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 .1مقدمه

سازمانها برای بقاء و تداوم سودآوری نیازمند رشد ،تغییر و نوسازی راهبردی هستند [ .]13آنها
از طریق نوسازی راهبردی و توانمندی نوسازی سیستم محور قادر خواهند بود مزیت رقابتی خود را در
مواجهه با تغییرات محیطی حفظ کنند [ .]02 ،1یکی از اشکال عمده نوسازی راهبردی ،نوسازی در
دامنه کسبوکار سازمان از طریق رشد در بازارهای داخلی و میانالمللی است .هرچند نوسازی
راهبردی برای موفقیت بلندمدت سازمان و بقاء و رشد آن در محیط متالطم حیاتی است [،]3
مطالعات محدودی در خصوص اجرا و فرایند نوسازی راهبردی و برگ خریدهای مؤثر بر تداوم
موفقیت در آن وجود دارد .در این میان ،یکی از موضوعات مهم در ادبیات نوسازی راهبردی که کمتر
به آن پرداخته شده راهبردهای مدیریت دسترسی به منابعی است که سازمانها برای ورود موفق به
حوزهها و بازارهای جدید به کار میگیرند .در شرایطی که سازمان با عدم قطعیتهایی در ارتباط با این
دسترسی مواجه باشد تالش میکند روشهایی را برای تعدیل وابستگیاش به تأمینکنندگان آن منابع
به کار گیرد.
از سوی دیگر ،تفاوت در منابع عدم قطعیت در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه
میتواند بر سبک مدیریت و تئوریهای مرتبط در این کشورها تأثیرگذار باشد .تئوریهای مدیریت
آمریکایی مشتمل بر ویژگیهایی 3است که لزوماً با مدیریت در مناطق دیگر مشترک نیستند .تأکید بر
فرایندهای بازار ،تأکید بر فرد ،و تمرکز بر مدیران بهجای کارکنان سه نمونه از این خصوصیات هستند
[ ]01که نشان میدهند این تفاوتها منحصر به روشها 0نیستند و تئوریها میبایست این مسئله را
درک کنند و در صورت لزوم از آنچه در کشورهایی چون ایاالتمتحده نرمال و مطلوب فرض میشود
منحرف شوند .هم پژوهشگران و هم مدیران اگر میخواهند بهطور کامل تفاوتهای میان این
محیطها 1را با موارد آشناتر اقتصادهای توسعهیافته درک کنند میبایست خودشان را در بازارهای
نوظهور 1غوطهور سازند [.]12
به این ترتیب به نظر میرسد که برای سازمانهایی که در محیطهای نامطمئن با نوسانات
دسترسی به منابع خاص این محیطها کار میکنند یافتن راهبردها/راهکارهای سفارشی 1برای مدیریت
1. Idiosyncrasies
2. Practice
3. Setting
4. Emerging markets
5. Customized
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وابستگی به منابع حیاتی است؛ و لذا این مطالعه تالش میکند روشهایی که بنگاهها در چنین
محیطی به کار میگیرند تا وابستگیشان به منابع و تأمینکنندگان را تعدیل و مدیریت کنند بررسی
کند.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق
اجرای نوسازی راهبردی

تهدیدات و فرصتهای بالقوه محیطی و نقش منابع .نوسازی راهبردی شامل تغییرات قابل
توجه در کسبوکار ،یا راهبرد یا ساختار در سطح بنگاه است [ .]12تهدید و فرصت دو سازهای هستند
که در تدوین و بررسی راهبردهای سازمان و نوسازی سازمان از طریق ورود به حوزهها و بازارهای
جدید ،برای دستهبندی فاکتورهای محیطی غالب در تصمیمگیریهای مدیران به کار گرفته میشوند
[ .]03 ،31هردوی آنها فوریت و اهمیت را در خود مستتر دارند و بنابراین محتمل است که شکلی از
عمل سازمانی را موجب شوند [ .]31همراستا با استداللهای تئوریک اوکاسیو [ ،]13تهدیدات و
فرصتها در قالب دو فاکتور قابل بررسی هستند )3 :انتظار از دست دادن یا به دست آوردن یک منبع
و  )0احساس کاهش یا افزایش کنترل (جورج ،سیتکین و باردن .)0223 ،به عبارت دیگر ،فقدان یا
کسب منابع و فقدان یا کسب کنترل دو بعد کلیدی تهدیدات و فرصتها هستند .منابع و روتینهای
سازمانی مسیر سازگاری و تکامل خاص سازمان را تعیین خواهد کرد [ .]1فرایند نوسازی سازمانی
نهادها به مکانیسمهای سازگاری متفاوتی منجر میشوند که تحت تأثیر منابع و توانمندیهای
سازمانی هستند.
هرچند اهمیت منابع و نقش آن در خلق راهبرد به شکل وسیعی در رویکرد منبع محور به بنگاه
مورد بحث قرارگرفته است ،ففر و ساالنسیک [ ]11این مسئله را مورد نقد قرار دادهاند که اگر چه
اهمیت محیط همواره مورد تأکید بوده است ولی تئوریها اغلب بر فرایندهای داخلی استفاده از منبع
تمرکز کردهاند و نه فرایندهای مرتبط با کسب منابع [.]11
محیط نهادی و منابع سازمانی .یک بنگاه برای ورود به حوزههای کاری مختلف و رشد موفق به
محیط نهادی حمایتگر و یا دستکم بیخطر نیازمند است .روی هم رفته ،نهادهای خارجی میتوانند
بر فرایند نوسازی راهبردی دستکم از سه طریق مؤثر باشند .3 :بهعنوان منبع ایده نوسازی مستقیم
یا غیرمستقیم .0 ،حقانیت بخشیدن و تأمین منابع الزم ،و  .1ایجاد یک زمینه (نا) مساعد .حقانیت و
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اعتماد موردنیاز تحت تأثیر پاسخ مناسب سازمان به منطقهای 3مرتبط با بازار و نهادهاست.
بوچانان و همکاران [ ]2ادبیات موجود در مورد تغییر سازمانی پایدار را مطالعه کردهاند و عوامل
مؤثر بر پایداری را یافتهاند که در میان آنها عوامل فرهنگی ،سیاسی و زمینهای مرتبط با محیط
نهادیاند (جدول .)3
جدول  .3عوامل نهادی مؤثر بر پایداری]2[ 0
دسته

تعریف رئوس مطالب

فرهنگی
سیاسی
زمینهای

اعتقادات ،ادراکات ،هنجارها ،ارزشها و اولویتهای مشترک
قدرت و اثر ذینفع و ائتالف
شرایط خارجی ،پایداری ،تهدیدات ،هنجارهای اجتماعی وسیعتر

الیور [ ]11دو نوع فشار نهادی که سازمانها با آنها مواجهاند را توصیف میکند؛ اولی به وابستگی
آنها به نهادها برای منابع مرتبط است و دومی به استقالل آنها از نهادهای دیگر .نوع فشارهای
مرتبط با حقانیت 1پیش روی سازمانها اکثراً به منابع یا کنترل مرتبط است [ .]31تعدادی از
نظریهپردازان نهادی فشارهای مرتبط با حقانیت که میتواند بر دسترسی سازمان به منابع اثر بگذارد یا
از آن تأثیر بپذیرد را مورد بحث قرار دادهاند [.]31 ،13 ،00 ،32 ،3 ،1
الیور [ ]11میانشهای چشماندازهای نهادی و وابستگی منبع را برای پیشمیانی پاسخهای
راهبردی به فرایندهای نهادی به کار میگیرد .کار او یک گونهشناسی از پاسخهای راهبردی ارائه
میکند که از تطابق منفعل تا دستکاری بیشفعال متغیرند .او ده فاکتور نهادی را برای پیشمیانی
رخداد راهبردهای پیشنهادی جایگزین و درجه تطابق سازمانی یا مقاومت در برابر فشارهای نهادی در
نظر میگیرد .الیور [ ]13بحث کرده است که مزیت پایدار یک بنگاه به توانایی آن در مدیریت زمینه
نهادی تصمیمهای مربوط با منابعش بستگی دارد .این زمینه هم شامل فرهنگ داخلی بنگاه است و
هم تأثیرات دولت ،جامعه و روابط میان سازمانی که رفتار اقتصادی قابلقبول ازنظر اجتماعی را تعریف
می کنند .او پیشنهاد کرده است که سرمایه منابع و سرمایه نهادی هر دو برای مزیت رقابتی پایدار
حیاتی هستند.
1. Logics
2. Sustainability
3. Legitimacy
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درک و برداشت از عدم قطعیت محیطی و کنترل سازمانی بر رفتار راهبردی تأثیرگذار است .از
آنجا که فرهنگ سازمانی بر این ادراکات تأثیرگذار است انتظار میرود که در تفسیر و پاسخ به مسائل
راهبردی تفاوتهای فرهنگی مشاهده شود .فرهنگهای مختلف احتماالً مسائل راهبردی مشابه را به
شیوههای متفاوتی تفسیر میکنند و به آنها پاسخ میدهند چنانچه به عنوان مثال احتمال اینکه
مدیران اروپایی التین یک موضوع را بهصورت بحران و تهدید تفسیر کنند در مقایسه با مدیران دیگر
بیشتر است؛ همچنین محتملتر است که رفتار بیش فعال را توصیه کنند [.]11
وابستگی به منبع .ففر و ساالنسیک [ ]11میانشهایی از چشماندازهای سیستم باز [،]11 ،01
تئوریهای قدرت [ ،]33 ،3و کارهای تجربی پیشین خود [ ]10 ،13 ،12را ترکیب و یکپارچه کردهاند
تا در این باره که چگونه سازمانها با نیروهای محیطی محدود میشوند و چگونه به این محدودیتها
پاسخ میدهند یک چشمانداز جامعتر توسعه دهند .بهطور خاص ،چشمانداز وابستگی به منبع تالش
کرده است دو نگاه مختلفی که دغدغه آنها زمینه تغییر سازمانی است را ترکیب کند :نگاه تا حدی
استاندارد "محیطها" و نگاه سیاسیتر و قدرت محورتر در مورد روابط و وابستگی میان سازمانی [.]10
یک فرضبنیادی تئوری وابستگی به منبع 3این است که وابستگی به منابع حیاتی و مهم اعمال
سازمانها را شکل میدهد و تصمیم ها و اعمال سازمانها میتواند با نگاه به آن وضعیت وابستگی
خاص توضیح داده شود [ .]11چشمانداز وابستگی به منبع بحث میکند که )3 :محیط خارجی یک
سازمان شامل سازمانهای دیگر با عالیق و اهداف خودشان است؛  )0این سازمانها توان اعمال
قدرت بر سازمان مورد نظر را دارند و بنابراین اگر کنترلکننده منابع حیاتی برای عملیات فعلی سازمان
باشند ممکن است رفتار آن را محدود کنند .ففر و ساالنسیک [ ]11گسترهای از اعمال سازمانی را بر
مبنای این مفروضات تئوریک تفسیر کردهاند .درواقع پرسش اصلی مدنظر تئوری وابستگی به منبع
این است که چرا سازمانها به سازوکارهای میان سازمانی وارد میشوند .بنابراین ،پژوهشگران
وابستگی به منبع گسترهای از این سازوکارها را که وابستگیها به منابع خارجی را تعدیل میکنند
بررسی کردهاند.
اولین گروه راهبردهایی که ففر و ساالنسیک [ ]11موردبحث قرار دادهاند رویکردهای سمبولیک
برای مدیریت تقاضاهای متعارض است :محدود کردن جریانهای اطالعات ،پنهان کردن اعمال
بحثبرانگیز ،دیگران را مقصر آنها دانستن ،یا کار فعاالنه برای شکلدهی به ادراکات مخاطبان
)1. Resource Dependence Theory (RDT
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خارجی [.]10
بهعالوه ،این چشمانداز فهرستی از راهبردهای عملی ارائه میکند که بنگاهها میتوانند برای
مدیریت محدودیتهای خارجی بهکارگیرند .سازمانها تالش میکنند محدودیتهای خارجی را از
طریق تغییر مرزهایشان جذب کنند .آنها میتوانند برای کسب کنترل بیشتر بر محیط و بهبود شانس
بقاء بهصورت ارگانیک رشد کنند درحالیکه یک گزینه محدودکنندهتر رشد از طریق خرید 3است.
ادغام به بنگاه اجازه میدهد وابستگیهایش را بهمنظور پایدارسازی مبادالت حیاتی مجدداً ساختاردهی
کند .ادغامهای افقی عدم قطعیتهای ناشی از رقابت را کاهش میدهند درحالیکه یکپارچهسازی
عمودی میتواند از وابستگیهایی که بنگاه هدف با شرکای مبادلهاش دارد رها شود .بهعبارتدیگر،
وابستگیهای متقابل میان بنگاهی بهعنوان یک محرک کلیدی برای ادغام و خرید شناسایی شدهاند
[ ]13 ،11چراکه خرید یک تأمینکننده منبع دسترسی بلندمدت به ورودیهای مطلوب را فراهم
میکند ،پایه دانش سازمان را گسترش میدهد و شکلدهی و اجرای راهبرد مشترک را تسهیل
میکند [ .]33ایجاد تنوع در مقابل عدم قطعیت ناشی از وابستگی به سازمانهای غالب دیگر – مانند
یک شریک مبادلهای قدرتمند واحد  -که در غیر این صورت نمیتواند به وسیلۀ سازمان جذب شود،
ایجاد میانگیر 0میکند .برای اجتناب از مشکالت یکپارچهسازی و ظرفیت که در ادغام و خرید معمول
هستند [ ،]13سازمانها گاهی گزینه درونسپاری 1کردن تولید منابع الزم را انتخاب میکنند [ .]33در
یک گروه دیگر از راهبردها بنگاهها پلهای ارتباطاتی را بهعنوان ابزار هماهنگی ،برای کسب
اطالعات ،کسب حقانیت ،و/یا ابزار همکاری 1با سازمانهای دیگر ایجاد میکنند .گزینه دیگر ملحق
شدن به انجمنها یا گروههای کسبوکار است که برای بنگاهها دسترسی به اطالعات و کمک در
استانداردسازی محصول را فراهم میکنند .یک گزینه محدودکنندهتر ورود به سرمایهگذاری مشترک
یا اتحادهای راهبردی دیگر است.
درحالیکه توضیحات اقتصادی این فرمهای همکاری میان سازمانی بر توانایی آنها برای تسهیم
ریسک و افزایش دسترسی به سرمایه الزم برای انجام پروژههای هزینهبر متمرکز است ،کنترل
خارجی پیشنهاد میدهد که این اتصاالت میان سازمانی به کاهش عدم قطعیت و بهبود پایداری از
طریق مبادله اطالعات نیز کمک میکنند .اتحادها و سرمایهگذاریهای مشترک دسترسی بلندمدت به
منابع شرکا را تسهیل میکنند؛ ضمن اینکه میتوانند فرصتهای بنگاه برای توسعه توانمندیها و
1. Acquisition
2. Buffer
3. In-source
4. Co-optation
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محصوالت جدید را بدون سرمایهگذاری در پایه منابع مرتبط بهبود دهند [ .]33 ،0فرم دیگر اتصاالت
میان سازمانی هیئت مدیرههای متصل 3است .ففر و ساالنسیک [ ]11پیشنهاد کردهاند که یک
سازمان میتواند عدم قطعیت را از طریق دعوت از یک نماینده بنگاه دیگری که منبع ایجاد
محدودیت است به هیئت مدیره خود مدیریت کند .آنها انتظار دارند که این کار در آن سازمان
منفعتی در بقای سازمان وابسته ایجاد کند .اتصال هیئت مدیره هماهنگی با تأمینکنندههای مهم را از
طریق ایجاد یک واسطه برای مبادله اطالعات بهبود میدهد و هماهنگی میان تصمیمگیرندگان دو
سازمان را افزایش میدهد [.]33 ،11
آخرین راهبرد برای مدیریت وابستگی ،خلق فعاالنه محیط از طریق اعمال سیاسی است .اگر
بنگاه ها قادر نباشند عدم قطعیت و وابستگی را کاهش دهند ،از طریق وضع یا تغییر قوانین دولتی به
دنبال خلق یک محیط جدید مطلوبتر خواهند رفت [ .]10دولت یک منبع کلیدی دیگر وابستگی
برای سازمانهاست .دولت از طریق فرمهای مختلف قانونگذاری مانند قوانین دولتی ،یارانهها،
تعرفهها و سیاستهای مالیاتی نقش قابل توجهی در تعیین فضای رقابتی اقتصاد یا صنعت بازی
میکند .برای بسیاری از بنگاهها دولت یک مشتری یا تأمینکننده کلیدی نیز هست .دولت همچنین
میتواند مستقیم یا غیرمستقیم جایگاه مالکیتی در بنگاهها داشته باشد که به آن توانایی اثرگذاری بر
مسائل حاکمیت شرکتی را میدهد .در کنار کنترل مواد و منابع دولتها به سازمانها حقانیت
میبخشند .ازآنجاکه دولتها میبایست میان مجموعهای از منافع پیچیده و بعضاً رقیب تعادل برقرار
کنند انتظار میرود که مالحظات سیاسی بر اینکه دولت یک فعالیت سازمانی خاص را حمایت کند،
به آن مجوز بدهد یا آن را منع کند تأثیر زیادی دارند [.]10
هیلمن ،وایترز و کالینز [ ]01کارهای انجامشده روی پنج گزینهای که ففر و ساالنسیک [ ]11به
بنگاهها برای حداقل کردن وابستگی محیطی پیشنهاد میدهند را خالصه کردهاند که عبارتاند از)3 :
ادغام و یکپارچهسازی عمودی )0 ،سرمایهگذاری مشترک و دیگر ارتباطات میان سازمانی (مانند
اتحادهای راهبردی ،توافقات تحقیق و توسعه ،کنسرسیومهای تحقیقاتی ،توافقات بازاریابی مشترک،
روابط خریدار-تامینکننده) )1 ،هیئتمدیره )1 ،عمل سیاسی ،و  )1جانشینی مدیر اجرایی.

1. Interlocking directorates
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مدل مفهومی و پرسش پژوهش .چنانچه پیش از این ذکر شد برای سازمانهایی که در
محیطهای نامطمئن با فضای اقتصادی و سیاسی متالطم و در پی آن نوسانات دسترسی به منابع کار
میکنند یافتن راهبردهای سفارشی برای مدیریت وابستگی به منابع حیاتی است .شکل  3مدل
مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد.
با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران آنچه در این پژوهش مورد توجه است پاسخ به
این پرسش است که :یک سازمان ایرانی برای تعدیل وابستگیاش به منابع چه تاکتیکها یا
راهبردهای منحصر به فردی را به کار میگیرد؟

اجرای موفق
نوسازی استراتژیک

استراتژیهای تعدیل
وابستگی به منابع

نوسانات دسترسی به منابع

تالطم محیط سیاسی-اقتصادی

ماهیت نهادهای محیطی

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی تحقیق

یین [ ]11سه شرط را برای انتخاب روش پژوهش بیان کرده است )3 :نوع پرسشهای پژوهش،
 )0میزان کنترلی که پژوهشگر بر وقایع رفتاری دارد )1 ،اینکه آیا پژوهش بر رخدادهای تاریخی
تأکید دارد یا بر رخدادهای معاصر.
3
یک رویکرد مناسب پژوهش برای پاسخ به پرسش های چگونگی و چرایی در شرایطی که زمینه
بر پاسخ پرسشهای تحقیق تأثیر به سزایی دارد یا در شرایطی که بررسی یک زمینه خاص مدنظر
محقق است و محقق کنترل چندانی بر پدیده مورد مطالعه ندارد ،موردکاوی است [ .]11در موردکاوی
امکان استفاده از منابع داده متعدد 0وجود خواهد داشت که به توسعه یک تئوری غنیتر کمک خواهد
کرد و امکان یک بررسی کلنگر وجود خواهد داشت.
با توجه به توضیحات فوق ،روش انتخاب شده در این پژوهش برای تکمیل تئوری موجود ،روش
موردکاوی توسعه یافته 1است که از دادههای تجربی جمعآوری شده در مورد کاوی برای مفهومسازی
1. Context
2. Triangulation
3. Extended Case Method
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مجدد و گسترش یک تئوری استفاده میکند [ .]1این روش نخستین بار با تمرکز بر مشاهده
مشارکتی توسعه داده شده است ولی بعدها محققان آن را در پژوهشهای کیفی دیگر نیز به کار
3
گرفتهاند (مانند [ .)]32این رویکرد شامل سیکلهای متعدد مواجهه میان داده و تئوری در هر تکرار
است که محقق را به سمت دادههای بیشتر و گسترش مفاهیم و تئوریها هدایت میکند .در واقع این
روش شامل دو مبادله مداوم 0است :میان مرور ادبیات و تحلیل داده ،و میان تحلیل داده و گردآوری
داده .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر از روش مطالعه تک موردی جاسازی شده 1استفاده شده
است .به این معنا که یک سازمان موفق انتخاب شده و در آن چند نمونه موفق نوسازی راهبردی
انتخاب شدهاند و مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
جامعه و نمونه پژوهش .با هدف انتخاب یک سازمان موفق (به معنای رشد و سودآوری به مدت
دست کم ده سال) که در آن چندین مورد نوسازی راهبردی اتفاق افتاده و امکان گردآوری داده برای
آنها وجود داشته باشد ،یک سازمان فعال ایرانی که از این پس آن را شرکت آلفا مینامیم بهعنوان
کاندیدای انتخاب بهعنوان سازمان مورد مطالعه ،مورد بررسی اولیه قرار گرفته است .شرکت
آلفا فعالیت خود را بهعنوان پیمانکار اصلی نیروگاههای آبی از سال  3123آغاز کرده و پس از
راهاندازی چند طرح بزرگ در سالهای  13و  ،10فعالیتهای خود را در سایر زمینههای مرتبط با آب
و انرژی شامل طرحهای نیروگاههای حرارتی (گازی و سیکل ترکیبی) ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،صنایع
ریلی و مدیریت انرژی در داخل و خارج از کشور توسعه داده است .این شرکت طی  33سال فعالیت
خود توسعه قابلتوجهی به حوزههای مرتبط با توانمندی کلیدی خود – انجام پروژههای حوزه انرژی
بهصورت کلیدتحویل  -داشته و از لحاظ رشد نمونه مناسبی برای بررسی است .بررسی صورتهای
مالی آن نیز نشان میدهد که مبالغ قراردادهای در دست اجرای این شرکت از  3023میلیون دالر در
سال  3123به  1222میلیون دالر در سال  3113رسیده است .از آنجاکه موارد نوسازی راهبردی
متعددی نیز در آن اتفاق افتاده که شرایط مطالعه در قالب تحلیل چندین نوسازی راهبردی منتخب را
فراهم میکند ،به نظر میرسد آلفا گزینه مناسبی برای مطالعه باشد .در این پژوهش بهصورت عمده
دو نوسازی "ورود به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی" و "ورود به بازار تاجیکستان" بهعنوان نمونههایی
از نوسازی راهبردی موفق در سازمان آلفا موردبررسی قرارگرفتهاند.
1. Iteration
2. Running exchange
3. Embedded single case study
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جمعآوری داده .در مورد کاوی برای افزایش روایی پژوهش و کمک به توسعه تئوری از منابع داده
متعدد استفاده میشود .در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق عمدتاً از دو شیوه جمعآوری داده
بهطور همزمان استفاده شده است:
ـ بررسی و مطالعه اسناد و مدارک ،سوابق ،و گزارشهای درون سازمان
ـ مصاحبه با افراد در سطوح مختلف سازمان
مرحله نخست گردآوری داده ،بررسی و مطالعه دادههای آرشیوی بوده است .برای گردآوری داده
در مورد نوسازیهای رخ داده در فاصله سالهای  3123تا  3132صورتهای مالی ساالنه331 ،
صورتجلسه کمیته تعالی سازمانی متعلق به سالهای  3113تا  ،3133ماهنامه سازمان از پاییز 3113
تا پاییز  ،3133گزارشهای مرتبط با برنامهریزی راهبردی ،تاریخچه مکتوب سازمان و اسناد مکتوب
دیگر مانند بروشورهای سازمان و ارائهها مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مرحله دوم انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته با افراد در سطوح مختلف سازمان بوده است.
مصاحبه با افرادی از سازمانهای آلفا و بتا بهعنوان شرکت وابسته انجام شده است که طی پیادهسازی
دستکم یکی از نوسازیهای هدف در سازمان حضور داشتهاند و از لحاظ جایگاه سازمانی نیز در
موقعیتی بودهاند که در جریان تصمیمگیریها بوده و دیدی جامع نسبت به فرایند تغییر داشته باشند.
برای دسترسی به افراد مطلع از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شده است .مصاحبهها در دو دور
انجام گرفتهاند .مصاحبههای دور اول بهصورت رودررو و مصاحبههای دور دوم در قالب دورسخنی
انجام شده است .دور اول شامل هفت مصاحبه ،دو مصاحبه با مدیرعامل سابق و پنج مصاحبه با
معاونین و مدیران سازمان بوده است .دور دوم شامل ده مصاحبه بانه معاون و مدیر و یک کارشناس
بوده است.
در مواردی نیز برای تکمیل دادههای جمعآوری شده پرسشنامههایی حاوی پرسشها تکمیلی در
اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفته است.
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روش تحلیل دادهها .یین [ ]11پنج روش را برای تحلیل دادههای حاصل از مورد کاوی پیشنهاد
میکند :مطابقت الگوها ،3ساخت توضیح ،0تحلیل سریهای زمانی ،مدلهای منطقی و سنتز میان
موردی .1آیزنهارت [ ]31در بحث ساخت تئوری از مورد کاوی به استفاده از کد و تم در تحلیل اشاره
میکند.
در این پژوهش ترکیبی از این دو به کار گرفته خواهد شد به این صورت که برای مطالعه دقیقتر
الگوهای قابل مشاهده در موردها و ارائه توضیح ،از روش تحلیل تم و کدگذاری استفاده شده است .به
این ترتیب که کلیه دادههای گردآوری شده از منابع مختلف بهصورت مکتوب درآمدهاند تا امکان
بهکارگیری سطوح مختلف کدگذاری فراهم شود.
 .4تحلیل یافتهها
مدیریت منابع تحت شرایط عدم قطعیت

تفاوت در سبک مدیریت .ناپایداری محیط و تفاوتهای فرهنگی موجب شکلگیری فرم متفاوتی
از مدیریت در کشورهای در حال توسعه شده است .سازمانهایی که از یکسو میخواهند در چنین
محیطی کار کنند و از سوی دیگر تالش میکنند در بازارهای میانالمللی رقابت کنند با چالشهای
متعددی مواجه میشوند .آنها میبایست با شرکایی کار کنند که بنا به گفته مدیران آلفا گاهی سبک
مدیریت هیئتی یا نظامی دارند .اگر ما از استعاره جنگهای کالسیک برای روش مدیریت کالسیک در
کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم مدیریت در محیطهای فوقالذکر بهنوعی یک جنگ پارتیزانی
خواهد بود .جدول  0مقایسه میان این دو سبک مدیریتی را بر اساس گفتههای مدیران آلفا نشان
میدهد.

1. Pattern-matching
2. Explanation-building
3. Cross-case synthesis
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جدول  .0سازمانهای فعال در کشورهای توسعهیافته در مقابل آلفا به عنوان یک سازمان فعال (پیمانکار عمومی) در ایران
جنگ کالسیک
کار در یک محیط نهادی پایدار
برنامهریزی بلندمدت
شفاف بودن مسئولیت کارفرما و پیمانکار
کارفرما اعمال خود را کنترل میکند
کارفرما به اصول و استانداردهای مدیریت کالسیک
پایبند است
شرایط کارفرما منطقی و قابل پیشمیانی است
منبع عدم قطعیت :فنّاوری/بازار
منابع آزاد 3میتواند برای نوآوری و توسعه داخلی
استفاده شود
همکاری با سازمانها و بخشهای دولتی (مانند
بانکها ،شهرداری ،سفارت) باتجربه

جنگ پارتیزانی
آمادگی برای تغییرات ناگهانی محیطی/کار تحت شرایط عدم
قطعیت ،ناپایداری و ابهام
برنامهریزی کوتاهمدت
عدم شفافیت مسئولیت کارفرما و پیمانکار
پیمانکار بعضاً ناچار است اعمال کارفرما را کنترل کند
کارفرما اصول و استانداردهای مدیریت کالسیک را نمیشناسد
شرایط غیرمنطقی کارفرما مانند کمبود نقدینگی میبایست از
سوی پیمانکار مدیریت شود
منبع عدم قطعیت :سیاستها/اقتصاد
منابع آزاد بهعنوان یک میانگیر برای تقلیل آثار نامطلوب
تالطمهای محیطی به کار میرود و نیز سازمان را در تخصیص
زمان و انرژی بیشتر برای پروژهها انعطافپذیر میکند
همکاری با سازمانها و بخشهای دولتی (مانند بانکها،
شهرداری ،سفارت) کمتجربه

یکی از مدیران شرکت بتا چالش پیش روی آنها در ایران را شرح میدهد:
" ...چالش دوم ناپایداری در سطح کارفرما است .ما تالش میکنیم خودمان را با نیازهای آنها تطبیق
دهیم ولی پس از مدتی کارفرماها عوض میشوند که این به معنی ناپایداری در حوزه تصمیمگیری
کارفرماست .سومین چالش داشتن کارفرماهایی است که ناآگاهاند و تقاضاهای غیرمنطقی دارند که ما
میبایست خودمان را با آنها تطبیق دهیم چون آنها منابع مالی را تأمین میکنند؛ به همین دلیل با
یک پارادوکس مواجهیم که باید حل شود".
به نظر میرسد سبک مدیریت نوسازی راهبردی تحت تأثیر فاکتورهایی مانند محیط نهادی،
فرهنگ ملی و ایدئولوژی/مذهب است .محیط نهادی (تقلیدی/0شناختی ،1هنجاری ،1قهری/1قانونی)3
تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاستهای دولت است و این دو نیز بهنوبه خود متأثر از جایگاه
1. Slack
2. Mimetic
3. Cognitive
4. Normative
5. Coercive
6. Regulative
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ژئوپلیتیک و منابع طبیعی کشورند.
همانطور که یکی از مدیران آلفا شرح میدهد:
"مشکل ما این است که آنچه دیگران بهعنوان مدیریت میشناسند ما بهعنوان مدیریت نمیشناسیم.
آلفا برای مدیریت و سازماندهی یک چارچوب مشخص دارد که بسیار مشابه استانداردهای بینالمللی
است ما با خارجیها کارکردهایم و رضایت داشتهاند ولی وقتی میخواهیم با کارفرمای داخلی کارکنیم
سبک مدیریت آنها بههیچوجه استاندارد و بر اساس چارچوبهای استاندارد نیست".
رشد در بازارهای خارجی و مدیریت دریافت منابع در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم

قطعیت .مدیریت دریافت منابع در زنجیره تأمین خصوصاً در رابطه با پروژههای خارج کشور در
محیطی با عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی نیازمند تاکتیکهای خاص است .بهطورکلی ،این عدم
قطعیتها و ریسکهای بالقوه از طریق دو زیر فرایند عمده بر فرایند تأمین تأثیرگذارند .مورد اول
انتقال پول است .چنانکه یکی از مدیران آلفا شرح میدهد:
"مشکالت انتقال پول دودستهاند .گاهی ما میخواهیم به یک شرکت که به ما خدمات مهندسی ارائه
کرده پول پرداخت کنیم .زمان دیگری میخواهیم قیمت یک تجهیز که شرکتی برای ما ساخته
بپردازیم".
بهترین راهحل این مشکل این است که سازمان پول مربوط به اجرای پروژههای خارجی را خارج
کشور دریافت کند .بهصورت کلیتر ،یک مگا پروژه با یک کارفرمای اصلی ،یک پیمانکار عمومی و
تعدادی پیمانکار فرعی تعدادی تراکنشهای مالی میان سازمانهای مختلف را در پی خواهد داشت.
برای سازمانی که تحت عدم قطعیت و محدودیتهای سیاسیکار میکند و پروژه خارج از کشور دارد
هر یک از این تراکنشهای مالی سطحی از ریسک به همراه خواهد داشت خصوصاً زمانی که
میخواهد به یک شرکت خارجی انتقال پول انجام دهد .برای کاهش این تنشها و ریسکهای بالقوه،
سازمان تالش میکند از طریق انتقال مستقیم پول از کارفرما به پیمانکار فرعی "تعداد تراکنشها را
تا حد امکان کاهش دهد".
این راهحل مزایایی نیز به همراه خواهد داشت چنانکه یکی از مدیران بتا شرح میدهد:
"ازآنجاییکه هر تراکنش در هر سازمان زمان میبرد که میزان آن به نیروی انسانی و منابع آن
سازمان بستگی دارد شما ممکن است عالوه بر ریسکها و کارمزدی که باید برای هر تراکنش
متحمل شوید زمان را هم از دست بدهید".
بنابراین کاهش تعداد تراکنشها نهتنها ریسک را تعدیل میکند بلکه موجب صرفهجویی در وقت
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و پول سازمان نیز میشود.
دومین مسئله مهم حملونقل است .بر اساس گفتههای یکی از مدیران ،با توجه به روابط سیاسی
احتمال دارد محدودیتهایی روی "نوع محصوالتی که میتواند حمل شود ،شرکتهای حملونقلی
که سازمان میتواند با آنها کار کند ،و نیز شرکتهایی که میتوانند خدمات بیمه برای کاالهایی که
حمل میشوند ارائه کنند" وجود داشته باشد .این مشکل میتواند از طریق همکاری با فورواردرهای
بینالمللی حل شود.
تاکتیکی که سازمانهایی مانند آلفا و شرکایشان برای مدیریت این فرایند استفاده میکنند شکل
دادن همکاری بر مبنای راههای تست شده است.
"بعضی همکاریهای خاص شکل میگیرد مثالً بعد از اینکه ما از سیستمهای واسطه استفاده کردیم
و شرکای ما سهولت آن را دیدند آنها نیز این راهحل را دنبال میکنند ،حسابهای خارجی خود را
تقویت میکنند یا سیستمی میان بانک خود و کسی که میخواهد پول را دریافت کند برقرار
میکنند"..
یا"در حملونقل اگر یک فورواردر بداند که یک مسیر خاصی که استفاده کرده اوکی است آن را برای
حملهای بعدی مدنظر قرار میدهد".
شکل  0خالصهای از تأثیرات ناپایداری و راههای مدیریت آن را ارائه میدهد.

شکل  .0آثار عمده ناپایداری و تاکتیکهای مرتبط
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رشد در بازار داخلی و تعدیل وابستگی محیطی/نهادی .کار در محیطهای ناپایدار گاهی همراه با
مشکالتی است که چندان منطقی نیستند .یکی از مدیران آلفا نمونهای از این چالشها را بیان میکند:
"این منطقی نیست که شما قرارداد داشته باشید ولی کارفرما پول شما را پرداخت نکند .واضح است
که در این شرایط روابط شما خوب پیش نمیرود و از چارچوب منطقی خارج میشود .به دلیل وضعیت
فعلی کشور خیلی از کارفرماها پول ندارند برخی از قدیمیترها میپذیرند که شما به خاطر نبود پول
نمیتوانید خوب کارکنید رزومه شما را هم دیدهاند مانند شرکتهای نفتی ولی آنهایی که منطق و
سابقه کمتری دارند و وابسته به برخی نهادها هستند فکر میکنند که وقتی میگویند کاری انجام شود
باید انجام شود شما نمیتوانید رابطه با آنها را شکل دهید سابقه کاری مرتبط هم ندارید آنها هم
منطق ندارند .میگویند ما انتظار داریم شما کارکنید تا وقتی پول برسد .ولی شما پنجتا پروژه دارید و
نمیتوانید این هزینه را تقبل کنید درنتیجه آنها میگویند هیچ عملکرد مثبتی از آلفا ندیدهاند .ما
بااحتیاط پاسخ میدهیم که شما پول ما را ندادهاید چون یک سری روابط در سطوح باالی هیئتمدیره
و سهام وجود دارد .بههرحال نتیجه آسیب دیدن روابط است".
کمبود نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی بهموقع پروژهها یکی از مشکالت آلفا در سال  32بوده
است (صورتجلسه کمیته تعالی سازمانی.)3132 ،
در چنین محیط نهادی ،آلفا تالش میکند وابستگیاش را به منابع مالی که باید از سوی کارفرما
تأمین شود کمتر کند .راهبردی که آلفا استفاده کرده است برونسپاری نکردن به بخش حیاتی از
فرایند تأمین خدمات یعنی مهندسی است .چنانچه یکی از مدیران ،آلفا را با رقیب اصلیاش در ایران
مقایسه میکند:
"شرکت ام که ازنظر بنیهٔ مالی بزرگتر از آلفا است گروه مهندسی ندارد بنابراین باید کار مهندسی
را برونسپاری کند و بابت آن پول بدهد .این در مواقعی که وضعیت مالی مناسب نیست
محدودیتهایی را تحمیل میکند .ولی آلفا یک گروه خوب دارد بنابراین میتواند کار مهندسی
پروژهها را در زمان مشکالت مالی انجام دهد چون بههرحال حقوق مهندسان را پرداخت میکند .ولی
شرکتهایی که بنیه مهندسی و مالی ندارند اگر پول دریافت نکنند از حرکت بازمیمانند".
در زمانی که عدم قطعیت زیادی در مورد منابع مالی وجود دارد برونسپاری وابستگی را افزایش
میدهد .بنابراین آلفا بهعنوان یک سازمان فعال در یک محیط نامطمئن سیاسی و اقتصادی از راهبرد
"درونسپاری سر زنجیره ای پی سی" برای مدیریت و کنترل سطح وابستگی به کارفرما برای منابع
مالی استفاده میکند.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

همانطور که پیش از این شرح داده شد ،ففر و ساالنسیک [ ]11پنج گزینه را که بنگاهها
میتوانند برای کمینه کردن وابستگی محیطی بهکارگیرند پیشنهاد کردهاند .هیلمن ،وایترز و کالینز
[ ]01پیشنهاد کردهاند که پژوهشهای آتی از کشف اعمال دیگری که بنگاهها میتوانند برای
مدیریت/کاهش وابستگی به محیط انجام دهند منتفع خواهند شد .به عنوان مثال ،برونسپاری در
سالهای اخیر رایجتر شده است با این حال تحقیقاتی که تئوری وابستگی به منبع را در مدیریت
زنجیره تأمین بهکار گیرند حداقل است .اغلب راهبردهای پیشنهاد شده در ادبیات موجود بر مبنای
شکلگیری صورتی از همکاری میان سازمانها هستند .در فضای کاری کشورهایی چون ایران،
سیاستهای داخلی (بودجه و رویکرد دولت) و سیاستهای خارجی (بهعنوان مثال سیاست تنشزدایی)
هر دو بر کسب پروژههای بیشتر ،یافتن پیمانکاران فرعی خارجی مناسب ،گرفتن پروژههای خارج
کشور ،و تسهیل انتقال پول تأثیرگذارند .بهاینترتیب ،فضای متفاوت سیاسی-اقتصادی و تفاوت در
ماهیت عدم قطعیت در ایران در مقایسه با کشورهایی که پیش از این مورد مطالعه قرار گرفتهاند،
میتواند موجب شکلگیری انواع متفاوتی از همکاری میان سازمانها شود .راهبردای که سازمانهایی
مانند آلفا در چنین محیطی برای مدیریت زنجیره تأمین و کاهش ریسک و هزینه به کار میگیرند،
شکلدهی همکاری برمبنای راهحلهای تست شده در انتقال پول و حملونقل است .این راهحلها بر
مبنای  .3کاهش تعداد تراکنشهای مالی و  .0کار با فورواردرهای بینالمللی شکل میگیرند .بنابراین
این همکاریها میان بخشهای مختلف زنجیره فعالیت – کارفرما ،پیمانکار عمومی و پیمانکاران
فرعی در این مورد – و نیز بانکها و شرکتهای حملونقل قابل شکلگیری هستند .پیادهسازی این
راهحلها نیازمند انجام نوسازی در فرایندها و روشهای اجرایی سازمان در حوزه انتقال پول و
حملونقل بهعنوان یک راهحل میانمدت است.
افزون بر این ،دریس و هاگنس [ ]33شرح دادهاند که درونسپاری مسئله وابستگی به منابع
خارجی را مستقیماً از طریق ساخت توانمندی داخلی برای تأمین محصوالت یا خدماتی که سازمان
برای آنها وابسته به تأمینکنندگان محیطی است هدف قرار میدهد [ .]12 ،03در این حالت
درونسپاری میتواند بهصورت کسب منابع برای تکمیل توانمندیهای داخلی [ ،]12کسب جزئی یک
منبع از سازمان خارجی ،و/یا کسب منابع خارج از بازار برای توسعه توانمندی داخلی [ ]12تعریف شود.
به این ترتیب درونسپاری نه از طریق ساخت یک رابطه تأمین منبع خارجی و قابل اتکا و کاراتر
کردن آن [ ]31بلکه از طریق مکانیسمی که با منطق ایجاد میانگیر قابل بیان است [ ]11استقالل
سازمانی را بهبود میدهد .طبق این منطق ،سازمانها میتوانند نوسانات بالقوه در تأمین ورودیهای
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حیاتی از محیط را از طریق درونی کردن تولید آنها بهنحویکه در زمان نیاز بتواند در فرایند تولید
اولیه سازمان جای بگیرد تعدیل کنند [ .]11این به سازمان انعطافپذیری بیشتری در فرایند تخصیص
منابع داخلی میدهد بدون اینکه الزم باشد نیازهای بازیگران خارجی تأمین شود [ .]12بهعالوه چنین
پاسخ سازمانی به وابستگی به منابع میتواند توسط بازیگران خارجی بهعنوان یک راه مناسب مواجهه
با محدودیتهای خارجی تعبیر شود بهنحویکه بتواند بهصورت همزمان بهعنوان یک پاسخ سمبولیک
به فشارهای نهادی تعبیر شود [ .]11ولی ازآنجاکه درونسپاری سازمان هدف را به بازیگران خارجی
مرتبط نمیکند ،نمیتواند واسطهای برای سرریز حقانیت 3از سازمانها و نهادهای خارجی مشروع 0به
سازمان هدف باشد.
پژوهش حاضر نشان میدهد که سازمانها ممکن است راهبرد درونسپاری کردن حلقههای اولیه
زنجیره فعالیت خود را نه به خاطر نوسانات تقاضا یا تأمین خدمات توسط تأمینکنندگان بالقوه ،بلکه به
دلیل وابستگی سازمان به تأمینکننده منبع دیگری – کارفرما – که قادر نیست منابع الزم را به شکل
قابلاعتمادی تأمین کند بهکارگیرند .به این ترتیب درونسپاری بهعنوان یک راهبرد تثبیت شده ولی با
منطقی متفاوت بهعنوان یک راهحل (راهبرد) بلندمدت برای تعدیل وابستگی به تأمینکنندگان به کار
گرفته میشود.
به این ترتیب ،در شرایط عدم قطعیت سازمانها برای مدیریت دسترسیشان به منابع ممکن است
راهبردهای متفاوت یا راهبردهای مشابه را با منطقی متفاوت بهکارگیرند .تئوری رفتاری تصمیمگیری
سازمانی میگوید که سازمان در شرایط عدم قطعیت و برای اجتناب از آن ،مسیری را دنبال میکند
که از ریسک و بی اطمینانی به بهای ارزش مورد انتظار اجتناب کند .تبانی میان سازمانها نیز در
چنین شرایطی اغلب نه برای سود بیشتر بلکه باهدف کاهش عدم قطعیت است .فرهنگ ملی بر
ریسکپذیری بنگاه هم از طریق تأثیر بر تصمیمگیری مدیریتی و هم از طریق تأثیر برنهادهای رسمی
کشور اثرگذار است [ .]13بهاینترتیب منطق غالب در شرایط فوقالذکر برای یک سازمان ایرانی با
اجتناب از عدم قطعیت باال [ ]01بهجای کاهش هزینه ،کاهش ریسک است .یعنی ممکن است یک
راهبرد در هر دو حالت قابل استفاده باشد یا نباشد ولی مبنای تصمیمگیری در شرایط مختلف تفاوت
دارد .به همین دلیل است که در بحث حملونقل و یا انتقال پول شکلگیری همکاریها برمبنای
روشهای تست شده است و نه لزوماً کم هزینهترین روش برای هر مورد .در بحث کاهش تعداد
تراکنشهای مالی نیز هرچند کاهش هزینه مستقیم تراکنش در شرایط مختلف قابل حصول است ولی
1. Legitimacy spillover
2. Legitimate
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کاهش تعداد تراکنشها هزینههای دیگری مانند نشت اطالعات قرارداد میان پیمانکار جزء و کارفرما
را به همراه دارد که سازمان در شرایط عدم قطعیت این هزینه را برای کاهش ریسک میپذیرد .بحث
هزینه نیروی انسانی ثابت در حالت درونسپاری کردن فعالیتهای مهندسی نیز به همین طریق قابل
توضیح است.
در کنار راهبردهای باال آلفا از توانمندیاش در توسعه پورتفولیوی کسبوکار و پروژهها برای جذب
نیروی انسانی باکیفیت از سازمانهای دیگر که به دلیل وضعیت اقتصادی در سطح کالن ناچار به
کوچکسازی شدهاند استفاده کرده و بدین ترتیب یک تهدید را به فرصتی برای خود تبدیل کرده
است.
پژوهش حاضر تالش کرده است راهبردهای مدیریت دسترسی به منابعی را بیابد که تالش
میکنند برای سازمانهای تأسیس شده در یک کشور در حال توسعه و فعال در هر دو بازار داخلی و
خارجی وابستگی را تعدیل کنند .با این حال یافتن راهبردها و تاکتیکهایی که بنگاهها در محیطهای
با شرایط سیاسی و اقتصادی خاص برای مدیریت و کاهش وابستگی به محیط به کار میگیرند
همچنان برای توسعه ادبیات حوزه بسیار ارزشمند است.
مهمترین منابع برای سازمانهایی مانند آلفا منابع مالی ،انسانی ،فنّاوری و دانش فنی ،و سیستم و
نرمافزار است .یکی از حوزههای مطالعه نشده در ادبیات مربوط به عدم توجه کافی به اثر تغییرات
زمینهای بر ارزش منابع سازمانی است چرا که بیشتر پژوهشها در حوزه راهبرد در بازارهای نوظهور
دارای رویکرد استاتیکاند .ارزش منابع میتواند بر مراحل مختلف فرایند نوسازی راهبردی تأثیرگذار
باشد [.]12
در حالی که انتخاب مد نوسازی بیشتر مرتبط با سازگاری است ،موفقیت اجرای نوسازی با تعامالت
درهم تنیده است .یک سازمان برای کسب حقانیت و منابع به سازمانهای دارای قدرت متعددی
وابسته است؛ سازمانهایی که منطق و ارزشهای متفاوتی دارند .در محیط خارجی سازمان نهادهای
باقدرت اقتصادی یا سیاسی حضور دارند که دارای یک منطق غالب و قوانین هنجاری از پیش تعریف
شده هستند و سازمان باید این قوانین را بپذیرد یا دستکم نشان دهد آنها را پذیرفته است تا توسط
این نهادها پذیرفته شود .با اینحال به اینکه چگونه نهادها و منطق غیر بازار 3میتواند بر
تراکنشهای اقتصادی اثر بگذارد چندان پرداخته نشده است ([ ]10یک استثناست) [ .]33قوانین
هنجاری به شکل وسیعتری در سیستم حاکمیت یک کشور نیز قابل مشاهدهاند .یک حوزه قابل
1. Non-market
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مطالعه دیگر منطق نهادی و اهمیت مدیریت منطقهای غالب متفاوت مرتبط با ذینفعان مختلف در
فرایند نوسازی راهبردی است .این میتواند شامل نهادهای قدرتی باشد که بر منابع کمیاب مورد نیاز
سازمان کنترل دارند .مفهوم منطقهای متفاوت میتواند در چارچوب بازارهای متفاوتی که یک
سازمان تالش میکند در قالب نوسازی دامنه کسبوکار به آنها وارد شود نیز مورد مطالعه قرار
بگیرد .بهعالوه جست وجو برای همافزایی تئوریک میان حقانیت و فرمهای همکاری میتواند یک
گام به پیش باشد.
فقدان یا کسب منابع و فقدان یا کسب کنترل دو بعد کلیدی تهدیدها و فرصتها هستند .یک
تهدید یا فرصت مرتبط با یک بعد احتماالً میتواند بر بعد دیگر نیز تأثیرگذار باشد .بهعنوانمثال،
سازمانی با سطح باالتر منابع احتماالً کنترل بیشتری بر محیطش دارد [ .]30بهطور مشابه یک تهدید
برای کنترل سازمان بر فاکتورهای محیطی میتواند فوراً یا در بلندمدت بر منابع آن نیز اثر بگذارد .با
این حال تهدید و فرصت برای منابع و کنترل همیشه در برداشتهای مدیریتی مرتبط نیستند [.]31
بررسی نحوه مدیریت فرصتها و تهدیدها در اجرای نوسازی راهبردی با رویکرد منابع و کنترل یک
حرکت ارزشمند دیگر در ادبیات مرتبط خواهد بود.
پژوهشهای اخیر پیشنهاد میکنند که از حدود سه دهه پیش سازمانها شروع به حضور در روابط
چندگانه وابستگی به منابع برای کاهش وابستگیشان به محیط کردهاند [ .]03علیرغم این حرکت به
سمت روابط چندگانه ،پژوهشهای پیشین اغلب راهبردهای چندگانه همزمان برای تعدیل
وابستگیهای متقابل را در نظر نگرفتهاند .بنابراین پژوهشهای آتی میتواند این مسئله را روشن
سازدکه چگونه این راهبردهای متفاوت با یکدیگر تعامل دارند و بر یکدیگر اثر میگذارند [.]01
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