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 چکیده

یک سو و مسئله ارتباطات بین سازمانی همیشه مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روزافزون از 

پیشرفت و گسترش چشمگیر فن آوری های جدید در زمنیه های مختلف از سویی دیگر بیش از پیش بر 

جسته گردیده است. امروزه کارکردهای مختلف سازمان ها به گونه ای با یکدیگر پیوند خورده که تداوم 

ا در برقراری ارتباطات از حسات آنها را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که سازمان ه

اشکال گوناگون نظیر سرمایه گذاری مشترک، شبکه، کنسرسیوم، اتحاد، اتحادیه بازرگانی و هیت مدیره 

مشترک استفاده می کنند. در این خصوص شکل گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت های فراوان 

. شناخت مبانی نظری گزینه های مختلف و شکل گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد

ارتباطات بین سازمانی می تواند بسیار سودمند باشد. در این راستا به بررس مبانی نظری ارتباطات بین 

سازمانی و نقش آن در حل چالش های متعددی که در فضای رقابتی امروزی بین سازمان ها پیش می آید 

از زاویه ای تبیین و ریشه در حوزه های مختلف علوم دارند، می پردازیم. زمینه های متعددی که هر یک 

مطرح شده که این امر داللت بر ماهیت چند بعدی موضوع دارد. در این مقاله این حوزه را بررسی و نقاط 

قوت و ضعف هر یک در راستای حل چالشهای پیش آمده بین سازمان ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

حاکی از آن است که هریک از این ابعاد در حل برخی از چالشهای پیش آمده بین گیرد. نتایج مطالعات 

 سازمانها تاثیر دارند.

 

 ارتباطات بین سازمانی، چالش های بین سازمانی، روابط عمومیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

میتوان گفت که تداوم حیات آنها  در حال حاضر شرایط و محیط حاکم بر فعالیت سازمانها به گونه ای شکل گرفته که به جرات

در گرو ارتباط با یکدیگر می باشد. شاید در گذشته، تصور سازمان هایی امکان پذیر بود که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، 

 ان ها، اینمنابع مالی، انسانی و اطالعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند. اما در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازم

تصور کم رنگتر شده و ضرورت ارتباطات بین سازمان ها تقویت یافته است. در این زمینه نتیجه مطالعات نشان داده است که در 

درصد از شرکت های آمریکایی که بیشترین رشد را داشته اند، با یکدیگر دارای ارتباطات شدید بین سازمانی بوده 84حال حاضر 

به بعد تعداد اتحادهای استراتژیک به عنوان یکی از  7841گزارش اراده شده توسط آۀن و هامیلتون از سال اند. همچنین بنا به 

درصد رشد داشته است. لذا ارتباطات بین سازمانی به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار و  53اشکال ارتباطات بین سازمانی ساالنه 

صحیح و به موقع بین سازمان ها، مزیت های فراوانی از جمله کسب و منابع یکی از چالش های سازمانی مطرح می باشد. روابط 

اطالعاتی انسانی، مدیریتی و مالی جدید، تسهیل در کسب، حفظ و ارتقاء مزیت های رقابتی پایدار، کسب و سهم بیشتر بازار ، 

داشت. از این منظر ارتباطات بین سازمانی  کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید کاالها، افزایش نوآوری و خالقیت را در پی خواهد

به عنوان یکی از با ارزش ترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد به گونه ای که حتی می 

مان زتوان گفت که بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمان ها مربوط به کیفیت روابطی می شود که با سایر سا

ها برقرار کرده اند. با این وجود باید توجه داشت که تمام شواهد به دست آمده تایید کننده کارکردهای مثبت ارتباطات بین 

 16تا 06سازمانی نیست. در گزارشی میزان شکست اتحادهای بازرگانی به عنوان یکی دیگر از اشکال ارتباطات بین سازمانی 

 درصد ذکر شده است.

طه مدیریت مناسب این وجه از سازمانها از اهمیت و جایگاه برجسته ای برخوردار است و با توجه به روندهای به همین واس

جهاینی صنعت و تجارت در خصوص یکپارچه سازی، روز به روز بر میزان اهمیت آن افزوده می شود. اکنون سازمان دهی موثر 

تم های پیچیده تر، مالحظات فرهنگی، نوآوری های سریع در حوزه روابط بین سازمانی به واسطه شکل گیری و بکارگیری سیس

فناوری اطالعات وو ارتباطات، چرخه های کوتاه عمر محصوالت و خدمات روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافت های خاص خود 

تی ، هنگامی که آن را به راحرا مطلبد. لذا مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک بدل گردیده و در برخی موارد

نتوان تقلید کرد، به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می شود. در این راستا شناخت و درک چگونگی شگل گیری ارتباطات بین 

سازمانی، اشکال و ارزایبی آنها بسیار راهگشا خواهد بود. در این مقاله به پارادایم های تئوریک تبیین کننده چگونگی شکل گیری 

ارتباطات و تاثیر آنها بر حل چالش های بین سازمانی پرداخته شده است. در این مقاله شش بعد اصلی که تبیین کننده نحوه این 

شکل گیری ارتباطات بین سازمانی هستند مورد بحث قرار میگیرد. هر یک از این تئوری ها از منظری خاص شکل گیری و 

 ند. ضرورت ارتباطات بین سازمانی را تبیین می کن

یک طرف مسئله مربوط به موارد اقتصادی ایجاد ارتباطات بین سازمانی می باشد و از طرف دیگر دالئل رفتاری ارتباط بین 

 سازمان ها مطرح می باشد. 

 
 مسئله وابستگی منابع و اشتراک منابع

هت کسب منابع می بایست به این مورد ریشه در چارچوب سیستم های باز دارد که به استناد چارچوب مزبور، سازمان ها ج

تعامل با محیط خود بپردازند. در واقع از دیدگاه این تئوری، منابع مورد نیاز در محیط قرار دارند و هیچ سازمانی از حیث نیاز به 

ه بمنبع خودکفا نمیباشد، لذا سازمان ها جهت تداوم حیات، برای کسب منابع می بایست با محیط در تعامل باشند. میزان نیاز 

منابع، معلول وابستگی میان سازمانها و واحدهای بیرونی است. واحدهای بیرونی میتواند عرضه کنندگان، رقبا، بستانکاران، 

نمایندگی های دولت و هر گونه هویت تاثیرگذار در محیط سازمان باشد. این تئوری با نگرش مبتنی بر منابع که درسالهای اخیر 

وده است، متفاوت می باشد. نگرش مبتنی بر منابع، به دنبال شناسایی منابع کلیدی در کسب، توجه زیادی را به خود جلب نم
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حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی است که در این راستا برآن دسته از منابع مهم از بیرون سازمان دارد. اما در مقابل، تئوری وابستگی 

بیرونی سازمان تامین شود، میپردازد. از نقطه نظر این تئوری برای  منابع به تبیین نیاز سازمان به منابعی که باید از واحدهای

 انجام مدیریت موفقیت آمیز این وابستگی ها، سازمان ها باید تالش کنند تا کنترل دو نوع از منابع را در اختیار داشته باشد. 

 منابعی که وابستگی آنها را به سایرین کاهش می دهد.  .7

 را به آنها افزایش می دهد.منابعی که وابستگی سایرین  .2

ایجاد و مشارکت در ارتباطات بین سازمانی راهی برای دستیابی به این اهداف می باشد. به استناد تئوری وابستگی منابع، جهت 

دسترسی و کنترل منابع فوق و در پی آن افزایش قدرت در مقابل رقبا، سازمان ها می بایست با یکدیگر متحد و به مشارکت 

د. عالوه براین، در برخی مواقع ممکن است سازمانی به منظور بی اثر کردن اقدامات یک رقیب و یا حذف شکاف منابع و بپردازن

تخصص خود، به دنبال مشارکت با سایر سازمانها باشد. در این زمینه نیز ایجاد اتحاد برای دستیابی به منابع، بیشتر از دیگر راه 

است. یکی دیگر از عمده ترین دالیل شکل گیری ارتباطات بین سازمانی که در زاستای دیدگاه کارها، مورد استفاده قرار گرفته 

تئوری وابستگی منابع قرار دارد، ایجاد مزیت رقابتی از منابع مکمل است. سازمان ها به واسطه مشارکت با یکدیگر به منابعی 

نها می باشد. به طور مثال شرکت های بزرگ به دنبال دسترسی پیدا می کنند که تکمیل کننده ظرفیت و توانمندی اولیه آ

مشارکت با شرکت های کوچک به عنوان راهی جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای پژوهشی و توان کارآفرینی آنها هستند. 

نها ع آدر مقابل شرکت های کوچک به دنبال مشارکت با سزامن های بزرگ با هدف دستیابی به منابع مالی و کانال های توزی

هستند که هر دو جنبه ناشی از نیاز به منابع می باشد. از نقطه نظر بارنی ویژگی منابعی که می توانند منجر به مزیت رقابتی 

پایدار گردند عبارتند از کمیابی، باارزش بودن در بازار، به سختی قابل تقلید و غیر پایدار. در این راستا ارتباطات بین سازمانی 

 نبه دارای توانایی منحصر به فرد در تولید این نوع منابع است:حداقل از دو ج

 به گرد هم آوردن مجموعه گسترده ای از اندیشه ها را گردهم می آورد. .7

 از ترکیب تالش ها و کوشش های سازمان های تعامل کننده منابع کمیاب و غیر قابل تقلید ایجاد میکند. .2

ماهیت وابستگی منابع می باشند، نیازهای دیگری را برآورد می سازند. برای مثال سایر انواع اتحادها بین سازمانی که دارای 

عضویت در یک اتحاد بازرگانی ممکن است دسترسی به خدمات ویژه با هزینه پایین، اطالعات مربوط به صنعت و گزارش های 

ی تواند امکان دسترسی به تکنولوژی قانونی و فنی را برای سازمان ها فراهم کند. عضویت در یک کنسرسیوم پژوهشی نیز م

 پیشرفته و حوزه های مربوط به آن را موجب شود. 

یکی از انتقادات وارده بر استدالل های پشتیبانی این تئوری، به نقش آن در ایجاد، حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی سازمان مربوط 

ی را ایجاد نماید اما به همان میزان نیز ممکن است توانایی می شود. اگر چه ارتباطات بین سازمانی می تواند منابع منحصر به فرد

سازمان را در کسب  مزیت زقابتی پایدار تضعیف نماید. همچنین این تئوری در تبیین شکل گیری اتحاد بین سازمان ها دارای 

ه بر ایجاد اتحاد، سایر محدودیت هایی می باشد. برای مثال به این موضوع اشاره نگردیده است که چرا برخی سازمان ها عالو

 استراتژی ها مانند ادغام و استخدام افراد کلیدی رقبا را در رفع کمبود منابع خود دنبال می کنند. 

این تئوری به سادگی استدالل می نماید که چون سازمانی وجود ندارد که خودکفا باشد، لذا سازمان ها می بایست با محیط 

نیاز، به تعامل بپردازند. اگر چه در حالت کلی این بیان درست می باشد، اما به موضوعاتی پیرامون خود جهت کسب منابع مورد 

مانند چگونگی انجام این امر توسط سازمان ها و متغیرهایی همچون هزینه های تبادل ، فرصت طلبی برای یادگیری و مشروعیت 

 سازمانی توجه نشده است. 

 
 مسئله هزینه های اقتصادی مبادالت

تئوری هزینه های اقتصادی مبادله در ادبیات موضوع، توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده است. به طور خالصه محور تاکید 

و توجه این تئوری عبارت است از چگونگی سازماندهی فعالیت های بین سازمان ها به گونه ای که مجموع هزینه های تولید و 

یک کاال یا خدمات دربرگیرنده اجزای بسیار زیادی است. چنانچه فرض شود تهیه کلیه اجزای مبادله حداقل گردد. امروزه تولید 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

مزبور توسط سازمان تولید کننده کاال یا خدمت، امکانپذیر باشد، آنگاه تصمیم به انجام آن هزینه های زیادی را در پی خواهد 

ارتهای زیادی را طلب نماید. هزینه های تولید سازمان متنوع داشت. به ویژه زمانیکه محصول پیچیده و تهیه اجزا آن تخصص و مه

و تابعی از عواملی همچون مقیاس تولید، تاثیرات ناشی از یادگیری یا تجریه ، مکان تولید و حقوق مالکیت تجارت همچون حق 

نهایی، نیز صادق است. در  ثبت اختراعات می باشد. این امر در خصوص ارائه کاال یا خدمات به بازار و تحویل به مصرف کننده

بسیاری از موارد تولید کاال یا خدمات و مصرف کنندگان نهایی آن در دو مکان جغرافیایی دور از یکدیگر قرار دارند که این موضوع 

مستلزم عبور محصول از کانالهای متعدد و پیچیده عرضه می باشد. مدیریت کامل عرضه نیز چنانچه از طرف سازمان مربوط قابل 

انجام باشد، هزینه های قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. هزینه های مبادله نیز متنوع و شامل هزینه های مربوط به تنظیم، 

مدیریت و نظارت بر تعامالت بین بازارها می باشد. در نتیجه به استناد دیدگاه تئوری هزینه های اقتصادی مبادله، جهت ایجاد 

ازمان ها ناگزیر از ایجاد یکسری ارتباطات با یکدیگر هستند. بهترین جایگاه کاربردی تئوری هزینه کارایی و کاهش هزینه ها س

های اقتصادی مبادله در تصمصم گیری های مربوط به خرید و تولید قرار دارد. به طور کلی در یک بازار آزاد، خرید کاال از شرکتی 

آن کاال در داخل سازمان است. با این وجود زمانیکه هزینه های مبادله  که در تولید تخصص دارد، مقرون به صرفه تر از ساخت

لحاظ شود، آنگاه تصمصم گیری در وضعیتی متفاوت خواهد بود. چنانچه هزینه مبادله قابل توجه باشد، تصمصم به تولید انتخاب 

تولید است که بستر تحقق آن بر می شود. در این تئوری تصمیم خرید یا تولید دارای حالت سومی تحت عنوان مشارکت در 

ارتباطات بین سازمانی قرار دارد. در این حالت چند سازمان، با انگیزه افزایش کارایی و کاهش هزینه های تولید یک اتحاد را 

تشکیل داده و به تولید مبادرت می ورزند. سرمایه گذاری مشترک و سازما ن های شبکه ای از مصادیق تئوری هزینه های 

ی مبادله می باشند. سرمایه گذاری مشترک موجب صرفه جوبی در هزینه های ناشی از رفتار فرصت طلبانه و هزینه های اقتصاد

نظارت بر فعالیت های بین سازمانی می گردد. زیرا مشارکت کنندگان نسبت به مجموعه احساس مالکیت کرده و جهت حفظ 

مچنین سرمایه گذاری مشرتک در راستای افزایش کارایی تولید، این مشارکت از رفتارهای فرصت طلبانه اجتناب می کنند. ه

فرصت را پدید می آورد که فعالیت های متعدد تولیدی، حسب زمینه تخصصی هر یک از اعضاء، به آنان واگذاری شود. به گونه 

ک بین المللی نیز قابل ای که هر سازمان بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شود. در همین رابطه رشد سرمایه گذاری مشتر

 تبیین می باشد. 

مشکالت و هزینه های مربوط به مدیریت نیروی انسانی در خارج از کشور، شرکت های چند ملیتی را به سمت استفاده از سرمایه 

گذاری مشترک سوق داده است. این شرکت ها اغلب از طریق سرمایه گذاری مشترک با یک یا چند شرکت در کشوری دیگر، 

نه های حضور در بازارهای آن کشور را کسب می کنند. در این حالت در شرکت بومی نوعی انگیزه و احساس مالکیت  بوجود زمی

می آید که مانع رفتارهای فرصت طلبانه می شود. همچنین به دلیل آنکه شریک بومی شرایط حاکم بر بازار را بهتر می شناسد، 

های شبکه ای نوعی دیگر از اشکال ارتباطات بین سازمانی می باشند که از نقطه نظر احتمال موفقیت افزایش می یابد. سازمان 

تئوری هزینه های اقتصادی مبادله ، گزینه ای جایگزین برای سازماندهی فعالیت های بین سازمانی محسوب می شود. در این 

ز رهگذر آن فعالیت های جانبی خود را به حالت یک سازمان در نقش کانون، اقدام به تشکیل و حفظ شبکه ای می نماید که ا

سایر اعضا شبکه، که در آن حوزه دارای تخصص هستند، واگذاری و خود به فعالیت های اصلی می پردازد. از این رو سازمان های 

شبکه ای به سوی نوعی تخصص گرایی میل می نمایند، که عمده ترین پی آمد آن کاهش هزینه های تولید است. از لحاظ 

وری، در شبکه، رفتار فرصت طلبانه از طریق اعتماد متقابل و تمایل به حفظ شبکه، حداقل می گردد و زمانی که سازمان های تئ

عضو شبکه دارای پیش زمینه ای از تجربیات موفق در خصوص تبادل باشند و از هنجارهای مساوات و عدالت در رفتار خود 

ین میزان خواهد رسید. به عالوه تعامل دراز مدت سازمان ها، زمینه یکپارچگی فرهنگی پیروی نمایند، اعتماد بین اعضا به باالتر

را بوجود می آورد. علی رغم سادگی این تئوری، بسیاری از نویسندگان توانایی آن را در تبیین شکل گیری ارتباطات بین سازمانی 

ا ، کارایی و حداقل نمودن هزینه است. در حالی که برخی زیر سوال برده اند. دالیل این تئوری در تبیین اتحاد بین سازمان ه

ارتباطات و اتحاد ها به دالیل دیگر همچون یادگیری و کسب مشروعیت اجتماعی سیاسی ایجاد میگردد.لذا این تئوری سایر 

ست . به عالوه معیارهای مهم شکل گیری اتحاد همچون چگونگی درک عدالت از سوی مشارکت کنندگان را در حاشیه قرار داده ا
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در چارچوب این تئوری بسیاری از مباحث سازمانی و نیروی انسانی لحاظ نشده است. همچنین در خصوص فرهنگ سازمان های 

تعامل کننده اعتقاد بر آن است که این فرهنگ ها به آرامی با یکدیگر قرار گرفته، حضور و مشارکت نیروی انسانی نیز پایدار نبوده 

ین انتقاد وارده به این تئوری آن باشد که هزینه های اقتصادی مبادله برای تصمصم گیرندگان ، موضوع مهمی است. شاید بزرگتر

نیست. در این راستا فالکتر در بررسی چندین مورد از سرمایه گذاری های مشترک بین سازمانی، به دقت مفاهیم تئوری هزینه 

ی که در شکل گیری اتحاد نقش تعیین کننده ای داشته اند، تشریح نمود های اقتصادی مبادله را برای تصمیم گیریندگان کلید

 و دریافت که هیچکدام به این تئوری حتی به طور ضمنی ، در ایجاد اتحاد توجه نکرده اند.

 

 ذی نفعان 

بگذارند.  تاثیر به طور کلی ذی نفعان سازمان گروه هایی هستند که از یک سو می توانند از شرکت تاثیر و از سویی دیگر بر آن

این گروه ها معموال شامل سرمایه گذاران، عرضه کنندگان، کارکنان، مشتریان، رقبا، اتحادیه های محلی و نهادهای قانون گذاری 

هستند. ذی نفعان از آن جهت که به سازمان در دستیابی به اهداف کمک می کنند، با ارزش هستند. از این رو سازمان در تدوین 

امه های مختلف، نمیتواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد و در همین راستا، تئوری ذی نفعان سازمان ها را ناگزیر از و اجرای برن

آن می داند که در اتخاذ تصمیمات عملیاتی و استراتژیک به خواسته های آنان توجه داشته باشد. مبنای اولیه انجام این کار، 

یگر از ارتباطات  بین سازمانی را شکل می دهد. در ادبیات موضوعی، تمامی صاحبنظران برقراری ارتباط با آنها است که نوعی د

تئوری ذی نفعان، براین باورند که سازمان ها ابزاری برای هماهنگ نمودن خواسته های ذی نفعان هستند. این دیدگاه مبتنی بر 

ند. در این زمینه جن سن و مک لینگ سازمان ها را این امر قرار دارد که سازمان ها به طور طبیعی سیستم های همکاری هست

رابط قراردادها بین خودشان و ذی نفعان می دانند که هم به صورت رسمی  و هم به صورت توافقات غیر رسمی عمل میکنند. 

ابزاری  نند به عنوانلذا سازمان ها تمایل به ایجاد ائتالف هایی از ذینفعان برای دستیابی به اهداف مشترک دارند. ائتالفها می توا

سودمند برای هم راستا نمودن خواسته های ذی نفعان و کمک به سازمان در کاهش عدم اطمینان محیطی، مورد استفاده قرار 

گیرند. در این زمینه، نقش مدیران عالی به عنوان نخستین نماینده شرکت در قراردادها حائز اهمیت است. زیرا تئوری، مدیران 

ی ذی نفعان هستندکه هر دو آنها به دنبال حداکثر نمودن سود می باشند. یک تصور عمومی اشتباه در خصوص کارگزارانی برا

تئوری ذی نفعان آن است که اهمیت تمام ذی نفعان یکسان تلقی شود. در این زمینه هارسون و جان شناسایی مهمترین ذی 

می دانند. در همین ارتباط رهنمودهایی در مورد حل مشکالت نفعان را یکی از پیش نیازهای اولیه مدیریت موثر ذی نفعان 

اخالقی که مناشی از تضاد خواسته های ذی نفعان مختلف می باشد، در ادبیات موضوعی ارائه شده است. زمانی که عالیق یکی 

 جاد مشارکت با یکاز دو طرف نسبت به دیگری متفاوت باشد، ایجاد ارتباطات بین سازمانی سودمند نخواهد بود. همچنین ای

شریک می تواند مانع از مشارکت با شریک دیگری گردد. این امر اغلب زمانی رخ می دهد که سازمان با عرضه کننده ای که اصرار 

بر انحصار در مشارکت دارد، مشارکت نماید. اگر چه با اعمال ساختار کنترل سخت گیرانه این مشکل قابل حل است، اما این امر 

ی را در ایجاد بهره وری در ارتباطات بین سازمانی با ذی نفعان بیرونی، بوجود می آورد. به عالوه شاید نتوان مفروض محدودیت های

حداکثر نمودن مطلوبیت را به تمام مدیران تعمیم داد. در نتیجه تئوری در تبیین رفتار مدیران کامل نیست. اگر چه پایه و مبنای 

ه خود جلب کرده و از لحاظ تئوریکی نیز بسط داده شده، اما پژوهشگران محدودی به آزمون تئوری ذی نفعان توجه زیادی را ب

آن همت گماشته اند. بسیاری از تدبیرهای نشات گرفته از تئوری ذینفعان، به علت فقدان آزمایش تجربی بدون اثبات پذیرفته 

وجود دارد. برای مثال ، چگونه می توان تئوری ذینفعان شده اند. ضمن آنکه در این زمینه محدودیت های عملی قابل مالحظه ای 

که بیش از هزاران ذی نفع دارند، اعمال کرد. به عالوه این تئوری بیشتر توصیفی است تا  IBMرا در شرکت های بزرگ همچون 

ان ها و تشابه آرم تجویزی. مدل های مبتنی بر این تئوری اعلب به این نتیجه گیری منتهی می شوند که هم راستایی می تواند

 اهداف را در میان گروه ذینفعان افزایش دهد اما در خصوص چگونگی انجام آن هیچگونه راه کاری ارائه نمی نمایند .
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 نهادینه شدن

تئوری نهادینه شدن بیان می دارد که محیط، فشارهایی را بر سازمان ها جهت کسب مشروعیت و مطابقت با هنجارهای اجتماعی  

کند. فشارهای نهادی سازمان ها را به سمت فعالیت های سوق می دهد که مشروعیت آن ها را افزایش و باعث تطبیق تحمیل می 

 .آن ها با قوانین، الزامات و هنجارهای محیط کسب و کار گردد. یکی از شیوه های انجام این کار ارتباطات بین سازمانی می باشد

شارکت با سازمانی که از مقبولیت خوبی در جامعه برخوردار است، می تواند شهرت، به عنوان مثال یک سازمان کوچک از طریق م

توصیر و جایگاه خود را ارتقا ببخشد. نتیجه تحقیق ویول و هانتر نیز این نتیجه را تائید می نماید که نیاز به ارتقا میزان مشروعیت 

در امور عام المنفعه چهره خوبی دارند، اغلب از استراتژی  برخی مواقع عامل اصلی ایجاد ارتباطات می باشد. سازمان هایی که

مشروعیت بهره زیادی برده اند. اس چمر هورن و شیرلند به بررسی رابطه میان ارتباطات بین سازمانی و تئوری نهادینه شدن 

اگر چه سازمان ها داللی . به عالوه بین سازمانی ارتباط مستقیم دارد پرداخته و دریافتند که تصویر سازمان با سطح همکاری

متعددی در پیوستن به اتحادیه های تجاری و کنسرسیوم ها دارند، اما بدون شک کسب تصویر مناسب در بین اشکال مشخص 

 ارتباطات بین سازمانی نقش قابل توجهی را ایفا می کند. 

رایی رفتار سازمان ها، به طور بالقوه در زمینه شکل گیری ارتباطات بین سازمانی، تئوری نهادینه شدن در کمک به توصیف چ

ارزشمند است. استراتژی تطبیق با محیط اغلب شامل سرمشق قرار دادن یا تقلید از هنجارهای صنعت است که با مفهوم همریختی 

قلید را ت تقلیدی سازگاری دارد. این مفهوم بیان می دارد که مدیران سازمان ها خواسته یا ناخواسته، استراتژی سازمان های موفق

می کنند. لذا بسیاری از سازمان ها ارتباطاتی با سایر سازمان ها برقرار می کنند زیرا سایر سازمان های موفق در صنعت آن ها، 

چنین کرده اند. این یافته تبیین اکولوژی جمعیت را در شکل گیری ارتباطات بین سازمانی توصیه می نماید. در این راستا اگر 

ارتباطات بین سازمانی به یک هنجار پذیرفته شده در یک جمعیت تبدیل شود، آن گاه سازمان ها در ارتباطات  مشارکت در زمینه

بین سازمانی به عنوان ابزاری برای تطبیق و تداوم حیات، مشارکت می کنند. گستردگی ارتباطات بین سازمانی در برخی صنایع، 

دریافتند که در صنعت بیوتکنولوژی احتمال وجود سازمانی که بادیگران  بسیار زیاد است. پاول و همکارانش در مطالعه خود

 .رگیر چندین نوع مشارکت هستندمشارکت نداشته باشد، بسیار ضعیف است. سازمان های مشمول این صنعت اصوال د

تباطات کل گیری ارنقطه ضعف تئوری نهادینه شدن آن است که سک پارادیم مبتنی بر رفتار می باشد. از این رو در تبیین ش 

بین سازمانی دارای محدودیت است. به عالوه، با توجه به این تئوری، اگر هر سازمانی، دیگری را سرمشق قرار دهد، آن گاه امکان 

 .سازمانی بسیار ضعیف خواهد بودایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتباطات بین 

 

 مسئله یادگیری

به استناد این تئوری، ارتباطات بین سازمانی فرصتی مناسب برای یادگیری سازمان ها می باشد. سازمان ها جهت تحکیم موقعیت 

رقابتی و انجام فعالیت های مختلف خود به انواع مهارت ها و دانش ها نیاز دارند که غالبا قادر به کسب آن از محیط بازار نیستند. 

بین سازمانی زمینه یادگیری و انتقال دانش و مهارت به سازمان را فراهم می آورد. ایجاد دانش در بافت در این زمینه ارتباطات 

پویا و متحول جامعه رخ می دهد که الزمه یادگیری این دانش نیز پویایی است. زیرا منابع نوآوری منحصرا در درون یک سازمان 

اه ها، آزمایشگاه ها، عرضه کنندگان و مشتری ها باید آن را جست. در نتیجه قرار ندارد بلکه غالبت در تعامل سازمان ها، دانشگ

از دیدگاه تئوری یادگیری، سازمان ها ناگزیر به پویایی و تعامل با یکدیگر هستند که شکل دهنده نوع دیگری از ارتباطات بین 

برای یادگیری در ، ابزارهای بسیار ضعیف سازمانی است. در این رابطه سازمان رسمی با بروکراسی خشک و غیر قابل انعطاف

 .اختیار دارد

نتیجه پژوهش پاول و همکارانش مشخص نمود در صنایعی که پیچیده، گسترده و دارای منابع تخصص بسیار پراکنده می باشند، 

 . همچنیندددر یک سازمان مشخص( محقق می گرنوآوری و توسعه محصول جدید، عمدتا در شبکه های بین سازمانی )تا اینکه 

دیدز و هیل دریافتند که میزان توسعه محصوالت جدید سازمان تابعی از تعداد اتحادهای استراتژیک می باشد که سازمان به 

عضویت آن ها در آمده است. برای مثال یادگیری مبتنی بر ارتباطات بین سازمانی در صنایع بیوتکنولوژی بیشتر از سایر صنایع 
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ه های بین سازمانی، به عنوان یکی از اشکال ارتباطات بین سازمانی شیوه ای مناسب در پیاده سازی وجود دارد. همچنین شبک

این نوع یادگیری است. پاول دریافت که موفق ترین سازمان ها در صنایع بیوتکنولوژی آن هایی هستند که در شبکه های متفاوت 

 از اتحادیه های پژوهشی، نقش اصلی را ایفا می کنند.

ادگیری ی از پژوهشگران یادگیری مبتنی بر ارتباطات بین سازمانی را به دو بخش تقسیم می نمایند. یادگیری اکتشافی و برخی

. یادگیری اکتشافی در ارتباط با کشف فرصت جدید برای سودآوری می باشد که می تواند دربرگیرنده نوآوری، بهره برداری

ی جدید، ورود به کسب و کار تازه یا بهبود توانمندی جذب باشد. توانایی سازمان خالقیت و تحقیقات پایه جهت ایجاد ظرفیت ها

در شناسایی دانش جدید و بیرونی، جذب و بکارگیری آن را توانمندی جذب می نامند. به طور مثال ترکیب تالش و کوشش های 

راستا قرار می گیرد. یادگیری بهره برداری،  شرکت های داروسازی و بیوتکنولوژی در تولید یک دارو یا تکنولوژی جدید، در این

مربوط به افزایش بهره وری سرمایه و دارایی های شرکت از طریق بهبود توانمندی های موجود و کاهش هزینه هاست. در این 

کت شارزمینه، سازمان ها اغلب جهت افزایش مقیاس اقتصادی در کاهش هزینه یا بهبود کارایی کانال های توزیع، با یکدیگر م

می کنند. یادگیری اکتشافی و بهره برداری در دو افق زمانی جداگانه قرار می گیرند، یادگیری بهره برداری، بهبود کارآیی فعلی 

و یادگیری اکتشافی، بهبود کارآیی آتی را دنیال می کنند. اما هر دو نوع یادگیری هزینه بردار و مستلزم استفاده از منابع کمیاب 

. لذا برخی مواقع سازمان ها از ارتباطات بین سازمانی به عنوان ابزاری جهت به اشتراک گذاشتن این دو نوع سازمانی هستند

 هزینه استفاده می کنند.

توانایی یادگیری سازمان تحت تاثیر آمادگی قبلی یعنی اموری همچون کیفیت کارکنان، پایگاه دانشف کیفیت مدیریت سیستم 

نی و مشوق های سادگیری می باشند. بدیهی است که سازمان ها از حیث این ابعاد بسیار متنوع های اطالعاتی، فرهنگ سازما

 .اشدرتباطات بین سازمانی می بمی باشند. یکی از متغیرهای تعیین کننده میزان یادگیری یک سازمان توانمندی جذب از طریق ا

، از لحاظ مفهومی قوی و به خوبی توسعه یافته است.  با نظریه یادگیری در تعیین چگونگی شکل گیری ارتباطات بین سازمانی

این وجود نقطه ضعف این تئوری آن است که تنها بر توسعه مهارت و انتقال آن بدون توجه به هزینه های مربوط تاکید می کند. 

ما باید توجه داشت که این برای مثال سازمان می تواند توانایی جذب خود را از طریق برنامه های کارورزی، آموزش افزایش دهد ا

-نوع اقدامات هزینه بر می باشد. از سویی دیگر در این زمینه توصیه شده که قبل از اقدام به هر فعالیتی، تجزیه و تحلیل هزینه

بتنی . به عالوه یادگیری منباشد، بسیار مشکل خواهد بود منفعا صورت گیرد. انجام این کار در خصوص تئوری یادگیری اگر محال

بر ارتباطات بین سازمانی با ریسک از دست دادن اطالعات محرمانه که در شبکه ارتباطات وجود دارد، روبه رو می باشد. تئوری 

 یادگیری نمی تواند به خوبی ریسک های بالقوه این خوزه را تعیین نماید.

 

 اتحاد استراتژیک 

از دیدگاه تئوری اتحاد استراتژیک، یک سری دالئل متنوع و گسترده استراتژیک از جمله ایجاد کارایی در کوتاه مدت ، عقالنیت 

مبتنی بر منابع توجیه کننده ارتباطات بین سازمانی است. ایجاد اتحاد بین سازمان ها به مقاصدی همچون افزایش سرعت حضور 

ی جهت ارائه کاالها و خدمات جذاب، کاهش هزینه ها، افزایش قدرت بازار و متوقف کردن یا ایجاد در بازار، حداکثر نمودن توانای

مانع در فعالیت رقبا، باز میگردد. در حقیقت، دنبال نمودن هر یک از این اهداف، سازمان ها را به ایجاد ارتباطات بین سازمانی بر 

این اهداف نبوده و یا می بایست در این راه هزینه زیادی را متحمل شود. برای  می انگیزاند. زیرا هر یک به تنهایی قادر به تامین

بر  Intelبرای تولید چیپ کامپیوترهای شخصی، به یک اتحاد استراتژیک مبادرت نمودند تا تسلط شرکت  Appleمثال شرکت 

زاری ومی ارتباطات بین سازمانی را به عنوان اببازار را در این زمینه بشکنند. در سطوح بین المللی، شرکت ها غالبا با یک شرکت ب

جهت ورود به بازار آن کشور یا کسب مزیت رقابتی ایجاد می کنند. در این زمینه شاید بتوان گفت که انتخاب شریک بومی کامال 

کت بومی شریک تصمیم استراتژیک است تا وابستگی به منبع یا هزینه های اقتصادی مبادله. زیرا باید بررسی نمود که یک 

 چگونه می تواند مزیت های بلند مدت شرکت را در یک بازار خارجی افزایش دهد . 
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چشم انداز تئوری اتحاد استراتژیک بسیار گسترده می باشد. تقریبا می توان مشارکت یک سازمان در هر نوع از ارتباطات بین 

نگیزه ها و عواملی که در سایر نگرش های دیگر بیان شده را سازمانی را از جشم انداز اتحاد استراتژی توجیخ نمود. در حقیقت ا

می توان در قالب اتحاد استراتژیک نیز مالحظه نمود. اگر چه گستردگی دامنه شمول، نقطه قوت این چشم انداز است اما شاید 

ر که این تئوری را دبزرگترین نقطه ضعف آن نیز باشد. در این راستا می توان گفت یکی از چالش های اساسی پژوهشگرانی 

بررسی ارتباطات بین سازمانی مورد استفاده قرار می دهند، دسته بندی مناسب انواع استراتژی های موجود در خصوص ارتباطات 

بین سازمانی است. جالب است که در این زمینه نه تنها هیچگونه توافقی وجود ندارد بلکه روش های ابتکاری کمی در چگونگی 

پیشنهاد شده است. با این وجود، تفکیک دالیل استراتژیک در چهار دسته به شرح زیر، نقطه شروع مناسبی می انجام این کار 

 باشد:

ارتباطاتی که قدرت بازار را از طریق ایجاد موانع ورود به بازار برای رقبا یا ایجاد قدرت نفوذ مبتنی ب انحصار، افزایش  .7

 می دهند . 

 انایی تاثیرگذاری بر بدنه اداره کننده داخلی یا بین المللی را افزایش می دهند . ارتباطاتی که قدرت سیاسی یا تو .2

 ارتباطاتی که کارایی تحقیق، تولید، بازاریابی یا سایر وظایف سازمانی را افزایش می دهند .  .5

 ارتباطاتی که موجب متمایز شدن کاالها و خدمات می شوند .  .8

تژیک و ارتباطات بین سازمانی، پراکنده و در این راستا معدود نتایج معتبری به دست به طور کلی پژوهش در خصوص اتحاد استرا

 آمده است. لذا در مجموع رویکرد استراتژیک در تبیین شکل گیری ارتباطات بین سازمانی موفق نیست. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ت بین سازمانی تشریح گردید. هر یک از در این مقاله شش پارادیم معروف تئوریک در خصوص چگونگی شکل گیری ارتباطا 

پارادیم های یاد شده از منظری خاص شکل گیری و ضرورت ارتباطات بین سازمانی را تبیین می نمایند. در پیشینه خالصه ای 

 راز هر یک به همراه منطق ارتباطات بین سازمانی ناشی از آن ها ذکر شده است. هر یک از شش پارادیم فوق چشم اندازی منحص

به فرد را در شکل گیری ارتباطات بین سازمانی ارائه می دهد. از این رو پژوهشگران می توانند از مالحظات هر یک از پارادیم ها 

در هنگام تحلیل ارتباطات بهره گیرند. با این وجود شاید ترکیب این پارادیم ها سودمندتر باشد. برای مثال به نظر می رسد 

ل نمودن هزینه های تعامل مهم است. همچنین وابستگی منابع نخستین انگیزه ایجاد شبکه های ذی یادگیری سازمانی در حداق

نفعان می باشد. چشم انداز اتحاد استراتژیک را نیز می توان چنان گسترده نمود که اصول تئوری های ذی نفعان، یادگیری 

تئوری نهادینه شدن می تواند در توضیح این مطلب کمک کند  سازمانی و هزینه های اقتصادی مبادله را نیز در بر گیرد. سرانجام

که چرا سازمان ها به اتحادیه هایی وارد می شوند که با توجه به برخی چشم اندازها نامناسب به نظر می رسد. این نوع مثال ها 

 می تواند گسترش یافته و تئوری یا مدل های سودمند دیگری را حاصل نماید.

 
 های مختلف ارتباطات بین سازمانی و چالش های مرتبط با آنها پارادایم – 7جدول 

 چالش های حل شده شرح پارادیم پارادیم تئوریک

 هزینه های اقتصادی مبادله

چگونگی سازمان دهی فعالیت های بین سازمانی به 

گونه ای که مجموع هزینه های تولید و مبادله حداقل 

 گردد.

تولید و مبادله، حداقل نمودن مجموع هزینه های 

امکان کاهش عدم قطعیت ناشی از بازار و هزینه های 

 مربوط به سازماندهی ارتباطات را میسر می سازد.

 وابستگی منابع
چگونگی اعمال قدرت بر سازمان هایی که دارای 

 منابع کمیاب هستند و امکان تامین مالی مورد نیاز

 ایجاد اتحاد موجب افزایش توان سازمان در تحویل

 کاالها و خدمات نوین کاهش رقابت می گردد.

 اتحاد استراتژیک

فراهم نمودن فرصتی جهت حضور و افزایش قدرت 

بازار، کسب مزیت رقابتی و ارائه کاالها و خدمات 

 جدید

ایجاد اتحاد موجب افزایش توان سازمان در تحویل 

 کاالها و خدمات نوین و کاهش رقابت می گردد.
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 تئوری ذی نفعان
راستا نمودن خواسته های سازمان با خواسته هم 

 های ذی نفعان و کاهش عدم اطمینان محیط

سازمان ها در  شبکه ای از ذی نفعان قرار دارند و 

ملزم به در نظر گرفتن خواسته های مشروع آن ها در 

 تصمیم گیری و مبادالت بازرگانی هستند.

 یادگیری سازمانی

نجر به افزایش جذب حداکثر مقدار ممکن دانش که م

شایستگی ها و در غایت خود ایجاد ارزش برای 

 سازمان گردد.

در این زمینه توانایی جذب که به معنای توانمندی 

سازمان در شناخت دانش نوین و ارزشمند، جذب و 

 پیاده سازی آن می باشد، یک عامل کلیدی می باشد.

 تئوری نهادینه شدن
اجتماعی  کسب مشروعیت و یا تطبیق با هنجارهای

 از طریق تقلید از سازمان هایی که چنین کرده اند.

محیط های نهادی، فشارهایی را در جهت کسب 

مشروعیت و تطابق با هنجارهای پذیرفته شده 

 اجتماعی بر سازمان ها تحمیل می کنند.

 
می سازد و هر یک در حوزه خود ( این شش پارادایم امکان ارتباط موثر بین سازمان ها را میسر 7بر این اساس مطابق جدول )

امکان حل چالش های مربوط به آن حوزه را فراهم می آورد. چالش هایی که می توانند در صورت عدم توجه مشکالت متعددی 

 را به بار آورده و هزینه های سنگینی را متحمل سازمان کنند.
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