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  چكيده
ايجاب مي اين موارد . دنياي امروز ما جهاني دانش مدار، پيچيده، نامطمئن و به شدت رقابتي مي باشد

كنند كه فرهنگ سازماني و محيط به خوبي شناخته شوند تا سازمانها بتواننـد بـا انتخـاب اسـتراتژي     
در اين تحقيق رابطه تعاملي بين اسـتراتژي، فرهنـگ سـازماني و    . مناسب در دنياي رقابت باقي بمانند

ظـور يـك مـدل    بـدين من . محيط در سازمانهاي صنعتي كوچك و متوسط مورد بررسي قرار مي گيرد
براي آزمون فرضـيات سـه پرسشـنامه تحـت     . مفهومي ارائه شده و چهار فرضيه تنظيم گرديده است

عنوان پرسشنامه استراتژي هاي چهارگانه مايلز و اسنو، پرسشنامه فرهنگ سازماني سازنده و تـابع  
انهاي صـنعتي  سپس كليـه سـازم  . تدافعي و پرسشنامه محيط پويا و پايدار، مدنظر قرار گرفته است –

كوچك و متوسط مستقر در شهرك صنعتي طوس به عنوان جامعه آماري اين تحقيق لحاظ شده اند و 
تحليل داده ها با استفاده از آزمون دوجملـه اي و  . واحد آماري، مديران ارشد اين سازمانها مي باشند

يط پويا، سـازمانهايي  نتايج تحقيق نشان دادند كه در مح. آزمون استقالل كاي دو صورت گرفته است
كه داراي فرهنگ سازنده هستند، از رويكرد استراتژيك آينده نگر تبعيت مي كننـد و سـازمانهايي كـه    

همچنـين در  . تدافعي هستند از رويكرد استراتژيك تحليـل گـر پيـروي  مـي كننـد      –داراي فرهنگ تابع 
د استراتژيك تـدافعي تبعيـت مـي    محيط پايدار، سازمانهايي كه داراي فرهنگ سازنده هستند از رويكر

تدافعي هستند از رويكرد استراتژيك انفعـالي پيـروي مـي     –كنند و سازمانهايي كه داراي فرهنگ تابع 
  .كنند

  
  استراتژي، فرهنگ سازماني، محيط، مدل تعاملي، صنايع كوچك و متوسط :ها كليد واژه
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  مقدمه
يـد  محيط امروز سازمانها، مديران را با فرصـت هـا و تهد  

در دنيـاي امـروز   . هاي جديدي رو بـه رو سـاخته اسـت   
مديران بايد انتظارات جهاني را به همراه توقعـات داخلـي   

كثرت و سرعت تغييرات به حـدي اسـت   . پاسخگو باشند
سـازمانهاي موفـق   . كه هر نوع مقاومتي را در هم مي كوبد

سازمانهايي هستند كه بخوبي نيازهـاي محيطـي را تـامين    
ين شرايطي، نوع رويكرد اسـتراتژيك مناسـب   در چن. كنند

از طـرف ديگـر   . به اين امر كمك شايان توجهي مـي كنـد  
فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي نيرومند و واقعـي بـه   
كليه جنبه هاي سازمان نفوذ كرده و نقش اساسي در تحقق 

وجـود هويـت   . اهداف و استراتژي هاي شـركت هـا دارد  
هنجارهاي رفتـاري مشـترك    مشترك، باورها، ارزش ها و

بـين اعضـاي سـازمان موجـب انسـجام و يكپــارچگي در      
كوشش ها، تعهـد درونـي بـه سـازمان و درك روشـن از      
فلسفه وجودي و جهـت گيـري اقـدامات آن و در نتيجـه     

  .)1(موفقيت سازمان مي شود 
ــراي   ســازمانها خــواه تجــاري، آموزشــي و صــنعتي ب

يرنـد، ايـده   پاسخگويي به نيازهاي محيطـي شـكل مـي گ   
كانوني زيربناي رويكرد استراتژيك اين است كه سـازمانها  
بايد توانمندي هاي خود يعني منابع و مهارتهايشـان را بـا   

است، تطبيق دهند، به عبارت  محيط خارجي در حال تغيير
ديگر كاركرد استراتژي توازن بين محيط خارجي و محيط 

. )2(باشد داخلي جهت رسيدن به مزيت رقابتي پايدار مي 
امروزه در اكثر كشورهاي جهان صنايع كوچك و متوسـط  
از جنبه هاي مختلف اجتماعي، توليـدي، صـنعتي و ارائـه    

در بســياري از . خــدمات در حــال نقــش آفرينــي هســتند
كشورها اين صنايع، تامين كنندگان اصلي اشـتغال جديـد،   
مهد تحول و نوآوري و پيشرو در ابـداع و فنـاوري هـاي    

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهنـد كـه   . ندجديد هست
و  70افزايش مشاغل در كشورهاي صنعتي در دهـه هـاي   

. ميالدي عمدتاً از طريق اين موسسات پديد آمده است 80
سهم اين سازمانها در ايجاد اشتغال در كشورهاي در حـال  

درصــد معرفــي شــده اســت و  70-60توســعه نيــز بــين 
قابل توجه نقش موثري در همچنين اين صنايع با صادرات 

اگـر چـه   . توسعه اقتصادي كشورهاي خود ايفا مـي كننـد  
برخي از كشورهاي توسعه يافته همچون آمريكا به سـبب  

حاكميت ديدگاه هاي خاص بر سياستهاي توسعه صـنعتي  
به صنايع كوچك بي توجه بودنـد   1980كشورشان تا دهه 

در  ولي از چند دهه پيش بسياري از كشورهاي ديگـر كـه  
ساختار صنعتي آنها صنايع كوچك نقش قابل مالحظـه اي  
ايفا مي كنند به سياست گذاري در حمايت و توسـعه ايـن   

در كشور ما علـي رغـم حضـور قابـل     . صنايع پرداخته اند
توجه صنايع كوچك در ساختار صنعتي آن به دليل نگرش 
يكسان در سياست گذاري ها، با معضالت متعـددي روبـه   

نحوي كه از ايفاء نقش مـورد انتظـار از آنهـا    رو هستند به 
در ايران صنايع كوچـك بـيش از   . )4و 3(ناتوان مانده اند 

درصـد   50درصد واحدهاي كوچك صنعتي و بيش از  98
كاركنان شـاغل در بخـش صـنعت را در خـود جـاي داده      

واز اين نظر حائز اهميـت زيـاد جهـت تعيـين     . )5(است 
. ن سـازمانها مـي باشـد   وضعيت رويكرد استراتژيك در اي

الزم به ذكر است كـه شـهرك صـنعتي طـوس بزرگتـرين      
شهرك صنعتي موجود در استان خراسان رضوي مي باشد 
و حجم بااليي از اشتغال را در خود جـاي داده اسـت بـه    
عــالوه تنــوع واحــدهاي صــنعتي درگــروه هــاي صــنعتي 
مختلف اين مجموعه، خـود نشـان دهنـده زمينـه مناسـبي      

رابطـه بـين رويكـرد اسـتراتژيك، فرهنـگ      جهت بررسي 
سازماني و محيط واحدهاي مشـغول بـه فعاليـت در ايـن     

  . شهرك مي باشد

  راهبرد
چندلر به عنوان يكي از پيشگامان نظريه پردازي در حـوزه  
: مفاهيم استراتژي، استراتژي را اينگونه تعريـف مـي كنـد   

استراتژي عبارت است از تعيين اهداف و مقاصـد بنيـادين   
ركت و انجام سلسله اقداماتي به منظور تخصيص منـابع  ش

بـروس هندرسـون   . )6[ضروري براي اجراي اين اهـداف  
صاحبنظر و موسس گروه مشاورين بوسـتون اسـتراتژي را   
ايجاد يك مزيت منحصر به فـرد بـراي تمـايز سـازمان از     
رقبـا و مشــاوران مــك كينــزي آن را درك ابعــاد مختلــف  

 7(ابت در آن تعريف مي كننـد  ساختار صنعت و مباني رق
  . )8و 

به منظـور تسـهيل و تبيـين مراحـل تـدوين و تنظـيم       
استراتژي، صاحبنظران و مشـاوران مـديريت اسـتراتژيك،    

به . اين مراحل را در قالب مدلهاي مشخصي بيان مي كنند
اين ترتيب با پياده كردن مراحل مـدل بطـور سيسـتماتيك    
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اتژي را از بـين گزينـه   مي توان در نهايت مناسبترين اسـتر 
در اين بخـش بطـور خالصـه    . هاي مختلف انتخاب نمود

مهمترين مدلهاي تدوين و انتخاب اسـتراتژي مطـرح مـي    
  .شود

با انتشار كتاب خـود بـه نـام اسـتراتژي      1مايكل پورتر
ايــن ســه . ، ســه نــوع اســتراتژي را مطــرح كــرد2رقــابتي

ز اســتراتژي شــامل، اســتراتژي رهبــري هزينــه هــا، متمــاي
ساختن محصوالت و خدمات و تمركـز بـر محصـولي يـا     

 3در استراتژي رهبري هزينـه هـا  . خدمتي خاص مي باشد
شركت اقدام به توليد و عرضه محصوالت استانداردي مي 
كند كه بهاي تمام شده هر واحد از طريـق كاسـتن هزينـه    

 4در اسـتراتژي متمـايز سـاختن   . عمليات، كاهش مي يابـد 
والت يا خدماتي عرضه مي شود محصول يا خدمت، محص

كه در صنعت مورد نظر بـه عنـوان محصـول يـا خـدمتي      
در نهايت مقصود از اسـتراتژي  . منحصر به فرد تلقي گردد

تمركز اين است كه نياز گروه هاي كوچكي از مشتريان را 
 )29و  28(با محصوالت يا خدمات خـاص تـامين نمايـد    

هفت عامل كـه  گروه مشاوره مك كينزي با در نظر گرفتن 
نام همه آنها با حرف اس آغاز شـده اسـت چـارچوبي را    
براي ارزيابي سازمانها و تـدوين اسـتراتژي مناسـب ارائـه     

سـاختار، اسـتراتژي،   : كرده است كه اين عوامل عبارتند از
. سيستمها، كاركنان، مهارتهـا، سـبك و ارزشـهاي مشـترك    

مـل  بنابر نظر طرفداران اين مـدل، اگـر بـر همـه ايـن عوا     
هفتگانه، به طور متعادلي تاكيد شود، سازمان بـه موفقيـت   

فرهنگ سازمان بر مبناي سيستم ارزشـها،  . نائل خواهد شد
باورها و آداب مشترك افـراد درون سـازمان تعريـف مـي     

مـدل هفـت اس در شناسـايي هنجارهـاي رفتـاري      . شود
 -مـاتريس رشـد  . )30(كاركنان به مديران كمك مي كنـد  

با نام ماتريس بي سـي جـي شـناخته مـي      سهم كه معموال
اين ماتريس . شود، نخستين ماتريس مدون پورتفوليو است

نمايشي دو بعدي از وضعيت واحد كسب و كاراست، كـه  
در . با نرخ رشد بازار و سهم نسبي بازار تعيـين مـي شـود   

عمودي، نرخ رشد بازار / مدل بي سي جي محور خارجي 
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/ محـور داخلـي  . دهد است و جذابيت صنعت را نشان مي
افقي، قدرت نسبي رقابت واحد كسب و كار را نشان مـي  
دهد و با سهم بازار، به عنوان نسبت حجم فـروش واحـد   
كسب و كار به حجم فروش بزرگترين رقيب بـازار مـورد   
نظر، اندازه گيري مي شود كـه مقياسـي لگـاريتمي اسـت     

 .يكي ديگر از اين مـدلها، مـدل فيليـپس مـي باشـد     . )31(
چارچوب كلي اين مدل بدين صورت اسـت كـه در ابتـدا    
رسالت و اهداف بلندمـدت شـركت مشـخص مـي شـود      
سپس استراتژي هاي الزم براي تحقق اين اهداف پيشنهاد 
شده و در نهايت با سنجش اين استراتژي هاي پيشـنهادي  
توسط عوامل محيط داخلي و خارجي در صورت مطلوب 

راي اجرا در قالب پروژه به بودن استراتژي ها، انتخاب و ب
مديريت ارجاع مي شود و در غير اينصورت كنار گذاشـته  

  .)32(مي شود 
براي اجتناب از محـدوديت هـاي برخـي از مـدلهاي     
برنامه ريزي استراتژيك كه غالبا بر عوامل مالي و اقتصادي 
تمركز داشتند، روش مبتني بر تامين رضـايت گـروه هـاي    

استراتژي هـاي سـازمان، توسـط    ذينفع بر ميزان اثربخشي 
در اين مدل رضايت و خواسـته هـاي   . فريمن ارائه گرديد

هر يك از گروه هايي كـه بـه نـوعي نسـبت بـه عملكـرد       
صنعت يا سازمان داراي حقوق و منـافعي هسـتند، مـورد    

بدين ترتيب روش مبتنـي بـر تـامين    . توجه قرار مي گيرد
زمان رضايت گروه هاي ذينفع و صـاحبان حقـوق در سـا   

به نحوي كه ميزان رضايت اين گروه هـا  . ابداع شده است
به عنوان شاخص اثربخشي عملكرد سازمان به حساب آيد 

نكته مهم اين است كه سازمانها براي پاسخگويي به . )33(
در . محيط، استراتژي هاي متفاوتي تدوين و اجرا مي كنند

خصوص انواع استراتژي نيز دسـته بنـدي هـاي مختلفـي     
اما بطور كلي مي توان استراتژي هـا را در دو  . دارد وجود

در سطح اول استراتژي هاي كـالن  : سطح دسته بندي كرد
قرار دارند كه براي آنها سه نوع دسته بندي مي توان ذكـر  

مايلز و اسنو در گونه شناسي خـود اسـتراتژي هـاي    . كرد
كالن را به چهار نوع تحت عنوان استراتژي آينده نگـر يـا   

ي، استراتژي دفاعي يا تدافعي، استراتژي تحليل گـر  تهاجم
مايكـل  . و استراتژي انفعالي يا واكنشي تقسـيم مـي كننـد   

پورتر در دسته بندي خود استراتژي هاي ژنريك يا عام را 
به سـه نـوع تحـت عنـوان اسـتراتژي رهبـري در هزينـه،        
. استراتژي تمايز و اسـتراتژي تمركـز تقسـيم كـرده اسـت     
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اسـتراتژي هـاي اصـلي يـا كـالن را در       گلوك و جاچ نيز
چهار نوع تحـت عنـوان اسـتراتژي هـاي ثبـات، توسـعه،       

در سـطح دوم،  . كاهش و تركيبي دسـته بنـدي كـرده انـد    
استراتژي هاي فرعي قرار دارند كـه در جهـت اسـتراتژي    

در ميـان دسـته   . هاي كالن مي توان از آنهـا اسـتفاده كـرد   
 كرده اند، به نظر بندي هايي كه صاحبنظران مختلف مطرح

او در . مي رسد دسته بندي فرد ديويد كاملتر از بقيه باشـد 
نوع استراتژي فرعي پرداخته و  16دسته بندي خود به ذكر 

آنها را به پنج گروه، استراتژي هاي ادغام، استراتژي هـاي  
تمركز، استراتژي هـاي تنـوع، اسـتراتژي هـاي دفـاعي و      

در دسـته بنـدي   . استاستراتژي هاي تركيبي تقسيم كرده 
هاي صاحبنظران مانند مايكل پورتر در رابطه با اسـتراتژي  

در . ها، به نوع محيط به طور مسـتقيم توجـه نشـده اسـت    
صورتي كه در اسـتراتژي هـاي چهارگانـه مـايلز و اسـنو      
تناسب مشخصي بين نوع اسـتراتژي و محـيط مـي تـوان     

تژي عالوه بر اين گونـه شناسـي آنهـا اسـترا    . مالحظه كرد
از اين رو استراتژي هاي . هاي فرعي را نيز در بر مي گيرد

مايلز و اسنو بخشي از مدل مفهومي تحقيق را شـكل مـي   
  .دهد

  فرهنگ سازماني
ادگار شاين فرهنگ سازماني را شامل مصنوعات، ارزشـها  

مصنوعات را مـي تـوان در   . و مفروضات بنيادين مي داند
لبـاس پوشـيدن،    رفتارهايي چون آداب احوالپرسـي، طـرز  

ارزشها . معماري، تزئينات داخلي و قراردادها مشاهده كرد
در واقع بيان حقايق و واقعيت هاي موجودند و همچنـين  
بيان ترجيحات افراد درباره روش درست بودن و زنـدگي  

مفروضـات  . كردن يا در واقع در باره ايده آل ها مي باشـد 
. ي باشـد اساسي شامل انسجام دروني و تطابق بيرونـي مـ  

انسجام دروني به ماهيت انسان و ماهيت روابط انسـان بـر   
مي گردد و تطابق بيروني بـه رابطـه بـا طبيعـت، ماهيـت      

  .)9(فعاليت انسان اشاره دارد 
فرهنــگ ســازماني در واقــع بخــش مكمــل عملكــرد  

غناي اين فرهنگ سبب ايجاد همدلي در . سازمان مي باشد
به آنها كمك مي  ميان تك تك اعضاي يك سازمان شده و

نقشـي كـه   . كند تا همگي خـود را در يـك صـف ببيننـد    
فرهنگ سازماني در يك سازمان ايفا مي كند بـه عملكـرد   
فرهنگ سازماني و نيز تاثيرات آن بـر بخشـهاي گونـاگون    

فرهنـگ سـازماني كاركردهـاي    . سازمان تقسيم مـي شـود  
  .زيادي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود

قوي بـين فرهنـگ سـازماني بـا اثربخشـي       ارتباط -1
شخصي و اثربخشي رهبري و با رضايت شـغلي مشـاهده   

فرهنـگ سـازماني موجبـات ايجـاد      -2. )34(شده اسـت  
سازگاري در خارج از سازمان و ادغام در داخل سازمان را 

فرهنـگ سـازماني بـر روي تمـام      -3. )9(فراهم مي كنـد  
فرهنـگ   -4. )35(تعامالت سـازماني اثرگـذار مـي باشـد     

. )11(سازماني موجبات تعهد گروهي را فـراهم مـي آورد   
فرهنگ سازماني به عنوان يك كنترل كننـده اجتمـاعي    -5

جهت تقويت رفتارهاي مشخص و ارزشهاي غالب عمـل  
  .)36(مي كند 

عناصر فرهنگي و روابط آنها الگويي را خلق مي كنـد  
. ي سـازد كه يك سازمان را از سازمان هاي ديگر متمايز مـ 

درست همانطور كه شخصيت افراد منحصر به فرد اسـت،  
بـه  . سازمان ها نيز داراي شخصيت منحصر به فرد هسـتند 

هرحال همانگونه كه شخصيت متفاوت افـراد قابـل طبقـه    
بندي است، فرهنگ هاي سازماني نيـز مـي تواننـد چنـين     

در ادامه به برخـي از انـواع   . )37(طبقه بندي داشته باشند 
  .سازماني اشاره مي شود فرهنگ

اولـين تقسـيم بنـدي از    : تقسيم بندي هاروي و براون
فرهنگ سازماني توسط دو نفر از انديشمندان مديريتي بنام 

مي توان ميزان قـدرت و  . هاروي و براون ارائه شده است
اقتدار فرهنگ سازماني را بر اساس دو معيـار بسـيار مهـم    

هنجارها و ديگـري   يكي تعداد اعضاي متعهد به ارزشها و
ماتريس حاصل از كنـار هـم   . ميزان تعهد ايشان تعيين كرد

گذاشتن اين دو عامل بيانگر سـه نـوع فرهنـگ سـازماني     
فرهنگ سازماني است كـه در آن  : فرهنگ قوي) الف.است

تعداد اعضاي متعهد به ارزشهاي غالب، زياد و ميزان تعهد 
هنـگ هـا   اين گونـه فر : فرهنگ ميانه) ب. آنها قوي است

برخـي داراي  . حدفاصل دو فرهنگ قوي و ضعيف هستند
اعضاي متعهد زياد هستند كه ميزان تعهد آنها كم اسـت و  
برخي هم داراي تعداد كمي افراد متعهد اما با ميزان تعهـد  

افراد در اين سازمان هـا  : فرهنگ ضعيف) ج. بسيار هستند
د تعهد اندك و ضعيفي به ارزشهاي سـازمان دارنـد و افـرا   

  .)38(داراي اين تعهد نادر و محدود مي باشند 
مدل پيشنهادي ديگري در رابطه بـا فرهنـگ سـازماني    

اخـتالف بـين انـواع    . چارچوب ارزشهاي رقابتي مي باشد
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فرهنگ هاي سازماني در اين مدل آورده شـده اسـت كـه    
چارچوب آن بر اسـاس سـاختارهاي درون سـازماني مـي     

اع فرهنگ سازماني عبارتند باشد و در اين تقسيم بندي انو
ايـن فرهنـگ بـر نظريـه     : فرهنگ سلسله مراتبـي ) الف: از

بروكراسي ماكس وبر استوار اسـت كـه در آن بـر سـنتها،     
در : فرهنگ بـازار ) ب. پايداري و همكاري تاكيد مي شود

با اين . اين فرهنگ نيز بر نظارت و پايداري تاكيد مي شود
ز مســائل درون حــال بــه مســائل بــرون ســازماني بــيش ا

اين : فرهنگ قبيله اي) ج. سازماني اهميت داده شده است
فرهنگ انعطاف پذيري را ارزش مي داند و به پايـداري و  

ايـن  : فرهنـگ ادهوكراسـي  ) د..نظارت كمتر گـرايش دارد 
فرهنگ به مسائل برون سازماني و انعطاف پذيري بيشتر از 

  .)39(پايداري و نظارت گرايش دارد 
يشرا در زمينه رابطه بين استراتژي، محـيط  دنيسون و م

و فرهنگ سازماني تحقيقي انجام داده اند كه مي تـوان آن  
از : فرهنگ انعطاف پـذير ) الف: را در چهار گروه قرار داد

ويژگي هاي اين فرهنگ اين است كه از مجـراي انعطـاف   
پذيري و از نظر استراتژيك به محيط خـارجي توجـه مـي    

) ب. نيازهاي مشتريان تـامين گـردد   كند و كوشش دارد تا
سازماني كه چنين فرهنگي برآن حـاكم  : فرهنگ ماموريتي

است مي كوشد تا نيازهاي محيط خـارجي را تـامين كنـد    
ولي الزامي در خود نمي بيند كـه بـه سـرعت دسـتخوش     

در فرهنـگ  : فرهنـگ مشـاركتي  ) ج. تغييرات قـرار گيـرد  
ر توجـه مـي   مشاركتي به مشاركت اعضاي سازمان در امو

سازماني كه چنين فرهنگـي  : فرهنگ بوروكراتيك )د. شود
بر آن حاكم است عالوه براينكـه بـر امـور درون سـازمان     
تاكيد مي نمايد، مي كوشد تـا خـود را در محيطـي ثابـت     
فرض كند و از نظر رفتـار، نـوعي تـداوم رويـه در پـيش      

  .گيرد
ر دنيسون تحقيقاتي را در زمينه فرهنگ سازمان و تغييـ 

وي در مــدل خــود ابعــاد . در ســازمان انجــام داده اســت
فرهنگ را براي سـازمانها در چهـار محـور اصـلي شـامل      
درگير شدن در كار، سازگاري، انطباق پذيري و رسالت در 

هريك از اين ابعاد بـا سـه شـاخص انـدازه     . نظر مي گيرد
اين ويژگيها بـا  : درگير شدن در كار) الف. گيري مي شوند
انمند سازي، تيم سازي و توسعه قابليت ها سه شاخص تو

 را افرادشـان  اثـربخش  سـازمانهاي . اندازه گيري مي شـود 

 تيمهـاي  محـور  بـر  را سـازمان  سازند، مي          توانمند

 را انساني منابع هاي و قابليت دهند مي      تشكيل كــاري

ايـن  : سـازگاري ) ب. دهنـد  مـي  توسـعه  سـطوح  همـه  در
رزشهاي بنيادي، توافق و هماهنگي ويژگي با سه شاخص ا

 است داده نشان تحقيقات. و انسجام اندازه گيري مي شود

 يكپارچه و ثبات با هستند اثربخش اغلب كه سازمانهايي كه

 گرفتـه  نشـأت  بنيـادين  ارزشـهاي  از رفتار كاركنان و بوده

اين ويژگي با سـه شـاخص ايجـاد    : پذير انطباق) ج .است
ادگيري سازماني اندازه گيري مـي  تغيير، مشتري گرايي و ي

 سـختي  بـه  هستند منسجم خوبي به كه سازمانهايي. شوند

 پـذيري  انطبـاق  و درونـي  يكپـارچگي  لذا. يابند مي تغيير

. آورد حساب به سازمان برتري و مزيت را مي توان بيروني
اين ويژگي با سـه شـاخص گـرايش و جهـت     : رسالت )د

شـم انـداز انـدازه    گيري استراتژيك، اهداف و مقاصد و چ
 فرهنگ ويژگي مهمترين گفت بتوان شايد. گيري مي شوند

  .)16(است  آن مأموريت و رسالت سازماني
اگر فرهنگـي وجـود داشـته باشـد و بـراي بررسـي و       
تحليل مدنظر قرار گيرد، بايد ابعاد مشخصي داشـته باشـد   

. )10(كه بتوانند تعريف شده و مورد سنجش واقع شـوند  
گ سـازماني مـدلها و نگرشـهاي مختلفـي     در مورد فرهنـ 

در يكـي از ايـن نگرشـها سـه نـوع فرهنـگ       . وجود دارد
تـدافعي ذكـر   -تـدافعي و تهـاجمي  -سازماني سازنده، تابع

فرهنگ سازنده، فرهنگي است كه كاركنـان بـه   . شده است
برقراري ارتباط با ديگران، كار كردن با آنها، انجام وظايف 

شوند كه منجر به ارضـاي  و تكميل طرح هايي تشويق مي 
. نيازهاي كاركنان و در نتيجه رشد و بالندگي آنها مي گردد

تـدافعي از طريـق يـك بـاور و      –در مقابل فرهنگ تـابع  
اعتقاد برتر مشخص مي گردد، بدين صورت كـه كاركنـان   
به شيوه اي كه امنيت شغلي آنها تهديد نشود، ملزم به كار 

ــ   اً ســازمانهايي كــه از و تعامـل بــا ديگــران هسـتند و نهايت
تدافعي برخوردارند كاركنان را به اموري -فرهنگ تهاجمي

تشويق مـي كننـد كـه بـه موجـب آنهـا امنيـت شـغلي و         
  .)11(موقعيتشان حفظ شود 

  محيط
در تئوري هاي نوگرا درباره سـازمان، محـيط سـازمان بـه     
عنوان موجوديتي كه خارج از مرزهاي سازمان قـرار دارد،  

ــا تحميــل . شــود مفهــوم ســازي مــي محــيط ســازماني ب
محدوديت ها و الزام سازمان به انطباق با محيط به عنـوان  
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دسته بندي . )12(بهاي ادامه حيات، بر آن تاثير مي گذارد 
هاي گوناگوني در مورد محيط انجام شده است كه يكي از 
آن دسته بندي ها، دو نوع محيط پويا و پايدار مي باشد كه 

محيط . ظران بر روي آن اتفاق نظر دارندتقريبا اكثر صاحبن
پايدار، محيطي است كه در آن، تغيير در نوع محصوالت و 

نوآوري هاي تكنولوژيكي كمي صورت . خدمات كم است
در آن مجموعه ثابتي از رقبـا، مشـتريان و سـاير    . مي گيرد

تغيير در قوانين دولتي بسيار كم بـوده  . ذينفعان وجود دارد
محـيط  . )10(تي نسبتاً ثابتي هسـتند  و خط مشي هاي دول

پويا، محيطي است كه در آن محصوالت و خدمات بطـور  
مستمر در حال تغيير هستند، نـوآوري هـاي تكنولـوژيكي    
عمــده كــه توليــد را بــه گــردش در مــي آورد و لــوازم و 

مجموعـه  . تجهيزات قبلي را منسوخ  مي سازد زياد اسـت 
ماتشان بطـور مسـتمر   رقبا، مشتريان و ساير ذينفعان و اقدا

قوانين و مقـررات مـوثر بـر كسـب و كـار      . تغيير مي كند
  .)10(سازمانها به شدت در حال تغيير است 

محققان متعددي در مـورد رابطـه اسـتراتژي، فرهنـگ     
از جمله گـروه  . سازماني و محيط تحقيقاتي انجام داده اند

مشاوره مك كينزي با در نظر گرفتن هفت عامل، سـاختار،  
اتژي، سسيتمها، كاركنان، مهارتها، سـبك و ارزشـهاي   استر

مشترك، چارچوبي را بـراي ارزيـابي سـازمانها و تـدوين     
فرهنـگ سـازمان بـر    . استراتژي مناسب ارائه كـرده اسـت  

مبناي سيستم ارزشها، باورها و آداب مشترك افـراد درون  
  .)13(سازمان تعريف مي شود 

محـيط و  دنيسون و ميشرا بر اسـاس ثبـات و پويـايي    
معطوف كردن توجه به داخل و خارج سـازمان بـه چهـار    

فرهنگ : نوع فرهنگ سازماني اشاره كرده اند كه عبارتند از
مشاركتي، فرهنگ انعطاف پـذير، فرهنـگ بوروكراتيـك و    

همچنين در تحقيقي ديگـر دانيـل   . )14(فرهنگ ماموريتي 
دنيسون بر اساس توجه به درون سازمان يا توجه به محيط 

زمان و همچنين ميزان انعطاف پـذيري سـازمان، چهـار    سا
بعد درگيـر شـدن در كـار، سـازگاري، انطبـاق پـذيري و       

و  15(رسالت، براي فرهنگ سـازماني در نظـر مـي گيـرد     
16(.  

اما نكته مهم اين است كه در دسته بندي هاي قبلي در 
مورد فرهنگ سازماني، كمتر بطور مسـتقيم بـه اسـتراتژي    

بـراي مثـال در تقسـيم بنـدي     . ه اسـت سازمان توجه شـد 
فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيسون و ميشرا، فقط به مركـز  

از طــرف ديگــر در . توجــه ســازمان، اشــاره شــده اســت 
مطالعات ارتباط بين استراتژي سازمان و محيط نيز كمتر به 

در حالي كـه تحقيقـات   . فرهنگ سازماني توجه شده است
تــدوين و اجــراي نشـان مــي دهــد كــه عامـل حيــاتي در   

استراتژي، فرهنگ سازماني است و يكي از مـوارد اجـراي   
موفقيت آميز استراتژي، سازگاري آن با فرهنـگ سـازماني   

بنابراين در اين مقاله تالش شده است كه .  )17(مي باشد 
رابطه بين استراتژي، فرهنـگ سـازماني و محـيط از منظـر     

ن ديدگاه هر در اي. جديد و تلفيقي مورد بررسي قرار گيرد
سه مقوله استراتژي، فرهنگ سازماني و محيط با همـديگر  

  .رابطه تعاملي دارند

  مدل مفهومي تحقيق
تدوين استراتژي به عنوان يك رويكرد جديد مديريتي در 
دهه هاي اخير براي كليـه سـازمانها بـه ويـژه سـازمانهاي      

در ايران نيز توجه . صنعتي از اهميت برخوردار شده است
رويكرد استراتژيك و تـدوين اسـتراتژي در سـطح     به نوع

اقـدام بـراي   . جامعه اهميت قابل مالحظه اي يافتـه اسـت  
ساله و نيز تعيين سياسـت هـاي كلـي     20تهيه چشم انداز 

عالوه بـر تالشـهايي بـراي ايجـاد     . نظام از آن جمله است
تفكر استراتژيك در ميان مـديران، در سـطح اجرايـي نيـز     

ين اسـتراتژي مـورد اسـتفاده قـرار     مدل هاي متعـدد تـدو  
با وصف اينكه در غالب اين مدل ها توجه به . گرفته است

فرهنگ سازماني به عنوان يـك عنصـر داخلـي سـازمان و     
محيط به عنوان متغير خارجي از نظر دور نگه داشته نشده 
است، لكن توجه به فرهنگ سازماني و محـيط بـه عنـوان    

ژيك و در انتخاب مدل عامل اصلي در نوع رويكرد استرات
تدوين استراتژي مناسب، كمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه     

  .است
بنابراين مدل مفهومي اين تحقيق بر اساس سه بخـش  

و نـوع  ) تـدافعي -سـازنده و تـابع  (نوع فرهنـگ سـازماني  
آينده نگر، (و نوع رويكرد استراتژيك) پويا و پايدار(محيط

طـرح  ) 1(وداربه صورت نم) تدافعي، تحليل گر و انفعالي
 .ريزي شده است
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 مدل مفهومي تحقيق .1جدول 

فرهنگ 
  سازماني

 محيط پويا

استراتژي  سازنده
 نگرآينده

استراتژي
 تدافعي

استراتژي تابع ـ تدافعي
 گرتحليل

استراتژي
 انفعالي

ــر چــه    ــه اگ ــر اســت ك از جهــت نظــري شــايان ذك
ورد رابطـه اسـتراتژي، فرهنـگ    صاحبنظران متعددي در مـ 

سازماني و محيط، تحقيقاتي را انجام داده اند، اما نكته مهم 
و اساسي اين است كه در دسته بنـدي هـاي قبلـي بطـور     
مستقيم كمتر به رابطه تعاملي اين سه عامل پرداختـه شـده   

براي مثال در دسته بندي هايي كه در مورد فرهنـگ  . است
پويايي محيطـي ارائـه شـده     سازماني كه بر اساس ثبات و

همچنـين در  . اند، به استراتژي سازمان توجه نشـده اسـت  
برخي ديگر از دسته بندي هاي فرهنگ سازماني كه توسط 
صاحبنظران انجام شده به استراتژي سـازمان توجـه شـده    
. است اما به محيط سازمان بطور خاص توجه نشده اسـت 

اتژي سـازمان  از طرف ديگر در مطالعاتي كه در مورد استر
و محيط صورت گرفته و به فرهنگ سازماني كه به عنـوان  
يكي از عوامل حياتي در تدوين و نيز در اجراي استراتژي 

  .مطرح است كمتر توجه شده است
از جهت عملي نيز نتايج اين تحقيق بطور خـاص مـي   
. تواند مورد استفاده سازمان هاي صنعتي كشور قرار گيـرد 

موسسات مي توانند بر حسـب نيـاز و   در واقع سازمانها و 
شرايط محيطي، براي حفظ بقا و موفقيت در عرصه هـاي  

  .ر از يافته هاي اين پژوهش استفاده كنندكسب و كا
از اين رو در اين پژوهش تالش بر آن است تا رابطـه  
بين استراتژي، فرهنگ سازماني و محيط از ديدگاه جديـد  

و مـدل  ني نظـري  با توجـه بـه مبـا   . و تلفيقي بررسي شود
 :ومي ارائه شده، فرضيه هاي تحقيق عبارتند ازمفه

سازمانهايي كه محيط شان پايدار اسـت و فرهنـگ    -1
  .سازماني سازنده دارند، استراتژي تدافعي بكار مي برند

سازمانهايي كه محيط شان پايدار اسـت و فرهنـگ    -2
تدافعي دارند، استراتژي انفعـالي بكـار مـي    -سازماني تابع

  .ندبر
سازمانهايي كه محيط شان پويـا اسـت و فرهنـگ     -3

  .سازماني سازنده دارند، استراتژي آينده نگر بكار مي برند

سازمانهايي كه محيط شان پويـا اسـت و فرهنـگ     -4
تدافعي دارند، استراتژي تحليل گر بكار مي -سازماني تابع

  .برند

  روش شناسي تحقيق
دانش كاربردي  از آن جا كه تحقيق حاضر درصدد بالندگي

در يك زمينه خاص است و به سمت كاربرد عملي دانش، 
. هدايت مي شود، لذا از نوع تحقيقات كاربردي مي باشـد 

و از طرفي چون اين تحقيـق بـر اسـاس اطالعـات و داده     
هاي پيمايشي و برقراري ارتباط بين متغيرهاي اسـتراتژي،  
فرهنگ سازماني و محـيط، انجـام مـي شـود، بـر اسـاس       

ــ ــوع   چگ ــوردنظر از ن ــاي م ــت آوردن داده ه ونگي بدس
در ايـن پــژوهش جهــت  . تحقيقـات پيمايشــي مـي باشــد  

. گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده اسـت 
در مورد فرهنگ سازماني با توجه به مولفـه هـاي هـر دو    

تـدافعي و جهـت شناسـايي     –نوع فرهنگ سازنده و تابع 
، پرسشنامه اي طراحـي  )پايدار يا پويا(نوع محيط سازمان 

سوال، پرسشـنامه   8پرسشنامه فرهنگ سازماني شامل . شد
سـوال هسـتند كـه گويـه هـاي آنهـا از        12محيط شـامل  

ــي   ــر و كينيك ــات كريتن ــز ) 2008(مطالع ، )1385(و رابين
سـتراتژي  همچنين پرسشـنامه اسـتاندارد ا  . استخراج شدند

هاي چهارگانه مايلز و اسنو بـا توجـه بـه نـوع محـيط در      
قالب دو نوع پرسشنامه جداگانه اسـتفاده گرديـد كـه اگـر     
محيط شركت پويا مي بود، پرسشنامه استراتژي هاي آينده 
نگر و تحليل گر توزيع مي شد و اگر محـيط پايـدار مـي    

مي بود، پرسشنامه استراتژي هاي تدافعي و انفعالي توزيع 
جهـت سـنجش   . سئوال هستند 12شد كه هر كدام داراي 

روايي، پرسشنامه هـا در اختيـار اسـتادان صـاحبنظر قـرار      
در . گرفت و روايي محتوايي پرسشنامه ها به اثبات رسـيد 

و به كمـك روش    spssمورد پايايي با استفاده از نرم افزار
آلفاي كرونباخ ميزان پايـايي هـر يـك از پرسشـنامه هـاي      

پرسشـنامه سـنجش   : ق بدسـت آمـد كـه عبارتنـد از    تحقي
، 78/0، پرسشـنامه سـنجش محـيط    75/0فرهنگ سازماني 

ــالي    ــدافعي و انفع ــاي ت ــتراتژي ه ــنامه اس و  81/0پرسش
. 78/0پرسشنامه استراتژي هاي آينـده نگـر و تحليـل گـر     

بنابراين پرسشنامه هاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق از     
  .باشند پايايي بااليي برخوردار مي
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كليه سازمانهاي صنعتي كوچك و متوسـط مسـتقر در   
شهرك صنعتي طوس جامعه آماري ايـن تحقيـق را شـكل    
مي دهد و واحد آماري مديران ارشـد ايـن سـازمانها مـي     

تعداد سازمانهاي به بهره برداري رسيده، بـر اسـاس   . باشد
اطالعات مستند شـركت شـهرك هـاي صـنعتي خراسـان      

بـا توجـه بـه اينكـه     . مي باشـد واحد توليدي  537رضوي
مقياس ليكرت، تقريبـاً از منظـر تمـامي محققـان مقيـاس      

و همچنـين جامعـه آمـاري ايـن      )18(فاصله اي مي باشد 
تحقيق نيز محـدود مـي باشـد، لـذا از رابطـه زيـر جهـت        
مشخص كردن حجم نمونـه آمـاري اسـتفاده شـده اسـت      
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مـي   96/1درصـد برابـر    95توزيع كه در سـطح اطمينـان   
و دقت مورد نظر بـا   0.5احتمال موفقيت برابر با  Pباشد، 

در نظـر گرفتـه شـده     0/ 12695توجه به تحقيقات مشابه 
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سازمان كوچـك   54بنابراين حجم نمونه آماري شامل 

نتخاب تعداد در اين تحقيق براي ا. و متوسط صنعتي است
نمونه مورد نياز از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بنـدي  

طبقـات عبـارت از بـرق و الكترونيـك،     . شده استفاده شد

 ، غذايي، فلزي، كـاني غيـر فلـزي مـي    سلولزي، شيميايي

  .باشند
براي تجزيه و تحليـل اطالعـات جمـع آوري شـده و     
 رسيدن به يافته هاي تحقيق از فنـون آمـاري گونـاگوني و   

از شاخص هاي . استفاده گرديد spssهمچنين از نرم افزار 
آمار توصيفي جهت توصيف داده ها و ترسيم فضاي كلـي  
سازمانها استفاده شده اسـت و آزمـون دوجملـه اي بـراي     

بطوريكـه  . سنجش فرضيات تحقيق بكار گرفته شده است
هر گاه قرار باشد بود يا نبود يك ويژگي مـورد مطالعـه و   

در جامعـه، مـورد بررسـي قـرار گيـرد، از      نسبت خاصـي  
آزمـون دوجملـه اي   . آزمون دو جمله اي استفاده مي شود

در . )21و  20(از نوع آزمون هـاي ناپـارامتري مـي باشـد     
نهايت از آزمـون اسـتقالل كـاي دو جهـت آزمـون مـدل       

كـه ايـن آزمـون نشـان دهنـده      . تحقيق استفاده شده است
 ر رده بندي داده ها ميا چند معياوجود استقالل بين دو ي

  .باشد

  نتايج تحقيق
در اين قسمت ابتدا نتـايج آزمـون دو جملـه اي و سـپس     

هر گـاه قـرار باشـد    . نتايج آزمون كاي دو ارائه شده است
برخورداري جامعه آماري مـورد نظـر از يـك ويژگـي يـا      
. متغير، تعيين گردد، از آزمون دوجمله اي استفاده مي شود

تحقيق، تعيين نوع استراتژي سازمان با  از آنجائيكه در اين
توجه به نوع محيط و نوع فرهنگ سـازماني مـدنظر بـوده    
است، لذا ايـن روش بكـار گرفتـه شـده كـه نتـايج آن در       

  .ارائه شده است) 1(جدول

  آزمون فرضيات تحقيق .2جدول 
نسبت مشاهده  فرضيه ها

  شده
سطح معني نسبت آزمون

 داري
ميزان 
 خطا

  نتيجه گيري

  پذيرش فرضيه تحقيق 05/0 03/0 50/0 89/0 فرضيه اول
  پذيرش فرضيه تحقيق 05/0 03/0 5/0 83/0 فرضيه دوم
 پذيرش فرضيه تحقيق 05/0 01/0 50/0 78/0 فرضيه سوم
  پذيرش فرضيه تحقيق 05/0 02/0 50/0 9/0 فرضيه چهارم

  

آزمــون  بطــور نمونــه نتيجــه فرضــيه اول را براســاس
با توجه به اينكه : دوجمله اي مي توان اين چنين بيان نمود
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) 05/0(كـوچكتر از ميـزان خطـا   ) 03/0(سطح معني داري
بزرگتــر از نســبت ) 89/0(اســت و نســبت مشــاهده شــده

  ) 50/0(آزمون
مي باشد، لذا سازمانهايي كه محيط شان پايدار است و 

بكار مـي   فرهنگ سازماني سازنده دارند، استراتژي تدافعي
ــد مــي گــردد  ــد، در نتيجــه فرضــيه اول تحقيــق تايي . برن
 سايرفرضيه هاي تحقيق نيز با توجه بـه نتـايج حاصـل از   

متـداولترين  .آزمون دوجمله اي مورد تاييـد قـرار گرفتنـد   

دو بررسي وجود استقالل بـين دو   -استفاده از توزيع كاي
 به عبارت ديگر هر گاه مقـرر . معيار رده بندي داده هاست

باشد ارتباط بين دو يا چند متغير، بصـورت توامـان مـورد    
بررسي قرار گيرد، از آزمون استقالل كاي دو اسـتفاده مـي   

بنابراين در ايـن تحقيـق بـه منظـور بررسـي رابطـه       . شود
دوطرفه بـين سـه متغيـر اسـتراتژي، فرهنـگ سـازماني و       

دو سه متغيره استفاده شد،  -محيط، از آزمون استقالل كاي
  .ارائه شده اند) 2(ايج تحقيق در جدولكه نت

 دو -نتايج آزمون كاي .3جدول 

  ميزان خطا  سطح معني داري درجه ازادي كاي دو محاسبه شده  نوع محيط
  05/0  00/0 1 2/13  پويا
  05/0 00/0 1 7/10  پايدار

 
مشخص است، چون سطح ) 2(همانطور كه در جدول 

توان   ن، كوچكتر از ميزان خطاست، لذا ميمعني داري آزمو
درصد بين نـوع اسـتراتژي،    95گفت كه در سطح اطمينان 

نوع فرهنگ سازماني و نوع محيط رابطه معني داري وجود 
نيـز تعـداد شـركت هـايي كـه داراي      ) 3(در جدول . دارد

آينده نگر يـا  (و رويكرد استراتژيك ) پويا يا پايدار(محيط 
سازنده (، فرهنگ سازماني )ي يا انفعاليتحليل گر يا تدافع

بـوده انـد در قالـب جـدول تـوافقي      )  تـدافعي  –يا تـابع  
شـركت كـه در    19بطوريكه از بـين  . مشخص شده است

شـركت داراي   18محيط پويا مشغول به فعاليـت هسـتند،   
رويكرد استراتژيك آينده نگر و فرهنگ سـازماني سـازنده   

اسـتراتژيك آينـده    شـركت داراي رويكـرد   1و . مي باشند
همچنـين  . تدافعي مي باشد –نگر و فرهنگ سازماني تابع 

 5شــركتي كــه در محــيط پويــا فعاليــت مــي كننــد،  14از 
شركت داراي رويكرد اسـتراتژيك تحليـل گـر و فرهنـگ     

شـركت داراي رويكـرد اسـتراتژيك     9سازماني سازنده و 
 .تدافعي مي باشند –تحليل گر و فرهنگ سازماني تابع 

  جدول توافقي :4دول ج

  تدافعي –تابع  سازنده  جمع  فرهنگ سازماني  استراتژي  محيط

  19  1 18 آينده نگر  پويا
  14  9 5 تحليل گر

  33  10 23 جمع

  پايدار
  10  2 8 تدافعي
  11  10 1 انفعالي

  21  12 9 جمع
  
 



 

  بحث و نتيجه گيري
خير از جايگـاه ويـژه اي   نگرش استراتژيك در چند دهه ا

ــت   ــده اس ــوردار ش ــديريت برخ ــه م ــرد . در عرص رويك
استراتژيك موجب شده است مقوله محيط بسيار پررنگتـر  

با پيچيدگي روزافزون . در عرصه مديريت حضور پيدا كند
محيط فعاليت سازمانها و افزايش چالشهاي محيطي ادامـه  

ي حيات در عرصه كسب و كار با دشواري هاي فزاينـده ا 
بررسي شكست شركتها و كناره گيـري  . مواجه شده است

اجباري آنها از صحنه رقابـت، لـزوم توجـه بـه محـيط را      
نكتـه مهـم ديگـر آن اسـت كـه اجـراي       . روشن مي سازد

مـدلهاي  . استراتژي نياز به زمينه مناسـب در سـازمان دارد  
متعدد و متنوعي از سوي انديشمندان و پژوهشگران ارايـه  

تدريج ضمن تكميل اين مـدلها متغيرهـاي   شده است و به 
بيشتري در فرآيند تدوين استراتژي مورد توجه قرار گرفته 

فرهنـگ اگـر چـه در    . است كه فرهنگ از آن جمله اسـت 
آغاز به عنوان يكي از عوامل مهم، مدنظر استراتژيست هـا  
قرار گرفته است اما در ساليان اخير به عنوان يك رويكـرد  

  .ستراتژيك جاي گرفته استدر فرآيند مديريت ا
اگرچه صاحبنظران متعددي در امور رابطـه اسـتراتژي،   
فرهنگ سازماني و محيط تحقيقاتي انجام داده اند اما نكته 
اساسي اين است كه كمتر به رابطه تعـاملي بـين ايـن سـه     

لذا در ايـن پـژوهش سـعي بـر آن     . متغير اشاره شده است
رهنـگ سـازماني و   بوده است كه مدل تعاملي استراتژي، ف

محـيط در سـازمانهاي صـنعتي كوچـك و متوسـط مـورد       
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هـا  . آزمون قرار گيرد

نشان مي دهد كه فرضيه هـاي چهارگانـه تحقيـق همگـي     
و در نتيجه آزمون مـدل تحقيـق نيـز مـورد     . تاييد شده اند

  . تاييد قرار گرفت
كـه سـازمانهايي   در فرضيه اول تحقيق مطرح شده بود 

كه فرهنگ سازماني سازنده دارنـد و محـيط شـان پايـدار     
جهت آزمـون ايـن   . است، استراتژي تدافعي بكار مي برند

فرضيه روابط بين متغيرهاي تحقيق بـا اسـتفاده از آزمـون    
دوجملــه اي، مــورد بررســي قــرار گرفــت و فرضــيه اول 

  .تحقيق تاييد گرديد
تحقيق اشاره شده همانگونه كه در قسمت مباني نظري 

اعتقـاد  ) 1987(است، پژوهشگراني ماننـد مـايلز و اسـنو    
داشتند كه هنگامي سازمان از استراتژي تدافعي استفاده مي 

ــداري   ــد كــه محــيط اطــراف آن از يــك وضــعيت پاي كن
اين گونه سازمانها بـا توليـد تعـداد    . )22(برخوردار باشد 

ر محدودي از محصوالت براي بخش كوچكي از كـل بـازا  
بالقوه، ثبات را جستجو مي كنند و همچنين براي ممانعت 
از ورود رقبا به حوزه كاري خود به شدت ايسـتادگي مـي   

بنابراين موفقيت سازمانهايي كه از استراتژي تـدافعي  . كنند
استفاده مي كنند در گرو برقراري ارتباط موثر كاركنـان بـا   
همديگر و رقابت سـالم آنهـا در جهـت نيـل بـه اهـداف       
سازمان و همچنـين مشـاركت هرچـه بيشـتر كاركنـان در      
تصميم گيري ها مي باشد و اين امر امكان پـذير نخواهـد   
بود مگر آنكه از يك فرهنگ سازماني سـازنده برخـوردار   

چرا كه وقتي سازمان از فرهنـگ سـازماني سـازنده    . باشند
برخوردار باشد، اعضاي سازمان براي آن دسته از كاركناني 

شخصي شان را انتخاب و درصد دستيابي به آن كه اهداف 
از كاركنـان ايـن گونـه    . بر مي آيند ارزش قائل مي شـوند 

سازمانها انتظار مي رود كه اهداف چالشي اما واقع گرايانه 
براي رقابت بر گزينند، برنامه هايي براي رسـيدن بـه ايـن    

ايـن  . اهداف تدوين كنند و مشتاقانه آنها را دنبـال نماينـد  
سازمانها براي خالقيت، كيفيت، انجام وظيفه و رشـد  گونه 

  .فردي ارزش قائل هستند
فرضيه دوم تحقيق بيان مي دارد، سازمانهايي كه محيط 

تدافعي دارنـد،   -شان پايدار است و فرهنگ سازماني تابع 
اين فرضيه بـا اسـتفاده از   . استراتژي انفعالي بكار مي برند
عات مايلز و اسنو نشان مطال. آزمون دو جمله اي تاييد شد

مي دهد كه سازمانهايي از استراتژي انفعـالي اسـتفاده مـي    
ايـن  . كنند كه در يك محـيط پايـدار فعاليـت مـي نماينـد     

سازمانها نسبت به واكنش در برابر محـيط منفعالنـه عمـل    
اما دليل اينكه بعضي از سازمانها در محيط پايدار . مي كنند

مـي كننـد، بـه نـوع فرهنـگ      از استراتژي انفعالي اسـتفاده  
 –وقتي فرهنگ سـازماني تـابع   . سازماني آنها بر مي گردد

تدافعي باشد، كمتر از كاركنان انتظار مي رود كـه اهـداف   
. واقعي جهت تالش بيشتر و رقابت بـا ديگـران برگزيننـد   

ســازمان بــراي خالقيــت، اجــراي وظيفــه و رشــد فــردي 
كمتر بصورت سازمان . كاركنان كمتر ارزش قائل مي باشد

كاركنـان سـازمان   . مشاركتي و كارمند گرا اداره مـي شـود  
همچنين كاركنان . داراي روابط صميمي با همديگر نيستند

  .كارآمد در سازمان مورد تشويق قرار نمي گيرند
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در فرضيه سوم تحقيق مطرح گرديده بود، سازمانهايي 
كه محيط شان پويا است و فرهنگ سازماني سازنده دارند، 

روابط بـين متغيرهـا در   . تراتژي آينده نگر بكار مي برنداس
قالب آزمـون دوجملـه اي مـورد بررسـي قـرار گرفـت و       

  .فرضيه سوم تحقيق نيز به اثبات رسيد
همانگونه كه در مبـاني نظـري تحقيـق اشـاره گرديـد      
سازمانهايي از استراتژي آينده نگر اسـتفاده مـي كننـد كـه     

. در حـال تغييـر اسـت    محيط پيرامون آنها محـيط پويـا و  
سازمانها با استفاده از ايـن اسـتراتژي بطـور مـداوم بـراي      

ايـن  . استفاده از فرصتهاي جديـد بـازار تـالش مـي كننـد     
اما عامـل كليـدي   . سازمانها توجه زيادي به نوآوري دارند

كه اينگونه سازمانها را قادر مي سازد تا بتواننـد در محـيط   
هنگ سـازماني آنهـا مـي    پويا، به خوبي عمل كنند، نوع فر

سـازمانهايي كـه فرهنـگ سـازماني سـازنده دارنـد،       . باشد
هايي  كاركنان به كار كردن با ديگران، انجام وظايف و طرح

تشويق مي شوند كه منجر به ارضاي نيازهـاي كاركنـان و   
براي آن دسـته از  . در نتيجه رشد و پيشرفت آنها مي گردد

را انتخـاب و   كاركنان خود كه اهداف شخصي خود شـان 
از . درصدد رسيدن به آن بر مي آيند، ارزش قائل مي شوند

كاركنان اين سازمانها انتظار مي رود كه اهـداف واقعـي را   
جهت رقابت برگزينند، برنامه هايي را جهـت رسـيدن بـه    
. اين اهداف تدوين كنند و مشتاقانه آنهـا را دنبـال نماينـد   

وظيفـه و رشـد    اين گونه سازمانها براي خالقيت، اجـراي 
در اينگونـه سـازمانها اعضـا    . فردي ارزش قائل مي شـوند 

تشويق مي شوند كه از كار خود نهايـت لـذت را بـرده و    
  .پيشرفت نمايند و فعاليت هاي جديد و جالبي ارائه كنند

فرضيه چهارم اين گونه مطرح مي كند، سازمانهايي كه 
 تـدافعي دارنـد،   –محيط شان پويا اسـت و فرهنـگ تـابع    

ايـن فرضـيه نيـز بـا     . استراتژي تحليل گر بكار مـي برنـد  
استفاده از آزمون دوجمله اي مورد بررسي قرار گرفـت و  

  .در نهايت تاييد شد
همانگونه كـه در مبـاني نظـري اشـاره شـد، هنگـامي       
سازمانها از استراتژي تحليل گر استفاده مـي كننـد كـه در    

اسـتراتژي   سـازمانهايي كـه از  . محيطي پويا فعاليت نمايند
تحليل گـر اسـتفاده مـي كننـد تغييـرات و عـدم اطمينـان        
محيطي را درك مي كنند اما منتظر هستند تا پاسخ رقبـا را  

اگر . مشاهده كنند و سپس مورد بررسي و مداقه قرار دهند
رقبا موفق شدند تحليل گران وارد صحنه مي شـوند و بـر   

 عامـل . طبق آن در برابر محيط واكـنش نشـان مـي دهنـد    
تعيين كننده جهت اتخاذ ايـن اسـتراتژي در محـيط پويـا،     

چنانچـه سـازماني داراي فرهنـگ    . فرهنگ سازماني است
تـدافعي باشـد، در آنصـورت در ايـن سـازمانها از       –تابع 

تعارض اجتناب شده و ارتباطات اجتماعي سـازنده امـري   
اعضا احسـاس مـي كننـد كـه بايـد بـا       . مطلوب مي باشد

گاري داشـته باشـند و مـورد تاييـد     ديگران توافـق و سـاز  
سايرين قـرار گرفتـه و توسـط آنهـا مـورد حمايـت قـرار        

  . بگيرند
نتايج اين تحقيق مويد نتـايج پـژوهش هـاي صـورت     

وي ارتبـاط  . )23(مـي باشـد   ) 2003( گرفته توسط كلين 
بين اسـتراتژي هـاي مـايلز و اسـنو بـا فرهنـگ سـازماني        

كـه در آن  .  سـت تـدافعي را سـنجيده ا   –سازنده و تـابع  
تحقيق، سازمانهايي كه از رويكرد اسـتراتژيك آينـده نگـر    
. اســتفاده مــي كننــد، داراي فرهنــگ ســازنده مــي باشــند 

) 2005(همچنين مويد پژوهش انجام گرفته توسـط ويـي   
كــه در آن تحقيــق ارتبــاط بــين فرهنــگ  )24(مــي باشــد 

ــش و    ــديريت دان ــر م ــتراتژي ب ــاختار و اس ــازماني، س س
بـر اسـاس نتـايج    . زمان سنجيده شـده اسـت  اثربخشي سا

بـدين  . تحقيق، ارتباط بين متغيرهاي ذكر شده تاييـد شـد  
گونه كه فرهنـگ سـازماني، سـاختار و اسـتراتژي ارتبـاط      

  .مثبتي بر روي مديريت دانش و اثربخشي سازمان دارد
در مطالعه خود نشان داد كـه همبسـتگي   ) 2008(دويز

و فرهنگ ) مايكل پورتر گونه شناسي(مثبتي بين استراتژي 
همچنين دسـاربو  . )25(وجود دارد ) مدل كويين(سازماني 

ــارانش  ــين   ) 2005(و همك ــاط ب ــود ارتب ــژوهش خ در پ
بـا عـدم اطمينـان    ) گونه شناسي مـايلز و اسـنو  (استراتژي 

ايـن مطالعـات خـود نشـان     . )26(محيطي را سنجيده انـد  
نگـام  دهنده توجه بيشتر به فرهنگ سازماني و محيط در ه

  .تدوين استراتژي مي باشد
نتايج اين تحقيق، پژوهش هاي صورت گرفته توسـط  

در آن تحقيق ارتبـاط  . )27(را تاييد كرد ) 1381(كردنائيج 
بين فرهنگ سازماني، استراتژي و محيط مورد آزمون قرار 

نتايج آن تحقيق بر مي آيد كه هر سه متغير با . گرفته است
  . همديگر ارتباط دارند

يج پژوهش حاضر دربردارنده نكات قابـل توجـه و   نتا
حــائز اهميتــي اســت، بطوريكــه توجــه بــه نــوع فرهنــگ 
سازماني و نوع محيط به هنگام طراحي، تدوين و اجـراي  
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. اســتراتژي از جملــه نكــات مهــم و ضــروري مــي باشــد
بنابراين پيشنهاد مي شود كه اوالً استراتژي مطلوب سازمان 

شده در اين تحقيق و نيز ساير  با توجه به متغيرهاي مطرح
متغيرهاي اقتضايي متناسب بـا سـازمانهاي خـاص تعيـين     

چرا كه، اگـر انتخـاب اسـتراتژي بـدون توجـه بـه       . گردد
متغيرهاي موثر بر آن تعيين گردد موجـب افـزايش هزينـه    
ها، انتخاب سـاختار نامناسـب، افـزايش غيبـت كاركنـان،      

  . خواهد شد... كاهش رضايتمندي و 
 وكنتـرل اسـتراتژيك   اسـتراتژي  اً از آنجائيكه اتخاذثاني

از  متفـاوت  محيطـي  وتالطـم  اطمينـان  عـدم  درشـرايط 
ايـن  . اسـت  ثبـات  و با مطمئن درشرايط سنتي رويكردهاي

تحقيق مبنايي جهت انتخاب استراتژي كـالن سـازمانها بـا    
ــذا    ــه محــيط و فرهنــگ ســازماني مــي باشــد، ل توجــه ب

وجه به محيط پيراموني خود سازمانهايي صنعتي كشور با ت
و فرهنگ سازماني مي توانند نسبت بـه اتخـاذ اسـتراتژي    

  .مناسب اقدام نمايند
ثالثاً با توجه بـه اهميـت فرهنـگ سـازماني در تعيـين      
استراتژي پيشنهاد مـي شـود، مزايـاي توجـه بـه فرهنـگ       
سازماني و محيط در تدوين استراتژي به نحـو مـوثري بـه    

  .ده شودمديران ارشد آموزش دا

  منابع و مĤخذ
فرهنــگ ســازماني در ) 1383(زاهــدي، ســيد محمــد  .1

دومـين كنفـرانس بـين المللـي     . سازمان هاي مجـازي 
  .12-1مديريت، تهران، صص 

گونه شناسي اسـتراتژي هـاي   ) 1386(دهقان، نبي اله  .2
پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت، . مديريت دانش
  .15-1تهران، صص 

بررسـي و  ) 1383(تي، يعقوب مرتضوي، سعيد و مهار .3
تحليل ابعاد حمايـت از واحـدهاي كوچـك فعـال در     
. صنعت فلزات اساسي با تاكيد بر رويكـرد كـارآفريني  

  .103 – 85، صص 15مجله دانش و توسعه، شماره 

انــدازه گيــري و تجزيــه و ) 1385(درخشــاني، مجيــد  .4
تحليل بهره وري نهاده هاي توليدي صنايع كوچـك و  

دانشـكده  : نامه كارشناسي ارشد، مشـهد  پايان. متوسط

ــگاه     ــاد دانش ــروه اقتص ــادي، گ ــوم اداري و اقتص عل
  .فردوسي مشهد

بررسي عوامل مـوثر بـر سـود    ) 1382(مواليي، محمد  .5
ــژوهش هــاي   ــران، فصــلنامه پ صــنايع كوچــك در اي

  . 224-203بازرگاني، شماره صص 

مــديريت اســتراتژيك و ) 1382(شــمس، عبدالحميــد  .6
موسسه عـالي  : صنعتي و تجاري، تهراناستراتژي هاي 

  .آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

ــا   .7 ــان، وف ــاني، غالمرضــا و غفاري جــوهره ) 1380(كي
  .25-12، صص 110تدبير، شماره. استراتژي

اسـتراتژي  ) 1380(كياني، غالمرضـا و غفاريـان، وفـا     .8
  .انتشارات وفا: تهران. اثربخش

9. Schermerhorn J, Hunt J, Osborn R. (2005) 

Organizational Behavior, John Wiley & Sons Inc, 
Ninth Edition, N.Y.  

: تئوري سـازمان، مترجمـان  ) 1385(رابينز، استفان پي  .10
انتشـارات  : تهران. سيد مهدي الواني، حسن دانائي فرد

  .صفار
11. kinicki A, Kreitner R.(2008) Organizational 

culture, 3ed, McGraw Hill. N.Y. 

مدرن، نمـادين  : تئوري سازمان) 1385(هچ، ماري جو  .12
. حسـن دانـايي فـرد   : و تفسيري پست مدرن، متـرجم 

  .نشر افكار: جلد اول، چاپ اول، تهران

مروري جامع بر نظريه ) 1384(سيدجوادين، سيد رضا  .13
نشـر نگـاه   : چاپ دوم، تهران. هاي مديريت و سازمان

  .دانش

14. Denison, D and Mishra, A.N., (1995) Toward a 

theory of organizational culture and effectiveness, 

Organization Science, Vol. 6, No. 2 PP. 78-95. 

15. Denison, D., Cho, H.J. and Young, J., (2000) 

Diagnosing organizational Culture: a model and 



 هاي صنعتي كوچك و متوسط شهرك صنعتي طوس استان خراسان رضوي سازمان: مدل تعاملي رويكرد استراتژيك، فرهنگ سازماني و محيط مورد مطالعهتبيين 
 

 3

method, working paper, International for 
management development.  

بررسـي  ) 1388(رحيم نيا، فريبـرز و عليـزاده، مسـعود    .16
ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسـون از نظـر   

مطالعات . اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد
تربيتي و روان شناسي، دوره دهم، شماره اول، صـص  

147 -170.  

17. Rahimnia, F.A. Castka, P. and Sharp J.M., (2005) 

Toward understanding the impeders of strategy in 
higher education, Journal of Quality Assurance in 

Education. Vol.13 No. 2.  PP. 132-147. 

بامــداد، صــوفي جهانيــار و ســليمي، مجيــد و شــهباز  .18
نگــرش ســنجي در مطالعــات ) 1386(مـرادي، ســعيد  

لعـات  مطا. مديريت از طريق تـدوين مقيـاس ليكـرت   
مديريت، انتشارات دانشـكده مـديريت و حسـابداري    

  .106-87، صص 54دانشگاه عالمه طباطبائي، شماره

آمار و كـاربرد آن  ) 1381(آذر، عادل و مومني، منصور  .19
انتشـارات  : تهـران . جلد دوم، چاپ ششم. در مديريت

  .سمت

20. Bradley, T., (2007) Essential Statistics for 

Economics, Business and Management, John 
Wiley, England. 

21. Hair, J.F., Money, A.H., Samouel, PH. and Page, 

M., (2007) Research Methods for Business, John 

Wiley, England. 

22. Miles, R.E. and Snow, C.C., (1987) 

Organizational Strategy, Structure and Process, 
McGraw Hill. N.Y. 

23. Klein, A. S., (2003) Organizational Culture and 

Business Strategy: Culture as Source of 
Competitive Advantage, PhD, Dissertation, 
university of Illinois.  

24. Wei, Z., (2005) The Impact of Organizational 

Culture, Structure and Strategy on Knowledge 

Management Effectiveness and Organizational 
Effectiveness, PhD, Dissertation, University of 
Minnesota.   

25. Doise, M.L., (2008) An integration of corporate 

culture and strategy: the interrelationships and 
impact on firm performance, PhD, Dissertation. 
University of Kansas. 

26. Desarbo, W.S., Benedetto, C.A. Song, M. and 

Sinha, I., (2005) Revisiting the Miles and Snow 

Strategic Framework uncovering interrelationships 
between strategic types, capability, environmental 
uncertainty and firm performance, strategic 

management journal, No. 26 , PP: 47-74. 

طراحي و تبيين مدل تعـاملي  ) 1381(كردنائيج، اسدله  .27
استراتژي، فرهنگ سـازماني و محـيط در سـازمانهاي    

دانشگاه تربين : پايان نامه دكتري، تهران. صنعتي كشور
  .مدرس

28. Jung, J.Y., Wang, Y.J.,  Wu, S.  (2009) 

Competitive strategy, TQM practice, and 
continuous improvement of international project 
management A contingency study, International 
Journal of Quality & Reliability Management, 

Vol. 26 No. 2, pp. 164-183. 

: استراتژي هاي رقابتي) 1383(قاسميان اميري، مهدي  .29
استراتژي جودويي روشي منحصر به فرد براي غلبه بر 

ــد حري ــان قدرتمن ــي   . ف ــين الملل ــرانس ب ــين كنف دوم
 .24-1مديريت، تهران، صص 

) 1384(سيدجوادين، سيدرضا و محترم قالتي، رحـيم   .30
مـدل  : منابع انساني در صنايع كوچـك ايـران   مديريت

سومين كنفرانس بين المللي مديريت، . ديسنزو و رابينز
 .19-1تهران، صص 

ــجف   .31 ــي، س ــركت ) 1383(ال ــتراتژي ش ــدلهاي : اس م
: چاپ اول، تهران. پورتفوليو، ترجمه اسماعيل صادقي

  .انتشارات ديدار



  1شماره  /دوره جديد /نوزدهمسال  /91 بهار و تابستان/دانشگاه شاهد /راهبردهاي بازرگانيدوفصلنامه 
Commercial strategies/ Journal of Shahed university/ 19th Year/ No.01/ Spring & Summer 2012 

 

تدوين برنامه استراتژيك يك ) 1382(حسيني، ابراهيم  .32
شركت توليدي تجهيزات پزشكي بـا اسـتفاده از مـدل    

پايان نامه كارشناسي ارشـد، گـروه مـديريت    . فيليپس
دانشكده علوم اداري و اقتصـادي، دانشـگاه فردوسـي    

  .مشهد

به كارگيري يك مدل تلفيقـي  ) 1385(مي، عليرضا قوا .33
در تعيين و اولويت بندي استراتژي ها در يك شركت 

مطالعـه  :  Topsisتوليدي با استفاده از روش فريمن و 
. موردي شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پـارس 

پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مـديريت، دانشـكده   
  .اه فردوسي مشهدعلوم اداري و اقتصادي، دانشگ

34. Kwantes, C.T. and Boglarsky, C.A. (2007) 

perception of organizational culture, leadership 
effectiveness and personal effectiveness across six 
countries, Journal of International Management, 

Vol. 13, PP. 204-230. 

35. Francois, H. (2006) Organizational culture and 

performance measurement systems, Journal of 

Accounting, Organizations and Society, Vol.31, 

pp. 77-103. 

36. Barbosa, I. and Cardoso, C.C. (2007) Managing 

diversity in academic organization: a challenge to 
organizational culture, Journal of Woman in 

management Review, Vol.22, No. 4, pp. 274-288. 

ــد   .37 ــيد محم ــي، س ــديريت) 1377(مقيم ــازمان و م : س
  .انتشارات ترمه: چاپ اول، تهران. رويكردي پژوهشي

چـاپ  . تئوري هاي مديريت) 1386(صفرزاده، حسين  .38
  .انتشارات پوران پژوهش: سوم، تهران

39. Park,  J.S.  and  Kim,  T.H.  (2009) Do types of 

organizational culture matter in nurse job 
satisfaction and turnover intention? , Leadership in 

Health Services, Vol. 22 No. 1,   pp. 20-38. 

طراحي و تبيين الگويي ) 1378(احمدوند، علي محمد  .40
براي تدوين استراتژي در سازمانهاي بزرگ و پيچيـده،  

  .ه دكتري، دانشكده مديريت دانشگاه تهرانپايان نام
 

 


