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معیارهای انتخاب متحد راهبردی

انتخاب شريك تجاري يكي از موضوعات مهم و اولیه در ايجاد اتحادها است و به عنوان پيش شرط موفقيت يك اتحاد به شمار میرود .به
موازات بنگاه ها و شرکت هایی که برای انتخاب شرکای راهبردی خود ،معیارها و مکانیزم های تصمیم گیری در خصوص این موضوع را
در فرایندهای عملیاتی خود برجسته کرده اند ،محققان مدیریت نیز به توسعه نظریه ها و معیارهای انتخاب شریک پرداخته اند .رويكردهاي

نظری به انتخاب متحد تجاري را ميتوان در ديدگاههاي منبع محور ،هزينه مبادالت ،قدرت بازار ،يادگيري سازماني ،وابستگي منابع ،نظریه
نهادي و ديدگاههاي جامعه شناسي جستجو كرد و معيارهاي مورد استفاده براي انتخاب متحد تجاري را ميتوان با ايننظریه ها تبيين كرد.
در اين مقاله ابتدا مفهوم اتحاد راهبردی بررسي و سپس رويكردهاي نظری به انتخاب متحد تجاري تشريح ميشود ،سپس به بررسی
و مرور مطالعات و تحقيقات انجام شده در خصوص معيارهاي انتخاب متحد پرداخته و نهایتا با جمع بندی ادبیات بررسی شده ،مدلی
پیشنهادی براي انتخاب متحد تجاري ارائه شده است.
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تاریخ دریافت92/4/9 :
تاریخ پذیرش92/6/10 :

واژه های کلیدی:

 )1مقدمه

اتحاد راهبردی ،همکاری تکنولوژیک ،متحد تجاری ،تناسب راهبردی

اتحاد راهبردی كليد كسب مزيت رقابتي در بازارهاي در حال
تغيير است .افزايش شديد اتحادهاي راهبردی به پاسخهاي
راهبردی شركتها به تغييرات محيطي نسبت داده ميشود
از جمله نوآوريهاي تكنولوژيك ،الزامات سرمايهاي ،جهاني
شدن بازارها و اهميت روابط با مشتريان[.]23
در اقتصاد دانش بنیان ،تمایل شركتها به شکل دهی
همكاري و اتحادهای راهبردی در پاسخ به چالشهاي
درحال تغيير محيط آشفته كسب و كار افزایش یافته است.
این شکل از همکاری هم برای شرکت های بزرگ و
هم شرکت های کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد.
شرکتهای بزرگ به همکاری به عنوان روشی برای
دستیابی سریع به منابع دانشی تکمیل کننده منابع فعلیشان
می نگرند .اتحادها براي شركتهاي كوچك و متوسط نيز

اهميت دارد زيرا داراي منابع محدود هستند و نياز به كسب
منابع و قابليتهاي ساير شركتها دارند.
تعاريف متعددي از اتحاد راهبردی در منابع ذكر شده
است در يكي از منابع اتحاد راهبردی به صورت ارتباط
بين شركتها تعريف شده است كه شامل مبادله ،تسهيم و
توسعه مشترك مي باشد [ ]10يا رابطه راهبردی هدفمند
بين شركتهاي مستقل كه اهداف سازگاري دارند و براي
منافع مشترك تالش ميكنند و بر درجه بااليي از وابستگي
مشترك اذعان دارند [.]23
در ادبيات موضوع ،بين دو نوع اتحاد راهبردی تمايز
قائل شده است :اتحاد مبادلهاي و اتحاد يكپارچگي .در
اتحاد مبادلهاي ،منابع بين شركا مبادله و توسط هريك
به صورت مستقل به كار گرفته ميشود ،در حالي كه در
اتحاد يكپارچگي ،منابع در يك سازمان جديد كه توسط

رويكردهاي نظری به انتخاب متحد تجاري يك
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 )2رويكردهاي نظری به انتخاب متحد
تجاري

 )1-2نظریه هزينه مبادالت

نظریه اقتصاد هزينه مبادله توسط تعدادي از محققانی كه
بر اين پرسش كار ميكردند كه "چه چيزي مرزهاي يك
سازمان را تشكيل ميدهد" توسعه یافت .تاثيرگذارترين
تحقيق در زمينه اقتصاد هزينه مبادله توسط ويليامسون
انجام شده است .به اعتقاد او طراحي نهادي بازتاب دهنده
تالش براي به حداقل رساندن مجموع هزينههاي توليد و
مبادله است .هزينههاي توليد شامل هزينههاي فرآيندهاي
انتقال ،هزينههاي وروديها و درجه اقتصاد به مقياس و
كارايي تكنولوژي توليد است .هزينههاي مبادله معادل
هزينههاي كنترل و پایش عمليات است[ .]14ويليامسون
فرض ميكند كه گروهها تحت شرايط نرمال ،عمليات خود
را به نحوي انجام ميدهند كه هزينه ايجاد ،نظارت و پایش
هر عملياتي را به حداقل برساند يعني هزينه مبادله يا هزينه
به كارگيري سازوکار قيمت .بنابراين سلسله مراتبهاي
تنظيم شده از بازارهاي آزاد در توزيع داراييها كاراتر عمل
ميكنند و تئوري هزينه مبادله وجود سازمانهايي از طيف
بازار آزاد تا سلسله مراتب كامل را پيشبيني ميكند[.]14
تئوري هزينه مبادالت بيان ميكند كه يك سازمان
زماني وارد اتحاد ميشود كه اين گزينه از ساير گزينهها
مانند هدايت عمليات بازار آزاد يا داخلي كردن مبادله و
يكپارچگي با ساختار موجود ارزانتر باشد .بنابراين سازماني
كه به دنبال بهبود قابليتهاي تكنولوژيك است ممكن
است وارد شراكتي در يك سرمايهگذاري مشترك مبتني
1. Joint venture
2. embededness
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شركا طراحي شده است ،جمع ميشود تا در راستاي هدف
مشترك شركا به كار گرفته شود.]23[ .
بنابراين در يك تعريف گسترده ،اتحاد راهبردی هم
شامل سرمايهگذاري مشترك 1است كه يك شركت جديد
ايجاد ميشود و هم حالتي است كه شركا با تسهيم منابع
و توانمنديهاي خود بدون ايجاد يك شركت جديد ،در
راستاي دستيابي به يك هدف مشترك تالش ميكنند كه
ميتواند با مبادله سهام بين شركا و يا بدون مبادله سهام
باشد.
غالبا شکل گیری و توسعه یک اتحاد را با چرخه عمر اتحاد
تشریح می کنند .برخی چرخه عمر اتحاد را شامل سه فاز
متوالي و گسسته:
 .1شكل گيري اتحاد
 .2پيادهسازي اتحاد و
 .3تكامل اتحاد تعریف می کنند.
تقسيمبنديهاي ديگري نيز وجود دارد به طور مثال،
كاگوت سه فاز  .1ايجاد  .2نهادينه شدن و  .3خروج را ذكر
ميكند[ .]14ماكلر چهار مرحله چرخه عمر را به صورت
ذيل بيان ميكند .1 :تبيين نياز راهبردی به اتحاد.2 ،مذاكره
و انتخاب شريك مناسب .3 ،تعيين نوع و ساختار اتحاد
و  .4مديريت و رهبري اتحادهاي راهبردی .همچنين
در مطالعهای ديگر ،مراحل ايجاد يك اتحاد راهبردی به
صورت ذيل عنوان شده است .1 :تجزيه و تحليل راهبردی
و تصميم به همكاري  .2جستجو براي شريك .3 ،طراحي
اتحاد  .4اجرا و مديريت اتحاد و  .5پايان دادن به اتحاد [.]3
در هر صورت ،انتخاب شريك تجاري يكي از وظايف كليدي
و اوليه در ايجاد اتحادها است .انتخاب مناسب شريك به
عنوان پيش شرط موفقيت يك اتحاد ذكر شده است.
بنابراين توسعه مهارتهاي انتخاب شريك براي موفقيت
يو
اتحاد تجاري الزم است و به كارگيري روشهاي تحليل 
سيستماتيك نرخ موفقيت شراكت را افزايش ميدهد.

موضوع چند رشتهاي است .برخي رويكردها در ديدگاه
نظریه اقتصادي طبقهبندي ميشوند مانند نظریه هزينه
مبادالت ،نظریه قدرت بازار و ديدگاه منبع محور .ساير
رويكردهاي معمول ،در حوزه نظری سازمان و يا ديدگاه
جامعه شناسي طبقهبندي ميشوند .نظریه وابستگي منابع،
يادگيري سازماني و نظریه نهادي در حوزه نظری سازمان
و نظریه شبكه اجتماعي و استقرار 2در حوزه ديدگاه هاي
جامعهشناسي قرار ميگيرند[ .]19اين نظریه ها به تحلیل
علل ورود شركتها به اتحاد ميپردازند و ايدههايي نيز
درباره انتخاب متحد تجاري ارائه ميكنند.در این بخش به
تشریح هریک از این نظریه ها می پردازیم.
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بر تحقيق و توسعه شود به جاي آنكه دانشي را از بازار
خريداري كند يا يك برنامه پژوهش و توسعه داخلي داشته
باشد .اگرچه اتحاد ،الزامات و وابستگيهايي را بر شركت
تحميل ميكند و سازمان مجبور است كه سازوکارهاي
كنترلي براي تخصيص منابع و توزيع سود اتحاد توسعه
دهد و بنابراين هزينههاي مبادله جديدي ايجاد ميشود.
اين نظریه بيان ميكند كه سازمان ،شريك تجاري را در
موازنه دو معيار انتخاب ميكند .1 :هزينه مبادلهاي كه در
اتحاد با يك شريك خاص اتفاق ميافتد و  .2توانايي كنترل
اقدامات شريك .بنابراين بهترين شريك كسي است كه
هزينه مبادله كمتري الزم داشته باشد و در همان حال
بيشتر قابل كنترل باشد .اين تئوري ،يك نظریه عمومي
قوي در شكلگيري اتحاد و انتخاب شريك فراهم ميكند
ولي براي تشريح مسايل ديگر در انتخاب شريك ناكافي
است .براي مثال تنها بر موضوع كاهش هزينه تاكيد دارد
تا ايجاد ارزش كه ممكن است لحاظ کردن آن در سناريوي
اتحاد راهبردی مناسب تر باشد.

 )2-2ديدگاه منبع محور
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بر اساس ديدگاه منبع محور سازمانها ميتوانند مزيت
رقابتي پايدار را با اكتساب و ساختاردهي بلندمدت و غيرقابل
تقليد منابع و روابطشان بدست آورند .تنوع و تركيب منابع
ميتواند منشا مزيت رقابتي پايدار باشد .با اين ديدگاه
سازمانها متحدي را انتخاب ميكنند كه توسعه ،ساختاردهي
يا تركيب كردن منابع به صورت دائمي و غير قابل تقليد را
ممكن سازد[.]7

 )3-2نظریه هاي رفتار راهبردی

بر اساس این تئوری شركتها براي بهبود موقعيت
استراتژيك خود وارد اتحادها ميشوند[ .]10برخالف تئوري
هزينه مبادالت ،در تئوري رفتار راهبردی دليل ايجاد يك
اتحاد ،بناكردن يك نهاد با حداقل هزينه نميباشد بلكه
زماني شركتها وارد اتحاد ميشوند كه سود ماكزيمم شود.
همانطوري كه كانتركتور و لورانژ بيان ميكنند انگيزههاي
رفتار استراتژيك ميتواند شامل ايجاد ترتيبات دفاعي كه
به رقبا صدمه وارد ميكند يا بهبود قدرت بازار باشد[.]14
تئوري قدرت بازار برمبناي اقتصاد نئوكالسيك است و
بيان ميكند كه ايجاد رقابت صنعتي و سودآوري عمدتا

نتيجه تعيين جايگاه سازمان ) (positioningدر صنعت
است .بنابراين انتخاب شريك بايد براساس توانايي شريك
در كمك به تعيين جايگاه موفق سازمان در يك صنعت
مشخص باشد.انگيزه شكلدهي اتحادهاي راهبردی
براساس رويكرد تعيين جايگاه استراتژيك عبارتند از :رقابت
اثربخش با رقباي موجود ،حفظ موقعيت رقابتي در بازارهاي
موجود ،همكاري با رقباي موجود يا بالقوه براي كاهش
رقابت ،تسهيل توسعه بين المللي[.]15

 )4-2ديدگاه يادگيري سازماني

اين ديدگاه بيان ميكند كه شركتها به خصوص آنهايي
كه در صنايع دانش بنيان هستند به دنبال اتحادهايي
هستند كه دانش رقابتي جديد و ارزشمندي كسب نمايند.
اين تفسير منجر به اين نتيجهگيري ميشود كه سازمانها
بايد مهارتهاي موردنياز براي جذب و به كارگيري دانشي
كه شريك شان ارائه ميكند را كسب كنند كه در اتحاد
شركتهاي ژاپني با شركتهاي غربي مشاهده شده است.
بنابراين شركا بايد براساس دانش و قابليت يادگيري كه
ميتوانند فراهم كنند ارزيابي شوند[.]20

 )5-2نظریه وابستگي منابع

اين نظریه ،يك ديدگاه عموميتر از تئوري يادگيري
سازماني است و مكمل ديدگاه منبع محور است .مطابق
با اين تئوري سازمانها به صورت داخلي تمام منابع الزم
براي رقابت در محيط را در اختيار ندارند و نميتوانند به
صورت داخلي توسعه یابند و براي بقاء ،رشد و توسعه خود
به منابع موجود در محيط وابسته هستند .بنابراين هدف
يک سازمان از يک سو به حداقل رساندن وابستگي خود
به منابع مورد نياز از ساير سازمانها و از سوي ديگر يافتن
راههايي براي نفوذ بر آنها براي دستيابي به منابع مورد
نياز است[ .]14اين موضوع شرايطي را ايجاد ميكند كه
شركتها بايد با ساير عناصر محيط براي كسب منابع
موردنياز وارد مبادله شوند .بنابراين ارتباطاتي با ذينفعان
خارجي براي مبادله منابع موجود شركت در ازاي منابعي
كه كمبود دارد شكل ميگيرد.

 )6-2رويكردهاي جامعهشناسي

رويكرد استقرار و روانشناسي جامعه از جمله رويكردهاي
جامعه شناسي به انتخاب متحد تجاري هستند.

 )7-2تئوري نهادي

معيارهاي انتخاب شريك يا متحد تجاري ،بيشتر در زمينه
سرمايهگذاري مشترك بينالمللي بحث شده است و
مطالعات كمي بر انتخاب شريك به صورت كليتر متمركز
شده است .برخي از مهمترين پژوهش هاي انجام شده در
اين خصوص بيان ميشود.

 )1-3مطالعات اولیه :فهرستهاي مرتب نشده
از معيارهاي انتخاب و روشهای اکتشافی
مطالعه تاميلنسون در سال  1970بر روی سرمايهگذاريهاي
مشترك بينالمللي در هندوستان و پاکستان ،دیدگاهی را
معرفی کرد که فرایند انتخاب شریک میتواند امری مستقل
و جدا از دیگر فعالیتهای اتحاد دیده شود[.]2نظرسنجي
تاميلنسون از مدیران ارشد دخیل در  71سرمایه گذاری
مشترک بین المللی پیشنهاد میدهد که شش طبقهبندی
گسترده از معیارهای انتخاب وجود دارند که "مشارکت
گذشته مطلوب" مهمترین معیار برای مدیران بوده است
و  ۵معیار دیگر با اهمیت تقریبا یکسان ولی کمتر از معیار
اول عبارت اند از" :امکانات" " ،منابع"" ،وضعیت شریک"،
"انتخاب اجباری" و معیار "مشخصات محلی و بومی"
کماهمیت ترین معیار بوده است.
تاميلنسون بین این معیارها و  ۸گروه از متغیرهای موقعیتی
همبستگی متقابل برقرار کرد که در بین آنها" ،اندازه
شرکت مادر"" ،طبیعت کسب و کار" ،و "انگیزه برای شکل
دادن سرمایه گذاری مشترک بينالمللي" ،بهترین پیش

بینیکنندهها از معیارهای انتخاب بودند.مطالعات تاميلنسون
یک پایه کلی مفید برای مطالعات بعدی ميباشد ولی
طراحی و اجرای آن از دیدگاه پایایی و اعتبار برای مرجع
قرار گرفتن کفایت نمیکند .دانيلز در سال  1971در طی
مطالعاتش در ایاالت متحده ،نتیجه گرفت که سازمانها به
دنبال شرکا با اندازههای یکسان میباشند .او این مطلب
را اینگونه توضیح داد که این در حقیقت تالشي توسط
سازمانها برای حصول اطمینان از این است که دو سازمان
اهمیت یکسانی برای سرمايهگذاري مشترک قائل میباشند
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تئوریهای نهادی مبین این موضوع است که سازمانها،
ساختارهای اجتماعی هستند و ساختارهای سازمانی
آنها در واکنش به تعهدات و ویژگی های شرکت و هم
چنین اثرات و محدودیتهای محیط خارجی ابزارهای
انطباقپذیر میباشند[ .]1تئوری نهادی نوین که دارای
منشاء جامعهشناختی قوی است ،بحث های خودش را بر
این تصور که سازمانها براساس پذیرش فشارهای نهادی
اجباری ،هنجاری و تقلیدی به طور اجتماعی مشروعیت،
منابع و بقا کسب می کنند ،مطرح میکند .بنابراين تئوري
نهادي ،نقش زمينه نهادي را در تصميمهاي سازماني
پررنگ ميكند و اينكه سازمانها از زمينه نهادي با فشار
مواجه هستند تا با محيط انطباق يابند .بنابراين مطابق با
تئوري نهادي ،از انگيزههاي ورود به اتحادهاي راهبردی
بينالمللي ،انطباق با سياستها و مقررات دولت ميزبان
مانند الزامات صادرات ،ماليات ،مالكيت و غيره است
[.]15هر كدام از اين تئوريها محدوديتهايي دارند و به
تنهايي نميتوانند انتخاب مناسب متحد تجاري را تضمين

 )3معيارهاي انتخاب متحد تجاري
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استقرار ،يعني روابط و وابستگيهاي متعدد در سطوح
سازماني و بين فردي كه نتيجه اجزا ،فعاليتها و تاريخچه
سازمان است .بنابراين تعيين فرصتهاي اتحاد و وجود
شركاي بالقوه ،نتيجه استقرار (روابط و وابستگيهاي)
سازمان است .سازمانها در محيط شان مستقر هستند و
شبكهاي از ساير بازيگران به هم مرتبط بر راهبردهاي
تعيين شريك آنها اثر ميگذارد .بنابراين انتخاب شريك
هميشه براساس چارچوب مرجع است نه فرضيات خيالي.
موقعيت شبكه راهبردی در فرآيند انتخاب شريك ،نقش
مهمي را ايفا ميكند .بنابراين انتخاب بهينه شريك بايد
در بستر و زمينه هر شركت انجام شود و محدوده استقرار
شركت به انتخاب بهتر شريك كمك ميكند[ .]20مطابق با
ديدگاه روانشناسي جامعه ،جستجو و انتخاب متحد راهبردی
يك فرآيند اجتماعي انساني است .بنابراين فاكتورهايي مانند
اعتبار ،شهرت ،ارتباطات احساسي بين افراد و وابستگيهاي
شخصي نقش مهمتري را از ساير فاكتورها در انتخاب
شريك ايفا ميكند .بنابراين انتخاب بايد برمبناي فردي
انجام گيرد نه عقالنيت اقتصادي.

كنند .بنابراين تركيبي از اين نظریه ها ميتواند چارچوب
محكمتري را فراهم كند.
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و در موقعیتهای یکسانی از قدرت چانه زنی ،قرار دارند[.]2
آدلر 1و هاالواچك 2در سال  ،1976معیارهایی که در
زمینه سرمایه گذاریهای مشترک نوآوری محصول بین
سازمانهای بزرگ و کوچک استفاده ميشود را استخراج
كردند .اين فهرست شامل سيستم بازاریابی /توزیع
سازمانيافته ،اندازه مناسب نیروی فروش ،اهميت و تصویر
برای مشتری خاص ،فن آوری قابل بهبود ،حداقل منابع مالی
موجود و اندازه نسبی شرکت بود كه اين فهرست رتبهبندي
نشده بود و هيچ نشانهاي از اهميت نسبي يا فركانس استفاده
معيارها ارائه نميكرد .با اين وجود یک تصویر کلی از انتخاب
شریک در یک زمینه خاص را فراهم ساخت[.]2
تاميلنسون و تامپسون در سال  ،1977با  40نفر از مديران
اجرايي ،مدیران و عالیرتبههای دولتی که از شرکای
مکزیکی و کانادایی درگیر در سرمایه گذاریهای مشترک
بينالمللي بودند ،مصاحبهای را انجام دادند .سازمانهای
مکزیکی به دنبال شرکای کانادایی بودند كه داراي منابع
مالی ،تکنولوژی و تجربه در کاربرد آن ،اعتبار و دید
بينالمللي ،تعهد به سرمایهگذاریهای مشترک بينالمللي،
تجربه بينالمللي ،عمق مدیریت و توانایی ارتباط برقرار
کردن با مکزیکیها باشند .از سوی دیگر ،کاناداییها به
دنبال شرکای مکزیکی بودند كه دارای موقعيت مالی،
سازگاری كسب و كار ،اهداف مشترک ،توانایی در مذاکره
با دولت و داراي اصول اخالقی سازگار باشند .اين مطالعه
هيچ متغير موقعيتي را پيشنهاد نميدهد و هيچ رتبهبندي
يا اهميت نسبي معيارها را بيان نميكند .ولي نتایج مطالعه
پیشنهاد ميدهد که سازمانها در مراحل متفاوتی از توسعه
ممکن است وارد اتحادها شوند که هر کدام به دالیل
مختلف و همچنین با معیارهای انتخاب متفاوتی این کار را
انجام میدهند[.]2همچنین ذکر شده است که انتخاب یک
شریک خوب به شدت به توافق هدف بین شرکا ،حمایت
از سلسله مراتب مدیریتی شرکا و سطح سازگاری فرهنگی
بستگی دارد[.]21آوادزي 3در سال  1987در بررسي مربوط
به  40سرمایه گذاری مشترک بينالمللي ساخت در ایالت
متحده امریکا ،نتیجه گرفت که یک رابطه مثبت بین ۴

معیار انتخاب وجود دارد:
 .1مک ّمل بودن منابع
 .2همکاری گذشته بین شرکا
 .3مرتبط بودن كسب و كار شرکا و
 .4مرتبط بودن كسب و كار شرکای خارجی و
سرمايهگذاريهاي مشترك بينالمللي و عملکرد آنها.
او هیچ متغیر موقعیتی را ارائه نکرد و تعریف برخی از عناصر
مانند "مکمل بودن منابع" را به تفسير پاسخدهنده واگذار
نمود[.]2
این مطالعات اولیه ،از نقطه نظر  ۳بعد اصلی قابل نقد
ميباشد.
اوال :نمونهگيري غالبا بر مبنای روشهای سهل در
موقعیتهای کامأل خاص انجام شده است که این موضوع
مانع از قابليت تعميم نتايج ميشود.
ثانیا ،کمبود متغیرهای موقعیتی و تمرکز معنادار معیارها و
تعاریف ،برخی از نتایج را بیمعنا مینماید.
ثالثا ،روشها و شاخصهاي مورد استفاده براي اندازهگيري
وجود و فراواني معيارها بسيار ساده است و در برخی از موارد
اصال وجود ندارد.
به اين داليل ،اين مطالعات پيشنهادهاي کلی در خصوص
معیارهايي كه سازمانها براي انتخاب شريك استفاده
ميكنند فراهم ميكند نه يك جواب قطعي و معين.

 )2-3فهرستهاي مرتب شده :معیارهاي
اقتضايي از لحاظ موقعیت و تناسب همکاری

گرينگر 4در سال  ۱۹۹۱با توجه به نواقص مطالعات قبلی،
با مطالعه سرمایهگذاریهای مشترک بينالمللي آمریکایی،
توانست مهمترین مطالعه معيارهای انتخاب شریک و یا
م ّتحد تجاري را تا به امروز توسعه دهد.
مطالعات وی در حقیقت ،یک تحول کامل از استخراج
اكتشافي معيارهاي رتبهبندي نشده به سوی مطالعاتی
است که در آنها معیارهاي به خوبي تعريف شده به صورت
طبقهبندی شده يا در نوعشناسيها (تيپولوژي) استفاده
ميشوند كه به آنها معني و ارزش عملي موقعيتي ميدهد.
گرينگر پیشنهاد داد که معیارهاي انتخاب شریک و یا م ّتحد
1. Adler
2. Hlavacek
3. Awadzi
4. Geringer
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5. Al Khalifa
6. Peterson

1. Glaister
2. Arinõ
3. Cavusgil
4. Evirgen
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میتواند از طریق نوع شناسی به صورت صرفهجويانهاي
تعريف شود .او پیشنهاد داد که معيارها به دو طريق "مرتبط
با وظيفه" و يا "مرتبط با شریک" ،شناسایی شوند[.]9
معیارهاي مرتبط با شریک و یا م ّتحد ،آنهایی هستند که با اثر
بخشی و كارايي همكاري شرکا ،همراه میباشند .همچنين
معیارهاي مرتبط با شریک ،تنها زمانی مورد استفاده قرار
ميگيرند که شریک و یا م ّتحد در کار متعهد و درگیر باشد
و اين معيارها سودمندي مشارکت آن شریک خاص را بیان
مينمایند.معیارهاي مرتبط با وظیفه ،به مهارتهای عملیاتی
و منابعی که يك م ّتحد براي موفقیت رقابتی به آن نیاز
دارد ،اشاره دارند .به بیانی دیگر ،معيارهای مرتبط با وظیفه،
آنهایی هستند که به صورت خاص برای موفقیت سرمایه
گذاری موردنظر صرف نظر از شركاي بالق ّوه ،الزم میباشند.
گرينگر بیان نمود که اهمیت اين معيارها در فرایند انتخاب،
مشروط به درک اهمیت آنها در موفقیت سرمايهگذاريهاي
مشترك بينالمللي ،مشکل توسعه داخلي آنها و موقعیت
شركت مادر با توجه به معیارهای موفقیت فردي ميباشد.
نتيجه اصلي تحقيق گرينگر ،نوع شناسي اشاره شده براي
مرتبسازي معيارها بود.گاليستر 1در سال  ،1996با هدف
آزمایش نوعشناسی گرينگر در زمینه اتحادهای انگلستان
با سازمانهای اروپای غربی به جستجو و مطالعه پرداخت.
او به این نتیجه دست یافت که  ۳معیار مهم دانش
بازار محلّی ،کانالهای توزیع و دانش و فرهنگ محلّی،
معیارهای مربوط به وظیفه میباشند .او بر این باور است
که ،این معيارها به شکل نزدیکی با انگيزههاي راهبردی
سازمانها در ارتباط میباشند .در نتیجه ،از ایده گرينگر
در مورد فاکتورهای اقتضايي مربوط به وظیفه ،حمایت
مینماید .عالوه بر این ،او دریافت که معیارهاي مربوط به
شریک ،به شکل سازگاري در بیشتر حالتهای کلی قابل
استفاده ميباشد .در نتیجه از نوع شناسی و استداللهاي
گرينگر حمایت مینماید[ .]19همچنين دونگ و گاليستر
در تحقيق مشابهاي در سال  2005به بررسي معيارهاي
انتخاب متحد تجاري بينالمللي توسط شركتهاي چيني
پرداختند و نتايج مشابه تحقيق سال  1996بدست آمد كه

معيارهاي مرتبط با وظيفه با انگيزههاي راهبردی ورود به
اتحاد همبستگي دارند و معيارهاي مرتبط با شريك جدا از
انگيزههاي راهبردی مطرح هستند[ .]5آرينو 2و همكاران در
سال  ،1997تاثير معيارهاي انتخاب شريك بر اعتمادسازي
در سرمايهگذاريهاي مشترك بين شركتهاي روسي و
اروپاي غربي را بررسي كردند .مطالعه كيفي مشخص كرد
كه وقتي يك متحد روسي انتخاب ميشود ،معيارهاي
مرتبط با وظيفه كم اهميت تر از معيارهاي مرتبط با شريك
است .بنابراين از ديدگاه گرينگر درخصوص اهميت زمينه
راهبردی اتحاد پشتيباني ميكند و اينكه اهميت نسبي
معيارهاي انتخاب متحد بايد به صورت اقتضايي و از طريق
متغيرهاي همراه با زمينه راهبردی اتحاد تعيين شود [.]19
كاوسجيل 3و اوريگان 4در سال  ،1997بر اساس نوع شناسی
گرينگر یک سیستم خبره روشمند را برای انتخاب شریک
توسعه دادند .معیارهاي مربوط به شریک به  ۶زیر مجموعه
تقسیم ميشود:
 .۱مشخصات شریک و م ّتحد  .۲سازگاری كسب و كار
محرک  .۴تعهد  .۵قابلیت اطمینان و  .۶حفاظت
.۳انگیزه و ّ
از حقوق مالکیت معنوي
معیارهاي مرتبط با وظیفه نيز به  ۶بخش زیر تقسیم
میشود:
 .۱منابع مالی .۲منابع بازاریابی  .۳خدمات مشتری  .۴منابع
فني و تحقيق و توسعه  .۵منابع سازمانی و  .۶منابع تولید
(داراييها و تسهيالت توليد ،نيروي كار و انگيزشهاي
دولت براي توليد داخلي) .
اگرچه محققان ،اعتبارسنجی این موارد را مهم میدانند،
ولی آنها هیچ گزارشی از نتایج آزمون سیستم ارائه ندادهاند.
با این حال ،این چارچوب مختصر و به خوبیتعریف شده،
سناریوی انتخاب شریک یا م ّتحد را کامال تحت حیطهی خود
در آورده است و ارزش عملي نوع شناسی گرينگر را نشان
داده است[ .]4الخليفه 5و پيترسون 6در سال  1999مطالعه
دیگری را برای بکارگیری نوع شناسی گرينگر انجام دادند
که در آن  42سرمایه گذاری مشترک بينالمللي ساخت در
بحرین را مورد بررسي قرار دادند .آنها بين معيارهاي مرتبط
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با وظيفه و معيارهاي مرتبط با شريك تمايز قائل شدند و
وجود معيارهاي مرتبط با شريك به صورت سازهاي جدا
توسط تحليل عاملي تاييد شد .همچنين آنها دریافتند که
معیار انتخاب بکار گرفته شده توسط مديران ارشد ،به شکل
گستردهای تابعی از اندازه و تجربه سازمان و آموزش و
تجربه مديران ارشد آن ميباشد .سازمانهای بزرگ ،اهمیت
کمتری براي هر دو نوع معيارها قائل هستند و سازمانها
و مديران ارشد با تجربه باالتر ،بیشتر بر معیارهای مرتبط
با شريك تمرکز دارند تا معیارهای مرتبط با وظیفه[.]2تات
اوغلو 1در سال  2000به بررسي سرمايهگذاريهای مشترک
بينالمللي بین سازمانهای توسعه یافته مانند اروپا ،آمریکا و
انگلستان و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه پرداخت.
تات اوغلو ،دریافت که سازمانهای اروپایی ،انگلیسی و
آمریکایی ،اهميت تقريبا یکسانی به معيارهاي انتخاب
میدهند.
مهمترین معيارهاي مرتبط با شریک در تحقيق او عبارتاند از:
 .۱دانش بازار محلّی  .۲اعتماد بین مدیران ارشد  .۳اعتبار و
شهرت شرکا و  .۴سازگاری تیم مدیریت ارشد.
همچنین تات اوغلو پیشنهاد داد که مهمترین معیار مرتبط
با وظیفه شامل:
 .۱دسترسی به دانش بازار محلّی  .۲دسترسی به دانش
فرهنگ بومی و  .۳دسترسی به کانالهای توزیع
میباشند[.]22
توجه به این نکته که تات اوغلو معيارها را به  ۲دسته طبقه
بندی کرد حایز اهمیت ميباشد و به نظر میرسد که با
تعاریف گرينگر در سال  ۱۹۹۱متناقض ميباشد .بنابراین،
معیارها به خودی خود معتبر میباشند ولی در طبقه بندی این
چنین نميباشد .علی رغم نواقص فوقالذکر ،این مطالعات،
هم ارزش واقعی و عملي و هم شهرت علمی کارهای
گرينگر را تایید مینمایند .اگرچه بسياري از مطالعات ديگر
به صورت مستقيم كار گرينگر را مرجع قرار ندادهاند اما با
ترمينولوژي متفاوت به نتايج مشابهاي رسيدند .اساسا ،کار
گرينگر دو پیشنهاد عمده را مطرح می کند:
 .۱سازمانها مجموعه معيارهای مستقل زمینهای که در

سطح جهانی قابل استفاده اند را برای تعیین اینکه آیا
میتوانند به شکل اثربخشی با شریک پیشنهادی کار کنند
یا خیر را مورد ارزیابی قرار ميدهند.
 .۲سازمانها به دنبال شرکایی هستند که یا دارای
مهارتهای خاص مكمل ،یا دارای دانش و منابع مورد
نياز آنها هستند و یا به دنبال ترکیب منابع آنها با منابع
خود در قالب یک سرمایه گذاری خاص ميباشند .ساير
مطالعات موازي نيز اغلب به اين ايدهها با عبارت «تناسب»
ارجاع ميكنند .براي مثال دوما و سايرين ،تناسب سازماني و
تناسب راهبردی را مطرح ميكنند و ميگويند كه بهينهسازي
معيارهاي جداگانه كم اهميتتر از دستيابي به اين تناسبها
است  .با تعریف آنها ،تناسب سازماني معادل با معيارهاي
مرتبط با شريك و تناسب راهبردی معادل معيارهاي مرتبط
با وظيفه ميباشد .اين نتيجه يك تصريح و تكرار مستقل از
2
كارهاي اوليه گرينگر با يك ادبيات متفاوت است[ .]6الرام
در سال  ،1995یک سری خطوط راهنمای اصولی را برای
توسعه مشارکتی خريد ارائه نمود .در این فرآیند ،انتخاب
شریک و یا م ّتحد با تعیین معيارهای انتخاب آغاز میگردد.
سپس نوبت به شناسایی شرکای بالق ّوه میرسد .مسائلی که
معموال ارزيابي ميشوند عبارتند از[:]8
 .۱سازگاری فرهنگی سازمانها
 .۲برنامههای طوالنی مدت تامین کنندگان براي توسعه،
ادغام و یا تغییر در تمرکز كسب و كار
 .۳ثبات مالی سازمان
 .۴توانایی طراحی  /تکنولوژی
 .۵سازگاری مدیریت ارشد
 . ۶مکان تسهيالت تولید و تمايل برای تغيير مكان و
توسعه آنها
 .۷محتوای قوانین محلّی ،تعرفهها و دیگر مسایل تجاری
در خصوص شرکای خارجی
 . ۸بازدید از کارخانه به منظور تایید اینکه آیا امکانات آن،
انتظارت را برآورده میسازند یا خیر.
بعد از انتخاب شرکای بالق ّوه ،آنها باید مورد ارزشیابی قرار
بگیرند .انتخاب مورد نظر ،بر اساس در دسترس بودن،
1. Tatoglu
2. Ellram
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1. Littler
2. Leverick
3. Hoffman
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کیفیت و تناسب کلی درك شده آن شریک ميباشد.
به طور مشابه ،ليتلر 1و لوريك 2در سال  ،1995در یک روش
وسیعتر ،به منظور فهم ایجاد و پیش زمینههای موفقیت
برای مشارکت در تولید محصوالت جدید در انگلستان
به مطالعه پرداختند .آنها دریافتند که توجه دقيق برای
انتخاب شرکا ضروری است .به طور خاص ،پاسخ دهندگان
در مطالعه موردی آنها ،اشاره داشتند شرکایی که تناسب
فرهنگی داشته باشند ،دارای توان و دانش مكمل باشند
و تجربه همکاری با آنها وجود داشته باشد ،برای همکاری
4
ترجيح دارند[ .]16مطالعهای دیگر توسط هافمن 3و شالسا
در سال  2001با یک نظرسنجی در اتریش انجام شد .آنها
ادعا کردند که شركتهاي كوچك تا متوسط ،ممکن است
بر اساس  ۴فاکتور به ترتیب اولویت ،شریک انتخاب كنند:
 .۱وجود اعتماد .۲ ،منابع ،استراتژی و مشاركت مكمل
 .۳برتری شریک در همكاري و  .۴توافق بر روی ارزشهاي
بنيادين و فرهنگ.
در اين مطالعه ،مديران معيارهاي اعتماد و مكمل بودن را
در باالترين اهميت قرار دادند و توافق فرهنگي در اهميت
كمتر .اما تنها معیار «منابع ،استراتژي و مشاركت مکمل»
در تحلیل فاکتورهای واقعی موفقیت نقش داشته است.
بنابراين هافمن و شالسا نتيجه گرفتند كه شركتهاي
كوچك تا متوسط بايد به دنبال شركايي باشند كه توان
مشاركت در منابع تكميلي خاص را داشته باشند .کماهمیت
بودن شاخص فرهنگ احتماال به این خاطر است که
همکاریهای بینالمللی در این مطالعه نبوده است[ .]13در
یک مطالعه کامال متفاوت ،هيت و همكاران در سال 2000
بر معیارهای انتخاب که توسط سازمانها در بازارهای
توسعهیافته مانند کانادا ،فرانسه و آمریکا و بازارهای نوظهور
مانند مکزیک ،لهستان و رومانی ،استفاده شده بود ،متمرکز
شدند .مطابق با يافته آنها سازمانها در بازارهای نوظهور
در مقایسه با سازمانها در کشورهای پیشرفته ،تمایل به
تاکید بر دارايیهای مالی ،تواناییهای تکنیکی و فنی،
دارايیهای ناملموس و تسهیم دانش ویژه (تخصص) دارند.
در مقابل ،سازمانها در بازارهای توسعه یافته بیشتر از

بازارهای نوظهور ،تمایل به تاکید بر شایستگیهای منحصر
به فرد و دانش و دسترسی به بازار محلّی دارند .توضيح اين
تفاوت در اين است كه سازمانها در بازارهای توسعه یافته
و سازمانها در بازارهای نوظهور ،به دالیل متفاوتی وارد
اتحادها میگردند .عموم ًا ،سازمانها در بازارهای توسعه
یافته به دنبال دانش و منابع محلّی میباشند ،در حالیکه
سازمانها در بازارهای نوظهور ،به دنبال دانستن چگونگی
(دانش فني) مسایل تکنیکی و فنی و مالی هستند .بنابراين
يافتههاي آنها ،تعجب برانگيز نيست و از ديدگاههاي
يادگيري سازماني و منبع محور براي شكلگيري اتحاد
حمايت ميكند[.]12
مطالعه دیگری که به دنبال نمایش معيارهای متفاوت
توسط سازمانها در فرهنگهای متفاوت ميباشد ،مطالعه
 Dacinو همكاران در سال  1997ميباشد .آنها به بررسی
این موضوع پرداختند که آیا سازمانهای آمریکایی و کرهای
از معيارهای متفاوتی استفاده مینمایند و یا خیر .از تعدادی
از مديران ارشد سازمانها در هر کشور ،خواسته شد تا 14
معیار انتخاب را رتبهبندی نمایند ۵ .معیار باالی سازمانهاي
کرهاي عبارت بودند از:
 .۱تواناییهای تکنیکی و فنی  .۲میزان جذابیت صنعت
 .۳مهارتهای خاص که ميتوان از شریک آموخت
 .۴تمايل به تسهیم دانش ویژه (تخصص) با دیگران و
 .۵قابليت فراهم سازي محصوالت و خدمات با کیفیت[.]5
ی عبارت بودند از:
 ۵معیار باالی سازمانهاي آمریکای 
 .۱دارايیهای مالی  .۲قابليتهاي مدیریتی  .۳قابليت
فراهمسازي محصوالت و خدمات با کیفیت  .۴قابليت
تکمیل تواناییها و  .۵شایستگیهای خاص و منحصر به فرد.
او نتیجهگیری کرد که معیارهای متفاوتی که هر فرهنگی
به دنبال آن ميباشد ،انتخاب شرکای مناسب را زمان بر و
مساله ساز خواهد ساخت .همچنین وی پیشنهاد کرد که،
سازمانها هم در مورد معیار مطلوب خود و هم معیارهایی
که دیگر سازمانها به دنبال آن میباشند ،بايد آگاه باشند.
بروثرز 5و همكاران در سال  ،1995معیارهای قبلي انتخاب
شریک را در یک چارچوب تحلیلی عملي برای مدیران
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خالصه كرده است ،که آن را ( 4 Csچهار سي) میخوانند:
 .۱مهارتهای مكمل  .۲فرهنگهای مشارکتی  .۳اهداف
سازگار و  .۴سطوح متناسب ریسک[.]3
مدكاف 1در سال  ،1997معيارهای انتخاب قبالً تحقيق شده
را در  ۵گروه عملي خالصه نمود:
 .۱تناسب راهبردی  .۲قابليت م ّتحد  .۳سازگاری عملیاتی
 .۴متعهد بودن به شریک و اهداف راهبردی او  .۵وجود
ترتيبات کنترلي مناسب[.]18لو 2در سال  ،1998به بررسي
 500سرمايهگذاريهاي مشترك بينالمللي ساخت (توليد)
در  5استان چین پرداخت كه هركدام سه سال يا بيشتر
مشغول فعاليت بودهاند .او به بررسي معيارهاي شركتهاي
چيني در انتخاب متحد تجاري پرداخت و از سه دسته معيار
براي ارزيابي متحد تجاري استفاده كرد:
 .1ويژگيهاي راهبردی .2 ،ويژگيهاي سازماني و
 .3ويژگيهاي مالي.
ويژگيهاي راهبردی معادل معيارهاي مرتبط با وظيفه يا
تناسب راهبردی درنظر گرفته شده است و ويژگيهاي
سازماني معادل معيارهاي مرتبط با شريك يا تناسب
سازماني .ويژگيهاي مالي نيز معادل تناسب مالي و شامل
زيرمعيارهاي كنترل هزينه ،تخصيص سرمايه و مديريت
داراييها [ .]17لو دريافت كه ويژگيهاي راهبردی شريك
خارجي شامل قابليت تكنولوژيك ،قدرت بازار خارجي و
تخصص بازاريابي بينالمللي و ويژگيهاي سازماني شريك
شامل مهارتهاي مديريتي و شهرت سازماني به صورت
مثبتي با عملكرد سرمايهگذاريهاي مشاركتي بينالمللي
همبسته است .در مقابل ،مشخصات مالي براي شركاي
چيني مهم نميباشد[ .]17با تمرکز بر مشابهتهای شریک
و م ّتحد ،هاريگان 3در سال  ،1988دریافت که اگر شرکا،
فرهنگها ،اندازهها ،تجربههای سرمايهگذاري ،داراییها
و (در صورت موضوعيت داشتن محصوالت ،بازارها و
تکنولوژیهای مشابهاي) داشته باشند ،اتحاد آنها دوام
بيشتري خواهد داشت .همچنين عنوان كرد كه اعتماد نقش
مهمي در عملكرد سرمايهگذاريهاي مشترك بينالمللي
دارد[.]11

 )4جمع بندي

در بخش قبل مالحظه کردیم كه معيارهاي مختلف و با
اهميت نسبي متفاوتي در انتخاب متحد تجاري استفاده
ميشود و اهميت نسبي معيارها بايد با توجه به شرايط اتحاد
تعيين شود .در این قسمت به عنوان جمع بندی از ادبیات
بررسی شده ،مدلی براي انتخاب متحد تجاري پیشنهاد شده
است .بدیهی است مدل مذکور صرفا مدل پیشنهادی از
مرور ادبیات است و برای استفاده در یک پژوهش مستقل
و یا مورد واقعی ،نیاز به بومی سازی و اعتبار سنجی دارد.
در این مدل معیارهای انتخاب همکار به دو دسته معيار
کالن تقسیم شده است؛ دسته اول به منابع و توانمنديهاي
مكمل ميپردازد و دسته دوم ،تناسب سازماني با متحد
تجاري را مورد توجه قرار ميدهد .اهميت نسبي هريك
از اين معيارها بايد با توجه به شرايط و انگيزههاي اتحاد
تعيين شود .مدل پيشنهادي براي معيارهاي انتخاب متحد
راهبردی در شكل ( )1نشان داده شده است.

شكل ( .)1مدل پيشنهادي معيارهاي انتخاب متحد تجاري
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