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 چکیده

 وجود  نیا باتند. ها برای تداوم رشد و سودآوری خود نیازمند تغییر و نوسازی راهبردی هس سازمان     
بر تداوم موفقیت  مؤثرهای اجرای نوسازی راهبردی و عوامل  های محدودی در رابطه با نحوه و چالش پژوهش

سازی نوسازی راهبردی  یکی از مباحث مهم در حوزه پیادههای متوالی وجود دارد.  در اجرای نوسازی
از سوی گیرند.  فق به بازارهای جدید به کار میها برای ورود مو های مدیریت منابعی است که سازمان راهبرد
هایی هستند که لزوماً با مدیریت در مناطق دیگر یکسان  های مدیریت غربی دارای ویژگی تئوریدیگر، 

کنند یافتن  های نامطمئن با نوسانات دسترسی به منابع کار می هایی که در محیط رای سازماننیستند. ب
رو در پژوهش حاضر تالش شده است از  ت وابستگی منابع حیاتی است. از اینهای سفارشی برای مدیری راهبرد

صورت خاص ورود به بازارهای جدید،  طریق مطالعه عمیق یک سازمان موفق در نوسازی راهبردی و به
کنندگان را  شان به منابع و تأمین گیرند تا وابستگی ها در چنین محیطی به کار می های خاصی که بنگاه روش
 ل و یا مدیریت کنند بررسی شود.تعدی
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 . مقدمه1

ها  [. آن13ها برای بقاء و تداوم سودآوری نیازمند رشد، تغییر و نوسازی راهبردی هستند ] سازمان     
قادر خواهند بود مزیت رقابتی خود را در  محور ستمیسی از طریق نوسازی راهبردی و توانمندی نوساز

نوسازی راهبردی، نوسازی در  عمده[. یکی از اشکال 02، 1مواجهه با تغییرات محیطی حفظ کنند ]
المللی است. هرچند نوسازی  سازمان از طریق رشد در بازارهای داخلی و میان وکار کسب دامنه

[، 3و بقاء و رشد آن در محیط متالطم حیاتی است ]راهبردی برای موفقیت بلندمدت سازمان 
بر تداوم  مؤثری دهایبرگ خرمطالعات محدودی در خصوص اجرا و فرایند نوسازی راهبردی و 

یکی از موضوعات مهم در ادبیات نوسازی راهبردی که کمتر موفقیت در آن وجود دارد. در این میان، 
ها برای ورود موفق به  سی به منابعی است که سازمانهای مدیریت دستر شده راهبرد به آن پرداخته 

هایی در ارتباط با این  گیرند. در شرایطی که سازمان با عدم قطعیت ها و بازارهای جدید به کار می حوزه
کنندگان آن منابع  اش به تأمین هایی را برای تعدیل وابستگی کند روش دسترسی مواجه باشد تالش می

 به کار گیرد.
توسعه  یافته با کشورهای در حال  تفاوت در منابع عدم قطعیت در کشورهای توسعه وی دیگر، از س     
های مدیریت  تئوریهای مرتبط در این کشورها تأثیرگذار باشد.  تواند بر سبک مدیریت و تئوری می

ید بر است که لزوماً با مدیریت در مناطق دیگر مشترک نیستند. تأک 3هایی آمریکایی مشتمل بر ویژگی
جای کارکنان سه نمونه از این خصوصیات هستند  فرایندهای بازار، تأکید بر فرد، و تمرکز بر مدیران به

بایست این مسئله را  ها می نیستند و تئوری 0ها ها منحصر به روش دهند این تفاوت که نشان می [01]
شود  ل و مطلوب فرض میمتحده نرما درک کنند و در صورت لزوم از آنچه در کشورهایی چون ایاالت

های میان این  طور کامل تفاوت خواهند به منحرف شوند. هم پژوهشگران و هم مدیران اگر می
بایست خودشان را در بازارهای  یافته درک کنند می را با موارد آشناتر اقتصادهای توسعه 1ها محیط

 [.12ور سازند ] غوطه 1نوظهور
های نامطمئن با نوسانات  هایی که در محیط ه برای سازمانرسد ک ترتیب به نظر می  این به      

برای مدیریت  1ها/راهکارهای سفارشی کنند یافتن راهبرد ها کار می دسترسی به منابع خاص این محیط
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ها در چنین  هایی که بنگاه کند روش وابستگی به منابع حیاتی است؛ و لذا این مطالعه تالش می
کنندگان را تعدیل و مدیریت کنند بررسی  شان به منابع و تأمین بستگیگیرند تا وا محیطی به کار می

 کند.
 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 اجرای نوسازی راهبردی

  نوسازی راهبردی شامل تغییرات قابل .محیطی و نقش منابع بالقوههای  تهدیدات و فرصت
ای هستند  تهدید و فرصت دو سازه [.12وکار، یا راهبرد یا ساختار در سطح بنگاه است ] توجه در کسب

ها و بازارهای  های سازمان و نوسازی سازمان از طریق ورود به حوزه که در تدوین و بررسی راهبرد
شوند  های مدیران به کار گرفته می گیری بندی فاکتورهای محیطی غالب در تصمیم جدید، برای دسته

مستتر دارند و بنابراین محتمل است که شکلی از  ها فوریت و اهمیت را در خود [. هردوی آن03، 31]
[، تهدیدات و 13های تئوریک اوکاسیو ] راستا با استدالل [. هم31عمل سازمانی را موجب شوند ]

( انتظار از دست دادن یا به دست آوردن یک منبع 3بررسی هستند:   ها در قالب دو فاکتور قابل فرصت
فقدان یا  دیگر،  عبارت  (. به0223ورج، سیتکین و باردن، کنترل )ج( احساس کاهش یا افزایش 0و 

های  ها هستند. منابع و روتین کسب منابع و فقدان یا کسب کنترل دو بعد کلیدی تهدیدات و فرصت
[. فرایند نوسازی سازمانی 1سازمانی مسیر سازگاری و تکامل خاص سازمان را تعیین خواهد کرد ]

های  شوند که تحت تأثیر منابع و توانمندی متفاوتی منجر می های سازگاری نهادها به مکانیسم
 سازمانی هستند.

محور به بنگاه   هرچند اهمیت منابع و نقش آن در خلق راهبرد به شکل وسیعی در رویکرد منبع     
چه  اند که اگر نقد قرار داده [ این مسئله را مورد11بحث قرارگرفته است، ففر و ساالنسیک ] مورد

ها اغلب بر فرایندهای داخلی استفاده از منبع  محیط همواره مورد تأکید بوده است ولی تئوریاهمیت 
 [.11اند و نه فرایندهای مرتبط با کسب منابع ] تمرکز کرده

 
های کاری مختلف و رشد موفق به  یک بنگاه برای ورود به حوزه .محیط نهادی و منابع سازمانی
توانند  خطر نیازمند است. روی هم رفته، نهادهای خارجی می بیکم  محیط نهادی حمایتگر و یا دست
عنوان منبع ایده نوسازی مستقیم  . به3کم از سه طریق مؤثر باشند:  بر فرایند نوسازی راهبردی دست

مساعد. حقانیت و ( . ایجاد یک زمینه )نا1. حقانیت بخشیدن و تأمین منابع الزم، و 0یا غیرمستقیم، 
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 مرتبط با بازار و نهادهاست. 3های تحت تأثیر پاسخ مناسب سازمان به منطقاعتماد موردنیاز 
اند و عوامل  [ ادبیات موجود در مورد تغییر سازمانی پایدار را مطالعه کرده2بوچانان و همکاران ]     

ای مرتبط با محیط  ها عوامل فرهنگی، سیاسی و زمینه اند که در میان آن مؤثر بر پایداری را یافته
 (.3اند )جدول  هادین

 
 [2] 0. عوامل نهادی مؤثر بر پایداری3جدول 

 دسته تعریف رئوس مطالب

 فرهنگی های مشترک ها و اولویت اعتقادات، ادراکات، هنجارها، ارزش

 سیاسی نفع و ائتالف قدرت و اثر ذی

 ای زمینه تر شرایط خارجی، پایداری، تهدیدات، هنجارهای اجتماعی وسیع

 
کند؛ اولی به وابستگی  اند را توصیف می ها مواجه ها با آن [ دو نوع فشار نهادی که سازمان11ور ]الی     
ها از نهادهای دیگر. نوع فشارهای  ها به نهادها برای منابع مرتبط است و دومی به استقالل آن آن

تعدادی از  [.31ها اکثراً به منابع یا کنترل مرتبط است ] پیش روی سازمان 1مرتبط با حقانیت
تواند بر دسترسی سازمان به منابع اثر بگذارد یا  پردازان نهادی فشارهای مرتبط با حقانیت که می نظریه

 [.31، 13، 00، 32، 3، 1اند ] بحث قرار داده از آن تأثیر بپذیرد را مورد
های  سخمیانی پا اندازهای نهادی و وابستگی منبع را برای پیش های چشم [ میانش11الیور ]     

های راهبردی ارائه  شناسی از پاسخ گیرد. کار او یک گونه راهبردی به فرایندهای نهادی به کار می
میانی  فعال متغیرند. او ده فاکتور نهادی را برای پیش کاری بیش کند که از تطابق منفعل تا دست می

برابر فشارهای نهادی در  های پیشنهادی جایگزین و درجه تطابق سازمانی یا مقاومت در رخداد راهبرد
[ بحث کرده است که مزیت پایدار یک بنگاه به توانایی آن در مدیریت زمینه 13الیور ] گیرد. نظر می

های مربوط با منابعش بستگی دارد. این زمینه هم شامل فرهنگ داخلی بنگاه است و نهادی تصمیم
قبول ازنظر اجتماعی را تعریف  تصادی قابلهم تأثیرات دولت، جامعه و روابط میان سازمانی که رفتار اق

کنند. او پیشنهاد کرده است که سرمایه منابع و سرمایه نهادی هر دو برای مزیت رقابتی پایدار  می
 حیاتی هستند.
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 درک و برداشت از عدم قطعیت محیطی و کنترل سازمانی بر رفتار راهبردی تأثیرگذار است. از     
رود که در تفسیر و پاسخ به مسائل  این ادراکات تأثیرگذار است انتظار میسازمانی بر   که فرهنگ آنجا

های مختلف احتماالً مسائل راهبردی مشابه را به  های فرهنگی مشاهده شود. فرهنگ راهبردی تفاوت
که  مثال احتمال این  عنوان  دهند چنانچه به ها پاسخ می کنند و به آن های متفاوتی تفسیر می شیوه

صورت بحران و تهدید تفسیر کنند در مقایسه با مدیران دیگر  روپایی التین یک موضوع را بهمدیران ا
 [.11فعال را توصیه کنند ]  تر است که رفتار بیش بیشتر است؛ همچنین محتمل

 
[، 11، 01اندازهای سیستم باز ] هایی از چشم [ میانش11ففر و ساالنسیک ] .وابستگی به منبع

اند  [ را ترکیب و یکپارچه کرده10، 13، 12[، و کارهای تجربی پیشین خود ]33 ،3های قدرت ] تئوری
ها  شوند و چگونه به این محدودیت ها با نیروهای محیطی محدود می تا در این باره که چگونه سازمان

انداز وابستگی به منبع تالش  طور خاص، چشم تر توسعه دهند. به انداز جامع دهند یک چشم پاسخ می
ها زمینه تغییر سازمانی است را ترکیب کند: نگاه تا حدی  است دو نگاه مختلفی که دغدغه آن کرده

 [.10محورتر در مورد روابط و وابستگی میان سازمانی ] تر و قدرت و نگاه سیاسی "ها محیط"استاندارد 
عمال این است که وابستگی به منابع حیاتی و مهم ا 3بنیادی تئوری وابستگی به منبع یک فرض

تواند با نگاه به آن وضعیت وابستگی  ها می دهد و تصمیم ها و اعمال سازمان ها را شکل می سازمان
( محیط خارجی یک 3کند که:  انداز وابستگی به منبع بحث می [. چشم11خاص توضیح داده شود ]

اعمال  ها توان ( این سازمان0های دیگر با عالیق و اهداف خودشان است؛  سازمان شامل سازمان
کننده منابع حیاتی برای عملیات فعلی سازمان  نظر را دارند و بنابراین اگر کنترل قدرت بر سازمان مورد

ای از اعمال سازمانی را بر  [ گستره11باشند ممکن است رفتار آن را محدود کنند. ففر و ساالنسیک ]
ر تئوری وابستگی به منبع اند. درواقع پرسش اصلی مدنظ مبنای این مفروضات تئوریک تفسیر کرده

شوند. بنابراین، پژوهشگران  ها به سازوکارهای میان سازمانی وارد می این است که چرا سازمان
کنند  ها به منابع خارجی را تعدیل می ای از این سازوکارها را که وابستگی وابستگی به منبع گستره

 اند. بررسی کرده
اند رویکردهای سمبولیک  [ موردبحث قرار داده11النسیک ]هایی که ففر و سا اولین گروه راهبرد     

های اطالعات، پنهان کردن اعمال  برای مدیریت تقاضاهای متعارض است: محدود کردن جریان
دهی به ادراکات مخاطبان  ها دانستن، یا کار فعاالنه برای شکل برانگیز، دیگران را مقصر آن بحث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Resource Dependence Theory (RDT) 
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 [.10خارجی ]
توانند برای  ها می کند که بنگاه های عملی ارائه می انداز فهرستی از راهبرد عالوه، این چشم به     

های خارجی را از  کنند محدودیت ها تالش می کارگیرند. سازمان های خارجی به مدیریت محدودیت
توانند برای کسب کنترل بیشتر بر محیط و بهبود شانس  ها می طریق تغییر مرزهایشان جذب کنند. آن

است.  3تر رشد از طریق خرید که یک گزینه محدودکننده رت ارگانیک رشد کنند درحالیصو بقاء به
منظور پایدارسازی مبادالت حیاتی مجدداً ساختاردهی  هایش را به دهد وابستگی ادغام به بنگاه اجازه می

ی ساز که یکپارچه دهند درحالی های ناشی از رقابت را کاهش می های افقی عدم قطعیت کند. ادغام
دیگر،  عبارت اش دارد رها شود. به هایی که بنگاه هدف با شرکای مبادله تواند از وابستگی عمودی می

اند  شده  عنوان یک محرک کلیدی برای ادغام و خرید شناسایی های متقابل میان بنگاهی به وابستگی
را فراهم  های مطلوب کننده منبع دسترسی بلندمدت به ورودی [ چراکه خرید یک تأمین13، 11]

دهی و اجرای راهبرد مشترک را تسهیل  دهد و شکل کند، پایه دانش سازمان را گسترش می می
مانند  –های غالب دیگر  [. ایجاد تنوع در مقابل عدم قطعیت ناشی از وابستگی به سازمان33کند ] می

مان جذب شود، تواند به وسیلۀ ساز که در غیر این صورت نمی -ای قدرتمند واحد  یک شریک مبادله
سازی و ظرفیت که در ادغام و خرید معمول  کند. برای اجتناب از مشکالت یکپارچه می 0ایجاد میانگیر

[. در 33کنند ] کردن تولید منابع الزم را انتخاب می 1سپاری ها گاهی گزینه درون [، سازمان13هستند ]
عنوان ابزار هماهنگی، برای کسب  های ارتباطاتی را به ها پل ها بنگاه یک گروه دیگر از راهبرد

کنند. گزینه دیگر ملحق  های دیگر ایجاد می با سازمان 1اطالعات، کسب حقانیت، و/یا ابزار همکاری
ها دسترسی به اطالعات و کمک در  وکار است که برای بنگاه های کسب ها یا گروه شدن به انجمن

گذاری مشترک  تر ورود به سرمایه دکنندهکنند. یک گزینه محدو استانداردسازی محصول را فراهم می
 یا اتحادهای راهبردی دیگر است.

ها برای تسهیم  های همکاری میان سازمانی بر توانایی آن که توضیحات اقتصادی این فرم درحالی     
بر متمرکز است، کنترل  های هزینه ریسک و افزایش دسترسی به سرمایه الزم برای انجام پروژه

دهد که این اتصاالت میان سازمانی به کاهش عدم قطعیت و بهبود پایداری از  میخارجی پیشنهاد 
های مشترک دسترسی بلندمدت به  گذاری کنند. اتحادها و سرمایه طریق مبادله اطالعات نیز کمک می

ها و  های بنگاه برای توسعه توانمندی توانند فرصت که می کنند؛ ضمن این منابع شرکا را تسهیل می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Acquisition 
2. Buffer 
3. In-source 
4. Co-optation 
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[. فرم دیگر اتصاالت 33، 0گذاری در پایه منابع مرتبط بهبود دهند ] ت جدید را بدون سرمایهمحصوال
اند که یک  [ پیشنهاد کرده11است. ففر و ساالنسیک ] 3های متصل مدیره  میان سازمانی هیئت

تواند عدم قطعیت را از طریق دعوت از یک نماینده بنگاه دیگری که منبع ایجاد  سازمان می
ها انتظار دارند که این کار در آن سازمان  مدیره خود مدیریت کند. آن  ت است به هیئتمحدودی

های مهم را از  کننده مدیره هماهنگی با تأمین  منفعتی در بقای سازمان وابسته ایجاد کند. اتصال هیئت
ن دو گیرندگا دهد و هماهنگی میان تصمیم طریق ایجاد یک واسطه برای مبادله اطالعات بهبود می

 [.33، 11دهد ] سازمان را افزایش می
آخرین راهبرد برای مدیریت وابستگی، خلق فعاالنه محیط از طریق اعمال سیاسی است. اگر      
ها قادر نباشند عدم قطعیت و وابستگی را کاهش دهند، از طریق وضع یا تغییر قوانین دولتی به  بنگاه

[. دولت یک منبع کلیدی دیگر وابستگی 10فت ]تر خواهند ر دنبال خلق یک محیط جدید مطلوب
ها،  گذاری مانند قوانین دولتی، یارانه های مختلف قانون هاست. دولت از طریق فرم برای سازمان

توجهی در تعیین فضای رقابتی اقتصاد یا صنعت بازی  های مالیاتی نقش قابل ها و سیاست تعرفه
چنین . دولت همکننده کلیدی نیز هست تری یا تأمینها دولت یک مش کند. برای بسیاری از بنگاه می
ها داشته باشد که به آن توانایی اثرگذاری بر  تواند مستقیم یا غیرمستقیم جایگاه مالکیتی در بنگاه می

ها حقانیت  ها به سازمان دهد. در کنار کنترل مواد و منابع دولت مسائل حاکمیت شرکتی را می
ای از منافع پیچیده و بعضاً رقیب تعادل برقرار  بایست میان مجموعه ها می بخشند. ازآنجاکه دولت می

که دولت یک فعالیت سازمانی خاص را حمایت کند،  رود که مالحظات سیاسی بر این کنند انتظار می
 [.10به آن مجوز بدهد یا آن را منع کند تأثیر زیادی دارند ]

[ به 11ای که ففر و ساالنسیک ] ه روی پنج گزینهشد [ کارهای انجام01هیلمن، وایترز و کالینز ]     
( 3اند از:  اند که عبارت دهند را خالصه کرده ها برای حداقل کردن وابستگی محیطی پیشنهاد می بنگاه

گذاری مشترک و دیگر ارتباطات میان سازمانی )مانند  ( سرمایه0سازی عمودی،  ادغام و یکپارچه
های تحقیقاتی، توافقات بازاریابی مشترک،  و توسعه، کنسرسیوماتحادهای راهبردی، توافقات تحقیق 

 ( جانشینی مدیر اجرایی.1( عمل سیاسی، و 1مدیره،  ( هیئت1کننده(،  تامین-روابط خریدار
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Interlocking directorates 
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هایی که در  این ذکر شد برای سازمان از چنانچه پیش .پژوهش پرسشمدل مفهومی و 
متالطم و در پی آن نوسانات دسترسی به منابع کار های نامطمئن با فضای اقتصادی و سیاسی  محیط

مدل  3های سفارشی برای مدیریت وابستگی به منابع حیاتی است. شکل  کنند یافتن راهبرد می
 دهد. مفهومی پژوهش حاضر را نشان می

توجه است پاسخ به  با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران آنچه در این پژوهش مورد     
ها یا  اش به منابع چه تاکتیک یک سازمان ایرانی برای تعدیل وابستگی سش است که:این پر
 گیرد؟ فردی را به کار می  به های منحصر راهبرد

 
 

 
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش3شکل 

 
 تحقیق شناسی روش. 3

پژوهش، های ( نوع پرسش3[ سه شرط را برای انتخاب روش پژوهش بیان کرده است: 11یین ]     
که آیا پژوهش بر رخدادهای تاریخی  ( این1( میزان کنترلی که پژوهشگر بر وقایع رفتاری دارد، 0

 تأکید دارد یا بر رخدادهای معاصر.
 3رسش های چگونگی و چرایی در شرایطی که زمینهپیک رویکرد مناسب پژوهش برای پاسخ به      

 مدنظرینه خاص زما در شرایطی که بررسی یک یر به سزایی دارد یتأثی تحقیق هاپرسشبر پاسخ 
[. در موردکاوی 11ندارد، موردکاوی است ] مطالعه موردیده پدمحقق است و محقق کنترل چندانی بر 

تر کمک خواهد  وجود خواهد داشت که به توسعه یک تئوری غنی 0متعدد دادهامکان استفاده از منابع 
 داشت.نگر وجود خواهد  کرد و امکان یک بررسی کل

در این پژوهش برای تکمیل تئوری موجود، روش  شده  انتخاببا توجه به توضیحات فوق، روش      
سازی  کاوی برای مفهوم شده در مورد  یآور جمعهای تجربی  است که از داده 1یافته  موردکاوی توسعه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Context 
2. Triangulation 
3. Extended Case Method 

 اقتصادی-تالطم محیط سیاسی

 

 
 ماهیت نهادهای محیطی

 

 نوسانات دسترسی به منابع
های تعدیل  استراتژی

 وابستگی به منابع

اجرای موفق 
 نوسازی استراتژیک
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 مشاهده[. این روش نخستین بار با تمرکز بر 1کند ] مجدد و گسترش یک تئوری استفاده می
های کیفی دیگر نیز به کار  است ولی بعدها محققان آن را در پژوهش شده  دادهمشارکتی توسعه 

 3های متعدد مواجهه میان داده و تئوری در هر تکرار [(. این رویکرد شامل سیکل32اند )مانند ] گرفته
این  واقع درکند.  ها هدایت می های بیشتر و گسترش مفاهیم و تئوری است که محقق را به سمت داده

است: میان مرور ادبیات و تحلیل داده، و میان تحلیل داده و گردآوری  0مداوم مبادلهروش شامل دو 
 شده  استفاده 1شده  یجاسازی تک مورد مطالعهداده. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر از روش 

موفق نوسازی راهبردی  مونهنو در آن چند  شده  انتخاباست. به این معنا که یک سازمان موفق 
 .اند گرفته قرار مطالعه موردو  اند شده  انتخاب

 
هدف انتخاب یک سازمان موفق )به معنای رشد و سودآوری به مدت  با .پژوهش نمونهجامعه و 

کم ده سال( که در آن چندین مورد نوسازی راهبردی اتفاق افتاده و امکان گردآوری داده برای  دست
عنوان  نامیم به شرکت آلفا می پس آن را  این ته باشد، یک سازمان فعال ایرانی که ازها وجود داش آن

شرکت گرفته است.  بررسی اولیه قرار مطالعه، مورد عنوان سازمان مورد کاندیدای انتخاب به

و پس از  کردهآغاز  3123های آبی از سال  پیمانکار اصلی نیروگاه عنوان بهفعالیت خود را  آلفا
های مرتبط با آب  های خود را در سایر زمینه ، فعالیت10و  13های  دازی چند طرح بزرگ در سالان راه

صنایع  ،نفت، گاز و پتروشیمی، های حرارتی )گازی و سیکل ترکیبی( های نیروگاه و انرژی شامل طرح
ل فعالیت سا 33این شرکت طی  ریلی و مدیریت انرژی در داخل و خارج از کشور توسعه داده است.

های حوزه انرژی  انجام پروژه –های مرتبط با توانمندی کلیدی خود  توجهی به حوزه خود توسعه قابل
های  لحاظ رشد نمونه مناسبی برای بررسی است. بررسی صورت داشته و از -صورت کلیدتحویل  به

میلیون دالر در  3023دهد که مبالغ قراردادهای در دست اجرای این شرکت از  مالی آن نیز نشان می
آنجاکه موارد نوسازی راهبردی  رسیده است. از 3113میلیون دالر در سال  1222به  3123سال 

متعددی نیز در آن اتفاق افتاده که شرایط مطالعه در قالب تحلیل چندین نوسازی راهبردی منتخب را 
صورت عمده  این پژوهش بهرسد آلفا گزینه مناسبی برای مطالعه باشد. در  کند، به نظر می فراهم می

هایی  نمونه عنوان به "ورود به بازار تاجیکستان"و  "نفت و گاز و پتروشیمی حوزهورود به "دو نوسازی 
 .اند قرارگرفتهی موردبررساز نوسازی راهبردی موفق در سازمان آلفا 
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منابع داده  کاوی برای افزایش روایی پژوهش و کمک به توسعه تئوری از در مورد .آوری داده جمع
آوری داده  جمع شیوه دواز عمدتاً شود. در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق  استفاده میمتعدد 

 :شده است  استفادهزمان  هم طور به
 های درون سازمان بررسی و مطالعه اسناد و مدارک، سوابق، و گزارشـ 
 با افراد در سطوح مختلف سازمان مصاحبهـ 

های آرشیوی بوده است. برای گردآوری داده  آوری داده، بررسی و مطالعه دادهمرحله نخست گرد     
 331های مالی ساالنه،  صورت 3132تا  3123های  داده در فاصله سال  های رخ در مورد نوسازی

 3113، ماهنامه سازمان از پاییز 3133تا  3113های  جلسه کمیته تعالی سازمانی متعلق به سالصورت
ریزی راهبردی، تاریخچه مکتوب سازمان و اسناد مکتوب  های مرتبط با برنامه ، گزارش3133تا پاییز 

 اند. گرفته بررسی قرار ها مورد دیگر مانند بروشورهای سازمان و ارائه
یافته با افراد در سطوح مختلف سازمان بوده است.  ساختار های نیمه مرحله دوم انجام مصاحبه     

سازی  شده است که طی پیاده  عنوان شرکت وابسته انجام های آلفا و بتا به مانمصاحبه با افرادی از ساز
لحاظ جایگاه سازمانی نیز در  اند و از داشته های هدف در سازمان حضور کم یکی از نوسازی دست

ها بوده و دیدی جامع نسبت به فرایند تغییر داشته باشند.  گیری اند که در جریان تصمیم موقعیتی بوده
ها در دو دور  شده است. مصاحبه  برفی استفاده گیری گلوله دسترسی به افراد مطلع از روش نمونه برای
های دور دوم در قالب دورسخنی  صورت رودررو و مصاحبه های دور اول به اند. مصاحبه گرفته  انجام
به با شده است. دور اول شامل هفت مصاحبه، دو مصاحبه با مدیرعامل سابق و پنج مصاح  انجام

معاونین و مدیران سازمان بوده است. دور دوم شامل ده مصاحبه بانه معاون و مدیر و یک کارشناس 
 بوده است.

ها تکمیلی در هایی حاوی پرسش نامه شده پرسش  آوری های جمع در مواردی نیز برای تکمیل داده     
 گرفته است. شوندگان قرار اختیار مصاحبه
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کاوی پیشنهاد  های حاصل از مورد [ پنج روش را برای تحلیل داده11یین ] .ها روش تحلیل داده
های منطقی و سنتز میان  های زمانی، مدل ، تحلیل سری0، ساخت توضیح3کند: مطابقت الگوها می

کد و تم در تحلیل اشاره  کاوی به استفاده از [ در بحث ساخت تئوری از مورد31. آیزنهارت ]1موردی
 کند. می

تر  این پژوهش ترکیبی از این دو به کار گرفته خواهد شد به این صورت که برای مطالعه دقیقدر      
 شده است. به  مشاهده در موردها و ارائه توضیح، از روش تحلیل تم و کدگذاری استفاده  الگوهای قابل

ند تا امکان ا صورت مکتوب درآمده شده از منابع مختلف به  های گردآوری ترتیب که کلیه داده  این 
 کارگیری سطوح مختلف کدگذاری فراهم شود. به
 
 ها هیافت لیتحل. 4

 مدیریت منابع تحت شرایط عدم قطعیت

گیری فرم متفاوتی  های فرهنگی موجب شکل ناپایداری محیط و تفاوت .تفاوت در سبک مدیریت
خواهند در چنین  سو می هایی که از یک شده است. سازمان توسعه  حال دراز مدیریت در کشورهای 

های  المللی رقابت کنند با چالش کنند در بازارهای میان محیطی کار کنند و از سوی دیگر تالش می
مدیران آلفا گاهی سبک  گفتهبایست با شرکایی کار کنند که بنا به  ها می شوند. آن متعددی مواجه می

یک برای روش مدیریت کالسیک در های کالس جنگ استعارهمدیریت هیئتی یا نظامی دارند. اگر ما از 
ی یک جنگ پارتیزانی نوع بهالذکر  های فوق یافته استفاده کنیم مدیریت در محیط  کشورهای توسعه

های مدیران آلفا نشان  یسه میان این دو سبک مدیریتی را بر اساس گفتهمقا 0خواهد بود. جدول 
 دهد. می
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 در مقابل آلفا به عنوان یک سازمان فعال )پیمانکار عمومی( در ایران یافتهههای فعال در کشورهای توسع سازمان. 0جدول 

 جنگ کالسیک جنگ پارتیزانی

آمادگی برای تغییرات ناگهانی محیطی/کار تحت شرایط عدم 
 قطعیت، ناپایداری و ابهام

 کار در یک محیط نهادی پایدار

 ریزی بلندمدت برنامه مدت ریزی کوتاه برنامه

 پیمانکار شفاف بودن مسئولیت کارفرما و ت مسئولیت کارفرما و پیمانکارعدم شفافی

 کند کارفرما اعمال خود را کنترل می پیمانکار بعضاً ناچار است اعمال کارفرما را کنترل کند

 شناسد کارفرما اصول و استانداردهای مدیریت کالسیک را نمی
کارفرما به اصول و استانداردهای مدیریت کالسیک 

 یبند استپا

بایست از  شرایط غیرمنطقی کارفرما مانند کمبود نقدینگی می
 سوی پیمانکار مدیریت شود

 میانی است شرایط کارفرما منطقی و قابل پیش

 منبع عدم قطعیت: فنّاوری/بازار ها/اقتصاد منبع عدم قطعیت: سیاست

عنوان یک میانگیر برای تقلیل آثار نامطلوب  منابع آزاد به
رود و نیز سازمان را در تخصیص  ای محیطی به کار میه تالطم

 کند پذیر می ها انعطاف زمان و انرژی بیشتر برای پروژه

برای نوآوری و توسعه داخلی  تواند می 3منابع آزاد
 استفاده شود

ها،  های دولتی )مانند بانک ها و بخش همکاری با سازمان
 تجربه شهرداری، سفارت( کم

های دولتی )مانند  و بخش ها همکاری با سازمان
 ها، شهرداری، سفارت( باتجربه بانک

 

 دهد: ها در ایران را شرح می یکی از مدیران شرکت بتا چالش پیش روی آن
ها تطبیق  کنیم خودمان را با نیازهای آن ... چالش دوم ناپایداری در سطح کارفرما است. ما تالش می"

گیری  تصمیم حوزهوند که این به معنی ناپایداری در ش دهیم ولی پس از مدتی کارفرماها عوض می
و تقاضاهای غیرمنطقی دارند که ما  اند ناآگاهکارفرماست. سومین چالش داشتن کارفرماهایی است که 

کنند؛ به همین دلیل با  ین میتأمها منابع مالی را  ها تطبیق دهیم چون آن بایست خودمان را با آن می
 ."اید حل شودیک پارادوکس مواجهیم که ب

یر فاکتورهایی مانند محیط نهادی، تأثرسد سبک مدیریت نوسازی راهبردی تحت  به نظر می     
( 3/قانونی1، قهری1، هنجاری1/شناختی0وژی/مذهب است. محیط نهادی )تقلیدیلفرهنگ ملی و ایدئو

از جایگاه  رمتأثخود  نوبه بههای دولت است و این دو نیز  یر شرایط اقتصادی و سیاستتأثتحت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Slack 
2. Mimetic 
3. Cognitive 
4. Normative 
5. Coercive 
6. Regulative 
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 ژئوپلیتیک و منابع طبیعی کشورند.
 دهد: طور که یکی از مدیران آلفا شرح می همان

شناسیم.  مدیریت نمی عنوان بهشناسند ما  مدیریت می عنوان بهدیگران  آنچهمشکل ما این است که "
المللی  نی یک چارچوب مشخص دارد که بسیار مشابه استانداردهای بیده سازمانآلفا برای مدیریت و 

یم کارکنخواهیم با کارفرمای داخلی  اند ولی وقتی می یم و رضایت داشتها کارکردهها  است ما با خارجی
 ."های استاندارد نیست چارچوب بر اساسوجه استاندارد و  یچه بهها  سبک مدیریت آن

 
تحت شرایط عدم  نیتأم رهیزنجرشد در بازارهای خارجی و مدیریت دریافت منابع در 

های خارج کشور در  در رابطه با پروژه خصوصاًین تأمیره زنجمدیریت دریافت منابع در  .عیتقط
ی، این عدم طورکل بههای خاص است.  محیطی با عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی نیازمند تاکتیک

 یرگذارند. مورد اولتأثین تأمیند عمده بر فرایند فرا یرزهای بالقوه از طریق دو  ها و ریسک قطعیت
 دهد: که یکی از مدیران آلفا شرح می انتقال پول است. چنان

خواهیم به یک شرکت که به ما خدمات مهندسی ارائه  . گاهی ما میاند دودستهمشکالت انتقال پول "
خواهیم قیمت یک تجهیز که شرکتی برای ما ساخته  کرده پول پرداخت کنیم. زمان دیگری می

 ."بپردازیم
های خارجی را خارج  ن مشکل این است که سازمان پول مربوط به اجرای پروژهای حل راهبهترین      

با یک کارفرمای اصلی، یک پیمانکار عمومی و  مگا پروژهتر، یک  کلی صورت بهکشور دریافت کند. 
های مختلف را در پی خواهد داشت.  های مالی میان سازمان تعدادی پیمانکار فرعی تعدادی تراکنش

خارج از کشور دارد  پروژهکند و  کار می یاسیسهای  ه تحت عدم قطعیت و محدودیتبرای سازمانی ک
زمانی که  خصوصاًهای مالی سطحی از ریسک به همراه خواهد داشت  هر یک از این تراکنش

های بالقوه،  ها و ریسک خواهد به یک شرکت خارجی انتقال پول انجام دهد. برای کاهش این تنش می
ها را  تعداد تراکنش"د از طریق انتقال مستقیم پول از کارفرما به پیمانکار فرعی کن سازمان تالش می

 ."تا حد امکان کاهش دهد
 دهد: که یکی از مدیران بتا شرح می مزایایی نیز به همراه خواهد داشت چنان حل راهاین 

و منابع آن برد که میزان آن به نیروی انسانی  که هر تراکنش در هر سازمان زمان می ییازآنجا"
ها و کارمزدی که باید برای هر تراکنش  سازمان بستگی دارد شما ممکن است عالوه بر ریسک

 ."متحمل شوید زمان را هم از دست بدهید
جویی در وقت  کند بلکه موجب صرفه ریسک را تعدیل می تنها نهها  بنابراین کاهش تعداد تراکنش     
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 شود. و پول سازمان نیز می
های یکی از مدیران، با توجه به روابط سیاسی  گفته بر اساساست.  ونقل حملمهم  مسئلهدومین      

ی ونقل حملهای  تواند حمل شود، شرکت نوع محصوالتی که می"هایی روی  احتمال دارد محدودیت
توانند خدمات بیمه برای کاالهایی که  هایی که می ها کار کند، و نیز شرکت تواند با آن که سازمان می

تواند از طریق همکاری با فورواردرهای  وجود داشته باشد. این مشکل می "شوند ارائه کنند حمل می
 المللی حل شود. بین
کنند شکل  هایی مانند آلفا و شرکایشان برای مدیریت این فرایند استفاده می تاکتیکی که سازمان     

 های تست شده است. دادن همکاری بر مبنای راه
های واسطه استفاده کردیم  که ما از سیستم بعد از این مثالًگیرد  های خاص شکل می بعضی همکاری"

های خارجی خود را  کنند، حساب را دنبال می حل راهها نیز این  و شرکای ما سهولت آن را دیدند آن
خواهد پول را دریافت کند برقرار  کنند یا سیستمی میان بانک خود و کسی که می تقویت می

 "کنند.. می
اگر یک فورواردر بداند که یک مسیر خاصی که استفاده کرده اوکی است آن را برای  ونقل حملدر "یا

 ".دهد های بعدی مدنظر قرار می حمل
 دهد. های مدیریت آن را ارائه می یرات ناپایداری و راهتأثای از  خالصه 0شکل 

 

 

 
 های مرتبط ناپایداری و تاکتیک عمده. آثار 0شکل 
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های ناپایدار گاهی همراه با  کار در محیط .بازار داخلی و تعدیل وابستگی محیطی/نهادیرشد در 
 کند: ها را بیان می ای از این چالش مشکالتی است که چندان منطقی نیستند. یکی از مدیران آلفا نمونه

ح است این منطقی نیست که شما قرارداد داشته باشید ولی کارفرما پول شما را پرداخت نکند. واض"
شود. به دلیل وضعیت  رود و از چارچوب منطقی خارج می که در این شرایط روابط شما خوب پیش نمی

پذیرند که شما به خاطر نبود پول  ترها می برخی از قدیمی ندارند  پولفعلی کشور خیلی از کارفرماها 
هایی که منطق و  ی آنهای نفتی ول اند مانند شرکت هم دیده را شما رزومهید کارکنتوانید خوب  نمی

گویند کاری انجام شود  کنند که وقتی می کمتری دارند و وابسته به برخی نهادها هستند فکر می سابقه
ها هم  کاری مرتبط هم ندارید آن سابقهها را شکل دهید  توانید رابطه با آن باید انجام شود شما نمی

پروژه دارید و  تا پنجا وقتی پول برسد. ولی شما ید تکارکنگویند ما انتظار داریم شما  منطق ندارند. می
اند. ما  گویند هیچ عملکرد مثبتی از آلفا ندیده ها می یجه آندرنتتوانید این هزینه را تقبل کنید  نمی
مدیره  یئتهاید چون یک سری روابط در سطوح باالی  دهیم که شما پول ما را نداده یاط پاسخ میبااحت

 ."نتیجه آسیب دیدن روابط است حالهر بهو سهام وجود دارد. 

بوده  32ها یکی از مشکالت آلفا در سال  پروژه موقع بهین منابع مالی تأمکمبود نقدینگی و عدم      
 (.3132یته تعالی سازمانی، کم جلسهورتصاست )

رما اش را به منابع مالی که باید از سوی کارف کند وابستگی در چنین محیط نهادی، آلفا تالش می     
بخش حیاتی از  بهسپاری نکردن  ین شود کمتر کند. راهبردی که آلفا استفاده کرده است برونتأم

اش در ایران  یاصلیکی از مدیران، آلفا را با رقیب  چنانچهین خدمات یعنی مهندسی است. تأمفرایند 
 کند: مقایسه می

ندارد بنابراین باید کار مهندسی  مهندسی گروهاز آلفا است  تر بزرگمالی  ٔ  یهبن ازنظرشرکت ام که "
سپاری کند و بابت آن پول بدهد. این در مواقعی که وضعیت مالی مناسب نیست  را برون

تواند کار مهندسی  خوب دارد بنابراین می گروهکند. ولی آلفا یک  هایی را تحمیل می محدودیت
کند. ولی  یمندسان را پرداخت حقوق مه هرحال بهمشکالت مالی انجام دهد چون  ها را در زمان پروژه

 ."مانند یبازمیه مهندسی و مالی ندارند اگر پول دریافت نکنند از حرکت بنهایی که  شرکت
سپاری وابستگی را افزایش  در زمانی که عدم قطعیت زیادی در مورد منابع مالی وجود دارد برون    
نامطمئن سیاسی و اقتصادی از راهبرد  یک سازمان فعال در یک محیط عنوان بهدهد. بنابراین آلفا  می

برای مدیریت و کنترل سطح وابستگی به کارفرما برای منابع  "یس یپ یایره زنجسپاری سر  درون"
 کند. مالی استفاده می
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 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

ها  [ پنج گزینه را که بنگاه11این شرح داده شد، ففر و ساالنسیک ] از  یشپطور که  همان     
اند. هیلمن، وایترز و کالینز  یرند پیشنهاد کردهکارگ بهانند برای کمینه کردن وابستگی محیطی تو می

توانند برای  ها می های آتی از کشف اعمال دیگری که بنگاه اند که پژوهش [ پیشنهاد کرده01]
در  سپاری ، برونمثال  عنوان  بهمدیریت/کاهش وابستگی به محیط انجام دهند منتفع خواهند شد. 

حال تحقیقاتی که تئوری وابستگی به منبع را در مدیریت   ینا باتر شده است  های اخیر رایج سال
شده در ادبیات موجود بر مبنای  یشنهادپهای  یرند حداقل است. اغلب راهبردگ کار بهین تأمیره زنج

یران، ها هستند. در فضای کاری کشورهایی چون ا گیری صورتی از همکاری میان سازمان شکل
زدایی(  سیاست تنش مثال  عنوان بههای خارجی ) بودجه و رویکرد دولت( و سیاست)های داخلی  سیاست

های خارج  های بیشتر، یافتن پیمانکاران فرعی خارجی مناسب، گرفتن پروژه هر دو بر کسب پروژه
دی و تفاوت در اقتصا-ترتیب، فضای متفاوت سیاسی ینا بهیرگذارند. تأثکشور، و تسهیل انتقال پول 

، اند گرفته قرار مطالعه مورداین  از  یشپماهیت عدم قطعیت در ایران در مقایسه با کشورهایی که 
هایی  ای که سازمان راهبرد ها شود. گیری انواع متفاوتی از همکاری میان سازمان تواند موجب شکل می

گیرند،  ک و هزینه به کار میین و کاهش ریستأمیره زنجمانند آلفا در چنین محیطی برای مدیریت 
ها بر  حل است. این راه ونقل حملشده در انتقال پول و   های تست حل دهی همکاری برمبنای راه شکل

گیرند. بنابراین  المللی شکل می. کار با فورواردرهای بین0های مالی و  . کاهش تعداد تراکنش3مبنای 
کارفرما، پیمانکار عمومی و پیمانکاران  –ت یره فعالیزنجهای مختلف  ها میان بخش این همکاری

ین اسازی  گیری هستند. پیاده قابل شکل ونقل حملهای  ها و شرکت و نیز بانک –فرعی در این مورد 
انتقال پول و  حوزههای اجرایی سازمان در  ها نیازمند انجام نوسازی در فرایندها و روش حل راه

 ست.مدت ا حل میان یک راه عنوان به ونقل حمل
وابستگی به منابع  مسئلهسپاری  اند که درون [ شرح داده33افزون بر این، دریس و هاگنس ]     

ین محصوالت یا خدماتی که سازمان تأمیماً از طریق ساخت توانمندی داخلی برای مستقخارجی را 
لت [. در این حا12، 03دهد ] کنندگان محیطی است هدف قرار می ینتأمها وابسته به  برای آن

[، کسب جزئی یک 12های داخلی ] کسب منابع برای تکمیل توانمندی صورت بهتواند  سپاری می درون
[ تعریف شود. 12توانمندی داخلی ] توسعهمنبع از سازمان خارجی، و/یا کسب منابع خارج از بازار برای 

و کاراتر  اتکا  قابلین منبع خارجی و تأم رابطهسپاری نه از طریق ساخت یک  ترتیب درون  ینا  به
[ استقالل 11یان است ]ب  قابل[ بلکه از طریق مکانیسمی که با منطق ایجاد میانگیر 31کردن آن ]

های  ین ورودیتأمتوانند نوسانات بالقوه در  ها می دهد. طبق این منطق، سازمان سازمانی را بهبود می
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در زمان نیاز بتواند در فرایند تولید که  ینحو بهها  حیاتی از محیط را از طریق درونی کردن تولید آن
پذیری بیشتری در فرایند تخصیص  [. این به سازمان انعطاف11یه سازمان جای بگیرد تعدیل کنند ]اول

چنین  عالوه به[. 12ین شود ]تأمکه الزم باشد نیازهای بازیگران خارجی  دهد بدون این منابع داخلی می
راه مناسب مواجهه   یک عنوان بهتواند توسط بازیگران خارجی  پاسخ سازمانی به وابستگی به منابع می

یک پاسخ سمبولیک  عنوان بهزمان  هم صورت بهکه بتواند  ینحو بههای خارجی تعبیر شود  با محدودیت
سپاری سازمان هدف را به بازیگران خارجی  درون ازآنجاکه[. ولی 11به فشارهای نهادی تعبیر شود ]

به  0ها و نهادهای خارجی مشروع از سازمان 3ای برای سرریز حقانیت اند واسطهتو کند، نمی مرتبط نمی
 سازمان هدف باشد.

یه اولهای  سپاری کردن حلقه ها ممکن است راهبرد درون دهد که سازمان پژوهش حاضر نشان می     
بالقوه، بلکه به کنندگان  ینتأمین خدمات توسط تأمیره فعالیت خود را نه به خاطر نوسانات تقاضا یا زنج

که قادر نیست منابع الزم را به شکل  –کارفرما  –کننده منبع دیگری  ینتأمدلیل وابستگی سازمان به 
شده ولی با   یک راهبرد تثبیت عنوان بهسپاری  ترتیب درون  ینا  بهیرند. کارگ بهین کند تأمی اعتماد قابل

کنندگان به کار  برای تعدیل وابستگی به تأمین حل )راهبرد( بلندمدتراه  عنوان یک منطقی متفاوت به
 شود. گرفته می

شان به منابع ممکن است  ها برای مدیریت دسترسی ترتیب، در شرایط عدم قطعیت سازمان  این  به     
گیری  کارگیرند. تئوری رفتاری تصمیم های مشابه را با منطقی متفاوت به های متفاوت یا راهبرد راهبرد

کند  ید که سازمان در شرایط عدم قطعیت و برای اجتناب از آن، مسیری را دنبال میگو سازمانی می
ها نیز در  اطمینانی به بهای ارزش مورد انتظار اجتناب کند. تبانی میان سازمان که از ریسک و بی

چنین شرایطی اغلب نه برای سود بیشتر بلکه باهدف کاهش عدم قطعیت است. فرهنگ ملی بر 
گیری مدیریتی و هم از طریق تأثیر برنهادهای رسمی  نگاه هم از طریق تأثیر بر تصمیمپذیری ب ریسک

الذکر برای یک سازمان ایرانی با  ترتیب منطق غالب در شرایط فوق این [. به13کشور اثرگذار است ]
ک یعنی ممکن است جای کاهش هزینه، کاهش ریسک است. ی [ به01اجتناب از عدم قطعیت باال ]

ط مختلف تفاوت یری در شرایگ میا نباشد ولی مبنای تصمیباشد  استفاده  قابلدر هر دو حالت راهبرد 
ها برمبنای  ری همکارییگ ا انتقال پول شکلیو  ونقل حملل است که در بحث ین دلیدارد. به هم

ن روش برای هر مورد. در بحث کاهش تعداد یتر نهیهز  کم لزوماًاست و نه  شده  تستهای  روش
ط مختلف قابل حصول است ولی یم تراکنش در شرایمستق هزینهز هرچند کاهش یهای مالی ن کنشترا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Legitimacy spillover 
2. Legitimate 
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مانکار جزء و کارفرما یان پیم نشت اطالعات قرارداد گری مانندیهای د نهیهز ها کاهش تعداد تراکنش
بحث رد. یپذ سک میینه را برای کاهش رین هزیت ایط عدم قطعیرا به همراه دارد که سازمان در شرا

ق قابل ین طریز به همیمهندسی ن های فعالیت کردن سپاری درون روی انسانی ثابت در حالتین هزینه

 .ح استیتوض
ها برای جذب  و پروژه وکار کسبپورتفولیوی  توسعهاش در  های باال آلفا از توانمندی در کنار راهبرد     

ت اقتصادی در سطح کالن ناچار به های دیگر که به دلیل وضعی یفیت از سازمانباکنیروی انسانی 
اند استفاده کرده و بدین ترتیب یک تهدید را به فرصتی برای خود تبدیل کرده  سازی شده کوچک

 است.
های مدیریت دسترسی به منابعی را بیابد که تالش  پژوهش حاضر تالش کرده است راهبرد     
و فعال در هر دو بازار داخلی و  توسعه  حال درشده در یک کشور   یستأسهای  کنند برای سازمان می

های  ها در محیط هایی که بنگاه ها و تاکتیک حال یافتن راهبرد  ینا باخارجی وابستگی را تعدیل کنند. 
گیرند  با شرایط سیاسی و اقتصادی خاص برای مدیریت و کاهش وابستگی به محیط به کار می

 است.ادبیات حوزه بسیار ارزشمند  توسعهبرای  همچنان
ی و دانش فنی، و سیستم و فنّاورهایی مانند آلفا منابع مالی، انسانی،  ترین منابع برای سازمان مهم     
های مطالعه نشده در ادبیات مربوط به عدم توجه کافی به اثر تغییرات  افزار است. یکی از حوزه نرم

راهبرد در بازارهای نوظهور  زهحوها در  بیشتر پژوهش که چراای بر ارزش منابع سازمانی است  زمینه
یرگذار تأثتواند بر مراحل مختلف فرایند نوسازی راهبردی  اند. ارزش منابع می دارای رویکرد استاتیک

 [.12باشد ]
که انتخاب مد نوسازی بیشتر مرتبط با سازگاری است، موفقیت اجرای نوسازی با تعامالت  یحال در     

های دارای قدرت متعددی  کسب حقانیت و منابع به سازمان یده است. یک سازمان برایتن  درهم
های متفاوتی دارند. در محیط خارجی سازمان نهادهای  هایی که منطق و ارزش وابسته است؛ سازمان

 تعریف  یشپ ازاقتصادی یا سیاسی حضور دارند که دارای یک منطق غالب و قوانین هنجاری  باقدرت
ها را پذیرفته است تا توسط  نشان دهد آن کم دستوانین را بپذیرد یا شده هستند و سازمان باید این ق 

تواند بر  می 3بازار یرغکه چگونه نهادها و منطق  حال به این ینا بااین نهادها پذیرفته شود. 
[. قوانین 33[ یک استثناست( ]10های اقتصادی اثر بگذارد چندان پرداخته نشده است )] تراکنش

  قابل حوزه. یک اند مشاهده  قابلتری در سیستم حاکمیت یک کشور نیز  هنجاری به شکل وسیع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Non-market 
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نفعان مختلف در  های غالب متفاوت مرتبط با ذی دیگر منطق نهادی و اهمیت مدیریت منطق مطالعه
یاز ن موردتواند شامل نهادهای قدرتی باشد که بر منابع کمیاب  فرایند نوسازی راهبردی است. این می

یک  کهتواند در چارچوب بازارهای متفاوتی  های متفاوت می ارند. مفهوم منطقسازمان کنترل د
قرار  مطالعه موردها وارد شود نیز  به آن وکار کسب دامنهکند در قالب نوسازی  سازمان تالش می

تواند یک  های همکاری می افزایی تئوریک میان حقانیت و فرمجست وجو برای هم عالوه بهبگیرد. 
 باشد.گام به پیش 

ها هستند. یک  فقدان یا کسب منابع و فقدان یا کسب کنترل دو بعد کلیدی تهدیدها و فرصت     
، مثال عنوان بهیرگذار باشد. تأثتواند بر بعد دیگر نیز  می احتماالًتهدید یا فرصت مرتبط با یک بعد 

مشابه یک تهدید  طور به [.30کنترل بیشتری بر محیطش دارد ] احتماالًسازمانی با سطح باالتر منابع 
 بایا در بلندمدت بر منابع آن نیز اثر بگذارد.  فوراًتواند  برای کنترل سازمان بر فاکتورهای محیطی می

[. 31های مدیریتی مرتبط نیستند ] حال تهدید و فرصت برای منابع و کنترل همیشه در برداشت  ینا
ازی راهبردی با رویکرد منابع و کنترل یک ها و تهدیدها در اجرای نوس مدیریت فرصت نحوهبررسی 

 حرکت ارزشمند دیگر در ادبیات مرتبط خواهد بود.
ها شروع به حضور در روابط  پیش سازمان دههکنند که از حدود سه  های اخیر پیشنهاد می پژوهش     

حرکت به رغم این  [. علی03اند ] شان به محیط کرده یوابستگوابستگی به منابع برای کاهش  چندگانه
زمان برای تعدیل  هم چندگانههای  های پیشین اغلب راهبرد سمت روابط چندگانه، پژوهش

تواند این مسئله را روشن  های آتی می اند. بنابراین پژوهش های متقابل را در نظر نگرفته وابستگی
 [.01رند ]گذا های متفاوت با یکدیگر تعامل دارند و بر یکدیگر اثر می سازدکه چگونه این راهبرد
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