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Abstract: 
Organizational development is a systematic process of planning, coordination, change, and 

transformation in organizations in accordance with their structure and strategies. The aim of this study is 

to investigate the effect of strategic communication power on the organizational development of state-

owned companies in the Industrial Development and Renovation Organization of Iran with the mediating 

role of political networking. The present research method is applied in terms of purpose and is 

descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of this study was 125 

managers of senior companies of state-owned companies of the Industrial Development and Renovation 

Organization of Iran, and based on stratified random sampling, 94 of them were selected as the sample. 

SPSS and Smart-PLS software were used to analyze the data. To measure research variables from Lok & 

Crawford questionnaires, 2000; Zhin & piers, 1996) Zerfass & (Viertmann, 2017; used to confirm their 

reliability by Cronbach's alpha. The power of strategic communication both directly and indirectly 

through the mediation of political networking with the management of key internal and external 

stakeholders of the organization and the creation of coalition and political networking has a significant 

impact on organizational development. The results of research in the field of power of strategic 

communication and political networking have brought innovations and help managers of companies and 

organizations to understand the impact of strategic communication power on the development of 

organizations through political networking. 

Keywords: Power of Strategic Communication, Organizational Development, Political 

Networking, Companies affiliated with the Industrial Development and Renovation 

Organization of Iran 

                                                      
 Corresponding author: sepahvand.re@lu.ac.ir 

mailto:sepahvand.re@lu.ac.ir


 سیاسی سازی شبکه میانجی نقش تحلیل:  زمان گذر در دولتی های شرکت در سازمانی توسعه و استراتژیک ارتباطات قدرت

561 

 

 

 
 44)پیاپی  4 شماره 31دوره 

 3131 زمستان

 شرکت در سازمانی توسعه و استراتژیک ارتباطات قدرت 

 شبکه میانجی نقش تحلیل:  زمان گذر در دولتی های

) مورد مطالعه: شرکت های تابعه سازمان گسترش و  سیاسی سازی

 نوسازی صنایع ایران(
 

 (9/1/11پذیرش: تاریخ    51/51/19)تاریخ دریافت:      نوع مقاله: پژوهشی

 
 لرستاندانشگاه  علوم اقتصادی و اداری، دانشکده استاد گروه مدیریت دولتی، رضا سپهوند

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان میثم جعفری

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان مهدیه ویشلقی

 1چکیده

توسعه سازمانی فرآیندی نظام مند در جهت برنامه ریزی، همااهنگی ، تیییار و تلاور در ساازمان هاا متناسا  باا        

ساختار و استراتژی های آنها است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تااییر قادرا ارتطاتااا اساتراتژی  بار توساعه       

میانجی شطکه سازی سیاسی می باشد.  سازمانی شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با نقش

روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نلوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همطستگی می باشاد.  

 511جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تعاداد  

نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. بارای تجزیاه    19یری تصادفی تطقه ای ، نفر بوده که بر مطنای نمونه گ

اساتفاده گردیاد. بارای سانجش متییرهاای پاژوهش از        Smart-PLSو  SPSSتللیل داده هاا از نارم افزارهاای    

 ;Lok & Crawford, 2000; Zhin & piers, 1996)  (Zerfass &Viertmann,2017 پرسشانامه هاای  

ه گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونطاخ مورد تایید قرار گرفت. قادرا ارتطاتااا اساتراتژی  ها  باه      استفاد

صورا مستقی  و ه  به صورا غیرمستقی  از تریق میانجی گری شطکه سازی سیاسی با مدیریت ذینفعان کلیادی  

ازمانی تاییر معناداری دارد. نتایج پژوهش داخلی و خارجی سازمان و ایجاد ائتالف و شطکه سازی سیاسی بر توسعه س

در حوزه قدرا ارتطاتاا استراتژی  و شطکه سازی سیاسی، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران شارکت  

ها و سازمان ها در درک تاییرگذاری قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمان ها با میانجی گری شاطکه ساازی   

 .سیاسی کم  می کند

ازمان قدرا ارتطاتاا استراتژی ، توسعه سازمانی، شطکه سازی سیاسی، شرکت های تابعه س :کلیدی واژگان

گسترش و نوسازی صنایع ایرا
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 مقدمه -1

توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به استفاده صلیح از نیروی انسانی و برقراری ارتطاط مناس  

میان آن ها بستگی دارد. توسعه سازمانی، برنامه ای درازمدا و تیییری برنامه ریزی شده است که می 

هایی که سطوح عالی  تواند به کارایی و بهره وری سازمان منجر شود. این هدف از تریق اجرای برنامه

سازمان باید در آن مشارکت کرده و کل سازمان را در این راستا دربرگیرد حاصل می شود 

( . توسعه سازمانی فرآیندی است که از مراحل متوالی و به  پیوسته ای تشکیل شده 5911)مقیمی،

یش می که در راستای ی  خط سیر مشخص و در ملدوده زمانی خاص به سمت هدف یا اهدافی پ

پویایی، قابلیت »رود، این کار نوعی فرآیند تعاملی مداوم و مستمر می باشد که دارای خصوصیاا 

است که می خواهد جهت بهسازی و نوسازی سازمان حرکتی پویا از وضع « تلرک و قابلیت انعطاف 

میان  موجود به وضع مطلوب داشته باشد. تعاملی بودن آن به للاظ وجود روابط رسمی و غیررسمی

(. تیییر و تلور ساختاری همواره در سازمان 5919افراد و گروه ها در سازمان است )کامینگز و ورلی،

های عمومی و دولتی به عنوان ی  راه حل اساسی مورد توجه قرار گرفته است و مدیران در دوره های 

ذاری و برنامه ریزی از مختلف کوشیده اند از این تریق نظام اداری را متلور و اصالح نمایند . هدفگ

جنطه های بسیار مه  فرآیند توسعه سازمانی بوده و برقراری سالمت سازمان، بهسازی وظایف و بهطود 

عملکرد از جمله اهداف آن بشمار می آیند. یکی از رویه هایی که به موج  آن برنامه های توسعه 

د و برقراری ارتطاتاا استراتژی  و سازمانی ، بهسازی سازمان را تسهیل می نمایند ، توجه به ایجا

 مدیریت ارتطاتاا با ذی نفعان کلیدی سازمان می باشد . 

ارتطاتاا استراتژی ، هماهنگی با استراتژی کلی سازمان به منظور ارتقاء موقعیت استراتژی  آن 

طاتاا است. امروزه مدیران سازمان ها برای سازگاری سازمان و تنظیماا کس  و کار خود باید بر ارت

بیان می کنند که تراحی Thomas& Stephensاستراتژی  برای اجرای استراتژی تمرکز نمایند . 

استراتژی ارتطاتی برای تفسیر دیدگاه، ارزش ها، اهداف و مقاصد سازمان به مخاتطانش کم  می 

ن (. از سوی دیگر هدف کلی ارتطاتاا استراتژی ، اجرا، شکل دادThomas& Stephens,2015کند) 

یا دفاع از مشروعیت در سازمان ها)بین مدیران و همکاران( و بین سازمان ها و جامعه است. 

فرآیندهای ارتطاتاا استراتژی  مربوط به اهمیت آن ها برای ایربخشی سازمانی، فرهنگ، مدیریت و 

ی ، حکومت و یا ی  دیدگاه اجتماعی است که این ارتطاط استراتژی  می تواند برای تیییر اجتماع

(. ی  جنطه مه  در Christensen, morsing & cheney, 2008دموکراسی و فرهنگ ، کار ساز باشد)

برقراری ارتطاتاا استراتژی  و کارآمد نمودن آن در توسعه و تلور سازمان ، شطکه سازی سیاسی می 

اده و منجر به باشد که ایجاد و مدیریت ارتطاتاا با ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی را مدنظر قرار د

تسهیل برقراری ارتطاتاا در سازمان ها می شود. انواع گوناگونی از رفتارهای سیاسی وجود دارند که 

توسط مدیران سطوح مختلف سازمانی استفاده شده و شامل تشکیل ائتالف ها و شطکه ها می شود که 
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زمان را دربر می گیرد. بعد این تاکتی  سیاسی، ایجاد و حفظ شطکه های ارتطاتی با افراد مه  در سا

مطاحث مربوط به ارتطاتاا و خصوصاً  و گسترش سازمان ها، 5111از جنگ سرد در اویل دهه 

ارتطاتاا استراتژی  برای شرکت های دولتی بسیار حائز اهمیت گردید و شرکت های دولتی توجه 

 ;poll,2011سازمان نمودند)عمده ای به برقراری ارتطاتاا استراتژی  با ذینفعان داخلی و خارجی 

paternson & rantke ,2009.) 

همچنین سازمان ها تالش کردند با ایجاد ائتالف ها و جذب افراد در شطکه های قدرا و 

تاییرگذاری بر ذینفعان کلیدی سازمان در جهت جذب منابع و دستیابی به اهداف سازمانی به صورا 

و تصوی  قوانین خصوصی سازی، شرکت های  11ز دهه موفقیت آمیزی عمل نمایند. در ایران بعد ا

دولتی در جهت جذب منابع و دستیابی به اهداف، نسطت به ارتطاتاا استراتژی  و تشکیل ائتالف 

توجه کمتری مطذور داشته اند. امروزه نیز باتوجه به تیییراا گسترده ای که در اقتصاد و مدیریت 

با مفهوم های سازمان یافته ارتطاتاا استراتژی  عجین شرکت ها رخ داده است سازمان ها بایستی 

شده و در راستای پیشطرد اهداف استراتژی  سازمان از ارتطاتاا استراتژی  و شطکه سازی سیاسی در 

جهت برقراری ارتطاتاا مویر با ذینفعان کلیدی داخل و خارج سازمان استفاده نمایند. شرکت های 

داشتن ذینفعان قدرتمند همواره با چالش هایی در اداره و توسعه دولتی تابع وزارا صنعت به دلیل 

خود مواجهه بوده و تصمی  به تلور و گسترش حوزة فعالیت آنها نیازمند توافق تیف وسیعی از این 

( یکی از سازمان های تابعه IDROمقاماا قدرتمند است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )

می باشد که در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت بر حوزه های انرژی،  وزارا صنعت، معدن و تجارا

 5996بازرگانی، استخراج معادن، کشاورزی و راه آهن فعالیت می نماید. سازمان ایدرو در تیرماه 

تأسیس گردیده است. این سازمان برای گسترش و نوسازی صنایع کشور در جهت رقابت پذیری در 

آوردن ملزوماا توسعة صنعتی با هدف تأمین منافع ذی نفعان تشکیل شده عرصة جهانی از راه فراه  

شرکت مختلف صنعتی ا تولیدی و  596( ، 5996-16است. با توجه به تاریخچه سازمان، در دهه اور)

میلیارد ریار ایجاد شده است که هدف آن تکمیل زنجیره  511مهندسی، با سرمایه گذاری تقریطی 

( شامل اصالح 5911-61یگزینی وارداا بوده است. فعالیت های دهه دوم )صنعتی، با استراتژی جا

ساختار مدیریتی، همکاری در ایفای نقش صنعت سنگین در پشتیطانی در جنگ ایران و عراق و تولید 

وسیع کاالهای مورد نیاز، اجرای ترح های مه  توسعه صنعت سنگین، اجرای بند الف قانون توسعه و 

موج  آن بخشی از صنایع سنگین و مادر، ملی اعالم شد و ادره آنها به سازمان  حفاظت صنایع که به

( همزمان با اجرای برنامه های توسعه اور و 5961-11گسترش واگذار گردیده است. در دهه سوم )

دوم فعالیت های عمده ای انجام شدند؛ تکمیل ترح های نیمه تمام، همکاری در اجرای ترح های 

یشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و احدا  نیروگاه ها، همچنین شروع دوره مه  ملی؛مثل پاال

 5911خصوصی سازی صنایع و واگذاری تعدادی از سهام شرکت ها است. در دهه چهارم که از سار 

تاکنون می باشد سازمان گسترش و توسعه صنایع با بررسی عملکرد ضعیف گذشته، استراتژی ها و 
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را جذب همکاری های بین المللی در ابعاد سرمایه گذاری، اجرای ترح های  ماموریت ها دهه آینده

صنعتی و تلقیقاا تکنولوژی، سرمایه گذاری و ایجاد پایگاه های ساخت و تولید، انجام پژوهش های 

توسعه ای و کاربردی، توسعه کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرین، توسعه پیمانکاری های عمومی و 

پشتیطانی به واحدهای صنعتی بیان کرده است. شرکت های سازمان گسترش و نوسازی ارائه خدماا 

شرکت می باشد که عطارتند از؛ ایران خودرو، سایپا، سازمان مدیریت صنعتی ،  91صنایع ایران شامل 

صنایع کشتی سازی، توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایران، مدیریت ترح های صنعتی 

(. بنابراین ارتطاتاا استراتژی  و داشتن استراتژی ارتطاتی 5919باشد )صمت ،( و ... می IPMIایران)

روشن برای مدیریت ذینفعان کلیدی شرکت های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز 

استفاده از مهارا شطکه سازی برای ایجاد ارتطاط با مویرترین عوامل تلور می تواند توسعه و تیییر 

و نوسازی صنایع ایران را تسهیل نموده و سرعت اجرای آن را بهطود دهد. ایدرو  شرکت های گسترش

همواره برای پیشطرد ترح های توسعه ای خود وابسته به منابع دولت بوده و این منابع را چه از ملل 

 عتطاراا دولتی، تأمین نموده است.درآمد شرکت های تابعه خود و چه از ملل ا

ان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارای استراتژی ارتطاتی مشخص و هر زمان که مدیران سازم

روشن و روابط خوب با ذینفعان قدرتمند درون و بیرون وزارا صمت بر مسند قدرا شرکت های 

ایدرو تکیه زده و از مهارا شطکه سازی قوی برخوردار بوده اند، ترح های توسعه ای شرکت های 

جه به شرایط اقتصادی اخیر کشور و کمطود شدید منابع، غال  ترح ایدرو بهتر پیش رفته است. با تو

های توسعه ای شرکت های ایدرو متوقف گردیده یا با حداقل سرعت به جلو حرکت می کنند، که این 

موضوع موج  تشدید شطکه سازی سیاسی مدیران شرکت ها برای جذب منابع بیشتر شده است. 

ارتطاتاا استراتژی  و مهارا شطکه سازی که عامل اصلی قدرا  عالوه بر کمطود منابع مالی، ضعف در

چانه زنی برای کس  منابع است، می تواند از عوامل اصلی ناموفق بودن ترح های توسعه ای سازمان 

ایدرو باشد. نقطة قوا این پژوهش آن است که مدیران و تصمی  گیرندگان کلیدی شرکت های دولتی 

دانه و استراتژی  با ذینفعان قدرتمند و نلوة ایجاد ارتطاط با آنها از را از اهمیت ارتطاتاا هوشمن

تریق مهارا شطکه سازی آگاه نموده و با تقویت و اجرای این دو متییر مه ، توسعه و تلور شرکت 

خویش را تسهیل می نمایند، عالوه بر این در تی سالیان اخیر شرکت های دولتی تابع سازمان 

ع ایران در جهت جذب منابع بیشتر و رسیدن به اهداف سازمانی با مشکالتی گسترش و نوسازی صنای

روبرو شده اند که برای رفع مشکالا موجود نیاز به بهره گیری از قدرا ارتطاتاا استراتژی  و شطکه 

سازی در شرکت های دولتی تابعه سازمان ایدرو ملموس تر گردیده است. بکارگیری قدرا ارتطاتاا 

برقراری ارتطاط با ذینفعان داخل و خارج سازمان از تریق تشکیل ائتالف های قدرتمند و استراتژی  و 

ایجاد شطکه های قدرا نقش مویری در دستیابی به اهداف سازمانی و جذب منابع بیشتر دارد. توجه 

به اینکه تاکنون پژوهش قابل اعتنایی در حوزه ارتطاتاا استراتژی  با در نظر گرفتن شطکه سازی 
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یاسی در جامعه آماری پژوهش )ایدرو( صورا نپذیرفته است، این تلقیق قصد دارد تا ایر ارتطاتاا س

 شطکه سازی سیاسی مورد بررسی قرار دهد.استراتژی  بر توسعه سازمانی ایدرو را با در نظر گرفتن 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 قدرت ارتباطات استراتژیک -2-1

ی  ، هماهنگی با استراتژی کلی شرکت به منظور ارتقاء موقعیت قدرا ارتطاتاا استراتژ

استراتژی  آن است. ارتطاتاا استراتژی  زمینه ای چند رشته ای از دانش است که به عنوان 

ارتطاتاا هدفمند تعریف می شود که سازمان، با برنامه ریزی و اجرا سعی دارد تا مأموریت کلی خود 

(. هدف کلی hallahan, 2007لی و خارجی مختلف به انجام برساند )را در ارتطاط با ذینفعان داخ

ارتطاط استراتژی  ، اجرا، شکل دادن یا دفاع از مشروعیت در سازمان ها )بین مدیران و همکاران( و 

بین سازمان ها و جامعه است. دو نقطه شروع تلقیق در ارتطاتاا استراتژی  وجود دارد. یکی از 

می شود، به این صورا که فرآیندهای ارتطاتاا استراتژی  مربوط به اهمیت دیدگاه سازمانی شروع 

آنها برای ایربخشی سازمانی، فرهنگ ، مدیریت و حکومت، و یا ی  دیدگاه اجتماعی است، که ارتطاط 

استراتژی  براساس عواق  آن برای تیییر اجتماعی، نظر عمومی یا رفتار، دموکراسی و فرهنگ تجزیه 

شود. از للاظ تاریخی، ارتطاتاا استراتژی  با وظایف سازمانی )همچون ارتطاتاا یا و تللیل می 

اداراا ارتطاتاا شرکتی( و بازیگران )همچون روابط عمومی یا مسئوالن ارتطاتاا( مرتطط است. 

بازیگران حرفه ای نقش مهمی در ارتطاتاا استراتژی  سازمان دارند. اما در تلقیقاا معاصر، 

تراتژی  ی  رویکرد جامع است ، که مرز بین وظایف مانند منابع انسانی، بازاریابی، ارتطاتاا اس

فناوری اتالعاا و ارتطاتاا را به چالش می کشد. ارتطاتاا استراتژی  نوعی ذهنیت بوده و به عنوان 

راه خاصی برای تفکر و ارتطاط نزدی  به ی  عملکرد مدیریت استراتژی  که تمام فعالیت های 

(. ارتطاتاا Westley & mintzberg, 1998تی سازمان را شامل می شود، تعریف می گردد )ارتطا

استراتژی ، استفاده هدفمند از ارتطاتاا توسط سازمان ها برای دستیابی به ماموریت سازمانی است 

(hallahan,2007 .) 

بر قدرا خویش  ارتطاتاا استراتژی  به افراد کم  می کند تا سرمایه اجتماعی به دست آورند و

(. ارتطاتاا Haberma, 2006; 15بیافزایند. ارتطاتاا استراتژی  در حوزه عمومی تاییر گذار است )

استراتژی  به عنوان ابزاری مه  در شکل گیری سرمایه اتالعاتی سازمان نقش مویری ایفا می کند. 

، ما در دنیای روابط استراتژی  دائما در حرکت هستی  و  Lyotard & Foucaultبر تطق دیدگاه 

فالسفه مشترکاً بر این عقیده اند که ارتطاتاا استراتژی  ی  واقعیت بوده و بر حوزه عمومی تاییر 

گذار است. ارتطاتاا استراتژی  نیاز به ی  رویکرد جامع برای برقراری ارتطاط دارد، از این رو عملکرد 

ی  عملکرد سازمانی واحد ادغام گردد. ارتطاتاا استراتژی  در سه سطح جامعه، ارتطاتاا باید در 

سازمان و سطح خرد یا فردی مورد بررسی قرار می گیرد. ملیطی که نهاد ارتطاتی در آن فعالیت می 
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کند ، بر راهطرد استراتژی  تاییر می گذارد و یکی از روش های متداور برای تجزیه و تللیل ملیط، 

ا سیاسی، اجتماعی ا فرهنگی ، رقابتی و فناوری ین بخش های اقتصادی، حقوقی تمایز ب

تعداد فزاینده ای از سازمان ها ، با بررسی هایی که در زمینه ارتطاتاا  .((Derina,2014است

استراتژی  انجام داده اند به این واقعیت پی برده اند که فعالیت های مختلف، ارتطاتاتی مشترک 

ن رو راهطردهایی مشابه برای دستیابی به اهداف به کار گرفته می شوند . سازمان ها با داشته و از ای

ادغام و افزایش ایربخشی  از تریق ه  افزایی و همچنین افزایش کارایی و کاهش هزینه ها به سمت 

سازمان های بزرگ تر و آشفته تر پیش می روند و بنابراین لزوم به کارگیری ارتطاتاا استراتژی  

 (.hallahan,2007بیش از گذشته برای سازمان ها حیاتی می گردد )

 شهرا قطیل از ارتطاتاا ارزش توضیح برای متخصصان و دانشگاهیان ، استراتژی  ارتطاتاا در

 شماری بی معقوالا از ، مشروعیت یا کارکنان انگیزه ، ها شرکت های مارک ، اعتماد ، ساختمان

 ادبیاا همچنین و تجاری و سازمانی ادبیاا از آفرینی ارزش کلی مدلهای اساس بر. اند کرده استفاده

 ایجاد متقابل بعد چهار توان می خاص تور به ، استراتژی  ارتطاتاا تریق از ارزش ایجاد به مربوط

 (.Zerfass & Viertmann, 2017داد ) تشخیص را ارزش

  مشتری ترجیلاا ، توجه ، تطلییاا افزایش باعث استراتژی  ارتطاتاا عملیاا: کردن فعار 

 سریع موفقیت و حفظ می کند به صورا فعار را سازمان شود، بنابراین می کارکنان تعهد و

 .کند می تضمین اولیه اهداف نظر از را

  فرهنگ و ها مارک ، شهرا ایجاد باعث استراتژی  ارتطاتاا نامشهود: های دارایی ساخت 

 اساس و پایه که کند می ایجاد را غیرمادی های دارایی ، بنابراین و شود می سازمانی

 .است مدا پایدار توالنی موفقیت

  می مشروعیت و اعتماد ، روابط ایجاد باعث استراتژی  ارتطاتاا پذیری: انعطاف از اتمینان 

 می افزایش را مانور فضای و کند می تضمین فعالیت برای را سازمان شود، بنابراین مجوز

 .دهد

   بنابراین ، کند می نظارا سازمان ملیط بر استراتژی  ارتطاتاا استراتژی: تنظی 

 ، فکری چنین رهطری. دهد می افزایش را استراتژی  مدیریت تصمیماا بازتابنده ظرفیتهای

 .کند می تضمین را بلران برابر در مقاومت و نوآوری پتانسیل

 عملیاتی ه  و( مدا بلند) استراتژی  سطح در ه  ارتطاتاا ارزش که دهد می نشان این موضوع

 کل در اولیه فعالیتهای از که است عملکردی دو این که آنجا از. است مشاهده قابل( مدا کوتاه)

 است؛ ارتطاتاا استراتژی  گیری تصمی  و یادگیری برای منطعی و کند می پشتیطانی سازمان

 عملیاتی و استراتژی  کمکهای نظر از بلکه کمپین، یا پیام تأییرگذاری نظر از تنها فقط نه استراتژی 

 است. سازمان مدنظر کل برای
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 توسعه سازمانی -2-2

تمرکز اصلی در توسعه سازمان بر ایجاد توانایی ارزیابی کارکرد فعلی و دستیابی به اهداف 

موردنظر است. فرآیند توسعه سازمان، تالش می کند تا کل سیست  یعنی سازمان و بخش های 

ن  را در بافت ملیطی بزرگتر و مویرتر بر آن تعمی  دهد. توسعه سازمان، زمینه ای حرفه ای مختلف آ

در فعالیت های اجتماعی و تلقیق در عمل است. توسعه سازمان، تیف وسیعی از فعالیت هایی با 

 (.1-5، ص 5919تلوالا بی پایان را دربرمی گیرد )کامینگز و ورلی، 

 سازمانی ذکر شده است،که به برخی از آنها اشاره می شود: تعاریف گوناگونی برای توسعة

  توسعه سازمان، فرآیند برنامه ریزی شده تلور در فرهنگ سازمانی با به کارگیری فناوری

 (..W.Burke,1982علوم رفتاری، تلقیق و تئوری می باشد )

 سازمان و  توسعه سازمان به تالشی با دامنه وسیع به منظور توسعه قابلیت های حل مساله

توانایی آن در هماهنگی با تیییراا ملیط خارجی اتالق می شود. این کار با کم  مشاوران 

داخلی یا خارجی آگاه در زمینه علوم رفتاری انجام می شود که گاهی به آنها عوامل تیییر 

 (.W.French .1969می گویند )

 دیریت شده از سطح باال به توسعه سازمان، تالش برنامه ریزی شده، در ملدوده سازمان و م

منظور افزایش ایربخشی و سالمت سازمان از تریق تلوالا برنامه ریزی شده در 

سازمانی است که با استفاده از دانش علوم رفتاری، انجام می شود « فرآیندهای»

(R.Beckhard,1969) 

 یزی توسعه سازمان فرآیندی سیستماتی  برای جمع آوری داده، عارضه یابی، برنامه ر

عملیاا، تیییر و تلور است که با هدف ارتقای تناس  در ساختار، فرآیندها، راهطرد، 

کارکنان و فرهنگ سازمان، توسعه راه حل های جدید و خالقانه سازمانی و توسعه قابلیت 

خود اصالحی سازمان، انجام می شود. این امر از تریق همکاری اعضای سازمان با عامل 

 M. Beerاز تئوری علوم رفتاری، تلقیق و فناوری، صورا می پذیرد )تیییر و با استفاده 

,1980.) 

توسعه سازمان، فرآیندی است که به جای بیان دستورالعمل انجام کارها به منظور برنامه ریزی و 

پیاده سازی تلور، سازگار شده و شامل برنامه ریزی برای تشخیص و حل مشکالا سازمانی است. 

کوشد تا پیش از تالش برای پیاده سازی برنامه تلور، فعالیت های جدید سازمان توسعه سازمان می 

را در بلندمدا تثطیت و نهادینه کند . توسعه سازمان به مدیران و کارکنان کم  می کند تا کار خود 

را ایربخش تر انجام دهند و مهارا ها و دانش ضروری برای ایجاد روابط مویر میان فردی را فراه  

ند. بنابراین نلوه فعالیت مویر با دیگران به منظور تشخیص مشکالا پیچیده و ارائه راه حل های نمای

مناس  را به کارکنان نشان می دهد. توسعه سازمان برای همه اعضای سازمان که با دیگران در تعامل 

 (.1-9، ص 5919و ارتطاط هستند بسیار مه  است )کامینگز و ورلی، 
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ا به منظور افزایش کارایی، بهره وری و سال  سازی سازمان از توسعه سازمانی بسیاری از سازمان ه

استفاده می نمایند. چرا که از نظر ملققین در برنامه توسعه سازمانی تمامی افراد سازمان باید در آن 

مشارکت داشته باشند و مدیر سازمان باید با مشارکت در آن و درگیر کردن سایر افراد سازمان و با 

یجاد گروه ها، کاهش تعارضاا بین گروهی، استفاده بهینه از منابع انسانی باعث توسعه سازمانی شود. ا

بنابراین توسعه سازمانی نه تنها باعث نزدی  کردن بیشتر منابع سازمانی موجود می شود، بلکه شامل 

دهای سازمانی را به تیییر دید و نگرش مدیران نیز می گردد، به نلوی که افراد، گروه ها و دیگر واح

چش  منابع سازمانی که باید توسعه داده شوند می نگرند. بنابراین توجه به توسعه سازمانی یکی از 

مه  ترین عوامل مه  در موفقیت سازمان های امروزی می باشد. از این رو بررسی عواملی که بتوانند 

 بر توسعه سازمانی ایرگذار باشد بسیار مه  می باشد.

زمانی بکارگیری سیستماتی  دانش علوم رفتاری جهت برنامه ریزی توسعه و تقویت توسعه سا

 Gohil andیندها برای بهطود ایربخشی سازمان است)فراهای سازمان، ساختارها و  یاستراتژ

Deshpande,2014 های توسعه سازمانی در سطح شخصی، برقراری روابط بین  یتفعال(. اهداف اصلی

ت از خود و دیگران ، برقراری ارتطاط عملکردی گروهی، به اشتراک گذاری شخصی، داشتن درک درس

ها با میل و عالقه و به صورا آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکالا گروهی و  یتمسئول

اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمان، بهطود مکانیزم های تصمی  گیری، گسترش مفهوم سیست ، 

ت آوردن نتایج  سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش روشنفکرانه نسطت به تقویت توانایی به دس

(. ابعاد توسعه Dincer, 2008تیییر و نوآوری و راه اندازی ی  سیست  پاداش و تشویق مناس  است)

سازمانی: هدف، رهطری، نگرش نسطت به تیییر، پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم های سودمند می 

 (.Lok & Crawford, 2000باشند )

 شبکه سازی سیاسی -2-3

 ,Wolff & Moserشطکه سازی ، فرصت های ارتقای شخصی و حرفه ای را افزایش می دهد )

(. شطکه سازی از تریق حمایت از ارتطاتاا سازمانی و دسترسی به منابع ، به عملکرد سازمانی 2009

ازی ها، تابعی از مهارا های (. برخی از شطکه سForret & Dougherty, 2004کم  می کند )

 , Ferrisسیاسی مدیران ارشد هستند که توانایی برقراری روابط و اتلاد با ذی نفعان را دارند )

Treadway, Perrewe & Brouer, 2007 شطکه سازان قوی کسانی هستند که دارای مهارا .)

 ,Ferris , Treadwayرا دارند) سیاسی بوده، توانایی دیدن و استفاده از فرصت ها و موقعیت های ارتقا

Perrewe & Brouer, 2007 مهارا های سیاسی ، مهارا هایی هستند که کارکنان و افراد سازمانی .)

از این مهارا ها استفاده می کنند تا به اهداف سازمانی خود نائل گردند بدون اینکه مسیرهای رسمی 

ز مهارا های سیاسی که مورد توجه مدیران (. یکی اGull & Zaidi, 2012 و اداری را تی نمایند.)

سازمان ها قرار گرفته است، شطکه سازی سیاسی می باشد که به میزان ارتطاط مدیران با ذی نفعان 



 سیاسی سازی شبکه میانجی نقش تحلیل:  زمان گذر در دولتی های شرکت در سازمانی توسعه و استراتژیک ارتباطات قدرت

519 

قدرتمند دولتی بستگی دارد. روابط مدیران با مقاماا دولتی نوع منلصر به فردی از قابلیت های 

 (Li & Atuahene Gima, 2001مدیریتی در اقتصاد است. )

شطکه سازی سیاسی عطارا از ایجاد و مدیریت ارتطاتاا با ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی 

سازمان است. شطکه سازی سیاسی، زمینه های نهادی برای تاییر گذاری بر روی ارزش ها را ایجاد می 

ن را دگرگون کند. برای مدیران، شطکه های سیاسی اهمیت باالیی دارند و می توانند روابط بین ذینفعا

نمایند. زمانی که سازمان ها و شرکت ها درباره مسائل و بلران های موجود نگران هستند، کنترر این 

شرایط اهمیت فراوانی داشته و ویژگی کنترر سلسله مراتطی از توانایی های شطکه های سیاسی 

نجر به است.شطکه های سیاسی به امنیت شیلی کم  می کنند و شطکه های سیاسی مدیران م

برقراری روابط جدیدتر و قابل اتکاتری با ذینفعان جدید می شوند و همچنین می توانند کمطودهای 

موجود در سازمان را از تریق حقوق مالکیت و اجرای قانون و سیست  حقوقی برترف نمایند و خطر و 

 (Haiyang li, yan Zhang, 2007عدم اتمینان سرمایه گذاری های جدید را کاهش دهند. )

PNشطکه سازی سیاسی )
( توانایی به دست آوردن منابع خارجی از سایر سازمان ها و موسساا 5

را برای سازمان ها ایجاد کرده و دسترسی به منابع خارجی به شرکت ها کم  می کند تا بتوانند 

وانایی عملکرد خالقانه را حفظ نمایند. شطکه سازی سیاسی، قابلیت های سازمانی را گسترش داده و ت

استقرار منابع، معموالً به صورا ترکیطی )با استفاده از فرآیندهای سازمانی( را ایجاد نموده تا به ی  

شطکه سازی سیاسی به توانایی مدیران برتر در برقراری ارتطاط با مقاماا  نتیجه مطلوب دست یابند.

منابع مالی و بازاریابی و  دولتی و قانون گذاران برای بدست آوردن منابع بلرانی خارجی از جمله

ارتطاتاا اجتماعی با سایر سازمان های دولتی کم  می کند. در شرایطی که با رشد سریع اقتصادی 

روبرو هستی  بازارها در ملیط های صنعتی متیییر، سریع تیییر می کنند و نیروهای بازار می توانند 

ی به تسهیل فعالیت های تجاری شرکت کارایی شطکه سازی سیاسی را تیییر دهند. شطکه سازی سیاس

ها کم  کرده و از تریق دریافت منابع مالی مطلوب و سیاست های مالیاتی ، نوآوری شرکت ها را 

 پشتیطانی می کند.

شطکه سازی های سیاسی، سازمان ها را قادر می سازند از قدرا اتصاالا نهادی خود برای 

سازمان ها اجازه می دهند که دولت را ترغی  نمایند که  دستیابی به انلصار بهره برداری نمایند و به

آژانس هایی برای اجرای قراردادهای تجاری یا متوقف کردن تقلیدهای غیرقانونی توسط رقطا را فراه  

نمایند. همچنین شرکت ها را قادر می سازند تا به اتالعاا با کیفیت و متنوع در بازار دست یافته و 

 خود را اصالح نموده تا عملکرد ابتکاری خود را ارتقا بخشند. ترکی  ملصوالا و خدماا

شطکه سازی سیاسی به شرکت ها این امکان را می دهد که دولت ها از تریق اجرای سیاست 

های مالی و مالیاتی، سرمایه الزم را از قطیل وام های بانکی،معافیت های مالیاتی، بدهی های بلندمدا 

                                                      
1 Political Networking  
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(. Kotabe, jiang,Murray,2014 ری های شرکت ها حمایت نمایند .)و ... بدست آورند و از نوآو

استفاده از شطکه سازی سیاسی در شرایطی که رقابت کمتری وجود دارد ، ک  ارزش تر است ولی در 

شرایط رقابت شدید، شرکت هایی که پیوند سیاسی دارند و می توانند برای دفاع از خود در برابر 

(. شطکه سازی سیاسی تاییر LI & zhang. 2008نند ارزش باالتری دارند )نیروهای رقابتی استفاده ک

مثطتی بر شرکت ها در پاالیش و بهطود بخش های خارجی دارد. توانایی سازمانی شرکت های نوظهور 

برای دستیابی به منابع از تریق شطکه سازی سیاسی با مقاماا دولتی، ظرفیت شرکت ها را تقویت 

ه های سیاسی موجطاا افراط و تفریط را ایجاد می نماید و می تواند جریان ایده می کند. افزایش شطک

(. شطکه Kotabe, jiang & Murray,2014) های جدید را کاهش داده و بهره برداری را ملدود نماید

سازی سیاسی دارای ابعاد ائتالف، مدیریت ذینفعان، عضویت در شطکه های قدرا می باشد )سپهوند و 

 (.5919همکاران،

 پیشینه تحقیق -2-4

 Jesper »که توسط  "قدرا ارتطاتاا استراتژی  در توسعه سازمانی  "در پژوهشی تلت عنوان: 

Falkheimer  » انجام شده است، به این نتیجه رسیده اند که ارتطاتاا استراتژی   1159در سار

تاییر بسزایی در توسعه سازمانی دارد و بر اساس استدالر های بیان شده ارتطاتاا استراتژی  بر 

 »که توسط  "ارتطاتاا استراتژی  "توسعه سازمانی مویر بوده است. در پژوهش دیگری تلت عنوان 

Derina,holizhausen  » انجام شده است، با بررسی ارتطاتاا استراتژی  و بیان   1159در سار

زمینه و حوزه های عملکردی و بیان سطوح تللیل ارتطاتاا استراتژی  در سه سطح؛ جامعه، سازمان 

و درون سازمان)فرد( به این نتیجه رسیده است که ارتطاتاا استراتژی  به دلیل توالنی مدا بودن 

ردی فعار داشته و اغل  از بروز بلران ها جلوگیری می کنند و دانشمندان روابط عمومی در رویک

ایاالا متلده استدالر می کنند که وضعیت این روابط سازمانی به تور مویری بر روابط عمومی تاییر 

ذینفعان  داشته و روابط عمومی را تسهیل می نمایند. ارتطاتاا استراتژی  منجر به برقراری ارتطاط با

» که توسط  "رهطری ارتطاتی"داخل و خارج سازمان می گردد. در پژوهشی تلت عنوان 

Hamrefors » انجام شده است با اشاره به این نکته که ارتطاتاا استراتژی  توسط  1151در سار

و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا ارتطاتاا، به ایربخشی سازمان کم  کرده و اعتماد 

مشروعیت در سازمان برای افزایش کارایی مه  است و نقش مویری در توسعه سازمان ها داشته است. 

تعریف ارتطاط  "این هدف مورد حمایت متخصصان ارتطاتاا است. در پژوهشی تلت عنوان 

انجام شده است به بررسی ماهیت ارتطاتاا  1111در سار «  Hallahan »که توسط  "استراتژی 

پرداخته و بیان کرده است که سازمان ها با استفاده هدفمند از ارتطاتاا استراتژی  زمینه  استراتژی 

را برای دستیابی به مامورست ها و اهداف سازمان ایجاد می نمایند هاالهان به مفهوم نوظهور و 

همگرای ارتطاتاا پرداخته و بیان کرده است که سازمان ها برای افزایش ایربخشی و کارایی و 
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شارکت رهطران و اعضای سازمان و پیشطرد رسالت سازمان، سعی در بکارگیری ارتطاتاا استراتژی  م

به بررسی مفهوم توسعه « تلور و توسعه سازمان»در کتاب خود تلت عنوان  "کامینگز و ورلی"دارند. 

ی اجتماعی سازمانی پرداخته اند و ضمن بیان این که توسعه سازمان، زمینه ای حرفه ای در فعالیت ها

و تلقیق در عمل است و فرآیند توسعه سازمان، می کوشد تا پیش از تالش برای پیاده سازی برنامه 

 "تلور، فعالیت های جدید سازمان را در بلندمدا تثطیت و نهادینه کند.  در پژوهشی تلت عنوان 

که  "انتقالی چیننقش شطکه های سیاسی مدیران و تجربه کاربردی در سرمایه گذاری جدید: اقتصاد 

انجام شده است دریافته اند که شطکه های  1111در سار «   Haiyang li, yan Zhang» توسط 

سیاسی مدیران با عملکردهای سازمان رابطه قوی دارند و زمینه های نهادی برای تاییرگذاری بر روی 

نجر به برقراری روابط ارزش ها را ایجاد می کنند روابط ذینفعان را دگرگون می نمایند. همچنین م

جدید تر و قابل اتکاتری با ذینفعان جدید می گردند و تیییر و تلور در سازمان ایجاد می کنند. در 

بررسی ایر مکمل سیاسی قابلیت شطکه با ظرفیت جذب کننده در مورد  "پژوهشی دیگر تلت عنوان 

در سار «  Kotabe, jiang & Murray »که توسط  "عملکرد خالقانه در بنگاه های در حار ظهور

انجام شده است دریافته اند شطکه سازی سیاسی توانایی به دست آوردن منابع خارجی از سایر  1159

سازمان ها و موسساا را برای سازمان ها ایجاد می کند و قابلیت های سازمان را گسترش داده و 

ایجاد می نماید. برقراری ارتطاط با  ارتطاط با ذینفعان داخل و خارج سازمان را تسهیل کرده و نوآوری

ذینفعان زمینه های تلور را در سازمان ایجاد می نماید. با مطالعه ادبیاا و پیشینه مطالعاتی انجام 

شده مشاهده می شود که در حوزه ارتطاتاا استراتژی  و توسعه سازمانی تلقیقاا بسیار اندکی انجام 

سی و توسعه سازمانی نیز تلقیق قابل اعتنایی انجام شده است و همچنین در حوزه شطکه سازی سیا

نشده است. نوآوری تلقیق حاضر در آن است که پژوهش حاضر در شرکت های دولتی سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران صورا می گیرد که این شرکت ها اوالً ذینفعان قدرتمند متعدد و 

از این مقاماا قدرتمند وجود دارد، یالثاً همواره با  فراوانی دارند ، یانیاً نیاز به توافق تیف وسیعی

چالش هایی در اداره و توسعه خود مواجه اند، بنابراین این تلقیق قصد دارد تا ایر ارتطاتاا 

استراتژی  بر توسعه سازمانی شرکت های دولتی را با در نظر گرفتن شطکه سازی سیاسی مورد 

 بررسی قرار دهد.

 فرضیه های پژوهش -2-5

برای شناسایی تاییر قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی با نقش میانجی شطکه سازی 

 9سیاسی در شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرضیه های تلقیق در قال  

 فرضیه بشرح زیر تدوین شده است:

H1 دولتی سازمان گسترش و : قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی در شرکت های

 نوسازی صنایع ایران تاییر مثطت و معناداری دارد.
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H2 قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر شطکه سازی سیاسی در شرکت های دولتی سازمان گسترش :

 و نوسازی صنایع ایران تاییر مثطت و معناداری دارد.

H3گسترش و نوسازی  : شطکه سازی سیاسی بر توسعه سازمانی در شرکت های دولتی سازمان

  صنایع ایران تاییر مثطت و معناداری دارد.

H4 قدرا ارتطاتاا استراتژی  از تریق شطکه سازی سیاسی منجر به توسعه سازمانی شرکت :

 های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می شود.

 مدل مفهومی -2-6

ی شده، مدر مفهومی پژوهش حاضر باتوجه به مرور مطانی نظری پژوهش و پیشینه تجربی بررس

ترسی  شد. متییر ارتطاتاا استراتژی  به عنوان متییر مستقل ، توسعه سازمانی به  5در قال  شکل 

 عنوان متییر وابسته و متیییر شطکه سازی سیاسی به عنوان متییر میانجی به کار گرفته شده اند.

 . مدر مفهومی تلقیق5شکل 

بعد مطرح شده توسط  9در مدر مفهومی فوق، ابعاد مطرح شده برای ارتطاتاا استراتژی  ، 

(Zerfass & Viertmann,2017)  ،بعد مطرح  1می باشد و ابعاد مطرح شده برای توسعه سازمانی
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بعد 9( می باشد و ابعاد مطرح شده برای شطکه سازی سیاسی، Lok & Crawford, 2000شده توسط)

 ( می باشد.5919وسط )سپهوند و همکاران،مطرح شده ت

 شناسی  روش -3

 ساختاری مدر سازی معادالا از فرضیاا آزمون برای استنطاتی بخش در پژوهش این در

  spssدر بخش توصیفی نیز از نرم افزار  .آزمون شد Smart Pls3افزار  نرم استفاده شده است که توسط

 ی حوزه ازجمله متنوع های حوزه که در اس ار پی ااسمار کم  به یابی استفاده شده است. مدر

 نسطت یابی مدر نوع این که است این در آن اصلی مزیت الطته. دارد صورا گرفته است کاربرد مدیریت

که هدف پژوهش، تعیین  (. ازآنجاییWen wu, 2010دارد ) نیاز نمونه از کمتری تعداد به لیزرر به

باشد،  تأییر قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی با نقش میانجی شطکه سازی سیاسی می

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در 

رش و نوسازی صنایع ایران که شامل این پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های دولتی سازمان گست

 یلتکم یبرانمونه گیری تصادفی تطقه ای گیری در این پژوهش،  هنمونروش شرکت می باشد.  91

تریق فرمور نفر بوده است که از  511 تعداد جامعه آماری موردنظرشده است که   پرسشنامه استفاده

 قدرا ارتطاتاا استراتژی پژوهش،  یلیل. در مدر تلنفر تعیین گردیده است 19کوکران حج  نمونه، 

. ابزار باشند می میانجی یرمتی شطکه سازی سیاسیوابسته و  یرمتی توسعه سازمانیمستقل،  یرمتی

ها و  ( به تفکی  هر ی  از سازه5که در جدور شماره ) ؛اتالعاا پرسشنامه است یگردآور یاصل

 شده است. پرسشنامه مشخصتعداد سؤاالتی را که به خود اختصاص دادند و منطع 
 . الگوی تللیلی پژوهش5جدور 

 سؤاالاشماره  منطع مفهوم

 5-9 (Zerfass & Viertmann,2017) قدرا ارتطاتاا استراتژی 

 1-11 (Lok & Crawford, 2000) توسعه سازمانی

 91-91 (Zhin & piers, 1996) شطکه سازی سیاسی

 

 یافته ها -4

جزئی: )بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی پایایی و روایی در روش حداقل مربعات 

 ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا(.
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های ی   شاخص همطستگیاز تریق ملاسطه مقدار  5بارهای عاملی :سنجش بارهای عاملی: 5

 شود/. 9برابر و یا بیشتر از مقدار باید شوند که این مقدار  سازه با آن سازه ملاسطه می

(haland.1999.) 

 ضری  بارهای عاملی پژوهش 1شکل 

ای مناس  برای ارزیابی پایداری  معیاری کالسی  برای سنجش پایایی و سنجه :آلفای کرونطاخ: 1

 طورق قابلگر پایایی  بیان /.1شود. مقدار آلفای کرونطاخ باالتر از  ملسوب می (درونی سازگاری) درونی

 است.

سازی معادالا ساختاری معیار بهتری از آلفای  معیار پایایی ترکیطی در مدر :پایایی ترکیطی: 9 

های با بار عاملی بیشتر اهمیت  چراکه در ملاسطه پایایی ترکیطی، شاخص رود میشمار  بهکرونطاخ 

مامی ت مقدار 1جدور به موارد فوق و با توجه به  عنایت (. باVinzi & et al,2010زیادتری دارند )

 .هستندمورد تأیید  ها سازه

گیری در روش حداقل  های اندازه معیاری است که برای برازش مدر روایی همگرا: روایی همگرا: 9 

 ی میانگین واریانس دهنده نشان شده استخراجشود. معیار میانگین واریانس  می کاربرده به جزئی مربعاا

 .های خود است بین هر سازه با شاخص شده گذاشتهبه اشتراک 

                                                      
1
 Cross Loading  
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 . بخش اندازه گیری و ساختاری مدر پژوهش1جدور 

 متییر ردیف
پایایی 

 ترکیطی
 آلفاکرونطاخ

میانگین واریانس 

 شده استخراج

مقادیر 

 اشتراکی
R 

Squares 

 
تر از  بزرگ

1./ 

تراز  بزرگ

1./ 
 - - /.1تر از  بزرگ

5 
ارتطاتاا 

 استراتژی 
161./ 911./ 656./ 116./ - 

 191/1 /.615 /.111 /.119 /.119 توسعه سازمانی 1

9 
شطکه سازی 

 سیاسی
915./ 991./ 196./ 159./ 955/1 

 -   میانگین 9
119/1 

 
119/1 

نشان داده شده است، مقدار میانگین  1در بررسی های انجام گرفته همان تور که در جدور 

بوده است که نشان دهنده روایی همگرا  1/1تلقیق باالی  ( برای تمامی متییرهای اینAVEواریانس )

مدر اندازه گیری است. همان گونه که مشاهده می شود ، مقادیر ضری  آلفای کرونطاخ برای همه 

است که نشان می دهد مدر، سازگاری درونی مناسطی دارد. به عالوه همه  1/1مولفه ها بزرگ تر از 

است که نشان دهنده  1/1، برای متییرهای تلقیق بزرگ تر از (CRمقادیر ضرای  پایایی ترکیطی )

پایایی مرک  پرسش های این تلقیق در سنجش هر ی  از متییرها بوده است و در نتیجه برازش 

می باشد و مورد  1/1مدر تایید می شود. مقادیر اشتراکی موجود در متیییرهای تلقیق نیز باالی 

یاری است که بیانگر میزان تیییراا هر ی  از متییرهای مع  R Squaresتایید است و همچنین 

وابسته مدر است که به وسیله متییرهای مستقل تطیین می شود. تنها برای مقادیر سازه های درون 

زای مدر می باشد که در تلقیق حاضر با توجه به اعداد بدست آمده نشان از برازش بهتر و قوی مدر 

 می باشد. 

نهایت، روایی واگرا، معیار دیگر سنجش برازش الگوهای اندازه گیری است و  : روایی واگرا : در1

هدف آن نیز حصور اتمینان از این است که ی  سازه انعکاسی، قوی ترین رابطه با شاخص های 

زیرمجموعه خود را داراست. در روش فورنل و الکر میزان رابطه ی  سازه با شاخص هایش در مقایسه 

با سایر سازه هاست. ی  سازه در الگو تعامل بیشتری با شاخص های خود دارد تا با با رابطه آن سازه 

میزان همطستگی ها و پذیرفتنی بودن این شاخص را نشان می دهد  9سازه های دیگر. جدور 

(Fornell & Larcker, 1981.) 
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 . ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر9جدور 

 ارتطاتاا استراتژی  ه سازی سیاسیشطک توسعه سازمانی 

   991/1 توسعه سازمانی

  161/1 111/1 شطکه سازی سیاسی

 199/1 116/1 199/1 ارتطاتاا استراتژی 

 

 شود یم یو ساختار یریگ مدر شامل هر دو بخش مدر اندازه یرازش کلببرازش کلی مدل:  (6

تنها از  یبرازش مدر کل یبررس ی. براشود یمدر کامل م ی برازش در  یبرازش آن بررس ییدو با تأ

 آید یبه دست م یرفرمور ز یقاز تر یارمع ین. اشود یاستفاده م مدر یبه نام برازش کل یارمع ی 

̅̅           √=برازش کلی مدر ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   √  ̅̅̅̅    =  √      √          199/1  

 

̅̅              که توری به ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ نیز مقدار  ̅̅̅̅  باشد و مقادیر اشتراکی هر سازه مینشانه میانگین ̅

./.، 5( سه مقدار 1111زای مدر است. وتزلس و دیگران ) های درون سازه R Squaresمیانگین مقادیر 

 ,Wetzelsاند )  معرفی نموده برازش کلی مدرعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به /.96، /.11

 ، نشان از برازش کلی قوی مدر دارد.برازش کلی مدر/. برای 199بنابراین حاصل شدن  (؛2009

شود.  آزمون معناداری تی استفاده می ها از برای آزمودن فرضیه :های استنباطی یافته

ها و  ی بین سازه بیشتر شوند، نشان از صلت رابطه  5916مقدار این اعداد از قدر مطلق  که درصورتی

شماره  تور که در شکل درصد است. همان 11در سطح اتمینان  های پژوهش درنتیجه، تأیید فرضیه

 .مشخص است (9)
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 تی پژوهش . مدر ترسی  شده به همراه مقدار  9شکل 

   

باشد، در سطح اتمینان  می      از  بیشتر 159/1 ؛t-valueبا توجه به اینکه آماره فرضیه اور 

قدرا ارتطاتاا استراتژی  در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع درصد  11

می شود.  پژوهش تائید اوربنابراین فرضیه ایران تاییر مثطت و معناداری بر توسعه سازمانی دارد، 

درصد مورد تایید قرار می گیرد که  11در سطح اتمینان  t-value ،915/1فرضیه دوم با مقدار آماره 

حاکی از تاییر مثطت و معنادار ارتطاتاا استراتژی  در شرکت های دولتی تابع سازمان گسترش و 

در  t-value ،111/1نوسازی صنایع ایران بر شطکه سازی سیاسی می باشد و فرضیه سوم با آماره 

زی درصد مورد تایید قرار می گیرد و نشان دهنده تاییر مثطت و معنادار شطکه سا 11سطح اتمینان 

 سیاسی در شرکت های دولتی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر توسعه سازمانی دارد .

باشد، در  می      بیشتر از  t-valueتوان گفت: آماره  می 919/1به مقدار  t-valueآماره   با توجه به

ارتطاتاا استراتژی  با میانجی گری شطکه سازی سیاسی تاییر مثطت و درصد  11سطح اتمینان 

معناداری بر توسعه سازمانی شرکت های دولتی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد، 

 شود. پژوهش تائید می چهارم بنابراین فرضیه
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 . خالصه یافته های پژوهشی9جدور 

 فرضیه
ضری  مسیر/ 

 گری تعدیل شدا
 نتیجه آزمون t-valueآماره 

قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی تاییر مثطت و 

 معناداری دارد.
 فرضیه دییتأ 159/1 /.191

قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر شطکه سازی سیاسی تاییر 

 مثطت و معناداری دارد
 فرضیه دییتأ 915/1 /.695

مثطت و شطکه سازی سیاسی بر توسعه سازمانی تاییر 

 معناداری دارد.
 تأیید فرضیه 111/1 /.916

قدرا ارتطاتاا استراتژی  از تریق شطکه سازی سیاسی 

منجر به توسعه سازمانی شرکت های دولتی سازمان گسترش 

 و نوسازی صنایع ایران می شود.

 تأیید فرضیه 919/1 /.119

بیان شده است تمام  9 با توجه به بررسی فرضیاا پژوهش، همان گونه که در جدور شماره

فرضیاا تلقیق در جامعه آماری مورد نظر، شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران مورد تایید قرار گرفته است. در فرضیه اور پژوهش و برقراری ارتطاتاا استراتژی  در 

مدیران شرکت های دولتی  191/1و ضری  مسیر  t ،159/1شرکت های دولتی تابعه ایدرو با آماره 

می توانند تاییر چش  گیری بر توسعه و تلور شرکت های تابعه ایدرو داشته باشند . با باال رفتن 

قدرا ارتطاتاا استراتژی  در مدیران شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 

سعه و تلور شرکت های تابعه عملکرد شرکت های تابعه بهطود می یابد و تاییر فراوانی در جهت تو

ایدرو دارد.  مدیران شرکت های دولتی تابعه ایدرو با داشتن استراتژی ارتطاتی و برقرار کردن ارتطاط 

با ذینفعان کلیدی سازمان ، مشروعیت سازمان را ارتقا داده و در توسعه سازمانی موفق تر عمل می 

 نمایند.

برقراری  695/1و ضری  مسیر  t ،915/1همچنین با توجه به فرضیه دوم پژوهش، آماره 

ارتطاتاا استراتژی  در شرکت های دولتی تابعه ایدرو، توانایی سازمان ها در جهت برقراری ارتطاتاا 

با ذینفعان کلیدی سازمان و ایجاد نوعی ائتالف در جهت شطکه سازی سیاسی و عضویت اعضا در 

ای قدرا افزایش یافته و تاییر معناداری داشته است. مدیران شرکت های دولتی تابعه ایدرو که شطکه 

دارای استراتژی ارتطاتی مشخص و هدف دار بوده، با ذینفعان کلیدی سازمان روابط اعتماد آفرینی 

یریت ایجاد می نمایند، می توانند در ائتالف های استراتژی  به صورا هدف دار عضو شده و به مد

 ذینفعان کلیدی شرکت بپردازند. 

ایجاد ائتالف و برقراری  916/1و ضری  مسیر  t ،111/1فرضیه سوم پژوهش با توجه به آماره 

روابط با ذینفعان کلیدی سازمان موجطاا توسعه و تلور در شرکت های دولتی تابعه ایدرو را فراه  

ازی سیاسی در جهت توسعه سازمانی شرکت می نماید و نشان دهنده تاییر مثطت و معنادار شطکه س
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های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد. عضویت در شطکه های قدرا و 

ائتالف ها باعث ارتقای مشروعیت مدیران شرکت های دولتی تابعه ایدرو شده و توانایی شرکت ها را 

 ی بخشد.در جذب منابع و دستیابی به اهداف سازمانی ارتقا م

 119/1و ضری  مسیر  t ،919/1همچنین در نهایت در فرضیه چهارم پژوهش با توجه به آماره 

قدرا ارتطاتاا استراتژی  در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 

ای قدرا استفاده از برقراری ارتطاط با ذینفعان کلیدی سازمان و ایجاد ائتالف و عضویت در شطکه ه

تاییر معناداری در توسعه و تلور سازمانی شرکت های دولتی تابعه ایدرو داشته است. مدیران شرکت 

های دولتی تابعه سازمان ایدرو می توانند با برقراری ارتطاتاا استراتژی  و عضویت در شطکه ها و 

عه سازمانی دست ائتالف های قدرتمند در جهت دستیابی به اهداف سازمانی و جذب منابع به توس

 یابند. 

 گیری بحث و نتیجه -5

این پژوهش با هدف بررسی تاییر قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی با میانجی گری 

شطکه سازی سیاسی انجام شده است. متییرهای مه  ملیطی همچون متییرهای اقتصادی، اجتماعی، 

توسعه سازمانی یکی از ضروریاا سازمان های فرهنگی، سیاسی بر توسعه سازمانی ایرگذار هستند. 

امروزی بوده و دنیای متلور و پیچیده قرن حاضر نیازمند توسعه و تلور روزافزون سازمان ها می 

باشد. شرکت های فعار در بخش عمومی باید قادر باشند کیفیت ملصوالا و خدماا خود را ارتقا 

والا و خدماا متنوع ارائه نمایند. با توجه به داده و ه  جهت با پیشرفت سازمان های رقی  ، ملص

اینکه مدیران ارشد شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارا صمت و سازمان گسترش در تدوین و اجرای 

سیاست های ایرگذار بر پیشرفت و توسعه کشور وظیفه مهمی برعهده دارند برقراری ارتطاتاا 

کلیدی داخلی و خارجی نقش مویری بر توسعه و  استراتژی  و ارتطاتاا مویر و کارآمد با ذینفعان

تلور اینگونه سازمان ها دارد. بنابراین در پیش گرفتن رویکرد مناس  در برقراری ارتطاتاا 

استراتژی  از درجه اهمیت باالیی برخوردار است. شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی 

داشتن ذینفعان قدرتمند همواره سعی در جل  صنایع ایران به دنطار توسعه و تلور خود بوده و با 

توافق جمع کثیری از مقاماا ذی نفوذ هستند تا زمینه های تلور سازمانی را فراه  نمایند. ارتطاتاا 

استراتژی  با استفاده از مهارا شطکه سازی سیاسی، یکی از مویرترین راه های توسعه و تلور این 

ان شرکت ها که جزئی از ائتالف حاک  بر وزارا صمت یا شرکت ها است. در واقع آن دسته از مدیر

اقتصاد سیاسی کشور بوده و توانایی مدیریت ذینفعان کلیدی را با استفاده از مهارا شطکه سازی 

خویش دارند، در توسعه شرکت تلت مدیریت خود کارآمدتر عمل می کنند. برای بررسی روابط بین 

 ه گردید:متییرهای تلقیق از چهار فرضیه استفاد



  3131 زمستان 44 پیاپی) 4 شماره 31 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

599 

آزمون فرضیه اور پژوهش بیان می دارد که قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی شرکت 

های زیرمجموعه سازمان گسترش تاییر مثطت و معناداری دارد . این فرضیه با توجه به ضری  مسیر 

اط و ایجاد زمینه مورد تایید قرار گرفت. در واقع با برقراری ارتط 159/1به مقدار  tو آماره  191/1

تعامالا اجتماعی می توان ایربخشی و بهره وری سازمانی را در سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران افزایش داد و موجطاا توسعه سازمانی را فراه  آورد. با توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

سازمان ایدرو را در کشور و  ایران و حرکت به سمت ارتقا کیفیت ملصوالا و خدماا می توان جایگاه

منطقه بهطود بخشید. در واقع مدیران شرکت های دولتی تابع سازمان گسترش که دارای استراتژی 

ارتطاتی مشخص بوده و بر ایجاد اعتماد بین خود و ذینفعان کلیدی تأکید نموده و این رابطه را نوعی 

ا افزایش داده و در توسعه سازمان خویش سرمایه نامشهود تلقی می نمایند، مشروعیت مدیریتی خود ر

و  Jesper Falkheimer, 2014موفق تر عمل می کنند. نتایج این فرضیه با یافته های 

Hamrefors,2010    وHallahan,2007  .مطابقت دارد 

آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان می دارد که قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر شطکه سازی سیاسی 

تی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاییر مثطت و معناداری دارد. با در شرکت های دول

این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. در واقع   915/1به مقدار  tو آماره  695/1توجه به ضری  مسیر 

ارتطاتاا استراتژی ، نفوذ بر ذینفعان کلیدی داخلی و خارجی سازمان و تشکیل ائتالف ها و ایجاد 

های ارتطاتی را تسهیل می نماید. به عطارا دیگر آن دسته از مدیران شرکت های دولتی که  شطکه

دارای استراتژی ارتطاتی مشخص و هدف دار بوده و روابط اعتماد آفرینی با ذینفعان کلیدی دارند، به 

مان صورا هدف دار در ائتالف های استراتژی  عضو شده و ساده تر می توانند ذینفعان کلیدی ساز

  Derina,holizhausen,2014ایدرو را مدیریت نمایند. یافته های این فرضیه با نتایج تلقیقاا

 همخوانی دارد. 

آزمون فرضیه سوم پژوهش بیان می دارد که شطکه سازی سیاسی بر توسعه سازمانی شرکت های 

، این فرضیه با توجه دولیت تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  تاییر مثطت و معناداری دارد

مورد تایید قرار گرفت. در واقع نفوذ برذینفعان  111/1به مقدار  tو آماره  916/1به ضری  مسیر 

وری و ایربخشی سازمان شده و داخلی و خارجی سازمان و ایجاد شطکه های ارتطاتی موج  بهره

ایع ایران تسهیل می توسعه سازمانی را در شرکت های دولتی تابع سازمان گسترش و نوسازی صن

نماید. عضویت در شطکه های قدرا و ائتالف های ایرگذار بر تصمیماا کالن اقتصادی موج  افزایش 

مشروعیت مدیران شرکت های دولتی شده و توانایی آنها را برای جذب منابع کمیاب و ایجاد برخی 

ایش می دهد. نتایج این انلصاراا سودآور در راستای توسعه سازمانی شرکت های تابعه ایدرو افز

 مطابقت دارد.   Kotabe& jiang&Murray,2014 و li& Zhang,2007فرضیه با یافته های 

فرضیه چهارم پژوهش نیز بیان می دارد که قدرا ارتطاتاا استراتژی  بر توسعه سازمانی با 

و  119/1 میانجی گری شطکه سازی سیاسی تاییر مثطت و معناداری دارد. با توجه به ضری  مسیر
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این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. شرکت های دولتی سازمان گسترش و  919/1به مقدار   tآماره 

نوسازی صنایع ایران ذینفعان قدرتمند متعددی دارند و برقراری ارتطاتاا استراتژی  زمینه ایجاد 

جی سازمان فراه  تیییر، بهطود و توسعه سازمانی را از تریق مدیریت ذینفعان کلیدی داخلی و خار

می سازد. مدیران سازمان های کنونی می توانند با برقراری ارتطاتاا هوشمندانه و استراتژی  با 

ذینفعان و ایجاد شطکه های سیاسی و تشکیل ائتالف های قدرتمند، توسعه و تلور را در سازمان ها و 

بع وزارا صمت که دارای شرکت خویش تسهیل نمایند. به عطارا دیگر مدیران شرکت های دولتی تا

استراتژی ارتطاتی روشن بوده و از مهارا سیاسی کافی در جهت عضویت در شطکه های قدرا و 

ائتالف های ذی نفوذ برخوردار باشند، بهتر می توانند از مدیریت هدف دار ذینفعان کلیدی در جهت 

ند. نتایج فرضیه چهارم با جذب منابع کمیاب، ایجاد انلصاراا سودآور و توسعه سازمانی بهره بگیر

 همخوانی دارد.  Kotabe& jiang&Murray,2014 و li& Zhang,2007یافته های 

 پیشنهاد های پژوهش -5-1

 با توجه به مطال  گفته شده در پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

با توجه به ملیط پر تالت  و آشفته امروزی و تیییراا پی در پی سازمان ها مدیران شرکت های 

دولتی باید با برقراری ارتطاتاا جهت دار و شطکه سازی سیاسی با ذینفعان کلیدی، توانایی کنترر 

تواند بهطود بخشند. مدیریت بلران ها و مسائل ناگهانی می بلران ها و شرایط پیچیده امروزی را 

 بهینه منابع و دستیابی به اهداف یاری رساند. شرکت ها را در مسیر جذب

با توجه به نیاز مطرم برای تقویت مهارا سیاسی مدیران برای مدیریت هرچه بهتر ذی نفعان، به 

مدیران شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران توصیه می شود با عضویت در 

و شرکت در ائتالف های ایرگذار بر فضای اقتصادی کشور، مهارا شطکه سازی و  شطکه های قدرا

توانایی مدیریت مؤیر ذی نفعان کلیدی را افزایش دهند. در نتیجه تقویت مهارا سیاسی و مدیریت 

 بهینه ذی نفعان شرکت روز به روز به اهداف ترسی  شده نزدی  خواهد شد. 

اعتماد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. مدیران شرکت های برای برقراری ارتطاتاا مویر عنصر 

دولتی تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید ارتطاط پایدار و مطتنی بر اعتماد را جزء دارایی 

های نامشهود تلقی نموده و در تقویت آنها کوشا باشند. با برقراری ارتطاتاا مطتنی بر اعتماد متقابل، 

توانند تیف گسترده ای از ذی نفعان را گرده  آورده و در جهت دستیابی به اهداف گام شرکت ها می 

 بردارند. 

پس از تشکیل شطکه و ائتالف، مدیران باید به دنطار ترح های سودآور باشند. مدیران شرکت 

های دولتی زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید از ظرفیت عضویت در ائتالف 

ی استراتژی  استفاده نموده و ترح های توسعه ای را به نلوی اجراء نمایند که در درازمدا شرکت ها

 تلت مدیریت به سودآوری رسیده و از منابع دولتی بی نیاز باشد. 
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