مقايسه با  هاسازمانبررسی تاثيرات محيط نهادي بر روي رفتارهاي تجاري 

ايران از يک سو کشوري درحال توسعه با ساختارهاي نهادي در حال  [.۰] کشورهاي توسعه يافته دوچندان است
اي هتکوين نظير بازارهاي سرمايه، بازارهاي پولی، نظام قوانين و مقررات تجاري و از سوي ديگر برخوردار از ويژگی

 ديجيتالی ،قوانين تغيير ارز، نوسانات) اقتصادي ،(هاخاص محيطی ناشی از تالطم هاي شديد محيط سياسی )تحريم
ر چنين د. است اجتماعی و( 1۹ يدوکو جهانی بحران از ناشی کار و کسب هايمدل تغيير ها،حوزه از بسياري شدن

بايد از درک و قدرت مذاکره بااليی براي تعامل با نهادهاي متغيير سياسی و اقتصادي برخوردار  هاشرکتشرايطی 
براي مديران  آگاهیهاي سياسی و اجتماعی الزمه . اين پيچيدگی[۸1] ا امکان بقا براي آنها فراهم شودباشند ت

توجه به يک جنبه و غافل شدن از چرا که  .اجتماعی بايد باشدتوجه همزمان به اهداف رقابتی و کسب مشروعيت 
ي بررسی تأثير محيط نهادي بر رو. از سوي ديگر [۱شود ]آفرين در اينده براي سازمان مشکل تواندمیجنبه ديگر 
لمللی اهاي محلی و بينهايی براي شرکتبرجسته کننده راه، ي موفق در عرصه تجارت و اجتماعهاسازمانعملکرد 

 باشد.ديگر براي دستيابی به عملکرد مشابه در يک محيط نهادي ضعيف می
در حفظ اهداف استراتژيک براي دستيابی به مزيت رقابتی و نيز  هاسازمانباتوجه به تشريح مساله پيش روي  

 ظريهننياز در بستر  هاي بيرونی در دستيابی به منابع موردکسب همزمان مشروعيت اجتماعی براي جلب حمايت
انمندسازي براي تو الگويینهادي و تاکيد محققين قبلی مبنی بر اهميت اين همزمانی، در اين پژوهش به ترسيم 

استراتژيک براي برخورداري همزمان از نتايج مزيت رقابتی و مشروعيت  1به کمک مفهوم دوسوتوانی هازمانسا
 شود: زير پاسخ داده می سوالاجتماعی در محيط بيرونی پرداخته شده و به 

 تشکيل شده است؟هايی الگوي استراتژيک دوسوتوانی از چه مولفه 

شود تا ابعاد مشروعيت را تنها محدود به سه قطب قانونی، خواسته میهمواره از محققين مشروعيت  جاکهاز آن
هنجاري و شناختی نکرده و در مباحث اجتماعی و ارتباطی عمق بيشتري کسب کنند تا منابع جديد و موثرتر بر 

 روعيت بهمش نظريهاي براي ورود بهتر اين پژوهش مقدمه ،منابع ديگر براي کسب مشروعيت نيز شناسايی شوند
وع هاي کسب مشروعيت است. موضهاي رقابتی در کنار برنامهادبيات مديريت استراتژيک و بررسی موازي خواسته

معه مشروعيت شناسی جاسازي بيشتر ادبيات براي پرداختن به مقوله بومبررسی شده در اين پژوهش گامی براي غنی
کم منابع و موضوعات اجتماعی به صورت همزمان که در آن مشروعيت با مفاهيم رقابت و تراباشد. جايینيز می

هاي نظريههاي اين پژوهش اولين تالش نظري و تجربی براي پيوند ساختار سازهعالوه بر آن  بررسی ميشود.
 که مويد ،است هاسازماندر  اهدافرقابتی و مشروعيت اجتماعی در ايجاد فهم جديدي از چگونگی همزمانی اين 

 هاي نهادي با رقبا بود.يت ساخت نهادهاي جديد و يا همکاريابعاد جديدي نظير اهم
ی و خصوص هايمورد استفاده قرار گرفت يکی از هلدينگ آزمايینظريهاي که براي نشان دادن و زمينه ويژه

ر ي خدماتی فروش و يا سايهاسازمانهاي توليدي و خدماتی فروش بوده که از اين منظر با تجاري ايران با فعاليت
محيط نهادي  هاي مختلفتوجه به گستردگی زمينه فعاليت اين هلدينگ، بخش توليدکنندگان در رقابت قرار دارد. با

ن ترين تصميمات کليدي ايهاي تخصصی و نهادهاي حاکميتی بر منشور آنها اثرگذار هستند. مهماز جمله انجمن
 ت.هاي مختلف بازار توليد و فروش اسيت در بخشسازي کسب و کارها و فعالدر انتخاب الگوي متنوع گروه صنعتی
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

بررسی پيشينه پژوهش با محوريت همزمانی مشروعيت اجتماعی و مزيت رقابتی با رويکرد دوسوتوانی در دو 
 :ه استبخش انجام شد

 :ابعاد  ورابطه ميان مزيت رقابتی و مشروعيت اجتماعی  متمرکز بر هاي تحقيقاتیجريانبررسی  بخش اول
 آن.

  :رويکرد دوسوتوانی تا امروز براي مديريت کارکردهاي  هاي تحقيقاتی متمرکز برجريان بررسیبخش دوم
 .هاسازمانهاي پارادوکسيکال در تهتنش اهداف يا خواس

اد ی و مشروعیت اجتماعی و ابعهای تحقیقاتی متمرکز بر رابطه میان مزیت رقابتجریانبخش اول: 

 آن.

ود. شهم در مطالعات اسکات ديده می کنارهاي بررسی مشترک مشروعيت و مزيت رقابتی در گيري زمينهشکل
هاي نهادي براي توضيح کامل رفتار سازمانی کافی نيستند و اي اذعان داشت استداللطی مقاله [۸۹] 1اسکات

بهتر باشند. وي عرصه نهادي را شامل  2يیامبادله يا کار نظريههاي ديگر نظير شايد به عنوان مکمل در کنار ديدگاه
ز گذارد. اين نيروهاي فشار برخاسته اثير میتأ هاسازماندانست که بر ساختار و رفتار تعدادي فشارهاي برونزا می

هاي متقابل بودند. لذا در مقاالت خود نشان داد هنجارهاي اجتماعی و يا به واسطه فشارهاي سياسی و يا وابستگی
که فشارهاي نهادي به صورت يکپارچه در کنار ديگر فشارهاي محيطی نظير فشارهاي رقابتی و بازار بر اکولوژي 

هاي فعاليت نيز خاطرنشان کردند که بسياري از جنبه [1۸] ۸گذارند. سالها بعد فريدلند و آلفوردمی سازمان تاثير
ابط اي از روشوند و متغير هستند. رفتار بازار در مجموعه گستردهطور نهادي ساخته میه اقتصادي در طول زمان ب

اين، اگرچه گيرد. بنابرفرآيندهاي نهادي شکل میبا  غالباًاجتماعی تعبيه شده است و شخصيت معامالت اقتصادي 
به طور کلی مهم است، اما بايد به طور همزمان تعامل بازار و فرآيندهاي  هاسازمانبررسی تأثير نيروهاي نهادي بر 

 نهادي را نيز در نظر گرفت.
 ي. وگرددیباز م 4يورال یپژوهش هاييتبه فعال يدار،پا یرقابت يتمزپيشينه به  يدجد ينهاد نؤيه یورود رسم

ع سازمان مرتبط با مناب يماتتصم يريتمد براي هاشرکت يیبه توانا يدارپا یرقابت يتمز»اظهار کرد:  ايمقاله یط
 ۰محورعمنب نظريهناظر بر  يهايدگاهد يببا ترک ينديفرا يالگو يک يدر مقاله و[. ۸۰] «وابسته است يدر بستر نهاد

ي صحيح برداربا بهره تواندمیدر اين مدل نهادها نوعی منابع هستند که سازمان  شده است. يشنهادپ ينهاد نظريهو 
 از آنها به يک مزيت رقابتی پايدار دست يابد.

رداختند. پ هاسازمانهاي پس از آن به تدريج محققين به بررسی اثر نيروهاي نهادي بر موقعيت رقابتی در سال
 هاازمانساند ميان ميل به تشابه و تمايز در ها توصيه کردهبه استراتژيست ۱فولر-براي مثال پوراک، توماس و بادن

هاي مديريت استراتژيک و نظريهتناقضات موجود ميان  هاستناد ب انيز ب  1. چن و هامبريک[۸۸] تعادل برقرار کنند
هاي اصلی بايد از اولويت هاسازماني ايجاد يک تشابه رقابتی در هاي نهادي معتقدند مطالعه برانظريه

  [.1۰] ها باشداستراتژيست
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 براي مديريت نظرياز مطالعات به صورت دقيق و شفاف راهکار عملی و يا  يک هيچ 1۹۹۹با اين وجود تا سال 
به اهميت  اولين محققی بود که [12] 1سنيروهاي نهادي در کنار نيروهاي رقابتی بازار ارائه نکرده بودند. ديويد ديفو

اه حل وي را متفاوت بودن با رقبا در فرايند کسب مزيت رقابتی در بستر حفظ مشروعيت پرداخت. يمشابه بودن 
هايی که به شرکت»سازمانی و تمايز را حفظ کنند. او معتقد است:  2همريختیبايد تعادل  هاسازماناين است که 

هاي نظريهاس براس ،هاي تمايزچراکه استراتژي ؛«يت متفاوت باشندهستند بايد به اندازه مشروعدنبال مزيت رقابتی 
مايل به جلب هاي تطابق تپايدارتر و استراتژي رقابتی تمايل به کاهش رقابت و افزايش احتمال کسب مزيت رقابتی

هاي براين تمايز، کاهنده رقابت و جنگحمايت اجتماعی ذينفعان و بهبود سطح مشروعيت سازمان در محيط دارد. بنا
دهنده ط سوقکه انطباق با محيبين سازمانی براي دستيابی به منابع کمياب و در نتيجه بهبود عملکرد است؛ درحالی

ها تاکيد جايی سريع ميان استراتژيو تشديد فضاي رقابتی است. در اين مقاله به اهميت جابه همريختیسازمان به 
 ارائه يک مدل فرايندي براي نمايش اقدامات الزم توسط مديران نشده است.  ايشده و تالش بر

نهادي خاص خود برخوردار نکه صنعت بررسی شده نيز حوزه خدمات بوده و از فشارهاي رقابتی و آضمن 
 ونهادي  نظريهرفتارهاي اجتماعی برآمده از  رقابت  تالش محققين براي نحوه ايجاد همزمانی ميان  باشد.می

ورال کهمچنان ادامه يافت. براي مثال هاي پس از ديفوس هاي رقابتی در سالنظريهناشی از  رفتارهاي اقتصادي
و شدت رقابت محيطی نشان  نهادي هاي ذينفعانبا ترسيم ماتريسی دوبعدي از مقايسه نوع خواسته  ۸النيزلئه

شد ارتباط دو مفهوم فوق از يک چرخه تقويت هاي ذينفعان سطح باال باکه در برخی شرايط که خواسته دهدمی
قابتی تواند به تضعيف جايگاه رهاي ذينفعان و انطباق با آنها میدر غير اين صورت خواسته ،کندمثبت پيروي می

نهادي  نظريهمحور و منبع نظريهمدلی برمبناي عوامل  4. در مطالعات بروترز و همکاران[۸4] منتج شود هاشرکت
 هکنندديلنيز نهادها بيشتر نقش تعهاي ورود به بازار شکل گرفته است؛ ولی در اين مدل ي استراتژيگيربراي شکل

به بررسی چگونگی همزمانی آنها براي برخورداري سازمان  و داشته را هاسازمان هاياستراتژي روي بر منابع تاثيرات
  [.۳] پرداخته نشده است

برداري توامان سازمان از دو هدف محققين براي پرداختن به چگونگی بهرهتر توجه جدي [۸2] پنگات عمطال
را  ۰ديدگاه مبتنی بر نهادگرايی جديدمطرح کرد. وي در اين مقاله مشروعيت و مزيت رقابتی در راستاي يکديگر را 

رنی در تعيين امحور بمنبع نظريهمبتنی بر صنعت پورتر و  نظريهمديريت استراتژيک بعد از  نظريهسومين عنصر 
ي محور و عوامل نهادهاي سازمان معرفی کرد. امّا در اين پژوهش مدلی يکپارچه برگرفته از نظريه منبعاستراتژي

و  محورنبعم نظريهتواند همانند نهادي نيز می نظريهشود که تاکيد می و فقطنهادگرايی جديد ارائه نشده  نظريه
 ظور بررسیبه منتاثيرگذار باشد. بررسی ادبيات موجود  هاسازمانهاي شمبتنی بر صنعت بر نوع استراتژي و واکن

که اکثر محققين در اثرات مثبت يکپارچه شدن اين  دهدمینهادي نشان  نظريهو  محورمنبع نظريههاي محدوديت
وسعه درحال تهاي چندمليتی فعال در کشورهاي در کنار هم به ويژه بر روي استراتژي و عملکرد شرکت نظريهدو 

 اتفاق نظر دارند.
 نظريهناشی از کسب مشروعيت و  همريختیهاي براي رفع ابهامات ميان دوراهی 2۰1۱در سال آرچيبالد 

براي کسب جايگاه رقابتی يک مطالعه کمّی با هدف بررسی رابطه ميان عناصر مشروعيت شامل  محورمنبع
د. نتيجه ادها و منابع انجام شامل شايستگی محورمنبع نظريهسياسی با عناصر -مشروعيت فرهنگی و اجتماعی
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ه ها و منابع اثرگذار باشد؛ به اين صورت کتواند بر روي تمايز و يا تشابه شايستگیمشروعيت می دهدمینشان 
بيشتر باشد مشروعيت اجتماعی بيشتر و هرچه تمايز ميان  هاشرکتهاي ميان هرچه تمايز ميان منابع و شايستگی

تر باشند مشروعيت فرهنگی بيشتر است. در اين مقاله نيز محقق به مشابه هاشرکتها کمتر و ع و شايستگیمناب
 د. کنمعرفی می هاسازمانپيچيدگی ايجاد تعادل در چنين وضعی اشاره کرده و اين مهم را فرايندي مهم براي 

هاي نزديک با زمينه فعاليت هاسازمانرچه کند که اگ( اعالم می2۰۰1اين محقق با استناد بر تحقيقات اسکات )
رو هستند؛ اما اين بدان معنا نيست که همه آنها اين فشارها را هم در يک محيط نهادي با فشارهاي مشابه روبهه ب

ررسی اين ب کند تا باپيشنهاد می دهند؛ لذايک روش مشخص پاسخ می بابه شکلی يکسان تجربه کرده و به آنها 
 .[4] سازي گردد، چگونگی ايجاد تعادل مدلي موفقهاسازمانموضوع در بستر 
اگاهی  اند با افزايشبا استفاده از مفاهيم نظريه نهادي تالش کرده قيقات داخلی مشبکی و خدامیدر بين تح
در  دفاع کنند. به عبارت ديگر هاسازماناز همراستا بودن احتمالی آن با خلق مزيت رقابتی در  نظريهمديران از اين 

و مدل مزيت رقابتی پورتر به بررسی  محورمنبع، نظريه 1هاي هزينه مبادلهنظريهنهادي با  نظريهاين مقاله با تلفيق 
با  هاانسازمانطباق  دهدمیهاي پژوهش نشان نهادي در ايجاد مزيت رقابتی پرداخته شده است. يافته نظريهنقش 

 ترين منبع  دسترسی به منابع و کسب حمايت ذينفعان است. چراونی براي کسب مشروعيت مهمانتظارات محيط بير
بهتري  هاي رقابتی برتر از امتيازاتدر فرايند تدوين استراتژي براي دستيابی به مزيت هاشرکتکه در اين صورت 

راهکاري براي نحوه  ،تحقيقات اين حوزه . اين ديدگاه نيز مشابه با ساير[2۹] در مقايسه با رقبا برخوردار خواهند بود
، هاسازمانتوجه به وجود منابع محدود در  ارائه نکرده است؛ لذا ممکن است با هاسازماناستفاده متعادل از آنها در 
 هاي کسب مشروعيت و مزيتگيري براي نحوه تخصيص منابع به هريک از فعاليتمديران با ابهامات تصميم

اي ديگر به مشروعيت اجتماعی به عنوان زيرساختی در راستاي ايجاد تصوير مطلوب در مقالهرقابتی مواجه شوند. 
هاي سازمانی اشاره شده و از اين منظر مشروعيت از سازمان و فراهم شدن بستر مناسب براي پياده سازي استراتژي

فق  الزم براي اجراي مونيازي براي تحقق هدف نهايی کسب مزيت رقابتی به واسطه فراهم ساختن بستر پيش
رابطه ميان اين دو مفهوم را يک رابطه شرطی به معناي نژاد ملکی و بيک زاد ربانباشد. قهاي سازمان میاستراتژي

 . [11] اندکند تحليل کردهآنکه وجود يکی به وجود موثر ديگري کمک می
 هاانسازمرهاي نهادي بر روي عملکرد نيز در يک مطالعه کمّی به بررسی اثر وجود فشا اکبري و ابراهيم پور
اند. البته در اين رابطه اثر متغير واسط دوسوتوانی براي اجتماعی و محيطی اقدام کرده -از منظر پايداري اقتصادي

 ه استاي نيز بررسی شدبرداري و اکتشاف در دستيابی به چنين نتيجهبراي همزمانی بهره هاسازمانايجاد تمايل 
به واسطه تغييرات ايجاد شده در بدنه  هاشرکتقاله بر وجود فشارهاي نهادي براي عملکرد بهتر . در اين م[2]

اجتماعی  -سازمان تاکيد شده است. به صورت کلی در اين مقاله عملکرد تابعی از سه پايداري محيطی و اقتصادي
اي همجموعه نهادي بر يکی از زيرتوان به قطعيت در خصوص نوع رابطه ميان وجود فشارهاي باشد؛ لذا نمیمی

 پايداري اجتماعی اظهار نظر کرد. براي مثال هاشرکتپايداري عملکرد 
بررسی اثرات تقويت و تضعيف کننده مشروعيت و مزيت رقابتی بر روي يکديگر  در اين مطالعاتوجه اشتراک 

 زيتم يعنی نتيجه بهترين کسب يبرا آنها همزمان سازيهاي مديريت و پيادهتدوين روش به ندرت بهبوده و 
هاي توسعه اساس مفروضات کشور بستر تحليلی مطالعات فوق غالبا براز سوي ديگر  .است توجه شده پايدار رقابتی

قاالت تعداد ماز نظر روش پژوهش نيز  يافته بوده و کمتر اين مطالعات در کشورهاي درحال توسعه انجام شده است.
اشد. بارزيابی اثرات اين دو مفهوم بر روي يکديگر بيش از تعداد مقاالت کيفی می ی برايداراي روش تحقيق کمّ

صنايع تحت پوشش براي بررسی همزمانی مشروعيت و مزيت رقابتی بيشتر در حوزه در خصوص بستر پژوهش نيز 

                                                                                                                                                 
1 Transaction Cost theory  



 02  یوا سالمات و همکاران / ش یاجتماع یتو مشروع یرقابت یتمز یدوسوتوان یکاستراتژ یالگو

 

تعداد تر همو از همه م اي نيز در بخش بهداشت و درمان بوده استبانکداري، خدمات، فناوري اطالعات و پاره
بسيار کم  [24] 1و همکاران و جارزابوسکی [۸۰] مطالعات فرايندي انجام شده در اين حوزه به جز تحقيقات اليور

 است. 
نها آل از کارگرفته شده و نتايج حاصههاي استراتژيک مديران، اقدامات بمزيت مطالعاتی فرايندي شناسايی نيت

  [.44] تهاي تجربی بزرگتر اسايجاد انگيزه براي بررسی بيشتر نتايج در نمونههاي موجود و نظريهسازي براي غنی
رویکرد دوسوتوانی تا امروز برای  یمتمرکز بر کارکردها یقاتیتحق یهایانجر یبررس: دوم بخش

 .هاسازماندر نما متناقض های مدیریت تنش اهداف یا خواسته

براي مديريت اهداف متضاد و رقيب دو چندان شده  هاسازماندر سالهاي اخير توجه به کارکرد دوسوتوانی در  
براي برخورداري از هر دو هدف  هاسازمانهاي اوليه با تمرکز بر ايجاد قابليتی به نام دوسوتوانی در است. پژوهش

-بازمی [1۳] 4گيبسون و برينکشاو [،4۸] ۸اوريلی، توشمن و (1۹۹1) 2متضاد به صورت همزمان به مطالعات مارچ

اهداف  ها به تعادل همزمان بينکادميک و تجربی متمرکز بر درک چگونگی دستيابی بنگاهآگردد. اين تحقيقات 
بعدها  [.۸۰[، ]4۰] باشندبرداري و اکتشاف میپذيري، همراستايی و انطباق و يا بهرهيی و انعطافارقيب مانند کار

و توسعه محصول و  [2۸]تند هاي ناشی از نوآوري تدريجی و مطالعات ديگري از اين رويکرد براي حل تنش
  اند.استفاده کرده [۸۱] سازي محصولتجاري

 ۰ارترکبراي مثال هاي رقابتی متناقض نيز استفاده شده است؛ از مفهوم دوسوتوانی براي همزمانی استراتژي
مراتب ساختاري سازمان به سطوح مختلف اقدام به توسعه مدلی کرده است که در آن دوسوتوانی در طول سلسله

ه شود تا با اين مدل بتوان در بدنهاي هم عرض تعريف میها و قابليتزمشده و براي هر سطح از آن مکاني شکسته
ترين متغيرهاي مرتبط . در اين مدل مهم[۹] ي کردسازپياده را هاي چندگانه و به ظاهر متناقضسازمان استراتژي

با دوسوتوانی در هر سطح شناسايی شده است. اين ساختار با ساختار سه سطحی رايج در مديريت استراتژيک و 
در ساختار سطوح استراتژي هرچه به سطوح  دارد. شباهت تدوين استراتژي )سطح سازمان، کسب و کار و عمليات(

ياز هاي زيادتري براي کسب مزيت رقابتی نويم پيچيدگی تصميمات بيشتر و به توانمنديشباالتر نزديک می
ماهنگ هاي يکپارچه و هاين حالت سازمان براي کسب عملکرد برتر بايد بتواند ميان سطوح، موفقيت باشد. درمی

اعی هاي مسئوليت اجتمتوانی براي تعديل استراتژيونهادي نيز از رويکرد دوس محورمنبعدر بستر  ايجاد کند.
دوسوتوانی يک عامل مهم تعيين کننده عملکرد  ۱و همکاران در پژوهش هانبهره گرفته شده است.  هاشرکت

عد ب - هاشرکتساز عملکرد اجتماعی معرفی شده است. در اين مقاله محقق دو بعد دوسوتوان هاشرکتاجتماعی 
را  -کنندهاي مشخص تقويت میماعی را از طريق مکانيزمکه هر دو عملکرد اجت ايجاد تعادل و بعد ترکيبی

که در صورتی  دهدمیهاي اين محققين نشان . يافته[21] شناسايی و به صورت مجزا تحت بررسی قرار داده است
تعادل الزم ايجاد شود، به واسطه ايجاد تناسبی که نقاط  هاشرکتکه بين ابعاد عقالنی و اخالقی رفتار اجتماعی 

تري از مشکالت اجتماعی را پوشش داد. به عبارت ديگر با توان دامنه وسيعکنند میيکديگر را کامل میضعف 
بهتر به  گويیشود که نتيجه آن پاسخترکيب اقدامات اجتماعی اخالقی و عقالنی يک تناسب مکملی حاصل می

 مشکالت اجتماعی است.
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ت رقابتی و مشروعيت اجتماعی به صور محورمنبعيکی از مطالعات شاخص که به کارکرد دوسوتوانی در بستر 
دوسوتوانی مدلی تعادلی با  در اين مقاله به کمک گردد.باز می 1ليو و لی پژوهش هاي همزمان پرداخته است به

 اي اجتماعیههاي تمايز مبتنی بر مسئوليتهاي مبتنی بر کاهش هزينه و استراتژيدرنظر گرفتن ابعاد استراتژي
اين مطالعه به . [2۳] ايجاد شودهاي يک شرکت به سبد استراتژي یتا به اين ترتيب نگاهی تعادل شده پيشنهاد

هاي مختلف ترکيب استراتژي کاهش هزينه و مسئوليت اجتماعی را بر عملکرد سازمان صورت کمّی تاثير حالت
 کند.ارزيابی می
به  هدر کشورهاي درحال توسع استراتژيک استفاده از رويکرد دوسوتوانی بيشترين رويکرد مورد 2۰2۰در سال 

رداري و ببهرهايجاد نوآوري هاي دوگانه، ايجاد شايستگی مديريت  براي چندمليتی يهاشرکتويژه با تمرکز بر 
 المللی شدن بوده است. ، افزايش سرعت بيناکتشاف

 

 شناسی پژوهشروش .3

 يفیک يی،ستقراا ی،پژوهش اکتشاف يکالگوي دوسوتوانی مزيت رقابتی و مشروعيت اجتماعی  يينکشف و تب يبرا 
ط توس يدر مطالعات نهاد يفیک يقاتاستفاده از تحق انتخاب شد. يپژوهش مطالعه مورد يو استراتژ یطراح

در اگر چه  يندگویم[ 21] 2يليپيسف و يمثال الرنس، هارد يبرا .شده است يدبه وفور تاک يزحوزه ن يندانشمندان ا
 تواندیماست که  يفیک يقاتتحق یانجام شده است ول زيادي يقاتتحق ينهاد هايمحورمنبع مورد معاصر در دوره

 ينهاد هايمحورمنبعدر حوزه  يقاتمعتقد است که تحق يزن ۸یبهبود بخشد. سوداب ينهاد محورمنبعدرک ما را از 
 يبا مبنا يقاتدر تحق يرا. ز[41] آورند يرو يرگرايیتفس يکردهايو به رو يرندگرا فاصله بگاثبات يکردهاياز رو يدبا

 کندیم يدتاک رو ينکرد از ا يرا واکاو يتحوالت نهاد و يگرانباز يتجربه ها یتوان به خوبیم يرگرايانهتفس یفلسف
 .يممورد هست يکدر  يقعم يمورد هايمطالعه يازمندما ن يقاتتحق ينکه در ا
صنايع سال و فعال در  1۰هاي ايرانی داراي قدمت بيش از گروهبه تهيه ليستی از  ،جامعه تحقيقمنظور  ينبد 
ها به واسطه دامنه پذيري باالتري داشته باشد. هلدينگمحدود شد تا نتايج تحقيق قابليت تعميم شديدرقابت  داراي

هاي باالي نهادي و فشارهاي شديد رقابتی برخوردار بوده و متناسب با موضوع پژوهش به عملکردي از حساسيت
افزايی ميان رفتارهاي اجتماعی مواسطه برخورداري از ساختارهاي چند کسب و کاره درک بهتري از ضرورت ايجاد ه

ا توجه به ب براي کسب مشروعيت اجتماعی و رفتارهاي استراتژيک براي کسب جايگاه رقابتی برخوردار هستند.
چرخه  مرحلهتنوع نهادهاي بيرونی،  ی همچونهايشاخصبندي آنها از هاي شناسايی شده براي رتبهتعدد هلدينگ

شرکت برتر اقتصادي ايران براساس مطالعات سازمان مديريت صنعتی و  1۰۰ي بندعمر سازمان، جايگاه در رتبه
زمينه فعاليت، سطح درگيري جامعه با محصوالت ، هاي اجتماعی منتشر شده در سامانه بورسگزارشات فعاليت

 شده استفاده گرديد. زايی ايجاد سطح اشتغالو  درنظر گرفتن اهميت جايگاه برند سازمان با
فعال در صنايع پتروشيمی، نفت، دارو و به طور کلی صنايع مادر به واسطه عدم رويارويی با  هايروهدر نتيجه گ

هاي در دسترس، موانع ورود به بازار هاي: حضور محصوالت استاندارد، جايگزينهاي رقابتی شديد با شاخصمحيط
نتخاب براي موضوع پژوهش کنار گذاشته هاي غير قابل دسترسی از ليست جوامع قابل اکم، تعداد زيادي از مهارت

يی هاانسازمافزايی ميان رفتارهاي اجتماعی و اقتصادي در اند. چرا که با توجه به موضوع تحقيق هدف ايجاد همشده
هاي فعال در زمينه مالی براي مند هستند. از ميان ديگر صنايع، هلدينگاست که براي هر دوي اين اهداف دغدغه

واحدهاي کسب و کار و تمرکز بر يک حوزه ولی با خدماتی نيز به واسطه تنوع محدود هاي و فعاليت هابانکمثال 

                                                                                                                                                 
1 Liu and Li 
2 Lawrence, Hardy & Phillips 

۸ Suddaby 
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 یهايروهگگيري به سمت هاي عميق تر خارج گرديد. لذا جهتپوشش ابتدا و انتهاي زنجيره تامين از ليست بررسی
دي از شدت رقابت و پيچيدگی نهاشد که از چند کسب و کار مرتبط و غيرمرتبط )توسعه عمودي( تشکيل شده و 

باال به واسطه صنايع متنوع برخوردار هستند. در اين صورت ضمن امکان پذيري اجراي مطالعه موردي چند گانه 
 . يابدديگر نيز افزايش می هاسازمانامکان تعميم نتايج به 

ه واسطه فعاليت در يکی از ساله محقق ب ۹گري هاي نهايی باتوجه به سابقه مشاهدهدر نهايت از بين گزينه
عتی هاي سازمانی، گروه صنو امکان دسترسی بيشتر به داده -گروه صنعتی گلرنگ -هاي بزرگ کشورهلدينگ

پس از انتخاب جامعه پژوهش، باتوجه به  گلرنگ براي واکاوي الگوي دوسوتوانی مسئله پژوهش انتخاب گرديد.
اشد. به بکارهاي زير مجموعه میونياز به نمونه گيري از کسب ،هاي فعاليت هلدينگ انتخاب شدهگستردگی زمينه

همين منظور در ابتدا مصاحبه اي پايلوت با مديران ارشد گروه صنعتی گلرنگ براي طبقه بندي کسب و کارهاي 
يش پ هاي ذينفعان بيرونی()خواسته با دو شاخص شدت رقابت محيطی و نيز ميزان پيچيدگی نهاديزيرمجموعه 

وکارهاي گلرنگ باتوجه به نظرات خبرگان آن سازمان کسب و از ميان کسب دهدمینشان  1جدول  جام شد.ان رو
دو  رايشی و بهداشتی از بيشترين پيچيدگیآاي، صنعت شوينده، مواد غذايی و صنايع هاي زنجيرهکارهاي فروشگاه
 هاي اشاره شده برخوردار هستند.جانبه با شاخص

 

 نمونه گيري از هلدينگ گروه صنعتی گرنگ 1جدول 

طبقه بندی صنایع گروه صنعتی 

 گلرنگ

های کاهش یافته، هزینهرقابت شدید: 

های در محصوالت استاندارد، جایگزین

دسترس، موانع ورود به بازار کم، تعداد 

های غیر قابل دسترسی، کمی از مهارت

 ضعیف هاشرکتوضعیت رقابتی 

بازار تقسیم شده، رقابت متوسط: 

وضعیت رقابتی خوب، در هر 

بخش رهبر بازار وجود دارد، موانع 

ورود زیاد، وضعیت رقابتی تحت 

 کنترل

اصلی از  نفعانهای ذیخواست

و  قویفعالیت اجتماعی شرکت 

حاصل از این  مزایای اقتصادی

 محتملاقدام 

 اي )توزيع و فروش(هاي زنجيرهصنعت فروشگاه
 

........... 

اصلی از  نفعانهای ذیخواست

 و ضعیففعالیت اجتماعی شرکت 

حاصل از این  مزایای اقتصادی

 غیرمحتملاقدام 

 صنعت شوينده

 صنعت مواد غذايی

 صنعت آرايشی و زيبايی

 صنعت دارويی

 صنعت مواد اوليه

 خدمات آموزشی

  
سطوح هيئت مديره و مديريت عامل،  درها با افراد مختلف مصاحبه وقايع« بنديزاويه»مصاحبه با استفاده از 

لف ريزي استراتژيک انجام گرفت تا از زواياي مختمعاونين، مديران کليدي ديگر نظير مدير بازاريابی، مالی و برنامه
دوم و سوم  يبودند و در دورها اکتشافیو  ساختارنيافتهها در دور اول کامال به موضوع پرداخته شود. مصاحبه

 يرداربانتخاب مصاحبه شوندگان در دور اول از از نمونه يبرا .شدند یطراح يافتهساخت يمهها به صورت نمصاحبه
 از اهدر دور دوم و سوم مصاحبه ؛گذار استفاده شد يرتاث افراد يرسا يیشناسا يبرا یهدفمند و از روش گلوله برف

نفر از مديران عامل و  1۸دقيقه مصاحبه مستقيم با  1۳2۰پس از آن در مجموع  هدفمند استفاده شد. بردارينمونه
 داده شده است. يشنما 2که با آنها مصاحبه صورت گرفت در جدول  ياطالعات افرادارشد اين هلدينگ انجام شد. 

 
 اطالعات مشارکت کنندگان در مصاحبه 2جدول 

 کنندگانتعداد مشارکت  سمت

 2 عضو هیئت مدیره
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 4 مدیرعامل

 ۰ معاونین و مدیران کلیدی

 2 رئیس هیئت مدیره

 13 مجموع

 
پس . سشدند يلها به متن تبدمحتوا ابتدا تمام مصاحبه يلمتن در تحل يتتوجه به اهم بادر هر دور مصاحبه 

ه کلمه ب متون شد.ور شدن در آنها و يافتن يک درک کلی آغاز ها با خواندن مکرر متن براي غوطهتحليل داده
ر ده و دش يکدگذار هامصاحبهاست که همه خالصه  ينمرحله ا ين. نکته مهم در او کدگذاري شدندکلمه خوانده 

 ا ياهدر اين گام کدها بر اساس تفاوت شد.اقدام به ساخت مقوله  کدهاثبت کليه  از پسشوند.  قالب هر کد مرتب
-بندي شده و در پايان به ازاي هر مفهوم، شواهدي از متن نقل قول میهايشان به داخل طبقات دستهشباهت

در صورت  گذاشته شد و يانشوندگان در مبعد با مصاحبه يدر دورها هايلتحل نتايج هامولفهبراي بررسی اعتبار شود.
( کرارپذيريت شاخص) کدگذار دو توافق از ها،مصاحبه يلتحل يايیپا ييد. به منظور تايدگرد يبازنگر هايلتحل يازن

 يدگذاررا ک يقتحق هايمصاحبه ينسه مصاحبه از ب يد،همکار درخواست گرد يکاز  به اين صورت که. استفاده شد
 يايیاپ ينبنابرا ؛از شصت درصد است يشثبات هر دو ب هايدرصد توافق در شاخص ينکهبا توجه به ا يد.نما

 شد. ييدتا يقتحق يندر ا کدگذاري و هامصاحبه
 گروه صنعتی گلرنگ

 یو خدمات يديمتنوع تول هاييتکه با فعال است يرانا يو تجار یخصوص يهاگروهاز  يکیگلرنگ  یگروه صنعت 
قرار دارد. باتوجه به  يدکنندگانتول يرسا يافروش و  یخدمات يهاسازمانبا  يرقابت جد يکواقع در  خود در
 يادهاو نه یتخصص يهااز جمله انجمن ينهاد يطمختلف مح يهابخش ينگ،هلد ينا يتفعال ينهزم گیگسترد
 يگوگلرنگ، در خصوص انتخاب ال ينگهلد يديکل يماتتصم ترينبر منشور آنها اثرگذار هستند. مهم يتیحاکم
 و فروش محصوالت است.  يدمختلف بازار تول يهادر بخش فعاليت و وکارهاکسب سازيمتنوع

 یفضل يممرحوم حاج کربه   1۸۰1پاکشو در سال  يميايیش -يديشرکت تول ياندازراه به سابقه اين ساختار
 ،یمحصوالت بهداشت يعتوز و يدتول هايينهدر زم یبزرگگروه به  1۸۳2در سال  يعنیسال  ۸۰و پس از  بازگشته

نوع شده است. ت يلتبد يبندچاپ و بسته نی،ائه خدمات بازرگاار ينو همچن يبايیو ز يشیآرا يی،دارو يی،غذا
گلرنگ  ارشد يرانمد يلدل يناست. به هم ينگهلد ينا يرو يشاشاره شده نشان از شدت رقابت پ يکار هايينهزم

وعه مجم يکرا از ارکان استراتژ «یرقابت يتکسب مز»و  «يطیمح يتحفظ مشروع»قبل هر دو هدف  ياناز سال
 حاکميت سند) اندعنوان کرده ياتیح يرا امر يدو استراتژ ينا يدر اجرا یمنطق عادلیبه ت يابیخود دانسته و دست

 هااز بخش ياريدر بس یعمل کرده و حت يشروپ يتفعال هاياز حوزه ياريمجموعه در بس ين(.  اگلرنگ یگروه صنعت
شرکت در حوزه محصوالت  ينا هاييتنمونه فعال يگذاشته است. برا يرا از خود به جا يجد ينهاد تغييرات

ن و حضور کنندگاانتظارات مصرف ييرتغ سازينهزم ی،المللينب يبر استانداردها یو مبتن يراندر بازار ا يندهشو
 ينف ابه مصر يداز تول اييرهزنج يفروشگاه ها ياندازشد. راه یدر بازار داخل یکارخانجات و محصوالت خارج

 يفتخف ايهموجب توسعه فروشگاه مشتريان، به افزودهارزش يشترينها و ارائه ببا حذف واسطه يزن یگروه صنعت
شرکت( و با  يناول يسسال )از زمان تاس 4۰از  يشب یدر سطح کشور شده است. گلرنگ با قدمت یمحور خصوص

مدت موفق  ينا در لرنگباشد. گ يرانکشور در ا هايينگهلد يناز موفق تر يکیتوانسته است  یخانوادگ اييشينهپ
شده است. تعداد کارکنان  یو باالدست يينپا يکگروه استراتژ 14در  يتشرکت و فعال 1۰ يسبرند، تاس 4۰به خلق 

 هزار نفر است.  44از  يشب 14۰۰طبق آمار سال  ينگهلد ينا
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 ،کرده است رمنتش 2۰11در سال  گروه ينا امليرعبا مد يامصاحبه یط "ير يزينسب"که مجله  یطبق گزارش
جامعه  یموثر در اقتصاد و رشد عادات اجتماع هايگروهاز  يکیدالر و  يلياردم 2شرکت در سال،  ينا یگردش مال

 يبرنده نوبل اقتصاد گروهتنها  ۹1گلرنگ در سال  یتند گردش( است. گروه صنعت يدر بازار کاالها يژه)به و يرانا
با  کينزد هاييهمکار ی،و عموم یتخصص يهادر انجمن يتاجتماع، عضو نهبا بد گروه يندر کشور بود. ارتباط ا

 وهاييرجذب ن يبرا یو داخل یخارج يبرق هايگروه يتسو و شدت گرفتن فعال يککشور از  ياقتصاد يهانهاد
بر  یرقابت مبتن يفضا يد، تشدهاشرکت يگراستعدادها به د ينکارآمد از سطح جامعه، ممانعت از ورود ا یانسان
در کنار  یبرتر اجتماع يگاهکسب جا يگلرنگ برا گروه يدجد يکردرو گيريشکلمنجر به  ينهو کاهش هز يتخالق

 هاييتمسئول يفتعر ينهگلرنگ در زم یگروه صنعت يرسال اخ 1۰شده است. در  يراخ يهاسال یرقابت يراهبردها
 يتتمان مسئولدپار يلقرار گرفته است. تشک یو خارج یداخل يهاشرکت يگربا د یدر رقابت تنگاتنگ يدجد یاجتماع
 موضوع است.  ينا يتاز اهم اينشانه ينگ،هلد يندر ا یاجتماع

 تيو مشروع یرقابت هايياستراتژ يريکارگهب يانتعادل الزم م یپژوهش بر بررس ينا يتاز آنجاکه محور
حجم  ران،يبه سابقه حضور در بازار ا توجه باگلرنگ  یاستوار است؛ گروه صنعت همريختیاز  يريو جلوگ یاجتماع

شرکت  ۰۰۰ ينانداز قرار گرفتن در بچشم يينو تع یانسان يرويو ن يساختار هاييچيدگیدر سال، پ یگردش مال
 .شودیشناخته م يکراتژاست یدوسوتوان يکشف الگو يمناسب برا يعنوان بستره، ب2۰2۰برتر فورچون  تا سال 

شرکت  4ي زيرمجموعه هاشرکت، از ميان گروهجهت واکاوي موضوع پژوهش عالوه بر دفتر اصلی براي تمرکز 
آرايشی  -غذايی، توليدي -بهداشتی، توليدي -هاي خدماتی، توليديفعاليتدر زمينه  گبزرگ گروه صنعتی گلرن

دو شرکت در بورس فعال بوده و به صورت ساليانه به ارائه  هاشرکتاز بين اين اند. نيز تحت بررسی قرار گرفته
راي ايجاد ب گروه نفعان اين صنايع جذابيت بررسی رفتارهايپردازند. بستر رقابتی و تنوع ذيگزارشات مجمع می

 تعادل ميان اهداف مشروعيت و مزيت رقابتی را دو چندان ساخته است. 
ا براي هکنندگان با حذف واسطهعاليت در عرصه مستقيم کاال به مصرفصنعت خدمات گروه گلرنگ ناشی از ف

ر حد دهاي دولتی گيري از حمايتگلرنگ و کامال خصوصی و بدون بهرهرا باشد. اين رويکرد ها میکاهش هزينه
ه شرايط وجه بت است. حوزه فعاليت غذايی، شوينده و آرايشی نيز باکرده اجرايی وسيع و کشوري براي نخستين بار 

 کنندگان براي استفاده ازتحريمی در کشور، مشکالت واردات، رقابت با برندهاي قاچاق خارجی، تمايالت مصرف
هاي حمايتی حاکميتی از توليدکنندگان داخلی، بستري توام با فشارهاي روزافزون برندهاي خارجی و نبود برنامه

هاي جايگاه وضعيت کلی چهار نمونه را بر اساس شاخص ۸جدول  همراه با ضرورت حفظ جايگاه رقابتی است.
نفعان در بازار، عضويت در نهادهاي حاکميتی و اجتماعی و سابقه موفقيت در رقابتی در بازار )سهم بازار(، تعدد ذي

 :دهدمیحل فشارهاي نهادي را نشان 
 

 صنعتی گلرنگي منتخب از هلدينگ گروه هاشرکتمشخصات  ۸جدول 

زمینه 

 فعالیت
 سابقه

در ایگاه رقابتی ج

 سهم بازار -صنعت
 تعدد ذینفعان

عضویت در 

 نهادها
 در حل فشارهای نهادی جربه موفقت

 دارد دارد بسيار زياد 1رتبه  11 خدماتی

 دارد دارد زياد 1رتبه  4۳ بهداشتی

 دارد دارد متوسط 2رتبه  ۳ غذایی

 دارد دارد زياد 2رتبه  11 آرایشی
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 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 يهايراتژاست يباز ترک یاجتماع يتو مشروع یرقابت يتمز یدوسوتوان ياز الگو يحصح يريارائه تصو يبرا
موثر در  يهامولفهاز مجموع  يفیتوص سرايیداستان در استراتژي استفاده شده است. يسازيو بصر يیسراداستان
از  يبصر يسازتصوير. سپس به کمک شودمیحاصل  یاجتماع يتو مشروع یرقابت يتمز یدوسوتوان گيريشکل

ی از چگونگ یيشنما ،هامصاحبهبرآمده از  يهاالگو با استناد بر داده ينا گيريشکلموثر در  يهامولفهمجموع 
 گيرد.رار میقمورد بررسی هاي شناسايی شده ترسيم و با خبرگان موضوع در هلدينگ انتخاب شده رابطه ميان مقوله

نها در بندي آايجاد ارتباط معنايی ميان کدهاي مشترک و دستهبه کمک  ،هامصاحبهثبتی از گزاره  1۰۹از مجموع 
اين مهم تا  گرديد.بندي دسته 4مولفه به شرح جدول  ۸ قالب مقوله شناسايی و در ۱کد و سپس  12، مقوله مادر

تر وتهاي متفاگزاره دربردارندهي جديدتر هامصاحبهي قابل بازيابی نبوده و يا جايی ادامه يافت که کدهاي جديد
دها در بندي مشترک کها متوقف و تمرکز بر طبقهانجام مصاحبه و کدگذاري دادهشد. با رسيدن به اين مرحله نمی

 سطح مقوله گرديد.
 

 آنها در سطح مقوله و مولفه بنديدستهمادر و  يکدها يطبقه بند .4 جدول

 مولفه مقوله نام گذاری کدها

 پيشرو در تعريف بسترهاي تجاري جديد در کشور

 قوانين جديد رقابتی

ي
باز
ن 
زمي
ر 
غيي
ت

 

 خالقيت در ايجاد رقابت جديد در بازار

 هاي مشخص براي فعاليت در بسترهاي تجارياستراتژي

 ايجاد نهاد جديد رقباهاي مدنی و تجاري با تشکيل ائتالف

 بازوي اجرايی
 ذينفع سازي

گ
رين
باف

1  

 هاديده شدن اهداف اقتصادي و نهادي در برنامه

 نيروهاي اجرايی
 اجتماع سازي

 شرکاي نهادي

 افزايش آگاهی عمومی از اهداف
 آموزش نهادها

ها
هاد

ي ن
هبر

را
 

 تغيير ديدگاه نهادها

 مشارکت اجتماعی
 نهادهاعضويت در 

 همراستايی اهداف نهادها و اهداف تجاري

 
کسب هاي دنباله روي همزمانی فعاليت شودمیبندي کدها در سطوح باالتر ديده طبقه نطور که درهما

هاي نهادي خواستهبخشی براي ايجاد و حفظ همزمانی  ۸غالبا از يک الگوي مشروعيت اجتماعی و مزيت رقابتی 
، ي تغيير زمين بازيهااستراتژيراس :  ۸شامل  بخشی ۸اين الگوي . شودمیهاي رقابتی سازمان استفاده و خواسته
 نشان دهنده اين الگو است. 1شکل  .شودمی ي راهبري نهادهاهااستراتژيو  ي بافرينگهااستراتژي

                                                                                                                                                 
 1Buffering 
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 هاي موثرچگونگی و مولفه -. دوسوتوانی مزيت رقابتی و مشروعيت اجتماعی1شکل

 (: یو نهاد یرقابت یدجد ینقوان یجاد)ا یباز ینزم ییرتغاستراتژی  -بخش اول

آنجا وارد  رقبا هنوز به کهجايیاست.  يو نهاد یرقابت يدجد بستر يجادا يبه معنا يباز ينزم ييرتغ ياستراتژ
. دارندن يدر جدبست ينشده نسبت به ا يفتعر يشانتظارات از پ ياو  يافتهشکل  ينقوان يزموجود ن ينشده و نهادها

ان است؛ سازم يفرد براهمنحصرب یهر چند موقت ول یرقابت يتمز يک يجادا ي،استراتژ ينا يريکارگهب ياياز مزا
گروه گلرنگ : »...شودمیگلرنگ اشاره  يرمجموعهز يهاشرکتاز  يکیدر  هامصاحبهاز  یمثال در بخش يبرا
-صف داريخر يهاشرکتکم بودند که  ياونقدر  يديتول يهاکارخانه کهیزمان يعنینگر عمل کرده  يندهآ يشههم

ت شرک يجادگروه گلرنگ به فکر ا يرانمد ؛ديدادنشکل م هاکارخانهپشت درب  ينقد يدخر يبرا یطوالن هاي
ند کشیها صف مکاال پشت درب کارخانه يدخر يکه همه برا يطیهمه سوال بود که در شرا يو برا دپخش بودن
بودن و  رويشحفظ پ يسازمان برا يد،بستر جد ينمعموال در ا...«. دکن يجادا يرگیشرکت پخش مو يدگ باچرا گلرن

ود. برخوردار خواهد ب يزن يدنهاد جد يفتعر يبرا يبستر، از قدرت راهبرد ينبا ا یقبل يراستا کردن نهادهاهم يزن
صود از . مقشودمی ادهبا رقبا استف يو تجار یمدن يهااغلب از ائتالف يدجد يساخت نهادها يبرا يبستر يندر چن

 يکحل  يهستند که برا يبرق يهاسازماناز  یاست. منشا آنها گروه« گرد هم جمع شدن» نوعی هاائتالف ينا
 يهمکار به آن یدهشکل يبرا يکديگرشوند و با یگرد هم جمع م يد،جد ينهاد ينقوان يفتعر يا یمسئله اجتماع

وضوع م ينا يرامونحوزه خاص شود. پ يکمنجر به بروز تحول در  تواندمی یگروه هايدسته از تالش ينکنند. ایم
 هايو انجمن يهاتحاد يدبا ينهاد يمقاومت در برابر فشارها يبرا یگاه»...اذعان شد:  هامصاحبهاز  یدر بخش

 ايهاز گروه شروع شد تا مجموع يايرهزنج هايفروشگاه يهاتحاد گيريشکلشکل داد...  يتجار يمشترک با رقبا
ع قرار دارد تا مناف يا يرهزنج هايآن تمام فروشگاه يرمجموعهو به نفع عموم صادر کند و ز يکسانحرف  يکواحد 
 «.شود ...  يدههمه د

 : ینهاد هاییتو جلب حما یطمح سازییمنااستراتژی  -دوم بخش

-و اجتماع سازينفعيذ» يدياز دو اقدام کل ينهاد هاييتو جلب حما يطمح سازييمناعنوان  باگام دوم 

اشاره دارد که هدف آن حفاظت  يطیبه شرا ينهاد هاييتو جلب حما يطمح سازييمنا. شودیم يلتشک «سازي
ه به ک يطیاست. شرا یخارج ينهادها يندناخوشا هاي( از قضاوتيدجد ی)بستر رقابت يدجد گذارييهسرما يکاز 

راهم ف يدجد یرقابت يتاز مز برداريو تداوم فرصت بهره ينهاد يهاخواسته يانتا تعادل م کندیسازمان کمک م
 يد،جد یرقابت يطمح يکاستراتژ هايبرنامه ينسازمان هنگام تدو سازي،ينفعذ يکردشود. در زمان استفاده از رو
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اده استف يبرا يیراهکارها شناسايی و هادر گنجاندن آنها در برنامه یو سع ينیبيشنهادها را پ یاهداف اجتماع
 يتمز دارد: يتدو مز يرونیب يطبرنامه در مح يندارد. تحقق ا یرقابت هايبرنامه يدر راستا يطشرا ينحداکثر از ا
روز ب يسککاهش ر ري،تجا يهايتبه صورت همراستا با فعال يانتظارات نهاد شدنيدهسازمان از د يناناول اطم

 شدندوم فراهم يتشده است. مز ريزيبرنامه يرهايحقق اهداف و کاهش انحراف از مست يردر مس يموانع نهاد
 يهادهان هاييتاز مامور یبرخ شدنيیاجرا يلتسه يسازمان در راستا يدجد یرقابت تسهيالت از استفاده فرصت

 يبرا ريتيقو يیاجرا يبازو يد،جد يالتاز تسه يبرخوردار واسطهکه نهادها سازمان را به  یاست؛ به شکل يرونیب
ه عرض يخود برا يحمل و نقل کشور يالتمثال، سازمان از تسه ي. برايدخود خواهند د هايیخدمات رسان يعتسر

صرفا در  ديکررو ينمشمول، استفاده خواهد کرد. کاربرد ا یبه طبقه اجتماع یدولت يشتیارزاق مع يعو سر يکسان
 یبه شکل یاجتماع يفشارها يارقبا و  يکه فشارها يطی. بلکه در شرايستسازمان ن يکاستراتژ ريزيبرنامه زمان

از اقدامات  کیينشده(؛  ينیبيشپ يطرو سازد )شرارا با مشکل روبه يزتما هايياستراتژ يسازيادهپ يرباشد که مس
با  يت،و شفاف قاصل اخال يتانتفاع با رعا يمتسه ين. استرقبا ا يانانتفاع م يمتسه يبرا يشنهاداتیفراهم کردن پ

شده در  ريزياز انحراف اهداف برنامه یناش يانز يجاداز ا يريو رقبا و جلوگ یهدف همراه کردن بخش خصوص
ا صنعت و مرتبط ب ينهاد يانمتول يريکارگهتالش بر ب يزن سازياجتماع ياست. در استراتژ يدجد یرقابت يطمح

 ينقوان يجادا يبرا يازمورد ن یارتباط هايشبکه يجادا ياو  يباز ينانطباق بهتر با قوان براي هااستفاده از تجارب آن
 در اقدام به يشناخت بهتر انتظارات نهاد يبرا ايمقدمه تواندمی سازي. اجتماعشودیم هاينهبا کاهش هز يدجد
شد که:  اشاره يزن هامصاحبهاز  يکی. در يدکمک نما اسازمان و نهاده يانگفتمان م يلشده و به تسه يسازنفعيذ

 کيآن صنعت در قالب شر يدياز افراد کل کندیم يدجد يعکه گروه، اقدام به ورود در صنا يموارد يشتردر ب»... 
توافق را  و سرعت يشنانوشته را افزا ينافراد سرعت انطباق با قوان ين. استفاده از ايردگیمشاور بهره م يا يتجار
 ...«.دهدمی يشافزا

 : (یجها و حفظ نتاشدن برنامه یاز جار یافتن یناننهادها )اطم یراهبراستراتژی  -سوم بخش

و چه در سطح سازمان است.  يچه در سطح نهاد يجو حفظ نتا هابرنامهشدن  ياز جار يافتن ينانگام سوم، اطم
نگاه داشتن  زرو به ياقدام، تالش برا ترينشده است. مهم ياد« نهادها يراهبر»که از آن تحت عنوان  یموضوع
شدن  يیاقدام ضمن اجرا ينآن است. در طول ا یعموم يايحادث شده و مزا ييراتعموم جامعه از تغ یآگاه
ن حاصل از آ يجنتا يمو ترس يدکسب و کار جد يدستاوردها يشفاف ساز يسازمان برا یروابط عموم هايبرنامه
 يرااقدام شود. ب يزن يمو قد يدجد ينهادها خصصیدانش ت ييرتغ يرالزم است تا در مس ی،رفاه اجتماع ءدر ارتقا

ا نسبت ت شدیخواسته م ياناز متول يدجد يعدر گلرنگ در زمان ورود به صنا»... ها اعتقاد دارند: مثال مصاحبه شونده
و ب به چاپ کت یاقدام کرده و حت يماتتوسعه تصم ينددر فرا يردرگ يسطح اطالعات نهادها يشبه آموزش و افزا

 يزاربرگ يقاز طر يافتهسازمان  يهاآموزش نهادها، شامل تالش«. کشورها و انتشارات برتر اقدام کنند... ازترجمه 
ع موفق آن در جوام يهاو نشر نمونه يعو توز ياناهداف و دستاوردها از اتفاقات در جر يمجلسات تبادل افکار، ترس

ازمان حالت س يندارد. در ا يیباال يتاهم يزبخش ن يندر ا يتخواهد بود. عالوه بر آموزش نهادها، عضو المللیينب
نشده،  يدهد ياز انتظارات نهاد یدرآمده تا ضمن اگاه هااتحاديه و هادر انجمن يتشهروند به عضو يکدر قالب 
داف از اه يريجلوگ ياعمال قدرت برا ياو  یيهمراستا يجادا يسازمان برا يکاستراتژ هاياصالح برنامه يردر مس
د به خو يدارد؛ که به خود يیباال يتاهم سازيگفتمان هاياستفاده از مهارت يوسنار ين. در ايدعمل نما رافیانح

 تحقق خواهد داشت. يتقابل يشاز پ يشمهم ب يندر بدنه سازمان، ا ينهاد ياز شرکا يحعلت استفاده صح
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه .5

 دوسوتوانی همزمان به کسب مزيت رقابتیتوان به کمک رويکرد می سوال آغاز شد که چگونه ينمقاله با ا ينا
نشان  ينيشپ يقاتبر تحق يمرور توجه سازمان قرار گيرند. و مشروعيت اجتماعی پرداخت به شکلی که هر دو مورد

مشروعيت و مزيت رقابتی مبتنی بر ديدگاه استراتژيک  بيشتر مطالعات انجام شده در بررسی رابطه ميان دهدمی
هستند. اساس اين مطالعات با يک ديدگاه استراتژيک به دنبال چگونگی استفاده از مشروعيت براي  1ساچمن

زار ابمثابۀ بيشتر يک طرفه ديده شده و از مشروعيت به  ،که رابطه. جايی[42] دستيابی به اهداف سازمانی هستند
بخش متناسب با اهداف رقابتی سازمان تغيير شکل داده تا هاي مشروعيتشود. در اين حالت فعاليتاستفاده می

دو  به همين منظور غالب مطالعات به بررسی رابطه اين .گر موثري براي کسب مزيت رقابتی باشندبتوانند تسهيل
همزمان آنها  سازييران براي پيادهگويی مدمتغيير در تشديد يا تضعيف يکديگر پرداخته و توجه به نحوه پاسخ

ز ا شودمیفراهم  يطالزم و سازگار با مح يفضا اين همزمانی، يچگونه در سازمان برا ينکهامغفول مانده است. 
ان شدت رقابت و تعدد ذينفع درونی توسعه عمودي و ويژگی بيرونی با ويژگی طريق انتخاب يک سازمان موفق

براي دوسوتوانی سازمان در برخورداري شد که  يتسمت هدا ينسوال پژوهش به ا. گرديددر محيط بررسی  نهادي
ستر يی بايد در بهامولفهی کسب مزيت رقابتی و مشروعيت اجتماعی چه يهاي همسو و همراستاهمزمان از فعاليت

 هاي شرکت در طول زمان درنظر گرفته شوند؟فعاليت
 دهدمیهايی که نشان ؛ واقعيتواقعيت کليدي داشت ۸بررسی موضوع در زمينه انتخاب شده حکايت از 

ما ا باشند؛میکسب و کار مهم  يکها و مراحل روند در همه زمان یاجتماع يتو مشروع یرقابت يتمز یدوسوتوان
 :هستند یهمزمان يکردهايهاي مختلف خواستار انواع مختلفی از روزمان

بينی هاي تجاري جديد بايد پيشبراي ورود به عرصهسازمان در زمان توسعه کسب و کارها و تالش اول: 
شده و وارد ن هنوزرقبا به آنکه هاي جديد نهادها در آينده داشته باشند. در چنين بستري باتوجه خوبی از خواسته

هوشياري  ؛ه نسبت به اين بستر جديد ندارندنهادهاي جاري نيز قوانين شکل يافته و يا انتظارات از پيش تعريف شد
فرد براي هموقت ولی منحصرب نديک مزيت رقابتی هرچ تواندمیريزي سازمان براي استفاده از اين فرصت برنامهو 

در اين بستر جديد براي حفظ پيشرو بودن و نيز همراستا  الزم است سازمان ايجاد نمايد. براي اين مهمسازمان 
شوند. براي ساخت اين کردن نهادهاي قبلی با اين بستر، از قدرت راهبردي براي تعريف نهاد جديد برخوردار 

رد هم گ»ها نوعی شود. مقصود از اين ائتالفهاي مدنی و تجاري با رقبا استفاده میاغلب از ائتالف نهادهاي جديد
ي رقيب هستند که براي حل يک مسئله اجتماعی يا تعريف هاسازماناست. منشا آنها گروهی از « ع شدنجم

کنند. اين دسته از دهی به آن همکاري میشوند و با يکديگر براي شکلقوانين نهادي جديد گرد هم جمع می
 . تواند منجر به بروز تحول در يک حوزه خاص شودهاي گروهی میتالش

هاي نهادي و جلب حداکثري توجه نهادهاي شکل سازي بستر جديد از تالطمبراي ايمنزمان بايد دوم: سا
. در هستندسازي سازي و اجتماعذينفع هايدر اين بخش فعاليت. دو اقدام کليدي تالش دوچندان نمايد يافته

بدين منظور ابتدا سازمان هاي گفتمان مشترک در يک حوزه نهادي است. سازي تالش براي ايجاد منطقاجتماع
ت ترين منابع مشروعيبراي بهينه کردن جوانب همراستاکردن اهداف اجتماعی و اهداف اقتصادي به شناسايی مهم

هاي استراتژيک به آنها منابع مجزا ريزيي ايجاد تمايز در مقايسه با رقبا پرداخته و در برنامههابرنامهدر کنار 
از نيروهاي کليدي داراي سابقه فعاليت در  هابرنامهسازي صحيح ينان از پيادهسپس براي اطم .دهدمیاختصاص 

دي( تواند در قالب مشاوره )شرکاي نهابه شکلی که اين رابطه قراردادي می کندنهادهاي شناسايی شده استفاده می

                                                                                                                                                 
1 Suchman 
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-از پتانسيل سازي در استفادهسازي با فعاليت اجتماعنفعو يا عضويت در تيم اجرايی )نيروي اجرايی( باشد. تفاوت ذي

 هاي مدنظر نهادهاي بيرونی است. هاي داخلی براي اجراي فعاليتها و توانمندي
اي هاندازي شده، اجراي بخشی از وظايف و مسئوليتهاي تجاري راهشود تا در بستر فعاليتبراي مثال سعی می

دها سازمان نوعی بازوي اجرايی بوده که در صورت نهادهاي اجتماعی نيز تسهيل گردد. به اين ترتيب از نگاه نها
توانند از آن براي عرضه بخشی از خدمات خود به اجتماع استفاده کنند. در اين حالت سازمان به نوعی عضو نياز می

 تيم اجرايی نهادها محسوب می شود.
ا بستر بهاي درحال اجرا حفظ نتايج و در مسير نگه داشتن فعاليت بايد متمرکز بر هدف ترين حالتسوم: در نهايی
 شود.ريزي می. براي تحقق اين خواسته دو فعاليت عمده آموزش نهادها و عضويت در نهادها برنامهنهادي باشد

ن در آموزش نهادها با محوريت افزايش اگاهی اعضا از ماهيت اهداف تجاري جديد، مزايا، دستاوردها و تاثيرات آ
غيير هاي صنعت تکند تا ديدگاه نهادها نيز همگام با پيشرفتمسير رفاه اجتماعی جامعه است. اين مهم کمک می

کاهش يابد. از سوي ديگر قرار گرفتن در کرسی عضويت نهادها نيز کمک  هابرنامهيافته و مقاومت در اجراي 
و نهادهاي بيرونی، اقدامات الزم براي جلوگيري  کند تا در صورت مشاهده انحراف همراستايی اهداف سازمانمی

 مده و نهايت همکاري از نهادها مطالبه شود.آاز آن به عمل 
اي براي سازمان است که در اين توان گفت الگوي دوسوتوانی استراتژيک در واقع معرف محدودهدر نهايت می

ايز با ديگران نيز بپردازد. سازمان اگر خارج تواند مشروعيت خود را حفظ و در عين حال به تممحدوده سازمان می
اي هاز اين محدوده اقدام به انتخاب استراتژي نمايد خود را در ريسک از دست رفتن مشروعيت و يا تهديد فعاليت

ريزي شده قرار خواهد داد. شرکتی که در مشروعيت خود با مشکل مواجه شود، توانايی يک بنگاه رقابتی برنامه
مانی، اي بالقوه در زمينه سازراي مشروعيت را براي به دست آوردن منابع با کيفيت از شرکاي مبادلهمشابه ولی دا

-سنگين قراردادهاي هاشرکتها، نخواهد داشت. چرا که معموال با اين کنندگان و تنظيم کنندهمانند مشتريان، تأمين

اطمينان نداشته  هاشرکتا از فعاليت مشترک با اين شود، بسياري از شرکتر بسته میهاي مالی قويتر و با پشتوانه
عه ترين نوآوري اين پژوهش در توسمهم شوند.و لذا بسياري از امتيازات يا تسهيالت تجاري را براي آنها قائل نمی

ان ريزي شده سازممديريت استراتژيک و اضافه کردن مولفه مشروعيت اجتماعی در مقاصد برنامه نظريهمرزهاي 
پيشنهاد چارچوبی براي ايجاد تعادل ميان نتايج حاصل از کسب مزيت رقابتی و مشروعيت اجتماعی است. به اين و 

ت هاي مديرينظريهنهادي براي کسب مشروعيت و  نظريهبه دو جنبه  هاسازمانسازي تمرکز ترتيب با متوازن
( به محيط بيرونی )رقبا و نهادهاي اجتماعیاستراتژيک براي کسب تمايز و مزيت رقابتی، نگاهی جامع به هر دو جن

نهادي براي حرکت از ديدگاه صد در صد  نظريهتوان گفت اين پژوهش به سير تحول خواهد شد. عالوه بر آن می
هاي به سوي ديدگاه جديد ناهمگنی سازمانی سرعت بخشيده و فرصت همريختیمبتنی بر تشابه سازمانی يا 
 اساس توان برآورد. براي مثال مینهادي در مديريت استراتژيک فراهم می ظريهنجديدي را براي ادغام نظريه 

ننده نهادي پرداخته و به ميزان نقش تعيين ک نظريهنمايندگی در بستر  نظريههاي پژوهش به توسعه مرزهاي يافته
 توجه کرد. جمله ايران در کسب مشروعيت اجتماعی ازنهادهاي رسمی و غيررسمی در کشورهاي درحال توسعه 

 يتارهاو رف ينهاد ييرحوزه تغ يرامونتر پ يقمطالعات عم ياجرا يبرا شودیم يهتوص ينمحقق يگربه د ،ر انتهاد
 خود قرار دهند: یعنوان هسته مطالعات آتهرا ب يرز محورهاي ،هاسازمان يکاستراتژ
 يیحفظ همراستا هايدر خصوص روش یاندک هايپژوهش يران،کشور ا ينهاد يطباتوجه به تالطم مح (1

ها روش ينا يطینوسانات مح يرمس ييربا تغ کهیشده است؛ در حال یرقابت هاييتو فعال یاجتماع يتمشروع
 يشتريکز بتمر یآت هايگردد پژوهشیم يشنهاد. لذا پيرندبه خود بگ يديشکل جد يدکرده و با ييرتغ يزن
 ونیيرب يطمح ينهاد هاييچيدگیمختلف پ هايدر مواجه با درجه هايتدسته از فعال ينا يیشناسا يرو

 داشته باشند.
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 ييرر تغرو د يشعوامل پ يابا پژوهش حاضر ارتباط داشته باشد و از موانع و  تواندمیکه  یاز موضوعات يکی (2
 هايهشدر پژو گرددیم يشنهاداست. پ ينهاد ينانکارآفر يباورها يارهبران  يمحسوب شود، باورها ينهاد
 حاصل گردد. يیجاد همراستايرهبران در ا یذهن هاياز چارچوب ترييقشناخت عم یآت

و  يهنجار يتمثال مشروع يدر کشور بر نوع اقدام سازمان موثر است. برا یاجتماع يتشکل مشروع (۸
 یيدر قالب اثبات کارا يو اجبار یقانون يت. مشروعشودیپاسخ داده م یاجتماع يتدر قالب مسئول یارزش

 جاديا يبرا ازماناقدام س يازمندن یفرهنگ يتو مشروع شودیم يدهدر تحقق اهداف د يتو موفق یسازمان
 اييسهبه صورت مقا یآت هاياست. لذا بهتر است در پژوهش یارزش هايداستان يتو روا یجمع خرد

 گردد. يمترس یرقابت هاييتبا فعال يتاز انواع مشروع يکهر يانم يیهمراستا يجادا يالگوها
هاي مطالعه موردي کيفی  و محدوديت آن در مهمترين محدوديت اين پژوهش مربوط به ماهيت پژوهش

توان متغيرهاي معنادار را پذيري است. هرچند مطالعه موردي، ابزاري ارزشمند است و با استفاده از آن، میتعميم
سازد؛ زيرا فقط بر روي يک مورد و در يک بازه زمانی صورت را فراهم نمی هاکشف کرد، اما امکان تعميم داده

هاي موجود پاسخی براي سوال مسئله ندارند و يا زمانی که پاسخ نظريهگيرد. اما با توجه به اينکه در اين تحقيق می
ي بهترين استراتژي مطالعه مورد[ 2۱] ويدادهاي متوالی در گذر زمان استمسئله از جنس فرايند و يک سري از ر

 موجود است. عالوه بر اين روش تحقيق مطالعه موردي توسط محققان حوزه نهادي بسيار توصيه و تاکيد شده است
[21[ ،]41[ ،]22.]  

محدوديت ديگر اين تحقيق مربوط به سطح تحليل است، سطح تحليل در اين پژوهش سازمان در نظر گرفته 
ايی همربوط به سطح کالن و صنعت و حتی در سطح فرد نيز تحليل و بررسیشد. هر چند حتی المقدور موارد 

شتر هاي تغيير نهادي بيهايی مستقل سطوح تحليل صنعت و حوزهگردد درپژوهشصورت گرفت اما پيشنهاد می
 مورد توجه قرار گيرند.
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