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Abstract: 
Researches show that much than 70% change efforts have been failed in execution. One of the main 

reasons for this failure, is non-alignment between business strategy and change variations and too 

another reason is non-alignment between business strategy and organizational behavior affairs (such as 

organizational power) as an infrastructure of strategy execution. The purpose of this paper, is 

investigating the consistency among business strategies, change strategies and organizational power 

strategies in 18 commercial companies of public sector. The present research is descriptive-expressive in 

terms of goal, applied-developmental in terms of consequence and mixed (qualitative-quantitative) in 

terms of data type. In the quantitative research, 105 questionnaires were collected from the managers and 

researchers informed of the strategic affairs for the companies. To study the relationships among the 

variables of research, the quantitative data was analyzed by Structural Equation Modeling, particularly 

the technique of path analysis using SMARTPLS Software, V. 3.00, "cluster analysis" and "variance 

analysis" using SPSS Software V. 19. Content analysis was also employed for the qualitative analysis of 

some structured interviews made with 36 senior managers. The reliability of power pattern was proved, 

using Delphi technique so that networking, discoursing, knowledge management and political behaviors 

were integrated in the matrix as the varieties of organizational power and were proved. Also, the ratio of 

profit to income was selected as the measure for comparing the performance of these companies. The 

results of variance analysis indicated that the companies, in which the types of power and change, and 

business strategies are more consistent, have a higher performance. 
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تدوین الگوي ابزارهاي کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهاي سطح 
 (مطالعه موردي: سازمان هاي بازرگانی بخش دولتی) تغییر بر عملکردشرکت و 

 ) 25/10/1393تاریخ پذیرش:  14/03/93( تاریخ دریافت:  
 

 *4 محسن ادبی فیروزجایی،  3 ابراهیم محمودزاده ، 2 جمشید صالحی صدقیانی، 1 سیدعلی اکبر افجهء
 

 چکیده
اجرا با شکست مواجه می شوند. یکی از دالیل مهم این شکست ها، مبتنی نبودن ایـن  % تغییرات در 70تحقیقات نشان می دهد بیش از 

تغییرات بر راهبرد سازمانی می باشد. همچنین عدم هماهنگی تغییرات با راهبرد هاي رفتاري (از جمله قدرت) به عنوان بسترسـاز اجـراي   
هدف از این مقاله تبیـین الگـوي همـاهنگی راهبـرد هـاي سـطح        راهبرد، از عوامل دیگر شکست در اجراي تغییرات است. بر این اساس،

 تبیینی، از نظر -مورد از شرکت هاي بازرگانی دولتی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی 18شرکت با گونه هاي قدرت و تغییر در 
پرسشنامه از مـدیران و محققـان    105ی، کمی) می باشد. در تحقیق کم -توسعه اي و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی  -، کاربردينتیجه

مطلع به امور راهبردي شرکت ها جمع آوري شد. براي تجزیه و تحلیل داده هاي کمی از آمـار توصـیفی (متغیرهـاي جمعیـت شـناختی،      
معـادالت  مـدل  "هـاي تحقیـق از    براي بررسی روابـط بـین متغیـر   میانگین گیري و شناسایی گونه هاي غالب متغیرها) و آمار استنباطی 

 "تحلیل واریانس"و  "اي تحلیل خوشه"، 3نسخه  SMARTPLSو بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  "ساختاري
استفاده شد. همچنین براي تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی حاصل مصاحبه هاي ساختار یافته با  19نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ن ارشد، از تحلیل محتوا بهره گرفته شد. اعتبار الگوي قدرت با استفاده از تکنیک دلفی تایید شد، بدین صورت که شـبکه  نفر از مدیرا 36
سازي، گفتمان سازي، مدیریت دانش و رفتارهاي سیاسی به عنوان گونـه هـاي قـدرت سـازمانی در مـاتریس جانمـایی و تاییـد شـدند.         

ت سود به درآمد به عنوان معیار مقایسه عملکرد شرکت ها انتخاب گردید. نتـایج آزمـون تحلیـل    همچنین با استفاده از تکنیک دلفی، نسب
واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه هاي قدرت، تغییر و راهبردهاي کسب و کار هماهنگ تر هسـتند، عملکـرد شـان بـاالتر     

 است.

 واژگان کلیدي،:
 سازي، گفتمان سازي، رفتارهاي سیاسیهماهنگی راهبردي، قدرت، تغییر، شبکه 
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 مقدمه -1

 مواجه هستند بازار رقابتى هاى فرصت از استفاده و عملکرد بهبود براى بسیارى فشارهاى با ها سازمان امروزه
 اخیر، هاى سال . در]32[سازد  مواجه خطر با را ها آن اثربخشى و بقا تواند مى این عالئم به توجه عدم که

. ]34[اند کرده تعریف کار و کسب هاى استراتژى افزایى، هم و اثربخشى کارایى، میزان را عملکرد سازمانى
 شایستگى و منابع همراه به محصوالت، یا کار و کسب چند یا دو که شود مى زمانى ایجاد هم افزایى

 خدمات و محصوالت و کار و کسب کل عملکرد که نحوى به باشند، کننده یکدیگر تقویت مکمل و هایشان،
. بر اساس بسیاري از نظریه هاي ]42[باشد  کارها و آن کسب تک تک عملکرد جبرى جمع از بیشتر مرتبط،

هماهنگی، در سازمان هایی که هماهنگی بین عوامل زمینه اي، ساختاري و راهبردي در ترکیب بندي آنها 
 اتالف و تأخیر بروز احتمال گی،هماهن بدون واقع . در]19[باالست، اثربخشی آنها در حد باالي خود قرار دارد 

 مواجه ناکامی و عجز با سازمان است ممکن و یابد می افزایش ها برنامه و ها پروژه ها، انجام فعالیت در وقت
گوناگون سازمانى  عناصر بین هماهنگى یابد، مى اهمیت پیش از بیش که چیزى ترتیب، این . به]1[شود 

 قرار توجه بسیار مورد سازمانى و فردى گوناگون هاى فعالیت و سطوح در که است موضوعى است. هماهنگى
 و سازمان استراتژى کارکنان با رفتارهاى و ها فعالیت همسویى مبین هماهنگى فردى، سطح است. در گرفته

 .]18[کارکنان است  و ها بخش سایر هاى فعالیت
)، بالوگن و 2007)، گلور (2006پلیتیر ()، 2005)، واشینگتون و هاکر (2000همچنین تحقیقات بیر و نوریا (

% تالش هاي تغییر، در تحقق اهداف و برنامه 70)  نشان داده اند که بیش از 2008) و گودریچ (2008هایلی (
هاي پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجراي تغییر ممکن است دالیل زیادي همچون عدم 

ستگی مدیریتی، عدم حمایت مدیران ارشد، عدم حمایت مالی و وجود دانش مدیریت تغییر به عنوان یک شای
نیز مساعد نبودن زمان تغییر داشته باشد. اما چیزي که در سطح راهبردي و کالن می تواند منجر به شکست 
اجراي تغییر شود، شاید عدم هماهنگی راهبرد تغییر با راهبرد سازمان (اعم از راهبرد در سطوح بنگاه، کسب و 

ظیفه اي) باشد. همچنین ممکن است این ناهماهنگی در راهبردهاي رفتاري (مثل راهبردهاي رهبري، کار و و
ارتباطات، فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، عدالت، قدرت و سایر راهبردهاي رفتاري) به عنوان بسترساز 

 اجراي راهبرد، مشاهده گردد.
عناصر آن، نیازمند اعمال قدرت بر افراد (اعم از حقیقی و از طرف دیگر، با توجه به اینکه تغییر در سازمان و 

حقوقی)، یعنی توانایی مجاب کردن براي انجام کار توسط دیگري که در حالت عادي انجام نمی داد و یا 
) می گوید براي اجراي 1987( 1و همانطور که آنسوف ]26[توانایی به دست آوردن پیامدهاي مطلوب است 

، لذا بنظر می رسد گونه هاي خاصی از تغییر به راهبردهاي خاصی از ]15[اه قدرت هستیم تغییر، نیازمند پایگ
 قدرت نیاز داشته باشند تا هماهنگی و در نتیجه افزایش عملکرد حاصل شود.

در این پژوهش محققین به تحقیق در سازمان هاي سود محور دولتی که به فعالیت هاي بازرگانی و اقتصادي 
مشغولند، می پردازند. مشاهدات محققیقن این پژوهش نشان می دهد نرخ تغییرات در سازمان در بازار آزاد 

1. Igor Ansoff 
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هاي مورد مطالعه (شامل تغییرات در ساختار، ماموریت، ادغام و تملک، تغییر در فرهنگ، فناوري و راهبرد و 

تی می شود، اما دیگر گونه هاي تغییر)  بسیار باال است. هر چند تغییر موجب خروج از رکود و یکنواخ
مشاهدات نشان می دهد در بسیاري از موارد، این تغییرات منجر به افزایش عملکرد نشده است. بنابراین، 
آنچه در این پژوهش به آن می پردازیم تبیین الگوي هماهنگی راهبرد هاي کسب و کار با گونه هاي تغییر و 

اي مورد مطالعه است. بعبارت دیگر محققین این قدرت و تاثیر این هماهنگی بر افزایش عملکرد در شرکت ه
پژوهش ادعا دارند چنانچه هماهنگی راهبردي بین راهبردهاي سطح کسب و کار، قدرت و تغییر به وجود آید، 

 عملکرد افزایش می یابد. 
ها (یعنی عدم هماهنگی بین راهبردهاي سطح کسب و  کاستى این که جامع تحقیقاتى انجام اساس، این بر

 ضرورت و اهمیت ترتیب، رسند. بدین مى نظر به ضرورى نمایند، مرتفع را با گونه هاي قدرت و تغییر) کار
 به تواند مى پژوهش این نظرى، در بعد .است بررسى قابل کاربردى و نظرى بعد دو در حاضر تحقیق

 و شده منجر یکپارچه مدل یک در راهبردهاي کسب و کار و گونه هاي مختلف قدرت، تغییر تأثیر و شناسایى
 تحقیق نیز این کاربردى نظر از سازد. مشخص را ها سازمان عملکرد و موفقیت در آنها متقابل تأثیر هماهنگى

 مناسب الگویى و راهبردهاي کسب و کار و نیز ارائه قدرت، تغییر مختلف هاى گونه شناسایى با تواند مى
کند. به عبارت دیگر خروجی  کمک بازرگانی دولتی شرکت هاي در عملکرد بهبود به آنها، هماهنگى جهت

این تحقیق می تواند به عنوان یک الگوي تصمیم ساز در اختیار مدیران ارشد بخش دولتی و چه بسا شرکت 
 هاي دیگر (خصوصی) قرار گیرد. 

تاثیر کسب و کار و گونه هاي قدرت و تغییر و  راهبرد میان راهبردي هماهنگى شود مى تالش مقاله این در
گیرد. در واقع سوال  قرار بررسى آن بر عملکرد شرکت هاي فعال در بخش اقتصادي بخش دولتی، مورد

اصلی تحقیق این است که  آیا هماهنگی گونه هاي قدرت و تغییر و راهبرد کسب و کار رابطه معناداري با 
 عملکرد سازمانی دارد یا خیر؟

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

 راهبرد -1 -2
باب شد. این مفهوم به سازمان ها کمک می کند تا موفقیت  1980راهبرد، مفهومی است که بیشتر از دهه 

. ]14[خود در عرصه رقابت را به گونه اي مشخص کنند که بیشترین سود و اثربخشی براي شان حاصل شود 
خواهد براي  )، راهبرد یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می2002( 1به اعتقاد نورتون

. در واقع، راهبرد به سازمان ها کمک می کند تا با ]11[سهامداران، مشتریان و شهروندان ارزش ایجاد کند 
هماهنگی قابلیت ها و توانمندي هاي درونی با خواسته ها و شرایط محیط، بقاء و رقابت پذیري بیشتري 

برنامه هاي مدیران ارشد براي دستیابی به نتایجی . بنظر مینزبرگ، آلستراند و لمپل، راهبرد ]17[داشته باشد 
 -1. محققان پنج تعریف از راهبرد ارائه می دهند: ]12[است که با رسالت و هدف هاي سازمان سازگار باشد 

1. Norton 
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یک حیله گمراه کننده، یعنی مانور ویژه اي که  -2یک برنامه که بطور جدي مسیر عمل را دنبال می کند؛ 

یک موقعیت  -4یک الگو که جریان عمل را نشان می دهد؛  -3دشمن یا رقیب است؛ مقصود از آن غلبه بر 
یک دورنما، که روش منسجم نگریستن به جهان را  -5که جایگاه سازمان در محیط را تبیین می کند؛ 

 .]3[مشخص می کند 
 تغییر -2-2

تغییر سازمانی می تواند در یکی از ابعاد اصلی عملیات سازمان تعریف شود. ابعاد اصلی شامل ساختار، 
از دیدگاهی دیگر، فرآیند ایجاد دگرگونی . ]31[تکنولوژي، فرهنگ، رهبري، اهداف و کارکنان سازمان است 

کارایی و اثربخشی سازمان و  در افراد، ساختارها، فرآیندها و یا تکنولوژي سازمان به منظور باال بردن
. تغییر سازمانی، فعالیت یا تالشی است بلند مدت که از ]10[سازگاري با تحوالت محیطی، مبین تغییر است

سوي مدیریت عالی سازمان، هدایت و حمایت می شود. این تالش به منظور اصالح و بهبود چشم انداز فعلی 
فرآیند حل مساله از طریق مدیریت فرهنگ سازمان، با تاکید و آتی سازمان، توانمندسازي اعضاء، یادگیري 

خاص بر گروه هاي کار رسمی و دیگر انواع گروه ها و به کارگیري نقش مشاور تسهیل کننده و تئوري و 
 .]9[فنون علوم رفتاري و پژوهش در عمل صورت می پذیرد 

ازند و با نوآوري، ورود به بازارهاي تازه و تغییر به سازمان ها اجازه می دهد خود را از رقباي شان متمایز س
درآمد، مزیت هاي رقابتی بیشتري به دست آورند. عالوه بر این، باعث می شود بتوانند  -بهبود ساختار هزینه

راهبردهاي خود را با موقعیت ها و شرایط محیطی هماهنگ سازند و از این طریق، بقاي خود را افزایش دهند 
ان ها به این باور رسیده اند که براي دستیابی به موفقیت در دنیاي امروز، باید خود را با بسیاري از سازم. ]25[

. تغییر می تواند ابزاري براي بقاء یا اهرمی براي تطابق با شرایط ]30[وقعیتی به نام تغییر تطبیق دهند 
ی یا فناوري ایجاد شود. محیطی باشد. تغییر می تواند در پاسخ به تغییرات عوامل فرهنگی، ارزشی، اجتماع

متغیرهاي سیاسی و اقتصادي نیز می توانند محرك تغییر باشند. همان طور که سازمان ها بزرگ تر و پیچیده 
. تغییر نقش حیاتی در بقاي ]33[تر می شوند، نیاز به تغییر ساختارها و روشها را بیشتر احساس می کنند 

برد و تئوري سازمان به تغییر توجه زیادي شد. به گونه اي که در سازمان دارد و به همین دلیل، در ادبیات راه
دو دهه گذشته، تغییر سازمانی یکی از متداول ترین و مطرح ترین مباحث نظري و عملی مدیریت بوده است 

]40[. 
 قدرت -2-3
 يبرا) یسازمان دوایر سایر یا( دیگران بر نفوذ اعمال در) سازمان از يا دایره یا( نفر یک بالقوه توانایی قدرت،

 در. شد ینم انجام کارها آن نداشت وجود یقدرت چنین اگر که چیزهایی دادن انجام یا است، دستورات ياجرا
 است قدرت صاحبان نظر مورد که هایی نتیجه یا ها هدف تامین توانایی از است عبارت قدرت ،دیگر تعاریف

 اعمال يبرا شخص یک توانایی یا 1مطلوب يدستاوردها آوردن بدست توانایی، قدرت دیگر تعریف در .]5[
از نظر . ]26[ ، استداد ینم انجام را آن يعاد حالت در فرد آن که چیزي دادن انجام جهت دیگر فرد بر نفوذ

1. Desired  Outcomes 
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) قدرت، ظرفیت کنترل منابع با ارزش است که باعث افزایش احتمال دستیابی فرد به 2003( 1اندرسون

) قدرت، رابطه نامتقارن بین دو فرد است به طوري که 1953( 2دیدگاه سایمون از .]44[اهدافش می شود 
 3. آبیسکرا و لو]22[تغییر در رفتار یکی از آنها (اثرگذار)، باعث تغییر در رفتار فرد دیگر (اثرپذیر) می شود 

فیت تاثیر )، سطح نفوذ گروه هاي ذینفعان بر شرکت را به عنوان قدرت آنها تلقی می کنند که ظر2014(
گذاري بر تصمیمات مدیریتی راهبردي را از طریق کنترل بر منابع مورد نیاز براي تداوم بقاء شرکت، دارند 

)، قدرت سازمانی عبارت است از توانایی یک 1974( 4در سطح سازمانی هم، از دیدگاه ویلکینسون. ]13[
. نظریه هاي قدرت در سازمان، ]27[شرکت در تغییر تصمیمی که توسط شرکت هاي دیگر گرفته شده است 

(عمدتًا در سطح صنعت  6(جبر، مبادله، ادراك و کنترل بوم شناختی) و اقتصادي 5در قالب دو مشرب رفتاري
 انحصاري) دسته بندي می شوند.

 قدرت و رفتارهاي سیاسی

ت بیانگر این نگرش هاي متفاوتی که نسبت به تعریف فعالیت هاي سیاسی در سازمان وجود دارند، ممکن اس
بطور کلی، مفهومی است که اساساً محل  "سیاست"واقعیت باشد که فعالیت هاي سیاسی در سازمان نظیر 

. سیاست هاي سازمانی می تواند بعد مثبت یا منفی داشته باشد. بعد منفی سیاست در ]36[اختالف است 
تسلط بر دیگران نمود پیدا می قالب دنبال نمودن بیش از حد نفع شخصی و نیازهاي غیر اجتماعی جهت 

کند. بعد مثبت سیاست در قالب پیگیري متعادل نفع شخصی و عالقه به رفاه دیگران، دارا بودن نوعی نیاز 
فعالیت هاي  ]9[اجتماعی به رهبري، پیش قدم بودن و نفوذ و تاثیر گذاري بر دیگران شناخته می شود 

سیاسی براي کارکرد اثربخش سازمان ها ضروري هستند. افرادي که در رفتارهاي سیاسی کار آزموده می 
. این تعریف می پذیرد که فعالیت هاي ]21[شوند، ممکن است اجر شغلی و حرفه اي بیشتري عاید خود کنند 

. اما نیت در رفتار ]41[ید باشند سیاسی می توانند یک پدیده قابل قبول، مشترك و از نظر اجتماعی مف
 سیاسی هر چه باشد، به اعتقاد نگارندگان این مقاله، رفتارهاي سیاسی یکی از راه هاي کسب قدرت است. 

)، هفت مفهوم را به عنوان عناصر اصلی در تعریف فعالیت هاي سیاسی در سازمان ارائه 1988( 7دروري و روم
تاري شامل سه نوع رسمی، غیر رسمی و غیر قانونی، اقدام علیه سازمان، کرده اند که عبارتند از ابزارهاي رف

) هم نه تا از تاکتیک هاي سیاسی را 2009هیت و همکاران (. ]20[کسب قدرت، تعارض و انگیزه پنهانی 
احصاء کرده اند که عبارتند از: متقاعدسازي عقالیی، مشاوره، درخواست الهامی، درخواست شخصی، 

 .]26[، ائتالف، مشروعیت بخشی و فشار 8ادلهخودشیرینی، مب
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 قدرت و مدیریت دانش

ترمینولوژي دانش و مدیریت دانش داراي تعاریف و رویکردهاي متفاوتی می باشد و علت ایجاد نگرش هاي 
متفاوت را می توان به دلیل حرکت سیستم هاي اقتصادي مبتنی بر صنعت، به سوي جوامع مبتنی بر دانش و 

اصلی مزیت رقابتی در توسعه اقتصادي دانش محور دانست. کسب دانش می تواند به عنوان یکی از عوامل 
انواع بنگاه هاي اقتصادي محسوب شود. بنابراین، سازمان ها با چالش جدیدي با عنوان استقرار سیستم 
کارآمد و اثربخش مدیریت دانش به عنوان شایستگی کلیدي سازمان ها در عصر جدید که می تواند مزیت 

از تجارب، ارزش ها، اطالعات زمینه اي و مشهود  . دانش ترکیبی]16[رقابتی پایدار ایجاد کند، مواجه هستند 
می باشد که چارچوبی در ذهن یک شخص ایجاد می کند و او را قادر می سازد که آنها را ارزشیابی کرده و 

ارزش هر دانش، به ارزش تصمیمی بر می گردد که به این . ]38[تجارب و اطالعات جدیدي را به دست آورد 
قدر تصمیم خاص در سازمان، نقش کلیدي تري داشته باشد، دانش مربوط به آن دانش نیاز دارد، یعنی هر 

 .]23[تصمیم براي سازمان مهمتر خواهد بود 
طبقه بندي کرده اند. دانش صریح، دانش کدگذاري  2و ضمنی 1بیشتر تحقیقات، دانش را به دو دسته صریح

و طرح ها قرار دارد. اما دانش ضمنی، دانشی  شده اي است که در تئوري ها، فرمول ها، رویه ها، دستنامه ها
است پنهان که در تجارب افراد، مهارت ها و نگرش هاي آنها قرار دارد. این دانش از طریق نمایش و تشریح 
و از طریق کپی برداري و تقلید در فرآیندهاي اجتماعی سازي کسب می شود. این دانش به عنوان نوعی 

. مدیریت دانش به عنوان فرآیند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، ]29[د قدرت در سازمان ها مطرح می شو
تسهیم، نگهداري، ارزیابی و به کارگیري دانش مناسب در زمان مناسب توسط فردي مناسب در سازمان می 
باشد که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوري اطالعات و ارتباطات و ساختاري مناسب براي 

دانش به عنوان یک سرمایه معنوي که منجر به خلق  .]2[اهداف سازمانی صورت می گیرد دستیابی به 
ارزش می شود، می تواند یکی از راهبرد هاي کسب قدرت باشد. لذا این سرمایه باید به نحو شایسته اي 

 مدیریت شود تا از آن براي اعمال نفوذ بر اشخاص حقوقی و حقیقی بهره گرفته شود.
 سازيقدرت و شبکه 

شبکه ها، نوعی سازمان بدون سلسله مراتب هستند که اجزاي آن به صورت متقابل با هم پیوند دارند. در علم 
در  3ریاضیات، شبکه نموداري است که در آن هر یک از اجزاء، عامل یا بازیگر نامیده و به صورت یک گره

و  4اي از رئوس هستند که در کمان هانمودار نشان داده می شود. اجزاي اصلی در این نمودارها، مجموعه 
به یکدیگر متصل شده اند. این کمان ها (پیوندهاي مستقیم) و گوشه ها (پیوندهاي دوتایی یا غیر  5گوشه ها

 .]37[مستقیم)، روابط میان اجزاء را نشان می دهند 
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یک راهبرد شبکه سازي بهینه، شناختن بسیاري از افراد مختلف از حوزه هاي مختلف، داشتن وابستگی هاي 

یک راه ، اما که از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند استسازمانی متعدد در انواع صنایع و بخش هاي مختلف 
 به گونه اي بوده تاثیرگذارار یک سازمان است که در ماموریت خود بسی ایجاد، موقعیتبراي به دست آوردن 

به این پروژه ملحق شوند و شما هم موقعیت و هم شبکه اي از روابط مهم را ایجاد  افراد با نفوذکه 
. قرار گرفتن در مکان خوب در شبکه، قویاً با قدرت ارتباط دارد، زیرا جایگاه هاي خاص شبکه به ]35[کنید

از تبعیت از شبکه، دسترسی داشته باشند یا بر این جریانات بیشتر بازیگران اجازه می دهد تا به منابع ناشی 
 -)، یک بحث عمده در فهم هر نوع از شبکه2014. به اعتقاد اسمیت و همکاران (]39[کنترل داشته باشند 

شناسایی این نکته است که  -اعم از این که در برگیرنده افراد، گروه ها، سازمان ها یا حتی ملت ها باشند
بازیگر در شبکه، داراي قدرت است. توانایی یک بازیگر در نفوذ بر بازیگران دیگر در انجام کاري که آنها کدام 

در غیر این صورت انجام نمی دادند یا اجتناب از تحت تاثیر قرار گرفتن در چنین روشی، بسیاري از جنبه هاي 
ناسایی بازیگران قدرتمند اغلب سعی می رفتارها و دستاوردهاي بازیگران را متاثر می کند. محققان براي ش

خصوصیات بازیگران یا نقش هاي رسمی در سازمان یا شبکه که  -کنند بر ویژگی هاي بازیگران تمرکز کنند
یا بر روي راهبرد ها و تاکتیک  )1968می توانند وجه افتراق قدرت در بین بازیگران ایجاد کنند (فرنچ و راون، 

؛ 1980ان براي ایجاد نفوذ به کار می گیرند، تمرکز کنند (کیپنیس و همکاران، هاي قدرت رفتاري که بازیگر
). هر چند، قدرت ذاتًا یک پدیده ساختاري است که نفوذ یک بازیگر بر دیگري، نیاز 2007فریس و همکاران، 

 .]39[) 2001، 1؛ مک کالرگ و یانگ1981دارد که در داخل یک شبکه یا روابط وسیع تر دیده شود (ففر، 
 قدرت و گفتمان سازي

ها  به معناي مجموعه یا دستگاهی بینشی است که از راه واژگان و گفتارهاي نهادینه شده، بر ذهنیت گفتمان
آنکه کاربران همواره بر این  اندازد بی گذارد و گاه حتی بر آگاهی یک دوران تاریخی نیز سایه می اثر می

ت که در میانه قید و ذهنیت و خصلت خاص تاریخی آن خودآگاه باشند. از نظر فوکو، گفتمان چیزي اس
بندهاي زبان و امکاناتی که زبان فراهم می آورد، رخ می دهد. از نظر فوکو گفتمان از کارکردش جدا نیست؛ 
گفتمان، تنها نوشته ها، کتاب ها و متن ها و سخنرانی ها نیست؛ بلکه الگوي هاي عمل و کاربندي آنها نیز 

ر فوکو، پاسداشت قدرت است؛ گفتمان براي او بخشی از هست. یکی از مهمترین کارکردهاي گفتمان از نظ
ساختار و روابط قدرت، هسته هاي قدرت و کنش هاي قدرت است که به زندگی مردم شکل می دهد.  
بنابراین مد نظر فوکو آن شرایط بیرونی و شرایطی است که گفتمان در آن شکل گرفته و می زید. از این 

در تعریفی دیگر، گفتمان به معنی . ]8[ل زور و خشونت در جامعه است حیث و بر طبق نظر او گفتمان مکم
کاربردن زبان در  جزء یک موضوع، در قالب نوشتن یا گفتن است. به بیانی دیگر، به پرداختن مفصل و جزءبه

را که . اگر نویسنده اي قصد دارد تا ارتباطات ناشی از زبان ]7[گفتار و نوشتار، بهر پدیدآوردن معنا و مفهوم 
چه از طریق کلمات و واژه ها و چه از طریق عالیم و کنایه ها و رموز غیر کالمی ایجاد می شود؛ دریافته و 
به خصلت آنها پی ببرد؛ گفتمان ابزار مناسبی در اختیار اوست. به عبارت دیگر، گفتمان، زبان را در حدي فراتر 

1. McClurg & Young 
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و موشکافی می کند. بدین ترتیب می توان گفت است؛ تبیین » متن« از جمله، و در کلیت خویش که همان 

متنی بکار می برد؛ چیزي که در متن رخ داده و جهت ارتباط » حساسیت«که گفتمان زبان را چونان یک 
 . ]8[طراحی شده است 

گفتمان و اصطالحات مرتبط مثل زبان، متن یا داستان به روش هاي مختلفی در تئوري سازمان مفهوم سازي 
). در این مطلب، 2004؛ گرانت، 1998؛ گرانت، کینوي و اوسویک، 1997شده اند (ون دیک، و طبقه بندي 

به کار گرفته شده است تا مجموعه اي از متن ها معنی دار شود،  اعم از متن هاي  "گفتمان"اصطالح 
شفاهی یا مکتوب که درون محیط هاي سازمانی و اجتماعی واقع شده است که توسط ویژگی هاي بین 

یطی و ساختاري خاص الگوگیري می شود و هم تاثیرات ساختاري و هم کارکردي بر روي محیط هاي مح
شان دارد. در این معنی، زبان می تواند به عنوان ماده خام گفتمان نگریسته شود و متن هاي فردي، هم 

نند به عنوان مظاهر و هم ساختار گفتمان هاي وسیع تر هستند. بنابراین، گفتمان هاي سازمانی می توا
به روش هاي گوناگون  "متن"مجموعه هایی از متن ها، اعم از شفاهی و مکتوب نگریسته شوند. اصطالح 

هر نوع داده اي که دربرگیرنده پیام ها و "عنوان  تفسیر شده است، با متن هاي نگریسته به طور وسیع به 
 .]24[ "موضوعاتی باشد که می تواند سیستماتیک باشد

 هماهنگی راهبردي -2-4
 براى عناصر سازمان، سایر و فرهنگ راهبردها، طرح، که است اى درجه و میزان مبین سازمانى هماهنگى

. درتعریف دیگر، ]43[شوند  مى همراستا و همسو یکدیگر با شده، تعریف و مشترك هدف یک تحقق
 ، مشترك هدف کسب براي کل یک دهنده تشکیل هاي بخش همه آن طی که است فرآیندي هماهنگی

 انطباق به که زمانی ها سازمان که است این هماهنگى تعاریف کلیه در اساسی . فرض]1[می شوند  ترکیب
 کرد.  خواهند عمل کاراتر و تر یابند، اثربخش می دست
ظرف دو دهه گذشته، پژوهشگران چهارچوب هاي زیادي ارائه داده اند تا بتوان بدان وسیله گونه هاي      

آرمانی راهبردهاي سازمانی را ارائه داد و هماهنگی بین آنها را تبیین نمود. عده اي هماهنگی راهبردي را 
شیوه رهبري، راهبرد و ...) با شرایط هماهنگی بین عناصر سازمان (ساختار، فناوري، فرهنگ، نیروي انسانی، 

، پراهالد و همل 1965، لی وت 1991، بارنی 1987، ایتامی 1382، اسکات، 2004محیطی می دانند (دفت 
)  و عده اي دیگر هماهنگی راهبردي را هماهنگی در سطح راهبردي بین خود عناصر 1986، گالبرایث 1990

). مطالعه 1986و واترمن  1990، فیشر1971، اندروز 1962چندلر ، 1965سازمانی عنوان نموده اند (وودوارد 
)، تحت عنوان 1996و همکاران ( 1این چهارچوب ها نشان می دهد که جدیدترین آنها  توسط فیگن باوم

مطرح شده است. نگرش نقاط مرجع راهبردي به مدیران و طراحان راهبرد این  2نظریه نقاط مرجع راهبردي
ضمن بهره گیري از مزایاي مدل هاي پیشین، با مالك قرار دادن معیارهاي محوري،  امکان را می دهد که

اولویت هاي سیستم را تعیین کرده و در راهبرد بگنجانند، بطوریکه کلیه گروه هاي ذینفع، مطابق مبانی و 
راهبردي اصول مورد نظر هدایت شوند. تئوري نقاط مرجع راهبردي بیان می کند که با شناسایی نقاط مرجع 

1.Figenbaum 
2. Strategic Reference Point (SRP) 
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اعلم در سازمان که تاثیر عمده اي بر فعالیت ها و عملکرد سازمان دارند، می توان تصمیمات راهبردي 

) و 1981)، اسکات (1979نقاط مرجع راهبردي در مطالعات بوریل و مورگان (. ]6[سازمانی را اتخاذ نمود 
؛ موسوي، 1386ت قبلی (رضوانی، )  ذکر شده است که بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقا2001هال (
 ) می توان نتیجه گرفت که سه1391و رضوانی فر،  1390؛ مصطفوي، 1389؛ فیاضی، 1388؛ سپهوند، 1387
 مدیریت (بوریل و مورگان، اسکات و هال) مترادف هاي تئوري منطقی و فلسفی مبانی در شده گفته دیدگاه

 از یک هر الگوهاي گونه شناسی براي دارند. تطابق یکدیگر بر آنها استفاده مورد مرجع نقاط و هستند یکدیگر
 نمود انتخاب را» نقاط مرجع مرجح«شده  گفته مرجع نقاط بین از باید سازمان، هاي سیستم زیر و ها سیستم

نمود. با توجه به استدالل هاي فوق الذکر، می توان مفاهیم، نظریه ها،  شناسی گونه به اقدام سپس و
(ساختاري، رفتاري و وظیفه اي) و الگوهاي مدیریتی را می توان در یک ماتریس دو در دو با دو راهبردها 

). به نظر می رسد نوع کنترل (شدید/منعطف) و  نوع تمرکز  1نقطه مرجع راهبردي، جانمایی کرد (شکل 
 (داخل/خارج) همان نقاط مرجع غالب باشند.

 
 ]1[مدل هاي اسکات، مورگان و هال،  چارچوب نقاط مرجع راهبردي بر اساس -1شکل

 پیشینه تحقیق -2-5
تابحال تحقیقی که به طور مشخص به هماهنگی راهبردي بین عناصر راهبرد کسب و کار، قدرت و تغییر 

زیر اشاره می  1 بپردازد (اعم از داخلی یا خارجی)، صورت نگرفته است اما برخی از تحقیقات مرتبط، در جدول
 شود.
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 پیشینه تحقیق -1جدول

 بیان مختصر تحقیق و نتایج آن نام محقق عنوان و تاریخ ردیف
اثر هماهنگی راهبردي بین راهبردهاي  1

سطح کسب و کار و راهبرد بازاریابی بر 
 عملکرد

حمیدرضا 
 1386رضوانی/ 

تبیین هماهنگی راهبردي بین راهبرد بازاریابی و راهبرد سطح 
  24و تاثیر آن بر عملکرد  SRPکسب و کار بر مبناي الگوي 

 شرکت زیرمجموعه سرمایه گذاري دارویی تامین 
هماهنگی گونه یابی راهبردهاي عناصر  2

 تغییر سازمانی و رابطه آن با عملکرد
داود صادقی/ 

1387 
تبیین الگوي هماهنگی راهبردهاي تغییر (ساختار، راهبرد، 

هواپیمایی  فرهنگ، فناوري و محیط) بر ارتقاء عملکرد شرکتهاي
 برتر خارجی

هماهنگی راهبردي بین راهبرد منابع  3
 انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی 

رضا سپهوند/ 
1388 

بررسی اثر هماهنگی راهبردي بین راهبرد منابع انسانی، سرمایه 
شرکت هاي پتروشیمی  34انسانی و رفتار سازمانی بر عملکرد 

 ایران
با بازده سهام رابطه راهبردهاي مالی  4

 شرکتها 
محرم رزمجوئی 

 /1389 
با بازده  SRPبررسی رابطه راهبردهاي مالی بر اساس الگوي 

 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 62سهام 
هماهنگی راهبردهاي رهبري، تغییر،  6

ارتباطات وتعارض واثرهماهنگی 
 برعملکرد

حمید رضوانی 
 1391فر/ 

راهبردهاي تغییر، ارتباطات، تعارض و رهبري و اثر اثر هماهنگی 
 تا از شرکت هاي سازنده دارو 19هماهنگی آنها بر عملکرد 

رهبري کاریزماتیک، تغییر و نوآوري در  7
 یک سازمان تحقیق و توسعه 

پالسون و 
 2009همکاران/

تیم تحقیقاتی نشان داد سبک رهبري  34کارمند از  178بررسی 
کاریزما، با تغییر و نوآوري در سطح سازمان ارتباط معناداري 

 دارد.
مطالعه رابطه بین سبک هاي رهبري  8

مبادله اي و تحول گرا و تغییر 
راهبردي در دانشگاه هاي ایالتی 

 نیویورك

 اسلوآن/
2009 

ن می دهد نتایج پژوهش هاي محقق در یک دوره چهار ساله  نشا
که سبک رهبري تحول گرا، ارتباط معنی داري با تغییر راهبردي 

 در سازمان دارد.

همسویی بین راهبرد هاي تولید و  9
 کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد 

سان و هونگ/ 
2002 

نتایج پژوهش هاي محققان نشان می دهد که هماهنگی راهبرد 
روي افزایش عملکرد هاي تولید و کسب و کار تاثیر مستقیمی بر 

 دارد.

 سواالت تحقیق -3
پرسش اصلی تحقیق این است که گونه شناسی مناسب راهبرد هاي کسب قدرت در هماهنگی با راهبرد هاي 
سطح کسب و کار و راهبردهاي تغییر سازمانی چگونه باشد، تا موجب افزایش عملکرد در سطح شرکت هاي 

شغولند، گردد؟ این پرسش اصلی به چندین پرسش خرد تبدیل بخش دولتی که به فعالیت هاي اقتصادي م
 می شود که در ذیل می آید:

 گونه هاي قدرت بر اساس نقاط مرجع راهبردي کدامند؟ 
 آیا گونه هاي استخراج شده قدرت با راهبرد هاي سطح کسب و کار و تغییر هماهنگ هستند؟ 
  قدرت باعث افزایش عملکرد می شود؟آیا هماهنگی گونه هاي راهبردهاي کسب و کار، تغییر و 

 چارچوب نظري تحقیق -4

متغیر مستقل تحقیق حاضر، هماهنگی راهبردي (هماهنگی بین عناصر راهبرد، تغییر و قدرت) و متغیر وابسته 
تحقیق، عملکرد می باشد. همچنین فرضیه اصلی تحقیق این است که هماهنگی بین سه عنصر ذکر شده در 

در چارچوب نظري تحقیق حاضر، راهبردهاي کسب و کار  برگرفته از  لکرد می شود.فوق باعث افزایش عم
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) و گونه هاي قدرت برگرفته از 2008مدل ترکیبی پوتر و مایلز و اسنو، تغییر برگرفته از مدل بالوگن و هایلی (

) 2010ر () مربوط به گفتمان سازي، فف2006) مربوط به مدیریت دانش، هراکلئوس (1384نظرات افرازه (
 ).2) مربوط به رفتارهاي سیاسی است (شکل2009مربوط به شبکه سازي و هیت و میلر (

 
 

 
 روش شناسی تحقیق -5

توصیفی؛ بر اساس نوع داده،  -توسعه اي؛ بر اساس هدف، تبیینی -تحقیق حاضر بر اساس نتیجه، کاربردي
بر اساس نقش محقق، مستقل از فرآیند تحقیق است. با توجه به محدودیت هاي ) و 1کیفی (ترکیبی -کمی

 -تحقیق کمی از جمله تاکید بر پارادایم اثبات گرایی شامل وجود یک واقعیت عینی واحد که روابط علت
معلولی آن قابل تشخیص است، تعمیم آسان نتایج به دست آمده و استقالل کامل محقق از موضوع تحقیق، 

 دگان این مقاله روش تحقیق ترکیبی را برگزیدند.نگارن
تحقیق ترکیبی، آمیخته اي از روش هاي کیفی و کمی است که توسط محقق یا تیم تحقیق با هدف      

شناخت دقیق و کامل یک پدیده مورد استفاده قرار می گیرد و تالش می کند دیدگاه ها، رویکردها و موضع 
ار دهد. به بیان دیگر، روش شناسی ترکیبی عبارت است از استفاده هم زمان گیري هاي چندگانه را مد نظر قر

1. Mixed  

 عملکرد
 چارچوب نظري تحقیق -2شکل
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یا متوالی از هر دو روش کمی و کیفی در یک مطالعه واحد (جمع آوري و تحلیل داده هاي هر دو نوع داده 

، بنابراین در این پژوهش، دو روش کیفی و کمی در ]28[کیفی و کمی) بدون توجه به مواضع فلسفی آنها 
ار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت داده هاي کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه شدند. به این کن

به نمایش  3گفته می شود که در شکل  1پدیده، یعنی توجه به ابعاد مختلف یک تحقیق، تقابلی یا تقاطعی
 درآمده است.

 
 

 

 

 
 مقایسه تبدیل داده ها در این تحقیق  -3شکل 

واحد تحلیلی این پژوهش، کلیه شرکت هاي بخش دولتی است که به فعالیت اقتصادي  جامعه آماري؛
است. چون نگارندگان قصد دارند میانگین عملکرد سه  1389هستند و تاریخ تاسیس آنها قبل از سال  مشغول

) این شرکت ها را به عنوان متغیر وابسته اندازه گیري نمایند، بنابراین شرکت 92و  91، 90ساله (سال هاي 
بر اساس شاخص مورد توافق تاسیس شده باشند و میانگین عملکرد آنها  89هاي مورد مطالعه باید تا سال 

خبرگان مالی فعال در بخش اقتصادي در این سه سال مورد سنجش قرار می گیرد. محقق با استفاده از 
راهبرد تمام شماري به انجام تحقیق در این شرکت ها پرداخته است که از طریق مکاتبه و مراجعه به مدیران 

تعداد شرکت هایی که حاضر به همکاري با  ارشد و مطلع تمام شرکت هاي موصوف صورت گرفت. اما
واحد هستند که به فعالیت هاي تولید و خدماتی مشغول بوده و با سایر  18محققین در این تحقیق شدند، 

 شرکت هاي دولتی و خصوصی در سطح کشور در حال رقابت هستند و تابع قانون تجارت هستند. 
ع آوري اطالعات از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده ابزار جمع آوري اطالعات؛ در این پژوهش براي جم

شد. پرسشنامه تحقیق شامل سه بخش اطالعات جمعیت شناختی، سواالت بسته و باز است و مصاحبه هاي 
انجام شده، به عنوان بخش مکمل پرسش هاي باز، مورد استفاده محقق قرار گرفته است. پرسشنامه هاي 

سوال). اعتبار  61وده و شامل سه پرسشنامه راهبرد، قدرت و تغییر است (جمعاً تحقیق از نوع محقق ساخته ب
(روایی) محتوا و صوري پرسشنامه ها، با مراجعه به خبرگان موضوع تایید گردید تا محقق مطمئن گردد که 

اصلی  کلمات، واژه ها، اصطالحات و عبارات استفاده شده در پرسشنامه طوري انتخاب شده که از آنها عناصر
مورد نظر تحقیق استنباط شود و پرسش هاي مطرح شده و کلمات و عبارات براي پاسخگویان قابل فهم 

 ).2باشد و همچنین براي تایید پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که همگی تایید شدند (جدول

1. Triangulation 

گردآوري داده هاي 
 کیفی

گردآوري داده 
 هاي کمی

تحلیل داده هاي 
 کمی

تبدیل داده هاي 
 کمی به کیفی

 تحلیل داده هاي کیفی

 مقایسه و 
 تقابل

 تفسیر کیفی و 
 کمی
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 هاي تحقیقضریب آلفاي کرونباخ در پرسشنامه -2جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ گونه ها سواالت هر گونه االتتعداد سو متغیر
 

 راهبرد
 

 
20 

 /.79 مدافعان کم هزینه 5
 /.88 تحلیل گران 5
 /.93 مدافعان تمایز طلب 5
 /.91 فرصت طلبان 5

 
 تغییر

 
 
20 

 /.77 انطباقی 5
 /.83 تکاملی 5
 /.76 بازسازي 5
 /.80 انقالبی 5

 
 قدرت

 
 
21 

 /.77 رفتارهاي سیاسی 5
 /.77 گفتمان سازي 6
 /.95 مدیریت دانش 4
 /.84 شبکه سازي 6

 180با توجه به اینکه سطح تجزیه و تحلیل تحقیق، شرکت است (و نه فرد)، لذا در بخش کمی تعداد 
تا از آنها عودت داده شد و براي کاهش خطاها در شناسایی گونه هاي غالب،  105پرسشنامه توزیع گردید که 

نفر از خبرگان مصاحبه شد. بیشترین  36از داده هاي هر شرکت میانگین گرفته شد. در بخش کیفی هم با 
فراوانی از مصاحبه شوندگان شامل مدیران عامل یا جانشین، معاونین طرح و برنامه و بازرگانی شرکت ها 
بودند. با توجه به اینکه مطلع ترین افراد به موضوع راهبردي سطح شرکت ها افراد فوق بودند، لذا ادامه 
مصاحبه با افراد در رده هاي پایین تر شرکت ها به اثربخشی تحقیق نمی افزود و  بنابراین محققین کار تا 

 مرحله متوقف کردند.
هاي به دست آمده با استفاده  پس از استخراج آمارهاي توصیفی، داده روش تجزیه و تحلیل داده هاي کمی؛

نرم افزار اسمارت  بکارگیريو بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با  "مدل معادالت ساختاري"   از تکنیک هاي
با  "تحلیل واریانس"و  "اي تحلیل خوشه" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین ،3پی ال اس نسخه 

 انجام شد. 19از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  استفاده
در این قسمت، داده هاي حاصل از مصاحبه ها، تحلیل محتوا (با  روش تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی؛ 

می  1رویکرد توصیفی) شدند. یکی از روش هاي کاربردي در عرصه تحقیق و پژوهش کیفی، تحلیل محتوا
اساس آن می توان ویژگی هاي زبانی یک متن گفته شده یا نوشته  باشد. تحلیل محتوا، روشی است که بر

شده را به طور واقع بینانه، عینی و منظم شناخت. تحلیل محتوا به بررسی علمی و کمی مواد و داده هاي 
کیفی توجه دارد و طی فرآیندي نظام مند و تکرارپذیر، ارزش هاي عددي را بر اساس قوانین معتبر اندازه 

. واحد تحلیل در این تحقیق، جمله انتخاب شده است. چون در این تحقیق ]4[متن نسبت می دهد گیري، به 
ها ها و مضامین تحقیق مشخص هستند، لذا محقق بر اساس رویکرد قیاسی به تحلیل محتواي مصاحبهمقوله

1. Content Analysis 
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ین، مقوله ها و پرداخت. پس از تعیین متغیرهاي تحقیق (هماهنگی و عملکرد)، واحدهاي تحلیل محتوا (مضام

نشانگرها) مشخص گردید. در مرحله اول، مضمون هاي این پژوهش تعیین شد. این مضمون ها عبارتند از 
سه مفهوم اصلی تحقیق که شامل راهبرد شرکت، تغییر و قدرت هستند. پس از مشخص شدن مضامین، 

گزینه هر راهبرد) را در بر می  مقوله هاي تحلیل تعریف شد. با این شیوه که هر مضمون، چهار مقوله (چهار
مقوله اصلی تعریف شده است. با توجه به سواالت مطرح شده، مضمون  12گیرد. بدین ترتیب در این پژوهش 

ها و مقوله هاي تعریف شده، پاسخ هاي هر یک از پاسخگویان در زیر مجموعه یکی از مقوالت قرار گرفت و 
هاي مربوط به راهبرد هاي آنها ها، گزینهبه هر یک از شرکتربوط در نهایت پس از جمع بندي پاسخ هاي م

). براي تایید کدگذاري تحلیل محتواي 3(راهبرد هاي سطح کسب و کار، تغییر و قدرت) تعیین شد (جدول 
مورد از مصاحبه ها در اختیار کدگذار دیگري غیر از محقق قرار گرفت  10صورت گرفته در این تحقیق تعداد 

 ).π< 7/0کدگذاري شده و مورد تایید قرار گرفت ( و توسط ایشان
به عنوان مثال، مدیر یکی از شرکت ها که در پاسخ به سوال باز اول پرسشنامه، درباره راهبرد شرکت چنین 

شرکت ما اصوالً به دنبال این نیست که در حوزه کاري خودش در بین رقبا، پیشگام باشد. "پاسخ داده است: 
و ما به دنبال کاهش ریسک ناشی از عدم شناخت بازار و مشتري هستیم. شرکت ما این کار ریسک دارد 

، مقوله تحلیل گران را "محصوالت شرکت هاي برتر را شناسایی کرده و به دنبال تقلید از آنها می باشد...
 منعکس می کند. همچنین مدیري که در پاسخ به سوال باز سوم، درباره قدرت سازمانی چنین پاسخ داده

ما به دنبال شناسایی و تماس با افراد و شرکت هاي موفق در بازار هستیم تا از تجربیات آنها بهره "است: 
 ، به مقوله شبکه سازي اشاره می کند."برد هستیم -گیریم و از ارتباط به دنبال منفعت مبتنی بر برد

با سه عدد مشخص می شود که اولین عدد سمت چپ، بیانگر کد شرکت  1در کدگذاري، هر جمله یا نکته
مورد نظر بوده، عدد دوم بیانگر کد فرد و عدد سوم، بیانگر شماره مطلب گفته شده توسط فرد مصاحبه شونده 

، بیانگر چهارمین جمله گفته شده توسط فرد مصاحبه شونده دوم از شرکت با کد هشت P-8-2-4است. مثالً 
از کدگذاري جمالت، فراوانی کدهایی که بیانگر یک مقوله مشابه هستند، مشخص می گردد و  است. پس

 پس از مقایسه فراوانی هاي هر یک از مقوله ها، گونه غالب هر شرکت مشخص می گردد.

 ها و نشانگرهاي تحقیقمضامین، مقوله -3جدول

 نشانگرها مقوله ها مضامین

 
 

 راهبرد

مدافعان کم 
 هزینه

کامالً تعریف شده و مشخص، جستجوي ثبات در بازار، جهت گیري بر اساس معیار کارایی،  خدمات
ریسک گریزي، کنترل زیاد هزینه ها، دفاع از وضعیت موجود، تعیین قیمت بر اساس حساسیت 

 مشتري
برنامه ریزي کوتاه حفظ بازار، کنترل هزینه، اولین نبودن، تقلید از پیشتازها، تجزیه و تحلیل رقبا،  تحلیل گران

 مدت، ناتوان در پیش بینی و مقابله با تغییرات محیطی
مدافعان تمایز 

 طلب
واکنش در برابر تغییر، توجه نسبی به نوآوري و خالقیت، توجه به محیط داخلی، کنترل کم، تالش 

 یدر جهت حفظ بازار، بررسی و تطبیق راهبردهاي خود با مشخصه هاي محیطی، داراي برتري نسب
ریسک پذیري، نوآوري، کارآفرینی، پیشرو بودن در بازار، دیده بانی محیط، پیش بینی تغییرات،  فرصت طلبان

 استفاده از فرصت هاي محیطی، در جستجوي فرصت هاي جدید، انعطاف پذیري

1. Point 
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 تغییر

ضرورت هاي تغییرات آهسته، در مقیاس کوچک و با تمرکز بر نگرش و رفتار، تغییر بر حسب  انطباقی
 فوري، تغییر برنامه ریزي شده، تغییر گام به گام، تطبیق راهبرد با محیط، تغییر در سطح عملیات

تغییرات آهسته، تغییر در مقیاس وسیع، تغییر با تمرکز بر فرهنگ سازمانی، واکنش در برابر تغییر،  تکاملی
 بینی تغییراتتوجه نسبی به نوآوري و خالقیت، توجه به محیط داخلی، پیش 

تغییرات سریع، تغییر در مقیاس کوچک و با تمرکز بر فعالیت ها و روش ها، حفظ بازار با تمرکز بر  بازسازي
 انجام تغییرات الزم، تغییرات با قلمرو زمانی کوتاه مدت

فرهنگ، ساختار، تغییرات سریع و در مقیاس وسیع، تغییر بنیادي در پارادایم هاي موجود، تغییرات در  انقالبی
 فناوري، فرآیندها و روش ها، به استقبال تغییر رفتن

 
 

 قدرت

رفتارهاي 
 سیاسی

رفتار پشت پرده، رفتار پنهانی، توجه به منافع شخصی، رفتار تنگ نظرانه، خود شیرنی، نان قرض 
فشار،  دادن، توسل به مقامات باالتر، متقاعد سازي عقالیی، تعارض، مانع تراشی، تهدید، مبادله،

 ائتالف

 گفتمان سازي
مدیریت کردن ذهن دیگران، استفاده از زبان براي ایجاد جریان مورد نظر، استفاده از ابزارهاي 
مکتوب، استفاده از ابزارهاي شفاهی، استفاده از ابزارهاي بصري، استفاده از استعاره براي پیشبرد 

 اهداف
توسعه دانش، تسهیم دانش، ذخیره و نگهداري دانش، ارزیابی کشف دانش، کسب دانش، ایجاد و  مدیریت دانش

 دانش، بکارگیري دانش، تجاري سازي دانش، توزیع دانش

 شبکه سازي
ایجاد تماس هاي داخلی، حفظ تماس هاي داخلی، استفاده از تماس هاي داخلی، ایجاد تماس 

اشخاص و گروه  خارجی، حفظ تماس هاي خارجی، بکارگیري تماس هاي خارجی، دسترسی به
 هاي با نفوذ

 یافته هاي تحقیق -6

در این قسمت، ابتدا یافته هاي ناشی از متغیر وابسته تحقیق (عملکرد شرکت ها) از طریق تکنیک دلفی ارائه 
می شود. در ادامه تایید روایی مدل ارائه شده قدرت با استفاده از تکنیک دلفی نمایش داده می شود و در 

توصیفی (جمعیت شناختی و گونه هاي غالب در متغیرها در دو روش کمی و کیفی) و  نهایت نتایج آمار
 همچنین یافته هاي حاصل از آمار استنباطی ارائه می گردد.

عملکرد؛ محقق براي دستیابی به شاخص قابل دفاع براي ارزیابی عملکرد شرکت هاي مورد مطالعه، ابتدا از 
تید دانشگاهی مرتبط با رشته مالی و حسابداري و همچنین معاونین و نفر از متخصصان مالی (اعم از اسا 15

مدیران ارشد مالی شاغل در شرکت هاي دولتی به طور جداگانه از طریق مصاحبه حضوري، درخواست نمود 
که مهمترین شاخص ها و نسبت هاي مالی را براي ارزیابی این شرکت ها به ترتیب اولویت فهرست نمایند 

شاخص احصاء گردید که بیشترین فراوانی را داشتند. اولویت بندي این شاخص ها بعد از دو  10که در نهایت 
آمده است. چون  4بار رفت و برگشت از طریق تکنیک دلفی صورت گرفت که میزان فراوانی آنها در جدول 

نسبت سود به فروش بیشترین فراونی را دارد، بنابراین به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد شرکت هاي مورد 
 مطالعه برگزیده شد.

 شاخص هاي ارزیابی استخراج شده بر اساس تکنیک دلفی -4جدول

 تعداد فراوانی عنوان شاخص ارزیابی عملکرد اولویت شاخص

 12 سود به فروش)بازده فروش (نسبت  1

 8 نرخ برگشت سرمایه 2

 7 بازده دارایی ها (نسبت سود به دارایی ها) 3
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 7 سود سرانه 4

 6 دوره وصول مطالبات 5

 5 دوره گردش عملیات 6

 4 نسبت جاري (دارایی جاري به بدهی جاري) 7

 3 نسبت گردش دارایی (فروش خالص به کل دارایی ها) 8

 3 درآمد سرانه 9

 2 درصد تقسیم سود 10

براي ارائه الگو در حوزه قدرت  تایید روایی مدل قدرت سازمانی بر اساس تئوري نقاط مرجع راهبردي؛
یعنی راهبرد هاي قدرت بر اساس نقاط مرجع راهبردي، به گمان محقق درك عمیق مفهوم قدرت و تئوري 

ف ارائه شده در قدرت است (هر چند به نقاط مرجع راهبردي ضرورت دارد. آنچه که فصل مشترك اغلب تعاری
گفته آلوین تافلر، به تعداد شکوفه هاي درختان گیالس در ژاپن از قدرت تعریف وجود دارد)، توانائی اثرگذاري 
بر عقاید و ادراکات دیگران براي دستیابی به اهداف و دستاوردهاي مطلوب است. طبق تعاریف ارائه شده در 

نی هم این تعریف موضوعیت دارد. سوالی که مطرح می شود این است که این متون مختلف، در سطح سازما
اعمال نفوذ بر دیگران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) چگونه و به روشی صورت می گیرد؟ محقق با 
مطالعه، نگارش و ترجمه متون مختلف در حوزه قدرت و همچنین سوابق یک دهه اشتغال، به این نتیجه 

سازمان ها از چهار طریق می توانند به اهداف و دستاوردهاي مورد نظر شان دست یابند. این رسیده است که 
 چهار دسته عبارتند از شبکه سازي، گفتمان سازي، مدیریت دانش و رفتارهاي سیاسی. 

با توجه به گونه هاي راهبردي قدرت ارائه شده توسط محقق و تئوري نقاط مرجع راهبردي، الگوي زیر      
) به عنوان الگوي پیشنهادي محقق در حوزه قدرت ارائه می گردد که البته بعد از تایید روایی آن و 4کل (ش

 تهایتاً تایید الگو، تاثیر هماهنگی راهبردهاي سازمان، تغییر و قدرت بر عملکرد بررسی می شود.
ها و گونه هاي قدرت در آن با استفاده از تکنیک  SRPمحققان پژوهش با طراحی پرسشنامه و گنجاندن 

دلفی و طی سه دور رفت و برگشت از ده متخصص و خبره در این زمینه خواستند تا به هر کدام از گویه ها از 
 % تایید شد.80امتیاز داده و نظرات تکمیلی خود را بیان کنند. که روایی این مدل با اجماع بیش از  10تا  1

% پاسخگویان زن 13نفر پرسشنامه ها تکمیل نمودند که  105 متغیرهاي جمعیت شناختی؛تحلیل توصیفی 
% 61% مدیر ارشد و 17% معاون، 15% عضو هیات مدیره، 7نفر،  105% پاسخگویان مرد هستند. از 87و 

ده % افراد کمتر از 39مابقی از پژوهشگران ارشد، پژوهشگران، مدیران میانی و کارشناسان ارشد هستند. 
% از پاسخگویان، بیش از بیست 14% بین ده تا بیست سال سابقه دارند و مابقی یعنی 47سابقه کاري دارند، 

نفر داراي مدرك کارشناسی هستند و مابقی یعنی  55سال سابقه کار دارند. سه نفر از پاسخگویان دیپلمه اند، 
 ستند.نفر از پاسخگویان داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و دکتري ه 47

% فارغ التحصیل رشته مدیریت با انواع گرایش، بازرگانی، مالی، صنعتی، 39همچنین از بین پاسخگویان، 
نفر از سایر رشته ها هستند که با توجه به ماموریت  54نفر مهندسی صنایع و  10هستند،  ITجهانگردي و 
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ی، کشاورزي و اقتصاد به پرسشنامه شرکت هاي مورد مطالعه از رشته هاي علوم پایه، برق، کامپیوتر، نساج

 پاسخ داده اند.
 

 

 ارائه شده توسط محقق -4شکل

شناخت وضعیت گونه ها در متغیرهاي پژوهش، از داده هاي حاصل از پرسشنامه تحلیل پرسشنامه ها؛ براي 
درهر گونه، میانگین گرفته شد و گویه هایی که بیشترین میانگین را کسب کرد، به عنوان گونه غالب هر 

متوسط امتیازات هر یک از گونه ها در متغیرهاي پژوهش و گونه هاي  5شرکت انتخاب گردید. در جدول 
 در شرکت ها بر اساس تحلیل پرسشنامه ها ذکر گردید.غالب 

نفر از مدیران ارشد شرکت هاي مورد مطالعه  36، تحلیل محتواي صورت گرفته با 6در جدول تحلیل محتوا؛ 
به تفکیک آورده شده و در آن جزئیات مربوط به فراوانی هریک از مقوله هاي تحقیق به تفکیک هر یک از 

 ورده شده است.شرکت ها و پاسخگویان آ

 میانگین امتیازات هریک از گونه هاي متغیرهاي تحقیق (تحلیل پرسشنامه ها) -5جدول 
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 فراوانی مقوله هاي راهبرد کسب و کار، تغییر و قدرت (تحلیل محتوا) -6جدول 
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1 1 0 0 1 5 4 0 0 0 5 4 0 2 2 3 4 
2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 2 3 4 

 7 5 4 0 6 0 1 1 8 1 0 1 مجموع فراوانی
2 1 2 3 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0 2 2 4 

2 5 2 0 1 3 0 2 0 1 0 1 2 
 4 3 0 2 0 2 0 7 3 0 5 7 مجموع فراوانی

3 1 0 1 1 4 4 3 2 1 1 1 0 3 3 2 3 
2 2 1 0 6 2 1 2 1 0 1 3 1 

 3 6 4 0 2 3 3 5 10 1 2 2 مجموع فراوانی
4 1 1 0 4 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 3 4 

2 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 1 3 
 6 3 0 0 0 3 1 4 2 7 0 2 مجموع فراوانی

5 1 3 0 2 0 3 2 0 1 0 3 0 1 2 2 3 
2 1 0 7 0 1 0 3 0 0 1 2 1 
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 3 4 2 0 0 4 0 3 0 9 0 4 مجموع فراوانی

6 1 3 0 2 1 1 2 2 0 1 2 3 0 2 3 4 
2 3 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 3 

 6 4 0 4 1 1 4 3 3 4 0 6 مجموع فراوانی
7 1 2 1 2 1 1 4 0 1 0 1 4 1 1 1 1 

2 6 1 2 0 3 2 0 1 4 2 3 0 
 1 4 3 8 1 1 2 7 1 4 2 8 مجموع فراوانی

8 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 4 
2 2 2 0 1 0 3 0 1 3 0 1 2 

 6 2 2 5 2 1 4 1 2 2 4 3 مجموع فراوانی
9 1 5 0 0 0 1 1 0 3 4 1 4 0 0 1 1 

2 4 0 0 1 3 0 0 2 2 1 1 1 
 2 1 1 6 3 3 0 4 1 0 0 9 مجموع فراوانی

1
0 

1 1 4 1 0 2 4 0 0 0 1 1 1 2 2 4 
2 1 3 0 0 1 2 0 0 2 0 2 3 

 5 4 1 3 0 0 2 5 0 1 7 2 مجموع فراوانی
1
1 

1 3 1 1 2 1 2 1 1 4 1 0 0 5 1 3 
2 3 2 0 1 4 1 0 0 0 0 5 1 

 2 10 0 0 4 1 2 6 3 1 3 6 مجموع فراوانی
1
2 

1 1 0 0 3 4 2 2 1 0 1 1 2 1 2 1 
2 2 0 0 3 3 1 1 1 4 0 1 1 

 3 2 2 5 1 2 3 5 6 0 0 3 مجموع فراوانی
1
3 

1 1 1 2 0 3 3 0 0 0 1 3 1 1 7 4 
2 2 1 2 1 5 1 0 0 2 2 2 1 

 8 3 3 5 0 0 1 8 1 4 2 3 مجموع فراوانی
1
4 

1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 2 0 4 1 2 2 
2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 0 

 2 3 6 1 3 1 4 2 3 1 4 2 مجموع فراوانی
1
5 

1 5 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 
2 3 1 1 0 1 3 0 1 2 1 0 1 

 2 1 2 4 1 1 3 2 1 2 2 8 مجموع فراوانی
1
6 

1 1 0 0 5 4 2 1 0 1 1 4 0 0 1 1 
2 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 

 2 0 0 7 1 0 2 4 5 0 0 4 مجموع فراوانی
1
7 

1 1 2 1 1 1 2 0 3 0 3 3 1 0 1 1 
2 3 1 2 0 1 1 1 0 2 0 2 2 

 3 2 1 5 0 4 1 3 1 3 3 4 مجموع فراوانی
1
8 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 0 2 2 3 
2 5 0 1 1 2 0 3 0 0 0 2 1 

 3 4 0 3 3 5 1 3 2 2 1 7 مجموع فراوانی
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پس از مشخص شدن گونه هاي غالب در هر یک از ؛ مقایسه تحلیل کمی و کیفی متغیرهاي پژوهش
شرکت ها با استفاده از دو روش کمی و کیفی، الزم بود این دو روش با یکدیگر مقایسه شده و یک نتیجه 

نهایی مورد استفاده قرار گیرند. در مواردي که بین خروجی پرسشنامه ها و  واحد به عنوان ورودي تحلیل هاي
مصاحبه هاي صورت گرفته مغایرت وجود داشت، از طریق مراجعه مجدد به مصاحبه شونده، این مغایرت ها 

 ).7برطرف گردید که معموالً در این موارد به مصاحبه ها استناد می شود (جدول

 یک از متغیرهاي تحقیق در شرکت ها گونه هاي غالب هر -7جدول 
 قدرت تغییر  راهبرد  کد شرکت قدرت تغییر  راهبرد  کد شرکت

 شبکه سازي انطباقی تحلیل گران 10 شبکه سازي انقالبی فرصت جویان 1
 مدیریت دانش انطباقی م. کم هزینه 11 شبکه سازي انطباقی م. کم هزینه 2
رفتارهاي  انطباقی فرصت جویان 12 مدیریت دانش انطباقی فرصت جویان 3

 سیاسی
 شبکه سازي انطباقی م. تمایز طلب 13 شبکه سازي انطباقی م. تمایز طلب 4
 گفتمان سازي تکاملی تحلیل گران 14 مدیریت دانش بازآفرینی م. تمایز طلب 5
رفتارهاي  تکاملی م. کم هزینه 15 شبکه سازي تکاملی م. کم هزینه 6

 سیاسی
رفتارهاي  انطباقی فرصت جویان 16 رفتارهاي سیاسی انطباقی هزینهم. کم  7

 سیاسی
رفتارهاي  بازآفرینی م. کم هزینه 17 شبکه سازي تکاملی تحلیل گران 8

 سیاسی
 مدیریت دانش بازآفرینی م. کم هزینه 18 رفتارهاي سیاسی انطباقی م. کم هزینه 9

در راهبرد کسب و کار بیشترین فراوانی مدافعان کم  قدرت؛فراوانی گونه هاي راهبرد کسب و کار، تغییر و 
هزینه است، در تغییر، بیشترین فراوانی تغییر انطباقی و در گونه هاي قدرت، بیشترین فراوانی مربوط به شبکه 

 ).8سازي است (جدول
ک دوره شاخص سود به درآمد به عنوان مبناي محاسبه عملکرد و میانگین موزون این شاخص در ی عملکرد؛

  ).9)، به عنوان شاخص کمی عملکرد در محاسبات وارد شد (جدول92و  91، 90سه ساله (سال هاي 

 فراوانی گونه هاي مختلف راهبرد، تغییر و قدرت  -8جدول
 درصد فراوانی سطح متغیر درصد فراوانی سطح متغیر درصد فراوانی سطح متغیر
 
 
 ردراهب

کسب و 
 کار

 مدافعان 
 کم هزینه

8 44%  
 
 

 تغییر

  %56 10 انطباقی
 
 

 قدرت

رفتارهاي 
 سیاسی

6 33% 

 تحلیل گران
 

گفتمان  %22 4 تکاملی 17% 3
 سازي

1 6% 

 مدافعان 
 تمایز طلب

مدیریت  %17 3 بازآفرینی 17% 3
 دانش

4 22% 

فرصت 
 جویان

شبکه  %5 1 انقالبی 22% 4
 سازي

7 39% 

 100 18 جمع 100 18 جمع 100 18 جمع



 103    با ... آن میان هماهنگی تاثیر بررسی و قدرت کسب ابزارهاي الگوي تدوین

 
 92، 91، 90میانگین نسبت سود به درآمد در شرکت هاي مورد مطالعه در سال هاي  -9جدول 

 )100نسبت سود به درآمد (از  شرکت )100نسبت سود به درآمد (از  شرکت )100نسبت سود به درآمد (از  شرکت

1 9 7 8 13 2 
2 4 8 3 14 7 
3 3 9 7 15 1 
4 1 10 3 16 3 
5 7 11 3 17 3 
6 1 12 6 18 3 

 تحلیل استنباطی داده ها
مدل معادالت "هاي تحقیق از  براي بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیر ،استنباطی تحلیل

تحلیل "، 3و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه  1"ساختاري
استفاده شده است. نسخه.  19با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  "تحلیل واریانس"و  "اي خوشه

جهت انجام مدل معادالت  2005سمارت پی ال اس نرم افزاري است که توسط دانشگاه هامبورگ در سال ا
  ساختاري به روش حداقل مربعات جزیی طراحی شده است.

و  پایایی، هاي روایی شاخص، 10 جدول ؛کسب و کار راهبردتحلیل عاملی تاییدي دو مرتبه اي مدل 
دهد. عالوه بر روایی سازه که براي بررسی اهمیت  نشان می مدل کسب و کاررا براي  نکویی برازش

نیز در تحقیق حاضر  2هاي انتخاب شده براي اندازه گیري سازه ها به کار می رود، روایی تشخیصی نشانگر
 تهاي هر سازه درنهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیري نسب معنا که نشانگر بدین ؛مورد نظر است

کند می آورند. به عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیري می هاي دیگر مدل فراهم  به سازه
شوند. با کمک شاخص می ي به خوبی از یکدیگر تفکیک ها که تمام سازه استو ترکیب آنها به گونه اي 

هاي مورد مطالعه داراي میانگین واریانس  مشخص شد که تمام سازه ،میانگین واریانس استخراج شده
) جهت بررسی CA) و آلفاي کروناخ (CRهستند. شاخص هاي پایایی ترکیبی ( 5/0استخراج شده باالتر از 

باشد.  می 7/0د و الزمه تایید پایایی، باالتر بودن این شاخص ها از مقدار پایایی پرسشنامه استفاده می شون
   . هستندباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیري  می 7/0تمامی این ضرایب باالتر از 

 کسب و کار راهبردمدل  و نکویی برازش پایایی، هاي روایی شاخص  -10جدول

 AVE CR R Square CA AVE متغیرهاي پنهان
2R 

GOF 

 0.937 0 0.945 0.805 کسب و کار راهبرد

 0.836 0.775 0.890 0.670 تحلیل گران 0.725 0.880 0.824
 0.869 0.833 0.905 0.657 فرصت جویان

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Discriminant Validity 
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 0.832 0.871 0.890 0.671 مدافعان تمایز طلب

 0.771 0.622 0.852 0.591 مدافعان کم هزینه

سازش بین کیفیت مدل ساختاري و مدل اندازه گیري شده را نشان  ،)GOFشاخص نیکویی برازش مدل( 

می دهد و برابر است با:
2GOF AVE R= × 

برازش  5/0از  GOFمی باشد. باال بودن شاخص مقدار  R2و  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن  
 بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل 5/0دهد. مقدار شاخص برازش از مقدار  مدل را نشان می

هاي این پژوهش با ساختار عاملی و زیربناي نظري تحقیق  دارد. به بیان ساده تر داده راهبرد کسب و کار
 هاي نظري است. ن بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازهبرازش مناسبی دارد و ای

هاي روایی، پایایی و برازش را  شاخص، 11جدول تغییر؛ گونه هايتحلیل عاملی تاییدي دو مرتبه اي مدل 
هاي مورد مطالعه داراي  تمام سازه ،دهد اوالً دهد. نتایج برآورد شده نشان می براي مدل تغییر نشان می

) و آلفاي CRهاي پایایی ترکیبی( شاخص ثانیاًهستند و  5/0میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 
باشند. مقدار شاخص  برآورد شده اند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیري می 7/0) باالتر از CAکرونباخ(

  زرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.ب 5/0نیکویی برازش نیز از مقدار 

 تغییر گونه هايهاي روایی، پایایی و برازش مدل  شاخص -11جدول

 AVE CR R Square CA AVE متغیرهاي پنهان
2R 

GOF 

 0.860 0 0.886 0.729 تغییر گونه هاي

0.781 0.762 0.595 
 0.768 0.417 0.801 0.579 انطباقی
 0.805 0.574 0.864 0.560 انقالبی
 0.762 0.568 0.786 0.585 بازسازي
 0.832 0.761 0.881 0.598 تکاملی

      
هاي روایی، پایایی و برازش  شاخص ،12 جدول قدرت؛ گونه هايتحلیل عاملی تاییدي دو مرتبه اي مدل 

هاي مورد مطالعه داراي  تمام سازه دهد که اوالً دهد. نتایج برآورد شده نشان می را براي مدل قدرت نشان می
) و آلفاي CRهاي پایایی ترکیبی( شاخص ثانیاًهستند. و  5/0میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 

باشند. مقدار شاخص  د شده اند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیري میبرآور 7/0) باالتر از CAکرونباخ(
 بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.  5/0نیکویی برازش نیز از مقدار 
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 قدرت گونه هايهاي روایی، پایایی و برازش مدل  شاخص -12جدول

 AVE CR R Square CA AVE متغیرهاي پنهان
2R 

GOF 

 0.768 0 0.796 0.777 قدرت گونه هاي

0.831 0.777 0.646 

 0.706 0.668 0.792 0.629 رفتارهاي سیاسی

 0.837 0.494 0.885 0.609 شبکه سازي

 0.951 0.665 0.964 0.871 مدیریت دانش

 0.774 0.585 0.839 0.57 گفتمان سازي

 نتایج تحلیل خوشه اي
کسب و  سه متغیر راهبرد هاي مختلف گونه نمونه بر حسبهاي  رکتش  تمامی دهد نتایج حاصله نشان می

هاي با هماهنگی  شامل شرکتخوشه طبقه بندي شده اند. خوشه اول  3قدرت خود در و  تغییر گونه هاي ،کار
 .)ها در هر سه گونه با هم هماهنگی کامل داشته اند آنهایی که راهبردهاي غالب  شرکت( هستند کامل

ها  در این شرکت ها هیچ گونه همراستایی بین راهبردهاهستند (هایی با هماهنگی ضعیف  خوشه دوم، شرکت
هایی که دو سبک  و در خوشه سوم هماهنگی یا همراستایی متوسط بوده است (شرکت )وجود نداشته است

 5( شرکت ها% 9/27 نتایج به دست امده نشان داده است که مراستا یوده است).راهبردي آنها هماهنگ یا ه
 %) در خوشه سوم3/33شرکت ( 6و  ) در خوشه دومشرکت 7% (9/38) در خوشه اول قرار گرفته اند، شرکت

 ، نتایج تحلیل خوشه اي آمده است.13در جدول  قرار گرفته اند.

 اي نتایج تحلیل خوشه -13جدول 

 ها راهبرد
 ها خوشه

 هماهنگی متوسط هماهنگی ضعیف هماهنگی کامل

 3.3904 3.4294 3.0822 )1مدافعان کم هزینه (

 3.6529 3.2741 3.0604 )2تحلیل گران (

 3.9021 3.2676 2.8495 )3مدافعان تمایز طلب (

 3.9863 3.1345 2.7243 )4فرصت جویان (

 2.9342 2.9694 2.8427 )1انطباقی (

 3.2950 3.1471 2.6411 )2تکاملی (

 3.0746 3.2133 2.7108 )3بازآفرینی (

 3.3083 2.7356 2.4284 )4انقالبی (

 2.2479 2.6198 2.9374 )1رفتارهاي سیاسی (

 3.3278 2.8917 2.4716 )2گفتمان سازي (

 3.7839 3.0434 2.1699 )3مدیریت دانش (

 3.5097 3.2897 2.8363 )4شبکه سازي (



 1393زمستان ، 26 بهبود مدیریت، شماره     106

 
 تحلیل واریانس براي بررسی اثر هماهنگی راهبردي بر عملکردنتایج 

تا عملکرد بین سه شود  استفاده می )General Linear Modelاز روش مدلهاي خطی ( در این بخش
هاي بازرگانی منجر به بهبود  ). و مشخص گردد آیا هماهنگی در شرکت15و  14خوشه مقایسه شود (جداول 
 عملکرد خواهد شد یا خیر؟

H0.میزان عملکرد سه خوشه با هم تفاوت معناداري ندارد : 
H1 میزان عملکرد حداقل دو خوشه با هم تفاوت معناداري :
 دارد.

 هاي مختلف آمار توصیفی در خوشه -14جدول
 اندازه نمونه انحراف استاندارد میانگین ها خوشه متغیر وابسته

 عملکرد شرکت

 6 0.98319 1.8333 ضعیفهماهنگی 
 7 1.13389 3.5714 متوسطهماهنگی 

 5 0.89443 7.6 هماهنگی کامل
 18 2.54116 4.1111 مجموع

 نتایج تحلیل واریانس  -15جدول 
 )Eta(اندازه اثر سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

 0.857 0 44.783 47.015 2 94.03  خوشه

    1.05 15 15.748 خطا

         17 109.778 مجموع

متغیر  دو(این ضریب براي بررسی رابطه 1نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا
دهد در سطح  شود) نشان می اي هست استفاده می زمانی که یکی از نوع اسمی و دیگري از نوع فاصله

شده  کمتر% 5(سطح معناداري از ها تفاوت معناداري وجود دارد  میزان عملکرد در بین خوشه% 95اطمینان 
 است). 

% بوده 7/85ه خوشه براي عملکرد شرکت میزان تفاوت بین سدهد که  نشان میاثر (ضریب اتا) مقدار اندازه 
شود. با توجه به نابرابري  ها پرداخته می هاي تعقیبی به مقایسات دو به دو خوشه است، حال با استفاده از آزمون
 شود. ها استفاده می ها از آزمون توکی براي مقایسه عملکرد در بین خوشه تعداد شرکت ها در بین خوشه

 کی براي مقایسات دو به دونتایج آزمون تو  -16جدول 

 خوشه ها
 هاي تعداد شرکت

 کد شرکت هر خوشه 
 زیر مجموعه

1 2 3 
   1.8333 6، 4، 3، 15، 13، 10 6 ضعیفهماهنگی 
  3.5714  18، 17، 16، ، 12، 11، 8،  2 7 متوسطهماهنگی 

1. Eta  
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 7.6000   14، 9، 7، 5، 1 5 هماهنگی کامل
 1.000 1.000 1.000  سطح معناداري

هاي هر سه  ) نشان می دهد، که عملکرد شرکت در بین شرکت16نتایج به دست آمده از آزمون توکی (جدول 
خوشه با هم اختالف معناداري دارند و در سه دسته مجزا قرار گرفته است. با توجه به مقدار میانگین به دست 

کامل، باالترین مقدار عملکرد  هاي عضو خوشه هماهنگی توان گفت که در شرکت آمده براي عملکرد می
هاي با هماهنگی ضعیف، کمترین مقدار عملکرد به دست آمده است و در  وجود داشته است و در شرکت

 گردد. ها منجر به افزایش عملکرد شرکت می هاي مختلف راهبردي در بین شرکت نتیجه همراستایی در گونه

 بحث و نتیجه گیري  -7

هماهنگی راهبردي انجام شد.  ابتدا در این تحقیق فرض شد چنانچه هماهنگی این تحقیق بر اساس  نظریه 
بین عناصر کسب و کار شرکت هاي مورد مطالعه، گونه هاي تغییر و قدرت وجود داشته باشد، قاعدتاً عملکرد 

دل باید افزایش پیدا کند. بر این اساس، با بررسی و مطالعه انواع مختلف الگوهاي راهبرد کسب و کار، م
) به عنوان یکی دیگر 2008ترکیبی پورتر و مایلز و اسنو انتخاب شد و همچمنین مدل تغییر بالوگن و هایلی (

از مولفه هاي چارچوب نظري تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این الگوها (راهبرد و تغییر) در سازمان ها و 
ذا روایی آنها تایید شده بود، هر چند روایی شرکت هاي داخلی و خارجی زیادي مورد استفاده قرار گرفتند و ل

آنها در این تحقیق هم مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. جعبه سیاه این تحقیق در زمینه قدرت سازمانی بود. 
با مطالعه منابع مختلف علمی و احصاء مدل هاي مختلف قدرت و بررسی نقاط ضعف آنها از جمله پرداختن به 

ردي و ملی (عدم ارائه الگو در سطح سازمانی)، ارائه دسته بندي ها بر اساس مدل موضوع قدرت در سطح ف
هاي صرفاً متنی و نه شکلی و شماتیک و همچنین دسته بندي هاي فاقد شاخص براي سنجش آنها در 
سازمان،  مدل قدرت سازمانی بر اساس نقاط مرجع راهبردي ارائه شد. در ارائه مدل قدرت، تسلط نسبی بر 

 یات قدرت سازمانی و تئوري نقاط مرجع راهبردي به کمک محقق آمد.ادب
محقق با پیش زمینه تحصیلی مرتبط و لذا اشراف ضمنی در این خصوص و همچنین سابقه یک دهه اشتغال 
تمام وقت در سازمان هاي مرتبط، استدالل کرد که گونه هاي قدرت بر اساس نقاط مرجع راهبردي در 

ه، شبکه سازي، گفتمان سازي، مدیریت دانش و رفتارهاي سیاسی هستند. در ادامه، شرکت هاي مورد مطالع
الگوي پیشنهادي بر اساس تکنیک دلفی طی سه دور، تایید شد. این کار از طریق نظر خواهی از ده نفر از 
خبرگان دانشگاهی و پژوهشی داراي مدرك تحصیلی در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع صورت گرفت که 

 % مورد تایید قرار گرفت.  80یک از مولفه ها و نقاط مرجع راهبردي با اجماع بیش از  هر
در زمینه عملکرد شرکت هاي مورد مطالعه هم با استفاده از تکنیک دلفی، با نظرخواهی از پانزده تن از 

رزیابی و خبرگان مالی (اعم از دانشگاهی و اجرایی) در دو دور، نسبت سود به فروش به عنوان شاخص ا
 مقایسه شرکت هاي مورد مطالعه نهایی شد.

محقق براي افزایش دقت تحقیق و پوشش نقاط ضعف هر یک از روش هاي کمی و کیفی به تنهایی، از 
روش ترکیبی در این تحقیق استفاده کرد. یعنی به موازات کار کمی (توزیع پرسشنامه ها)، مصاحبه با خبرگان 
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تا از شرکت هاي مشغول به فعالیت هاي اقتصادي  18ي را شروع کرد. این کار در و افراد مطلع با امور اهبرد

دولتی صورت گرفت که در بازار آزاد با دیگر شرکت هاي دولتی و خصوصی در حال رقابت هستند. با توجه 
به اینکه سطح تجزیه و تحلیل، شرکت بود (و نه فردي)، بنابراین محقق براي کاهش خطاهاي انسانی، از 

پرسشنامه جمع آوري شد) تا گونه هاي  105داده هاي پرسشنامه هاي هر شرکت میانگین گرفت (جمعاً  
غالب هر شرکت در زمینه هاي راهبرد، قدرت و تغییر را تعیین نماید. از طرف دیگر داده هاي حاصل از 

ط به مدیران عامل یا نفر از مدیران ارشد (در هر شرکت دو نفر) که بیشترین فراوانی مربو 36مصاحبه با 
جانشین آنها، معاونین طرح و برنامه و بازرگانی بود، تحلیل محتوا شد. در پایان، یافته هاي حاصل از تحلیل 
محتوا و فعالیت هاي کمی با یکدیگر مقایسه شدند و در مواردي که مغایرت وجود داشت (در سه شرکت)، با 

 ا از بین رفت.مرجعه مجدد به مصاحبه شوندگان، این مغایرت ه
یافته هاي حاصل از تحقیق ترکیبی مشخص کرد که بیشترین گونه کسب و کار مربوط به مدافعان کم هزینه 

شرکت) است. که البته با توجه به سود محور بودن این شرکت ها و وجود  4شرکت) و بعد فرصت جویان ( 8(
رقباي جدي در سطح ملی، قابل قبول به نظر می رسد. بیشترین گونه هاي تغییر هم مربوط به گونه تغییر 

شرکت) بوده است که این موضوع نشانده تغییر گام به گام و تدریجی  4شرکت) و نیز تکاملی ( 10انطباقی (
تر شرکت ها همراستا با تغییرات محیطی است. همچنین بیشترین گونه هاي قدرت مربوط به شبکه بیش

شرکت) می باشد که این موضوع با توجه به رویکرد بخش دولتی در  6شرکت) و رفتارهاي سیاسی ( 7سازي (
برانگیز به  یک دهه اخیر در خصوص هسته و شبکه، قابل دفاع است. اما گونه رفتارهاي سیاسی کمی تامل

نظر می رسد. هر چند طبق تئوري هاي مدیریت، سازمان هاي دولتی بیش از سازمان هاي خصوصی داراي 
جو سیاسی هستند. اما موضوعی که خالء آن احساس می شود عدم استفاده از راهبرد گفتمان سازي براي 

دهاي شرکت ها می باشد (فقط ترویج انگاره هاي مورد نظر مدیران ارشد شرکت ها براي رسیدن به دستاور
یکی از شرکت ها از این راهبرد استفاده می کند). به نظر می رسد این مفهوم که ریشه اش در زبان شناسی 
وجود دارد بیشتر می تواند نقش ایفا کند و خود را از سطح تئوري جدا کند و به کمک مدیران ارشد شرکت ها 

بی و شفاهی) براي خلق و ترویج انگاره ها براي رسیدن به اهداف بیاید. یعنی استفاده از زبان (اعم از کت
سازمانی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین به سیاستگذاران شرکت ها پیشنهاد می گردد از این راهبرد فعاالنه 

 تر استفاده کنند.
یر و قدرت، نشان هاي راهبرد کسب و کار، تغی تحلیل عاملی تاییدي دو مرتبه اي مدلیافته هاي حاصل از 

) GOF>0.5) و نکویی برازش (CA, CR>0.7)، پایایی (AVE>0.5داد که این مدل ها از لحاظ روایی (
 در حد قابل قبولی هستند. 

شرکت داراي هماهنگی قوي (هر سه گونه متناظر  5یافته هاي حاصل از تحلیل خوشه اي نشان داد که 
هماهنگی متوسط (حداقل دو متغییر داراي گونه متناظر  شرکت داراي 7متغیرها در یک ناحیه هستند)، 

شرکت داراي هماهنگی ضعیف هستند (یعنی هیچ یک از سه متغیر داراي گونه متناظر نیستند  6هستند) و 
 ینی ناحیه هاي چهارگانه آنها با هم فرق دارد.
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هاي هر سه خوشه  شرکتیافته هاي حاصل از تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان داد که عملکرد در بین 

با هم اختالف معناداري دارند و در سه دسته مجزا قرار گرفته است. با توجه به مقدار میانگین به دست آمده 
هاي عضو خوشه هماهنگی کامل، باالترین عملکرد وجود داشت و  توان گفت که در شرکت براي عملکرد می

هاي  ست آمده است و در نتیجه همراستایی در گونههاي با هماهنگی ضعیف، کمترین عملکرد به د در شرکت
گردد و یافته اخیر با نتایج حاصل از  ها منجر به افزایش عملکرد شرکت می مختلف راهبرد در بین شرکت

)، مصطفوي 1389)، رزمجوئی (1388)، سپهوند (1387)، صادقی (1386تحقیقات قبلی یعنی رضوانی (
) مطابقت 2002) و سان و هونگ (2009)، اسلوآن (2009و همکاران ()، پالسون 1391)، رضوانی فر (1390(

 دارد.
از محدودیت هاي این تحقیق، تعداد کم شرکت هاي درگیر در تحقیق بود (هر چند این نقیصه با بکارگیري 

در تحلیل داده ها برطرف شد ولی در این نوع تحقیقات هر چه شرکت ها بیشتر  SMARTPLSنرم افزار 
یافته ها راحت تر قابلیت تعمیم می یابند)، بنابراین به محققان بعدي توصیه می گردد این الگو را در باشند، 

سازمان هاي دولتی دیگر و حتی شرکت بخش خصوصی اجرا نموده و یافته هاي دو بخش دولتی و خصوصی 
 را با یکدیگر مقایسه کنند.
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