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Abstract 
Strategic alliances have gained considerable attention, both among strategic management 

researches and across managerial decisions in business companies. Despite of this popularity, 

the failure rate of strategic alliances is high and theoretical literature has being sought the 

reason in governance mechanism and structure of alliances, especially with focus on 

organization design and challenges facing the requirements of structural frameworks. 

Scholarly researches on alliances' structure have a considerable growing in recent decades, 

both in quantity and in variety, but scattered findings and confined viewpoints are limited the 

impact of these studies. Current research, using systematic literature review, is tried to 

summarize, classify, and do content analyze on the literature to offer a holistic perspective 

about structure in alliances, and provide a space for deeper understanding of structural 

framework in theoretical aspects, as well as, a more effective understanding in practical field. 

Findings from this systematic literature review showed that three theoretical gaps, including 

neglecting to institutional requirements of the environment, asymmetry and divergence 

between alliance partners, and interaction and reciprocal relationship between structural 

frameworks are the most important issues that should be addressed in response to what, why 

and how of the designing of alliance governance. 

 

 

Keywords: Strategic alliances, Strategic alliances structure, Alliance governance, Systematic literature 

review. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Corresponding Author: Seyed Hosein Jalali E-mail: Jalali.sh@ut.ac.ir   



 4931اسفند  41و  41، استراتژیک مدیریتالمللی کنفرانس بین پنجمین
 

 

 مند بر ادبیات الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیکمرور نظام

 ، تهران، ایرانکاندیدای دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانـ * سید حسین جاللی

 مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانپور ـ استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده طهمورث حسنقلی

 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمدیریت بازرگانی استادیار، گروهعلی حیدری ـ 

 ، تهران، ایراندانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی ،سید محمد اعرابی ـ استاد، گروه مدیریت بازرگانی

 79 - 111صص. 

 چکیده 

حوزه  های دانشگاهیِپژوهشدر توجهی هم شایان سهم اتحادهای استراتژیک  با مرور زمان،
با . اندهای تجاری به خود اختصاص دادهبنگاه ارشد تصمیم مدیراندر مدیریت استراتژیک و هم 

شکست اتحادهای استراتژیک همچنان بسیار زیاد است و پیشینه میزان این اقبال روزافزون، وجود 
در طراحی  ،ویژهرا در الگوی اداره و سازماندهی اتحاد و به هاترین علت این شکستاصلی ،نظری

 داند. مطالعات دانشگاهیهای مرتبط با اقتضائات الگوی ساختاری آنها میساختار اتحادها و چالش
 یساختار اتحادها داشته، اما پراکندگ نسبت بهشایان توجهی کمیّت و تنوع  ،در دو دهه گذشته

این پژوهش در است. کرده گذاری مطالعات را محدود دامنۀ تأثیر ،محققان برخی ها و نگاهیافته
ی و بندسازی، دستهمند و خالصهکارگیری رویکرد مرور ادبیات نظامبا به کهاست شده تالش 

ای نسبت به موضوع ساختار در مطالعه، دیدگاه یکپارچهدر دست تحلیل محتوا درباره پدیده 
ختاری تر الگوی ساو با پرداختن به زوایای گوناگون این پدیده، زمینه درک عمیقشود حادها ارائه ات

مند های مرور ادبیات نظامیافته .آیدفراهم  ،تر از جنبه کاربردیمؤثراتحادها از جنبه نظری و فهم 
رایی و واگ توجهی به اقتضائات نهادی محیط، عدم تقارنشامل بی ،دهد سه شکاف نظرینشان می

ه ترین مسائلی هستند کمهم ،کنش الگوهای ساختاریمیان طرفین اتحاد و رابطه متقابل و برهم
 .ردکباید برای پاسخ به چیستی، چرایی و چگونگی در طراحی الگوی ساختاری اتحاد به آنها توجه 

 
 

 اتینظام حاکم بر اتحاد، مرور ادب ک،یاستراتژ یساختار اتحادها ک،یاستراتژ یاتحادها کلیدواژه:

   مند.نظام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  E-mail: Jalali.sh@ut.ac.ir سید حسین جاللی نویسندۀ مسئول:* 



 المللی مدیریت استراتژیکپنجمین کنفرانس بین 89

 

 مقدمه

شود و تشدید وکار امروز با کلیدواژگانی نظیر عدم قطعیت، نوسان، ابهام و تغییرات بنیادین توصیف میفضای کسب

و  های همکارانهگیر تبدیل شده است. در این شرایط، اتخاذ استراتژیها به یک واقعیت همهرقابت در همه جنبه

سازمانی در قالب اتحادهای استراتژیک، کارآمدترین شیوه برای خلق ارزش و دستیابی به مزیت های بینشارکتم

 بنگاه چند یا دو میان داوطلبانه هایتوافق (. اصطالح اتحاد استراتژیک به1111رقابتی است )لومینائو و مالهوترا، 

)لوی،  اشاره دارد خدمت یا محصول عرضه منظوربه منابع گذاریاشتراک به و تبادل برای مستقل هویت دارای

( اتحادهای استراتژیک را راهی برای بهبود جایگاه 1111آیرلند، هیت و ویدیانات ) .(1111چایلد و خانا، هانس

هایی که اقدام به اتحاد را در دستور کار خود قرار دانند. سازمانرقابتی و دستیابی به سطوح باالتری از عملکرد می

دنبال آنند تا با به اشتراک گذاردن مجموعه منابع در اختیارشان، کاراییِ استفاده از منابع موجود را دهند، بهیم

 (.1117، کِر و ملویتهای جدید خلق کنند )هوتهایی هم برای کسب منابع و قابلیتافزایش دهند و بتوانند فرصت

وناگون گیرد. محققان گت نمیئراتژیک تنها از یک عامل نشبا این حال، اقبال روزافزون به تشکیل اتحادهای است

دالیل  ،مبادله، دیدگاه مبتنی بر منبع یا نظریه نهادی ـبا اتخاذ رویکردهای نظری متفاوت نظیر رویکرد هزینه 

 ان بهتواند که از آن جمله میها به سوی اتحادهای استراتژیک برشمردهمتفاوت و متنوعی را برای حرکت سازمان

( افزایش کارایی، 1111(، صرفه به مقیاس )کالین و همکاران، 1119دستیابی به منابع مکمل )وانگ و زاجاچ، 

(، مشروعیت بخشی به حضور در بازارهای خارجی و 1112ها، تسهیم ریسک )کانترکتور و روئر، کاهش هزینه

 کرد.( اشاره 1110های دولتی و محلی )لین و دارنال، تسهیل ارتباط و همکاری با سازمان

ها جذابیت دارد، امکان خلق ارزشی است که سازمان به تنهایی آنچه در اتحادهای استراتژیک برای سازمان

تأیید این کارکرد مهم برای  راستا باهم(. شواهد تجربی 1112قادر به دستیابی به آن نیست )کریشنان و همکاران، 

رینی آفزش بدون توجه به روابط میان طرفین اتحاد و چگونگی نقشاتحادها، به این نکته اذعان دارد که خلق ار

های تجربی درباره (. با وجود گزارش1111پذیر نیست )آدگبسان و هیگینز، امکان ،یک در فرایند خلق ارزش هر

گیری اتحادهای منافع حاصل از شکلدر خصوص مکرری که  هایشده در بستر اتحادها و استنادارزش خلق

سازمانی بسیار زیاد است و علت های بینشکست و عدم موفقیت این نوع همکاریمیزان استراتژیک وجود دارد، 

چالش  ،اصلی در پدیدارشدن چنین وضعیتی را باید در مدیریت اتحادهای استراتژیک جست که بنابر عقیده محققان

آید )آیرلند، هیت و ویدیانات، ای نامکشوف به شمار میحیث تحقیقاتی پدیدهاصلی کارآمدی اتحادهاست و از 

1111.) 

گیرندگان و مدیران اتحادهای استراتژیک برای دستیابی به سطوح قابل قبولی از عملکرد باید با سه تصمیم

ذار است. گتأثیریز ن ی دیگرهاها، بر پرسشاز این پرسشیک ها و پاسخ آنها به هر که واکنش شوند پرسش مواجه
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گیری اتحاد و اقداماتی که باید در بستر اتحاد رخ دهد را به چیستی اتحاد پاسخ دهند و هدف از شکل باید آنها ابتدا

کننده حد و حدود اتحاد است و پس از آن، باید به پرسش از کیستی اتحاد یا مشخص کنند. پاسخ به چیستی تعیین

راتژیک پاسخ داد. این پرسش همه ابعاد مربوط به انتخاب شریک، ارزیابی و شرکا و طرفین حاضر در اتحاد است

گیرد. در نهایت، پرسش سوم به چگونگی اختصاص دارد و های طرفین را دربرمیمذاکره، توافق و تعیین مسئولیت

مواردی  ایرسو گیری، رویه تخصیص منابع ها، روال تصمیمبه سازوکارهای ساختاری اتحاد، نحوه سازماندهی فعالیت

ه شد(. تحقیقات منتشر1111دارند )لی و همکاران،  ریشه که در الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیککند اشاره می

العات بندی کرد. مطدر دو دسته کالن طبقه ،و انتشاراجرا توان به اعتبار زمان اتحادهای استراتژیک را میدر زمینۀ 

گیری اتحاد، گزینش های شکلمحرکجنبۀ این پدیده از به عمدتاً  ،کاتحادهای استراتژیدر خصوص رو پیش

و به دو پرسش چیستی  اندکردهشرکا، مذاکره و دستیابی به توافق و تصمیم برای مشارکت یا عدم مشارکت توجه 

ی گوناگون، هاگیری اتحادهای استراتژیک در زمینهوردهای شکلآتدریج و با پدیدارشدن رهاند. بهو کیستی پرداخته

نشئت گرفته سوی مدیریت عملکرد اتحادها، مسائل فرهنگی و اجتماعی دامنه توجه مطالعات در این حوزه نیز به

 گویی به پرسش سوم یا چگونگیاز همکاری میان دو یا چند سازمان معطوف شده است و محققان نسبت به پاسخ

اند دام کردهدهند، نیز اققرار می تأثیرگیری درباره الگوی ساختاری و مقتضیاتی که ساختار اتحادها را تحت تصمیم

طور ساختاریافته توجه مطالعاتی که در دو دهه گذشته بهشایان حجم اما با توجه به  (.1112)گومز، بارنز و محمود، 

ندهای تصمیم آیآیند و پسپیشجنبۀ اند یا اتحادهای استراتژیک را از به بررسی دو پرسش نخست اختصاص یافته

 ایطور پراکندهبه ،مسئله الگوی ساختاری اتحاد ،اند؛ موضوع اداره اتحادها و در رأس آنکردهبرای اتحاد بررسی 

وناگون را های گو یافته هاتوجه محققان قرار گرفته و این پراکندگی دستیابی به اجماع نظری میان نظردر کانون 

ه شد های منتشرو پژوهش هاهوجو میان مقال(. جست1112 زاجاچ، و ولگزوگن است )آلبرث،کرده با چالش مواجه 

وجود الگوهای مفهومی و شواهد تجربی متعدد، با دهد نشان می ،الگوهای ساختاری اتحادهای استراتژیکدر زمینۀ 

های گیریجهت از مندمند به این حوزه موضوعی نپرداخته است. مرور نظامای در قالب مرور ادبیات نظامهنوز مطالعه

پیشبرد  پژوهشگران را با سیر همبندی کند. این جمعمی ای ارائهیکپارچه بندیجمعپژوهشی در یک حوزه علمی 

از جنبه  و هم سازدمیهای تحقیقاتی را برای انجام تحقیقات آتی روشن و فرصتکرده نظری پدیده مدنظر آشنا 

گیرندگان اتحادهای استراتژیک کمک کند تا ضمن اطالع از توسعه علمی به مدیران و تصمیمتواند میکاربردی 

دهند، قرار می تأثیرکارآمدی الگوهای ساختاری را تحت هایی که اثربخشی و ها و کاستیدر این زمینه، با چالش

در این  مندهای خود را بهبود دهند. با توجه به اتخاذ رویکرد مرور ادبیات نظامگیریو کیفیت تصمیمشده آشنا 

 پاسخ دهند:زیر های اصلی ند به پرسشد برآمدپژوهش، محققان درصد

 شود؟استراتژیک شامل چه مواردی میهای ساختاری اتحادهای ابعاد و جنبه 
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 هایی برای الگوهای ساختاری اتحادهای استراتژیک وجود دارد؟بندیچه دسته 

 گذارند؟تأثیرهایی بر انتخاب الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک چه متغیرها و مؤلفه 

 الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک چه هستند؟در خصوص های نظری عمده شکاف 

 نه پژوهشپیشی

گذار أثیرتکننده مجموع سازوکارها و قواعدی است که بر روابط میان طرفین اتحاد ساختار اتحاد استراتژیک تعیین

که کارکنان را کنیم میآید، به سازوکارهایی اشاره که وقتی صحبت از ساختار سازمانی به میان میاست. در حالی

کند. این سازوکارها ممکن ها ارتباط برقرار میه و میان این گروهبندی کردهای مختلف طبقهدر سازمان به گروه

های کاری برای های میان کارکردی و تیمها، گروهها، کمیتههایی نظیر واحدهای سازمانی، هیئتاست در قالب

(. 1729 کار گرفته شوند )الرنس و لورش،سازماندهی، کنار هم قراردادن و برقراری تعامل میان اعضای سازمان به

ه در سطح هایی کمتفاوت با سازمان است. پیچیدگی ،بنابراین سطح تحلیل و ماهیت ساختار در اتحاد استراتژیک

دیگر، بیان به  کند.میسازمانی وجود دارد، پرداختن به مفهوم ساختار اتحادهای استراتژیک را دشوار تحلیل میان

 های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و متأثریست و ابعاد و جنبهمدیریتی و سازمانی ن ۀساختار اتحادها تنها پدید

 (.1111از رفتارهای سیاسی طرفین اتحاد است )والتر، کلرمانز و لخنر، 

ها از یک سو مطالعه ساختار اتحادهای استراتژیک را با دشواری مواجه ساخته و از سوی دیگر، این پیچیدگی

زیرا اثربخشی و حصول اهداف مورد انتظار از اتحادهای  ؛افزایش داده استاهمیت چنین مطالعاتی را بسیار 

 ساختار اتحادهایدر زمینۀ ه شد استراتژیک به کارآمدی ساختار اتحاد وابسته است. بررسی مطالعات منتشر

های های کّمی و متغیر، الگوهای مفهومی، چارچوبهاهگویای سطح باالیی از پراکندگی میان نظری ،استراتژیک

اکی از های علمی معتبر حوجوی پایگاهبرای تبیین مسائل و ابعاد ساختاری است. با این حال، جست استفاده شده

سعی  ،های مناسبها و تکنیککارگیری روشحوزه اتحادهای استراتژیک با بهمحققان آن است که تعداد اندکی از 

 اند.اشتهای از پدیده ساختار دبندی یکپارچهدر دستیابی به جمع

به ارزیابی سه تصمیم پرورش در داخل  ،مقاله 111روی  ی( در فراتحلیل1112کمپ و کومار )گیسکنز، استین

ها را از حیث سازوکارهای ساختاری از و این تصمیم ندسازمان، خرید سازمان دیگر یا اتحاد با سازمان دیگر پرداخت

ای در هر همراتبی یا رابطبندی از الگوی مطلوب سلسلهو در نهایت به جمع کردندمبادله بررسی  ـ دید نظریه هزینه

بر عملکرد  مؤثربندی از عوامل ( به جمع1112کریستوفرسن )مقاله،  120در فراتحلیل دیگری روی تصمیم رسیدند. 

تعارض، همکاری و به برخی از سازوکارهای ساختاری رسمی و غیررسمی از جمله اعتماد، تعهد،  هاتحادها پرداخت

به بررسی انتخاب از میان  ،مقاله 127( با فراتحلیل 1110متقابل و سیستم کنترل اشاره کرده است. کائو و لومینائو )

و انتخاب الگوی ساختاری را با ه دو الگوی ساختاری قراردادمحور و اعتمادمحور در اتحادهای استراتژیک پرداخت
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، دهد اعتمادشده در مطالعه این دو محقق نشان میهای استخراجی مؤلفهبندعملکرد اتحاد مرتبط ساختند. جمع

ر ب مؤثرترین عوامل مهم ،طلبانههنجارهای رابطه، قواعد حقوقی حاکم، ضمانت اجرایی قرارداد و رفتارهای فرصت

راتحلیل ( نیز در ف1112کمپ )انتخاب الگوهای ساختاری و عملکرد اتحاد هستند. کریشنان، گیسکنز و استین

به بررسی اثربخشی ساختارهای  ،مقاله 11اتحاد استراتژیک در بیش از  10111بر افزون ای روی نمونه یدیگر

های این فراتحلیل نشان قطعیت محیطی و رفتاری پرداختند. یافتهقراردادمحور و اعتمادمحور تحت شرایط عدم

ز عدم اطمینان محیطی و رفتاری کارآمد است و به در سطح متوسطی ا ، فقطدهد الگوی ساختاری قراردادمحورمی

که در نقطه مقابل، الگوی اعتمادمحور با افزایش عدم قطعیت رفتاری یا کاهش  حالی در ؛انجامدعملکرد مطلوب می

 اثربخشی بیشتری نسبت به الگوی قراردادمحور در اتحادهای استراتژیک خواهد داشت. ،عدم قطعیت محیطی

 شناسی پژوهشروش

مند روشی برای است. مرور نظام اجرا شدهطراحی و  ،منداز نوع مرور ادبیات نظام ایاین پژوهش در قالب مطالعه

رارپذیر و ای روشن، تککارگیری رویهپدیده است و با به در خصوص یکگرفته ادبیات شکل به انهارزیابی انتقاد

ای غنی را هکان مرور باکیفیت و دستیابی به خروجیساختاریافته برای مرور مطالعات منتشرشده حول پدیده، ام

یافته، آشکار و مند را طرح سازمان( مرور ادبیات نظام1110(. فینک )1111آورد )کراسان و آپایدین، فراهم می

مند با دو هدف رود. مرور ادبیات نظامکار میشده بهثبت هایداند که برای شناسایی و تفسیر مستندی میشدنتکرار

ای از آنها بندی یکپارچهخالصه کرده و جمع ،مطالعات موجود را با شناسایی الگوها و مضامین یک( :پذیردانجام می

یم آن ها و مفاهبا کمک به شناسایی محتوای مفهومی یک حوزه، نقش بسزایی در توسعه نظریه (دو و دهدارائه می

مند را در فراهم آوردن اجماع حول ترین ویژگی مرور ادبیات نظام( مهم1112یِر و اسمارت )حوزه دارد. ترنفیلد، دن

مند در حوزه موضوعی ساختار اتحادهای کارگیری روش مرور نظامبه ،دانند. بنابراینیک موضوع پژوهشی می

 نظری و تجربی، ارزشمند باشد.تواند با توجه به پراکندگی پیشینه می ،استراتژیک

شده است، دربرگیرنده سه بیان ( 1112) و همکارانش مند طبق آنچه توسط ترنفیلدفرایند مرور ادبیات نظام

ود و شریزی هدف و پرسش پژوهش تعیین میهاست. در گام برنامهریزی، اجرا و گزارش یافتهگام اصلیِ برنامه

 ؛شودها مشخص میسازی برای گردآوری دادههای نمایهحققان اصلی و پایگاههای پراستناد، نویسندگان و منوشته

ها و سازی، تحلیل دادهبندی، خالصهها و معیارهای گزینش مطالعات منتخب، دستهسپس در گام اجرا، کلیدواژه

 ئه داد.مند اراهای مرور نظامپذیرد تا در نهایت، در گام سوم بتوان گزارشی از یافتهترکیب صورت می

استراتژیک، همکاری  اتحاد اند از:عبارتبرای گزینش مطالعات منتخب در این پژوهش  مدنظر هایکلیدواژه

سازمانی، ساختار اتحاد، الگوی ساختاری اتحاد، نظام حاکمیتی اتحاد، ساختار رسمی اتحاد، مشترک، همکاری بین

اولیه در  یوجورل قراردادی و کنترل اجتماعی. جستساختار غیررسمی اتحاد، کنترل رسمی، کنترل غیررسمی، کنت
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پس  ؛بودنددر زمینه ساختار اتحادهای استراتژیک  که انجام شد هاییهروی مقال ،1111بازه دو ماهه ابتدای سال 

و یکی از  اند، منتشر شدهداشتندنمایه اسکوپوس  کمکه دستی وکارمدیریت و کسب هایهنشری در 1110از سال 

. پژوهش داشتند هایؤالو س هاهکلیدی یا فرضی هایهرا به صراحت در عنوان، چکیده، کلم یاد شدههای کلیدواژه

که  هاییهه در نشریشدهای منتشراسکوپوس به این دلیل صورت پذیرفت که مقاله هایهوجو در نشریجست

استانداردها و شرایط الزم برای انتشار به از اند و ردهنمایه اسکوپوس دارند، از فرایندهای داوری عبور ککم دست

 شدهدریافت استنادات و مقاالت در شدهاشاره مراجع اساس بر وجوهاجست . سپس،برخوردارندهای علمی عنوان یافته

شد. طی کردن این فرایند به  تکمیل 1111ریل وماهه مارس و آ دو بازه در اسکالرگوگل پایگاه طریق از مقاله هر

مرور دقیق چکیده، ارزیابی انطباق موضوعی و تطبیق متن مقاله  بر در مرحله بعدی، .انجامیدمقاله  022شناسایی 

دند. شنبودند، حذف متناسب که با هدف پژوهش  هاییهو مقال شد تمرکزهای مدنظر در پژوهش حاضر با پرسش

 عنوان رسانید. 01در نهایت تعداد مطالعات منتخب را به  بررسی دقیق مطالعات با این معیارها

مطالعات منتخب، تحلیل توصیفی، تحلیل محتوا و تحلیل شکاف )فوس و صائبی، فهرست پس از دستیابی به 

های تا بتوان هم تصویری از پیشبرد علم حول موضوع این پژوهش فراهم کرد و هم پاسخ انجام شد( 1119

 تشریح شده است.بعد ها در بخش های پژوهش یافت. نتیجه این تحلیلدرخوری برای پرسش

 های پژوهشیافته

 تحلیل توصیفی

یران توجه محققان و مددر کانون ش بیش از پی ،استراتژی همکارانهنوعی اتحاد استراتژیک به عنوان در دهۀ اخیر، 

رسد. مطالعات اولیه میالدی می 11 ۀاما سابقه پیدایش این اصطالح در پیشینه نظری به اواخر ده ؛قرار گرفته است

المللی در قالب موقعیت رقابتی، عملکرد و اتحادهای استراتژیک بین همچوناین موضوع بیشتر بر مسائلی در زمینۀ 

مباحثی از قبیل اشتراک منابع، انتقال دانش،  سمتتدریج، دامنه مطالعات بهمرکز بود و بههای مشترک متشرکت

وجه تدر کانون های غیررسمی گسترده شد. موضوع ساختار اتحادها در تمام این بازه گیری اتحاد و شبکهشکل

ینه سبب پراکندگی پیش ،دورههای گوناگون برای مطالعه ساختار در هر کارگیری نظریهمحققان بوده است، اما به

دیگر شده متضاد با یکگاه های متفاوت و نظری و تجربی پیرامون ساختار اتحادها و در نتیجه، دستیابی به تبیین

دهد. بر این اساس، عمده نمایی از مطالعات منتخب در این پژوهش را بر حسب سال انتشار نشان می 1است. شکل 

 اند.منتشر شده مدنظربازه زمانی  مطالعات منتخب در نیمه ابتدایی
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 نمایی از مطالعات منتخب بر حسب زمان انتشار .0 شکل

 

گرفت.  شناسی نیز در دستور کار قرارتری از مطالعات منتخب، بررسی روشمنظور دستیابی به توصیف کاملبه

های مطالعه موردی، تحلیلی مفهومی، تجربی ( در قالب گروه1771بندی واکر )ها بر اساس دستهتفکیک میان روش

درصد  71روش تجربی آماری در بیش از دهد ارزیابی مطالعات منتخب نشان می بود.سازی ریاضی آماری و مدل

 2سهم از یک تحلیلی مفهومی و مطالعه موردی هر  هایهکار گرفته شده است و مقالبه ،از مطالعات منتخب

 درصدی در مجموعه مطالعات منتخب برخوردارند.

 ست.اختصاص یافته او شاخص اعتبار آنها  هاهبه وضعیت توزیع مطالعات منتخب بر حسب نشری 1جدول 

اتحادهای  شده در زمینۀ گونه که در این جدول مشخص است، بیشترین سهم از میزان مطالعات منتشر همان

ه المللی در حوزه مدیریت استراتژیک که توسط انجمن مدیریت استراتژیک ببه معتبرترین نشریه بین ،استراتژیک

 رسد، تعلق دارد.چاپ می

 هاهشریتوزیع مطالعات منتخب بر حسب ن .0جدول 
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 ییتحلیل محتوا

 های الگوهای ساختاری در اتحادهای استراتژیکبندیاد و دستهابع

های بندی و برقراری ارتباط میان گروهبه روش سازماندهی، گروه ،مفهوم ساختار در ادبیات کالسیک مدیریت

سازمانی که این مفهوم را از سطح سازمانی به سطح میان (. هنگامی1729مختلف اشاره دارد )الرنس و لورش، 

ها و واحدهای سازمانی طرفین اتحاد را که اشخاص، گروه شویممیدهیم، با سازوکارهایی مواجه تسری می

)دیویس و آیزنهارت،  کندشده برای اتحاد برقرار میبینیبندی کرده و روابط الزم میان آنها را در مرزهای پیشدسته

کر و و هوِتدانسته های حاکم بر تعامالت و تبادالت ( ساختار را معادل رویه1111تورک )(. اوالخ و جنچ1111

 تحادا حاکمیتی نظام و سازماندهی چگونگی را با استراتژیک اتحاد ( نیز در تعریفی ساده، ساختار1117ملویت )

های رسمی و ای از توافق( معتقد است ساختار اتحادهای استراتژیک از مجموعه1111دانند. آلبرث )می امعنهم

 رود.کار میبههای اتحاد بخشیدن به فعالیتگیرد که برای اداره و نظمغیررسمی شکل می

ریق التزام به آن ها جز از طها و مشارکتکند که اداره همکاریبستری را فراهم می ،الگوی ساختاری اتحاد

حاد گیری و رویه برقراری ارتباطات در درون اتکننده سبک تصمیمپذیر نیست. در واقع، ساختار اتحاد تعیینامکان

ت محیطی را ها و تحوالپذیری اتحاد نسبت به پویاییپذیری و تطبیقهایی نظیر انعطافاست و بنابراین خصیصه

توان ساختار اتحاد را می ،کارکردیلحاظ از  ،(. بر این اساس1112ران، دهد )آلبرث و همکاقرار می تأثیرتحت 

رفین شوند و به طکار گرفته میبخشیدن و اداره اتحاد بهها و فرایندهایی دانست که برای سازماندهی، نظمتوافق

ند رت خود داشته باشعملکرد اتحاد و پیشبرد آن در راستای اهداف مورد انتظار را تحت نظاکه دهند اتحاد امکان می

 (.1771)دُز و همل، 

 بر در نادهد که هر یک بپیشینه نظری الگوهای ساختاری مختلفی را برای اتحادهای استراتژیک پیشنهاد می

اند. در این وتدیگر متفایکبا  ،سازمانینظر گرفتن برخی متغیرهای نظری، کاربردی یا اقتضائات خاص ارتباط میان

اند، از دو گیری اتحادهای استراتژیک دادهصالت را به رویکرد نظری و مبانی تئوریک شکلا میان، محققانی که

دو  اند. یکی از ایننگاه نظری عمده برای پرداختن به مسئله طراحی سازمان و سازوکارهای ساختاری بهره گرفته

ی جزئیات کافی برای پوشش نگاه نظری، نظریه هزینه مبادالت است که انعقاد قراردادهای رسمی، دقیق و دارا

 دهد )مِیِر و آرگریس،همه رخدادهای احتمالی را برای تنظیم تعامالت و مناسبات میان طرفین اتحاد پیشنهاد می

ای یاد شناسی از آن با عنوان نظریه رابطهشناسی و جامعه(. دیدگاه نظری دیگر، رویکردی است که در روان1112

برای پیشنهاد دادن سازوکارهای ساختاری مبتنی بر اعتماد و ارتباطات اجتماعی  شود و محققان از این نظریهمی

(. تفاوت کانون تمرکز این دو نظریه سبب شده تا الگوهای 1112کمپ، )کریشنان، گیسکنز و استین برندبهره می

ر ساختار ب ،تحقیقاتدیگر تبدیل شده و بخش اصلی از یکهای بدیل در برابر قراردادمحور و اعتمادمحور به گزینه

 باشد. متمرکز اتحادهای استراتژیک معطوف به انتخاب الگوی کالن ساختاری اتحاد از میان این دو الگو
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نظام حاکمیتی و ساختاری مبتنی بر قراردادهای مکتوب و صریح نوعی الگوی ساختاری قراردادمحور، 

نظیر کنترل رسمی، قرارداد رسمی، پیوند حقوقی و هایی ( است که با کلیدواژه1110)فرگوسن، پالین و برگرون، 

وضوح به دیگریکهای طرفین اتحاد را در برابر و مسئولیت هاشود و تعهدسازوکارهای حاکمیتی رسمی شناخته می

ای از شرایط و الزامات ناظر (. این الگو با اعمال مجموعه گسترده1119تبیین و تشریح کرده است )عبدی و اوالخ، 

یشنان و کند )کرر طرفین در قالب قرارداد، تبعات عدم پایبندی به این شرایط و الزامات را نیز مشخص میبر رفتا

ها و حقوق متقابل و مشوق هاها، تعهدای از رویهتنیدهحقوقی، قراردادها چارچوب درهملحاظ (. از 1112همکاران، 

 (. با وجود1112شوند )ساچمن، الت انسانی حاکم میکنند که برای دستیابی به اهدافی مشخص بر تعامرا ایجاد می

کند. ند که کارایی و اثربخشی آنها را تهدید میاهای متعددی همراه، قراردادهای رسمی در عمل با محدودیتاین

های قراردادهای رسمی است که در عقالنیت ترین مورد در میان محدودیتمهم ،نقصان قرارداد یا ناکامل بودن آن

دارد. معموالً قراردادهای رسمی پاسخی برای پدیدار شدن شرایط ویژه و ریشه کنندگان قرارداد تهیهمحدود 

 کندمیهدید نشده تبینیپذیری اتحاد را برای مواجهه با مسائل پیشرخدادهای اقتضایی ندارند و رسمیت آنها انعطاف

ست که کارکرد قرارداد و تفسیر بندهای آن ا ریدیگ مؤلفهپیچیدگی نیز  ،(. به عالوه1112)کاوسگیل و همکاران، 

 ،ادقرارد مؤثرشدن متن قرارداد و افزایش بازه زمانی نگری بیش از حد، طوالنی. جزئیکندمیرو را با دشواری روبه

بط اتوانند به بروز اختالل در رومی ،دهند و عالوه بر ایجاد اختالل در عملکرد اتحادپیچیدگی قرارداد را افزایش می

 (.1111)فائمز و همکاران،  منجر شوندمیان طرفین اتحاد 

در نقطه مقابل الگوی قراردادمحور، الگوی اعتمادمحور مبتنی بر انتظارات متقابل طرفین است، به نحوی که 

 اای رفتار کنند که اهداف مورد انتظار از اتحاد محقق شود یانتظار دارد دیگران به گونه ،هر یک از طرفین اتحاد

(. الگوی ساختاری اعتمادمحور به 1112)کریشنان و همکاران،  شودآسیبی به منافع دیگران وارد نکم دست

( 1111دارد )ژو و زو، اشاره سازماندهی اتحاد استراتژیک بر مبنای روابط و تعامالت اجتماعی و هنجارهای مشترک 

این نوع  ،(. بنابراین1111چایلد و خانا، هانس و بیش از هر چیز متکی بر تعامالت اجتماعی میان شرکاست )لوی،

اتحاد  خواهی طرفینالگوی ساختاریِ غیررسمی بر اعتماد میان شرکا و اطمینان از درستکاری، اعتبار، تعهد و نیک

 ،کند تا طی ارزیابی در مقاطع زمانی گوناگوناستوار است. اما این اعتماد دائمی نیست و هریک از طرفین تالش می

لیکه و اطمینان یابد )ش ،گرفته در بستر اتحاداز صحت انتظارات خود نسبت به نیت طرفین اتحاد و اعتماد شکل

طلبانه را احتمال بروز رفتارهای فرصت ،( معتقدند الگوی ساختاری اعتمادمحور1112(. مُهر و پاک )1110کوک، 

ردن اهداف کدنبالنسبت به گیری و تعهد صمیمپذیری، سرعت تو سطح همکاری میان طرفین، انعطافداده کاهش 

است  برزمان ،کارگیری الگوی اعتمادمحورنیازها و بستر بهشدن پیشحال، فراهم . با ایندهدافزایش میمشترک را 

طلبانه ناشی از رفتارهای فرصت هایگیرند، به سادگی در معرض تهدیدو اتحادهایی که بر مبنای این الگو شکل می
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و لومینائو،  کند )کائوهایی را بر سر راه استفاده از این الگوی ساختاری ایجاد میگیرند. این مسئله محدودیتیقرار م

1110.) 

 های الگوهای ساختاری در اتحادهای استراتژیکبندیابعاد و دسته

ت. ناد قرار داده اسبر انتخاب الگوهای ساختاری را است مؤثرای از عوامل مجموعه متنوع و گسترده ،پیشینه نظری

دلیل عدم اجماع روی ید، حاکی از ضعفی است که بهآحال، این گستردگی بیش از آنکه مزیت به شمار  با این

بر انتخاب الگوهای ساختاری پدید آمده است. محققان گوناگون  مؤثریافته از عوامل مشخص و نظام ایمجموعه

های مفهومی تأیید یا رد آنها، از چارچوب براین شواهد تجربی برای تشریح متغیرهای مدنظر خود و فراهم آورد

( در 1112برای مثال، کارسون و همکارانش ) کند.میها را دشوار که گاه مقایسه میان یافتهاند بردهمتفاوتی بهره 

ان در وسای روی اتحادهای استراتژیک از صنایع مختلف، به ارزیابی متغیرهایی از جمله ابهام محیطی، نمطالعه

محققان  های اینپردازند. یافتههای متمایز، اعتماد، تداوم ارتباط، اعتبار و سابقه ارتباط با شریک میمحیط، دارایی

ار ارتباط مستقیمی با افزایش اعتب ،پذیری و کاهش رسمیت ساختاری اتحادهای استراتژیکدهد انعطافنشان می

داری برای ترجیح یک الگوی ساختاری بر الگوی دیگر اا اعتماد متغیر معنطرفین و تداوم ارتباط میان آنها دارد، ام

، بنابراین کندنمییید تأنوسان در محیط بر انتخاب الگوی ساختاری را  تأثیرنیست. به عالوه، نتایج این تحقیق 

کننده نقش عدم اطمینان محیطی در انتخاب یک الگوی ساختاری است، تنها منحصر به ابهام محیطی آنچه تعیین

شود. عدم اطمینان محیطی متغیری مهم در تبیین ساختار مناسب اتحادها در پیشینه نظری و تجربی است. ژو، می

اتژیک در چین به این نتیجه رسیدند که افزایش عدم ای روی اتحادهای استر( در مطالعه1111پوپو و یانگ )

ر نتیجه، و دمنجر شود تری میان طرفین اتحاد گیری روابط اجتماعی مستحکمتواند به شکلاطمینان محیطی می

 ها میان طرفین اتحاد بیشترکارگیری الگوهای اعتمادمحور را توجیه کند. در مقابل، هرچه میزان تمایز داراییبه

 تری به خود خواهد گرفت.راحی قراردادهای رسمی شکل ویژهباشد، ط

های متنوع که بسیاری از اتحادهای استراتژیک در بستر چندین کشور و با مشارکت شرکایی با فرهنگ از آنجا

و از این منظر  ندمسئله فرهنگ قرار دادبر ( کانون تمرکز خود را 1117گیرند، هامبورگ و همکارانش )شکل می

کارآمدی کمتری دارد و اتکا به  ،اعتماد )و سازوکارهای ساختاری مبتنی بر آن( در فضای فراملی که دمعتقدن

ه بیشتر است. ب ،های گوناگونها و فرهنگگرفته میان شرکایی با ملیتقراردادهای رسمی در اتحادهای شکل

ای فرهنگ ملی در شرکتی از یک هعالوه، هنگامی که میزان اجتناب از عدم اطمینان به عنوان یکی از شاخصه

ی گیری از الگوهای ساختارخاستگاه ملی دارای این ویژگی بیشتر باشد، آن شرکت بیشتر متمایل به بهره

 قراردادمحور است.
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کارگیری الگوهای منظور بههایی برای تبیین شرایط مناسب بهمطالعات جدیدتر بیشتر درصدد ارائه فرضیه

های طرفین اتحاد تمایز داراییبر ( با تمرکز 1117کِر و ملویت )اند. برای مثال، هوتر بودهقراردادمحور و اعتمادمحو

کارگیری الگوهای قراردادمحور، و همچنین میان های فیزیکی و بهمعتقدند که رابطه مستقیمی میان دارایی

ری گذاهر چه به اشتراک ،پژوهشگر کارگیری الگوهای اعتمادمحور وجود دارد. از دید این دوهای دانشی و بهدارایی

ری برای اداره اثربخشی بیشت ،باشد، سازوکارهای رسمی حاکمیتینیاز بیشتری های فیزیکی در بستر اتحاد دارایی

های دانشی و سازوکارهای غیررسمی صادق است. اتحاد استراتژیک خواهند داشت. نظیر همین رابطه برای دارایی

ا دقت های این تحقیق بگوهای ساختاری بهینه در صنایع گوناگون را بر حسب یافتهاز این منظر شاید بتوان ال

( انتخاب یکی از دو الگوی کالن ساختاری قراردادمحور و 1112. کریشنان و همکارانش )کردبیشتری تعیین 

 دانند. عدمدیگری وابسته به عدم اطمینان محیطی و عدم اطمینان رفتاری می مؤلفهاعتمادمحور را بیش از هر 

بینی و کنترل آنها دشوار است. در مقابل، عدم گیرد که پیشت میئاطمینان محیطی از تغییراتی در محیط نش

اس دارد. بر اسریشه طلبانه از طرفین اتحاد در تعامل با شرکا و احتمال بروز رفتارهای فرصت ،اطمینان رفتاری

سطح متوسطی از عدم اطمینان محیطی و رفتاری کارآمد است.  درفقط الگوی قراردادمحور  ،های این محققانیافته

در نقطه مقابل، الگوی اعتمادمحور با افزایش عدم قطعیت رفتاری یا کاهش عدم قطعیت محیطی اثربخشی بیشتری 

که گزینش الگوهای  درج شده استهایی ای از مؤلفهگزیده 1جدول در نسبت به الگوی قراردادمحور خواهد داشت. 

 دهند.قرار می تأثیرساختاری در اتحادهای استراتژیک را تحت 

 بر گزینش الگوهای ساختاری در اتحادهای استراتژیک مؤثرهای مؤلفه .1جدول 

 هااستناد مؤلفه

 سطح اعتماد
ــنان، مارتین و نوردرهاون ) ــا )1112کریش (؛ 1111)(؛ گوالتی 1119(، گوالتی )1119(؛ براش و رکس

ــکیاس و بِلو ) ــون، کاتیس ــکارمیاس و بِلو )1111رابس ــکیاس، اس (؛ لوئی، وونگ و لئو 1117(؛ کاتیس
 (1111چایلد و خانا )(؛ لوی، هانس1111(؛ گوندالخ و کنون )1117)

 های متمایزدر اختیار داشتن دارایی
سون و دِکِر ) سان و براش )1110آندر سرینیوا (؛ 1117کر و ملویت )وِت(؛ ه1111(؛ گوالتی )1112(؛ 

 (1111(؛ لی، پوپو و ژو )1117(؛ لوئی، وونگ و لئو )1117کاتیسکیاس، اسکارمیاس و بِلو )

 (1119(؛ لو )1110(؛ لو )1110آندرسون و دِکِر ) پیچیدگی قرارداد

 رابطه( مؤثرتداوم رابطه )طول 
هاون ) مارتین و نوردر نان،  یت )(؛ هوِت1111)تورک (؛ اوالخ و جنچ1112کریشـــ (؛ 1117کر و ملو

 (1111(؛ لی، پوپو و ژو )1111فینک و کسلر )

 (1110لو ) نظام حقوقی

 روابط پیشین
سکیاس و بِلو )1111گوالتی ) سون، کاتی چایلد و (؛ لوی، هانس1117کر و ملویت )(؛ هوِت1111(؛ راب

 (1112(؛ مُهر و پاک )1111خانا )
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 1ادامه جدول 

 استنادها مؤلفه

 (1111(؛ لی، پوپو و ژو )1119(؛ لو )1112(؛ کریشنان، مارتین و نوردرهاون )1110لو ) فاصله فرهنگی

 (1117(؛ لوئی، وونگ و لئو )1117(؛ کاتیسکیاس، اسکارمیاس و بِلو )1119لو ) طلبیفرصت

 عدم قطعیت محیطی
(؛ 1117کاتیســـکیاس، اســـکارمیاس و بِلو )(؛ 1111تورک )(؛ اوالخ و جنچ1110آندرســـون و دِکِر )

 (1112کریشنان و همکاران )

 (1117کر و ملویت )هوِت هنجارهای مرتبط با رابطه

 (1111(؛ رابسون، کاتیسکیاس و بِلو )1112(؛ کریشنان، مارتین و نوردرهاون )1110لو ) وابستگی به شریک

 (1111چایلد و خانا )لوی، هانس تعهد

 (1111تورک )(؛ اوالخ و جنچ1112(؛ کریشنان، مارتین و نوردرهاون )1110) لو نوسان محیطی

 تفاوت ابعاد سازمانی شرکا
(؛ 1111(؛ لی، پوپو و ژو )1119(؛ لو )1112(؛ کریشنان، مارتین و نوردرهاون )1110آندرسون و دِکِر )

 (1111چایلد و خانا )لوی، هانس

 (1119(؛ لو )1110فرگوسن و همکاران ) دامنه نقش مرزگستری

 (1111چایلد و خانا )لوی، هانس سازوکارهای مدیریتی مشترک

 (1111چایلد و خانا )(؛ لوی، هانس1111رابسون، کاتیسکیاس و بِلو ) دامنه پاسخگویی

 شکاف تحلیل

 یک مفهوم کمک کند ودربارۀ تواند به پیشبرد دانش نظری ( معتقدند تحلیل شکاف می1119فوس و صائبی )

 موجود هایمند به شکافجدید فراهم سازد. به همین دلیل الزم است در مرور نظام ایزمینه را برای ارائه نظریه

حلیل شکاف تبر تاکنون پاسخ متقنی برای آنها ارائه نشده است. در این بخش،  پرداخته شود کهدر پیشینه نظری 

 .تمرکز شده استالگوی ساختاری و طراحی سازمان اتحادها در چند محور در زمینۀ ادبیات 

 توجهی به اقتضائات نهادی محیطشکاف اول: بی

اند، طراحی سازمان اتحاد و انتخاب الگوی ساختاری برای مدیریت اتحاد پرداختهدربارۀ که به بحث محققانی عمده 

)کارسون  اندکردهتوجه  ،وکار و شدت رقابتفضای کسب هایای مانند عدم قطعیت محیطی، نوسانشرایط زمینهبه 

. محیط نهادی انداغلب نادیده گرفتهرا اقتضائات نهادی محیط  و (1112؛ کریشنان و همکاران، 1112و همکاران، 

بازیکنانی هستند که در زمین  ،ها و اتحادهاکند و اشخاص، سازمانوکار را تعیین میقواعد بازی در فضای کسب

پردازند. اقتضائات نهادی از چندین جنبه حائز توجه است. شده از سوی محیط نهادی به فعالیت میازی تعیینب

 کند. بدین ترتیب، ممکن استها را وادار به تبعیت از برخی هنجارها مینخست آنکه، الزامات نهادی محیط سازمان

انین، های عقالنی باشد، از قوها و انتخابفرضپیش برگرفته ازانتخاب و اتخاذ یک الگوی ساختاری بیش از آنکه 
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تن گیری آنها نقش دارد. در نظر داشپذیرفته باشد که محیط نهادی در شکل تأثیرها، هنجارها و انتظاراتی محدودیت

های اجرایی های حقوقی و قضایی و ضمانتاین نکته اهمیت دارد که محیط نهادی تنها از قواعد رسمی، رویه

 وکار، هنجارهای تجاری، الگوهای شناختی و نظامتر محیط نهادی کسبشده است، بلکه شکل غیررسمیتشکیل ن

امالت های فرهنگی و اجتماعی و تعگیرد که ریشه آنها به جنبهسازی و تفسیر دنیای پیرامونی را نیز دربرمیامعن

ترین مسئله ی، نیاز به کسب مشروعیت مهمگردد. در میان الزامات نهادها در جامعه بازمیها و گروهمیان انسان

های مشروعیت بازار، مشروعیت ارتباط، مشروعیت اجتماعی و است که پیشینه نظری آن را برای اتحادها در گونه

دهی (. بر این اساس، هرچه برای شکل1119کند )داسین، اولیور و روی، سازی میگذاری مفهوممشروعیت سرمایه

داشت و  ترجیح بیشتری خواهند ،ترشروعیت بیشتری نیاز باشد، الگوهای ساختاری رسمیبه یک اتحاد به سطح م

ترین شیوه برای سازماندهی اتحاد مطرح خواهند شد. لین و دارنال محور به عنوان مطلوبساختارهای سرمایه

ر بازار و اقدام به ویژه زمانی که برای حضور دهای کنترل رسمی، به( معتقدند ساختارهای رسمی و سیستم1110)

اشد. از سوی الگوهای ساختاری داشته بسایر تواند اثربخشی بیشتری نسبت به نیاز است، میمشروعیت به  ،فعالیت

به  ،زیرا کیفیت قرارداد ؛ها و شرایط نهادی نقش مهمی در اثربخشی سازوکارهای قراردادی دارنددیگر، زیرساخت

، . بنابراین اشاره به متغیرهایی مانند حفاظت حقوقیوابسته استنهادی های یافتگی محیط از حیث شاخصهتوسعه

به تنهایی  ها،نگری قرارداد و سازوکارهای حل اختالفنظام حقوقی، پیچیدگی قرارداد، ضمانت اجرایی قرارداد، جزئی

تواند تبیین روشنی از انتخاب و ترجیح الگوی ساختاری قراردادمحور را در اتحادها فراهم کند. از سوی دیگر، نمی

قرار  تأثیرها را نیز تحت محیط نهادی از طریق نمودهای غیررسمی خود هنجارهای ارتباطی و اجتماعی و ارزش

ی اجتماعی نیز متأثر از الزامات نهادی خواهند بود. به همین هادهد و الگوهای ساختاری غیررسمی و کنترلمی

توان بدون ای برای تبیین علت برتری یک الگوی ساختاری کافی نیست و نمیدلیل، صرف اتکا به عوامل زمینه

ایر سدر نظر گرفتن اقتضائات نهادی محیط، چارچوب کاملی برای انتخاب و ترجیح یک الگوی ساختاری نسبت به 

 ای ساختاری ارائه داد.الگوه

 شکاف دوم: عدم تقارن و واگرایی میان طرفین اتحاد

ن نسبت تقارنامهای واگرا و گیری اتحادهای استراتژیک میان سازماندهد شکلپیشینه نظری و تجربی نشان می

حاد موفقیت اتتواند احتمال آنچه می ،دارد. بنابراینریسک بیشتری  ،های مشابه و همگرابه اتحاد میان سازمان

استراتژیک را افزایش دهد، سطح تناسب میان طرفین اتحاد است. محققان برای اشاره به مصادیق واگرایی به 

های مدیریتی متفاوت (، یا رویه1112مواردی از قبیل ناهمسانی اندازه سازمانی و فاصله فرهنگی )کریستوفرسن، 

سازمانی نیز مصداق پرتکرار دیگری در های بینابقه همکاریکنند. مؤلفه س( اشاره می1112)آلبرث و همکاران، 

ها بیش تناسبیبیدهد. این دیگر در موضع نامتقارنی قرار مییکپیشینه نظری است که طرفین اتحاد را نسبت به 
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انع م دهد و با کاستن از سطح اعتماد میان طرفین،قرار می تأثیراز هر چیز کیفیت رابطه میان طرفین اتحاد را تحت 

(. 1111چایلد و خانا، شود )لوی، هانسکارگیری الگوهای ساختاری مبتنی بر رابطه یا اعتمادمحور میاستقرار و به

خصوص ابعاد محتوایی  رسد شکاف نظری مهمی دردر مطالعات پیشین، به نظر مییاد شده با اشاره به عوامل 

یل داخته است. این ابعاد محتوایی دربرگیرنده متغیرهایی از قبساختار وجود دارد که پیشینه نظری تاکنون به آنها نپر

بر  ،رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و روابط موجود در درون ساختار هر یک از شرکاست. متغیرهای رسمیت و تمرکز

 ،شودگیری پدیدار میگیری رهبران سازمان و در نتیجه فرهنگی که در اثر نوع و ماهیت تصمیمسبک تصمیم

آورد نوعی فرهنگ مشارکتی و پذیرا نسبت به همکاری را پدید می ،رند. سطح پایین رسمیت و عدم تمرکزگذاتأثیر

یگری که ها و سازمان دگیری اتحاد میان سازمانی با این خصیصهسازی بیشتری دارد. نتیجه شکلو قابلیت اجماع

ه های جدی ساختاری و در نتیجری تعارضگیتواند به شکلدر وضعیت همسانی از رسمیت و تمرکز قرار ندارد، می

منفی  یرتأثعاملی است که  ،ناهمسانی اندازه سازمانی بینجامد.ناکارآمدی اتحاد در دستیابی به اهداف مورد انتظار 

ا طلبانه مهیدهد و حتی زمینه را برای بروز رفتارهای فرصتعدم تقارن در ابعاد محتوایی ساختار را افزایش می

 (. روابط درون ساختار هر یک از شرکا نیز متغیر پیچیده دیگری است که محققان1112توفرسن، )کریس کندمی

( معتقدند که سازماندهی داخلی و شبکه روابط موجود در درون 1110. کورستن و کومار )اندکمتر به آن توجه کرده

سازمانی است. آلبرث و های بینمهم پیش از تصمیم برای مبادرت به همکاری یالزام ،ساختار هر یک از شرکا

ها و اقداماتی که برای اتحاد سازی برنامهاند که استقرار اتحاد و پیاده( به این نکته اشاره کرده1112همکاران )

رکا دارد. این یک از ش بینی شده است، رابطه نزدیکی با کیفیت و پیکربندی روابط موجود در درون ساختار هرپیش

 هایی مانند قابلیت جذب و یادگیری اتحاد را نیز تحتی که بر اداره اتحاد دارند، ویژگیتأثیرعالوه بر  ،شبکه روابط

الک )لِین، س مواجه کندتواند عملکرد اتحاد را در بلندمدت با اختالل جدی به آنها می یتوجهبیدهند و قرار می تأثیر

 (.1111و الیلز، 

 کنش الگوهای ساختاریشکاف سوم: رابطه متقابل و برهم

به تفکیک دو الگوی کالن قراردادمحور و اعتمادمحور و  ،ایتفاوت بنیادین دو نظریه هزینه تبادل و نظریه رابطه

شده است. رابطه میان این دو منجر یکی از این دو الگو بر دیگری  ها و علل برتریِتالش برای تشریح تفاوت

 یا مستقیم طوربه محققان از بسیاری آنکه کالن ساختاری در پیشینه نظری و تجربی مبهم است و با الگوی

 همچنان د،انپرداخته ساختاری کالن الگوی دو این از یکی انتخاب برای تجربی شواهد آوردن فراهم به غیرمستقیم

ا ر الگو دو این برخی ؛ به طوری کهدارد وجود ساختاری کالن الگوی دو این رابطه در خصوص نظرهایی اختالف

نی جایگزی .کنندمی یاد از آن مکمل ساختاری الگوهایبا عنوان  دیگر برخی ودانند می جایگزین ساختاری الگوهای

این دو الگو به معنای آن است که در هر وضعیت، تنها یکی از این الگوها کارآمد است و اتحاد برای دستیابی به 
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نسبت به تغییر ساختار و کنار گذاشتن الگوی غیربهینه اقدام کند. بر این اساس، الگوهای این کارآمدی، باید 

که هنجارهای ارتباطی روشن و سطح قابل اتکایی از اعتماد میان طرفین  های رسمی هنگامیقراردادی و کنترل

تواند یرسمی در چنین وضعیتی ماز سوی دیگر، استقرار یک ساختار  .آینداتحاد وجود داشته باشد، زائد به حساب می

های اجتماعی سازوکارهای ساختاری غیررسمی و کنترل رایمیان طرفین تلقی شده و ب یاعتمادبیای از نشانه

( با تفکیک اعتماد به دو قسم اعتماد 1111داشته باشد. مالهوترا و لومینائو )های جدی آسیب ،حاکم بر روابط طرفین

تماد به مثبتی بر اع تأثیرهای رسمی افزایش یابند، ستکاری، معتقدند هرچه کنترلبه صالحیت و اعتماد به در

ها و کارگیری ساختاردهند. در نتیجه، بهصالحیت دارند، اما اعتماد به درستکاری را با شدت بیشتری کاهش می

و  الگوی قراردادمحورتوان زننده اعتماد میان طرفین باشد. در سوی مقابل، میتواند برهمهای رسمی میسیستم

های طرفین و در نظر ها و مسئولیتسازوکارهایی دانست که با تصریح به حدود نقش ۀمنزلساختار رسمی را به

طلبانه، زمینه توسعه سازوکارهای مبتنی بر رابطه و های بازدارنده از اقدام به رفتارهای فرصتگرفتن سیاست

راردادهای روشن درک متقابل را به همراه دارند و اعتماد میان طرفین را کنند. قالگوهای اعتمادمحور را تسهیل می

توان الگوهای قراردادمحور و اعتمادمحور را از منظر دو الگوی ساختاری مکمل کنند، بنابراین میتقویت می

یرهای تغکنش الگوهای ساختاری را وابسته به مبرهم ،نگریست. به موازات این دو نگاه، گروه سومی از محققان

. کریشنان و اندتأیید کردههر دو نقش مکمل یا جایگزین را برای این الگوها دانند و ای میمحتوایی و زمینه

کنش الگوهای ( با دخالت دادن دو مؤلفه عدم قطعیت محیطی و عدم قطعیت رفتاری، برهم1112همکارانش )

ناپذیر در محیط یا نوسان بینیواسطه تغییرات پیشبهدانند که هایی میساختاری اتحادها را تابعی از عدم قطعیت

 به اتحادی هیچ نیز معتقدند( 1117) ملویت و کِرهوت نظیر محققانی کنند.طلبی شرکا بروز میرفتاری و فرصت

 رارق طیفی روی استراتژیک اتحادهای ساختار و کندنمی استفاده ساختاری الگوی دو این از یکی از کامل طور

به نظر  .رسدمی اعتمادمحور اتحادهای به دیگر سمت و قراردادمحور اتحادهای به آن سمت یک که گیردمی

پیش از هر چیزی نیازمند  ،رسد ارائه تبیین پابرجایی از الگوهای ساختاری در اتحادهای استراتژیکمی

 شود.یر گرفته مکنش الگوهای ساختاری در نظفرضی است که برای رابطه متقابل و برهمساختن پیشمشخص

 گیریبحث و نتیجه

تاری الگوی ساخدر زمینۀ ه شد به واکاوی مطالعات منتشر ،منددر قالب مرور ادبیات نظاممحققان پژوهش حاضر در 

ای از مفهوم بندی یکپارچهجمع اند کهمند تالش کردهو از خالل فرایند مرور نظام انداتحادهای استراتژیک پرداخته

ترین مطالعات درباره ساختار د. مروری بر شاخصنو ماهیت الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیک ارائه ده

این نکته مهم است که ناتوانی در اداره اتحادها یکی از دالیل اصلی  کنندۀبیان ،سازمانی اتحادهای استراتژیک

حی و انتخاب یک الگوی ساختاری که با چیستی و کیستی اآید و طرشمار میشکست اتحادهای استراتژیک به 
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اتحادها از تناسب بیشتری برخوردار باشد، کلید مدیریت اثربخش و موفق اتحادهای استراتژیک است. این میزان از 

 جمله از تحاد،ا اداره هایهمه جنبه در ساختار سازمانی گذاریتأثیر حدود دلیل به اتحادها برای ساختار اهمیت

 داس، و تنگ) است اتحاد به دادنخاتمه برای محتمل هایگزینه حتی و کنترلی سازوکارهای عملیاتی، فرایندهای

مند نشان داد که طراحی و انتخاب الگوی ساختاری برای اتحادهای های این مرور ادبیات نظامیافته (.1111

تر از تعیین یک نظام حاکمیت حقوقی در اتحاد است. این بدان معناست که استراتژیک مفهومی فراتر و پیچیده

و  های اجرایی، برقراری روابط نزدیکتهایی از قبیل کیفیت قرارداد، فراهم آوردن ضمانصرفاً با اتکا به خصیصه

اری از همکبرآمده های توان به ساختاری دست یافت که قدرت مقابله با چالشتقویت اعتماد میان طرفین نمی

الوه ع ،سازمانی را داشته باشد و اهداف حاصل از اتحاد را محقق سازد. در واقع، انتخاب الگوی ساختاری اتحادهابین

هایی ساختاری قراردادمحور و اعتمادمحور )به عنوان الگوهای کالن ساختاری(، نیازمند خصیصهبر در نظر گرفتن 

 ای است.توجه به ابعاد محتوایی ساختار، اقتضائات محیط نهادی و شرایط زمینه

اختار سدر حوزۀ دهد سه شکاف نظری عمده، جریان تحقیقاتی بندی مطالعات نشان میتحلیل شکاف بر جمع

توان ساختار اتحادها را مستقل از الزامات و قرار داده است. نخست آنکه نمی تأثیری استراتژیک را تحت اتحادها

ها به اتحادهای ویژه زمانی تشدید خواهد شد که دامنه ارزیابی. این مسئله بهکرداقتضائات محیط نهادی مطالعه 

 ون تسری یابد. محیط نهادی از طریق سازوکارهایهای فرهنگی گوناگها و زمینهاستراتژیک میان شرکایی از ملیت

سخت )قواعد و قوانین( یا سازوکارهای نرم )هنجارها و فرایندهای شناختی( بر نوع روابط و ساختار حاکم بر آن 

کند. شکاف دوم، عدم تقارن و واگرایی میان سان میخوان و همگذارد و آن را با معیارهای مدنظر خود هممی تأثیر

های متعددی درباره فاصله فرهنگی، سابقه همکاری هایاستناددربردارندۀ  ،اتحاد است. پیشینه نظری طرفین

ه ابعاد های پژوهشی ب. با این حال، معدود نمونهاستهای مدیریتی متفاوت میان شرکای اتحاد سازمانی یا رویهبین

اند. تحلیل ابعاد محتوایی ساختار برآمده تأثیر های کّمی و کیفیِاند و درصدد ارزیابیمحتوایی ساختار توجه کرده

توان انتخاب الگوی ساختاری را به سادگیِ گزینش از میان الگوهای قراردادمحور و دهد نمیشکاف نشان می

پیدایش  تواند بهاعتمادمحور تقلیل داد. عدم تقارن شرکا در ابعاد محتوایی نظیر رسمیت، تمرکز و پیچیدگی می

رابطه در خصوص وجود شکاف  کنندۀ. تحلیل شکاف همچنین بیانمنجر شودد سطح عملکرد اتحاد تعارض و تهدی

یان دهد اجماعی مکنش الگوهای ساختاری در پیشینه نظری است. مرور مطالعات منتخب نشان میمتقابل و برهم

 ر دسته رابطه مستقلِ چها محققان به الگوهای ساختاری وجود ندارد. به طور کلیبین خصوص رابطه  محققان در

جایگزینی، مستقلِ مکمل، اقتضاییِ جایگزینی و مکمل، و رابطه طیفی برای الگوهای قراردادمحور و اعتمادمحور 

خاص در تبیین مسائل اتحاد و  ایکارگیری نظریهاز بهنشئت گرفته رسد این پراکندگی . به نظر میانداشاره کرده

 .اندکه بر نوع روابط میان طرفین اتحاد حاکمهایی است جنبهسایر نادیده گرفتن 



 001  مند بر ادبیات الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیکمرور نظام 

 

انداز پیشبرد نظری مفهوم الگوی از چشم ایبندیتوان جمعمی ،گفتهها و موارد پیشبا در نظر گرفتن تحلیل

 ارائه داد. 2ساختاری در اتحادهای استراتژیک به شرح جدول 

 انداز پیشبرد نظری مفهوم الگوی ساختاری در اتحادهای استراتژیکچشم .1جدول 

 چیستی

 

  گذاری ابعاد محتوایی ساختار هر یک از شرکا بر انتخاب الگوی ساختاری قراردادمحور )یا الگوی تأثیرسازوکار
 اعتمادمحور( در اتحاد چیست؟

 ؟اندکدامکنش الگوها برهم، نیزگذار بر انتخاب یک الگوی ساختاری و تأثیرای عوامل زمینه 

 چرایی
  د و چه شومیمنجر چرا عدم تقارن و واگرایی میان شرکا به ترجیح یک الگوی ساختاری بر الگویی دیگر

 ارتباطی میان عدم تقارن شرکا و الگوهای ساختاری وجود دارد؟

 این تغییر به چه صورت است؟ جهتآورد و نیاز به تغییر در الگوی ساختاری را پدید می ،چرا تداوم اتحاد 

 چگونگی

 در  ای از الگوهای ساختاریکنش الگوهای ساختاری را مدیریت کرد و به ترکیب بهینهتوان برهمچگونه می
 اتحادهای استراتژیک دست یافت؟

 کنش و ارتباط متقابل الگوهای ساختاری وضعیت اتحاد )طول عمر، بلوغ و سطح همکاری( چگونه بر برهم
 گذار است؟تأثیرادهای استراتژیک در اتح

 توان فرایند گذار از الگوی قراردادمحور به الگوی اعتمادمحور )و برعکس آن( را برای دستیابی به چگونه می
 عملکرد مورد انتظار هدایت کرد؟

 

لکه کند، بگیری مسیر تحقیقات تکمیلی در آینده کمک مینه تنها به جهت ،2 مندرج در جدولبندی جمع

هایی از ساختار اتحادهای استراتژیک جلب کند که از گذاران تجاری را به جنبهتواند توجه مدیران و سیاستمی

 خاصیت اهرمی در بهبود عملکرد و کارآمدی اتحادها برخوردارند.
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