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 چکیده
، ممکن راهبردیهای عوامل نهادی با واکنش گذاران، با فهم بهتر از چگونگی رابطهمدیران و سیاست     

های مشروعیت اجتماعی بکاهند. مطالعه حاضر به دنبال شناخت رابطه واکنشاد جهای ایهزینهاز  است بتوانند
باشد. بدین منظور با استفاده از چارچوب اولیور های نهادی در صنایع غذایی و آشامیدنی میبا فشار راهبردی

صورت محتوایی و با کمک ای دوبخشی تهیه و روایی آن به، پرسشنامهبردیراههای برای واکنش
پرسشنامه میان مدیران و مالکان  165. تعداد شدضریب آلفای کرونباخ تعیین  توسطنظران و پایایی آن  صاحب
و محاسبات رگرسیون  SPSSافزار پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم 77های فعال توزیع و سپس شرکت

دهد که مدل اولیور برای صنایع مواد غذایی و ها نشان میها انجام شد. یافتههمبستگی برای سنجش فرضیه
های نهادی را تشریح ها در مقابل فشارآشامیدنی دارای انطباق نسبی است و در این حوزه تاحدی رفتار شرکت

 کند.می
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 مقدمه. 1

های خارجی و ها، سیاستتغییر در شرایط بازار، مشتریان، رقبا، مقررات دولتی، هنجارها و ارزش     
ضروری  بنابراین ؛ها را تحت تاثیر قرار دهدتواند سازمانمی غیرهوری و آداخلی، منابع در دسترس، فن

های بهتر هایی در صدد حفظ موقعیت خود یا دسترسی به موقعیتبا اتخاذ شیوه هاسازمان است تا
پدر نظریه ). فیلیپ سلزنیک آینده سازمان با شکست مواجه خواهد شدصورت برآیند، در غیر این

های داخلی، بلکه باید با ها نه تنها باید با کشمکشکه سازمان کندمینظریه نهادی ادعا  ( درنهادی
اعمال  ها همیشه در معرضرو سازمان. از اینشوندنیز منطبق و سازگار  های جامعه بیرونیارزش

کار گیرند. این ههای مناسب را بشیوهها و هستند و باید در برابر این فشارها، واکنش بیرونی فشارهای
 شود.های محیطی سبب سازگاری با محیط، کسب منابع و مشروعیت میانطباق با خواست

های عمومی و سیاست بین، بسیار مهم است تا ارتباط استمنابع کشور محدود ای که در دوره     
ای از نوشتارها شروع به ها را بدانیم. تعداد فزایندهشرکت نسبت به آن سیاست راهبردیهای واکنش

 .[13]بینی کنند را پیش "راهبردیانتخاب "اند تا استفاده از نظریه نهادی کرده
کلیدی اجتماعی، همچون محافظت از محیط طبیعی و  هایعتوجه به اهمیت رو به رشد موضو با     

های شرکت های نهادی مختلف بر انتخاب، شناخت بهتر از تاثیر جایگزیندر دسترس کاهش منابع
 .[10]کننده خواهد بود کمک
باشند که می "بازیقواعد "کند که نهادهای رسمی و غیررسمی دیدگاه نهادی اذعان می     

همچنین مشروعیت یک شرکت، از پذیرش آن  ؛شان بدان نیاز دارندها برای حفظ مشروعیت شرکت
ها نیاز دارند تا در مقابل بنابراین شرکت شود؛نفعان در محیطش حاصل میشرکت از سوی ذی

بسیاری . [20]دست آوردن و حفظ مشروعیت واکنش نشان دهند هنفعان و نهادها برای بفشارهای ذی
خارجی  هایعاملفشارهای وارده از سوی همکاران، مشتریان و  دلیلها بهسازماناز تصمیمات 

 (مقررات دولتی، قراردادها یا تهدید به جریمه :مانند)تواند قانونی باشند. قدرت نهادی بر سازمان می می
 بیان نوین نهادی . نظریه[24]ی همسان و استاندارهای صنعتی باشد و نیز به شکل عملکردها

 بقا و منابع اجتماعی مشروعیت، طوربه نهادی فشارهای پذیرش اساس بر هاسازمان که دارد یم

 فشارهای به پاسخ عنوانبه نهادی و راهبردی بعد در را سازمان نظریه، عملیات کنند. اینمی کسب

 .[3]کند می تشریح نهادی و رقابتی
های ، برای فهم بهتر فشارهای نهادی و واکنشراهبردی، دیدگاه نهادی را با انتخاب پژوهشگران     

 راهبردیهای اند. مطالعات بر روی رابطه بین فشارهای نهادی و واکنشسازمانی، پیوند داده راهبردی
گذاران در جدال مداوم بر روی محیط و پیشبرد علت ، مدیران و سیاستپژوهشگران براییک شرکت، 



 21                                                                                                                    ینهاد هاییینهو تع راهبردی هایواکنش

گذاران، با فهم بهتر از چگونگی رابطه عوامل مدیریت موثر و کارآ مفید خواهد بود. مدیران و سیاست
در  قبولهای ایجاد رفتار قابلسازمانی، ممکن است بتوانند هزینه راهبردیهای نهادی با واکنش

 .[10]داقل برسانند حمایت از نیازهای جامعه را به ح
 راهبردیهای نظری برای مطالعه رابطه بین فشارهای نهادی و واکنش یچارچوب (1991)اولیور      
تواند مفید باشد، در زمینه سازمانی دیگر هایی که در یک زمینه سازمانی میراهبرد بود. کرده ارائه
نظریه وابستگی منابع، برای نشان دادن  با تکیه بر تقارب نظریه نهادی و . ویتواند نامناسب باشد می
تا  (منفعل)تواند از انطباق غیرفعاالنه ها میکه چگونه در واکنش به فشارهای نهادی رفتار شرکتاین

مخالفت فعاالنه تغییر یابد، چارچوب خود را توسعه داد. بر طبق این چارچوب، سوال اصلی پژوهش، 
فعال در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی ایرانی به های شرکت راهبردیهای شناسایی واکنش
ها به رعایت استانداردها و های بخش صنایع غذایی و الزام شرکتدلیل حذف یارانههفشارهای نهادی ب
 .[18] باشدقوانین دولتی می

ها، سازگاری با تحوالت بیرونی سازمان و کسب یکی از وظایف مهم مدیران ارشد سازمان     
باشد. این تحوالت بیرونی که از طریق تحصیل منابع و مشروعیت در محیط اجتماعی می کارآمدی

دارد تا از خود واکنش نشان دهد. در حقیقت ، مدیریت را بر آن میشودسبب فشارهای نهادی می
ها دهند. امروزه محیط بیرونی سازمانبه شرایط نهادی واکنش نشان می راهبردیطور هها بشرکت

ای پویا گشته که در هر لحظه مطالبات خاصی را از سازمان دارد. پیشرفت سریع مقولهبدل به 
نفعان، ایجاد وری، تغییر مقررات دولتی، تحول بازارها، تغییر سالئق مشتریان و منافع ذیآ فن

های تولیدی، خدماتی و المللی، اقتصاد آزاد همگی بر سازمانکار آزاد و بینو های کسب زمینه
باشند که چگونه نوشتارهای مدیریتی منبع غنی در بیان این موضوع می گذارد.ی اثر میپژوهش
های کنند. به عبارت دیگر، پوشش کمّی به انتخابهای تجاری نهادی انتخاب را محدود میمحیط

 .شوندایجاد میشود که در رابطه با عواملی همچون فشارهای نهادی  ها داده میسازمان راهبردی
های گیریرود تا با تصمیماشاره شد، از مدیران انتظار می (2001)گونه که توسط اسکات همان

 .[23]عقالئی به فشارهای نهادی واکنش نشان دهند  راهبردی
 تحوالتکه به ، زمانیاقتصادهای مختلف در هاهای رقابتی شرکتراهبردبرای فهم  فزایندهتمایل      

کنند، وجود دارد. بخشی از این شروع به رقابت در بازارهای جهانی میدهند و نهادی واکنش نشان می
است های متنوع نهادی ناشی شده زمینه درها فرد این شرکتهکار منحصر بوهای کسبتمایل از مدل

[8]. 
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های رغم برآوردن درخواستها علیاند که سازمانکردهپردازان نهادی ادعا برخی از نظریه     
 های انتخابی کمی هستند.دارای گزینه ،خارجینهادهای 

 «بعداً! یاحاال و  یامنطبق شدن، »ی برای ینها هدفعنوان هاین موضوع را ب (2001)اسکات      
دادن عنوان توافقاتی در مورد راه درست انجام ه. در انطباق با چنین تفکری، انتظارات نهادی بداند می

های دنبال فهم شیوهه ها در مطالعاتی که بحال، منافع سازماناینشوند. با چیزها در نظر گرفته می
شده بودند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آن مطالعات بیشتر بر تاثیر فشارهای نهادی بر نهادینه

ارهای جاند. آنها فشارهای نهادی را که از طریق هنشکلی تمرکز داشتهانطباق ساختاری و هم
گیرد، تشریح و مقررات دولتی تحت تاثیر قرار می دهیهای اعتبارای، شیوههاجتماعی، آموزش حرف

شکلی ساختاری تاکید پردازان نهادی بر تاثیر محیط نهادی بر انطباق و همبسیاری از نظریه. اندکرده
های عاملیت فعال، قدرت و روابط میان توجه کافی به نقش نبوددلیل ه اند که منجر شده آنها بکرده

که آیا  اندهاخیراً چندین مطالعه مشخص نمود .[14]شان مورد انتقاد قرار بگیرند ها و محیطازمانس
گیرند. طور مساوی تحت تاثیر فشارهای نهادی مشابه قرار میهها در زمینه سازمانی یکسان بسازمان

ت و ماهیت در قوّ هازیرا سازمان ،جو باشدورسد که این موضوع مسیری معقول برای پرس به نظر می
ند امتفاوت زمان و مکان در معرض آن هستندطی های هنجاری که در شان و کنترلباورهای شناختی

[23]. 

همگی تحت تاثیر  و غیره، غیرانتفاعی، ها اعم از تولیدی، خدماتی، پژوهشیتمامی سازمان     
و شتر از عوامل نهادی بنابراین بررسی در این زمینه برای درک بی ؛فشارهای نهادی هستند

 گذارند، مثالًها اثر میهای سازمانضروری است. عوامل نهادی بر فعالیتآنها  راهبردیهای  واکنش
کارها و بازارهای جدید، ووری، ورود به کسبآوری، انتقال فنآهای کارآفرینانه، پذیرش فنبر فعالیت

های اخیر شرایطی محیطی برای نیز در سالاستفاده از نیروهای کاری متنوع و غیره. در کشور ما 
دولت، ورود ایران به بازار تجارت  اقتصادی رویکردهایدر ها دچار تغییر شده است. تغییر سازمان

، المللی و داخلیهای اتخاذی بینجهانی، تغییر کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند، سیاست
های نهادی موثر و محیطتحلیل  تاثیر قرار داده است. های داخلی را تحتها و شرکتتمامی سازمان

. نهادها دارای اهمیت است اثرگذار بر آنهاها به فشارهای نهادی واکنش سازمانگی چگون
ها کنند. این محدودیتمی اعمالها هایی مناسب برای عملکرد سازمانهایی را به شیوه محدودیت

که باید  یهایراهبرد گی انتخابفشارهای نهادی و چگونها به سازمان گی واکنشچگون دهندهنشان
 [.14باشد ]میدنبال کنند 
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های اقتصادی سبب تغییر در های پرداختی از سوی دولت به بخشهای اخیر حذف یارانهدر سال     
ها صنایع غذایی و آشامیدنی از جمله این شرکتها شده است. ها و محاسبات اقتصادی شرکتشاخص

عالوه بر تحوالت اقتصادی با فشارهای دیگری همچون؛ وضع استانداردهای کیفی و  که باشدمی
لذا،  ؛اندبقا در بازار رقابتی مواجه بوده و بهداشتی از سوی دولت، برآوردن نیازهای نوین مشتریان

گذران را در تحوالت اقتصادی بعدی ها به این فشارها مدیران و سیاستشناخت نحوه واکنش شرکت
 های آتی دولت یاری خواهد داد. گذاریمشیخط و
 
 پژوهش. مبانی و چارچوب نظری 2

 ماهیتی را سازمان که سنتی گرایعمل دیدگاه با مقایسه در و فشارهای نهادی. نظریه نهادی

 در نظر کارآ طوربه مشخص وظایف اجرای برای شدهطراحی هایروش و قوانین با ساختارها، ییعقال

 ساختارهای آن در که باشندمی ساختارهای اجتماعی هاسازمان نهادی هاینظریه مبنایبر گرفت،می

 و اثرات همچنین و شرکت هاییویژگ و تعهدات به شکل واکنش به) پذیرانطباق ابزارهای سازمانی،
 میان تعامل نتایج و هامکانیزم نظر از نهادها ،بنابراین ؛هستند (محیط خارجی هایمحدودیت

و  بررسی در نهادگرایی شاخه شروع سلزنیک هستند. کارهای متنوع شانیخارج و محیط ها سازمان
 که نوین نهادی نظریه در نظریه گردد. اینبرمی قدیم نهادی نظریه به که است سازمانی تحلیل

 ایجاد دلیل بدین نوین نهادی دارد. نظریه قرار است، شده پاول بیان و ودیماجی راون و و مایر توسط

 ولی ندکمی را تعریف فرآیند سلزنیک تا تبیینی. بودند توصیفی عمدتاَ سلزنیک مفاهیم شده که

 کندمی مسأله آگاه این به را پژوهشگران ،نهادگرایی شیوه رفتار او در موردپردازد. نمی آن به صراحتاً

 زمینه در نوین نهادی نظریه مکتب نتیجه اند. درداده رخ چگونه کهاین نه اندشده تلقین هاارزش که

 که نهادی نوین است. نظریه راون و مایر مؤثر کار نتیجه مکتب آمد. این وجودبه مطالعات سازمانی

 پذیرش براساس هاسازمان تصور که این بر را خود هایبحث است، قوی شناختی جامعه مبدأ دارای

 کنند،می کسب ءبقا و منابع مشروعیت، طور اجتماعیبه تقلیدی و هنجاری اجباری، نهادی فشارهای

 یک عملیات و هاراهبرد ساختار، به نهادی هایارزش بر انتقال داللت مسأله کند. اینمی مطرح

 با که هنگامی کنندمی فرض هاشود. سازمانمی شکلی ایجادهم وسیلهبدین که دارد سازمان

 .کنندکسب می را نفعانذی اجتماعی حمایت شوند، اجباری و هنجاری فشارهای تفاوتی تسلیم بی
 به نوین نهادی نظریه در واقع ،است شده کشیده چالش به نهادی نظریه از جبرگرایانه رویکرد چنین

 این مطابق .است نفعانذی هایارزش دنبال انتقالبه بیشتر بلکه ؛نیست صرف شکلیهم دنبال

 شودمی جلب آنها حمایت نفعانذی به هاانتقال ارزششکلی ظاهری و تامین هم  صورت در نظریه
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 نظم و اجتماعی واقعیت ماهیت از متفاوتی کمابیش هایبرداشت نهادها مختلف تعاریف .[3]

 است باثبات و شایع عملی طرز یا فکر طرز نهاد که دارد اعتقاد شوند. هاجسونمی یادآور را اجتماعی

شاید بتوان نهادها را حد و مرز  .باشدمی پنهان مردم رسوم و آداب یا گروه یک هایدر ویژگی که
هایی های افراد تعبیر کرد. نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند و یا محدودیتمجموعه انتخاب

 .[1]دهند ها را شکل میهستند که تقابل انسان
 را پیشنهاد سیاسی و اجتماعی قانونی، اساسی قواعد شامل جامعه نهادی چارچوب (1990)نورث      

افراد و سازمان را  راهبردی هایحیطه انتخاب و کرده ایجاد توزیع و تولید برای ایپایه که کرد
 اقتصادی سیاسی، قوانین مانند ؛رسمی صورتبه توانندآنها می (1990) نورث گفتهکند. به محدود می

 و رفتاری هنجارهای ها،ارزش ها،نگرش رفتار، مانند ؛غیررسمی و یا (تعامالت) قراردادها قوانین و
 رسمی نهادهای نورث، نظریه کنند. براساس تعیین را جامعه یک فرهنگ طور خالصه،به و قراردادها

 ساختار تعامالت از شدهبینیپیش صورت به آنها که معنا این به هستند، غیررسمی نهادهای وابسته به

 دهد، استفادهمی را تشکیل رسمی نهادهای که فرهنگی هایدستورالعمل و هاارزش با راستاهم جامعه

 رسمی نهادهای بر غیرمستقیم تدریجی و صورتبه تواندمی حکومت پیکره کهکنند. درحالیمی

 مستقیم تاثیر از خارج معمول طوربه و هستند ملموس ترکم غیررسمی نهادهای بگذارد، تاثیر جامعه

 رسمی صورتبه که هستند عواملی رسمی نهادی عواملکلی  طورباشند. بهمی عمومی هایسیاست

 شامل و هستند ملت یا و جامعه انجمن، یک در قوانین اجرای مصوب نظام و شوندمی تدوین

 هستند عواملی غیررسمی نهادی عوامل و باشندمی سیاسی مانند قوانین اقتصادی تنظیمی نهادهای

 مانند احساسی و ادراکی نهادهای شامل و آیندمی دست به شدناجتماعی یندآفر معمول با طوربه که

 .[1]شوند می هانگرش و هاهنجارها، ارزش
 هافعالیتاز شده حقیقتی اجتماعی از یک الگوی سازماندهی ونهاد یک قانون  ،به عقیده زاکر     
ها و ارزش ها،مند محصول ایدهپردازان نهادی باور دارند که رفتارهای سازمانی قانون. نظریهاست

ها را به اتخاذ گیرد. فشارهای نهادی سازمانهای نهادی سرچشمه میزمینه محیط ازباورها هستند که 
مشروعیت در زمینه سازمانی هستند باید از  کسبدنبال هها اگر بدارد و شرکتهای مشابهی وامیشیوه

اول، . گیردنهاد سرچشمه می از دو نوع فشارهای نهادی پیروی کنند. این فشارهای نهادی معموالً
ها، ، قوانین و دادگاههاعاملمحیط کالن اجتماعی که از فشارهای نظارتی و مقرراتی حاصل از 

همراه افکار عمومی، به گیرد. این اجزا سازنده، بهنفع شکل میهای ذیای و گروههای حرفهانجمن
از نهادها را ارائه  یترسازمانی تعریف گستردهکنند. دوم، روابط درون کمک می «قوانین بازی»ایجاد 

تحت تاثیر قرار خواهد  را کنندگان، مشتریان و رقباء انتخاب شرکت برای عملیعنی تامین ؛دهدمی
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ها باید در نظر اصلی که سازمان عامل»: کندعنوان می 1979در سال گونه که آلدریخ همان .داد
از )طور غیررسمی هنهادها ممکن است تاثیر خودشان را ب .[7] «باشندهای دیگر میبگیرند، سازمان

که ابزارهای غیررسمی اثر وارد نمایند. زمانی (از طریق مقررات)یا رسمی  (هاطریق هنجارها و ارزش
کند شوند. دیدگاه نهادی استدالل میوارد عمل می کند، فشارهای رسمی، فوراًآهسته می آنها را نسبتاً

که  برگزینندهایی را راهبرددهند، آنها قصد دارند تا انجام می راهبردیهای ها انتخابکه شرکتزمانی
 .[20]نفعان و نهادهایشان منجر خواهد شد رسد به مشروعیت از جانب ذیبه نظر می

توانند کنند که میعنوان پارامترهای انتقال عمل میهکه نهادها ب کردبیان ( 1998)ویلیامسون      
 .[19] مرتبط با تصمیمات دولت را افزایش و کاهش دهد هایهای تراکنشهزینه
دهد که نیاز به ارتقاء میزان مشروعیت برخی مواقع عامل نشان می( 1985)ویول و هانتر  پژوهش     

تواند از طریق مشارکت با عنوان مثال یک سازمان کوچک میهباشد. باصلی ایجاد ارتباطات می
مقبولیت اجتماعی خوبی است، شهرت، وجهه و جایگاه خود را ارتقاء بخشد.  سازمانی که دارای

شدن را بررسی و رابطه میان ارتباطات بین سازمانی و نظریه نهادینه( 1981)چرمرهورن و شیرلند 
 .[2] دریافتند که وجهه سازمان با سطح همکاری بین سازمانی ارتباط مستقیم دارد

نشان دادند که محیط  ITدر زمینه ( 2009) استندینگ و همکاران و( 2006) الی و همکاران     
کند. عالوه بر رقابت نهادی سازمان نقش کلیدی در شکل دادن مشروعیت و عملکردش بازی می

های ها برای قدرت سیاسی و مشروعیت نهادی در کسب مزیتبرای منابع و مشتریان، سازمان
 .[26] کننداجتماعی و تجاری، رقابت می

ها را آنچه سازمان که به این شرح استدر مورد تغییر نهادی ( 2006)آمون چیزما و ترور باک  نظر     
های گرداند، فشارهای اجتماعی سیاسی ملی نیستند بلکه پویاییمتمایز می یکساندر محیط ملی 

نظریه سنتی نهادی وابسته به مسیرند و  اساسکه نهادهای ملی بر درون سازمانی آنهاست. درحالی
تغییر سازمانی و  ،های درون سازمانی نظریه نئونهادیها تمایل به رفتار یکسان دارند، پویاییشرکت

کند بیند، تسریع و تسهیل میاتخاذ عناصری از امور حکومتی را که سازمان آنرا کارآ و یا مشروع می
[9]. 

روندهای توسعه فناوری ایاالت  ،نظریه نهادی با رویکرد( 2012)ران همکای از پاتیت و پژوهشدر      
کنند، دامنه که نهادها تغییر میمتحده از میانه قرن نوزدهم تاکنون مطالعه شد. آنها نشان دادند زمانی

های های اعمالی در دسترس ممکن است بسته به چگونگی تاثیر قوانین جدید بر هزینهگزینه
توانند تاثیر رسد که نهادها میتر یا کمتر شود. به نظر میبیشو تعامالت،  هاتراکنشکارگیری  هب

آفرینان داشته باشند. در بسیاری از های موجود برای نقشها و گزینهگیری انتخاببیشتری بر شکل
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 نندکها در گروه صنعتی خود را تقلید میهای سایر شرکتها به سادگی اقدامات و شیوهموارد شرکت
[19]. 

صورت دین کنند بکمک می شکلیهمبر این باورند که سه نوع فشار نهادی که به  [7]چنگ و یو      
اجباری؛ حساسیت یک شرکت هم به فشارهای رسمی و هم غیررسمی اعمال شده  (1)باشند: می

یک شرکت تقلیدی؛ تمایل  (2)دهد که شرکت بدان وابسته یا مرتبط است توسط سایرین را نشان می
دهد و ها در مواجهه با عدم اطمینان را نشان میهای سایر شرکتبرای اتخاذ عناصر موفقیت از فعالیت

طور کلی از منابع خارجی همچون هدهد که بهای اجتماعی را نشان میهنجاری؛ انتقال واقعیت (3)
بسیاری  گیرد.ات مید، نششوای و دانش که توسط یک مدیر به داخل شرکت آورده میپیشینه حرفه

اند و سه فشار را مطالعه کرده مدیریت زنجیره تامین سبز های محیط نهادی ومقاله ،پژوهشگراناز 
 .[27] اند: بازار، مقررات و رقابتنهادی را مشخص نموده

در خصوص شناسایی عوامل نهادی و محیطی موثر بر  [4]فارسی و امینی در پژوهشی از یداللهی     
وری آزیست، آنها دریافتند که میان عوامل مختلف اثرگذار بر انتقال فنوری در حوزه محیطآانتقال فن

ند از: فرهنگ نوآوری، شناخت اداری وجود دارد. عوامل نهادی عبارتاهای دانشگاهی تفاوت معنیافته
گذاری توسط مدیران، ، تیم بازاریابی، سرمایهیارتباط صنعت با تیم دانشگاهبازار و نیازهای مشتریان، 

گذاری دولتی، ند از: مراکز بازاریابی، سرمایهاساخت یا تامین تجهیزات و عوامل محیطی عبارت
 دسترسی به تجهیزات، شناخت و آشنایی با صنعت، همکاری مسئولین جهت صدور مجوزها.

های در پژوهشی درباره عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت [1] و همکاران آراستی     
 کارآفرینانه هایفعالیت پیدایش بر تاثیرگذار نهادی کنند که عواملکارآفرینانه اجتماعی بیان می

 شباهت کشورها سایر در نهادی عوامل با زیادی حدود تا کهاین رغمبه پژوهش این در اجتماعی

اجتماعی  کارآفرینی هایفعالیت پیدایش بر« دولت ناکارآمدی» رسمی نهادی عامل تاثیر دارند،
 عوامل از «اجتماعی پذیریتو مسئولی نگرش» و «اجتماعی ارزش و نیاز» و دارد باالیی اهمیت

 هایفعالیت پیدایش بر تاثیرگذار نهادی رسمی عوامل از «دولت ناکارآمدی» و رسمیرغی نهادی

 .هستند اجتماعی کارآفرینانه
ی در یآمریکا-ییآفریقادورگه شدن افراد تاثیر فشارهای نهادی را بر پذیرفته [21]رز و بیلبی      

دهد که ی را بررسی کردند. نتایج آنها نشان مییبزرگ آمریکا هایهیئت مدیره برخی از سازمان
ای خاص شیوه های خود بای را به هیئت مدیرهیآمریکا-ییکارهای بزرگ، مدیران آفریقاوکسب

میزان بارزبودن شرکت برای عموم، باالبودن ارزش کنند. منطبق با نظریه سازمانی نهادگرا اضافه می
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بازاری، ترکیب نژادی کارکنان شرکت، میزان مقرراتی بودن شرکت، سن شرکت از عواملی هستند که 
 گذارند.بر این موضوع اثر می

یک ترمینال کانتینر  ITبررسی اثر فشارهای نهادی در نحوه مدیریت  به [26] همکارانوانگ و      
 سبز تامینبررسی اثرات گردانندگان مدیریت زنجیره  به [27]وو و همکاران پرداختند.  در چین

(GSCM) های و فشارهای نهادی بر شیوهGSCM  در  پرداختند.در صنعت نساجی و پوشاک تایوان
های تایوانی سازی در اثر فشارهای نهادی برخی از شرکتالمللیی که بر روی شروع بینپژوهش

نتیجه رسیدند که برای  به این [7]انجام شد، چنگ و یو  (SME) مقیاس کوچک و متوسط
SME بلکه  ؛نه تنها تمایل به گسترش در خارج از کشور ندارند ،بیشترهای تحت فشارهای نهادی
دهد که کنند. نتایج نشان میاتخاذ می تریبنیادیهای شیوهالمللی اولیه خود را به های بینفعالیت
SMEدر مورد شان خیلی حساسند و به فشارهای نهادی حاصل از کشور خودهای خارجیها به محیط 

 .دهندشدن با حرکت جسورانه و تهاجمی واکنش نشان میالمللیبین
 

طور هب به فشارهای نهادی واکنشها در گوید که شرکتمی (1991)اولیور  .راهبردیهای واکنش
. اولیور پنج فمند هستندهد کارآیی، کامالً رایکنند و در تعدیل فشارهای محیطی بعمل می راهبردی

توانند در واکنش به فشارهای نهادی نشان دهند را ها میهای نهادی را که سازماندسته از واکنش
تا فعال  (منفعل) در مقابل فشارها از غیرفعال صورت زیر ارائه کرد که با توجه به سطح مقاومتهب

است که  شیوهشناسی اولیور دارای پانزده باشند: رضایت، سازش، اجتناب، مخالفت و تغییر. گونه می
 راهبردشناسی اولیور برای پنج های گونهشیوهکنند. ها در قبال فشارهای نهادی استفاده میسازمان

زنی برای سازش؛ برای رضایت؛ تعادل، تسکین و چانه پذیرشصورت زیر است: عادت، تقلید و هباال ب
گرفتن، چالش و حمله برای مخالفت؛ به همکاری سازی، تضعیف و گریز برای اجتناب؛ نادیدهپنهان

ها ازمانوقتی هنجارها یا الزامات نهادی منطبق با اهداف س تغییر. راهبردپذیرفتن، تاثیر و کنترل برای 
هایی با منابع اندک، . برای شرکتکردهای دفاعی یا تغییر را اتخاذ خواهند راهبردها ، شرکتاشندنب

نفعان در محیط گوید که چون ذیاولیور می .های تقلیدی از رقباء بهترین جایگزین خواهد بودشیوه
رایش به پیگیری تقاضاهای ها گشرکت راهبردیهای ، واکنشباشندمیمنافع در تعارض دارای نهادی 

 .[18] اهمیت دارد ترنفعان کمتر و پرهیز از ذیاهمیت نفعان باذی
. تحت فشارهای بدیاالزامات محیط نهادی انجام می اساسها بر شرکت راهبردیهای انتخاب     

تا  های محیطی فعاالنه خواهند کردراهبردها را مجبور به اتخاذ شرکت ،نفعاننهادی محیط، ذی
در مقابل، تحت شرایط . تخصیص دهند کار خود را تعدیل و منابع خود را مجدداًوهای کسب مدل
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ها منابع خود را به مدیریت محیطی اختصاص نخواهند داد. در کل، بدون فشار نهادی محیطی، شرکت
و ها از منابع خود هوشمندانه استفاده خواهند کرد تحت فشارهای نهادی محیطی شدید، شرکت

موقع در واکنش به هتر در روشی مناسب و بهای محیطی جامعخودشان را بیشتر صرف شیوه
 .[27] مزیت رقابتی کند ایجادتواند می که کنندنفعانشان می ذی
 مزیت منابع، مدل بر مبتنی هایهنظری نتیجه رسیدند که در کنار به این [3] همکارانمشبکی و      

مزیت  که ایگونهبه کند تشریح را رقابتی مزیت خلق تواندنیز می نوین نهادی نظریه پورتر، رقابتی
با  انطباق طریق از تواندمی بلکه ؛شود کسب تمایز منابع یا کارآیی، طریق تواند ازمی تنها نه رقابتی

 عبارتی به. تشریح شود دارد، دنبال به را منابع و نفعانذی حمایت و مشروعیت که نهادی فشارهای

 مربوط تغییرات هم و دهندمی شکل را رفتار سازمانی فشارها اعمال که را طریقی نوین نهادی نظریه

که  کردندهمچنین اثبات  ؛دهدمی شرح را نفعانذی از سوی شده فراهم مشروعیت و منابع به
 عدم و دارند. همچنین مشروعیت و مستقیم مثبت رابطه مشروعیت با نهادی فشارهای با سازگاری

نفعان ذی توسط متمایز منابع ارائه و نفعانذی حمایت مستقیم، و جلب و منفی رابطه رفتاری اطمینان
دارند. ایشان مدل مفهومی زیر را برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق  مستقیم و مثبت رابطه

 .[3]اند نظریه نهادی ارائه داده
بیشتر مدل  راهبردیهای صنعت فوالد آمریکا در مورد واکنش در [10]پژوهش کلمنز و داگالس      

شان هایی که با دیگران در صنعتیافته با اهمیت این بود که شرکت. کردمفهومی اولیور را تائید 
های شرکتی فعال کمتری را از خود نشان دادند و کمتر تمایل داشتند تا در راهبردمشارکت کردند، 

تولید  هایهدیگر در کارخان پژوهشدر  .اعتنایی درگیر شوندمقاومتی اجتناب و بیهای فعاالنه راهبرد
بدین نتیجه  [24]فلز و مواد شیمیائی درباره فشارهای نهادی و تاثیر آن بر کاهش ضایعات، سیمپسون 

بینی و واکنش موثرتر به ها را در وضعیت بهتری برای پیشرسید که منابع کاهش ضایعات، شرکت
 دهند.فشارهای نهادی قرار می

به تغییرات  راهبردیهای واکنش، در صنعت داروسازی هند [8] همکاران ی از چیتور وپژوهشدر      
ها، حاصل از اقتصادهای در حال ظهور، در دسترس شرکت راهبردیهای ، انتخابشدهنهادی بررسی

خروج؛ خروج از  راهبرد (1ند از: ادهند، عبارتکه آنها به تغییرات نهادی و بازار واکنش نشان میوقتی
دفاعی با هدف دفاع، محافظت و تحکیم موقعیت در بازار  راهبردیک  (2، وکاربازار با واگذاری کسب

شجاعانه، جسورانه و تهاجمی با اعمال  راهبردیک  (3و های بازار محصول یکسان داخلی در حیطه
طور پویا برای گسترش جغرافیایی ههای جدید بو ایجاد قابلیتها نفوذ از طریق سهم کنونی از قابلیت

 .شدنالمللیاز طریق بین
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به فشارهای نهادی داخلی و خارجی در صنعت  راهبردیهای به بررسی واکنش [20]نگ و چن پِ     
صورت انفعالی، فعاالنه و دفاعی به راهبردیسه نوع واکنش چارچوبی از بازی چین پرداختند و اسباب

 را ارائه دادند. 
در مقابل بایکوت از  راهبردیهای ارزیابی واکنش»در پژوهشی با عنوان [ 28و مریتزا ] یوکسل     

ها برای تقلیل اثرات مضر تبلیغات منفی و هایی بودند که شرکتروشدنبال هب «سوی مشتریان
 گیرند.کار میهب وضعیت بایکوت و تحریم از سوی مشتریان

های اتخاذ خودروسازان در مقابل سیاست راهبردیهای به شناسایی واکنش [22سالی و سلیمورد ]     
 شده برای اقتصاد سوختی پرداختند.

در پژوهشی برای بررسی روابط درونی تغییر محیطی، واکنش  [25استراندهولم و همکاران ]     
ادراک مدیریتی در مورد تغییر محیطی مدیریتی و عملکرد سازمانی دریافتند که  هایویژگی، راهبردی

 گذارد.سازمان و انتخاب مدیران ارشد تاثیر می راهبردیبر واکنش انطباقی 
و داویدا  اطمینان خدمات پرداختنبودها به شرکت راهبردیهای شناسایی واکنش [ به17میشرا ]     

ها به تهدیدات رقابتی نشات گرفته از محصوالت شرکت راهبردیبه موضوع واکنش  [11و همکاران ]
 پرداختند.  تازه تولید شده رقبا

به  فشار در برابرهای کانادایی کشف کردند که چگونه دانشگاه [12]اترینگتون و ریچاردسون      
به  راهبردیطور هها بکه دانشگاه دادند کنند. آنها گزارشمی عملتغییر در آموزش حسابداری  جهت

های واکنشی راهبردکه آنها از فشارهای رقابتی، اجباری، هنجاری و تقلیدی واکنش نشان دادند؛ و این
 .کردند های رضایتی غیرفعاالنه استفادهراهبردمقاومت فعال منفی و مقاومت فعال عالوه بر 

های کنترل در یک بیمارستان انتخاب مکانیزم بررسیمنظور بهای مطالعه در [5]آبرنتی و چوآ      
ها که سازمانی اینگواکنش رضایتی و چگون راهبردیماهیت ، آموزشی عمومی وابسته به منابع دولت

را  (عاملیت فعال)برداری کنند و آنچه که تقلید نمایند کسانی را که باید از آنها کپی اطور آشکارهب
 مشخص کردند.

های یک کارخانه تنباکوی اسپانیایی با مالکیت دولتی را به واکنش [6]ماریاس  کارمونا و     
. در کردنددهی اطالعات هزینه و بودجه را بررسی فشارهای نهادی حاصل از دولت برای گزارش

مورد انتظار عدم انطباق شرکت در حوزه  توزیعهای مشاهده شده، آنها توجه خود را بر تشریح واکنش
نهادی؛ تاثیر مورد انتظار قوانین و هنجارهای جدید در مورد اهداف سازمانی؛ و میزانی که منبع نهادی 

 کند، متمرکز ساختند.های سازگار میایجاد درخواست
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ای خاص به هر کدام از مقاالت در زمینه شود کهمشخص میداخلی و خارجی  مطالعات با مرور     
بودند. مقاالت اندکی به کنکاش سه موضوع اصلی یعنی نظریه نهادی،  پرداختهو مطالعه بررسی 

و عمالً هیچ مقاله و پژوهش  طور یکپارچه پرداخته بودندهب راهبردیهای فشارهای نهادی و واکنش
های رسی به حوزههای آماری مورد برجامعهوجود ندارد.  راهبردیهای داخلی در حوزه شناخت واکنش

اند و در صنایع غذایی و آشامیدنی هیچ یافته کاهشمحدودی در گستره تولیدی، خدماتی و غیره 
های موجود در مطالعات قبلی برای مطالعه خود از مدل بررسی صورت نگرفته است. با توجه به مدل

 شود.که در ادامه تشریح می شده استاولیور استفاده 
 

 راهبردیهای بینی واکنشیک چارچوب اولیه را در کمک به پیش [18]اولیور  .(1991)مدل اولیور 

ها به فشارهای نهادی توسعه داد. چارچوب او به نقش منفعت خود سازمان و عاملیت فعال سازمان
های پیشین نظریه نهادی به آن اندازه که ها در نسخهکند که سازمانتاکید داشت. او پیشنهاد می

طور مستقیم هها بکه سازمان کردویژه، اولیور استدالل هب ؛بدون قدرت و غیرفعال نیستند ،شدتصور می
ها از انطباق دهند. این واکنشبه فرآیندهای انطباق نهادی که آنها را واکنش نشان می راهبردیو 

غییر و ت مخالفتصورت رضایت، سازش، اجتناب، هباشد. او آنها را بغیرفعال تا مقاومت فعال می
زیرا در استفاده از آن یک شرکت با فشارهای  ؛باشدمنفعل می راهبردرضایت یک . کردگذاری  نام

های فعال را به این فشارهای ای واکنشطور فزایندههدیگر ب راهبردکند. چهار نوع نهادی موافقت می
 (1) شماره ارائه داد. جدولهای هر کدام از این پنج نوع را شیوهدهد. اولیور همچنین نهادی نشان می

 شوند: در زیر توضیح داده می راهبردیهای واکنش. دهدشناسی اولیور را میگونه
طور معمول به فشارهای هها بباشد. در این واکنش سازمانرضایت: شامل عادت، تقلید یا پذیرش می

 .دهندمیرضایت  شاننهادی برای افزایش مشروعیت و حمایت اجتماعی
زنی با عوامل خارجی شامل درکی از تعادل است. این واکنش شامل تعادل، تسکین و چانه سازش:

باشد. هرچند، بر خالف رضایت، میزان انطباق جزئی است و انطباق و توافق با انتظار نهادی می برای
 باشند.تر میشان فعالها در افزایش منافعسازمان

 د. احتماالً آن اعالمی برای ممنوعیت، عدم انطباق، مانعشواجتناب: این واکنش مانع از انطباق می
 باشد.ها یا انتظارات نهادی می، یا سایر گریزهای عاقالنه از نقش(جداسازی)شدن از فشارهای نهادی 

ها در باشد. در ایجاد چنین واکنشی، سازمانمقاومت: شامل انکار آشکار هنجارها و انتظارات نهادی می
کنند. چنین رفتار شدت عمومی عمل میهمقابل فشارهای نهادی برای انطباق یافتن، بشان در مقاومت
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ای از مخالفت فعاالنه برای فشارهای نهادی دارد و دارای سه اشاره بر سطوح افزایش یافته راهبردی
 باشد: نادیده گرفتن، چالش و حمله.شکل می

طور فعاالنه هها با اتخاذ این رویکرد بت. سازمانترین واکنش به فشارهای نهادی استغییر: این فعاالنه
دنبال بروز و اجرای فشارهای نهادی هستند را تغییر دهد. آن فشارها و هانتظارات یا منابعی که ب

صورت محدودیتی که باید از آن پیروی کرد یا در برابر آن مقاومت کرد در نظر گرفته ه انتظارات ب
 .روند تا با آنها ارتباط برقرار کننددنبال عوامل نهادی میهها بشود. در عوض، سازماننمی

 
 [18]در مقابل فشارهای نهادی  راهبردیهای . واکنش1 جدول

 مثال شیوه راهبرد

 رضایت

 پیروی از هنجارهای آشکار و مسلم فرض شده عادت

 های نهادیتقلید از مدل تقلید

 قوانین و پذیرش هنجارهاپیروی از  پذیرش

 سازش

 موازنه و تعادل در انتظارات نهادهای چندگانه تعادل

 سازی و انطباق عناصر نهادیهمراه تسکین

 نفعان نهادیمذاکره با ذی زنیچانه

 اجتناب

 انطباقسازی عدمپنهان سازیپنهان

 های نهادیتضعیف وابستگی تضعیف

 هایا حوزه هاتغییر اهداف، فعالیت گریز

 مخالفت

 های صریح و آشکارگرفتن هنجارها و ارزشنادیده گرفتننادیده

 ستیز با قوانین و الزامات چالش

 حمله به منشاء فشارهای نهادی حمله

 تغییر

 به همکاری گرفتن اعضای تاثیرگذار به همکاری پذیرفتن

 ها و معیارهادادن به ارزششکل تاثیر

 اجزاء و فرآیندهای نهادیتسلط بر  کنترل

 
و اینگرام و سیمونز در  1994در سال  گوداشتاین ،آزمودنددو مطالعه اصلی که چارچوب اولیور را      

را مورد بازبینی قرار دادند و توجهی به  راهبردیپنج واکنش  زبودند که تنها چهار واکنش ا 1995سال 
ی یگو، پاسخدادتغییر نکردند. موضوعی که در هر کدام از این مطالعات مورد بررسی قرار  راهبرد

های سازمانی به جهت نیاز برای تعادل سازمانی به موضوعات کار و خانواده بود که تمرکز بر واکنش
 تمام 1994اترینگتون و ریچاردسون در سال  .شتشان را داتقاضاهای کار و خانواده برای کارمندان
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که هرکس  کردندکار بردند. آنها استدالل هاولیور را برای آموزش حسابداری دانشگاه ب راهبردپنج 
و الگوی مقاومت تا انطباق  (فعال تا منفعل)را در طول سطحی دوبعدی از فعالیت  راهبردتواند پنج  می

-منفعل، فعال ؛گیرددر سه عامل قرار می راهبرد. آنها دریافتند که پنج در نظر بگیرد (منفی تا مثبت)
مثبت -های سازش و تغییر به طبقه فعالراهبردمطالعه آنها ترکیب  اساسیمثبت و فعال منفی. کمک 

ای از تمرکز اولیور بر دیدگاه نهادی به دید ترکیبی حاصل تغییر دید مطالعه ،بندی مجددبود. این گروه
 .[10]ها بود از نهادها و سازمان

نظامی  کارکنانکه زمانی ندنشان داد [15]هایوونن و همکاران کارگیری چارچوب اولیور، هدر ب     
و  کردندهای مقاومتی گوناگون اتخاذ میراهبرد، دندشدرگیر در وظایف مدیریت حسابداری می

 بود.رضایت می نوعی از آنها ند، واکنشدشکه درگیر نمی زمانی
برای تشریح چگونگی تاثیر فشارهای نهادی بر تصمیم در در پژوهشی  [14همکاران ]ریرو و گوئه     

طور داوطلبانه با استفاده از زمینه هب (المللیدهی مالی بیناستانداردهای گزارش) IFRSمورد پذیرش 
و این  کردندرا با مفهوم منطق نهادی ترکیب  شده توسط اولیورنظریه نهادی، چارچوب نظری ارائه

دهد که کار گرفتند. این مدل ترکیبی نشان میهارچوب را برای اولین بار در حوزه حسابداری مالی بچ
های شرکت به فشار جهت پذیرش یک رژیم حسابداری شکال چندگانه عقالنیت، واکنشاچگونه 

 کند.جدید را محدود می
 

به فشارهای نهادی  هاهای سازمانی شرکتبر طبق چارچوب اولیور، واکنش .هافرضیهتوسعه 

، (عوامل) ؟کند، چه کسی آنها را وارد می(علت) ؟اندبه این دارد که چرا این فشارها وارد شده گیبست
و این فشارها در کجا  (کنترل) ؟اند، چگونه این فشارها وارد شده(محتوا) ؟باشنداین فشارها چه می

علت، عامل، محتوا، )نهادی  منشاءکه با پنج  ارائه دادده فرضیه را  لیور. او(زمینه) ؟شوندحادث می
از فشارهای نهادی سروکار دارند که زمینه  هاییویژگیها با این فرضیه .منطبق بودند (کنترل و زمینه

تغییر در ده بعد  .(2جدول )سازد ها فراهم میسازمان در خاص راهبردیهای پذیرش واکنش برایرا 
 سازد.ممکن میها را ای از واکنشدامنه پیچیدهبرای هر کدام از این پنج گروه، 
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 [18]شده بینیپیش راهبردیهای . منشاء نهادی و واکنش2 جدول

 کنندهبینیعامل پیش
 راهبردیهای واکنش

 تغییر مخالفت اجتناب سازش رضایت

      علت

 پایین پایین پایین پایین باال مشروعیت

 پایین پایین پایین پایین باال کارآیی

  هاعامل

 باال باال باال باال پایین تعدد

 پایین پایین متوسط باال باال وابستگی

      امحتو

 پایین پایین متوسط متوسط باال سازگاری

 باال باال باال متوسط پایین محدودیت

      کنترل

 پایین پایین متوسط متوسط باال اجبار

 پایین پایین متوسط باال باال توزیع

      زمینه

 پایین پایین باال باال باال اطمینانعدم

 پایین پایین متوسط باال باال پیوستگیبهم

 
 به گفته ویکند. اولیور علت را اهدافی ماورای فشارهای نهادی برای انطباق تعریف می: علت

کنند به هنجارهای اجتماعی و اقتصادی میهایی که احساس فشار زیادی برای انطباق با شرکت
. در کل، این فشارهای نهادی برای وادار [10] احتمال زیاد کمی مقاومت فعال از خود بروز خواهند داد

ها که سازمانشوند. وقتیبودن، وارد میبودن یا سودمندها برای انطباق اجتماعی، کارآترساختن سازمان
ترین رضایت محتمل ،مشروعیت آنها را افزایش خواهد داد سازگاری و کنند که انطباقبینی میپیش

با  سازگاری خاطربهکه مشروعیت مورد انتظار زمانی. باشدبه فشارهای نهادی می راهبردیواکنش 
 توسطآنها از شرایطی که  شد.خواهند  راضیها برای انطباق فشارهای نهادی پایین باشد، سازمان

 شود:بنابراین فرضیه اول به این صورت بیان می ؛[14] کننداجتناب میشود، انطباق ایجاد می
 

های کمترفعال را ترجیح راهبردهر چقدر فشار حاصل از علت بیشتر باشد، شرکت بیشتر  فرضیه اول:

 دهد.می
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های ها با هزاران نیروی متعارض بالقوه حاصل از موجودیتاولیور اثبات کرد که سازمانها: عامل
های سازمانی واکنش .[10] دولت، مشاغل، گروهای مرتبط، و جامعه عمومی :ند شاملاگوناگون مواجه
با افزایش  .[14] گیردخارجی تحت تاثیر قرار می هایعامل توسطی بر فشار وارده گبا میزان وابست

جزئی یا سازشی های انطباق راهبردبا این وجود،  ،شودترین واکنش میفشار نهادی، رضایت محتمل
خواهند افزایش های وابسته دارای منافعی هستند که آنها میزیرا سازمان ؛توانند مورد انتظار باشندمی
 شود:صورت زیر حاصل میرو، فرضیه دوم بهاز این .[18] یابد

 

های کمترفعال را راهبردها بیشتر باشد، شرکت بیشتر هر چقدر فشار حاصل از عامل فرضیه دوم:

 دهد.ترجیح می
که زمانیباشد. میگوید که محتوا حد سازگاری فشارهای نهادی با اهداف سازمانی اولیور می: محتوا

فشارها یا انتظارات نهادی مطابق با اهداف یک سازمان باشند، تمایل زیادی به رضایت دادن به آنها 
 هایخواستهها در مورد مشروعیت که فشارهای نهادی سازگار نباشند، سازمان. زمانی[18]وجود دارد 

های سازمانی حوزه کهشود شوند. چنین عدم سازگاری احتماالً زمانی ایجاد مینهادی دچار تردید می
دهد و مشروعیت ای هستند که جداشدگی را افزایش میالزامات نهادی چندگانه دارایشده و گسسته

و همچنین الزامات ) الزامات نهادی یا فنی علتهببنابراین، جداشدگی  ؛[16]دهد می کاهشسازمان را 
ها را از کند و سازمانتغییر می محیط بر حسباهمیت  شدتافتد که در اتفاق می (اجتماعی و فرهنگی

 ؛[14] شودتری میهای فعالراهبردمنجر به  و داردمیباززمان طور همهرسیدن به اهداف ناسازگار ب
 یابد:بنابراین فرضیه سوم پژوهش بدین صورت شکل می

 

های کمترفعال را راهبردهر چقدر فشار حاصل از محتوا بیشتر باشد، شرکت بیشتر  فرضیه سوم:

 دهد.ترجیح می
کند. ، تعریف میشودها تحمیل میآن فشارها بر سازمان توسطاولیور کنترل را ابزاری که : کنترل

. اگر قوانین نهادی یا [18]باشد اجبار قانونی و توزیع خودخواسته میشارهای نهادی شامل ف
ها با این طور وسیعی توزیع و حمایت شوند، احتمال زیادی دارد که سازمانههنجارهای نهادی ب

کند که هرچقدر میزان استفاده بیان می لیوراو فشارها منطبق شوند و این قوانین و هنجارها را بپذیرند.
های راهبردگذاری از رویکردهای تجویزی بیشتر باشد با احتمال بیشتری یک شرکت قانونعامل 

تری توزیع و طور وسیعههر چقدر که قوانین یا هنجارهای نهادی ب .کردکمترفعال را انتخاب خواهد 
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م به . فرضیه چهار[14] ها با فشارهای وارده سازگار خواهند شدحمایت شود با احتمال بیشتری سازمان
 شود:صورت زیر بیان می

 

های کمترفعال را راهبردهر چقدر فشار حاصل از کنترل بیشتر باشد، شرکت بیشتر  فرضیه چهارم:

 دهد.ترجیح می
  صورت شرایطی که از طریق آن فشارهای نهادی عدمهب [18]زمینه نهادی توسط اولیور : زمینه

کند شود. اولبور استدالل میشوند، تعریف میوارد میها پیوستگی محیطی بر سازماناطمینان و بهم
ها وقتی شرکت .دهندبینی را ترجیح میطور کلی ثبات و قابلیت پیشهگیرندگان سازمانی بکه تصمیم

کنند تا به فشارهای نهادی رضایت دهند تمایل پیدا می، شونداطمینان باالی محیطی مواجه میبا عدم
چنین عدم اطمینانی از دو منبع  .های محیطی انطباق دهندمقابل تالطم و خود را برای محافظت در

اعضای سازمان در حین تغییر سازمانی  رویپیش فو وظای (منبع خارجی)گیرد: محیط سرچشمه می
 :شودارائه میصورت زیر . فرضیه پنجم و آخر پژوهش به[14] (منبع داخلی)
 

های کمترفعال را راهبردهر چقدر فشار حاصل از زمینه بیشتر باشد، شرکت بیشتر  فرضیه پنجم:

 دهد.ترجیح می
و متغیرهای وابسته  (فشارهای نهادی)رابطه بین متغیرهای مستقل  (1)بنابراین، شکل شماره      

 .دهدرا نشان می (راهبردیهای واکنش)
 

 
 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل
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 پژوهش شناسیروش. 3

؛ علت، اولیور را بااستفاده از چارچوب راهبردیهای روابط بین فشارهای نهادی و واکنش مقالهاین      
در را  شیوهیا  راهبردتوانند بیش از یک ها می. شرکتکندمیبررسی ، محتوا، کنترل و زمینه هاعامل

 کار گیرند.هبقبال این فشارهای نهادی 
 

های فعال در تولید محصوالت شرکت شاملجامعه آماری پژوهش حاضر  .و نمونه آماری جامعه
های های صنایع غذایی و آشامیدنی مستقر در شهرکبنابراین، شرکت ؛باشدغذایی و آشامیدنی می

و  36، 24شرکت فعال،  291ها انتخاب شدند. از تعداد صنعتی شهرستان ارومیه و خارج از این شهرک
واحد تولیدی در خارج از این  224استقرار دارند و تعداد  3و  2، 1های شماره رتیب در شهرکبه ت 7

عنوان حجم نمونه آماری شرکت به 165باشند. با استفاده از جدول مورگان تعداد ها مستقر میشهرک
 .شدانتخاب 

 

سوال  30ای دو بخشی شامل ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه .هاابزار گردآوری داده
 پژوهشهای ارائه شده در که بااستفاده از گویه راهبردیهای در بخش اول برای سنجش واکنش

دو سوال در  شیوهبود که برای هر  شیوه 15مدل اولیور دارای ) شدتهیه  [10]کلمنز و داگالس 
سوال برای سنجش میزان اهمیت فشارهای  12و بخش دوم شامل  (پرسشنامه در نظر گرفته شد

. تعداد شدباشد که بعد از شناسایی عوامل نهادی موجود در صنایع غذایی و آشامیدنی تهیه نهادی می
که از این  شدمیان مالکان و مدیران واحدهای تولیدی توزیع  1392ماه پرسشنامه در بهمن 165
پرسشنامه  77باشد. درکل، مه از طریق ایمیل میپرسشنا 132طور حضوری و پرسشنامه به 33 ،تعداد
ترتیب مربوط به روش حضوری و ایمیل بودند. یعنی درصد به 48و  29که تعداد  شدآوری  جمع

ای از نقطه 5باشد. در پرسشنامه اول از مقیاس لیکرت با طیف درصد می 6/46بازگشت پرسشنامه 
دهندگان خواسته شد تا نظر خود و از پاسخ شداستفاده  (5عدد )تا کامالً موافق  (1عدد)کامالً مخالف 

. در پرسشنامه دوم نیز از مقیاس کنندهای پرسشنامه بر روی این طیف مشخص را در مورد گویه
استفاده و از  (5عدد )تا بسیار بااهمیت  (1عدد)اهمیت ای از بسیار بینقطه 5لیکرت با طیف 

 .کنندیت فشارهای نهادی را بر روی این طیف مشخص دهندگان خواسته شد تا میزان اهم پاسخ
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ها و میزان اهمیت منشاء های مورد استفاده شرکتراهبردبرای سنجش  .هاروایی و پایایی داده
از نوع روایی محتوایی است  . روایی این پرسشنامهشدفشارهای نهادی یک پرسشنامه دوبخشی تهیه 

یند بررسی روایی آفرنظران قرار گرفته است. که در این رابطه محتوای پرسشنامه مورد تأیید صاحب
 مرحلهو در شد تایید  نظرانصاحبتوسط  پرسشنامه اول در مرحله. شدانجام  مرحلهپرسشنامه در سه 

نفر توزیع و  15بین سرانجام و  شدندتکمیل  هاشرکت مدیراننفر از  10 هایدیدگاهدوم توسط 
منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به. شدرفع  پرسشنامه مشکالت

ابتدا یک نمونه اولیه شامل سؤال و پیش آزمون طراحی و سپس بااستفاده از آلفای کرونباخ ضریب 
. مقدار ضریب آلفای کرونباخ بخش اول شدمحاسبه   SPSSافزار آماریها به کمک نرماعتماد داده

تر از باشد که هر دو بزرگ/. می719و برای بخش دوم پرسشنامه  780/0 راهبردپرسشنامه برای پنج 
مقدار ضریب آلفای کرونباخ را به تفکیک سواالت  4و  3باشند. جداول بوده و قابل قبول می 7/0

 دهد. نشان می
 

 ضریب آلفای کرونباخ برای سواالت بخش اول پرسشنامه .3 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت راهبرد

 792/0 6 رضایت

 884/0 6 سازش

 815/0 6 اجتناب

 829/0 6 مخالفت

 769/0 6 تغییر

 780/0 30 کل پرسشنامه

 
 پرسشنامهبخش دوم  سواالت یبرا کرونباخ یآلفا بیضر .4 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت منشاء نهادی

 647/0 2 علت

 753/0 4 هاعامل

 916/0 2 محتوا

 851/0 2 کنترل

 774/0 2 زمینه

 719/0 12 کل پرسشنامه
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 هایافتهتحلیل . 4

های الزم بر و تحلیل بررسیوارد و  SPSS-19افزار ها در نرمها، دادهبعد از گردآوری پرسشنامه     
 آورده شده است. 5روی آنها صورت گرفت. آمار توصیفی مربوط به متغیرها در جدول 

 
 آمار توصیفی متغیرها .5 جدول

 تغییر مخالفت اجتناب سازش رضایت متغیرها

 1970/3 1970/3 9545/2 1991/3 0758/3 میانگین

 94780/0 00133/1 00133/1 99635/0 98547/0 انحراف معیار

 زمینه کنترل محتوا هاعامل علت متغیرها

 2078/3 1948/3 1948/3 0325/3 1688/3 میانگین

 09256/1 09256/1 25435/1 00275/1 15454/1 انحراف معیار

 
 به 7و  6ها از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شد. در جدول شماره آزمون فرضیه برای     

 و ضرایب همبستگی برای تمام راهبردیهای ترتیب ضرایب رگرسیون استانداردشده برای واکنش
را از آزمون  راهبردیهای داری برای واکنشو سطح معنا tضرایب  8متغیرها ارائه شده است. جدول 

 باشد:ها به شرح زیر میبنابراین، نتایج آزمون ؛دهدرگرسیون نشان می
 های کمترفعال رابطه دارد.راهبردفرضیه اول: فشار بیشتر حاصل از علت با ترجیح بیشتر شرکت به 

و سازش  (t=16.689, p<0.001)روابط معنادار و مثبتی میان علت با رضایت ، در این مورد
(t=2.468, p<0.05) با توجه به چارچوب اولیور  راهبردیترین واکنش منفعل ،. رضایتآمددست به

 وجود دارد. (t=-2.297, p<0.05)همچنین رابطه منفی معناداری میان علت و مخالفت  ؛باشدمی
 های کمترفعال رابطه دارد.راهبردها با ترجیح بیشتر شرکت به فرضیه دوم: فشار بیشتر حاصل از عامل

و  (t=27.025, p<0.001)با رضایت  هارابطه مثبت و معناداری میان فشار نهادی حاصل از عامل
 دست آمد.هب  (t=3.273, p<0.05)مخالفت

 های کمترفعال رابطه دارد.راهبردفرضیه سوم: فشار بیشتر حاصل از محتوا با ترجیح بیشتر شرکت به 
همچنین رابطه  ؛مشاهده شد (t=-2.092, p<0.001)رابطه منفی و معناداری میان محتوا و تغییر 

 وجود دارد. (t=19.578, p<0.05)مثبت و معناداری میان محتوا و سازش 
های کمترفعال رابطه راهبردفرضیه چهارم: فشار بیشتر حاصل از کنترل با ترجیح بیشتر شرکت به 

 دارد.
 .شدمشاهده  (t=18.418, p<0.001)رابطه مثبت و معناداری میان کنترل و سازش 
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 های کمترفعال رابطه دارد.راهبردفرضیه پنجم: فشار بیشتر حاصل از زمینه با ترجیح بیشتر شرکت به 
 شد؛مشاهده  (t=18.747, p<0.001)سازش  راهبردیرابطه مثبت و معناداری میان زمینه و واکنش 

 وجود دارد. (t=2.057, p<0.05)همچنین، رابطه مثبت و معناداری میان زمینه و تغییر 
 

 راهبردی یهاواکنش یبرا شده استاندارد ونیرگرس بیضرا .6 جدول

روابط 

 هافرضیه
 متغیرها

 فعال    منفعل

 تغییر مخالفت اجتناب سازش رضایت

 187/0 -351/0 079/0 048/0 410/0 علت فرضیه اول

 005/0 502/0 -257/0 -023/0 666/0 هاعامل فرضیه دوم

 -375/0 331/0 -036/0 443/0 023/0 محتوا سوم فرضیه

 190/0 -174/0 -036/0 290/0 -006/0 کنترل فرضیه چهارم

 386/0 -166/0 225/0 445/0 -020/0 زمینه فرضیه پنجم

 R
2

 978/0 986/0 081/0 162/0 154/0 

 باشددار میمعنا 05/0* رگرسیون در سطح 
 

 یهمبستگ بیضرا .7 جدول

 باشد )دوطرفه(دار میمعنا 05/0همبستگی در سطح * باشد )دوطرفه(      دار میمعنا 01/0گی در سطح همبست** 
 

 راهبردی یهاواکنش یبرا ونیرگرس آزمون یدارامعن سطح و t بیضرا .8 جدول

 باشدیم دارامعن 05/0 سطح در ونیرگرس* 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

های فعال در زمینه تولید مواد شرکت راهبردیهای پژوهش بررسی و شناخت واکنشاین هدف      
پیشین، مدل  مطالعاتغذایی و آشامیدنی در برابر فشارهای نهادی بود. بدین منظور، با مروری بر 

سازی پژوهش کلمنز و داگالس برداری و بومیپژوهش به نوعی نسخهاین . انتخاب شد [18]اولیور 
تا حدی با  آننتایج  و باشد[ می14ریرو و همکاران ]و گوئه [13]به کمک مطالعات گوداشتاین  [10]

همچنین  ؛تواند به لحاظ نظری در این حوزه مفید باشدانطباق دارد و این موضوع می [18]مدل اولیور 
 رد.توافق نسبی دا [14، 12، 10با مطالعات دیگری چون ]

دهند تا از ها ترجیح مینتایج نشان دادند که با افزایش فشارهای نهادی حاصل از علت، شرکت     
های فعاالنه نشان و با احتمال کمتری واکنش کننداستفاده  (تریمنفل)های کمترفعال استرتژی

مخالفت گویای این  راهبردخواهند داد. رابطه مثبت میان علت با رضایت و سازش و رابطه منفی آن با 
تر به کسب مشروعیت های منفعلدهند تا با واکنشها ترجیح میمدعا است. در این حالت شرکت

[ 14، 10ریرو و همکاران ]ها با مطالعات کلمنز و داگالس، و گوئهاجتماعی نائل شوند. این یافته
ل فشارهای نهادی حاصل از دهند در مقابها ترجیح میانطباق دارد. فرضیه دوم نشان داد که شرکت

های غیرفعاالنه بزنند و کمی احتمال دارد تا به مخالفت نیز بپردازند. ها بیشتر دست به واکنشعامل
ترین واکنش شرکت در صورت افزایش کند، یعنی محتملرا تائید می [18]این یافته نیز مدل اولیور 

 تواند واکنش رضایت باشد. نفعان متعدد، میفشارهای وارده از سوی ذی
ها در اگر الزامات فشارهای نهادی با اهداف سازمانی منطبق نباشد، شرکت [18]به عقیده اولیور      

های تا واکنش کردبنابراین سعی خواهند  ؛شوندمورد مطالبات نهادی دچار شک و تردید می
د غذایی و آشامیدنی با این گفته و های فرضیه سوم در صنعت مواتری را نشان دهند. یافته فعاالنه

سازش را در  راهبردها تمایل دارند تا بیشتر زیرا شرکت ؛مطابقت ندارد [16]های مئیر و اسکات یافته
دهد تغییر دوری کنند. یافته حاصل از فرضیه چهارم نشان می راهبردپیش بگیرند و در حد امکان از 

مانند الزامات قانونی و مقررات اجباری ترجیح که در صورت افزایش فشارهای نهادی کنترلی 
باشد. این نتیجه با کمترفعال هست، می راهبردسازش که یک  راهبردها بر دنبال نمودن  شرکت

[ تناسب دارد. فرضیه پنجم 18، 14، 10ریرو و همکاران ]های اولیور، کلمنز و داگالس، و گوئه یافته
های صنعت مواد غذایی و ی از سوی زمینه، شرکتدهد که با افزایش فشارهای نهادنشان می

 راهبردآشامیدنی بیشتر تمایل دارند تا به سازش با این فشارها بپردازند و به احتمال کمی دست به 
 [18]باشند، خواهند زد. این یافته با گفته اولیور می [18]چارچوب اولیور  راهبردترین تغییر که فعاالنه

اطمینان و تغییرات محیطی، سعی خواهند کرد ها در مواجهه با عدمی؛ شرکتتا حدی انطباق دارد. یعن
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گیرند. بخشی از این یافته که مرتبط های کمترفعال را پیش میراهبردتا با این فشارها سازگار شوند و 
 توافق دارد.  [14ریرو و همکارانش ]سازش است با گفته اولیور، و گوئه راهبردبا 

طور کامل منطبق نبود و به [18]پژوهش در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی با مدل اولیور این      
تری به خود بگیرند که ها تمایل دارند تا موضع فعاالنهتضادهایی را نشان داد. در برخی موارد شرکت

گ های بزرشاید این را بتوان به اهمیت خاص آن موضوع در این صنعت نسبت داد یا این که شرکت
تواند موضوعی برای مطالعات آینده باشد. این های فعاالنه دارند که خود میتمایل بیشتری به واکنش

ای هایی که در یک حوزه مفید هستند در حوزهراهبردمنطبق است؛ یعنی  [23]موضوع با گفته اسکات 
واند از تتوانند ناکارآمد باشند. تمرکز این پژوهش بر روی این حوزه منحصر میدیگر می
های های بعدی به حوزهبنابراین، الزم است تا در پژوهش شود؛های این پژوهش تلقی  محدودیت

های اخیر رویکرد خود را از مدیریت های دولتی، که در سالسازمان برای مثال،دیگر نیز پرداخته شود؛ 
پژوهش برای اولین بار در اند. از آنجاکه این بوروکراتیک سنتی به مدیریت دولتی نوین تغییر داده

. مطالعات استتوان گفت که ایران بستری بکر برای مطالعه در این حوزه گیرد، میایران انجام می
ای تواند ما را در رسیدن به مدل و نتیجههای گوناگون میهای مختلف با مدلمتعدد در حوزه

آن مواجه بود، محدود بودن جامعه تر یاری رساند. یکی دیگر از مشکالتی که این پژوهش با   مطلوب
رو با دست آورد. از اینهتری را بآماری است. با افزایش گستره مطالعاتی شاید بتوان انطباق کامل

توان بر دقت پژوهش افزود. آنچه از نحوه های توزیع شده میافزایش حجم نمونه آماری و پرسشنامه
خ بازگشت پرسشنامه از طریق ایمیل بسیار پایین ها آشکار بود، این است که نرگردآوری پرسشنامه

تواند بهتر باشد که نیاز به وقت و هزینه بسیار دارد. در طور حضوری میاست و گردآوری اطالعات به
خصوص هتوان گفت که مطالعاتی این چنینی در حوزه شناخت فشارهای نهادی، بنهایت می

و متخصصان در  پژوهشگرانگذاران، سیاست ، به مدیران، مالکان صنایع،راهبردیهای  واکنش
شناسایی هر چه بهتر محیط کمک خواهد نمود. مدیران با آگاهی بیشتر از فشارهای نهادی قادر 

ی به مطالبات یگوها و زمان الزم برای ایجاد مشروعیت اجتماعی و پاسخخواهند بود تا از هزینه
توانند گذاران نیز میتر گردانند. سیاستاثربخشمحیطی بکاهند و سازمان و شرکت خویش را کارآتر و 

ها ، زیرا آشنایی با نحوه واکنش شرکتکنندهای بعدی خود استفاده گذاریمشیها در خطاز این یافته
گذاری مشیهای کالن و خرد در آینده در نحوه خطها، چه خصوصی و چه دولتی به برنامهو سازمان

 گذاران موثر خواهد بود. سیاست
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