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 چكيده 

 ها براي بقا در بازار رقابتي نياز به رفع نياز فناورانه خود امروزه به واسطه تغييرات سريع تكنولوژي، شركت

ها براي فائق آمدن  شود كه شركت عوامل بسياري از جمله زمان، هزينه و دانش فناورانه موجب مي. دارند

از سوي ديگر توجه به اين . به نيازهاي فناورانه خود ورود به يك رابطه همكاري را مورد بررسي قرار دهند

حفظ و تداوم رابطه همكاري  اي است ولي موضوع ضروري است كه آغاز يك رابطه همكاري فرايند سازنده

ارزيابي صحيحي از موفقيت يا عدم  ،ها از اينرو الزم است شركت. موفقيت آميز بسيار ارزشمندتر است

هاي ارزيابي  در اين مقاله سعي بر اين است كه با معرفي مدل. موفقيت رابطه همكاري خود داشته باشند

نكار و ريور به ارزيابي رابطه همكاري شركت سوربن موفقيت رابطه همكاري، با استفاده از مدل شِميزان 

اين ارزيابي نشان از موفقيت آميز بودن اين همكاري . اس پرداخته شود پي ترابر خزر و شركت پارس جي

به عنوان راهكارهاي حفظ و توسعه همكاري ذكر همكاري دارد كه در اين مقاله عوامل موفقيت رابطه 

 .    شده است

 

 ارزيابي موفقيت همكاري، عوامل تداوم همكاري رابطه همكاري فناورانه، :واژگان كليدي
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 مقدمه

ها براي حضور در اين بازارها و فعاليت و تداوم حضور در آن، نياز به  شركت. روي كسب و كارها دنياي رقابتي است دنياي پيش

ونه ضعف در تقويت حوزه تكنولوژي شركت هرگ. درك صحيح از توسعه تكنولوژيك و تاثيرات آن بر كسب و كار خود دارند

 . تواند شركت ها را از عرصه رقابت دور كرده و سهم بازار آنها را تقليل دهد مي

بلكه با تبادل  استمشاركت تجاري نوعي نه تنها  رابطه همكاري،. هاي مقابله، ورود به رابطه همكاري سازنده است يكي از راه

 شكلهمچنين (. تكنولوژي، مهارت، يا محصوالت)د ده هاي رقابتي شركت را افزايش مي اثربخشي استراتژي ،متقابل منابع

افزايش  را كنترل روابط كسب و كار خود توانند ميهاي مختلف  به روشدر آن كه شركا  كند را ايجاد ميكسب و كار  ي ازجديد

مات با اين حال، الزا( Broome,2002)صورت مي پذيرد  با وجود اينكه در اتحادها، توافق و يا قرارداد براي دوره چند ساله .دهند

روي يك رابطه همكاري قرار  دقيق مرتبط به كار، در آغاز اين رابطه شناخته شده نيست و اين موضوع ابهامات زيادي را پيش

 .مي دهد

در  خود شركاي هدافا تاثير چگونگيو درك مشخصي از  داشته روشن استراتژيك اهداف همكاري بايد به ورود شركتها براي

هايي  ريسك. هاي از دست دادن سهم بازار خود آگاهي داشته باشند ها بايد از ريسك همچنين شركت .داشته باشند آنها موفقيت

 ,Hamel, L.Doz. )گيرد كه از عدم آگاهي كاركنان در خصوص اطالعات استراتژيك شركت كه نبايد فاش شود، نشأت مي

Prahalad, 1989) بايد توجه داشت كه بسياري از عوامل وجود دارند كه يك رابطه همكاري را كه به خوبي آغاز  در حقيقت

برد كه  ياز شراكت نفع م يوقت شركت يكبهتر است بگوييم كه به بيان كلي، . برند مي شده است را به سمت شكست پيش 

 .داشته باشند وجود همچنين در همكاريو با هم  آن يكاستراتژ ي وسازمان ي،انسان يروينياتي، عمل ي،پنج بعد فرهنگتناسب 

((Douma et.al,2000 

ها به لزوم ارزيابي موفقيت رابطه همكاري خود واقف شده و تالش كنند با تعيين  شود كه شركت اين موضوعات سبب مي

ضعيت شكست و يا معيارهاي صحيح ارزيابي، موفقيت و يا شكست خود را در همكاري تعيين كرده و راهكارهاي خروج از و

 .توسعه همكاري موفقيت آميز را به كارگيرند

جدائي  يبعنوان بخش ارزيابي. است همكاري براي درك تاثير و پويائي تي، فرصاز نحوه همكاري ارزيابي سيستماتيك و دقيق

هاي خود دريافت  تالش اطالعات منظم درباره اثر شركاكه  خواهند بود  ها زماني مستحكم همكاري. استناپذير از هر همكاري 

 .انطباق و اثربخشي اقداماتشان را ارزيابي كنند اطالعات دريافت شده،بر اساس ، شود موجب ميكنند، كه 

دهد؛  كند؟ كه در واقع فرايند همكاري را مدنظر قرار مي دوبعد اصلي در ارزيابي وجود دارد يكي اينكه آيا همكاري خوب كار مي

 .پردازد كه اين سوال به پيامدها و نتايج همكاري مي چه بوده است؟ ياثرات همكارو دوم اينكه 

مقوله  ينا يق،تحق يِموانع تجرب يوجود برخ يلانجام شده، اما به دل همكاريعملكرد  ينهكه در زم ياديز يقاتبا وجود تحق

پازل  يكدهنده  عدم توافق نشان ينا. توافق دارند همكاريهاعملكرد  يها به ندرت در سنجه محققان .مانده است يباق ناختهناش

 (Das & Teng, 2003 ) عملكرد موثر اتحاد به چه معناست؟: است ياساس يمفهوم

در اين پژوهش با استفاده از مفاهيم اصلي همكاري، اتحاد و هماهنگي، به بيان تفاوتهاي موجود در اين زمينه پرداخته و سپس 

 .شود موفقيت همكاري پرداخته مي هاي ارزيابي ميزان ها و مدل به بررسي سنجه

حركت به سمت تداوم موفقيت در همكاري است از اينرو به معرفي  درخصوص راهكار  ارائه پژوهش اين هدف اينكه به توجه با

مدل ارزيابي موفقيت شِنكار و ريور پرداخته و با استفاده از اين مدل، به بررسي نحوه همكاري دو شركت سوربن ترابر خزر و 

 . شود اس پرداخته و عوامل موفقيت اين رابطه تشريح مي پي جي سپار
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 مرور ادبيات تحقيق
 اتحاد استراتژيك

 كه ها است شركت بين داوطلبانه همكاري قرارداد هر عنوان به معموال اتحاد 8991بنا به تعريف گوالتي و سينگ در سال 

 تواند شامل مي و شود مي الت، تكنولوژيها و خدمات تعريفمحصو توسعه يا مشاركت در و گذاري اشتراك به مبادله، شامل

 بين سياسي اقتصاد المعارف دايرهدر برخي تعاريف مانند  .شركت باشد خاص هاي دارايي يا و فناوري گذاري، سرمايه همكاري

شركا به در اتحاد . شود ها با كنترل محدود اداره مي اند كه قرارداد بين شركت ، اتحاد را ساختار سازماني تعريف كردهالملل

در نتيجه . وجود ندارد همگرايي هيچ آنها عمليات و منافعو به صورت خودكار در  مانند هاي جداگانه باقي مي صورت شركت

 .گيري كنند شركا بايد به صورت  مشترك تصميم نشده بيني پيش احتماالت با مقابله براي

گيرد،  پس از اينكه اتحاد شكل مي كه به صورت مستقل و قانوني( 8: )كه اتحاد استراتژيك شامل حداقل دو شركت همكار است

هاي مستمر در يك  كمك( 3)منافع و كنترل مديريتي بر وظايف واگذار شده، را به اشتراك مي گذارند؛ و ( 2)ماند؛  باقي مينيز 

اين سه معيار بر اين . (Yoshino & Rangan, 1995)يا چند حوزه استراتژيك مانند تكنولوژي يا محصوالت ايجاد مي نمايند

با آوردن مزاياي  كند كه ايجاد مي مفهوم داللت دارد كه اتحاد استراتژيك، وابستگي متقابل بين واحد هاي مستقل اقتصادي

. همراه استشركاي خود  باهاي مستمر  هاي غيرملموس، و الزام آنها براي ايجاد همكاري شركا در قالب دارايي برايجديد 

(Knoke,2001: 121-128.) 

شركاي اتحادي بايد به منظور دستيابي به اهداف . ، همكاري استرابط اتحاد استراتژيك است كه به عنوان كليدي يكي از ابعاد

درك ماهيت و دامنه همكاري، در تحليل (. Anderson & Narus,1990) .استراتژيك خود با يكديگر همكاري داشته باشند

اتحادي  بيان شده است كه براي ايجاد اتحاد موفق نياز به روابط موفق. اتحاد، الزم و ضروري مي باشد عمليات و موفقيت يك

عوامل براي  نشان داده شده است، اين 8همانگونه كه در شكل . استتوسط سطوح باالتر تعهد، همكاري، ارتباطات و اعتماد 

 .اتحاد استراتژيك موفق، الزم و ضروري هستند

 

 
 عوامل ضروري در اتحاد استراتژيك موفق -8شكل 

 
 همكاري

 با فناوري پيشرفتها براي  شركت. است شركت هر براي متقابل سود ارائه هدف شركت با دو استراتژيك بين همكاري اتحاد

 هاي مزيت تقويتو  شريك كار و كسب هاي استراتژيها و شيوه ، شناختكم هزينه با بازار به دسترسي، پايين نسبتا هاي هزينه
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پيشين و سپس عملكرد روابط همكاري، به تثبيت همكاري . آورند خود به همكاري روي مي شايستگيهاي محوري يا و رقابتي

، لذا همكاري. استارائه زمينه براي همكاري نياز  كه به همراهبنابراين، تعريف آن شامل هماهنگي است، . نياز دارد روابط تعاون

، فرآيند هاي موثر كسب و كار و سطوح تعاون و روابط سازماني رچه سازي و مديريت زنجيره تامين و فعاليت ها از طريقيكپا

شود كه به سازمان هاي عضو،  هاي ارزشي با عملكرد باال حاصل مي باالي به اشتراك گذاري اطالعات در جهت ايجاد سيستم

 .(Handfield & Nichols,2002)يك مزيت رقابتي پايدار را ارائه ميدهد

 
 تعاون

افته سفارشي سازي در تطبيق موثر عرضه و تقاضا ، ايجاد روابط تعاوني تكامل يچالش موجود در زنجيره تامين براي پيرو 

 .Aitkenet et)ها انعطاف پذيري بيشتري را بدست آورده و تاكيد باالتري بر روابط عرضه طوالني مدت دارند است، كه شركت

al,2003& Chopra & Meindi,2007). 

با اين حال، اصطالح انعطاف پذيري بدان معني در نظر گرفته نشده كه قرارداد در واقع به صورت آشكارا انعطاف پذير باشد، 

 .(Iyer, et. al,2009)تواند منجر به مبادالت دو طرف سود گردد كه مي كنند ميبلكه شركا، پارامترهاي خاص را مشخص 

شريك ديگر در زنجيره عرضه مشخص  باگذاري منابع يا افزايش سوددهي  با انگيزه يك شريك براي سرمايه روابط تعاوني،

 .Munson, et. )شود اغلب، اين انگيزه در قالب يك قرارداد بلند مدت يا صرفا به عنوان ادامه كسب و كار پيشنهاد مي. شود مي

al,1999 .) 

 
 تفاوتها تبيين

 .، اتحاد و تعاون، سطح رسمي روابط بين سازماني و ذينفعان استتفاوت اساسي بين همكاري

هايي است كه با هم و اساسا براي تغيير رويكردهاي فردي به منظور دستيابي به هدف در جهت  شامل سازمان همكاري -

 .اشتراك گذاري منابع و مسئوليت ها فعاليت مي كنند

دي يا ذينفعان، حكم و مسئوليت هاي جداگانه خود را حفظ مي كنند، هاي فر يك آرايش غيررسمي است كه سازمان تعاون -

 . اما كارهايي را با هم براي بررسي يك هدف مشترك انجام مي دهند

اتحاد استراتژيك توافق بين دو يا چند طرف به منظور پيگيري مجموعه اي از اهداف مورد توافق است، در حاليكه باقي ماندن  -

اتحاد هاي استراتژيك . اين شكل از همكاري، بين ادغام و اكتساب قرار دارد. تقل مورد نياز مي باشدسازمان ها به صورت مس

. توسط دو شركت شكل مي گيرد كه به طور مستقيم قابل رقابت نيستند و داراي نقاط قوت مكمل به نفع بازار خاص مي باشند

 .پردازيم مي نيز هنگ لغاترمومي و فدر اين بخش به ذكر تفاوتها با استفاده از برخي از مراجع ع

8- Merriam-Webster 

 .شوند ميها متحد  گروهي كه در برخي از فعاليت: اتحاد

 .عملكرد هماهنگ بخش ها براي نتايج موثر: تعاون

 .به خصوص در تالش فكري يا باهم به منظور كار مشترك با ديگران: همكاري

 فرهنگ لغات كمبريج -2

 .كنند با هم كار كنند  رها، احزاب سياسي و يا افرادي كه به دليل منافع يا اهداف مشترك توافق ميگروهي از كشو: اتحاد

 .به منظور كار مشترك با ديگران يا با هم به خصوص در تالش فكري: تعاون

 .هنگامي كه دو نفر يا بيشتر با هم براي رسيدن به چيزي مشترك كار مي كنند: همكاري

ي ادعا مي كند كه يك زنجيره سه نقطه اي از تعامالت براي اتحادهااشاره كرد كه  8998در سال پترسونته در انتها بايد به گف

تعاون آغاز مي شود، كه به موجب آن گروه هاي مستقل كامل، ( 8)دهد كه اين زنجيره با  استراتژيك وجود دارد و نشان مي

هماهنگي كه احزاب مستقل، ( 2)دهند،  يگر را مورد حمايت قرار ميگذارند كه نتايج سازماني يكد اطالعاتي را به اشتراك مي
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( 3)كند،  كنند كه اهداف مفيد را متقابال حمايت مي هاي حامي يا خدمات را هم تراز مي ها يا رويدادهاي شركت فعاليت

 .ك ارائه مي دهنداي از استقالل را در تالش براي تحقق بخشي يك هدف مشتر  هاي فردي درجه همكاري، كه در آن نهاد

 

 بررسي مدلهاي ارزيابي ميزان موفقيت رابطه همكاري

چنانچه اتحاد را مستقل و . دهند يكه اتحاد را شكل م يياتحاد و شركا: وجود دارددو موجوديت عملكرد اتحاد ارزيابي  يبرا

 يگذار يهسرما ينهته در زمصورت گرف يقاتدر تحق. نرخ رشد است ياو  يسودآورمجزا نگاه كنيم عملكرد آن به معناي 

به منظور  ،شركاآنكه  يلبه دل يگر،د ياز سو(. Geringer & Hebert, 1991)شود  ياستفاده م يفتعر ينمشترك، اغلب از ا

 يگاهبا توجه به جا. شود مي يرياندازه گ شركا يجمجموع نتا با، عملكرد اتحاد كنند برقرار مياتحاد  يكاهداف استراتژرسيدن به 

 ;Parkhe, 1993)شود يم يرياندازه گ ،شركا يكتكامل اهداف استراتژ يزانم يقاز مطالعات عملكرد اتحاد از طر در برخي شركا،

Yan & Gray, 1994; Zaheer, McEvily, & Perrone, 1998 .) به لحاظشركا،  يگاهكه در آن جامدل ديگري نيز وجود دارد 

در اين مقاله دو  (.Mjoen & Tallman, 1997) .شود يم يريگ صورت گرفته، اندازهاز اتحاد  شركا يتعملكرد اتحاد از منظر رضا

 .شود گيري موفقيت همكاري بررسي مي هاي اندازه مدل از مشهورترين مدل

 
 (Das&Teng,2003)چارچوب تحليل شريك، شرايط اتحاد و عملكرد اتحاد 

 يابياتحاد، به ارز يطهمكار و شرا يشركت ها يلو تحل يهجزت يقاست كه از طر يكپارچهچارچوب  يك ايجادهدف مدل اين در 

در . نموده استبر منابع شركت را با هم ادغام  يمبتن يدگاهرقبا و د يلتحل ياصل يكردو دو رو دنگر بپرداز يندهعملكرد اتحاد آ

 ييمنابع و همسو يها يژگي، واشتراك بازار شركا يزانكه شامل م ندنام يم« شريك يلتحل»را  شركا اين مدل ارزيابي سازگاري

 يها يو وابستگ شركا ينتضاد ب ي،اتحاد كه از نقاط قوت جمع يطشرا يبر رو شريك يلسه مولفه تحل ينا. باشد يمنابع م

 .دارد يرشده، تاث يلمتقابل تشك

 يلو تحل يهتجز يمعرف با و دارد يربر عملكرد اتحاد تاث يماتحاد به طور مستق يطشرا يرهايكه متغ ينستا در اين مدل فرضيه

كننده  ييناز عوامل تع يستماتيكبه درك س يابياتحاد، به دنبال دست يطسه مولفه آن با سه وجه شرا سازييكپارچهو  شريك

كننده عملكرد اتحاد  يينعوامل تع ترينبه مهم ياد،ز يدر نظر گرفتن فاكتورها ايمدل ارائه شده به ج. استعملكرد اتحاد 

 چوباتحاد در چار يياتحاد و كارا يط، شراشريك يلو تحل يهتجز يرهايمتغ يننشان دهنده روابط عمده ب 2 شكل. توجه دارد

 (Das&Teng,2003) .باشد يممدل دَس و تِنگ  يشنهاديپ ينظر
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 چارچوب تحليل شريك، شرايط اتحاد و عملكرد اتحاد -2شكل 

 

 :مفاهيم موجود در اين مدل

هاي شريك در يك اتحاد از نظر مشتركات بازار بين  كلي مابين شركت سازگاريهاي موجود در  سوال: تجزيه و تحليل شريك 

 هاي منابع و تعهدات منابع شركا، ويژگي

 .دهند مي  هاي شريك در بازار مورد نظر اتحاد نشان درجه حضوري كه شركت: مشتركات بازار بين شركا 

 هاي شريك ركتالگوي ادغام منابع ش: همترازي منابع بين شركا 

 .نوع و مقدار باشد نظرهاي شريك كه قابل مقايسه از  ميزان سهم منابع هر يك از شركت: تشابه منابع 

 برداري فعلي از منابع كمكي براي دستيبابي به اهداف اتحاد درجه بهره: برداري از منابع  بهره

 ه از دوره اتحادهاي انتخاب شده از اتحاد در هر لحظ آوري ويژگي جمع: شرايط اتحاد 

 تجميع تمامي منابع صرف شده در اتحاد: نقاط قوت مشترك 

توان به سادگي در اتحاد  هاي شريك كه نمي شركت هاي اليق رقابتي، ترجيحات و شيوهاي از ع درجه: درگيري مابين شركا 

 .صلح برقرار كرد

 .دن به اهداف خودهاي شريك به يكديگر در اتحاد براي رسي درجه وابستگي شركت:  وابستگي

 
 (Shenkar and Reuer,2006)گيري عملكرد اتحاد  مدل اندازه

 .شود اين مدل براي ارزيابي عملكرد اتحاد بكار گرفته مي
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 (Shenkar and Reuer (2006))گيري عملكرد اتحاد  مدلسازي و اندازه -2شكل 

 

 يندارند ا يياتحاد سطح انتظار باال يناز ا وقتي طرفين. رقراري اتحاد بسيار مهم استدهد سطح انتظار از ب يها نشان م بررسي

كامال قابل  طرفيناز  يكاتحاد در نظر گرفته شده است به نظر هر  يكه برا ياست كه اهداف يعتواق اين موضوع نشان دهنده

 .باالست ياراهداف بس ينبه ا يدنبوده و شانس رس يابيدست

نشان دهنده  ييناتحاد و انتظار پا يتنشان داده شده است، انتظار باال از اتحاد، نشانه موفقشِنكار و ريور سط كه تو همانطور

 .شكست اتحاد است

 از .هستند يناتحاد خوشب يلبا وجود مشكالت نسبت به تشك طرفين اين است كهعالمت مثبت نشان دهنده در اين مدل 

كم باشد ممكن است  يياگر انتظارات از اتحاد نشان دهنده كارا دهد ينشان م يا نقطه يها يكانو پ يمنف يعالمتها يگرد يطرف

  .اتحاد از هم بپاشد

باال بوده  ينسب يها يريكه پروسه ها و اندازه گ دهند ينشان م 3و 2 يها پيكاندر مدل بررسي شده توسط شنكار و ريور 

  .ختم شده است يگرد يها يجهموضوع به نت يناست و ا

 يكاستراتژ يبه هدف كل يدنرس يبرا طرفيناز  يكهر  ينشان دهنده سهم و همكار يزن يكاستراتژ يها هدف يريگ دازهان

نشان داده شده اگر  يمنف يهمانطور كه با عالمت ها ينشان داده شده است ول 4 يكانتوسط پ يكاهداف استراتژ ياجرا .است

نشان دهنده سطح  ياتيو عمل يكياستراتژ رضايت. شود ميها  رفتن اتحاد نياجرا نشده باشند باعث از ب يكاستراتژ يها هدف

 ياستراتژ يجهاست در نت يدهاتحاد به هدف خود رس وقتي دهد ينشان م اين دو نفر مطالعات .باشد ياتحاد م طرفين يترضا

 .داشته است ياتحاد در پ ييرا از كارا يرانمد يباال يترضا يناجرا شده و ا يزن طرفين يكل

 يريگ اندازه. خواهند رفت يناتحادها از ب ،باشد ياتحاد منف يياز كارا يكل يتاگر رضاكه  داده شده استنشان  در شكل

 (.به سود است يابيمقصود دست)يرخ يااند  يدهخود رس ياتحادها به اهداف مال آيااست كه  يننشان دهنده ا يمال يها يخروج

خود  يگرد يباشند پس به هدف گذار يدهخود رس يكبه هدف استراتژ اگراند  شده يلكتش يسودآور يشافزا يكه برا ييهااتحاد

است كه اتحادها به  يناز ا يباال و نشان يمال ينشان دهنده خروج 7بعالوه  يها عالمت .دان يدهرس نيز است يمال يكه خروج
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 يا نقطه يها يكانموضوع با پ ينواهند رفت اخ يننرسند از ب ياگر اتحادها به سودآور يگرطرف د از. يكنندسمت جلو حركت م

 .نشان داده شده است 82

 يهاهداف اول اگر. يندآ يبه وجود م رسند ينم يا رسند يم يجهبه نت يهاهداف اول يهستند كه وقت ياهداف يا يهحاش اهداف

باشند  يابيند قابل دستمحقق نخواهند شد هرچ يزن يا يهحاش يها نرسد هدف يجهاست به نت ياتحادها كه همان سود آور

نشان  6 مثبت در پيكان اتحادها است، عالمت ينشان دهنده بقا يهحاش اهداف .تحقق آنها ندارند يبرا يقيعال طرفينچون 

 يا يهحاش يهدف ها يمنف ييرنشان دهنده تغ 81 در پيكان يمنف ياست و عالمت ها يا يهحاش يها مثبت هدف ييردهنده تغ

 .ن اتحاد منجر شده استرفت يناست كه به از ب

 ينهمانطور كه در مدل نشان داده شده است ا. در اتحاد و قرار داد اتحاد است يتعضو ييرنشان دهنده تغ يزن يداريپا اندازه

موضوع با  ينا) اتحادها ندارد يبجز تخر يا يجهداشته باشند نت يدارياگر اتحادها ناپا. نشان داده شده است 1 يكاناندازه با پ

 .)نشان داده شده است 83 ينقطه ا نيكاپ

كه در  يبه كار خود ادامه دهند چون عامل يشترياست كه اتحادها ممكن است مدت زمان ب يننشان دهنده ا 1شماره  پيكان

 نتوانند با هم توافق طرفينهر زمان كه . اتحاد است يكدهنده اتمام  نشان يستند ون يتنها را نابود خواهد كرد قابل روآ يندهآ

 .خواهند رفت يننبود اعتماد به اهداف خود برسند از ب يا يوجود خود خواه ياتضاد  يلنتوانند به دل ينكها ياكنند 

 .ايم بررسي كرده اس پي جي پارسسوربن ترابر خزر را با   در اين مقاله ما با استفاده از اين مدل نحوه همكاري شركت

 

 مورد مطالعه

شركت انجام  ينا يتفعال ينهزم. يده استبه ثبت رس 38/3/8319 يخترابر خزر در تارسوربن  يشركت حمل و نقل سراسر

تعداد  يشـركت دارا يندر حال حاضر ا. باشد يو در تمام نقاط كشور م يكاال، بصورت سراسر يداخل يا امور حمل و نقل جاده

 . دارد را، (يزلا ديپماموت و سا)ينسنگ يونفروش كام يندگيدستگاه انواع كشنده با عمر كمتر از دو سال بوده و نما 811

بوده و در  يزآباد كرج و تبر يفشهر، چمستان، نظرآباد، شر يمنس يفعال در شهرستانها يندگينما 6 يشركت دارا ينا

بزرگ  يانهغرفه  فـعال در پا يك يشركت دارا ينا ينهمچن. باشد يخود در سراسر كشور م يندگيهاينما يرحال توسعه سا

 .فقره در ماه است 2111صادره  هاينقل تهران  با متوسط بارنامه  حمل و

 .است يلشركت به شرح ذ  خدمات ارائه شده توسط اين

 انواع كاال يحمل و نقل داخل- 8

 انواع محموالت يريو بارگ يهتخل- 2

 و بروز يشرفتهپ يبا دستگاهها يسهانواع محموالت فله به ك يلو تبد يريگ يسهك- 3

 انواع محموالت با پرسنل مجرب يو صفاف نييپارت چ- 4

هاي اين شركت در واحد عمليات، آگاهي از ناوگان حمل و نقل خويش بود به دليل اينكه امكانات  يكي از مهمترين چالش

ه لذا تصميم گرفته شد با شركتي كه توانايي و امكانات را در اين زمينه داشت. و تجهيزات مربوط به كنترل را در دست نداشت

ولي آگاهي از موفقيت آميز بودن همكاري . آغاز شد 8391اس از سال  پي جي همكاري با شركت پارس. باشد همكاري نمايد

 .گيريهاي استراتژيك الزم و ضروري است براي مديران ارشد شركت به لحاظ تصميم
 

 معرفي جامعه آماري

به عنوان  دارك فوق ليسانس و پايينتر و با سابقه كاري باالبا م سوربن ترابر خزرمديران مياني و ارشد و كارشناسان شركت 

 .دهند كارشناسان، جامعه آماري اين پروژه را شكل مي

 

 
 پارامترهاي توصيفي جامعه آماري -8جدول 
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 (سال)ميانگين سابقه كار  تعداد ميزان تحصيالت رديف

 89 2 كارشناسي ارشد 8

 21 4 كارشناسي 2

 81 8 فوق ديپلم 3

 2771 3 پلمدي 4

 

 طراحي پرسشنامه
  گيري عملكرد اتحاد كه توسط شنكار و رور معرفي شده است درنظر گرفته مناسب با مدل اندازه سوالهاييبراي مصاحبه با مديران در خصوص موفقيت 

  .باشد زير ميبه شرح كه  گيري موفقيت رابطه همكاري مطرح شده است اندازه درآوري داده  براي جمع اين سوالها .شده است

 در چه سالي همكاري آغاز شد؟ -8

 نوع همكاري چيست؟ -2

 (با شرايط همكاري فناورانه)خريد ليسانس -الف

 اتحاد استراتژيك فناورانه -ب

 گذاري مشترك سرمايه -ج

 ساير  -د

 انتظارات از شروع رابطه  -3

 (زياد-متوسط-كم)ست؟ تالش كرده ا رابطه همكاري ينا يتموفق يبرا شماتا چه حد شركت  -الف

 (زياد-متوسط-كم)شما چگونه بوده است؟  نسبت به انتظارات به نظر شما، رابطه همكاري -ب

 (زياد-متوسط-كم)؟ است ياتيح رابطه همكاري يتموفق يريتا چه حد اندازه گ -4

 اهداف رابطه همكاري  -1

 ؟هستند تيياح رابطه همكاري يتموفق يبرا يرتا چه حد اهداف ز -الف

 خدمات يندهايدانش فرا (كم-متوسط-زياد) 

  يابي بازاردانش(كم-متوسط-زياد) 

 يريتي مد يها يكتكن(كم-متوسط-زياد)) 

 ي ورادانش فن(كم-متوسط-زياد) 

  دانش توسعه خدمات(كم-متوسط-زياد) 

 درآمد (كم-متوسط-زياد) 

 ي گذار يهكاهش سرما(كم-متوسط-زياد) 

 سود (كم-متوسط-زياد) 

 ي عمليات بهبود بهره ور(كم-متوسط-زياد) 

 يه بازگشت سرما(كم-متوسط-زياد) 

 يد كسب و كار جد يفرصت ها(كم-متوسط-زياد) 

 سهم بازار يشافزا (كم-متوسط-زياد) 

 و شهرت  اعتباريش افزا(كم-متوسط-زياد) 

 ي رقابت يتموقع يشافزا(كم-متوسط-زياد) 

  ريسك كاهش(كم-متوسط-زياد) 

 ي اهداف مال(كم( )به طور كل-متوسط-زياد) 

  يادگيرياهداف(كم( )به طور كل-متوسط-زياد) 
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 يكمنافع استراتژ (كم( )به طور كل-متوسط-زياد) 

 اي و فرايندي معيارهاي رابطه -6

 (زياد-متوسط-كم)ايد؟  تا چه حد رابطه همكاري خود را فازبندي و زمانبندي كرده -الف

 تناسب شريك و تضاد -ب

 هاي شركا با هم متناسب است هاي مديريتي و فلسفه سبك(كم-متوسط-زياد) 

 فرهنگ سازماني شركا با يكديگر متناسب است( .كم-متوسط-زياد) 

 اهداف شركا در رابطه همكاري با يكديگر همراستا است( .كم-متوسط-زياد) 

 با يكديگر متناسب است عمليات درون سازماني شركا( .كم-متوسط-زياد) 

 گيري كيفيت رابطه اعتماد و ساير موضوعات براي اندازه -ج

  اعتماد متقابل بين شركا وجود دارد(كم-متوسط-زياد) 

  احترام متقابل بين شركا وجود دارد(كم-متوسط-زياد) 

 وجود دارد  شركا ينتعهد متقابل ب(كم-متوسط-زياد) 

 ها فرصت يا ها يگزينر جاحضو -د

  پايش رفتار سازماني هردو شريك(كم-متوسط-زياد) 

  هماهنگي در رابطه همكاري(كم-متوسط-زياد) 

 كنند  اطمينان از اينكه هردو شريك به تعهدات توافقنامه خود عمل مي(كم-متوسط-زياد) 

  سهم و منافع يمتقس مجدد برايمذاكره (كم-متوسط-زياد) 

 قق اهداف استراتژيكتح -7

 تا چه حد اهداف استراتژيك زير در رابطه همكاري اهميت دارند؟ -الف

 ي اقتصاد ياسبه دست آوردن مق/ ها كاهش هزينه(كم-متوسط-زياد) 

  دسترسي به بازاري در همان صنعت(كم-متوسط-زياد) 

  دسترسي به بازاري در صنعت ديگر(كم-متوسط-زياد) 

 اي جديد توسعه تكنولوژيه(كم-متوسط-زياد) 

 مسدود كردن رقابت (كم-متوسط-زياد) 

  الزامات دولترعايت (كم-متوسط-زياد) 

 هاي جديد  توسعه مهارت(كم-متوسط-زياد) 

  كاهش ريسك(كم-متوسط-زياد) 

 تا چه حد رابطه همكاري به اين اهداف نائل شده است؟ -ب

 ي اقتصاد ياسبه دست آوردن مق/ ها كاهش هزينه(كم-متوسط-زياد) 

  دسترسي به بازاري در همان صنعت(كم-متوسط-زياد) 

  دسترسي به بازاري در صنعت ديگر(كم-متوسط-زياد) 

  توسعه تكنولوژيهاي جديد(كم-متوسط-زياد) 

 مسدود كردن رقابت (كم-متوسط-زياد) 

  الزامات دولترعايت (كم-متوسط-زياد) 

 جديد  هاي توسعه مهارت(كم-متوسط-زياد) 

  كاهش ريسك(كم-متوسط-زياد) 

 (زياد-متوسط-كم)تاچه حد شركت شما از اثربخشي كلي اين رابطه همكاري راضي است؟  -ج
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 كند؟ توانمندي يادگيري كمك مي در توسعه يرنكات زتا چه حد  -د

 كنند  ايجاد مي متقابل را يادگيريكه هايي  روال توسعه(كم-متوسط-زياد) 

  شركا ينفشرده برابطه نزديك و (كم-متوسط-زياد) 

 شركا ينتماس مكرر ب (كم-متوسط-زياد) 

 كنند  ايجاد مي متقابل را يادگيريكه  يروشها ياجرا(كم-متوسط-زياد) 

 شركا يناطالعات بمداوم  تبادل (كم-متوسط-زياد) 

 كنند  يل ميتسهرا متقابل  يادگيريكه  ييها ياستس(كم-متوسط-زياد) 

 رضايت عملياتي و استراتژيك -1

-كم)با اين رابطه همكاري برآورده شده است؟  شركت يكاز اهداف استراتژ يكهر كنيد  مي چقدر شما احساس -الف

 (زياد-متوسط

 خود را در هريك از فرايندهاي زير در رابطه همكاري تعيين كنيد  شركت يتسطح رضا -ب

 مذاكره قرارداد (مك-متوسط-زياد) 

 تبادل اطالعات (كم-متوسط-زياد) 

 حل تعارض (كم-متوسط-زياد) 

 عملكرد (كم-متوسط-زياد) 

 ي استراتژ بازبيني(كم-متوسط-زياد) 

اين رابطه همكاري در چه سطحي است؟  تحقق انتظاراتدر زمينه  يكاز شر يترضافكر مي كنيد  شما ي،به طور كل -ج

 (دزيا-متوسط-كم)

در زمينه عملكرد كلي اين رابطه همكاري در چه سطحي است؟  يكاز شر يترضافكر مي كنيد  شما ي،به طور كل -د

 (زياد-متوسط-كم)

 نتايج مالي -9

يسه با مقارا در  شركت يسودآوري، گذار يهبازده سرما يابه عنوان مثال فروش و  ي،مال يريبا استفاده از ابزار اندازه گ -الف

 (زياد-متوسط-كم)ينيد؟ ب يچگونه م صنعت يرسودآو

 اهداف اضطراري -81

يابد در رابطه همكاري شركت شما رابطه در  يابد و گاهي اوقات كاهش مي توسعه مي ،مواقعدر اكثر هاي همكاري  رابطه -الف

 (كاهش - گسترش)حال گسترش است يا كاهش؟ 

 ثبات -88

 (خير -بله)مكاري مجدد مورد مذاكره قرار گيرد؟ افتد كه قرارداد ه اتفاق مي ياآ -الف

 (خير -بله)افتد كه اعضاي همكاري تغيير يابند؟  اتفاق مي ياآ -ب

 مدت زمان -82

 (خير -بله)آيا رابطه همكاري هنوز پابرجاست؟ -الف

 پايان -83

 (خير -بله)ه شود؟به نظر شما اگر اثر رابطه همكاري منفي است بايد به اين همكاري پايان داد -الف

 (خير -بله)ايد؟ ين رابطه همكاري در خصوص فسخ رابطه درنظر گرفتهدر قرارداد ا اي يژهبند و ياآ -ب
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 گيري معيارهاي موفقيت اندازه

ها به مديران و كارشناسان شركت  پرسشنامه. تهيه شده است( زياد-متوسط-كم)ها براساس طيف ليكرت سه تايي  پرسشنامه

 2شماره در جدول .گيري معيارها به صورت زير در هر بخش پرسشنامه صورت گرفته است آوري، اندازه و پس از جمع رائه شدا

 .تجميع امتيازات هر پرسش و نهايتا هر بخش آورده شده است

 
 نامه تجميع امتيازات پرسش -2جدول 

 امتياز  بخش امتياز پرسش پرسش

 44 41 تالش كرده است؟ طه همكاريراب ينا يتموفق يبرا شماتا چه حد شركت 

 41 شما چگونه بوده است؟ نسبت به انتظارات به نظر شما، رابطه همكاري

 46 46 ؟است ياتيح رابطه همكاري يتموفق يريتا چه حد اندازه گ

 6174 6174 ؟هستند ياتيح رابطه همكاري يتموفق يبرا مشخص شدهتا چه حد اهداف 

 4874 44 ايد؟ را فازبندي و زمانبندي كرده تا چه حد رابطه همكاري خود

 4171 تناسب شريك و تضاد

 4677 گيري كيفيت رابطه اعتماد و ساير موضوعات براي اندازه

 3471 ها فرصت يا ها يگزينحضور جا

 39771 31 تا چه حد اهداف استراتژيك زير در رابطه همكاري اهميت دارند؟

 36771 اهداف نائل شده است؟تا چه حد رابطه همكاري به اين 

 46 تاچه حد شركت شما از اثربخشي كلي اين رابطه همكاري راضي است؟

 48721 كند؟ توانمندي يادگيري كمك مي در توسعه يرنكات زتا چه حد 

 4278 42 با اين رابطه همكاري برآورده شده است؟ شركت يكاز اهداف استراتژ يكهر كنيد  مي چقدر شما احساس

 3174 خود را در هريك از فرايندها شركت يتطح رضاس

 44 ؟بينيد ميدر چه سطحي را اين رابطه همكاري  تحقق انتظاراتدر زمينه  يكاز شر يترضا ي،به طور كل

 44 ؟بينيد ميدر چه سطحي را در زمينه عملكرد كلي اين رابطه همكاري  يكاز شر يترضا ي،به طور كل

را در  شركت يسودآوري، گذار يهبازده سرما يابه عنوان مثال فروش و  ي،مال يريندازه گبا استفاده از ابزار ا

 ينيد؟ب يچگونه م صنعت يسودآوريسه با مقا

34 34 

 

 

 تجزيه و تحليل نتايج

 انتظارات از شروع رابطه 

اند براين  فتهدرصد كارشناسان كه مورد پرسش قرار گر 81شود در اين رابطه  مشاهده مي 3در شكل همانطور كه 

درصد از افراد اعتقاد دارند كه  31. اند موفق باشد باورند كه همكاري نتوانسته است به ميزاني كه آنها انتظار داشته

افرادي كه همكاري را . همكاري شايد نتوانسته است كه كامال انتظارشان را برآورده كند ولي درحد متوسط قرار دارد

 . درصد بوده است 61اند  هدر سطح انتظارشان ارزيابي كرد
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 موفق بودن همكاري نسبت به انتظارات -3 شكل



 تحقق اهداف استراتژيك 

ها در  نشان داده شده است، تعداد افرادي كه با تاثير هدف استراتژيك توسعه مهارت 4شكل  همانگونه كه در نمودار

 . استراتژيك استهمكاري موافقند بيشتر از ساير اهداف 
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 اهداف استراتژيك در همكاري ميزان تأثير -4 شكل



 گيري موفقيت همكاري اهميت اندازه 

گيري ميزان عملكرد همكاري  درصد از افراد مورد مصاحبه بر اين عقيده هستند كه ارزيابي و اندازه 21در اين ارزيابي،

درصد معتقدند كه ارزيابي عملكرد  11تواند تاثير زيادي داشته باشد ولي  ر گذار نميدر مقابل ساير عوامل تاثي

 .تواند دورنمايي از آينده همكاري داشته باشد و فيدبك مناسبي براي ادامه كار دارد همكاري مي

 فازبندي و زمانبندي مراحل همكاري 

اند كه فازبندي مناسبي  ارشناسان جواب دادهدرصد ك 31در ارزيابي نظرات براي انجام فازبندي مراحل همكاري 

 .دانند بندي انجام شده را مناسب مي درصد فازبندي و زمان 71صورت نگرفته و 

 سطح رضايتمندي از اثربخشي همكاري 
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درصد از كارشناسان مورد مصاحبه از اثربخشي  11گيري ميزان اثربخشي كلي از اين رابطه بيانگر اين است كه  اندازه

اند و از اثربخشي آن در شركت رضايت كامل  درصد نيز آن را به صورت كامل ارزيابي نكرده 21ضايت دارند و رابطه ر

 ..ندارند

  برآورده شدن اهداف استراتژيك در رابطه همكاريسطح رضايتمندي از 

ورد مصاحبه درصد از افراد و كارشناسان م 41دهد كه  نشان ميميزان برآورده شدن اهداف استراتژيك و عملياتي 

ها براين  درصد باقي آن 61اند و نه كامل؛ و  ميزان برآورده شدن اهداف استراتژيك را در حد متوسط ارزيابي كرده

 .باورند كه اهداف استراتژيكي كه در اين رابطه در نظر گرفته شده است برآورده شده است

 لي رابطه همكاريعملكرد كو  رضايت از شريك در زمينه تحقق انتظارات رابطه همكاري 

عملكرد كلي رابطه  و درصد از كارشناسان مورد بررسي سطح رضايت خود را از شريك براي تحقق انتظارات 71

 .اند همكاري زياد ارزيابي كرده

 
 گيري و تبيين عوامل موفقيت نتيجه

د ولي شاخص هاي معرفي شده القول هستن محققان بر اهميت ارزيابي ميزان موفقيت و شكست رابطه همكاري با يكديگر متفق

كار رفته  نگر براي ارزيابي همكاري به مدل شنكار و ريور به عنوان مدلي جامع و همه جانبه. يكپارچه نبوده استبراي ارزيابي 

هاي اين تحقيق نشان  همچنين يافته. گذارد نتايج بكارگيري اين مدل بر اهميت همراستايي با اهداف استراتژيك صحه مي. است

در اين بخش به بيان . هاي طرفين همكاري نيز بر اهميت ارزيابي نحوه همكاري واقف هستند دهد كه حتي كاركنان شركت مي

   .شود تواند پايداري در موفقيت يك رابطه همكاري را تضمين نمايد پرداخته مي عواملي كه مي

 سوربن ترابر خزرشركت حمل و نقل . بوده استاين همكاري يكي از همكاريهاي فناورانه موفقيت آميز براي هر دو شركت 

اس در اين همكاري در اختيار گذاشت  پي هاي آنالين را داشت و از طريق فناوري كه پارس جي چالش پايش از طريق داده

 .مشكل اين شركت در اين دوره زماني برطرف شده و اين شركت به دنبال توسعه اين همكاري است

كمك اين همكاري به بازار حمل و نقل وارد شد و توانست كسب و كار خود را توسعه داده و بازار  اس نيز با پي جي شركت پارس

 . هاي خود را وسعت بخشد فعاليت

اعتماد يكي از . در مراحل و فرايندهاي توسعه همكاري است اعتمادو  تعهديكي از مهمترين عوامل موفقيت اين همكاري 

هاي خود  در رابطه مورد بررسي، با وجود اعتماد متقابل هريك از طرفين به فعاليت. عوامل موفقيت در رابطه همكاري است

اند و با فضاي اعتماد دو  هاي طرف مقابل نداشته كنند و نيازي به بازبيني فعاليت اند و هزينه كمتري را پرداخت مي متمركز شده

نبود تعهد دو طرف همكاري را با شكست مواجه  .كنند كه انگيزه شريك خود را در اين همكاري حفظ كنند طرف تالش مي

مديران ارشد شركت به اين همكاري متعهد هستند و اين عاملي . كند حتي اگر اهداف مناسبي هم در نظر گرفته شده باشد مي

 .در شركا است طلبانه مانع تضاد و يا رفتارهاي فرصتاست كه 

همانطور كه ذكر شد اين دو . ها در ادامه همكاري است اين شركت استراتژيك اهدافيكي ديگر از داليل مهم اين موفقيت 

ها دراين حوزه است كه بازار  يكي از بزرگترين شركت سوربن ترابر خزرشركت تكميل كننده يكديگر بودند؛ شركت حمل و نقل 

د را با اين همكاري برطرف هاي خود نياز فناورانه خو مناسبي را در سراسر كشور پوشش ميدهد و براي تسهيل و بهبود فعاليت

در اين همكاري دو طرف . پي اس نيز نفوذ در بازار حمل و نقل را اولويت خود قرار داده بود شركت پارس جي. نموده است

را در  افزايي همدو شركت براي رسيدن به اهداف  همراستا بودن اقداماتاند و  يكديگر را در رسيدن به اهداف خود همياري كرده

 .ه ايجاد كرده استاين رابط

از . در هر دو شركت اعتقاد به اين رابطه همكاري وجود دارد. است فرهنگ سازمانيتوان به آن اشاره كرد،  عامل ديگري كه مي

مديران ارشد تا مديران عملياتي اهداف اين همكاري را باور دارند و سعي دارند كه اهداف فناورانه اين همكاري را در شركت 

با توجه به اعتماد و تعهد متقابل، موضوعات چالشي كه در رابطه . است عدم نياز به تكرار مذاكراتامل مهم ديگر ع .تسري دهند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

برانگيز ثبات رابطه  تكرار مذاكرات با موضوعات عميق چالش. كند ممكن است به وجود آيد ماهيت رابطه را دچار اختالل نمي

 . برد همكاري را از بين مي

دو طرف رابطه ارتباطات خود را به . شود دو طرف است كه باعث افزايش هماهنگيهاي دو شركت مي نزديك ارتباطعامل ديگر 

بنابراين با برقراري ارتباطات نزديك در جهت بهبود تعامالت  دارنددو طرف رويكرد حل و تعامل . كنند صورت موثر حفظ مي

خود از اين رابطه واقف هستند و ابعاد  انتظاراتدو طرف به  عامل ديگري كه مي توان ذكر كرد اين است كه. حركت مي كنند

دانند، چگونگي رسيدن به آن را مي دانند و در خصوص انتظارات شريك خود از برقراري رابطه نيز آگاهي  آن را به درستي مي

يت مديران ارشد اثر كامل هركدام از موارد فوق بدون حما. ها است اين شركت پشتيباني مديران ارشدعامل كليدي ديگر  .دارند

تواند اهداف آن را به كاركنان  نداشته باشد نمي اعتقادچنانچه مدير ارشد به اهداف اين رابطه . تواند داشته باشد خود را نمي

مدير ارشد اين شركت . تواند حمايت الزم را از رابطه همكاري به عمل آورد بخش خود ادراك كند و در هر گام رابطه نمي

 .داده است كه اين موضوع محرك رابطه همكاري است اولويترا مانند ساير اهداف شركت  ابطه همكارياهداف ر

در صورتيكه هر يك از طرفين نتوانند . بسيار كليدي در حفظ رابطه است از نكاتمد نظر در رابطه همكاري  زمانبنديعمل به 

در اين رابطه دو طرف رابطه . طه همكاري دچار مشكل خواهد شدو يا نخواهند كه اين زمانها را رعايت كنند طرف مقابل و راب

اين موضوع نيز يكي از مواردي است كه در افزايش . كنند ها را به خوبي رعايت مي بندي ها متعهد هستند و زمان بندي به زمان

 .بخشد ها بسيار موثر است و عملكرد رابطه را نيز بهبود مي عملكرد شركت
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