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چکیده:
پژوهش حاضر به شناسایی و ارائه الگوی کارکردهای اتحا د راهبردی برای بنگاههای
کوچک و متوسط موفق میپردازد .کارکردهای اتحاد راهبردی شامل تقویت مزیت
ی شدن
رقابتی ،تقویت قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه ،سرمایه اجتماعی ،و بینالملل 
بنگاههای کوچک و متوسط میشوند .روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته
(کیفی و ک ّمی) است .در بخش کیفی ،از مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان صنعت
قطعهسازی باتجربه در اتحادهای راهبردی بهره گرفته شد .نمونهها به صورت هدفمند
انتخاب شدن د و حجم آنها با توجه به ماهیت پژوهش کیفی ،تا اشباع دادهها (دوازده
نفر) ادامه یافت .در بخش ک ّمی ،الگوی ب هدستآمده در بخش کیفی در قالب پرسشنامه
در اختیار  100نفر از مدیران و کارشناسان صنعتی باتجربه در اتحادهای راهبردی در
صنعت قطعهسازی استان تهران قرار گرفت .سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی،
سازه طراحیشده تایید شد .در نهایت ،نتایج ب هدستآمده در چهار دسته کلی؛ تقویت
مزیت رقابتی ،تقویت قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه ،تقویت سرمایه اجتماعی ،و
بینالمللی شدن بنگاه جای گرفتند .از بین چهار مولفه شناساییشده ،الگوی تقویت
قابلیتهای کارآفرینانه ،تقویت سرمایه اجتماعی ،بینالمللی شدن بنگاه ،و تقویت
مزیت رقابتی بهترتیب بیشترین تاثیر را در شکلگیری اتحادهای راهبردی دارند .این
پژوهش ،به شناسایی و ارائه الگوی بومی از کارکردهایی منجر شده است که بنگاههای
کوچک و متوسط برای بهرهمند شدن از آن ،وارد اتحاد با شرکتهای بزرگ میشوند.
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کلیدواژهها:اتحا د راهبردی ،بنگاههای کوچک و متوسط ،الگوی
کارکردهای اتحا د راهبردی ،صنعت قطعهسازی خودرو،
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امروزه در محیطی با تغییرهای فناورانه باال ،شرکتهایی کمی هستند که کل قابلیتهای
درونی الزم را برای موفقیت داشته باشند .از طرفی ،افزایش رقابت و نااطمینانی ،اتحادهای
راهبردی 1را به عنوان گزینهای جذاب برای شرکتها مور د توجه قرار داده است (Sompong
 .)et al., 2014; Subramanian et al., 2018با افزایش فضای رقابتی ،شرکتها در هر اندازه
که باشند ،شروع به اشتراکگذاری فضای رقابتی خو د میکنند ،بهطوری که مستقل عمل کردن
شرکتها در این فضا بسیار دشوار میشود .راهحل راهبردی برای شرکتها ،بهویژه کسبوکارهای
کوچک و متوسط در چنین فضای رقابتی ،ایجاد روابط همکارانه با شرکتهای بزرگ است
( .)Etemad et al., 2001; Jianyu et al., 2018اتحادهای راهبردی بستری را برای تبادل منابع مهم
و مزایای راهبردی از قبیل توسعه مهارتها و شایستگیها ،دستیابی به بازار ،و ارتقای مشروعیت فراهم
میکنن د ( .)Genç et al., 2012عالوه بر این ،شرکتها از اتحا د راهبردی به عنوان راهکاری برای دستیابی
به اهداف و افزایش قدرت رقابتیشان استفاده میکنن د (.)Jianyu et al., 2018; Genç et al., 2012
اتحا د راهبردی همکاری بلندمدت بین دو یا تعدا د بیشتری از شرکتها برای انجام مبادلههای خاص است
که به تحقق اهداف متقابل و بیشینهکردن عملکر د از راه کاهش هزینه ،کسب دانش ،و توسعه بازار منجر
میشو د ( .)Shakeri & Radfar, 2017; Zoogah et al., 2011همانطور که پژوهشهای پیشین
یدهند ،بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل کمبو د منابع مالی ،فیزیکی ،و مدیریتی وارد اتحا د با
نشان م 
شرکتهای دیگر میشون د و این مشارکت منبع بزرگ مالی و غیرمالی را برای این بنگاهها فراهم میآورد
( .)Joshi & Dixit, 2014; Subramanian et al., 2018; Hyder & Abraha, 2004به صورت
کلی ،اتحادهای راهبردی ،طیف گستر دهای از مزایای مشهو د و نامشهو د را برای طرفین اتحا د فراهم
میآورن د (.)Street & Cameron, 2007; Nakamura, 2017; Hughes-Morgan & Yao, 2015
کسبوکارهای کوچک و متوسط در کشورهای درحالتوسعه ،دارای اهمیت بهسزایی هستند و
بهطور متوسط به اشتغال بیش از نصف نیروی انسانی منجر میشوند و  50درص د از کل مشاغل جدید
و  46درصد تولی د ناخالص ملی را شامل میشوند .در ایران ،سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ،واحدهایی با اشتغال کمتر از  50نفر را به عنوان واحدهای کوچک معرفی کرده است و در
1. Strategic Alliance
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کتاب راهبرد توسعه صنعتی کشور ،در بخش جایگاه و نقش این صنایع در ایران ،واحدهایی با تعدا د
کارکنان کمتر از  150نفر ،به عنوان کارگاههای کوچک و متوسط تعریف شدهاند (حاجکریمی و
بطحایی .)1388 ،با وجود اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ،در محیط متغیر امروز که
پیوسته درحالتغییر و تحول است ،این بنگاهها نیازمن د ایجاد تغییرهایی در رویهها و راهبردهای خود
برای بقا و بهبود عملکر د هستند؛ زیرا راهبردهای گذشته ،تضمینی برای بقای فردای آنها نیستند
(مالحسینی و فتحی .)1388 ،از طرف دیگر ،پژوهشهای پیشین مانند اعتماد و همکاران ( )2001و
یدهن د که با شروع قرن بیستم ،رقابت شدیدی بین بنگاهها
سابرامانیان و همکاران ( )2018نشان م 
ایجا د میشو د و نااطمینانی افزایش مییابد .از ویژگیهای مهم این رقابت شدید ،افزایش همکاری
و شکلگیری اتحاد راهبردی برای حفظ و بقای بنگاهها است .همچنین ،بنگاههای کوچک و
متوسط به دالیل کمبو د منابع مالی ،فیزیکی ،و مدیریتی که نسبت به بنگاههای بزرگ دارند ،تهدید
بیشتری را احساس میکنند .در نتیجه ،بنگاهها چارهای جز تشکیل اتحا د با بنگاههای دیگر و
بهخصوص بنگاههای بزرگ ندارند (.)Subramanian et al., 2018; Etemad et al., 2001
امروزه ،صنعت خودروسازی با چالشهای زیادی مانند اینکه چگونه به مزایای رقابتی و بازار جدید
دست پیدا کند؛ چگونه به فناوری و منابع جدی د دست پیدا کند؛ و چگونه میتوان د هزینه ریسک
و تحقیقوتوسعه را کاهش دهد؟ روبرو است .از راهحلهای راهبردی برای حل این مسئله ،ایجاد
روابط با دیگر شرکتهای خودروسازی در قالب ادغام ،1اتحاد راهبردی ،سرمایهگذاری مشترک،2
و تملک 3است ( .)Wang et al., 2016; Neto et al., 2017سرعت رش د اتحادهای راهبردی در
یده د که شرکتهای مطرح دنیا انجام
دنیا رو به فزونی است .نمودار ( )1تعدا د اتحادهایی را نشان م 
دادند ،به صورتی که شرکتهای مطرح خودروسازی ازجمله جنرال موتور ،فورد ،تویوتا ،و نیسان نیز
ندهنده نرخ رش د اتحادهای راهبردی و همچنین،
دارای تعدا د قابلتوجهی اتحا د هستن د و این امر نشا 
اهمیت شکلگیری اتحا د در صنعت خودروسازی است (.)Neto et al., 2017; Zamir et al., 2014

1. Integration
2. Joint Venture
3. Ownership
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ورو د به اتحا د راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط منجر به بهبو د عملکرد میشود و به
بقا و رش د آنها کمک میکند .در سالهای اخیر ،بنگاههای کوچک و متوسط قطعهساز در آستانه
ورشکستگی قرار گرفتن د و بنگاههای نوآورانه کوچک و نوپا که منابع محدودی داشتند ،همکاری
با شرکتهای بزرگ قطعهساز و خودروسازی را به عنوان یک راهبر د برای بهبو د عملکرد و رشد
خو د انتخاب کردند .در پژوهشهای پیشین ،به 2مسائلی مانن د اینکه کارکردهای اتحاد راهبردی
چه هستند؟ چه تاثیری بر عملکر د بنگاهها دارند؟ چگونه میتوان آنها را توسعه داد؟ و چه عواملی
باعث تسهیل یا مانع استفاده از این مزایا میشوند ،پاسخی به شیوهای فراگیر و جامع ارائه نشده
است ( .)Street & Cameron, 2007بنابراین ،سهم اصلی این پژوهش ،شناسایی و ارائه الگویی
از کارکردهای اتحا د راهبردی برای بنگاههای موفق کوچک و متوسط در صنعت قطعهسازی
است؛ بدین معنی که بنگاههای موفق کوچک و متوسط پس از اتحاد با شرکتهای دیگر به چه
کارکردهای مطلوبی دست مییابن د و الگوی اتحاد راهبردی آنها در صنعت قطعهسازی به چه
شکل است و کدامیک از این کارکردها تاثیر بیشتری بر شکلگیری اتحا د راهبردی دارد؟
در ادامه به ارائه مبانی نظری و خالصهای از پژوهشهای صورتگرفته پرداخته شده است.
سپس به شرح روش پژوهش آمیخته پرداخته میشود .روش پژوهش در بخش کیفی ،با انجام
مصاحبههای نیمهساختاریافته به روش هدفمند با دوازده نفر از مدیران عامل ،بازرگانی ،و معاون
مدیر عامل ،کارکردهای اتحا د در صنعت قطعهسازی برای بنگاههای کوچک و متوسط شناسایی
شدند .در بخش ک ّمی ،الگوی ب هدستآمده در بخش کیفی در قالب پرسشنامه در اختیار مدیران
و کارشناسان صنعتی باتجربه در اتحادهای راهبردی در صنعت قطعهسازی استان تهران قرار
گرفت .در پایان نیز به ارائه یافتههای پژوهش و الگوی نتایج مورد انتظار از اتحا د راهبردی و ارائه
پیشنهادها پرداخته میشود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اتحاد راهبردی

اتحا د موفق
در مور د اتحا د موفق اتفاق نظری وجو د ندارد و تاکنون تعریف جامعی از موفقیت در اتحا د ارائه
نشده است .در پژوهش استریت و کامرون ( ،)2007موفقیت یا عملکرد در اتحاد را به صورت کلی
به دو دسته عینی (مانن د فروش ،سود ،مالی ،و افزایش دستمزدها) و ذهنی (مانند یادگیری ،عملکرد
نوآوری ،و ایجا د ارزش) تقسیم میکنند .آرینو )2003( 1یک چارچوب بهنسبت جامع را از عملکرد
موفق اتحا د ارائه میکند .وی عملکر د اتحاد را به سه دسته تقسیم میکند :عملکرد مالی (زمانی که
بنگاه به اهداف مالی خود دست یابد) ،عملکرد عملیاتی (تاثیر مثبت بر فعالیتهای کسبوکار که
منجر به عملکرد مالی میشود) ،و اثربخشی سازمانی (جامع دو دسته پیشین است و منظور آن است
که بنگاه از راه اتحاد بتواند اهداف خو د را تحقق بخشد) .همچنین ،آرینو ( ،)2003مدل اولیهای از
عملکرد اتحاد موفق ارائه کرده است که در شکل ( )1نشان داده میشود.
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اتحاد در مور د سازمانها و بنگاهها به یک قرارداد همکاری بین دو شرکت در راستای سرمایهگذاری
مشترک اشاره دارد که از آن در جهت هدف ورود به یک بازار درحالتوسعه و در عین حال برای
پاسخ دادن به محدودیتهای محیط کسبوکار استفاده میشود (.)Leiblein & Reuer, 2004
اتحاد راهبردی به عنوان ترتیب داوطلبانهای بین شرکتهای مستقل تعریف میشود که شامل
تبادل یا توسعه مشترک فناوری ،محصوالت یا خدمات ،و بهاشتراکگذاری منابع بازاریابی هستند
( .)O’Dwyer et al., 2011همچنین ،اتحادها به انجام مبادلههایی منتهی میشوند که در پایان
طرفین اتحاد را در دستیابی به اهدافشان کمک میکند .این همکاری عملکرد هر دو شرکت را با
کاهش هزینه ،کسب دانش ،و توسعه بازار بهبود میبخشد (.)Zoogah et al., 2011

1. Arino
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رضایت از همکاری

افزایش طول عمر بنگاه
تغییرهای قراردادی

تحقق اهداف

موفقیت /عملکرد اتحاد

بقا



اثر سرریز
شکل  :1عملکرد اتحاد راهبردی (.)Arino, 2003, p. 6
شکل  :7عملکرد اتحاد راهبردی (.)Arino, 2003, p. 6
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و

بازارها

این

از

برداری

بهره
جدید و 
میشوند(Joshi & Dixit, 2014
همچنین،در به بهرهبرداری از فرصتهای موجود هستن د بلکه قادر به کشف و بهرهبرداری از دانش جدید
قا
بزرگتر به دنبالایجاد اتح
بیشتر و دسترسی به بازار  
وشرکتهای کوچک برای اثربخشی  

هزینهها 
شرکتهای بزرگبرای کاهش  

(محصول و فناوری جدید) هستند ( .)Kavusan et al., 2016; Yang et al., 2014کسبوکارهای
روابطخارجیبنگاههایکوچکومتوسطرادرقالبیکسیستم(ورودی

هستند( .)Jianyu et al., 2018استریتوکامرون()1112
بازارها
این
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همچنین،
و

د
ی
د
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بازارهای
متوسط برای شناسایی مشتریان و
کوچک و
میدهند که عبارتاند از توسع
میکنند و در نهایت ،کارکردهای اتحاد را در قالب خروجی اتحاد نشان  
فرایند ،و خروجی) بیان  
د همکاری با شرکتها بزرگ میشوند (1 Dixit, 2014
.)Joshi
و فرصتهای جدید وار 
وکار،دستیابیبهمنابعمشهودونامشهود،مزیترقابتی،وموفقیتعینیوذهنی.همچنین ،ژائو

کسب
)بهایننتیجهرسید
&(1106
)وارداتحادمیبیشتر و دسترسی
ایوکوچک
هایکوچکومتوسطبرایدستیابیبهمنابع(شبکههای
شوند.ایناتحادباوجودچالشهایی

راهبردیبرای اثربخشی 
استکهبنگاه شرکتهای بزرگ برای کاهش هزینهها و شرکت

تقویتقابلیتکارآفرینیونوآوری،انعطافپذیری،وکاهش
ومدیریتی،دارایکارکردهاییهمچونمزیترقابتی .)Jianyu et،استریت و کامرون ( )2007
قبیلریسکوابستگی
بازار بزرگتر به دنبال ایجاد اتحاد هستند (al., 2018
به
8
ی،جذب
ظرفیت 
یکتقویت 
راهبردی،
از ویژگی
یکی
همچنین ،
ریسکپذیری هستند

است .ظرفیت جذب 
طرفین
اتحادبیان
خروجی)
فراین د ،و
سیستم (ورود
اتحادهایر قالب
هایمتوسط را د
کوچک و
های
بنگاه
روابط .خارجی
هایبینالمللیاستک


درمشارکتباشرکت
استفادههایتجاری

درونیسازی ،وبکارگیریدانشجدیدبرای 

معنیشناسایی،ارزیابی،
یدهن د که عبارتاند از
میکنن د و در نهایت ،کارکردهای اتحاد را در قالب خروجی اتحاد نشان م 

درنهایت ،منجر
ازمزایایاتحادهایراهبردیکاهشهزینهها،ریسک

بهعملکردبرتربنگاهمیشود ( .)Cohen & Levinthal, 1990
توسعه کسبوکار ،دستیابی به منابع مشهو د و نامشهود ،مزیت رقابتی ،و موفقیت عینی و ذهنی.

نااطمینانی
،دستیابیبهداراییهایمکمل،وفرصتیادگیریاست( .)Vargas-Hernandez & Penelope, 2018
2
ستیابی
د
برای
متوسط
و
کوچک
های
ه
بنگا
که
است
ه
د
رسی
نتیجه
این
به
()2014
ژائو
همچنین،
ایازپژوهشهادراینزمینهآوردهشدهاست .


)خالصه
باتوجهبهادبیاتموجوددرموردکارکردهایاتحادراهبردی،درجدول(0
به منابع (شبکهای و راهبردی) وارد اتحا د میشوند .این اتحاد با وجود چالشهایی از قبیل ریسک

راهبردی
کارکردهای
پژوهشها
خالصه
جدول :7
کارآفرینی و نوآوری،
اتحادقابلیت
تقویت
مورد رقابتی،
همچوندرمزیت
هایی
کارکرد
وابستگی و مدیریتی ،دارای
منبع
مولفهها
ی،
هستند .همچنین ،یکی از ویژگیهای اتحادهای راهبرد
کارکردهای اصلیانعطافپذیری ،و کاهش ریسکپذیری
دسترسیبهدانش(بازار،انسانی،وفنی)

مزیترقابتی 
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قابلیتتولید 

تقویترویکردنوآورانه 
توسعهبازار 

تجربههاوسبکمدیریتی 
یادگیریازراه 

استریتوکامرون(،)1112ژائو(،)1106
آلوارزوبارنی،)1110(6حمیدوابوت0
1. Strategic Alliances Functions
(،)1102سابرامانیانوهمکاران(،)1101
2. Zhao
کاواسانوهمکاران( )1104
Strategic Alliances Functions
Zhao
Absorptive Capacity
Alvarez & Barney
Hameed & Abbott

جدول  :1خالصه پژوهشها در مورد کارکردهای اتحاد راهبردی

کارکردهای
اصلی

مولفهها

منبع

دسترسی به دانش (بازار ،انسانی ،و فنی)
قابلیت تولید

تقویت رویکرد نوآورانه
توسعه بازار

یادگیری از راه تجربهها و سبک مدیریتی

مزیت رقابتی

دستیابی به منابع مکمل
استریت و کامرون (،)2007
تقویت و ارتقای تخصصها از راه شرکا
2
ژائو ( ،)2014آلوارز و بارنی
بازار
افزایش آگاهی رقابتی و دفاع از موقعیت
3
( ،)2001حمی د و ابوت
کسب مشروعیت در بازار به واسطه شرکای شناختهشده و
( ،)2017سابرامانیان و همکاران
موقعیتیابی راهبردی
( ،)2018کاواسان و همکاران
دستیابی به فناوری جدید
()2016
پتانسیل بازار
مقیاس اقتصادی

کاهش وابستگی

دستیابی به دانش تجاریسازی

دستیابی به دانش بیرونی برای تقویت یادگیری
مزایای کنترل

مقاله  -6ارائه الگوی کارکردهای اتحاد راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط | حمیده میری اصل و کامبیز طالبی

تقویت ظرفیت جذب 1طرفین اتحاد است .ظرفیت جذب به معنی شناسایی ،ارزیابی ،درونیسازی ،و
بکارگیری دانش جدی د برای استفادههای تجاری در مشارکت با شرکتهای بینالمللی است که در
نهایت ،منجر به عملکر د برتر بنگاه میشود ( .)Cohen & Levinthal, 1990از مزایای اتحادهای
راهبردی کاهش هزینهها ،ریسک و نااطمینانی ،دستیابی به داراییهای مکمل ،و فرصت یادگیری
است (.)Vargas-Hernandez & Penelope, 2018
با توجه به ادبیات موجو د در مورد کارکردهای اتحا د راهبردی ،در جدول ( )1خالصهای از
پژوهشها در این زمینه آورده شده است.

1. Absorptive Capacity
2. Alvarez & Barney
3. Hameed & Abbott

171

ادامه جدول  :1خالصه پژوهشها در مورد کارکردهای اتحاد راهبردی

کارکردهای
اصلی
قابلیت
کارآفرینانه و
نوآورانه

مولفهها
تقویت قابلیت جمعی

تقویت قابلیت نوآوری

قدرت ریسکپذیری شرکت

انعطافپذیری در برابر تغییرهای بازار
دستیابی به ایدههای متنوع

گسترش منابع شبکهای و ارتباطات
سرمایه
اجتماعی

اعتماد دوطرفه

کیفیت ارتباطات
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کسب اعتبار در بازار از راه شرکای معتبر

منبع
ژائو ( ،)2014فرانکو و هسه،)2013( 1
بیکر و همکاران)2015( 2
لی و همکاران،)2017( 3
حمی د و ابوت ()2017
ویتمن و همکاران ،)2009( 4ایزنهارت
و شونهاون ،)1996( 5هانگ و
همکاران ،)2015( 6شاکری و رادفر
( ،)2017رنانی و مویدفر ()1387

دستیابی به مشتریان بینالمللی
فرناندز و نیتو ،)2005( 7الیبالین و
بینالمللی
آشنایی با ویژگیها و استانداردهای محیط بینالملل
روئر ()2004
شدن بنگاه
ورو د به بازار بینالملل از راه صادرات

ابتدا کارکردهای اتحا د را با توجه به مرور ادبیات نظری و بررسی پیشینه تجربی در این زمینه
استخراج ،و با توجه به مولفههای شناساییشده ،کارکردهای اتحاد را در چهار گروه طبقهبندی
میکنیم :تقویت مزیت رقابتی ،8تقویت قابلیتهای کارآفرینانه ،9تقویت سرمایه اجتماعی ،10و
بینالمللیشدن بنگاه.11

1. Franco & Haase
2. Baker et al
3. Li et al
4. Wittmann et al
5. Eisenhardt & Schoonhoven
6. Hung et al
7. Fernández & Nieto
8. Strengthening Competitive Advantage
9. Strengthening Entrepreneurial and Innovative Capabilities
10. Strengthening Social Capital
11. Internationalization of the Firm
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روششناسی پژوهش

جدول  :2اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

اطالعات جمعیت شناختی

شرح

جنسیت

مرد

تعداد مصاحبهشوندگان
تحصیالت
تجربه
ِسمت سازمانی

 12نفر
 4نفر دکتری 5 ،نفر کارشناسیارشد ،و  3نفر کارشناسی

دارای تجربه عملی در شرکتهای قطعهسازی ساپکو ،صارم،
غرب استیل ،و تشگاز
دارای تجربه همکاری /اتحا د با شرکتهای قطعهسازی ساپکو و کروز
مدیر عامل ،مدیر بازرگانی ،معاون مدیر عامل
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این پژوهش ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی ،و برحسب گردآوری اطالعات ،آمیخته-اکتشافی
است .ابتدا کارکردهای اتحاد با توجه به مرور ادبیات نظری و بررسی پیشینه تجربی در این زمینه
استخراج ،و سپس با استفاده از نظر خبرگان صنعتی در محیط ایران با هدف بومیسازی بازبینی
شدند .در این مرحله از پژوهش (بخش کیفی) ،با انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته ،کارکردهای
اتحاد در صنعت قطعهسازی برای بنگاههای کوچک و متوسط شناسایی شدند .تحلیل دا دههای
مصاحبه به وسیله کدگذاری (باز و محوری) انجام شد.
جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران عامل ،مدیران بازرگانی ،و معاونان مدیر عامل در
صنعت قطعهسازی است .در انتخاب افرا د بخش کیفی پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده
میشو د و نمونهگیری تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت .تعدا د مصاحبههای انجامشده تا
رسیدن به اشباع نظری دوازده مصاحبه بود .روایی دادههای کیفی از راه تعریف دقیق جامعه آماری،
انتخاب درست نمونه پژوهش ،و طراحی پرسشهای مصاحبه بر اساس پژوهشهای پیشین محقق
شده است .در انجام مصاحبهها برای دستیابی به روایی تفاسیر با استفاده از حلقههای بازخور و
بیان مصادیق مربوط به پرسشها ،تالش شده تا مصاحبه در مسیر مور د نظر جریان داشته باشد.
همچنین ،برای تقویت پایایی پژوهش و به کاهش دخالت دیدگاههای پژوهشگر در تحلیل دا دهها،
افزون بر یا دداشتبرداری و ضبط و ثبت دقیق گفتهها ،از بازبینی مج دد کدگذاریها نیز استفاده شد.

جامعه آماری در بخش ک ّمی ،از بین 130بنگاه کوچک و متوسط قطعهساز در شهر تهران
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که نامشان در سایت انجمن قطعهسازان خودرو درج شده است ،انتخاب شدهاند (آنهایی که
کارکنانی کمتر از  150نفر دارند) .همچنین این بنگاهها ،دارای تجربه همکاری بیش از پنج سال
تولید موفق با شرکت ساپکو (تولید مشترک در  9بخش بدنه ،تزئینات ،استانداردها ،موتور اصلی،
لوازم جانبی ،برق ،ترانسفورماتور ،تعلیق ،و ترمز) هستند .نمونه آماری در بخش ک ّمی ،با فرمول
کوکران 97 ،شرکت است که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .به همین منظور،
ابعاد و مولفههای شناساییشده در پرسشنامهای با  27گویه بین  100نفر از مدیران شرکتهای
کوچک و متوسط که در نمایشگاه بینالمللی قطعهسازان خودرو در سال  1394حضور داشتند،
توزیع شد .همچنین ،از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار  LISREL8.8برای
تایید سازهها استفاده شد.
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تجزیهوتحلیل یافتهها
تحلیل کیفی دادهها
در این پژوهش ،پس از مطالعه دقیق متن مصاحبهها ،دادههای ب هدستآمده در سه مرحله

طبقهبندی شدند؛ بدین صورت که ابتدا گزارههای کالمی مصاحبهها استخراج شدند و از بین
آنها ،گزارههای کالمی مشابه ،کدهای باز را تشکیل دادند و کدهای باز مشابه ،کدهای محوری
را تشکیل دادند .در جدول ( )3کارکردهای شناساییشده آورده شده است.

جدول  :3کارکردهای شناساییشده اتحاد راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط موفق

ک د محوری

کد باز

نمونه گزاره کالمی

فراوانی

دسترسی به دانش (بازار ،فنی ،و انسانی)

مزیت رقابتی

افزایش آگاهی رقابتی

تحکیم موقعیت رقابتی
تقویت قابلیت جمعی

قابلیتهای کارآفرینانه
و نوآورانه

تقویت قابلیت نوآوری

تقویت مهارتهای فنی
ریسکپذیری شرکت

انعطافپذیری در برابر تغییرهای بازار
انعطافپذیری در روابط اقتصادی
تقویت قابلیتهای مدیریتی

سرمایه اجتماعی

گسترش منابع شبکهای و ارتباطات
اعتماد دوطرفه

کیفیت ارتباطات
کسب اعتبار در بازار

مدیر عاملی عنوان کرده است :به
صورت کلی ،مفهوم همافزایی ایجاب
میکند که وقتی من ،ما میشود،
جرقههای بیشتر و بزرگتری ایجاد
میشون د (اشاره به کد باز تقویت
قابلیت جمعی).
مدیر عاملی عنوان کرده که همکاری
با شرکتهای بزرگ ،منبعی برای
شناسایی روابط و همکاری جدید ،و
کسب اعتبار است (اشاره به کد باز
کسب اعتبار در بازار).

بینالمللی شدن بنگاه

دستیابی به مشتریان بینالمللی
آشنایی با ویژگیهای و استانداردهای محیط معاون مدیر عامل تاکید کرده است:
شرکت در نمایشگاههایی که به واسطه
بینالملل
شرکای مطرح در اتحا د برای بنگاههای
ورو د به بازار بینالملل از راه صادرات
کوچک ایجاد میشود ،بنگاهها را قادر
مستقیم /غیرمستقیم
میسازند تا از نیازهای بازار خارجی
تامین نیازهای جدید بازار
آگاهی پیدا کنن د (اشاره به کد باز
گسترش محصول به بازارهای جدید
آشنایی با ویژگیهای بازار بینالملل).
انتقال تجربه در طراحی ساختار جدید

9

9

8
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اثربخشی تولید
مدیر بازرگانی بیان کرد :بنگاه کوچک
تقویت رویکرد نوآورانه
به دلیل همکاری با یک شرکت مطرح
توسعه بازار داخلی و خارجی
قادر خواهد بو د با همراهداشتن نام
10
یادگیری از راه تجربهها و مهارتهای جدی د
شرکت مطرح ،فراین د پذیرش خود را
دستیابی به منابع راهبردی و مکمل
در بازار سریعتر انجام دهد
تقویت و ارتقای تخصصها از راه شرکا
(اشاره به تحکیم موقعیت رقابتی).
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در چارچوب ب هدستآمده از کارکردهای اتحا د راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط موفق
در محیط نهادی ایران ،چهار دسته عوامل اصلی مشخص شدند .در شکل ( ،)2کارکردهای اتحا د بر
اساس مصاحبه انجامشده و مدل ارائهشده توسط ژائو ( )2014در قالب یک الگو نشان داده میشود.






بنگاههای کوچک و متوسط



انگیزه

انگیزه



بهرهبرداری از فرصت از راه



دستیابی به منابع

توسعه منابع شبکهای
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اتحاد راهبردی




کارکردها

کارکردها

مزیت رقابتی
قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه

بینالمللی شدن بنگاه و ورود به بازار بینالملل
سرمایه اجتماعی

شکل  :2الگوی اتحاد راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط (.)Zhao, 2014
()Zhao, 2014
شکل  :2الگوی اتحاد راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط

ردهایاتحادراهبردیشناساییشدهاند .بنابراین ،دربخش

بااستفادهازتحلیلمتنمصاحبههاوهمچنینمرورادبیات ،کارک


ی
راهبرد
اتحاد
های
کارکرد
پژوهش اد
های  مرور
همچنین
شده  و
شناساییهها
کارکردهایمصاحب
تحلیل متن
براید ه از
استفا
کمّی  با
بر
چه میزان
رقابتی تا
مزیت
میشوند :
بیات،
مطرح 

پرسش
باال ،
تایید الگوی
پژوهش 
شکلگیریاتحادراهبردیموثرهستند؛تقویت
قابلیتهایکارآفرینانهونوآورانهتاچهمیزانبر 

شکلگیریاتحادراهبردیموثراست؛

باال،
برای تایید الگوی کارکردهای شناساییشده
اتحادک ّمی پژوهش
بخش
بنابراین ،در
شناسایی شدهاند.
بینالمللی شدن بنگاه تا چه میزان بر شکلگیری اتحاد
راهبردی موثر است؛ و 
شکلگیری
سرمایه اجتماعی تا چه میزان بر 
راهبردیموثراست؟ 
پژوهش مطرح میشوند :مزیت رقابتی تا چه میزان بر شکلگیری اتحاد راهبردی موثر
پرسشهای

های کارآفرینانه و نوآورانه تا چه میزان بر شکلگیری اتحا د راهبردی موثر هستند؛
است؛ قابلیت
تحلیل کمّی دادهها 
ازنرمافزار
شچه 
برایبررسیسازهنهاییدراین
ننوآورانه،
بیو
کارآفرینانه

قابلیت
رقابتی،
متغیرهایدمزیت
LISREL8.8لبرای
سرمایهن
المللی شد
موثرهایاست؛ و
ی
راهبرد
گیری اتحا
میزان بر شک
پژوهتا
اجتماعی
تقویت سرمایه
بستههایانتخابیواردمدلشدند .
بهعنوان 
لفههایاینمتغیرها 
ازاینرو،مو 
بینالمللیشدنبنگاهاستفادهگردید .
اجتماعی،و 
بنگاه تا چه میزان بر شکلگیری اتحا د راهبردی موثر است؟
متغیر

جدول  :4بارهای عاملی استانداردشده در مدل اصالحشده تاییدی

مزیت

()CA

رقابتی

کمی دادهها
تحلیل ّ

مولفهها

دسترسیبهدانش(بازار،فنی،وانسانی)
اثربخشیتولید 

کد

CA1
CA2

بار عاملی استاندارد
1/40
1/24

واریانس تبیینشده ()R2
1/61
1/01

برای بررسی سازه نهایی در این پژوهش 8از نرمافزار  LISREL8.8برای متغیرهای مزیت
رقابتی ،قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه ،سرمایه اجتماعی ،و بینالمللی شدن بنگاه استفاده گردید.
از اینرو ،مولفههای این متغیرها به عنوان بستههای انتخابی وارد مدل شدند.
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جدول  :4بارهای عاملی استانداردشده در مدل اصالحشده تاییدی

متغیر

مولفهها

کد

دسترسی به دانش (بازار ،فنی ،و انسانی)

CA1

توسعه بازار داخلی و خارجی

یادگیری از راه تجربهها و مهارتهای جدید
دستیابی به منابع راهبردی و مکمل

CA3
CA4
CA5
CA6

0/65

0/42

0/73

0/53

0/76
0/72
0/79

0/86

0/58
0/52

0/62
0/74

تقویت و ارتقای تخصصها از راه شرکا

CA7

0/71

افزایش آگاهی رقابتی

CA8

0/70

0/49

تحکیم موقعیت رقابتی از راه کسب مشروعیت

CA9

0/64

0/41

تقویت قابلیت جمعی

تقویت قابلیت نوآوری

تقویت مهارتهای فنی
ریسکپذیری شرکت

انعطافپذیری در برابر تغییرهای بازار
انعطافپذیری در روابط اقتصادی

تقویت قابلیتهای مدیریتی (تصمیمگیری ،مذاکره)
گسترش منابع شبکهای و ارتباطات
اعتماد دوطرفه

کیفیت ارتباطات

کسب اعتبار در بازار از راه شرکای معتبر
دستیابی به مشتریان بینالمللی

آشنایی با ویژگیها و استانداردهای محیط بینالملل

ورو د به بازار بینالملل از راه صادرات مستقیم /غیرمستقیم
تامین نیازهای جدید بازار

گسترش محصول به بازارهای جدید

EIC1
EIC2
EIC3
EIC4
EIC5
EIC6
EIC7
SC1
SC2
SC3
SC4
I1
I2
I3
I4
I5

0/70
0/72
0/73

0/59
0/79
0/62
0/69
0/80
0/51
0/75

0/74
0/74
0/56
0/57
0/61

0/68

0/50

0/27
0/28
0/37

0/35
0/62
0/38
0/47
0/64
0/26

0/56
0/55
0/55
0/31
0/32
0/37

0/46
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()I

بینالمللی شدن بنگاه

()SC

سرمایه اجتماعی

()EIC

قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه

مزیت رقابتی ()CA

اثربخشی تولید

تقویت رویکرد نوآورانه

CA2

بار عاملی واریانس
استاندارد تبیینشده ( )R
2
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با توجه به جدول ( )4متغیر مزیت رقابتی در این پژوهش دارای نه زیرسازه است که مقادیر
بارهای عاملیشان بین  0/64-0/86است .همچنین ،متغیر قابلیتهای کارآفرینانه دارای پنج
زیرسازه است که مقادیر بارهای عاملیشان بین  0/59-0/79است .متغیر سرمایه اجتماعی دارای
چهار زیرسازه است که مقادیر بارهای عاملیشان بین  0/51-0/80است .و در نهایت ،متغیر
بینالمللی شدن بنگاه دارای پنج زیرسازه است که بارهای عاملیشان بین  0/56-0/74است.
جدول  :5شاخصهای برازش برای مدل تاییدی مرتبه دوم

شاخص

مقدار محاسبهشده

درجه آزادی/کای دو
2/5

RMSEA

GFI

CFI

NFI

IFI

0/083

0/94

0/95

0/93

0/93
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ندهنده شاخصهای برازش هستند .با توجه به جدول ( )5شاخص  RMSEAیکی
جدول ( )5نشا 
از مهمترین شاخصهای برازش مدل است که میزان ب د بودن مدل برازششده را در مقایسه با مدل
اشباعشده برآور د مینماید .در سالهای اخیر ،مقادیر زیر  0/06یا حتی مقادیر زیر  0/07و بین  0تا 0/05
به عنوان برازش خوب مدل در نظر گرفته شده است .شاخص  GFIبیانگر میزان دقت مدل در تکرار
ماتریس کواریانس مشاهده شده است .مقادیر باالی  0/90را برای آن پیشنها د دا دهان د  CFI، NFIو IFI
شاخصهای برازش نسبی هستن د که مقادیر کای اسکوئر را با مدل پایهای مقایسه مینماید .در واقع،
این شاخصها به مقایسه بین یک مدل خاص با سایر م دلهای ممکن میپردازن د و مقادیر باالی 0/90
برای این سه شاخص به عنوان برازش خوب مدل در نظر گرفته شده است (;Hu & Bentler, 1999
 .)Steiger, 2007با توجه به جدول ( )5و مقادیر شاخصها مدل از برازش خوبی برخوردار است.
جدول :6نتایج ضرایب استاندارد مدل

شاخص

مزیت
رقابتی

قابلیتهای
کارآفرینانه

سرمایه
اجتماعی

بینالمللی شدن
بنگاه

8/096

7/877

10/990

9/875

کارکردهای اتحا د راهبردی

0/76

سطح معناداری

-0/05

آماره T

0/84

-0/05

0/81

-0/05

0/78

-0/05

بر اساس نتایج ب هدستآمده در جدول ( )6مشخص شد که کلیه عوامل و مولفههای مدل ،با
سازه طراحیشده ،دارای رابطه مثبت و معناداری هستند.
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بررسی برازش مدل
پایایی مدل

جدول  :7آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،و میانگین واریانس استخراجشده

مزیت رقابتی

آلفای کرونباخ
0/901

پایایی مرکب ()CR

سازه

قابلیت کارآفرینانه و نوآورانه

0/850

0/886

0/527

بینالمللی شدن بنگاه

0/911

0/937

0/789

سرمایه اجتماعی

0/916

0/859

0/782

AVE
0/439

0/604

باالتر شدن آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRدر مور د چهار سازه اصلی پژوهش از ،0/7
تاییدکننده پایایی شاخص مناسب مدل است .همچنین ،معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده)
برای سنجش روایی همگرا است .میانگین واریانس استخراج شده تمامی سازهها بهجز مزیت رقابتی
باالتر از  0/5است .از طرف دیگر ،هرچن د که مقدار  AVEبرای سازه مزیت رقابتی پایینتر از0/5
است ،ولی از آنجایی که مقدار پایایی ترکیبی برای این سازه بیش از  0/7است ،بنابراین این سازه به
همراه سه سازه دارای روایی در سطح قابلقبولی هستن د (.)Fornell & Larcker, 1981
جدول  :8ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها

سازه

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی قابلیت کارآفرینانه و نوآورانه بینالمللیشدن سرمایهاجتماعی
0/663

قابلیت کارآفرینانه و نوآورانه

0/660

0/726

سرمایه اجتماعی

0/606

0/579

بینالمللی شدن

0/639

0/614

0/888

0/467
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نخستین معیار پایایی یعنی ضرایب بارهای عاملی در مرتبه دوم به برازش مناسب رسید .برای
بررسی معیار دوم و سوم (آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس استخراجشده) ،نتایج
خروجی نرمافزار در جدول ( )7ارائه شدهاند.

0/777
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روایی واگرا میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش را در مقایسه با همبستگی آن سازه با سایر
یدهد .روایی واگرا وقتی در سطحی قابلقبول است که میزان جذر  AVEبرای هر سازه
سازهها نشان م 
بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه با سازههای دیگر در مدل باش د ( .)Magner et al., 1996با
توجه به جدول ( )8سازههای مدل دارای روایی واگرا در سطح قابلقبولی هستند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش
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همانطور که مشخص است ،مسئله پژوهش این است که الگوی کارکردهای اتحادهای
راهبردی چه هستن د و تا چه اندازه بر شکلگیری اتحادهای راهبردی اثر دارند .در بخش ک ّمی،
کارکردهای شناساییشده در بخش کیفی و الگوی حاصل از آن با استفاده از نرمافزار LISREL
مورد تحلیل قرار گرفتند .در ادامه ،به هر کدام از کارکردهای شناساییشده و پرسش پژوهش و
همچنین ،میزان ضریب استاندارد آنها بر شکلگیری اتحا د راهبردی پرداخته شده است.
یافته اول :تقویت قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه
یکی از کارکردهای اتحاد راهبردی ،تقویت قابلیت کارآفرینانه و نوآورانه بنگاههای کوچک
و متوسط است .تحلیل متن مصاحبهها نشان میدهد که بنگاهها برای نوآور بودن نمیتوانند
تنها به دانش درونی سازمان متکی باشند ،بلکه به دانش بیرونی ناشی از اتحاد نیاز دارند.
تقویت قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه به عنوان یکی از خروجیهای اتحاد ،باعث رقابتی
شدن بنگاه میشود و به آن کمک میکند تا در محیط متغیر بتواند باقی بماند .شرکتهای
بزرگ برای نوآور بودن و کاهش هزینهها وارد اتحاد با شرکتهای کوچک میشوند .از طرف
دیگر ،شرکتهای کوچک برای بهرهبرداری از فرصتهای موجودشان و تقویت دیگر ابعاد
قابلیتهای کارآفرینانه از قبیل تقویت ریسکپذیری ،به دلیل بهدست آوردن پشتوانه مالی،
تقویت قابلیت جمعی ،دستیابی به دانش مکمل و بیرونی برای نوآوری ،تقویت قابلیتهای
مدیریتی (مانند قدرت تصمیمگیری و مذاکره) ،و تقویت مهارتهای فنی از راه یادگیری از
تجارب و مهارتهای شریک خود وارد اتحاد با شرکتهای بزرگ میشوند .رابطهدار بودن این
عامل با سازه کارکردهای اتحاد راهبردی بر اساس مدل بهدستآمده تایید شد .بر اساس نتایج
بررسی آماری ،در سطح معناداری ،میزان  Tمحاسبهشده بیشتر از  1/96است و میزان ضریب

استاندارد رابطه  0/84است .این مقدار بیشترین تاثیر را در بین چهار ضریب بهدستآمده نشان
میدهد که حاکی از اهمیت این کارکرد است.
یافته دوم :تقویت سرمایه اجتماعی

بازار به مشروعیت دست یابند و زمینه همکاریهای دیگری را فراهم آورند .رابط هدار بودن این
عامل با سازه کارکردهای اتحا د راهبردی بر اساس مدل ب هدستآمده تایید شد .بر اساس نتایج
بررسی آماری ،در سطح معناداری ،میزان  Tمحاسبهشده بیشتر از  1/96است و مقدار ضریب
استاندارد رابطه  0/81است.

یافته سوم :بینالمللی شدن بنگاه و ورود به بازار بینالملل
اتحادها یک ابزار موثر برای بینالمللیسازی شرکتهای کوچک هستند .از راه اتحاد،
بنگاههای کوچک و متوسط قادر به اشتراکگذاری برخی از هزینههای بازار خارجی خواهند شد .در
مصاحبه با خبرگان ،آنها بر این نکته تاکی د کردند که اتحادهای راهبردی باعث گسترش شبکه
ارتباطی بنگاهها میشوند :برای نمونه ،مدیر بازرگانی یک شرکت مهندسی که دارای همکاری با
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یکی از کارکردهای مهم این است که تقویت سرمایه اجتماعی تا چه میزان بر شکلگیری
اتحا د راهبردی موثر است .سرمایه اجتماعی عبارت است از توسعه روابط شرکت با دیگر شرکتها،
که خو د یک منبع مهم در اتحاد برای موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط است .برای مثال ،روابط
با شرکتهای برجسته یک منبع مهم و باارزش برای شرکتهای کوچک است .همچنین ،توسعه
شبکه ارتباطی بنگاه باعث ایجاد روابط شخصی و آگاهی از شهرت افراد کلیدی در شرکتها
میشود که منبعی برای ایجا د اعتما د و تعهد دوطرفه است (Eisenhardt & Schoonhoven,
 .)1996به عبارتی دیگر ،شبکهها منبع اصلی سرمایه اجتماعی هستند که با تسهیل روابط و
تعامالت بین افرا د و گروهها ،سطح همکاری و هماهنگی آنها را افزایش داده و با خلق فرصتهای
یدهد (رجاییپور و همکاران .)1392 ،از سوی دیگر،
جدید برای آنها ،عملکرد نوآوری را ارتقا م 
یدهد که اتحاد با شرکتهای بزرگ و شناختهشده باعث گسترش
تحلیل متن مصاحبه نشان م 
شبکه ارتباطی و کسب مشروعیت برای بنگاههای کوچک و متوسط میشود .گسترش روابط بنگاه
میتواند اطالعاتی در مور د وضعیت شرکتها ،شکافهای بازار ،و وضعیت رقبا فراهم آورد که باعث
رقابتی شدن و عملکرد برتر بنگاه میشود .برای مثال ،شرکتهای قطعهساز به دلیل همکاری با
شرکتهای مطرح ،و عنوان کردن نام این شرکتها در بروشور و کاتالوگهای خو د میتوانند در
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شرکت ساپکو است ،اذعان کرده است که «شرکت در نمایشگاهها به عنوان بخشی از برنامههای
شرکت ساپکو است .در نهایت ،ورود به نمایشگاه فرصتی برای شرکت ما ایجاد کرد که توانستیم
با استانداردها و ویژگیهای بازار بینالملل آشنا شویم و زمینه را برای ورو د ما به بازار بینالملل
فراهم کرد» .با گسترش شبکه ارتباطی از راه شرکت در نمایشگاهها و انجمنها ،طرفین اتحاد
قادر به شناخت بازار بینالملل مانند شناخت سالیق مشتریان ،استانداردها ،موانع و مشکالت ورود
به همکاری بینالمللی ،و ویژگیهای بازار خارجی خواهند شد .این شناخت مقدمهای برای ورود
بنگاههای کوچک به بازار بینالملل چه به صورت صادرات مستقیم و چه به صورت صادرات
غیرمستقیم خواه د شد .بر اساس نتایج بررسی آماری ،در سطح معناداری ،میزان  Tمحاسبهشده
بیشتر از  1/96است و میزان ضریب استاندارد رابطه  0/78است.
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یافته چهارم :تقویت مزیت رقابتی
آخرین کارکرد اتحاد ،تقویت مزیت رقابتی طرفین اتحا د است .در همین راستا ،بنگاههای
کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع و اندازهای که دارند ،برای دستیابی به مزیت رقابتی و
رقابتی شدن ،وار د اتحاد با دیگر شرکتها میشوند .ورو د به اتحا د باعث گسترش منابع شبکهای و
دستیابی به منابع راهبردی میشود که تقویت مزیت رقابتی را به دنبال دارد .همچنین ،تحلیل متن
یدهد که چنانچه بنگاههای کوچک در محیط ناامن و متغیر به صورت مستقل کار
مصاحبه نشان م 
کنند ،بقای آنها در ادامه با مشکل جدی روبرو خواه د شد .پس ،بهترین گزینه برای آنها ایجاد
اتحاد با شرکتهای دیگر است .در مصاحبه با خبرگان صنعتی ،تقویت مزیت رقابتی را به عنوان
یکی از کارکردهای مهم اتحاد دانستن د و بیان کردند که شرکای اتحاد با دستیابی به دانش جدی د
(بازار ،انسانی ،و فنی) ،یادگیری از مهارتهای شریک ،تقویت رویکر د نوآورانه به دلیل دستیابی
به دانش جدید ،اثربخشی تولی د از راه نوآوری در فراین د تولید ،کسب مشروعیت به دلیل اعتبار
شریک (برای نمونه ،همکاری با شرکت ساپکو) ،توسعه بازار ،آگاهی از رقابت ،کاهش ریسک و
نااطمینانی ،و دستیابی به منابع مکمل میتوانند در بازار رقابتی شوند و این مشارکت ،بقا و عملکرد
برتر بنگاههای کوچک و متوسط را به دنبال خواهد داشت .بر اساس نتایج بررسی آماری ،در سطح
معناداری ،میزان  Tمحاسبهشده بیشتر از  1/96است و میزان ضریب استاندارد رابطه  0/76است.
همانطور که گفته شد ،با افزایش فضای رقابتی ،شرکتها در همه اندازهها شروع به
اشتراکگذاری فضای رقابتی خود کردند .بهطوری که مستقل بودن شرکتها در این فضا بسیار
دشوار است و بقای آنها را با مشکل روبرو میکند .در نتیجه ،یک راه برای بقا و رش د کسبوکارهای
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کوچک و متوسط در این فضای رقابتی ،به اشتراکگذاشتن رقابت و شکل دادن روابط همکاری با
شرکتهای دیگر است .در این پژوهش ،کارکردهای اتحاد برای بنگاههای کوچک و متوسط موفق
در صنعت قطعهسازی شناسایی شده است.
قابلیتهای کارآفرینانه و نوآورانه :یکی از کارکردهای بسیار مهم ،اتحاد تقویت قابلیتهای
کارآفرینانه و نوآورانه بنگاه است .پژوهشهای پیشین نیز این یافته را تایید میکنند .پژوهش ژائو
یدهند که از مهمترین عواملی که بنگاههای پرتغالی
( )2014و فرانکو و هسه ( ،)2013نشان م 
را به ایجاد اتحا د مجاب میکند ،تقویت قابلیت جمعی و نوآوری است .همچنین ،پژوهش بیکر و
یدهند که اتحاد راهی برای دستیابی
همکاران ( )2015و هسکیسون و همکاران )2011( 1نشان م 
به ایدههای جدید ،اطالعات متنوع و گسترده ،و دانش مکمل بیرونی است و منبعی برای تقویت
نوآوری بنگاه است.
تقویت سرمایه اجتماعی :تقویت سرمایه اجتماعی بنگاهها از دیگر کارکردهای مهم شناساییشده
در این پژوهش است .پژوهش ایزنهارت و شونهاون ( )1996و ایرلند و همکاران )2002( 2این یافته
را تایی د کردهاند .آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکتها در جستجوی شرکایی با
سرمایه اجتماعی قابلتوجه برای دسترسی به منابع شبکه هستند .توسعه شبکه باعث ایجاد روابط
شخصی ،آگاهی از وضعیت و شهرت شرکتها و افراد کلیدی در شرکتها میشو د و منبعی برای
ایجاد اعتما د و تعهد دوطرفه است.
بینالمللی شدن بنگاه و ورو د به بازار بینالملل :از دیگر نتایج مطلوب اتحاد برای بنگاههای
یدهد که همکاری با مشتریان
کوچک و متوسط است .پژوهش فرناندز و نیتو ( )2005نشان م 
و خریداران در بازار محلی ،اطالعات مفیدی را در مور د فرصتهای کسبوکار ،ویژگیهای
بازار خارجی ،موانع و مشکالت ،و همچنین ریسک ورود به بازار خارجی در اختیار آنها قرار
یدهد .در نتیجه ،اتحا د و توسعه منابع شبکهای راهی برای ورو د بنگاههای کوچک و متوسط به
م
بازار بینالملل هستند .همچنین ،الیبالین و رئور ( )2004به این نتیجه رسیدند که شرکتهای
کارآفرینانه میتوانند با استفاده از اتحادها پایه فروش خارجی خود را توسعه دهند .با ورو د به
اتحادهای راهبردی ،آنها میتوانند با استفاده از منابع مالی و منابع مکمل شریک و دانش در مورد
بازار محلی ،زمینه ورو د خو د را به بازار بینالملل فراهم آورند .این در حالی است که بدون وجود
شریک ،این احتمال بسیار کم است.
1. Hoskisson et al
2. Ireland et al
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تقویت مزیت رقابتی :آخرین کارکر د اتحاد راهبردی ،تقویت مزیت رقابتی طرفین اتحا د است.
به صورتی که در پژوهشهای پیشین مانند استریت و کامرون ( ،)2007ججه ،)2014( 1و لی و
همکاران ( ،)2017مزیت رقابتی به عنوان یکی از کارکردها و نتایج مهم اتحاد راهبردی شناسایی
یدهن د که گسترش
شده است .همچنین ،پژوهش هانگ و همکاران ( )2015و ژائو ( )2014نشان م 
منابع شبکه و منابع راهبردی ،باعث تقویت مزیت رقابتی از راه یادگیری از مهارتهای جدید،
افزایش کیفیت ،کاهش هزینه ،افزایش انعطافپذیری ،و توسعه بازار میشود.
در راستای نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر در دو سطح کاربردی و پژوهشهای آتی ارائه
میشوند:
در سطح کاربردی ،این پژوهش به درک بهتر مدیران بنگاههای کوچک و متوسط برای داشتن
یک دیدگاه یکپارچه از کارآفرینی و نوآوری و همچنین ،ارتباطشان با نتایج و فرایندهای اتحادهای
راهبردی کمک میکند .این پژوهش ،منجر میشود تا مدیران بهتر بتوانن د مزایا و کارکردهای اتحاد
بنگاههای کوچک و متوسط را درک کنند ،زیرا ورو د به اتحادهای راهبردی میتوان د به طرفین اتحاد
در دستیابی به دانش و بازار جدید یاری رساند .همچنین ،همکاری با شرکتهای مطرح میتواند
راهی برای کسب مشروعیت در بازار محلی و بینالمللی باشد؛ بهطوری که بسیاری از شرکتها
اذعان میکنند ،حتی قید کردن نام برخی از شرکتهای طرف همکاری از جمله ساپکو یا کروز
منجر به دستیابی به مشتریان جدی د و معتبر شدن برن د آنها شده است .از طرف دیگر ،اتحادهای
راهبردی راهی برای توسعه شبکه اجتماعی یا به عبارتی ،سرمایه اجتماعی بنگاه است .از اینرو،
مدیران بنگاههای کوچک و متوسط بای د در نظر داشته باشند که اتحا د راهی برای گسترش شبکه
ارتباطی آنها به بازارهای جهانی از راه همکاری با شرکتهای مطرح خواهد شد .همچنین ،اتحادها
راهی برای کاهش ریسک ورود به بازار ،بهاشتراکگذاری هزینه تحقیقوتوسعه ،و کاهش ریسک
مالی بنگاههای کوچک و متوسطی هستند که دارای ایدههای نوآورانهاند اما منابعشان برای ورود
به بازار جدی د محدود است .در نهایت ،مدیران بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای بزرگ باید
در نظر داشته باشند که یکی از نتایج ارزشمند اتحاد ،دستیابی به دانش و ایده جدید است که منجر
به تقویت قابلیتهای نوآورانه آنها میشود.
برای پژوهشهای آتی ،پژوهشگران میتوانند در زمینههای بررسی موانع شکلگیری اتحاد در
ایران ،چالشها و ریسکهای ورود به اتحاد راهبردی ،بررسی اتحاد راهبردی در بخشهای مختلف
تولیدی ،و ارائه یک رویکرد جامع از اتحاد راهبردی بین بنگاههای کوچک و متوسط به بررسی
1. Jeje

184

منابع
الف) فارسی
حاجکریمی ،عباسعلی و بطحایی ،عطیه ( .)1388مدیریت سرمایههای فکری (مزیت راهبردی ـ
ارزشآفرینی سازمانی) مفاهیم و کاربردها .شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،تهران.

رجاییپور ،سعید؛ چوپانی ،حیدر؛ زارع خلیلی ،مجتبی؛ غالمزاده ،حجت و کاظمپور ،مریم ( .)1392نقش
سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم .فراین د مدیریت و توسعه،
 1(۲۶پیاپی .161-189 ،)83
رنانی ،محسن و مویدفر ،رزیتا ( .)1387سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی :بررسی مقایسهای استانهای
ایران .فرایند مدیریت و توسعه.79-106 ،)68-69(۲۱ ،
مالحسینی ،علی و فتحی ،فری د ( .)1388بررسی متغیرهای موثر بر الگوی نوآوری در شرکتهای متوسط و
کوچک شهر کرمان .برنامهریزی و بودجه.59-74 ،)1(14 .

ب) انگلیسی
Alvarez, S. A. & Barney, J. B. (2001). How Entrepreneurial Firms Can Benefit
from Alliances with Large Partners. The Academy of Management
Executive, 15(1), 139-148.
Arino, A. M. (2003). Measures of Strategic Alliance Performance: An Analysis
of Construct Validity. Journal of International Business Studies, 34(1), 6679.

مقاله  -6ارائه الگوی کارکردهای اتحاد راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط | حمیده میری اصل و کامبیز طالبی

بپردازند .یک پیشنهاد پژوهشی دیگر میتواند بررسی عوامل موثر بر موفقیت اتحادهای بینالملل
موفق با توجه به اهمیت موضوع ورود به بازارهای بینالملل باشد.
در پایان ،در زمینه محدودیتهای این پژوهش میتوان عنوان کرد که بسیاری از مدیران
بنگاهها در فرایند مصاحبه ،به دلیل آشنا نبودن با مفاهیم مدیریتی مانند مفهوم اتحاد ،مفهوم
قابلیتهای کارآفرینانه ،و سرمایه اجتماعی ،دستیابی به اطالعات مرتبط و کافی را از آنها دشوار
کرده است .همچنین ،همکاری نکردن مناسب خبرگان صنعت در مرحله مصاحبه و پرسشنامه
را میتوان ازجمله محدودیتهای این پژوهش در نظر گرفت .از دیگر محدودیتهای پژوهش،
تعداد کم حجم نمونه است که به دلیل حمایت نکردن مدیران شرکتها از پر کردن پرسشنامۀ
الکترونیکی ،به دلیل ترس از افشای اطالعات آنها است که منجر به طوالنیتر شدن فرایند توزیع
پرسشنامه شده است.

185

106  ـ پياپي4  ـ شماره97  ـ زمستان31 | دوره

Baker, W. E.; Grinstein, A. & Harmancioglu, N. (2015). Whose Innovation
Performance Benefits more from External Networks: Entrepreneurial or
Conservative Firms? Journal of Product Innovation Management, 33(1),
104-120.
Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New
Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly,
35(1), 128-152.
Eisenhardt, K. M. & Schoonhoven, C. B. (1996). Resource-based View of
Strategic Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial
Firms. Organization Science, 7(2), 136-150.
Etemad, H.; Wright, R. W. & Dana, L. P. (2001). Symbiotic International
Business Networks: Collaboration between Small and Large Firms.
Thunderbird International Business Review, 43(4), 481-499.
Fernández, Z. & Nieto, M. J. (2005). Internationalization Strategy of Small
and Medium-sized Family Businesses: Some Influential Factors. Family
Business Review, 18(1), 77-89.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with
Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics,
Sage Publications.
Franco, M. & Haase, H. (2013). Firm Resources and Entrepreneurial
Orientation as Determinants for Collaborative Entrepreneurship.
Management Decision, 51(3), 680-696.
Genç, N.; Alayoğlu, N. & İyigün, N. Ö. (2012). A Conceptual Model Proposal
for Determinants, Form, Functions and Structure Choice in Strategic
Alliances. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58(1), 1594-1600.
Hameed, W. & Abbott, C. (2017). Critical Review of the Success Factors of
Strategic Alliances in the UK Construction Industry. Paper Presented at the
13th International Postgraduate Research Conference.
Hoskisson, R. E.; Covin, J.; Volberda, H. W. & Johnson, R. A. (2011).
Revitalizing Entrepreneurship: The Search for New Research
Opportunities. Journal of Management Studies, 48(6), 1141-1168.
Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for Fit Indexes in Covariance
Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives.
Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
Hung, S. C.; Hung, S. W. & Lin, M. J. J. (2015). Are Alliances a Panacea for
SMEs? The Achievement of Competitive Priorities and Firm Performance.
Total Quality Management & Business Excellence, 26(1-2), 190-202.
Hughes-Morgan, M. & Yao, B. E. (2016). Rent Appropriation in Strategic
Alliances: A Study of Technical Alliances in Pharmaceutical Industry. Long
Range Planning, 49(2), 186-195.

186

 ارائه الگوی کارکردهای اتحاد راهبردی برای بنگاههای کوچک و متوسط | حمیده میری اصل و کامبیز طالبی-6 مقاله

187

Hyder, A. S. & Abraha, D. (2004). Product and Skills Development in
Small-and Medium-sized High-tech Firms through International Strategic
Alliances. Singapore Management Review, 26(2), 1-25.
Ireland, R. D.; Hitt, M. A. & Vaidyanath, D. (2002). Alliance Management
as a Source of Competitive Advantage. Journal of Management, 28(3),
413-446.
Jeje, K. (2014). Motives behind Strategic Alliance Formation among
Medium-Sized Manufacturing Firms in Tanzania. Journal of Management
and Strategy, 5(3), 76-88.
Jianyu, Z.; Baizhou, L.; Xi, X.; Guangdong, W. & Tienan, W. (2018).
Research on the Characteristics of Evolution in Knowledge Flow Networks
of Strategic Alliance under Different Resource Allocation. Expert Systems
with Applications, 98(1), 242-256.
Joshi, M. & Dixit, S. (2014). Entrepreneurial Opportunity Recognition and
Orientation via Strategic Alliance: A Case Study of RTAP.
Kavusan, K.; Noorderhaven, N. G. & Duysters, G. M. (2016). Knowledge Acquisition and Complementary Specialization in Alliances: The Impact of
Technological Overlap and Alliance Experience. Research Policy, 45(10),
2153-2165.
Leiblein, M. J. & Reuer, J. J. (2004). Building a Foreign Sales Base: The
Roles of Capabilities and Alliances for Entrepreneurial Firms. Journal of
Business Venturing, 19(2), 285-307.
Li, L.; Jiang, F.; Pei, Y. & Jiang, N. (2017). Entrepreneurial Orientation and
Strategic Alliance Success: The Contingency Role of Relational Factors.
Journal of Business Research, 72(1), 46-56.
Magner, N.; Welker, R. B. & Campbell, T. L. (1996). Testing a Model of
Cognitive Budgetary Participation Processes in a Latent Variable Structural
Equations Framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
Nakamura, H. (2017). Partner Selection of International Strategic Alliance:
The Case of Information Industry. International Scholarly and Scientific
Research & Innovation, 11(9), 2282-2286.
Neto, M. S.; Silva, E. M. D.; Silva, A. L. D. & Kirschbaum, C. (2017).
Relational Resources and Capabilities in Acquisitions, Joint Ventures and
Alliances in the Automotive Industry. International Journal of Automotive
Technology and Management, 17(1), 72-95.
O’Dwyer, M.; Gilmore, A. & Carson, D. (2011). Strategic Alliances as an
Element of Innovative Marketing in SMEs. Journal of Strategic Marketing,
19(1), 91-104.
Shakeri, R. & Radfar, R. (2017). Antecedents of Strategic Alliances

106  ـ پياپي4  ـ شماره97  ـ زمستان31 | دوره

Performance in Biopharmaceutical Industry: A Comprehensive Model.
Technological Forecasting and Social Change, 122(1), 289-302.
Sompong, K.; Igel, B. & Lawton Smith, H. (2014). Strategic Alliance
Motivation for Technology Commercialization and Product Development.
Management Research Review, 37(6), 518-537.
Steiger, J. H. (2007). Understanding the Limitations of Global Fit Assessment
in Structural Equation Modeling. Personality and Individual Differences,
42(5), 893-898.
Street, C. T. & Cameron, A. F. (2007). External Relationships and the Small
Business: A Review of Small Business Alliance and Network Research.
Journal of Small Business Management, 45(2), 239-266.
Subramanian, A. M.; Bo, W. & Kah-Hin, C. (2018). The Role of Knowledge
Base Homogeneity in Learning from Strategic Alliances. Research Policy,
47(1), 158-168.
Vargas-Hernandez, J. G. & Penelope, M. G. R. (2018). Mergers, Acquisitions
and Strategic Alliances in the Film Industry in Mexico. International
Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship,
3(1), 33-39.
Wang, C. N.; Nguyen, X. T. & Wang, Y. H. (2016). Automobile Industry
Strategic Alliance Partner Selection: The Application of a Hybrid DEA and
Grey Theory Model. Sustainability, 8(2), 1-18.
Wittmann, C. M.; Hunt, S. D. & Arnett, D. B. (2009). Explaining Alliance
Success: Competences, Resources, Relational Factors, and Resourceadvantage Theory. Industrial Marketing Management, 38(7), 743-756.
Yang, H.; Zheng, Y. & Zhao, X. (2014). Exploration or Exploitation? Small
Firms’ Alliance Strategies with Large Firms. Strategic Management
Journal, 35(1), 146-157.
Zamir, Z.; Sahar, A. & Zafar, F. (2014). Strategic Alliances; A Comparative
Analysis of Successful Alliances in Large and Medium Scale Enterprises
around the World. Educational Research International, 3(1), 25-39.
Zhao, F. (2014). A Holistic and Integrated Approach to Theorizing Strategic
Alliances of Small and Medium-sized Enterprises. Business Process
Management Journal, 20(6), 887-905.
Zoogah, D. B.; Vora, D.; Richard, O. & Peng, M. W. (2011). Strategic Alliance
Team Diversity, Coordination, and Effectiveness. The International
Journal of Human Resource Management, 22(03), 510-529.

188

A Model for Strategic Alliance Functions for
Small and Medium-Sized Enterprises
Hamideh Miri-Asl1 M. A. in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship,

Journal of

Abstract
This research aims at identifying and presenting a model for strategic
alliance functions for successful small and medium-sized enterprises.
The functions of strategic alliance include strengthening competitive
advantage, strengthening entrepreneurial and innovative capabilities,
strengthening social capital, and internationalization of small and
medium-sized enterprises. Research method was both qualitative and
quantitative. In the qualitative section, semi-structured interviews
were conducted with experts in the segmentation industry, who
were experienced in strategic alliances. The statistical sample was
purposefully targeted and with respect to the nature of any qualitative
research, selection continued until its volume reached data saturation
(twelve subjects). In the quantitative part, the model obtained in
the qualitative section was first translated in the framework of
questionnaires which were distributed among a sample of 100
industrial managers and experts with experience in strategic alliances
in the segmentation industries of Tehran Province. Then, using
confirmatory factor analysis, the designed construct was approved.
Finally, findings were summarized in four broad categories of
strengthening entrepreneurial capabilities, strengthening social
capital, internationalization of firms, and strengthening competitive
advantage, which respectively have the strongest impact on the
formation of strategic alliances. This research has led to the
identification and presentation of a native model for the functions
which small and medium-sized enterprises can make the best use of
in order to enter into alliances with large companies.
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