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شناسايیتأثیرمتقابلفرهنگوراهبرددرشرکتهاي

گذاريصنعتساختمانسرمايه  
محمدمهديپرهیزگار ،،محمداحمديغالمحسینخورشیدي

دهیکچ
یرونی شرکت صورت می تدوین راهبرد در شرکتها نیازمند شناختی است که از وضعیت محیط درونی و ب

می پذیرد و شرایطی که بر سازمانها حاکم است ایجاب  تأثیراز فرهنگ سازمان  پذیرد. این راهبرد عموماً
می کند که یکی، راهبرد پیشرو را اتخاذ کند و دیگری راهبرد از نوع مدافع را برگزیند. گاهی نیز شرکتها، 

که تا  کند میهایی و رویه هارا ناچار به پذیرش عادتن سازمان راهبردی را انتخاب می کنند که کارکنا
به صورت دیگری بوده است. به  عبارت دیگر، ممکن است راهبرد برخی از سازمانها، فرهنگ آنان را  قبالً

 .کندتغییر دهد و در برخی نیز فرهنگ، به سازمان حکم کند که راهبردی را اتخاذ 
پردازد و با توجه به این که عوامل رد و فرهنگ سازمانی میاین پژوهش به تعیین روابط میان راهب   

رود. ، یک پژوهش بنیادی به شمار میکندها بررسی میبین متغیرهای مذکور را در سطح سازمان مؤثر
 ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.چنین از نظر نحوة گردآوری دادههم
یی است که در صنعت ساختمان در کشور مشغول به فعالیت هاجامعه آماری این پژوهش شامل شرکت   

و سرمایه گذاری هستند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمی به بررسی رابطه میان متغیرها می 
 پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند.

برد در سطح کسب و کار نمونه آماری، می توان گفت که راه 31با توجه به داده های گردآوری شده از    
می شود  سببو فرهنگ سازمانی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود هر کدام از انواع فرهنگ در سازمان، 

-که نوع خاصی از راهبرد در سازمان تدوین شود و بر عکس، هنگامی که راهبرد، طبق نوع شناسی اسنو
بگذارد و  تأثیرتغییر شرایط فرهنگی سازمان  تواند برمایلز، از نوع خاصی در سازمان تدوین شود، می

 احتمال تغییر در نوع شناسی فرهنگ را در پی خواهد داشت.
این پژوهش از نظر اینکه اولین مرتبه است که در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان در ایران،    

می توان این را جزو  به شناسایی راهبرد و شرایط فرهنگی پرداخته است در نوع خود بی نظیر است و
 نوآوری تحقیق به شمار آورد.

فرهنگنوآوري،فرهنگبوروکراتیک،فرهنگحماايتی،راهبارددرساط :هاکلیدواژه

کسبوکار.
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مقدمه

در تفکر راهبردی تالش بر آن است که بین اقدامات سازمان و شرایط محیط درونی و بیرونی  
ود که سازمان بتواند برای بقای خود، به یک مزیت سازمان، به گونه ای هماهنگی ایجاد ش

رقابتی پایدار دست یابد و از طرف دیگر، توان اجرای آن راهبرد را با توجه به شرایط درونی داشته 
در این صورت است که می تواند از فرصتهای موجود بهره برداری کند و یا از  .]94[باشد

 تهدیدها خود را برهاند. 
برای اندیشمندان  سؤالاین 9161یت راهبردی در نوشته های انسف در دهه با مطرح شدن مدیر

گذارد؟ عالوه بر این، در می تأثیرمطرح شد که آیا شرایط فرهنگی سازمان بر تدوین نوع راهبرد 
حالت متقابل، هنگامی که سازمان تصمیم به اتخاذ راهبرد جدیدی می کند آیا احتمال آن وجود 

 راهبرد  جدید تغییر بکند؟ أثیرتدارد که فرهنگ تحت 
مثال، ادبیات مدیریت اقتضایی بیان  برایالبته این مباحث ریشه در ادبیات مدیریت هم دارند.  

ریزی در سازمان باید با  کند که راهبرد باید با فرهنگ سازمانی تطابق داشته باشد و برنامه می
 فرهنگ آن منطبق شود. 

ی مدیریت راهبردی انتظار دارند که فرایندهای تدوین راهبرد با بنابراین سازمانها از به کارگیر
های محیط داخلی، همان مؤلفهمحیط داخلی و خارجی، هماهنگی الزم را برقرار کنند. یکی از 

فرهنگ سازمانی حاکم بر آن است و نکته ای که در این جا مطرح می شود آن است که آیا 
 رند؟متقابل دا تأثیرراهبرد و فرهنگ بر هم 

يندهايتدوينراهبردافر

های تدوین راهبرد، توجه به محیط بیرونی و فضای درونی  های مدیریت راهبردی، روش در نظریه
های متفاوت  ها در نگرش آورند.  تفاوت روش سازمان را اساس فرایند تدوین راهبرد به شمار می

های درون یا  تر بر یکی از جنبهبیش تأکیدو   وبیرونی سازمان به فرایندهای تحلیل محیط درونی
در واقع، هر مکتب فکری در مدیریت راهبردی، نوع خاصی از  .]4[بیرون سازمان است

ها، تفاوت محسوسی  دهد که البته در خروجی آن رویکردهای تدوین راهبرد را پیشنهاد می
ن نظریات های راهبرد در سازمانها، اندیشمندابندیشود. در خصوص انواع دسته مالحظه نمی

مایلز و واکر و روکرت اشاره -بندی پورتر، اسنوتوان به دستهمتفاوتی داشته اند که از جمله، می
 کرد. 

که د داشتن در آن بر این نکته تأکیدد که تدوین کردن( یک چارچوب جامع 9193مایلز و اسنو )
د و ی برنبه کار مبازار خود  -قلمروی محصول برای تعریفروش های مختلفی سازمانها 

ساختارها و فرایندها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی در قلمروهای انتخاب شده شکل می 
ها بر این سازمان تأکیدکه چگونگی  کردندشناسایی  راهبرددهند. مایلز و اسنو چهار گونه اصلی 
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صت های که دائماً تالش می کنند تا از فر« 9پیشرو یا فرصت جو( »9مسائل را نشان می دهند: )
تالش می کنند تا قسمتی « 2مدافعان( »2بازار استفاده کنند و محصوالت جدید عرضه نمایند، )

تا بتوانند مجموعه ای از مشتریان ثابت برای محصوالت خودشان  بگیرنداز یک بازار کل را 
 -که از طریق پیروی از فرصت جویان در قلمروهای محصول« 8تحلیل گران( »8بدست آورند، )

ار جدید و در عین حال محافظت از یک مجموعه از مشتریان و محصوالت ثابت، در حد وسط باز
که پاسخی خاص به مسائل « منفعالن( »4بین فرصت جویان و مدافعان قرار می گیرند و )

تعریف شدة مشخصی ندارند. البته این گونه شناسی برای ساده تر  راهبردکارآفرینانه نمی دهند و 
ه یک حالت سه گانه تبدیل شد که تفاوت چندانی با گونه های چهارتایی آنها کردن موضوع، ب

 ندارد و شامل سه دسته پیشرو، تحلیلگر و مدافع می شود.
کسب و کار باید به عنوان نتیجه ای ناشی از روش  راهبرد( می گوید که 9131در مقابل، پورتر )

بایش )تمایز یا حداقل هزینه( و یا های شرکت برای خلق ارزش برای مشتری در مقایسه با رق
ناشی از نحوة تعریف قلمرو بازار تحت پوشش )محدود و یا گسترده(، نگریسته شود. گونه شناسی 

رقابتی عمومی را  راهبردمایکل پورتر برای رقابت با سایر رقبای موجود در یک صنعت دو 
ی تواند یک بازار گسترده یا پیشنهاد می کند : هزینه کمتر و تمایز محصول. یک واحد تجاری م

یک بازار محدود )یک بخش خاص از بازار( را انتخاب کند. ترکیب این دو نوع بازار هدف با دو 
عمومی منجر می شود که عبارتند از : رهبری  راهبردرقابتی مذکور، به پیدایش چهار نوع  راهبرد

 .]4[هزینه ها، تمایز، تمرکز بر تمایز و تمرکز بر هزینه
فوق دارای نقاط قوت هستند   راهبرد( نشان دادند که اگر چه هر یک از دو 9139و روکرت ) واکر

مثال، پورتر تمرکز بر محیط خارجی دارد و مایلز و اسنو تمرکز بر محیط داخلی دارند( ولی  برای)
 رقابتی پیروی نمی راهبرداز هیچ « منفعالن»دارای محدودیت هایی نیز هستند )به عنوان مثال، 

تعریف شدة مشخصی ندارند( و علی رغم تحقیقاتی که واکر و روکرت جهت  راهبردکنند و 
تقویت دو دیدگاه مذکور انجام دادند،  هیچ یک از این دو روش را به تنهایی نتوانستند کامل به 

 شمار آورند.  
و دفاع از های رقابتی برای پشتیبانی مثالً، یک واحد فعالیت مدافع، می تواند از انواع روش

ها یا متمایز کردن خود از موقعیت بازار خود استفاده کند، از روش هایی چون حداقل کردن هزینه
رقبا از حیث کیفیت یا خدمات. آنها نتایج مطالعات خود را به صورت تلفیقی از دو گونه شناسی 

. 5عان تمایزطلبو مداف 4ند از : فرصت جویان، مدافعان کم هزینهافوق ارائه می دهند که عبارت

                                                 
1. Prospector 
2. Defenders  

3. Analyzers  

4. Low-cost defenders  
5. Differentiated defenders  
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گران دیگری نیز به نقد و بررسی و تلفیق دو گونه امۀ تحقیقات واکر و روکرت، پژوهشدر اد
که نتایج تحقیقات  ]4[سطح کسب و کار پرداختند راهبردشناسی پورتر، و مایلز و اسنو در سطح 

دافع کم گر؛ مکسب و کار را نشان می دهند : فرصت جو، تحلیل راهبردآنها چهارگونه اصلی 
 هزینه؛ و مدافع تمایز طلب. 

 

  فرصتجويان

این کسب و کارها غالباً اولین وارد شونده به بازار همراه با محصول جدید و خدمت نو می باشند. 
آنها در وارد شدن به بخش هایی از بازار جدید که در آنجا یک فرصت ظاهر شده است درنگ 

تی که سطح عملکرد را بهبود می بخشد تمرکز نمی کنند. این کسب و کارها بر عرصه محصوال
می کنند. محور کار آنها عرضۀ نوآورانه ترین محصول است در صورتی که بر مبنای بهبود 
عملکرد مکفی یا کاهش هزینه باشد. از آنجا که این کسب و کارها می خواهند اولین وارد شونده 

دنبال نیازهای تأمین نشدة مشتریان،  در بازار باشند همواره به محیط خارج توجه داشته و به
تغییرات به وجود آمده در سلیقه ها و عالیق آنها و فرصت های به وجود آمده در بازار هستند و 
قبل از وارد شدنِ سایر رقبا بر نیروهای بازار کنترل شدیدی می توانند داشته باشند. آنها همواره 

 توجه دارند. به نیازهای نو، بازارهای جدید و مشتریان جدید
 

تحلیلگران

این کسب و کارها به ندرت به عنوان اولین وارد شوندگان با محصوالت یا خدمات جدید در  
بخش های پدیدار شدة بازار هستند. آنها فعالیت های بازار را تحت پوشش دائم قرار می دهند و 

ی مشتریان و یا هزینه هدف گیری بهتر، مزایای بیش تر برا راهبردبه عنوان اولین پیروان با 
های رقبای دیگر در بازار را الگو قرار گران موفقیتهای کل پایین تر وارد بازار می شوند. تحلیل

 ها مجهز می کنند.می دهند و خودشان را برای رسیدن به آن موفقیت

 

مدافعانتمايزطلب

محافظت شدید از  این کسب و کارها تالش می کنند تا یک قلمرو نسبتاً ثابت را از طریق 
. آنها به ندرت در عرضه محصول یا خدمت جدید کنندبازار خود نگهداری  -موقعیت محصول

پیش قدم هستند، در عوض، بر عرضه محصول یا خدمت با کیفیت برتر تمرکز می کنند. قیمت 
تخاب های آنها نوعاً باالتر از میانگین صنعت می باشد. آنها همواره توجه به داخل قلمروهای ان

 شده دارند و سعی می کنند با کیفیت برتر آن را حفظ کنند. 
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مدافعانکمهزينه

این کسب و کارها تالش می کنند تا یک قلمرو نسبتاً با ثبات از طریق محافظت شدید از  
بازار خود نگهدرای نمایند. آنها به ندرت در عرضه محصول یا خدمت جدید  -موقعیت محصول

عوض، بر کارآیی تولید محصول تا آنجایی که امکان دارد متمرکزند. آنها بر  پیش قدم هستند، در
پایین ترین )افزایش سهم بازار در بازارهای فعلی از طریق عرضه محصوالتی با بهترین قیمت ها 

 تمرکز دارند.  (قیمت ها
.گونه های مختلف راهبرد های اسنو و مایلز9جدول  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Shortel, M.S., Zajac, E,J. (1990). “Perceptual and archival Measures of Miles and Snow strategic 

type : A comprehensive assessment of reliability and validity” Academy of Management Journal. 

V(33),N(4), pp. 817- 

 

 

 فرصت جو:
محصول گسترده عمل می کند، محدوده ای که هر از گاه باید آن را مجدداً تعریف  -در محدوده یک بازار

 نمود.

م کننده بودن در حوزه های جدید بازار و محصول به شمار می آید. حتی اگر تمام تالش ها خیلی اولین اقدا
 سودآور نباشد.

به سرعت به عالمت های اولیه مربوط به فرصت های به وجود امده پاسخ داده و این پاسخ ها اغلب به 
 دورهای جدیدی از اقدامات رقابتی منتهی می شود.

 مدافع: 
 .کندا جایگاهی مطمئن در حوزه های ثبات خدمت یا کاال پیدا کند و آن را حفظ تالش می کند ت

 طیف نسبتاً محدودی از کاالها یا خدمات را در مقایسه با رقبا عرضه می کند.

سعی می کند تا با کاهش قیمت محصول خود، با کیفیت برتر یا خدمات بهتری از رقبا برتری خود را حفظ می 
 کند.

 :تحلیل گر
فوق قرار می گیرد در مقایسه با فرصت جو تغییرات کمتر و کندتری در  راهبردکه مابین دو  راهبردیک نوع    

 بازار اعمال می کند، اما در مقایسه با مدافع تعهد کمتری به ثبات و کارائی دارد.-محصول

با دقت از مجموعه ای تالش می کند تا به مجموعه ای محدود و با ثبات از کاالها و خدمات دست یابد اما   
 منتخب از تحوالت جدید خوش آتیه در صنعت خود پیروی می کند.

  :منفعل
 رقابتی تعریف شده و مشخصی است. راهبردفاقد هر گونه   

 بازار ثابتی برخوردار نیست. -مثل رقبایش از سیاست محصول 

 بازار جدید را بپذیرد.دوست ندارد تا همانند رقبایش ریسک های طراحی و توسعه محصول جدید یا 

 غالباً وقتی که تحت فشار قرار می گیرند از خود واکنش ) پاسخ( نشان می دهد. 
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وانواعآن9فرهنگسازمانی

فرهنگ، الگویی از برداشتهای زیربنایی و »کند: را چنین تعریف می فرهنگ 9135در سال  2شاین
تلویحی است که به صورت ناخودآگاه رخ می دهند، مگر آنکه فرایندی استفهامی آنها را به بیرون 

و همکاران می توان فرهنگ را شامل فلسفه،  8همچنین بر اساس تعریف کیلمن«. فرا بخواند
، باورها، انتظارات، هنجارها، نگرشها، آیینها و مراسم مشترکی جهان بینی، ارزشها، برداشتها

( دو بخش عمده در 9118)4دانست که یک اجتماع را به هم پیوند می دهند. طبق نظر تریس 
 فرهنگ سازمانی وجود دارند:

5جهانبینی/(محتوا1
 متشکل از نظام های عقیده ای، ارزشی و هنجاری مشترک است. :

های قابل مشاهده فرهنگ هستند که بر محتوای فرهنگی صحه یا مکانیسم روشها :6(صورت2
 .]1[می گذارند

شوند یا های حاکم بر آن سازمان، رهبری میتفکر و رفتار پرسنل یک سازمان توسط فرهنگ   
مفاهیم مختلف فرهنگی نزد  دلیلبه  .]91[فرهنگ های حاکم قرار می گیرند تأثیرحداقل تحت 

یریت و تعاریف نامشخصی که آنان از فرهنگ داشته اند، هنوز بر سر یک تعریف اندیشمندان مد
واحد برای فرهنگ سازمانی توافقی حاصل نشده است. با این حال، رایج ترین تعریف مورد 
استفاده پژوهشگران، مبتنی بر نگرش سه بعدی شاین است که شامل برداشتها، ارزشها و 

است. دیدگاه شاین در این پژوهش به کار رفته و در ادامه  مصنوعات ایجاد شده در یک سازمان
 بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

( بیان می کند که فرهنگ سازمانی، مجموعه ای 9138)9در چارچوب نگرش شاین، اسمیرسیچ    
از ارزشها، برداشتها، ادراکها و هنجارهای مشترک میان اعضای یک سازمان است و در واقع، 

توانند برای جهت دهی به رود که مدیران میزمانی عنصری کلیدی به شمار میفرهنگ سا
سازمانشان از آن استفاده کنند. همچنین فرهنگ سازمانی نقش مهمی در ایجاد تعهد و بهبود 

 عملکرد دارد.

ابعادفرهنگسازمانی

لیت انطباق در مطالعه فرهنگ سازمانی ابعاد مختلفی چون مراتب فرهنگ، میزان انطباق و قاب
گیرند. از نظر قابلیت انطباق، دَفت فرهنگ را به دسته های  رهنگ سازمانی مورد بررسی قرار میف

                                                 
1. Organizational Culture  

2. Schein 

3. Kilman 
4. Trice 

5. Substance/Ideology 

6. Forms 
7. Smircich 
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درصورتی که، کامرون و  .]9[کندبندی می، قابل دستیابی،گروهی و دیوان ساالرانه طبقه9انطباقی
، سلسله 4وکراسی، اده8آن را از نظر میزان انطباق، به دسته های گروهی 9119در سال 2فریمن 
، جزئی، شبکه ای 9فرهنگ را به صورت اشتراکی 6گوفی و جونز9113، بازاری و در سال 5مراتبی

 .]28[و مزدورانه طبقه بندی کردند

کوین فرهنگ سازمانی را از دو بعد سلسله مراتبی و عقالیی می سنجد. ارزشهای سلسله    
قوانین ارج می نهند. درصورتیکه، ارزشهای ها و به کنترل، محافظه کاری، آئین نامه 3مراتبی

. در دیدگاه کوین، هر دو بُعد شودبه کنترل، هدف گذاری، بازده، رقابت و کارآیی برمی 1عقالیی
فرهنگی بر کنترل متمرکزند، با این تفاوت که سلسله مراتبی بر کارکنان درون سازمان متمرکز 

 کز دارد.است اما عقالیی بر کنترل و بازده بر سازمان تمر
فرهنگ سازمانی می تواند شامل سه دسته یعنی »کند:(بیان می9138)91از سوی دیگر واالخ    

ویژگی  « باشد که درجات متفاوت دارند. 98و حمایتی92، نوآورانه 99بروکراتیک )دیوان ساالرانه(
و  فرهنگ دیوان ساالرانه آن است که منظم، سلسله مراتبی، طبقه بندی شده و نظام مند بوده

لیت و اختیار است. فرهنگ نوآورانه عموما محیط ئودارای مرزبندی های مشخص در مورد مس
کاری خالقی را برای کارکنان فراهم می آورد و مبتنی بر نتایج بوده و چالش برانگیز است، در 
حالی که فرهنگ حمایتی دارای محیط کاری سرشار از اعتماد، مردم محور و مشوق کارگروهی 

ی پیوندی کامل میان انگیزه های یک کارمند و فرهنگ سازمانی حاصل شود، آن است. وقت
کارمند می تواند در شغل فعلی خود نقشی مؤثرتر داشته و بهترین پتانسیل های خود را محقق 

 .]28[کند
فرهنگ های خالقانه و حمایت کننده به طور خاص بر میزان تعهد و رضایت شغلی تأثیر عمده    

 .]99[گذارند، در حالی که فرهنگ های دیوان ساالری تأثیری منفی می گذارند و مثبتی می 

( سه دیدگاه از فرهنگ سازمانی ارائه می کند و قویاً باور دارد پژوهشگران باید 9112)94مارتین 
 آنها را برای افزایش درک خود از سازمان اعمال کنند. این دیدگاهها عبارتند از:

                                                 
1. Adaptability 

2. Cameron & Freeman 
3. Clan 

4. Adhocracy 
5. Hierarchy 

6. Goffee & Jones 

7. Communal 
8. Hierarchical Values 

9. Rational Values 
10. Wallach 
11. Bureaucratic Culture 

12. Innovative Culture 

13. Supportive Culture 
14. Martin 
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 گاه، فرهنگ غالب یک گروه یا سازمان قابل شناسایی است؛از این دید (يکپارچگی:1
توان به تفاوتهای میان خُرده فرهنگ های موجود در یک سازمان در این دیدگاه، می (تمايز:2

 پی برد؛  
در این دیدگاه، می توان الگوها و بازتابهای الگوهای مختلف فرهنگی که به طور هم (تجزيه:3

 ی کرد.زمان وجود دارند را بررس
در مجموع می توان گفت که از دیدگاه این پژوهش، فرهنگ سازمانی در سه دسته بوروکراتیک، 
حمایتی و نوآورانه در سازمانها مشاهده شده که ممکن است با همدیگر به صورت ترکیبی ظاهر 

 شوند. 

هدف ی دارند، تأثیراین تحقیق به منظور این که مشخص کند آیا فرهنگ و راهبرد بر هم چه 
 اصلی خود را چنین تعریف کرده است:

شناسایی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و گونه های راهبرد تدوین شده در شرکتهای سرمایه »
 «گذاری در صنعت ساختمان

تدوین شوند و  هاییهاهداف تحقیق ایجاب می کند که با توجه به وجود تحقیقات پیشین، فرضی
رو پرداخته شود. از این هاهها، به آزمون فرضیگردآوری دادهبا به کارگیری روش تحقیق مناسب و 

 که آزمون آنها بتواند محقق را در دستیابی به اهداف، یاری رساند: شدتدوین  هاییفرضیه
سازمانهایی که فرهنگ سازمانی آنها از نوع نوآوری است، راهبرد پیشرو را اتخاذ می  .9فرضیه
 کنند.

گ سازمانی آنها از نوع حمایتی است، راهبرد تحلیلگر را اتخاذ می سازمانهایی که فرهن .2فرضیه
 کنند.

سازمانهایی که فرهنگ سازمانی آنها از نوع بوروکراتیک است، راهبرد مدافع را اتخاذ  .8فرضیه
 می کنند.

بین اتخاذ گونه های متفاوت راهبرد و وقوع انواع مختلف فرهنگ رابطه متقابل وجود  .4فرضیه
 دارد. 
 تغییر در فرهنگ سازمان می شود. سبباتخاذ نوع راهبرد جدید در سطح کسب وکار . 5یهفرض

این پژوهش، معادل آن هستند که بین مفاهیم بیان شده در این تحقیق،  هایهدر واقع فرضی
روابطی مانند شکل زیر، برقرار شود. به عبارت دیگر، الگوی نظری تحقیق به شرح زیر تدوین 

 ن الگو، چارچوبی توسعه یافته از الگوی مفهومی واالخ است.گردید. البته ای
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 . الگوی نظری تحقیق9شکل 

در تحقیقات پیشین کمبودهایی وجود داشته است که در این الگو مورد توجه قرار نگرفته بود، که 
ون از منظر فرهنگهایی از جمله این کمبودها می توان به این مسئله اشاره کرد که فرهنگ را تاکن

اند. در حالی که دسته بندی فرهنگ داشته راهبردبر نحوه تدوین  تأثیربررسی کرده اند که بیشتر 
از نظر واالخ به شناخت فضای حاکم بر ارتباطات درون سازمانی می پردازد و این دسته بندی از 

 پردازد.فرهنگ است که می تواند بهتر به تفکیک انواع فرهنگهای سازمانی ب

هم چنین در  .]9[پژوهشی که این مقاله به گزارش نتایج آن می پردازد، از نوع بنیادی است   
این تحقیق، با استفاده از دیدگاه توصیفی به سازمان نگریسته شده است و بنابر شیوه گردآوری 

 .]2[پیمایشی به شمار آورد -داده ها می توان این پژوهش را از نوع توصیفی
اظ دسته بندی تحقیقات بر حسب کیفی و کمی، می توان گفت که این پژوهش نگاه از لح   

کیفی به دسته بندی انواع فرهنگ دارد. از منظر قابلیت تعمیم، می توان گفت که این پژوهش، 
ای از شرکتهای جامعه آماری را به صورت ها دارد و نمونهای که در گردآوری دادهبه دلیل شیوه

 .]8[کرده است، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه آماری هستندتصادفی انتخاب 
جامعه آماری: جامعه ای که این پژوهش به بررسی آن پرداخته، شامل شرکتهای فعال در     

طبق آمار و اطالعات منتشر شده توسط گذاری در صنعت ساختمان در کشور می شود. سرمایه
شرکت  2311مار آنها تناقضاتی نیز وجود دارد در حدود سازمانهای ذی ربط، که البته بعضاً بین آ

سرمایه گذاری در صنعت ساختمان وجود دارند که هم به عنوان سرمایه گذار و هم به عنوان 
سازنده به شمار می روند. البته تعداد بسیاری نیز اشخاص حقیقی در این زمینه به فعالیت می 

ر نگرفته اند. از سوی دیگر بر اساس آمار منتشر شده پردازند که در این پژوهش مورد توجه قرا
درصد از شاغلین به صورت  83توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، به طور متوسط سالیانه 

مستقیم و غیر مستقیم به کارهایی اشتغال دارند که به نحوی به صنعت ساختمان وابسته است. 

 راهبرد تحلیلگر

 فرهنگ نوآوری

 راهبرد تدافعی

 راهبرد پیشرو

 فرهنگ حمایتی

 فرهنگ بوروکراتیک

 راهبرد فرهنگ
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شد خوبی مواجه بوده است. به گونه ای که در در برنامه های توسعه نیز این صنعت بعضا با ر
درصد بوده و بیش از سایر صنایع  4/99برنامه سوم توسعه، میزان رشد صنعت ساختمان برابر با 

بزرگ کشور قرار داشته است. در برنامه چهارم این آمار و ارقام به نسبت کاهش یافته که البته 
 آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است.

این بازار به این دلیل انتخاب شد که در سالهای اخیر از تالطم و رونق و رکود فراوانی     
برخوردار بوده است و از یک طرف شاهد رقابت شدیدی بین شرکتها بوده و از طرف دیگر، 

آنها شده و این  راهبردتجدید نظر شرکتها در تدوین نوع  سببشرایط محیطی ممکن است 
بر تغییرات فرهنگی سازمانها است. در نتیجه،  راهبردتغییر در نوع  تأثیر پژوهش درصدد شناسایی

انتخاب این جامعه آماری باعث می شود این پژوهش بتواند به تغییرات الزم در متغیرها دست 
 یابد.

از نظر سطوح تحلیل، چون به بررسی در سطح سازمان ها پرداخته می شود، سطح تحلیل 
 ها این پژوهش، مدیران عامل شرکت ی پاسخ دهندگان پرسشنامهپژوهش، سازمان است. اما 

 اند. بوده
از میان شرکتهای فعال در سرمایه گذاری صنعت ساختمان، تعدادی به  گیري:روشنمونه
ای است که  شده، انتخاب شدند. زیرا جامعه آماری به گونه بندی گیری تصادفی طبقه صورت نمونه

بندی شده در آن استفاده کرد و از هر طبقه از شرکتها،  ی طبقهگیری تصادف توان از نمونه می
 تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب کرد. 

در خصوص تعیین حجم نمونه، از تحقیقات مقدماتی استفاده شد. بر اساس یک تحقیق مقدماتی، 
رمول حجم درصد بود، از این رو با استفاده از ف 39میزان پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در حدود 

 واحد از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. 31نمونه تعداد 
، جهت بررسی روابط میان «ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب فای»از  هابرای آزمون فرضیه

دو متغیر استفاده شد. برای سنجش ارتباط میان نوع راهبرد و نوع فرهنگ موجود در سازمان، که 
می هستند، آزمون مربع کای پیرسون، مناسب تر به نظر رسید. هنگامی که متغیرهایی از نوع اس

الزم است به بررسی ارتباط متقابل میان دو متغیر  پرداخته شود استفاده از آزمون گودمن و 
 کروسکال بهترین آزمون آماری به شمار می رود. 

گیريمتغیرها: ها و  ری ویژگیگی ابزاری که با آن به سنجش و اندازهچگونگیاندازه
شد. افراد  صفات مورد نظر پرداخته شده ، پرسشنامه است که بین واحدهای نمونه توزیع 

ها هستند که ادراک خود از شرایط  ت پرسشنامه، مدیران عامل شرکتسؤاالدهنده به  پاسخ
 کنند.  فرهنگی سازمان را بیان می
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درصد بوده  11شد، این مقدار برابر با  گیری با روش کرونباخ آزمونقابلیت اعتماد ابزار اندازه
و از این نظر اطمینان حاصل شد که پرسشنامه در شرایط یکسان، نتایج یکسانی در اختیار محقق 

های  توان به دقت داده قرار می دهد. هم چنین با روش روایی محتوا، اطمینان حاصل شد که می
 .]8[داشتین حاصل از پرسشنامه، یق


صنعتساختمانراهبرددرشرکتهاي

طراحی شدکه نشان می دهد راهبرد شرکتها از نظر گونه شناسی  سؤالدر پرسشنامه چند    
مایلز، از چه نوعی است. پاسخها نشان داد که بیشترین راهبردهای به کار برده شده در -اسنو

اند ردهدرصد از واحدهای نمونه، بیان ک44شرکتها از نوع تدافعی است به عبارت دیگر، در حدود 
درصد  91درصد از شرکتها نیز راهبرد خود را تحلیلگر و  89که راهبردشان از نوع تدافعی است، 

 نیز راهبرد شرکت خود را از نوع پیشرو به شمار آورده اند.

ای که اند به گونهعموم شرکتهای این صنعت در ساختمانهای مسکونی سرمایه گذاری کرده   
درصد از  64اند که ساختمانهای مسکونی را تولید و عرضه کرده اند.  درصد از آنها بیان کرده 38

درصد در زمینه ساختمانهای تجاری،  24درصد در زمینه ویالسازی و  49آنها در زمینه اداری، 
فعالیت داشته اند.  از آنجا که شرکتها می توانستند در چند زمینه کاری  به فعالیت بپردازند 

 درصد می شود. پاسخهای آنان بیش از صد

مایلز را در هنگامی که انواع فرهنگ در شرکتها وجود -فراوانی انواع راهبردهای اسنو .2جدول 
 دهد.داشته اند نشان می

 
 . فراوانی انواع راهبرد در حاالت متفاوت وجود انواع فرهنگ2جدول 

فرهنگ  متغیر
 نوآوری

فرهنگ 
 حمایتی

فرهنگ 
 بوروکراتیک

 21 6 4 راهبرد تدافعی

 9 21 6 راهبرد تحلیلگر

 9 2 94 راهبرد پیشرو
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توان گفت که در شرکتهایی که فرهنگ نوآوری در شرکت حاکم بوده، راهبرد پیشرو بیش از  می
سایر انواع راهبرد به کار رفته است. در شرکتهایی که فرهنگ حمایتی وجود داشته، راهبرد بیشتر 

ه از فرهنگ بوروکراتیک برخوردار بوده اند راهبرد از از نوع تحلیلگر اتخاذ شده و در شرکتهایی ک
 نوع تدافعی بیش از سایر  انواع راهبرد به کار برده شده است. 

در حالت عکس، می توان گفت که شرکتهایی که راهبرد از نوع پیشرو را در طول سالهای 
ها از نوع نوآوری متمادی به کار گرفته اند، پاسخهایی ذکر کرده اند که نشان می دهد فرهنگ آن

بوده است. همچنین شرکتهایی که راهبرد تدافعی را به کار گرفته اند، مصادیقی را ذکر کرده اند 
که نشان می دهد فرهنگ آنها از نوع بوروکراتیک است. همین مسئله در مورد راهبرد تحلیلگر و 

بسیار کمی در  تطابق آن با فرهنگ حمایتی صدق می کند. سایر گونه های فرهنگی به تعداد
 صورت وجود سایر انواع فرهنگ، ذکر شده اند که جای تحلیل بیشتری دارد.

های متفاوت فرهنگ و راهبرد، به صورت تفکیکی به بررسی  به منظور بررسی رابطه میان گونه
 فرضیات آماری پژوهش پرداخته شده است: 
توان وم پذیرفته شدند و میفرضیات اول، دوم و سارتباطانواعفرهنگوگونههايراهبرد:

درصد هنگامی که فرهنگ سازمانی از نوع نوآوری می باشد، راهبردی از نوع 15گفت با اطمینان 
درصد می توان ادعا کرد هنگامی که فرهنگ 15پیشرو اتخاذ می شود. هم چنین با اطمینان 

فرضیه  تأییدشود. سازمانی از نوع حمایتی است، راهبردی از نوع تحلیلگر در شرکت اتخاذ می 
سوم نیز نشان می دهد هر گاه در سازمان، فرهنگی از نوع بوروکراتیک حاکم باشد راهبردی 

 مشاهده می شود. 8تدافعی در سازمان شکل می گیرد. این نتایج در جدول 

 های تحقیق. نتیجه آزمون فرضیه8جدول

نتیجهگیرياعتبارآزمونفرضیه

 پذیرفته 115/1 یشرو و فرهنگ نوآوری. وجود ارتباط بین راهبرد پ9

 پذیرفته 119/1 . وجود ارتباط بین راهبرد تحلیلگر و فرهنگ حمایتی2

 پذیرفته 119/1 . وجود ارتباط بین راهبرد تدافعی و فرهنگ بوروکراتیک8

 
به منظور بررسی فرضیه چهارم از آزمونی استفاده شد که می تواند نشان دهد آیا رابطه میان دو 

آورد. این  ای متقابل به شماریده از نوع رابطه یک طرفه است یا اینکه می توان آن را رابطهپد
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تواند متقابل مشهور است و با استفاده از یک جدول توافقی می 9کروسکالآزمون به نام گودمن و 
 بودن رابطه را نشان دهد.

پذیری یک متغیر به معنای رتأثیشود، از آنجا که این آزمون فقط روی دو متغیر انجام می   
گذار خواهد بود. به این منظور با توجه به سطر اول تأثیرپذیرش اثر متغیر دیگر به عنوان متغیر 

پذیر در نظر گرفته شود، در تأثیرشود که اگر متغیر نوع راهبرد، یک متغیر ( مالحظه می8جدول )
که گونه شناسی راهبرد از نوع دهد کمتر است و نشان  می 15/1این صورت اعتبار آزمون از 

شود که نوع فرهنگ نیز به عنوان یک متغیر پذیرد. در سطر دوم نیز مالحظه میمی تأثیرفرهنگ 
توان گفت شود. بنابراین میدرصد پذیرفته می 15پذیر )از گونه شناسی راهبرد( با اطمینان تأثیر

ارند و اگر در سازمانی گونه خاصی از متقابل د تأثیرکه گونه شناسی راهبرد و نوع فرهنگ بر هم 
راهبرد اتخاذ شده باشد احتمال بسیاری وجود دارد که در آن سازمان، نوع ویژه ای از فرهنگ 
شکل بگیرد. عکس این حالت نیز صادق است و هر گاه در سازمانی، نوع خاصی از فرهنگ وجود 

مالحظه شد  9یر آن چه در جدول داشته باشد، احتمال بسیاری وجود دارد که راهبرد ویژه ای نظ
 اتخاذ شود.

 
 دیگر. آزمون بررسی تأثیرپذیری متقابل فرهنگ و راهبرد از هم4جدول

اعتبارآزمون تأثیرپذيريمتغیرها آمارهگودمنوکروسکال

 پذیر استتأثیرگونه راهبرد یک متغیر  429/1 192/1

 پذیر استتأثیرنوع فرهنگ یک متغیر  429/1 192/1


منظور بررسی فرضیه پنجم الزم است که به پرسشهای مربوط به تدوین این فرضیه اشاره  به

اتخاذ نوع راهبرد جدید در سطح کسب وکار باعث »شود. فرضیه پنجم چنین بیان می کند که: 
 «تغییر در فرهنگ سازمان می شود.

چند سال گذشته  برای بررسی این فرضیه، از مدیران عامل شرکتها پرسیده شد که آیا در   
تی برای شناسایی سؤاالراهبرد خود را تغییر داده اند یا خیر. در صورت تغییر در راهبرد، از ایشان 

راهبرد قبلی و راهبرد فعلی ایشان پرسیده شد و در صورتی که راهبرد آن شرکت از گونه های 
در زمان قبل و بعد از  مایلز به گونه ای دیگر تغییر یافته بود، ویژگیهای فرهنگی سازمان-اسنو

درصد از موارد، راهبرد شرکتها در شش سال گذشته و  9199تغییر راهبرد نیز پرسیده شد. در 

                                                 
1. Goodman & Kruskal 
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ماقبل آن، از گونه ای به گونه دیگر تغییر یافته بود که با استفاده از آزمون دوجمله ای، پاسخها 
قرار گرفت. از این رو با  تأییداین فرضیه مورد  19129بررسی شد و با میزان اعتبار آزمون 

درصد می توان گفت که در حالت بلند مدت)حداقل شش ساله( اتخاذ نوع راهبرد  15اطمینان 
 جدید در سطح کسب و کار باعث تغییر در نوع فرهنگ سازمان شده است.

گیريبحثونتیجه

رد با پژوهشی که در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند، در بسیاری از موا هایفرضیه
پژوهشهای پیشین و ادبیات موضوعی راهبرد، هماهنگ بودند. تجربه نشان داده است که راهبرد 
وقتی در یک سازمان تدوین می شود، مبتنی بر فضای فرهنگی آن سازمان است و نمی توان 
گفت که راهبرد در خال تدوین می شود. از طرف دیگر، گونه های متفاوت راهبرد، نظیر راهبرد 

، وقتی در سازمانی اتخاذ می شود که فضای فرهنگی آن سازمان، از این گونه راهبردها پیشرو
استقبال کند و از آنجا که در ادبیات موضوعی مربوط به راهبرد آمده است، راهبرد پیشرو، عموما 
همراه با نوآوری است و طبیعی است که با فضای فرهنگی نوآوری هم راستا باشد.همین مسئله 

 سایر انواع فرهنگ و گونه های راهبرد صادق است.در مورد 
اما نتیجه ای که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است احتمال تغییر فرهنگ    

 یک شرکت در اثر تغییر در راهبرد آن است که در این پژوهش، موضوعی نوین به شمار می رود.
رکتهای ساختمانی در ایران، به دلیل شرایط رکودی از نظر انواع راهبردها باید توجه کرد که ش   

به راهبردهایی برای حفظ وضع موجود و یا دفاع از  حاکم بر کشور در سالهای گذشته، عموماً
وکار در میان شرکتهای اند. هم چنین باید توجه داشت که فضای کسبسهم بازار خود روی آورده

تا حدودی رقابتی است و اتخاذ راهبردهایی از سرمایه گذاری در صنعت ساختمان در کشور، نیز 
 نوع تدافعی یا تحلیلگر رد بسیاری از شرکتها در شرایط فعلی دور از انتظار نیست. 

های رایج در مورد فرهنگ را در بندیبه پژوهشگران آتی توصیه می شود که انواع دسته   
. کنندانواع متفاوت فرهنگ بررسی  راهبرد را بر تأثیرچارچوب این تحقیق، با هم مقایسه کنند و 

های هم چنین این پژوهش نتایج ارزشمندی برای محققانی دارد که عالقه مند به بررسی گونه
تواند توجیه مایلز در این پژوهش نمی-مختلف راهبرد هستند و صرف کاربرد گونه شناسی اسنو

متقابل راهبرد و فرهنگ باشد. تأثیرکننده صحت 
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