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 چکیده
فرصت های  به  پاسخگویی  و  شناسایی  در  سازمان  مبتکرانه  کنش  وا راهبردی  ائتالف  کنشگری 

ارائه  کاربست تئوری داده بنیاد به  با  تا  آن است  ائتالف راهبردی است. پژوهش حاضر به دنبال 

کنشگری ائتالف راهبردی پرداخته و بنگاه های اقتصادی را قادر  سازد تا به عملکرد  مدل مفهومی 

تجاری برتری نسبت به رقبای بالفعل حال و بالقوه آینده دست یافته و با فهم و درک برتر از محیط 

گردند. این تحقیق از نظر نوع شناسی جزء پژوهش های  کسب مزیت رقابتی مناسب نائل  خود، به 

گرفته و جهت گیری آن توسعه ای است. داده ها از طریق  کیفی است و در پارادایم تفسیرگرایی قرار 

کارشناسان خبره و مدیران شرکت های  مصاحبه های نیمه ساختارمند با 18 نفر از اساتید دانشگاهی، 

که سابقه ائتالف راهبردی در فعالیت های خود دارند، جمع آوری  تکنولوژی محور )هایتک( ایرانی 

گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت. پس از  شد و از طریق نمونه گیری نظری و 
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کد باز مفهوم سازی شد و در ادامه، مفاهیم  کدگذاری باز تعداد 353  تحلیل مصاحبه ها، در مرحله 

کدگذاری محوری و انتخابی در قالب 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی طبقه بندی شدند  فوق در 

کنشگری ائتالف راهبردی با ابعاد شرایط عّلی، پدیده محوری، راهبردها  و در نهایت مدل مفهومی 

گردید. نتایج تحقیق  و اقدامات، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها و نتایج استخراج 

کنشگرا در ائتالف های راهبردی، نقشه راه  مدیران  می تواند در شناخت عوامل و موانع رفتارهای 

شناخت  و  کرده  معرفی  را  مداخله ای  و  زمینه ای  راهبردی،  حوزه های  در  گون  گونا ابعاد  و  بوده 

کند.   صحیحی نسبت به پیامدهای آن ارائه 
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مقدمه

کسب و کارهای  گمشده موفقیت  عدم تناسب قدرت انطباق پذیری با سرعت تغییرپذیری، حلقه 
شده  گسترده  و  یع  سر اندازه ای  به  توسعه  ابزارهای  و  چارچوب ها  در  تغییرات  است1.  امروزی 
است2.  کرده  بنیادین  چالش های  دچار  را  خدماتی  و  تولیدی  شرکت های  کثریت  ا که  است 
و  گون مالی، فکری  گونا ینه های  به هز تغییرات محیطی منجر  با  به موقع  و  یع  عدم همگامی سر
زمانی می گردد3، لکن بهره برداری صحیح از انطباق با تغییرات سریع، ستاده های بهینه ای را در 
که موجب شکل گیری حس مثبت رقابت پذیری  ابعاد مختلف فردی و سازمانی ایجاد می کند 
در  تکنولوژی  گون  گونا ابعاد  حضور  می گردد4.  کسب و کار  بازار  پویای  فضای  در  موفقیت  و 
راهبردی  ائتالف  اطالعات،  فناوری  انتقال  سرعت  در  پیشرفت  و  بشر  زندگی  مختلف  زوایای 
یکه اقدام به موقع در ائتالف های استراتژیک  را نیز از این موضوع مستثنی نکرده است5 به طور
شرکت های  از  بسیاری  و  می آید6  شمار  به  حوزه  این  در  مهم  چالش های  از  یکی  به عنوان  نیز 
ائتالف های  در  خود  رقبای  به  نسبت  پیشتاز  و  موقع  به  سریع،  تصمیم های  واسطه  به  موفق 
گرفته اند7. این موضوع برای شرکت های پیشرو در  استراتژیک در زمره بنگاه های قدرتمند قرار 
صنایع با میزان تغییرات باال و فعال در حوزه ائتالف استراتژیک، اهمیت خود را بیشتر نمایان 
اتخاذ  منظور  به  راهبردی  ائتالف  حوزه  در  الزم  شناخت  به  دستیابی  جهت  بدان  و  می سازد8 
موفقیت  در  می تواند  باال،  سطح  پویایی  با  صنایع  در  باالخص  سریع،  و  موقع  به  تصمیم های 

گردد9.  بنگاه های فعال در چنین محیط هایی موثر واقع 

1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تئوری  می خورد.  چشم  به  راهبردی  ائتالف  نظری  ادبیات  در  متعددی  یک  تئور دیدگاه های 

1. Al-Omousha et al, (2020).

2. نقوی و همکاران، )1398(.
3. Koo et al, (2020).
4. Inigo et al, (2020).
5. Brege & Kindström, (2020).

6. جاللی، )1397(.
7. Leischnig & Geigenmüllerb, (2017).
8. Genç et al, (2012).
9. Rothaermel & Deeds, (2006).



رگانی، شماره 103، تابستان  1401  وهشنامه باز پژ 158 

منابع2  نقش  به  منبع محور  تئوری  خطرات1،  و  ینه ها  هز کاهش  نقش  به  اقتصادی  مبادله  ینه  هز
مبادله  یه  نظر می پردازد3.  استراتژیک  ائتالف های  در  دانش  بررسی  به  دانش محور  رویکرد  و 
گروه های وسیع و نهادهای پیچیده اجتماعی  اجتماعی سعی در تعمیم قضایای مبادله به سطح 
دارد4 و نظریه شبکه اجتماعی با مفاهیم اتصاالت مستقیم و اتصاالت غیرمستقیم، بر اتصاالت 
یۀ نهادی به چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای نهادی  کسب و کار اشاره داشته5 و نظر بنگاه های 
کت را  مختلف بر شکل گیری استراتژی می پردازد6 و همچنین تئوری سازمان صنعتی ماهیت شرا
یه قابلیت های پویا  ، ساختار و ارتباط آن با بازار توصیف می کند7. نظر از نظر موجودیت، رفتار
آن بلکه به نحوه تعامل شرکت با بازار پویا  موفقیت شرکت ها را نه تنها در منابع و قابلیت های 
دارای  نیز  شرکت  منابع  که  بازار  یع  سر تغییرات  و  تالطم  در  یه،  نظر این  طبق  و  می داند  مرتبط 
پویایی و تغییر می باشند، مدیران باید به چگونگی دستیابی به استراتژی های انطباق سازی با 
کاربست رویکردهای مناسب در این شرایط سوق یابند تا بتوانند بقای مزیت رقابتی  محیط، با 
کاربست آن در ائتالف های  را برای شرکت خود در بازارهای پویا برآورده سازند8 و بدان جهت 

آن، رواج دارد.     یک  راهبردی در صنایع هایتک و تکنولوژی محور به دلیل منطق تئور
آن دارد9.  بروز  از  که سعی در حل مسئله قبل  گفته می شود  رفتار خودمحوری  به  کنشگری 
تهدیدهای  و  مشکالت  برابر  در  اقدام  فرصت های  کاوش  و  شناسایی  دنبال  به  کنشگرا  رفتار 
مولفه های  به  توجه  با  بهبودی  و  توسعه  ایجاد  زمینه ای  هر  در  آن  هدف  و  است10  احتمالی 
در  باشد11.  سازمان یافته  غیر  یا  سازمان یافته  و  گروهی  یا  فردی  می تواند  و  می باشد  محیطی 
کنشگری دارای دو ویژگی متمایز  کنشگری در حوزه رفتار سازمانی، اقدامات  ادبیات مربوط به 
آن  دنبال  به  کنشگرا  یابی  بازار می باشند12.  موجود  وضعیت  در  تغییر  ایجاد  و  بودن  پیش فعال 

1. Koo et al, (2020).
2. Zhao & Smallbone, (2019).
3. Pollitte et al, (2015).
4. Lavie et al, (2012).
5. Jacob & Duysters, (2017).
6. Chandler & Hwang, (2015).
7. Sertsios, (2020).
8. Nyamrunda & Freeman, (2021).
9. Grant & Ashford, (2008).
10. Al Omoush et al, (2018).
11. Bateman & Crant, (1997).; Narver et al., (2004).
12. Kiss et al, (2021)., Parker et al, (2010).
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را  یابی سازمانی  بازار ایجاد رشد مثبت در حوزه  موثر در  از داده ها، عوامل  استفاده  با  تا  است 
را  امکان  این  یابی  بازار متخصصان  به  که  دارد  اشاره  تحلیلی  رویکردی  به  و  کند1  شناسایی 
تغییر  حال  در  خواسته های  و  نیازها  با  سازگار  و  داده محور  زمان واقعی2،  چابک،  تا  می دهد 
با  شرکت  یک  ارتباط  نحوه  کنشگری  کارآفرینی،  مطالعات  در  باشد3.  آینده  و  فعلی  یان  مشتر
گرفتن ابتکار عمل به  کار با به دست  که این  فرصت های بازار در فرآیند ورود جدید می باشد 
جهت  بدان  و  می شود4  انجام  تقاضا  ایجاد  و  روندها  بر  تأثیرگذاری  محیط،  شکل دهی  منظور 
برابر  در  نوین  کنش های  وا به  جدید،  فرصت های  پیگیری  با  مداوم  به طور  کنشگرا  کارآفرین 

اقدام می کند5. تغییرات محیطی 
راهبردی  ائتالف  گون  گونا ابعاد  در  را  کنشگری  مفهوم  استراتژیک  مدیریت  رشته  محققان 
دانش  تلفیق  و  استراتژیک  منابع  به  دسترسی  با  تنها  نه  ائتالف  یک  در  شرکا  بسته اند.  کار  به 
رو  این  از  و  کنند6  اقدام  ارزش  خلق  به  می توانند  نیز  کنشگرا  اقدامات  با  بلکه   ، یکدیگر فنی 
کت  که بنگاه را قادر می سازد فرصت های شرا کنشگری ائتالفی شامل روال های سازمانی است 
معتقدند  گورزن8  و  شیلکه  درآورد7.  خود  انحصار  به  را  آنها  و  شناسایی  را  ارزشمند  و  جدید 
در  ائتالف  فرصت های  سریع  شناخت  قابلیت  و  شرکا  یابی  ارز به  راهبردی  ائتالف  کنشگری 
یع و پیشتاز در مقایسه با رقبا در ائتالف راهبردی  آوردن منابع و عکس العمل های سر به دست 
ایجاد  به  کنشگر  به طور  که  شرکت هایی  می کنند،  ل  استدال همکاران9  و  سارکار  دارد.  اشاره 
خود  نوبه  به  و  کرده  عمل  بهتر  فرد  به  منحصر  منابع  مجموعه  جذب  در  می پردازند،  ائتالف 
از  پیش  و  یع  سر ورود  همچنین  و  می کنند10  کمک  ائتالف  وسیله  به  رقابتی  مزیت  کسب  در 
و  شده  ائتالف  در  تجمیعی  توانمندی های  و  تخصص ها  شکل گیری  به  منجر  ائتالف  به  رقبا 

1. Storbacka & Nenonen, (2015).
2. Real Time
3. Day, (2011).
4. Zhao & Smallbone, (2019).
5. Naseer et al, (2020).
6. Chan, (2006).
7. Caner, (2004).
8. Schilke and Goerzen, (2010).
9. Sarkar et al, (2009).
10. Liang & Gao, (2020).
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راهبردی،  ائتالف  کنشگری  عملیاتی  تعریف  در  می گردد1.  منتهی  شرکت  برای  مازاد  ارزش  به 
اشاره  راهبردی  ائتالف  فرصت های  به  پاسخگویی  و  شناسایی  در  سازمان  مشارکت  میزان  به 
را  شرکت ها  راهبردی  ائتالف  کنشگری  که  است  آمده  چنین  دیگر  پژوهشی  در  و  است2  شده 
ائتالف شناسایی  بالقوه  با شرکای  از طریق هم افزایی  را  ارزش  قادر می سازد فرصت های خلق 
آن  کلیدی  کنشگری و مشخصه های  گون  گونا ابعاد  با توجه به  و مورد بهره برداری قرار دهند3. 
کنشگری  این حوزه،  کنشگری در  واژه  بر مفهوم شناسی  راهبردی و همچنین توجه  در مدیریت 
ائتالف  فرصت های  به  پاسخگویی  و  درشناسایی  سازمان  مبتکرانه  کنش  وا راهبردی،  ائتالف 
ایجاد  و  ابتکارعمل  آینده نگری،  بر  تمرکز  با  و  بالقوه  شرکای  با  هم افزایی  طریق  از  راهبردی 

ک عمیق محیطی می باشد4. تغییرات با ادرا
کنشگری ائتالف راهبردی دارای سابقه چندانی نمی باشد و پژوهش های  مطالعات در حوزه 
ائتالف های  در  به تشخیص فرصت ها  و همکارانش5  انوار  پرداخته اند.  بدان  انگشت شماری 
کارآفرینی پرداخته و نقش میانجی آن را در ابعاد مختلف مورد بررسی  سرمایه گذاری با رویکرد 
به  استفاده  و  کرده  اشاره  ائتالفی  بهینه سازی سبد  به  در تحقیق خود  کوال6  و  داده است  قرار 
کرده  را تحلیل  ائتالف های غیراثربخش  پایان دادن به  ائتالفی و همچنین  از فرصت های  موقع 
کنشگری ائتالف راهبردی و عملکرد سازمانی، روابط  است. پژوهش های یانگا و میر7 در بررسی 
و  کرده  بررسی  را  راهبردی  ائتالف  خارجی  و  داخلی  اقتضایی  شرایط  و  ساختار  در  موجود 
کنشگری ائتالف استراتژیک بر عملکرد شرکت را با توجه به قابلیت های مکمل فناوری،  تأثیر 
و  لیشنیگا  مطالعه  است.  کرده  تحلیل  بازار  رشد  فرصت های  همچنین  و  رهبری  قابلیت های 
عوامل  شامل  اصلی  عوامل  مجموعه  دو  و  راهبردی  ائتالف  کنشگری  بین  تعامل  گینگ مولرب8 
بازار  عملکرد  تنظیمات  در  کلیدی  مولفه های  شناسایی  منظور  به  را  محیطی  عوامل  و  سازمانی 
گلونکا9 در تحقیق خود در حوزه همکاری های ائتالفی  مورد بررسی قرار داده است و همچنین 

1. Kauppila, 2015; Caniëls, (2018).
2. Yang & Meyer, (2019).
3. Brege & Kindström, (2020).
4. Crant, (2000).; Grant & Ashford, (2008).; Ozdemir et al, (2017). Al-Omousha et al, (2020).
5. Anwar et al, (2021).
6. Koval, (2021).
7. Yang & Meyer, (2019).
8. Leischniga & Geigenmüllerb, (2017).
9. Golonka, (2017).
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و  آنها  ائتالفی  مجموعه  پیچیدگی های  شرکت ها،  همکاری  استراتژی  بین  پیوندهای  به  کنشگرا 
نوآوری در زمینه صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات در بازارها اشاره دارد و این در حالی است 
کنشگری ائتالف راهبردی نپرداخته  که تحقیقات فوق به بررسی جامع و تحلیل ابعاد مختلف 
دهند. قرار  بررسی  مورد  را  سازمانی  گون  گونا ابعاد  بر  آن  تأثیر  تا  داشته اند  آن  بر  سعی  بیشتر  و 

2. روش شناسی پژوهش

کافی و سابقه  جهت گیری تحقیق از نظر هدف، توسعه ای است و به دلیل عدم وجود مطالعات 
کیفی پژوهش،  کنشگری ائتالف راهبردی و همچنین به جهت ماهیت  ادبیاتی محدود در حوزه 
کنشگری  که  آنجا  از  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  کوربین  اشتراس  داده بنیاد  راهبرد  کاربست 
این  در  هدف  شرکت های  لذا  دارد  موضوعیت  باال  تغییرات  با  بازارهای  در  راهبردی  ائتالف 
علمی،  ابزارهای  پیشرفته،  مواد  بیوتکنولوژی،  حوزه  در  هایتک  شرکت های  بر  مشتمل  تحقیق 
ژنتیک،  مهندسی  حوزه  در  فعال  شرکت های  همچون  نرم افزار  و  داروسازی  نانوتکنولوژی، 
یک، فرآورده های میکروبی، محصوالت مبتنی بر فناوری های  گیاهی، سموم بیولوژ کشت بافت 
شیمیایی، فناوری های مرتبط با مهندسی مواد و تولید محتوای دیجیتال می باشد و بدان جهت 
مدیران  کارشناسان،  اساتید،  خبرگان،  با  عمیق  مصاحبه های  از  داده ها  گردآوری  منظور  به 
در  راهبردی  ائتالف  سابقه  که  هایتک  و  تکنولوژی محور  شرکت های  مدیره  هیت  اعضای  و 
گلوله  کاربست روش های نمونه گیری نظری و  فعالیت های خود دارند، استفاده شد. با توجه به 
هدف های  لحاظ  از  که  گرفت  صورت  مصاحبه  افرادی  از  نظری  نمونه گیری  بخش  در  برفی، 
با  برفی  گلوله  نمونه گیری  روش  از  ادامه  در  و  بودند  مفید  و  ارزشمند  اطالعات  دارای  پژوهش 
داده های  که  شد  استفاده  تحقیق  حوزه  در  مطلع  افراد  شناسایی  جهت  در  مشورت  رویکرد 

آمده است. جمعیت شناختی آن در جدول 1 

جدول 1 - داده های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش

تحصیالتسابقه/سالسن/سالجنسیت

(4 زن (30 تا 40 )4 نفر (5 تا 10 )11 نفر کارشناسی )4 نفر

(18 مرد (41 تا 50 )12 نفر (11 تا 15 )8 نفر کارشناسی ارشد )7 نفر

) (بیش از 50 )6 نفر (بیش از 15 )3 نفر دکتری و باالتر )11 نفر
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تکراری  مصاحبه ها  از  حاصل  یافته های  که  داشت  ادامه  جایی  تا  مصاحبه ها  انجام  فرآیند 
مقوله ها  نظری  اشباع  مصاحبه،   18 اجرای  از  پس  رسیدند.  نظری  اشباع  به  مقوله ها  و  شدند 
داده های  از  بیشتر  اطمینان  منظور  به  دیگر  تکمیلی  مصاحبه  چهار  وجود  این  با  آمد  به دست 
کاربست  به  توجه  با  پذیرفت.  انجام  مشارکت کنندگان  با  شده  انجام  مصاحبه های  از  حاصل 
و  محوری   ، باز کدگذاری  سه گانه  رویکرد  با  کدگذاری  بر  تمرکز   ، حاضر پژوهش  در  مصاحبه 
کدهای تکراری، مفاهیم در  که پس از استخراج مفاهیم و حذف  گرفت به طوری  انتخابی قرار 
گذاری محوری به منظور شناخت  کد  آن در مرحله  از  گردیدند و پس  کدگذاری باز مشخص 
گردید و در نهایت در  آنها، مقوله های فرعی استخراج  مفاهیم در قالب روابط متقابل و پویای 

گردید.    کدگذاری انتخابی با تبیین مقوله های اصلی، مدل تحقیق استخراج  مرحله 
)بررسی،  اعضا  وسیله  به  انطباق  بر  مشتمل  کرسول  معیارهای  به  توجه  با  پژوهش  روایی 
مصاحبه شوندگان  توسط  نهایی  گزارش  و  تحقیق  مدل  داده ها،  تحلیل  مراحل  تایید  و  بازبینی 
کدها،  و مشارکت کنندگان(، تحلیل همکاران )تایید مدل نهایی تحقیق پس از بررسی یافته ها، 
مفاهیم و مدل نهایی توسط سه تن از اساتید محترم در حوزه مدیریت و دو تن از دانشجویان دکتری 
کارشناسانه ایشان( و ماهیت مشارکتی تحقیق )درخواست  مدیریت بازرگانی و اعمال اظهارات 
ائتالف  و  استراتژیک  مدیریت  حوزه  کارشناسان  و  اساتید  و  مصاحبه شوندگان  از  همکاری 
یه و تحلیل و تفسیر داده ها و بهره گیری از یاری ارزشمند ایشان( انجام شد1. راهبردی در فرآیند تجز
به منظور بررسی پایایی در این تحقیق از روش پایایی باز آزمون جهت تعیین ضریب پایایی 
گرفته چند مصاحبه  آزمون، از میان مصاحبه های انجام  استفاده شد. برای محاسبه پایایی باز 
کدگذاری  مجددًا  مشخص  زمانی  فاصله  در  آنها  از  کدام  هر  و  شد  انتخاب  نمونه  به عنوان 
گردید  کدهای انتخابی در دو فاصله زمانی، برای هر یک از مصاحبه ها باهم مقایسه  شدند و 
و نتیجه بازآزمون برابر 75 درصد حاصل شد و چون میزان پایایی بیشتر از 60 درصد به دست 
تحلیل  پایایی  میزان  که  کرد  ادعا  می توان  و  بوده  تائید  مورد  کدگذار  اعتماد  قابلیت  لذا  آمد 
درون  توافقی  روش  با  مصاحبه  پایایی  محاسبه  برای  همچنین  است.  مناسب  کنونی  مصاحبه 
کارشناس  و  کرده  ( استفاده  کدگذار کارشناس پژوهشی ) از یک  ، محقق  کدگذار موضوعی دو 
 82 کدگذار  دو  پایایی  از  حاصل  نتایج  که  کرد  کدگذاری  را  تصادفی  مصاحبه  چند  پژوهشی 

درصد به دست آمد. 

1. Creswell & Miller, (2000).
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3. تحلیل داده ها

یه داده بنیاد و تحلیل متون حاصل از مصاحبه های  کمک روش شناسی نظر در این پژوهش، به 
ائتالف  کنشگری  الگوی  و  شده  تشریح  انتخابی  و  محوری   ، باز کدگذاری  نتایج  عمیق، 
کدهای  استخراج  به  منجر  باز  کدگذاری  در  مصاحبه ها  تحلیل  گردید.  استخراج  راهبردی 
مشخص  نهایی  کد   353 تعداد  و  احصاء  جدید  کدهای  مرتب،  بازنگری  با  و  گردید  یادی  ز
هدف  با  داده بنیاد  یه  نظر در  تحلیل  و  یه  تجز دوم  مرحله  به عنوان  محوری  کدگذاری  شدند. 
کد   353 طبقه بندی  به   ، باز کدگذاری  مرحله  در  شده  تولید  مقوله های  بین  ارتباط  برقراری 
که  گردیدد  کدگذاری باز در قالب 93 مقوله فرعی و 29 مقوله اصلی منجر  مستخرج در مرحله 

در ادامه به طور مبسوط به آن پرداخته می شود.

الف: شرایط علی

 )2( جدول  طبق  تحقیق  مدل  پدیده  بر  موثر  عّلی  شرایط  مصاحبه ها،  تحلیل  و  یه  تجز از  پس 
گردید. استخراج 

جدول 2- مقوله های اصلی و فرعی شرایط عّلی

شرایط 
عّلی

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

پیکربندی مفاهیم جدید رقابتی، رقابت ائتالفی، اضطراب رقابتیپیچیدگی رقابتی

شبکه رهبری، مزیت رهبری، قطعیت جایگاه یابی و حفظ جایگاه رهبری، رهبری بازار
تنش رهبری بازار

، قابلیت نوآوری ریسک پیاده سازی نوآوری، جذب سرمایه گذاری ایمن، شکل نوآوری باز
عملیاتی سازی نوآوری، بیشینه سازی توان نوآوری

جذب منابع بالقوه، مهارت ارتباط با مشتری، بهبود ارزش ویژه برندتوسعه ظرفیت های جذب

ائتالف های  در  کنشگری  شکل گیری  در  اصلی  دالیل  از  یکی  مصاحبه شوندگان  دیدگاه  از 
از  یکی  راستا  همین  در  و  می باشد  آن  گون  گونا ابعاد  در  رقابتی  رویکردهای  در  تغییر  راهبردی 
این  در  ائتالف ها  و  است  کرده  پیدا  تحول  رقابت  "ماهیت  می دارد  عنوان  مصاحبه شوندگان 
راهبردی صحیح در زمان  ائتالف  رقابت منوط به شکل گیری  و موفقیت در  کرده اند  فضا رشد 
رهبری  سمت  به  حرکت  راهبردی  ائتالف  در  کنشگری  دالیل  دیگر  از  است".  شده  مناسب 
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کثر صنایع، رهبری ائتالفی  که امروزه در ا آن می باشد به طوری  از  کسب مزایای حاصل  بازار و 
در  مناسب  و  دقیق  عمل  به  موقعیتی  چنین  در  موفقیت  و  است  شده  شرکتی  رهبری  جایگزین 
تبدیل  حساسی  موضوع  به  راهبردی  ائتالف  در  عضویت  و  بوده  منوط  راهبردی  ائتالف  حوزه 
بر  تمرکز  و  نوآوری  قابلت های  به  راهبردی رسیدن  ائتالف  کنشگری  در  شده است. عامل سوم 
ابعاد مختلف آن در محیط های پر تالطم و پویا است و مصاحبه شوندگان معتقدند در صورت 
اهمال در جذب  و  نوآورانه  توجه در بخش  قابل  با خصوصیات  بازار  در  بالقوه  وجود شریک 
آینده خواهد شد و شکل گیری  ارتقاء در  از دست دادن  آن به عنوان شریک راهبردی منجر به 
ائتالف  شکل گیری  در  مناسب  کنشگری  رفتار  نیازمند  کنونی  رقابتی  فضای  در  ائتالفی  چنین 
کنشگری ائتالف راهبردی از نظر مصاحبه شوندگان، ایجاد شرایط  راهبردی است. عامل نهایی 
مناسب در توسعه ظرفیت های جذب سازمان در اشکال و روش های مختلف می باشد و یکی 
و  نیست  درون سازمان  در  اجرای طرح  منابع  اوقات  گاهی   " معتقد است  از مصاحبه شوندگان 

کرد و ... ". در سایر شرکت هاست و باید با ائتالف به موقع به جذب این منابع اقدام 

ب( پدیده محوری

مختلفی  فرعی  و  اصلی  مقوله های  دارای  محوری  پدیده  به عنوان  راهبردی  ائتالف  کنشگری 
که در جدول )3( جمع بندی شده است: است 

جدول 3 - مقوله های اصلی و فرعی پدیده محوری

ی
حور

ه م
ید

پد

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

، بهبود و توسعه آتی، چالش های جدید سازمانی، دورنمای سازمانی، رویکرد آینده نگر الگوهای نوظهور
بیانیه ماموریت

بازسازی عملکرد سازمان، جو سازمانی فعال، انعطاف پذیری سازمانی، توانمندسازی پویایی سازمانی
پیوسته، شبکه ارتباطی جامع

تحلیل محیط سازمان، ظرفیت انطباق پذیری، هم تکاملی محیطیانطباق محیطی

، تجربه ابتکارابتکارات سازمانی ، علم ابتکار راهبرد ابتکار

الگوی جامع آرمانی، برنامه  هدف در رسیدن به اهداف آرمانی، بازبینی اهداف اهداف آرمانی
آرمانی

   
در  تحقیق  پدیده  مشروح  مولفه های  از  یکی  به عنوان  آینده محور  تفکر  و  آینده نگری  مفهوم 
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از  قسمت های مختلف مصاحبه ها قابل مشاهده می باشد و مصاحبه شوندگان معتقدند: »یکی 
و  است  سازمان  فعالیت های  در  آینده نگری  و  پیش بینی  آینده،  در  توسعه  ابزار  اهمیت ترین  با 
ائتالف  ابزارها  این  از  که یکی  را می خواهد  ابزارهای خاص خود  این پیش بینی ها،  به  رسیدن 
کنشگری  دلیل  همین  به  شده اند  رقابتی  فضای  وارد  هم  ائتالف ها  چون  و  است  استراتژیک 
ائتالف  کنشگری  ذات  در  آینده  مفهوم  و  می باشد  سازمان  آینده  برای  مهمی  مسئله  ائتالفی 
قابلیت  به  راهبردی  ائتالف  کنشگری  پدیده  تشریح  در  بعدی  مولفه  دارد«.  وجود  استراتژیک 
در  امروزی  متالطم  و  رقابتی  فضای  با  پویا  برخورد  توانایی  و  دارد  اشاره  آن  باالی  جنبشی 
توجه  مورد  راهبردی،  ائتالف  کنشگری  پدیده  از  بخشی  به عنوان  سازمانی  شبکه های  حضور 
ماهیت  جهت  به  آن  گون  گونا ابعاد  و  راهبردی  ائتالف  است.  گرفته  قرار  مشارکت کنندگان 
و  نبوده  امکان پذیر  شرکا  به  آنها  القاء  و  خود  سازمان  قوانین  و  قواعد  بر  تمرکز  با  تنها  انطباقی، 
آنها می باشد و به همین جهت مولفه سوم  نیازمند همسویی با قواعد و قوانین شرکا و تعدیل در 
کسب و کار  آن در فضای  کنشگری ائتالف راهبردی به خصوصیت انطباقی  در توضیح پدیده 
کنشگری ائتالف راهبردی خصوصیت ابتکاری آن می باشد  اشاره دارد. مولفه بعدی در تشریح 
تصمیم  به  راهبردی  ائتالف  کنشگری  « است:  معتقد  مشارکت کنندگان  از  یکی  مورد  این  در  که 
یع اشاره دارد و بی شک داشتن ابتکار در این فرآیند غیرقابل  ، سخت و سر در شرایط ناپایدار
کنشگری  الینفک  جز   ، آتیه نگر ماهیت  جهت  به  بلند  اهداف  و  طلبی  آرمان  است«.  انکار 
تغییر  توانایی  هستند،  آرمانی  اهداف  دارای  که  سازمان هایی  که  آنجا  از  و  می باشد  ائتالفی 
رضایتمندی  و  رقبا  برابر  در  برابری  چند  رشد  تجربه   ، بازار سهم  افزایش   ، کسب و کار ماهیت 
کنشگری ائتالف راهبردی به عنوان یکی از مولفه های  یان را دارا می باشند، لذا  کار و مشتر نیروی 

پیشران برای چنین سازمان هایی شناخته می شود.

ج( راهبردها و اقدامات

پدیده  با  برخورد  و  اداره  کنترل،  برای  راهبردهایی  بخش،  این  در  استخراجی  مقوله های 
که در جدول )4( به نمایش درآمده است. اولین مولفه در راهبردها به  محوری را ارائه می دهد 
توانمندی ساختاری  فنی،  توانمندی  ابعاد سه گانه  و  دارد  اشاره  آن  ابعاد  و  توانمندی سازمانی 
تسهیل  موجب  آنها  به  توجه  که  دارد  اشاره  زیربنایی  زیرساخت های  به  توانمندی  فرهنگ  و 
را  اطمینان  این  آنها،  صحیح  معماری  و  شد  خواهد  موفق  رفتارهای  و  عملکرد  به  دستیابی  در 
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کنشگری ائتالف  که تمامی اقدامات مرتبط با اجرا و بهبود فرآیندهای مرتبط با  حاصل می کند 
راهبردی در راستای دستیابی به خواسته ها و نتایج سازمان باشد.

جدول 4 - مقوله های اصلی و فرعی راهبردها و اقدامات

ت
اما

قد
و ا

ها 
رد

هب
را

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

توانمندی فنی، توانمندی ساختاری، فرهنگ توانمندیابعاد توانمندی

جستجوی شریک، شناخت شریک، جذب شریکرصدگری محیطی شریک

سیستم های دانش مشارکتی، فرآیند دانش مشارکتی، مهندسی دانش دانش مشارکتی
مشارکتی

جذب بلوغ رفتاری، سطح بلوغ رفتاریبلوغ رفتاری

قابلیت های پایه، قابلیت های متمایزکننده، قابلیت های محوریقابلیت های سازمانی

کتیکیهوش سازمانی هوش راهبردی، هوش تا

یه و تحلیل  کنشگری ائتالف استراتژیک، پایش و تجز مولفه دوم راهبردها و اقدامات در مدل 
کسب سرعت  محیط شرکای ائتالفی می باشد و وجود چارچوب سیستماتیک در این وجوه به 
موثر  ائتالفی  راهبردهای  در  کنشگرا  رفتارهای  بروز  و  رقابتی  ائتالف های  به  دسترسی  در  عمل 
می شود  کم  بالقوه  شرکای  شناخت  به دلیل  »تنش ها،  مصاحبه شوندگان  نظر  به  و  بود  خواهد 
که  آنجا  از  می کند«.  پیدا  افزایش  رقابتی  حالت  در  راهبردی  ائتالف  به  رسیدن  احتمال  و 
چنین  وجود  بدون  و  بوده  مشارکتی  دانش  پایگاه های  ایجاد  به  منوط  ائتالف  شکل گیری 
راهبردهای  از  لذا یکی  نامحتمل است،  و  امری غیر ممکن  کت،  امکان شرا تقریبا  پایگاه هایی 
کنشگری ائتالفی، وجود پیشنیازهای ضروری شکل گیری دانش مشارکتی بین شرکا می باشد. بلوغ 
کنشگری ائتالفی می باشد و بدون داشتن سطح مناسب  رفتاری سطح بعدی راهبردهای مدل 
 « بلوغ، فرآیندها، عملکردها و تصمیمات به درستی اجرا نمی شوند به نظر مشارکت کنندگان:  از 
با شریک  مقایسه  در  و  زمینه  آن  در  ما  آیا شرکت  ببینیم  باید  ائتالفی  هر  به سمت  رفتن  از  قبل 
کنشگری  مدل  راهبردهای  تشریح  در  بعدی  مولفه  یانه«.  دارد  را  الزم  پختگی  و  خبرگی  بالقوه 
منسجم  ساختار  یکپارچه،  مدیریت  و  دارد  اشاره  سازمانی  قابلیت های  به  استراتژیک  ائتالف 
قابلیت های  شکل گیری  در  به سزایی  نقش  بنیادین،  قابلیت های  به عنوان  سطوح  پیوستگی  و 
در  راهبردی  مولفه  آخرین  دارد.  ائتالفی  کنشگری  و  ائتالفی  قابلیت های  جمله  از  گون  گونا
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هوش  و  راهبردی  هوش  بخش  دو  در  سازمانی  هوش  به  استراتژیک  ائتالف  کنشگری  الگوی 
ائتالف  شرکای  که  صورتی  در  معتقدند  راهبردی  ائتالف  حوزه  خبرگان  و  می پردازد  کتیکی  تا
ائتالف های  تحلیل  و  یه  تجز سرعت  باشند،  سازمانی  فرآیندهای  در  الزم  هوش  و  تجربه  دارای 

کنترل ائتالف راهبردی پیش از رقبا ممکن می گردد.   بالقوه افزایش یافته و دستیابی، اداره و 

د. شرایط زمینه ای

ادبیات  و  شده  انجام  مصاحبه های  برمبنای  راهبردی  ائتالف  کنشگری  مدل  زمینه ای  شرایط 
مطالعه شده به شرح جدول )5( استخراج شده است:

جدول 5 - مقوله های اصلی و فرعی شرایط زمینه ای

ی
نه ا

می
ط ز

رای
ش

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

گفتمان سازی قوانین الزم،  قوانین جاری سازمانمقبولیت و مشروعیت حمایت مدیران باالدستی، 

نیازسنجی بسترها، امکان سنجی بسترهای بالقوه، برنامه نویسی بسترهای بسترسازی پویا
منتخب

فرهنگ قدرت، تنوع فرهنگی، سازگاری فرهنگیتعامل فرهنگی

پاسخگویی درون سازمانی، رانت سازمانیشفاف سازی درون سازمانی

پیچیدگی درون سازمان، پیچیدگی شریک، پیچیدگی صنعت، پیچیدگی مدیریت حکمرانی
جغرافیایی

سـازمان  در  آن  گـون  گونا ابعـاد  و  کنشـگری  بـودن  مشـروع  و  مقبـول  زمینـه ای،  شـرایط  از  یکـی 
در  مدیـران  مسـئولیت پذیری  نیازمنـد  مقبولیـت  از  نقطـه ای  چنیـن  بـه  رسـیدن  و  می باشـد 
یکـه ایـن مولفـه، مسـئولیت تصمیم گیـری دربـاره انـواع  سـطوح مختلـف سـازمانی می باشـد به طور
کنش گـرا را شـامل همـه  راهبردهـای سـازمانی همچـون ائتـالف اسـتراتژیک بخصـوص در حالـت 
کارکنـان سـازمان  کنشـگری را بـرای  کـرده و حرکـت بـه سـمت  مدیـران شـرکت در سـطوح مختلـف 
بخـش  در  مـی آورد.  عمـل  بـه  جلوگیـری  ائتالفـی  فرصت هـای  رفـت  هـدر  از  و  سـاخته  تسـهیل 
بسترسـازی پویـا، امکان سـنجی بسـترهای بالقـوه بـا توجـه بـه عواملـی همچون رصدگری بسـترهای 
حائـز  بخـش  ایـن  در  موثـر  مولفه هـای  اولویت بنـدی  و  بسـترها  ملزومـات  شـناخت  گـون،  گونا
رفتارهـای  بـروز  زمینه سـاز  ایـن بسـترها  از  هـر یـک  بـرای  متنـوع  برنامه هـای  ارائـه  و  بـوده  اهمیـت 
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سـازمانی  مختلـف  ابعـاد  در  فرهنـگ  می باشـد.  ائتالفـی  راهبردهـای  کاربسـت  در  کنشـگری 
گـون سـازمان از جملـه ائتـالف راهبـردی و رفتارهـای ایـن  گونا نقـش به سـزایی دارد و راهبردهـای 
کنشـگری ائتـالف اسـتراتژیک نیـز از جملـه ایـن مـوارد بـه شـمار مـی رود. یکـی  راهبردهـا همچـون 
بـه شـناخت صحیـح احتیـاج  کنشـی  رفتارهـای  بـروز  بـرای   " اسـت:  از مشـارکت کنندگان معتقـد 
یـم و ایـن شـناخت بایـد در موضوعـات مختلـف بخصـوص در فرهنـگ شـرکا بیشـتر مشـهود  دار
باشـد ". چهارمیـن عامـل در ایجـاد زمینـه ظهـور پدیـده تحقیق به شـفافیت قواعـد و قوانین مرتبط 
یکـه شفاف سـازی درون سـازمانی در تشـریح  کنشـگری ائتـالف اسـتراتژیک اشـاره دارد به طور بـا 
ایجـاد  بـه  فرصت طلبـی  بـا  تقابـل  و  پاسـخگویی  رویـه  بسـط  بـا  راهبـردی  ائتـالف  سیاسـت های 
گردیـده و تقابـل بـا روزنه هـای ایجـاد  کنشـگری در ایـن حـوزه منجـر  زمینـه بـرای بـروز رفتارهـای 
کرد. مولفـه نهایی  کمـک شـایانی خواهـد  رانـت  و مقابلـه و حـذف آن بـه پایه گـذاری صحیـح آن 
یـت آن در ائتـالف اسـتراتژیک و نقـش آن در بـروز  شـرایط زمینـه ای بـه نحـوه حکمرانـی و مدیر
کـه دیدگاه هـای متفاوتـی در  کنشـگرا در ائتالف هـای راهبـردی می پـردازد و هـر چنـد  رفتارهـای 
تحلیـل سـاختار حکمرانـی ائتـالف اسـتراتژیک وجـود دارد لکـن پیش بینـی سـاختار حکمرانـی 
منعطـف و هماهنـگ، سـرعت رسـیدن بـه توافـق نهایـی بـه جهـت تشـکیل ائتـالف راهبـردی را 
بهبـود می بخشـد و بـه همیـن جهـت مشـارکت کنندگان معتقدنـد: " در واقـع هـر چـه شـرکا بـا توجـه 
بـه عوامـل مختلـف پیچیده تـر شـوند سـخت تر بـا هـم بـه توافـق می رسـند چـون اطالعـات دقیقـی 

نمی بیننـد." مقابـل  طـرف  در 

هـ( شرایط مداخله گر

شرایط مداخله گر به تغییر یا تعدیل عوامل عّلی اشاره دارد و نتایج مقوله های اصلی و  فرعی آن 
در جدول 6 ارائه شده است. مولفه محرکه های محیطی به عنوان اولین مقوله اصلی در شرایط 
محرکه های  عمومی،  محیط  محرکه های  سه گانه   عوامل  بر  مشتمل  و  شد  حاصل  مداخله گر 
محیط ویژه و محرکه های سیستم داخلی می باشد. مشارکت کننده ای معتقد است:  "منطقی به 
داشته  کدام  هر  درباره  صحیحی  سیاست  و  بگیریم  نظر  در  را  محیطی  عوامل  که  می رسد  نظر 

کنیم". باشیم تا تصمیمات ائتالفی صحیح را در زمان مناسب اتخاذ 
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جدول 6 - مقوله های اصلی و فرعی شرایط مداخله گر

ه گر
خل

دا
ط م

رای
ش

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

محرکه های محیط عمومی، محرکه های محیط ویژه، محرکه های سیستم محرکه های محیطی
داخلی

بحران ملی، بحران خرد، بحران ویژهتالطم بحرانی

تعارض منافع میان سازمانی، تعارض منافع درون سازمانیتعارض منافع

مکانیزم اجرا، فضای اجرا در سازمان، بحران اجراپیاده سازی راهبردی

بحران و عوامل آن به عنوان مقوله بعدی شرایط مداخله گر به سه مسئله بحرانی در سطوح ملی، 
کدهای تحریم اقتصادی، بحران  یکه مقوله بحران ملی مشتمل بر  خرد و ویژه می پردازد به طور
و  روزمره  بحران  و  آرام  بحران  تصادفی،  بحران  به  خرد  بحران  مقوله  جهانی،  بحران  و  سیاسی 
بحران های  به  توجه  و  می شود  تقسیم  چندگانه  بحران  و  نوظهور  بحران  به  ویژه  بحران  مقوله 
که به نوبه  جدید و تقارن زمانی بعضی از بحران های فوق نیز در نوع خود قابل توجه می باشد 
در  است.  اهمیت  حائز  آن  کنشگرای  و  رقابتی  نوع  در  و  راهبردی  ائتالف  شکل گیری  در  خود 
وجود  شرکا  با  آن  تسهیم  نحوه  یا  و  مالی  منافع  در  تعارض  و  اختالف  بروز  پتانسیل  که  صورتی 
در  هم  فوق  مسائل  رفع  عدم  و  داشت  نخواهد  پی  در  مطلوبی  نتیجه  حتم  به طور  باشد  داشته 
به سزایی  تأثیر  آن  شکل گیری  از  پیش  رفتار  نوع  در  هم  و  شکل گیری  از  پس  ائتالف  آتی  رفتار 
در  باید  و  دارند  مختلفی  ذینفع  گروه های  بنگاه ها  بعضی   " معتقدند:  مشارکت کنندگان  و  دارد 
گروه ها لحاظ شوند تا منافع آنها در خطر نباشد در غیر این صورت هم با تشکیل  ائتالف ها این 
پنجه  و  دست  باید  گروه هایی  چنین  مشکالت  با  آینده  در  هم  و  کرد  خواهند  مقابله  ائتالف 
پیاده سازی  به  راهبردی  ائتالف  کنشگری  الگوی  مولفه شرایط مداخله گر در  آخرین  کرد".  نرم 
اجرا  فضای  اجرا،  مکانیزم  فرعی  مقوله  سه  گرفتن  بر  در  با  مقوله  این  که  می پردازد  راهبردی 
ائتالف  کنشگری  بر  آن  تأثیر  و  ائتالف  راهبرد  پیاده سازی  تشریح  به  اجرا  بحران  و  در سازمان 
کمیته های  کاربست تیم ها و  راهبردی می پردازد. اجرای صحیح استراتژی های سازمان منوط به 
سرعت  با  ائتالف  شکل گیری  مشکالت  تا  می گردد  بدان  منجر  امر  این  و  می باشد  تخصصی 
کنشگرا نزدیک  گردد و همچنین ائتالف در فضای رقابتی به رفتار  بیشتری شناسایی و برطرف 

گیرد. شده و با سرعت بیشتری شکل 
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و. پیامدها و نتایح

نتایج شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی مرتبط با پیامدها و نتایج در جدول )7( نشان داده 
شده است.

جدول 7 - مقوله های اصلی و فرعی پیامدها و نتایج

یج
نتا

 و 
دها

یام
پ

مقوله های فرعیمقوله های اصلی

مزیت رقابتی نامشهود، مزیت رقابتی جنبشی، مزیت رقابتی مرکب، مزیت رقابتی مزیت رقابتی پیوسته
باثبات، مزیت رقابتی نامتجانس

کتیکی، تقویت چابکی سازمانی کتساب چابکی، چابکی راهبردی و استراتژیک، چابکی تا ا
چابکی

گرایش های بیرونیبهینه سازی فرآیندی گرایش های درونی، 

کارکردهای تاب آوری، یکپارچگی تاب آوری، تاب آوری عملیاتیتاب آوری سازمانی

اندیشه محوری توسعه، نهادینه سازی توسعه، توسعه فزآینده چند بعدیتوسعه پایدار

گون از جمله امکانات نرم افزاری مختلف  گونا مزایای شکل گیری ائتالف ها می تواند شامل ابعاد 
گاه بوده و برتری های خاموش و پیوسته ای را در  آن ناآ آن رقبا از وجود  که در نوع پنهان  باشد 
کرده  را دو چندان  کنشی شرکت  موقع، قدرت  به  و  فعال  پویا،  ائتالف های  بر خواهد داشت. 
اتخاذ می کند و همچنین مشارکت کنندگان  را  و فعالی  پویا  رفتارهای   ، بازار به  با توجه  و شرکت 
وارد  نمی توانند  ما  مواضع  به  راحتی  به  رقبا  سایر  کنیم  کت  شرا قوی  رقبای  با  »وقتی  معتقدند: 
بعدی  مولفه  کنیم«.  استفاده  قوی  دفاعی  سپر  ایجاد  برای  موقع  به  کت های  شرا از  باید  شوند. 
کنشگری ائتالف راهبردی به چابکی سازمان اشاره دارد و این نوع  در بخش پیامدهای مدل 
کسب و کار توسعه داده  از زمینه های  را در بسیاری  رفتار در همکاری ها، سرعت عمل سازمان 
کرد.  و بنگاه به جهت سرعت عمل باال، فاصله قابل توجهی از رقبا را برای خود ایجاد خواهد 
اشاره  استراتژیک  ائتالف  کنشگری  الگوی  فرآیندهای سازمانی در  بهینه سازی  به  مولفه بعدی 
گرایش های بیرونی به این موضوع می پردازد. به  گرایش های درونی و  دارد و با دو مقوله فرعی 
کت هایی  شرا به  سازمانی  میان  همکاری های  در  کنشگری  با   « مصاحبه شونده ها  از  یکی  نظر 
که  می دهد  قرار  سازمان  پیشروی  را  سرمایه گذاری  از  جدیدی  راه های  که  می کنیم  پیدا  دست 
سازمانی  تاب آوری  داشت«.  خواهند  تری  باال سود  و  بازگشت  سرعت  و  داشته  تری  باال بازده 
نظر  از  و  می شود  شناخته  راهبردی  ائتالف  کنشگری  الگوی  پیامدهای  بعدی  مولفه  به عنوان 
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مصاحبه شوندگان  "وجود شریک قدرتمند، برخورد شرکت در شرایط اضطراری را بهبود می دهد 
ساختارهای  کتی،  شرا همکاری های  کرد".  جذب  مشکالت  از  قبل  را  شرکا  این  باید  البته  که 
که این ساختارها، توانایی های نوینی در اختیار شرکت قرار می دهند  جدیدی را ارائه می دهند 
ارتقای  با  و  آورده  وجود  به  شرکت  توسعه  در  پایداری  شرایط  ساختارهایی،  چنین  کاربست  و 

سطح نظارت بر بازار و صنعت، نتیجه مطلوب و دلخواه سازمانی میسر می گردد. 

مدل پژوهش

اصلی  مرحله  محوری،  کدگذاری  و  باز  کدگذاری  نتایج  اساس  بر  انتخابی  کدگذاری 
یه پردازی است و مقوله های محوری را به شکل نظام مند به دیگر مقوله ها مرتبط می سازد.  نظر
عّلی،  شرایط  شش گانه  اجزاء  شامل  راهبردی  ائتالف  کنشگری  مفهومی  مدل  نهایی  چارچوب 
نتایج در  و  و اقدامات، شرایط مداخله گر و پیامدها  راهبردها  پدیده محوری، شرایط زمینه ای، 

کشیده شده است. شکل )1( به تصویر 

 قرار سازمان پیشروی را گذاریسرمایه از جدیدی هایراه که کنیممی پیدا دست
. "داشت خواهند باالتری سود و بازگشت سرعت و داشته باالتری بازده که دهدمی
ری ائتالف پیامدهای الگوی کنشگ بعدیبه عنوان مولفه  آوری سازمانیتاب

 قدرتمند، شریک وجود"شوندگان  از نظر مصاحبه شود وراهبردی شناخته می
 قبل را شرکا این باید البته دهد کهمی بهبود را اضطراری شرایط در شرکت برخورد

 ارائه را جدیدی ساختارهای ،شراکتی هایهمکاری ."کرد جذب مشکالت از
 دهند ومی قرار شرکت اختیار در نوینی هایتوانایی ساختارها، این که دهندمی

و با  آوردهشرکت به وجود  در توسعهشرایط پایداری  ،کاربست چنین ساختارهایی
میسر  نتیجه مطلوب و دلخواه سازمانی صنعت، و بازار بر نظارت ارتقاء سطح

 گردد. می
 مدل پژوهش

 مرحله محوری، کدگذاری و باز کدگذاری نتایج اساس بر انتخابی کدگذاری     
 هامقوله دیگر به مندنظام شکل به را محوری هایمقوله و است پردازینظریه اصلی

شامل  راهبردی ائتالف مدل مفهومی کنشگری چارچوب نهایی .سازدمرتبط می
راهبردها و اقدامات،  ،یانهیزم طیشرا ،یمحور دهیپد ،یعلّ طیگانه شرااجزاء شش

 شده است.به تصویر کشیده  1در شکل  جیو نتا امدهایگر و پمداخله طیشرا
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 جذب تیظرف
 
 

 پدیده محوری
 نگررویکرد آینده

 پویایی سازمانی
 انطباق محیطی
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کنشگری ائتالف راهبردی شکل 1 - مدل مفهومی 
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نتیجه گیری و پیشنهادات

 ، بازار رهبری  رقابتی،  پیچیدگی  مولفه های  است  آن  گویای  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
کنشگری  مفهومی  مدل  عّلی  شرایط  به عنوان  جذب  ظرفیت های  توسعه  و  نوآوری  قابلیت 
که توجه به مولفه رهبری بازار با پژوهش های یانگا و میر هم  ائتالف راهبردی شناخته می شوند 
جهت می باشد و در تحقیق حاضر مقوله های زیرمجموعه آن به صورت مبسوط مورد بررسی قرار 
شناسایی  جهت  به  رقابتی  پیچیدگی  است.  شده  ایجاد  آن  به  نسبت  کاملی  شناخت  و  گرفته 
کنشگری  پیشنیازهای  و  ملزومات  از  صنعت،  در  رقابت  صحیح  درک  و  مختلف  مولفه های 
گردیده و توسعه ظرفیت های جذب به دلیل دستیابی به منابع نرم و  ائتالف راهبردی محسوب 
کنشگری در شکل گیری ائتالف راهبردی به حساب  ، از علل اصلی بروز رفتار  سخت مورد نیاز
که در مطالعات پیشین اشاره مستقیمی به آنها نشده است. در بعد راهبردها و اقدامات،  می آیند 
کنشگری ائتالف راهبردی مورد  کنش ها و فعالیت های اصلی بخش های مختلف در مواجهه با 
مشارکتی،  دانش  شریک،  محیطی  رصدگری  توانمندی،  ابعاد  معرفی  با  و  گرفت  قرار  توجه 
بلوغ رفتاری، قابلیت های سازمانی و هوش سازمانی به تشریح  ابعاد مختلف راهبردهای مفید 
با  توانمندی  ابعاد  استخراج  شد.  پرداخته  محوری  پدیده  به  دستیابی  منظور  به  اثربخش  و 
ائتالف  کنشگری  در  موثر  راهبردی  به عنوان  و  است  همسو  گیگن مولرب  و  لیشنیگا  مطالعات 
به  بالقوه  شرکای  محیط  مداوم  کنترل  و  دقیق  نظارت  همچنین  و  می شود  شناخته  راهبردی 
کسب شناخت الزم از آنها و دستیابی به بلوغ سازمانی الزم به جهت شکل گیری ائتالف  منظور 
با  این تحقیق  تمایز  که وجه  این بخش می باشند  در  توجه  قابل  راهبردهای  از جمله  راهبردی 
بسترسازی  مشروعیت،  و  مقبولیت  ابعاد  بر  مشتمل  زمینه ای  شرایط  می باشد.  پژوهش ها  سایر 
مولفه های  و  می باشد  حکمرانی  مدیریت  و  درون سازمانی  شفاف سازی  فرهنگی،  تعامل  پویا، 
ائتالفی  ایجاد می کند. پیچیدگی  را  ائتالفی  کنشگری  فرآیند  به جهت تسهیل  ک الزم  ادرا فوق 
گلونکا  به عنوان بخشی از مدیریت حکمرانی ائتالف، وجه مشترک تحقیق حاضر با مطالعات 
راهبردی  ائتالف  کنشگری  زمینه ای ظهور  بهتر شرایط  در شناخت  آن  کامل  تشریح  و  می باشد 
برون سازمانی، می توانند  و  ویژگی های درون سازمانی  به  توجه  با  موثر است. شرایط مداخله گر 
تعارض  ابعاد محرکه های محیطی، تالطم بحرانی،  بر  و مشتمل  متاثر سازند  را  راهبردها  اجرای 
در  راهبردی،  ائتالف  کنشگری  مدل  نتایج  و  پیامدها  می باشد.  راهبردی  پیاده سازی  و  منافع 
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سازمانی،  چابکی  پیوسته،  رقابتی  مزیت  به  منجر  بلند مدت،  و  میان مدت  کوتاه مدت،  سطوح 
کسب  که  به طوری  می گردد  پایدار  سازمانی  توسعه  و  سازمانی  تاب آوری  فرآیندی،  بهینه سازی 
نتایج  از  رقابتی  ائتالف  شکل گیری  در  رقبا  از  گرفتن  پیشی  جهت  به  مداوم  رقابتی  مزیت 
الزم  تخصص  و  تجربیات  کسب  به دلیل  سازمانی  چابکی  و  است  ائتالفی  کنشگری  ملموس 
سخت  شرایط  با  مقابله  می انجامد.  کسب و کار  واحد  زیرکی  به  هنگام  به  تصمیمات  اخذ  در 
تسهیل  قدرتمند  شرکای  با  همکاری  جهت  به  و  راهبردی  ائتالف های  در  عضویت  واسطه  به 
گردیده و دسترسی به منابع نرم افزاری و سخت افزاری قبل از رقبا، توسعه سازمانی را به صورت 

پیوسته به ارمغان می آورد.  
عوامل  ظهور  و  وجود  به  منوط  ائتالفی  کنشگرای  رفتار  در  اجرایی  سیاست های  کاربست 
درک  عدم  به  منجر  می تواند  فوق  چهارگانه  مولفه های  به  مدیران  توجه  عدم  و  است  عّلی 
کنشگری ائتالفی و هدر رفت منابع بنگاه به جهت اتخاذ  کارگیری غلط و نابجای  صحیح، به 
 ، تکنولوژی محور صنایع  در  رقابتی  پیچیدگی  باالی  سطح  به دلیل  گردد.  نادرست  تصمیمات 
شناخت مفاهیم جدید رقابتی در صنایع هایتک همچون بیوتکنولوژی و داروسازی و سعی در 
و  پیشرفته  مواد  همچون  بخش هایی  در  سخت افزاری  و  نرم افزاری  نوین  ملزومات  آماده سازی 
ابزارهای علمی به عنوان مقوله های فرعی در پیچیدگی رقابتی شناخته شده اند. بخش راهبردها 
کنشگری ائتالفی،  کنترل، اداره و برخورد با پدیده  و اقدامات، استراتژی های مناسبی به منظور 
، شناخت و جذب  در اختیار مدیران قرار می دهد. وجود مکانیزم های اجرایی موثر در جستجو
بسط  و  می گردد  محسوب  ائتالفی  کنشگرای  رفتار  شکل گیری  در  موثری  راهبرد  بالقوه،  شرکای 
سایر  به  نسبت  حاضر  تحقیق  تمایز  وجه  به عنوان  شریک  رصدگری  فرعی  مقوله های  کامل 
کمک می کند تا ابعاد عمومی، تمایزات و منابع  تحقیقات، به مدیران بنگاه های هایتک ایرانی 
به  بالقوه  شرکای  صحیح  فهم  با  و  کرده  بررسی  درستی  به  را  بالقوه  شرکای  انتظار  مورد  منافع  و 
کنند. شناخت دقیق مولفه های شرایط  کنشگرا در شکل گیری ائتالف راهبردی اقدام  ابراز رفتار 
ائتالف  کنشگری  کاربست  منظور  به  الزم  بسترهای  ایجاد  و  موانع  ساختن  برطرف  به  زمینه ای 
مسئولیت پذیری  و  کنشگرا  راهبردهای  از  مدیران  حمایت  می کند.  شایانی  کمک  راهبردی 
کنشگری ائتالفی دارد و  همچنین نحوه  ایشان از نتایج احتمالی، نقش موثری در جاری سازی 
 ، اعتبار گون  گونا ابعاد  در  بالقوه  شرکای  دقیق  تحلیل  و  یه  تجز و  ائتالف  حکمرانی  مدیریت 
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و  شرکا  دقیق  شناخت  عدم  جهت  به  بین المللی  ائتالف های  در  باالخص  شفافیت  و  شهرت 
مداخله گر  شرایط  می گردد.  محسوب  تأثیرگذاری  مقوله  شرکا،  از  یک  هر  داخلی  قوانین  تفاوت 
کسب و کار فعال در حوزه ائتالف استراتژیک بوده و بی توجهی به آنها به  نیازمند توجه مدیران 
کارگیری راهبردها و مکانیزم های پیاده سازی ائتالف استراتژیک  با موانع جدی در به  مواجهه 
گونی به بار می آورند و  گونا منجر خواهد شد. محرکه های محیطی در زمان های مختلف تأثیرات 
یه و تحلیل پیوسته آن در ابعاد مختلف الزم و ضروری می نماید و همچنین توجه به سطوح  تجز
پیش بینی  در  سعی  و  اقتصادی  تحریم های  همچون  خاصی  موارد  باالخص  بحران  مختلف 
راهبردی  ائتالف  در  کنشگری  رفتار  مثبت  نتایج  شکل گیری  در  به سزایی  نقش  آنها  روندهای 
گون  گونا ابعاد  به  صحیحی  رویکرد  تکنولوژی محور  بنگاه های  مدیران  که  صورتی  در  دارد. 
پیوسته،  رقابتی  مزیت  کسب  بر  مشتمل  آن  پیامدهای  باشند  داشته  راهبردی  ائتالف  کنشگری 
گون سازمانی، تاب آوری سازمانی و توسعه پایدار  گونا چابکی سازمانی، بهینه سازی فرآیندهای 

در دسترس بوده و اغفال در هر یک از ابعاد آن به دوری از نتایج فوق منجر خواهد شد.  
با  و  دارد  علم  تولید  در  به سزایی  نقش  آتی،  تحقیقات  سرآغاز  به عنوان  کیفی  تحقیقات 
کمی به جهت  ، انجام تحقیقات  کیفی حاضر توجه به برخی از نتایج و محدودیتهای پژوهش 
کاربست  با  راهبردی  ائتالف  کنشگری  الگوی  تبیین  و  طراحی  تحقیق،  مدل  دقیق  شناخت 
صنایع  در  راهبردی  ائتالف  کنشگری  چندگانه  پژوهش های  انجام  کیفی،  رویکردهای  سایر 
سازمانی  مختلف  ابعاد  بر  راهبردی  ائتالف  کنشگری  تأثیر  بررسی  مختلف،  سازمان های  و 
کشف مولفه های بیشتر و حذف  همچون عملکرد سازمانی و انجام تحقیقات مشابه به منظور 

کنشگری ائتالف راهبردی توصیه می گردد. متغیرهای زائد به جهت تکامل الگوی 

منابع
کسب و کار  فضای  در  استراتژیک  اتحادهای  ساختاری  مقتضیات  فهم   .)1397( حسین.  سید  جاللی، 

بین الملل. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.
در  سیاسی  رویکرد  نقش   .)1398( سیدحسین.  جاللی،   . غدیر آباد،  شکیباجمال  میرعلی.  سیدنقوی، 
نامه  نهادی. پژوهش  از دیدگاه نظریۀ  استراتژیک میان شرکت های تکنولوژی محور  شکل گیری همکاری 

مدیریت تحول، 11)2(، 140-111.
Al-Omousha, K. S., Simón-Moyab, V., & Sendra-GarcíacaAl, J. (2020). The Impact of 

Social Capital and Collaborative Knowledge Creation on E-Business Proactiveness and 



گشسصهیههقییتمه 175 اصی یزراتی تیراتیراک یونخصهتییمی مگیالیگ

Organizational Agility in Responding to the COVID-19 Crisis. Journal of Innovation & 
Knowledge, 5(4), 279-288.

Al Omoush, K. S., Al-Qirem, R. M., & Al Hawatmah, Z. M. (2018). The Degree 
of E-Business Entrepreneurship and Long-Term Sustainability: An Institutional 
Perspective. Information Systems and E-Business Management, 16(1), 29-56.

Anwar, M., Clauss, T., Issah, W.B. (2021). Entrepreneurial Orientation and New Venture 
Performance in Emerging Markets: The Mediating Role of Opportunity Recognition. 
Review of Managerial Science, Article in Press.

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1999). Proactive Behavior: Meaning, Impact, 
Recommendations. Business Horizons, 42(3), 63-70.

Brege, H., & Kindström, D. (2020). Exploring Proactive Market Strategies. Industrial 
Marketing Management, 84, 75-88.

Caner, T., Sun, J., Prescott, J. E. (2014). When a Firm’s Centrality in R&D Alliance 
Network is (not) the Answer for Invention: The Interaction of Centrality, Inward and 
Outward Knowledge Transfer. Journal of Engineering and Technology Management, 
33, 193-209.

Caniëls, M. C. (2018). Proactivity and Supervisor Support in Creative Process Engagement. 
European Management Journal, 37(2), 188-197.

Chan, D. (2006). Interactive Effects of Situational Judgement Effectiveness and Proactive 
Personality on Work Perceptions and Work Outcomes. Journal of Applied Psychology, 
91(2), 475-481.

Chandler, D. & Hwang. H. (2015). Learning from Learning Theory: A Model of 
Organizational Adoption Strategies at the Microfoundations of Institutional Theory. 
Journal of Management, 41(5), 1446-1476.

Crant, J. M. (2000). Proactive Behaviour in Organizations. Journal of Management, 26(3), 
435-462.

Creswell, J. W., Miller, D. L. (2000), Determining Validity in Qualitative Inquiry, Theory 
into Practice, 39, 124-130.

Day, G. S. (2011). Closing the Marketing Capabilities Gap. Journal of Marketing, 75(4), 
183-195.

Genç,  N.,  Alayoğlu,  N.,  İyigün,  N.  O.,  (2012).  A  Conceptual  Model  Proposal  for 
Determinants, Form, Functions and Structure Choice in Strategic Alliances. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 58, 1594-1600.

Golonka, M. (2014). Proactive Cooperation with Strangers: Enhancing Complexity of 
the ICT Firms’ Alliance Portfolio and Their Innovativeness. European Management 
Journal, 33(3), 168-178.

Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The Dynamics of Proactivity at Work. Research in 
Organizational Behavior, 28, 3-34.

Inigo, E. A., Ritala, P., & Albareda, L. (2020). Networking for Sustainability: Alliance 



رگانی، شماره 103، تابستان  1401  وهشنامه باز پژ 176 

Capabilities and Sustainability-Oriented Innovation. Industrial Marketing Management, 
89, 550-565.

Jacob, J., Duysters, G. (2017). Alliance Network Configurations and the Co-Evolution 
of Firms’ Technology Profiles: An Analysis of the Biopharmaceutical Industry. 
Technological Forecasting and Social Change, 120, 90-102.

Kauppila, O. P., (2015). Alliance Management Capability and Firm Performance: Using 
Resource-based Theory to Look inside the Process Black Box. Long Range Planning, 
48(3), 151-167.

Kiss, A. N., Cortes, A. F., Herrmann, P. (2021). CEO Proactiveness, Innovation, and Firm 
Performance. The Leadership Quarterly. In Press. Available online, 101545.

Koo, J. S., Yamanoi, J., Sakano, T. (2020). Acquisition Announcements and Stock Market 
Valuations of Acquiring Firms’ alliance Partners: A Transaction Cost Perspective. 
Journal of Business Research, 118, 129-140.

Koval, M. (2021). Whether and When do Alliance Terminations Pay Off? Industrial 
Marketing Management, 98, 149-160.

Lavie, D., Haunschild, P. R., & Khanna, P. (2012). Organizational Differences, Relational 
Mechanisms, and Alliance Performance. Strategic Management Journal, 33(13), 1453-
1479.

Leischnig, A., Geigenmüllerb, A. (2017). When Does Alliance Proactiveness Matter to 
Market Performance. Industrial Marketing Management, 74, 79-88.

Liang, X. and Gao, Y. (2020), “Marketing Performance Measurement Systems and Firm 
Performance: Are Marketing Capabilities the Missing Links?”, European Journal of 
Marketing. 54(4), 885-907.

Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). Responsive and Proactive Market 
Orientation and New Product Success. The Journal of Product Innovation Management, 
21, 334-347.

Naseer, S., Khawaja, K. F., & Shamim, F. (2020). How and When Information Proactiveness 
Leads to Operational Firm Performance in the Banking Sector of Pakistan? The Roles 
of Open Innovation, Creative Cognitive Style, and Climate for Innovation. International 
Journal of Information Management, 56, Article 102260.

Nyamrunda, F.C., Freeman, S. (2021). Strategic Agility, Dynamic Relational Capability 
and Trust among SMEs in Transitional Economies. Journal of World Business, 56 (3), 
Article 101175.

Ozdemir, S., Kandemir, D., & Eng, T.-Y. (2017). The Role of Horizontal and Vertical New 
Product Alliances in Responsive and Proactive Market Orientations and Performance 
of Industrial Manufacturing Firms. Industrial Marketing Management, 64, 25-35.

Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making Things Happen: A Model of 
Proactive Motivation. Journal of Management, 36(4), 827-856.



گشسصهیههقییتمه 177 اصی یزراتی تیراتیراک یونخصهتییمی مگیالیگ

Rothaermel, F., Deeds, D., (2006). Alliance Type, Alliance Experience and Alliance 
Management Capability in High-Technology Ventures. Journal of Business Venturing. 
21, 429-460.

Sarkar, M., Aulakh, P. S., & Madhok, A. (2009). Process Capabilities and Value Generation 
in Alliance Portfolios. Organization Science, 20, 583-600.

Schilke, O., & Goerzen, A. (2010). Alliance Management Capability: An Investigation of 
the Construct and Its Measurement. Journal of Management, 36(5), 1192-1219.

Sertsios, G. (2020). Corporate Finance, Industrial Organization, and Organizational 
Economics. Journal of Corporate Finance, 64, 101680.

Storbacka, K., & Nenonen, S. (2015). Learning with the Market: Facilitating Market 
Innovation. Industrial Marketing Management, 44, 73-82.

Yang, W., & Meyer K. E. (2019). Alliance Proactiveness and Firm Performance in an 
Emerging Economy. Industrial Marketing Management, 82, 226-237.

Zhao, D., Smallbone, D. (2019). What Affects Nascent Entrepreneurs’ Proactiveness. Asia 
Pacific Management, 24(4), 318-326.




