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  هچکید

. هـا اسـت   شـرکت  يهـا  چـالش  ینتـر  از مهـم  یکی یريپذ و ارتقاء رقابت یرقابت یتکسب موقع

منظـور   اسـت کـه بـه    يها، راهبـرد  زمان شرکت و رقابت هم يهمکار یرقابت به معن-يهمکار

هـا   از شـرکت  یاريموردتوجـه بسـ   یـر در دو دهـه اخ  یرقـابت  یگـاه کسب، حفـظ و ارتقـاء جا  

راهبرد  یناست که در استفاده از ا یعیاز صنا یکی یادن يصنعت خودروساز. قرارگرفته است

 یـن خـود از ا  یجهـان  يهم بـه دنبـال رقبـا    یرانیخودروساز ا هايشرکت. بوده است یشگامپ

از  ییاست کـه تـاکنون الگـو    یناز ا حاکی گرفتهانجام هاي بررسی اما. اندراهبرد استفاده کرده

 یکـرد پژوهش با رو ینا. نشده است اساییشن یرانا يرقابت در صنعت خودروساز-يهمکار

رقابـت در  -يهمکـار  يالگـو  یـین و تب ییبه شناسا یادداده بن يپرداز یهنظر يو استراتژ یفیک

 یپاسـا  يپژوهش گـروه خودروسـاز   ینا يجامعه آمار. پردازد یم یپاسا يگروه خودروساز

از  نفـر  15با تعـداد   يبه اشباع نظر یدنهدفمند تا رس گیرياست که با استفاده از روش نمونه

 یجنتـا . قرار گرفته است یمستند مورد بررس 10گروه مصاحبه شده و  ینا یرانخبرگان و مد

 یپاسـا  يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار ياز آن است که الگو یحاصل از پژوهش حاک

رقابت که شـامل دودسـته   -يهمکار يها بخش اول شامل محرك. است یشامل دو بخش اصل

است و بخش دوم به قالب و  ها یتمنابع و قابل یتبا محور یارجو خ یداخل يها از محرك لیک

 .پردازد یخودروسازان با رقبا م يشکل همکار

داده  يپـرداز  نظریـه  هـا، شـرکت  ینرقابت، روابط بـ  ي،رقابت، همکار-يهمکار :کلیدي کلمات

   یادبن
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   مقدمه

عمومـاً   يهمکـار . اسـت  یشدر حـال افـزا   یريطور چشمگ رقبا به ینب يامروزه همکار

 ینو بـد  یایـد برن ياز عهـده انجـام کـار    ییتنهـا  شـرکت بـه   یککه  افتد یاتفاق م یزمان

 يواسـطه همکـار   به ینکها یاشود و  یلها متما شرکت یربا سا  يهمکار يسو منظور به

 یـدات در قبـال تهد  يتـر  مستحکم یگاهجا یاد و کن یکسب م یشتريب هاي یتمنافع و قابل

 ینتـر  وکـار مهـم   متالطم کسب يماندن در فضا یو باق یريذپ رقابت. آورد یبه دست م

از  یاريبس يبرا ییتنها ها است که امروزه تحقق و حفظ آن به و شرکت یعدغدغه صنا

 صـنعت  رهبرانها در زمره  سال يها که برا از شرکت یاريبس. ها دشوار است شرکت

داشـتند، در   ییبـاال  پـذیري رقابـت  یـت و در صـنعت خـود قابل   شـدند  یخود شمرده مـ 

خود را  یرقابت یگاهوکار، جا کسب يحاکم بر فضا یدو تحوالت جد ییراتمواجهه با تغ

 يبا رقبـا  يخود به همکار یرقابت یگاهو جهت حفظ و ارتقاء جا یدهد یددر معرض تهد

در ســاخت  تویوتــا و موتــورزهمچــون جنــرال ییرقبــا کــاريهم. آوردنــد يخــود رو

رسـاناها، کَـنُن و کُـداك در     یمـه در توسـعه ن  یـپس یلو ف یمـنس مشترك، ز يخودروها

. راسـتا اسـت   یندر همـ  یهمگـ ) 1989 یگـران، همـل و د ( یفتـوکپ  يهـا  دسـتگاه  ینتأم

 يفرانسه در ساخت خودروهـا  یتروئنبا شرکت پژو س یوتاتو یمشارکت شرکت ژاپن

 یـب بـزرگ و رق  يهـا  شـرکت  ياز سو ياز همکار یگريکوچک در بازار اروپا نمونه د

  ).2008و کول باخر،  یشیجوا(است 

رقابـت  -يهـا اصـطالحاً همکـار    شـرکت  ینزمان ب و رقابت هم يهمکار یعنی یدهپد این

 1999و بنگسون و کـک،    2007؛ لو، 2008و مدهاوان،  یواولین, 2012و امبرا،  يقباد(

موجبات ارتقـاء   تواند یرقابت م-يراهبرد همکار یريکارگ به. شود یم یدهنام) 2000و 

  ). 2009 یامی،و  يرو( شود ها را موجب  شرکت یرقابت گاهیجا

 یععنـوان مـادر صـنا    که از آن به يها صنعت خودروساز و در رأس آن یرانیا صنایع

خودروسـاز   يهـا  شـرکت . انـد  نبـوده  بهره یب ياستراتژ ینا یريکارگ از به شود یم یاد

 يم بازار خودروهادرصد سه 43از  یشکه ب یپاسا يگروه خودروساز یژهو به یرانیا

ــرانا ــارداردرا در اخت ی ــال ی ــا پــ  از س ــا برخــ  یشه ــارج  یب ــازان خ  یاز خودروس

 يسـوار  يگروه خودروساز  فقط در حـوزه خودروهـا   ینا. است  داشته هایی يهمکار

 یانس،فرانسه، برل يژاپن، رنو یسانفرانسه، ن یتروئنس ی،کره جنوب یاک هايبا شرکت

به  یرانمشترك خودرو در ا یدجهت تول يدام به همکاراق ینو فوتون چ یچانگان، زوت
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 یـر اخ يهـا  در سـال  ینهمچن. نموده است یو خارج یداخل يمنظور عرضه به بازارها

فرانسـه وارد   یتروئنگروه خودروساز با شـرکت سـ   ینا ياز همکار يدر سطح باالتر

  .است  مشترك خودرو شده یدمشترك  جهت تول گذاري یهسرما

دولـت بـر اقتصـاد و     یهکشور و سـا  يهمچون ساختار اقتصاد یطیاوجود شر ینا با

کشـور و   یو قـانون  یاسـی س یطگـروه خودروسـاز در کنـار شـرا     یـن ا یدولت یتمالک

هـا نتواننـد    شـرکت  یـن باعـث شـده اسـت ا    یـران ا یو مال يمختلف اقتصاد هايیمتحر

-چـالش  و تمشکال آن دنبال به و شوند مندرقابت بهره-يهمکار یاياز مزا یدرست به

 یفیـت کـاهش سـطح ک   ي،ور کـاهش بهـره   ی،رقـابت  یگـاه جا یـد همچـون تهد  يجد هاي

. گـروه خودروسـاز شـود    یـن ا یـر گ یبانگر یانمشتر یتینارضا یشمحصوالت و افزا

گـروه خودروسـاز    ینرقابت در ا-يهمکار يمسائل ابتدا الزم است الگو ینحل ا يبرا

 يالگو: سؤاالت است که ینبال پاسخ به اپژوهش به دن ینلذا ا. شود یینو تب ییشناسا

رقابـت  -يهمکار يعناصر الگو یست؟چ یپاسا يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار

 اي ینـه عوامـل زم  یست؟رقابت چ-يهمکار يگروه خودروساز برا ینا یو محرك اصل

 صرعنا ینب يا چه رابطه یست؟گروه خودروساز چ ینرقابت در ا-يهمکار یريگ شکل

  وجود دارد؟  یپاسا يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار يگوموجود در ال

وکـار اسـت    کسب هاي يدر حوزه استراتژ يرساله دکتر یککه حاصل  -پژوهش  این

 پـردازي 	یـه نظراسـتراتژي  و  یفـی ک یشـناخت  با استفاده از ابزار روش کند می تالش –

 یپاسـا  يروسـاز رقابـت در گـروه خود  -يهمکار يالگو یینو تب ییبه شناسا بنیادداده

  .بپردازد

رقابـت در  -يهمکـار  یاصـل  يها که محرك دهد یپژوهش نشان م ینحاصل از ا نتایج

 یرسـا  هـاي  یافتـه هـا بـا    محـرك  یـن ا یـا آ ینکـه و ا یسـت چ یپاسـا  يگروه خودروساز

انـد تـا چـه حـد انطبـاق       شده ییپژوهش شناسا ينظر یپژوهشگران که در مرور مبان

 يبـا رقبـا   يدر همکـار  یپاسا يد که گروه خودروسازمشخص خواهد ش یتاًنها. دارند

  . کند یاستفاده م ییخود از چه راهبردها

 
 مبانی نظري پژوهش

صورت مختصر  رقابت به-شده از همکاري در این بخش ابتدا تعاریف ارائه

 . موردبررسی قرار خواهد گرفت

است لذا  ها رقابت در هر شرکت مبتنی بر یکسري از محرك- ازآنجاکه شروع همکاري
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از . گیري الگوي مورد انتظار باشد رسد نقطه آغازین مناسبی براي شکل به نظر می

گیري همکاري  ها و عوامل مؤثر بر شکل همین رو در مرحله بعد به بررسی محرك

ها مرور  شود و درنهایت مهمترین راهبردهاي همکاري بین شرکت رقابت پرداخته می

  . خواهد شد

  

  رقابت-تعریف همکاري

رقابت حاکی از وجـود تعـاریف متنـوعی اسـت کـه در      -بررسی مبانی نظري همکاري

  . شده است رقابت از سوي پژوهشگران ارائه-مورد همکاري

این در حالی است که اولین چالش یک رویکرد تئوریک معموالً تعریف مرزهاي مفهـوم  

فهـوم را  توجه است که نویسـندگان مختلـف ایـن م    حال جالب بااین. موردبررسی است

انـد   اند و تعاریف و مفاهیم متنـوعی از ایـن واژه ارائـه داده    طور متفاوت ادراك کرده به

؛ کچـن و  2013بنگسـون و همکـاران،   (که این مفهوم هنوز غیـر شـفاف اسـت     نحوي به

شـده   اختالف در تعاریف هم در دامنه تعریف و هم در ماهیـت ادراك ). 2004همکاران، 

عنـوان یـک    برخی از این تعاریف معناي عامی از این پدیده بـه . از این پدیده ریشه دارد

کننـدگان شـرکت، ارائـه     هـا، مشـتریان، رقبـا و تکمیـل     کننـده  شبکه ارزش شامل تأمین

دهنـد کـه در    تـري ارائـه مـی    و برخی دیگر معناي خاص و دقیق) 2004افوه، (دهند  می

م در رقابت با یکـدیگر  صورت مستقی هایی است که به ها همکاري منحصر به شرکت آن

). 2007؛ پـادوال و دینینـو،   2001؛ نیـوالی و مـدهاوان،   1999بنگسـون و کـک،   (هستند 

  . شده به نحوي از این دو تعریف مشتق شده است سایر تعاریف ارائه

-هاي پیشـین جامعیـت بیشـتري دارد همکـاري     در تعریفی دیگري که نسبت به تعریف

طـور   بـین دو یـا تعـداد بیشـتري بـازیگر کـه بـه        عنوان یک ارتباط متعـارض  رقابت به

زمان با یکدیگر تعامالت همکاري و رقابت دارند اعم از اینکه این ارتباط افقی باشـد   هم

وجود این واقعیت وجـود دارد   بااین). 2014بنگسون وکک، (شده است  یا عمودي مطرح

جز اینکـه ایـن    که هیچ اجماعی در مورد تعریف واحدي از همکاري رقابت وجود ندارد

این عدم اجمـاع بـیش از هـر    . شده است پدیده از هر دو منطق همکاري و رقابت تشکیل

رقابت در سطوح مختلفی همچـون شـبکه،   -چیز ریشه در این واقعیت دارد که همکاري

 ،رقابـت در یـک سـطح   -شود و همکـاري  جانبه، دوجانبه و درون شرکت محقق می سه

  . ح دیگر استرقابت در سطو-متمایز از همکاري
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  رقابت-هاي همکاري محرك

رقابت سـؤاالت متعـددي ممکـن اسـت بـه ذهـن       -در مواجهه با پدیده نوظهور همکاري

شـود رقبـاي سرسـخت بـه همکـاري بـا        خطور کند ازجمله اینکه چه عاملی باعث مـی 

   گیري همکاري رقابت چیست؟ آورند؟ محرك شکل یکدیگر روي

هـا   تـوان آن  اند که می رقابت برشمرده-همکاري هاي مختلفی را براي ها محرك پژوهش

هـاي   هـاي داخلـی، محـرك    پوشانی به سـه دسـته محـرك    نظر از اندکی هم را با صرف

بنگسون و رضـی  (بندي کرد  تقسیمهاي رابطه مربوط به ویژگیهاي  خارجی و محرك

  ).2016اله، 

ي فنـی و  هاي صنعت، تقاضاها هاي خارجی شامل شرایط محیطی مانند ویژگی محرك

هـا را وادار بـه درگیـر شـدن در      تکنولوژیکی و نفوذ ذینفعان خارجی است که شـرکت 

و همچنـین  ) 2004لـو،  (بعالوه ساختار صنعت و سـطح رشـد   . کند رقابت می-همکاري

سـوي   ها را به نیز شرکت) 2007پادوال و دینینو، (عدم اطمینان و عدم ثبات در صنعت 

رقابتی و همچنین کـاهش موانـع   سایش سریع مزیتفر. کند رقابت تحریک می-همکاري

کنـد و ایـن عوامـل     هـا را بـر سرنوشتشـان کـم مـی      ورود به صـنعت، کنتـرل شـرکت   

داي، (کنـد   منظور ایجاد اطمینان بیشـتر بـه همکـاري بـا رقبـا وادار مـی       ها را به شرکت

در هـاي موجـود    رقابت در پاسخ به چالش-عالوه بر این ایجاد روابط همکاري). 2008

پـرزي و بوگوکـا،   (شـود   صنعت که ناشی از ساختارهاي مـبهم اسـت نیـز ایجـاد مـی     

2014(.  

هاي صنعتی که ریشه در تقاضاهاي تکنولوژیک دارنـد نیـز عـاملی     بسیاري از ویژگی

گرایـی تکنولوژیـک، جـایی کـه      مثال، هـم  عنوان به. رقابت است-براي ورود به همکاري

و دانــش تکنولوژیــک خــود را بــراي ایجــاد هــا  هــا از صــنایع مختلــف مهــارت شــرکت

کنند، عامل محرکی است که چنـدین شـرکت    هاي تکنولوژیک با یکدیگر ادغام می پلتفرم

عـالوه بـر ایـن    ). 2014بنگسـون و جانسـون،   (کشـاند   رقابت مـی -سوي همکاري را به

کوینتانـا و  (رقابت بـراي مقابلـه بـا چـالش چرخـه کوتـاه عمـر محصـوالت         -همکاري

 كها و ریسک تحقیق و توسعه ، عدم قطعیـت تکنولـوژ   ، افزایش هزینه) 2004والسکو، 

و شدت گـرفتن  تغییـر و   ) 2008داي، ( ک، پیچیدگی تکنولوژی)2012بانکن و فردریک، (

مواجهه با چنـین تقاضـاهاي   ). 2000افوه، (گیرد  بلوغ تکنولوژي مورداستفاده قرار می

هـاي   مواجهه بـا چـالش   تنهایی قادر به به قدر پیچیده است که یک شرکت تکنولوژیک آن
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  .درو رقابت می-لذا به دنبال همکاريحاصل از آن نیست 

توانـد   همچنین تعامل شرکت با ذینفعان خارجی همچون دولت و مشتریان بـانفوذ مـی  

هـا،   هـا، سیاسـت   نهادهاي نظارتی نیز از طریق مشـوق . رقابت را تحریک کند-همکاري

بارتـا،  (انـد   تحمیـل کـرده  رقابـت را  -همکـاري گوهاي خاص کارگیري ال اصالحات و به

هـاي تنظیمـی    و سیاست) 2010وانگ و همکاران، (اي دولت  هاي یارانه سیاست). 2008

عـالوه بـر ایـن، خریـدار     . رقابت هسـتند -هاي دیگري براي همکاري محرك) 2004لو، (

کننـد   ایجـاد مـی  هاي رقیب  هاي متقابل و جو همکاري بین شرکت بانفوذ اغلب وابستگی

ها را در راسـتاي منـافع خریـدار مجبـور بـه       برخی اوقات آن).  2013سن، هو و گین(

مدیره چنـدین   بعالوه افرادي که ریاست هیئت). 2010وو و همکاران، (کنند  همکاري می

-شرکت را در یک صنعت مشابه بر عهده دارند عامل محرکـی بـراي ایجـاد همکـاري    

  .)2012سیمونی و کایاتزا، (ها هستند  رقابت بین آن

اي  هـاي رابطـه   شرکت همکـار و ویژگـی   اط برابطه، مرتبویژگی مربوط به هاي  محرك

عنـوان   هـا رقیبـی را بـه    شـرکت . کند رقابت را تسهیل می-گیري همکاري است که شکل

تـوجهی مـرتبط بـا     هـاي مفیـد فایـده و قابـل     کنند که منابع و قابلیـت  شریک انتخاب می

داشته باشند و کمک بهتـري بـه شـرکت در راسـتاي تحقـق اهـدافش        رقابت-همکاري

شـوند کـه    رقابـت مـی  -ها زمانی درگیر همکاري شرکت). 2011نیوالی و پارك، (نمایند 

جـانس  همچنـین ت ). 2007لـو،  (کننده باشد  هاي منابع شریکشان متمایز و تکمیل ویژگی

-احتمـال ایجـاد همکـاري    زنی بین شـرکا،  و قدرت چانه اهداف، عدم تقارن تکنولوژیک

عالوه بر این فاصله دانشی زیاد بین ). 2008لو و همکاران، (دهند  رقابت را افزایش می

پـادوال و  (شـود   شرکا به ورود موضوعات رقابتی در یک رابطـه همکـاري منجـر مـی    

   .)2007دینینو، 

اري هـاي متقابـل سـاخت    هایی از روابط که از تعداد زیادي وابسـتگی  ها در شبکه شرك

کننده چرایـی   هاي متقابل تبیین این وابستگی. اند گرفته است محاط شده بین شرکا شکل

نیوالی و مـدهاوان،  (نیوالی و مدهاوان ). 2000بنگسون و کک، (همکاري و رقابت است 

اند که محوریت شبکه، استقالل ساختاري، تعادل ساختاري و چگالی  نشان داده) 2001

عـالوه بـر ایـن    . رقابـت تأثیرگذارنـد  -ر یـک شـبکه همکـاري   شبکه بر پویایی رقابتی د

صورت مثبت با حجم اقدامات رقـابتی   محوریت شرکت و استقالل ساختاري شرکت به

ــرتبط اســت  ــت و ســختی    انعطــاف. شــرکت م ــل ایجــاد رقاب ــذیري ســاختاري  عام پ
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  . شوند پذیري موجب ایجاد همکاري در شبکه می انعطاف

محـیط داخلـی    اهاي خاص، مـرتبط بـ   ها، منابع و قابلیت ههاي داخلی مانند انگیز محرك

کـارگیري   هـا در بـه   انـد کـه شـرکت    مطرح کرده) 2011(نیوالی و پارك . هستندشرکت 

صـورت   شـده هـم بـه    پـذیري ادراك  نگر در زمان پاسخ بـه آسـیب   هاي آینده استراتژي

را بـراي یـافتن   طور دائم محـیط   که به ها وقتی شرکت. کنند واکنشی و هم فعال عمل می

مثال براي نفوذ در بـازار جدیـد یـا بـاالتر رفـتن در زنجیـره        عنوان به -شریک تجاري 

ریتـاال و  (کننـد   کننـد درواقـع فعـال عمـل مـی      پـایش مـی   -ارزش و یا افزایش عملکـرد 

زنـی و قابلیـت رقـابتی، از طریـق      ها براي افزایش قدرت چانه شرکت). 2014همکاران، 

-هـا، خـود را وارد همکـاري    خود با دانش و منابع دیگـر شـرکت  ترکیب دانش و منابع 

پـذیري کـه بـراي مثـال      همچنـین درك آسـیب  ). 2011نیوالی و پـارك،  (کنند  رقابت می

توانـد   تواند درنتیجه کاهش مزیـت رقـابتی یـا فقـدان منـابع ایجادشـده باشـد، مـی         می

کاري ارزش بیشـتري  ها را براي همکاري با رقبا تحریک کند تا از طریق این هم شرکت

ها بـراي  ترین انگیزه هاي گذشته یا تجربه همکاري نیز یکی از مهم مشارکت. ایجاد کنند

  .)2011نیوالی و پارك، (رقابت است -ورود به یک رابطه همکاري

  

  هاي همکاري استراتژي

 يهمکـار  هـاي  يبه نام اسـتراتژ  یبخش یکاستراتژ یریتمربوط به مد ينظردر مبانی 

 یگـر د عبارت به. عنوان ذکرشده است، عام است ینا یلکه ذ هایی ياستراتژ. وجود دارد

 یـر و هم در غ یردرقابت مورداستفاده قرار گ-يدر همکار تواند یهم م ها ياستراتژ ینا

را  1یکاسـتراتژ  يشرکت، اتحادها سطح هاي يدر مبحث استراتژ) 2017( روترمل. آن

هـا   شـرکت  یناسـت کـه بـ    يا داوطلبانه يها توافق یکاستراتژ ياتحادها. کند یمطرح م

باهـدف توسـعه    هـا  یـت و شامل به اشتراك گذاشتن دانش، منـابع و قابل  گیرد یشکل م

اصـطالح جـامع اسـت کـه      یـک  یکاتحاد استراتژ. خدمات است یامحصوالت  یندها،فرا

بـدون   ياند از اتحادهـا  ها است که عبارت سازمان ینب یوندهايمختلف پ کالشامل اش

 گذاري یهو سرما 4داريبر سهام یمبتن ي، اتحادها3بلندمدت يقراردادها یا 2داريسهام

بـر   ینوع اتحادها است که مبتن ترین یجاز را داريبدون سهام ياتحادها. مشترك است

                                                 
1 - Strategic Alliances 
2 - Non-equity alliances 
3 - Long-term contracts 
4 - Equity alliances 
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انـد از   اتحادهـا عبـارت   گونـه  یـن نـوع ا  ینتـر  یعشـا . هـا اسـت   شـرکت  ینعقد قرارداد ب

 يقراردادهـا . 1مجـوز  ياعطـا  يو قراردادهـا  یـع توز يقراردادهـا  ین،تـأم  يقراردادها

حـق اسـتفاده از    یگرشرکت به شرکت د یکهستند که در آن  ییمجوز، اتحادها ياعطا

 یافـت و در 2یـاز را در قبـال گـرفتن حـق امت    یدتول یندهايفرا یاشده  ثبت هاي يتکنولوژ

  ).2005تودوا و ناکه، ( دهد یم ینههز

 يبــدون ســهامدار ياز اتحادهــا، اتحادهــا گونــه یــنا يقــرارداد یــتماه یــلدل بــه

 یتماه یلبه دل حال، ینباا. دادن آن سهل و آسان است یانو پا یجادتر است و ا منعطف

به  یتاًکند که نها یجادا ینطرف ینب یفیاتحادها، ممکن است روابط ضع ینبودن ا یموقت

  .شود یفقدان اعتماد و تعهد منجر م

را  یگـر د یکشر یتسهام مالک یکشر یکحداقل  ي،بر سهامدار یاتحاد مبتن یکدر 

 يو قـرارداد  يبدون سـهامدار  ينوع اتحادها نسبت به اتحادها ینا. گیرد یم یاردر اخت

 گونـه  یـن ازآنجاکه ا. است یازموردن یشتريب گذاري یهدارند چراکه سرما يکمتر یوعش

 تر يتعهدات قو ياست معموالً برا یتاز مالک بخشیگرفتن  یاربر در اخت یاتحادها مبتن

بـر   یمبتنـ  يدر اتحادهـا  یـن عـالوه بـر ا  . گیرنـد  یتر مورداستفاده قـرار مـ   و مستحکم

کـار   یـک انجـام   یدانـش چگـونگ   - یدانـش ضـمن   يگذار امکان به اشتراك يسهامدار

 تمشـارک  یـق کار فقط از طر ینا. دهد یرا م - یستن يو کدگذار ینخاص که قابل تدو

نوع اتحاد، شرکا دائماً کارکنـان خـود    یندر ا ینبنابرا. تاس یرپذ امکان یندفعال در فرا

اتحادهـا نسـبت بـه     یـن در ا. کننـد  یمبادلـه مـ   یکـدیگر بـا   یرا جهت کسب دانش ضمن

 یشـتر و اعتمـاد ب  تر يروابط قو یجادبه ا یلتما يو قرارداد يبدون سهامدار ياتحادها

 یکشـر  يهـا  شرکت یدخر یاادغام و  يسو اغلب به تحادهاا ینا. شرکا وجود دارد ینب

در کنار فقدان سرعت و انعطـاف الزم   گذاري یهدرهرحال حجم سرما. شوند یم یلمتما

  . یداز تحقق منافع مشارکت ممانعت نما تواند یم

 یـا سـازمان مسـتقل توسـط دو     یک یجادعبارت است از ا 3مشترك گذاري سرمایه

طـور مشـترك    رك بـه مشـت  گـذاري  یهسرما یکازآنجاکه شرکا در . یکچند شرکت شر

و  یحمبادله دانش صر. کنند یم یجادرا ا يتر لذا تعهدات بلندمدت کنند یم گذاري یهسرما

مشـترك   گـذاري  یهسـرما . اسـت  یـج معمول و را يتعامل کارکنان امر یقاز طر یضمن

                                                 
1 - Licensing agreements 
2 - Royalty 
3 - Joint ventures 
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جهـت   یزبـان کـه شـرکت م   ییجا گیرد یشکل م یخارج يورود به بازارها ياغلب برا

 یـار را در اخت یو دانـش فنـ   یشرفتهپ يتکنولوژ شود یضر مبازار حا یکبه  یدسترس

اتحـاد   یـن ا یاياز مزا. دارد يرواج کمتر ینوع اتحاد نسبت به دو اتحاد قبل ینا. بگذارد

شـرکا اشـاره    ینبـ  یشـتر تر و اعتماد و تعهد ب روابط مستحکم یجادبه امکان ا توان یم

 گـذاري  یهو سـرما  مدت یرات طوالنبر مذاک یمبتن ياتحادها ینچن یجادا حال ینباا. کرد

مـورد انتظـار نرسـد     یجمشـترك بـه نتـا    گذاري یهسرما که یدرصورت. توجه است قابل

مشـترك بـه    گـذاري  یهسـرما  یگرخطر د. کند یلرا تحم یتوجه قابل هاي ینههز تواند یم

. رود یغمـا طلبانـه بـه    فرصـت  يبـا رفتارهـا   توانـد  یاست که مـ  یدانش يگذار اشتراك

  .شود یمشرکا تسه ینب یدبا يهمکار ینمنافع حاصل از ا یتدرنها

 يمتعـدد  هـاي پـژوهش نیـز   یـران در ا یکاسـتراتژ  يدر خصوص عملکرد اتحادها

 هـا  بنگـاه  کـه  انـد داشـته  یـان ب) 1394(کـاران  هم و چـه ازجملـه قـره  . انجام گرفته است

اشکال مختلف بکوشند که در قالب  االمکان یخود حت اتحادهاي عملکرد ارتقاء منظور به

 ینانـد کـه بـ    اثبات کرده ینهمچن دازندخود بپر يها به انجام پروژه يراهبرد ياتحادها

ثابـت   یگـر د يهـا  در پژوهش. رابطه معنادار وجود دارد یرقابت یتعملکرد اتحاد با مز

و  یـاتی عمل ی،ها باعث بهبود عملکـرد مـال   سازمان ینب یکشده است که اتحاد استراتژ

 یـن شـواهد دل بـر ا   یـن ا). 1393و همکـاران،   یآقاجـان ( شـود یمـ  یسازمان یاثربخش

موجـب   توانـد  یمـ  يهمکـار  هـاي درست راهبرد یريکارگ است که انتخاب و به واقعیت

  .بهبود عملکرد سازمان شود یترقابت و درنها-يهمکار یتموفق

  

 چارچوب نظري تحقیق -1 شکل

 محرك هاي خارجی

 صنعتی

  ذي نفعان 

 ویژگی -محرك هاي رابطه 

 طهویژگی هاي راب

  ویژگی هاي شریک

 محرك هاي داخلی

 اهداف و قابلیت هاي داخلی

  استراتژي هاي آینده نگر

رقابت-همکاري  

 استراتژي هاي همکاري

 قراردادهاي بلند مدت همکاري

  اعطاي مجوز - 

  قرارداد تامین  - 

  قرارداد توزیع  - 

  داريهمکاري مبتنی بر سهام 

  تركسرمایه گذاري مش  -
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  یقتحق يچارچوب نظر

گرفته، متغیرهاي مستقل و وابسـته حاصـل   ی قراربررسمورد مبانی نظريبا توجه به 

هاي گذشته استخراج شده است که بر اساس آن چـارچوب نظـري تحقیـق    از پژوهش

   .گیردمبناي گردآوري داده هاي پژوهش قرار می 1طبق شکل 

  

 شناسی پژوهشروش

 .نظام پژوهشی حاکم بر این پژوهش را نمایش می دهد 1جدول 

  

  هشنظامنامه پژو -1جدول 

  تفسیري: پارادایم تحلیلی   رئالیسم: فلسفه پژوهش

  پردازي داده بنیاد نظریه: استراتژي  پژوهش  کیفی: رویکرد پژوهش

  اکتشافی: هدف پژوهش  کاربردي-بنیادي: گیري پژوهش جهت

  بررسی مستندات -مصاحبه: هاي پژوهش گردآوري داده  استقرائی: منطق پژوهش

  هدف پژوهش

 يرقابت در گـروه خودروسـاز  -يهمکار يالگو یینو تب یطراحهدف پژوهش حاضر 

رقابـت  -يهمکـار  گیريحاکم بر شکل يالگو ییپژوهشگر به دنبال شناسا. است یپاسا

 و هـا مؤلفـه  یـین و تب) یو خـارج  یداخلـ (آن  يو رقبـا  یپاسـا  يگروه خودروساز ینب

  . الگو است ینعناصر ا مابین فی روابط

  پژوهش يها سؤال

  :اند از پژوهش عبارت ینا یلاص هاي سؤال

 یست؟چ یپاسا يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار يالگو  

 یست؟چ یپاسا يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار يالگو هايمؤلفه  

 یپاسـا  يرقابـت در گـروه خودروسـاز   -يهمکـار  يالگو هايمؤلفه ینارتباط ب 

  یست؟چ

  پژوهش یقلمرو مکان

در سـال   یـران درصـد سـهم بـازار خـودرو ا     43با داشـتن   یپاسا يخودروساز گروه

  . پژوهش است ینا یقلمرو مکان 1396
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   گیرينمونه

آن  یـري گ استراتژي نمونه. هدفمند است یريگ در این پژوهش از نوع نمونه گیرينمونه

 را مصـاحبه  وقتـی  پژوهشگر قاعده، این طبق. است شده انتخاب نظري گیرينیز نمونه

و مطلب جدیـدي   باشدها به حالت تکرار رسیده  مصاحبه که مطالب رساند می اتمام به

  .شود یگفته نم

  روش گردآوري دادها

 15 یشـامل بررسـ    یصـورت چنـد روشـ    پژوهش به ینها در ا داده يگردآورد روش

 يگروه خودروساز یراننفر از خبرگان و مد 15با  یقمستند و گزارش و مصاحبه عم

 15گـزارش و مسـتند، بـا     15 یاز بررس پس ينظر یريگ بر اساس نمونه. است یپاسا

 12پژوهش از نمونه . عمل آمد هب یقمصاحبه عم یپاو خبرگان گروه سا یراننفر از مد

انجام و  یقمصاحبه عم 15که براي کسب اطمینان کامل،   یدرس يبه بعد به اشباع نظر

  . مورد تحلیل قرار گرفت

  پژوهش ییروا

  :دامات ذیل انجام شدحصول اطمینان از روایی پژوهش اق براي

کنندگان، مرحله کدگـذاري محـوري    مشارکت: کنندگان تطبیق توسط مشارکت) الف

ایشـان در مرحلـه    هـاي  یـدگاه را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آن ابراز کردند؛ د

  .کدگذاري محوري اعمال شد

 یریتو مــد یبازرگــان گــذاريیاســتچهــار نفــر از اســاتید س: بررســی همکــار) ب

  .ها پرداختند و اظهارنظر درباره کیفیت انجام تحلیل داده ها یافتهبه بررسی  یکاستراتژ

 و تحلیـل  در کننـدگان  مشـارکت  از زمـان  هـم  طـور بـه : مشارکتی بودن پژوهش) ج

  .شد گرفته کمک هاداده تفسیر

  پژوهش یشناخت مسیر روش

و  يا لعه کتابخانـه ادبیات علمی مرتبط با این حوزه پژوهشی بر اساس روش مطا اول،

 پـژوهش  موضـوع  در موجـود  هـاي قرار گرفت تا آخـرین یافتـه   یاسنادي موردبررس

  .باشد قرارگرفته موردمطالعه

اسـتفاده از مصـاحبه عمیـق، بـا      هاي مورد نیاز پـژوهش بـا  براي استخراج داده دوم،

و همچنـین  مصاحبه عمیق صورت گرفت  یپاسا يگروه خودروساز یرانتعدادي از مد
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  .تندات همسو با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفتمس

 یـاد داده بن يپـرداز  پـردازي یهحاصل از مصاحبه بر اساس روش نظر يها داده سوم،

-یـه در نظر یـزر گل یکردرو ،است، در این پژوهش شایان ذکر. یدگرد یلکدگذاري و تحل

  .است مبناي عمل قرار گرفته یادداده بن پردازي

  .ها روایت شد ها، با استفاده از خود داده از کدگذاري دادهنتایج حاصل  چهارم،

  

  پژوهش  هايها و یافتهداده تحلیل

  پایسا يدر گروه خودروساز رقابت-يهمکار یمیپاراد يلگوا

حاصـل از   یممفـاه  در گـام نخسـت  رقابـت،  -يهمکار یمیپارادا ياستخراج الگو جهت

کـار بـا    یـن ا. بـاز انجـام گرفـت   مستندات استخراج و کدگـذاري   بررسی و هامصاحبه

 انجـام  استخراج شـده  هايداده یقدق یبررس یقاز طر هایدهپد يبندو مقوله گذارينام

  .گرفت

  نمونه کدگذاري باز و استخراج مقوله اولیه -2جدول 

 منابع مفاهیم مقوله

  S1, S6, P8  افزایش صادرات  بازار توسعه

  S34, S35, P3  افزایش فروش

  S12, P6  حصوالتتنوع سبد م

 مقـوالت  از جـدولی  ها،وبرگشت میان داده سپس، با کدگذاري محوري و همچنین، رفت

 جـدول مـذکور پـس از مرتـب    . رقابت ترسـیم شـد  -همکاري با مرتبط اصلی و فرعی

را  يهمکـار  يو اسـتراتژ  یعوامل خارج ،یسازي، سه مقوله اصلی شامل عوامل داخل

معرفـی   پایسا يخودروساز گروهرقابت در -يهمکار ياصلی الگو هاي مؤلفه عنوانبه

سـابقه   هـا،  تیاهداف و انتظارات، منابع و قابل یشامل مقوالت فرع یعوامل داخل. نمود

 ،ياقتصـاد  ،یقـانون  -یاسـ یس طیشـامل محـ   یو عوامـل خـارج   نفعان،يو ذ يهمکار

 يهـم عبارتنـد از اعطـا    يهمکـار  ياستراتژ یمقوالت فرع. و صنعت است کیتکنولوژ

در این مقاله، به جهت رعایت اختصار، فقط بخشی از .مشترك سرمایه گذاري مجوز و

  .شودمی ارائه نمونه عنوانبه داخلی عوامل به مربوط شده سازيجداول مرتب

هـا، کدگـذاري    و ابعـاد آن  هـا  یژگـ یهاي اصلی و فرعـی، و از مشخص شدن مقوله سپ

ــوري  ــازمح ــ آغ ــود یم ــوري، فرآ  .ش ــذاري مح ــدیکدگ ــ  ن ــط ده ــه یرب ــه  مقول ــا ب ه

اسـتراوس و  ( و ابعاد است هاژگییدر سطح و هامقوله دادن وندیو پ شان،یها رمقولهیز
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  .کدگذاري محوري است میپارادا الگوي دهنده نشان 2 شکل. )1998 کوربین،

بــر  تأثیرگــذاررقابــت در ایــن الگــو دو دســته از عوامــل محــرك و  -الگــوي همکــاري

از عـواملی داخلـی و عوامـل     اند عبارتکه  قرار گرفتی رقابت مورد شناسای-همکاري

  . خارجی

  

  هاي اصلی و فرعیو استخراج مقولهنمونه کدگذاري  -3جدول 

 منابع ها مقوله

 اهداف مورد انتظار

 S1, S6, S12, S22, S34, S35, P3, P6, P8  توسعه بازار           

 S11, S19, P1, P8, P21  بهبود کیفیت           

 S4, S15, P1, P8  بهبود عملکرد            

 S16, S17, S43, P25, P27, P29  یري پذ رقابتبهبود جایگاه            

  S2, S3, S19, S21, S23, S24  کاهش هزینه           

  ها یتقابلمنابع و 

 ,S9, S13, S14, S23, S24, S27, S36, P4, P11, P12  تکنولوژي           
P17,   

 S8, S15, P9  مالی           

 ,S7, S20, S23, S24, S27, S35, P2, P5, P10, P16  دانش           
P17,   

  S10 , S27  انسانی           

  تاریخچه همکاري

  P20  ساختار قراردادهاي همکاري سابق           

 S41  هاي سابق يهمکارعملکرد            

  ذینفعان

 S39, P7   سهامداران          

 S39, P7  دولت          

هـا، سـابقه    یـت قابلعوامل داخلی شامل اهداف و انتظارات شرکت خودروساز، منبـع و  

رقابـت در  -هـامحرك اصـلی همکـاري   همکاري و ذینفعان با محوریت منـابع و قابلیـت  

گروه سایپا است چرا که گروه سایپا تحقق اهداف و انتظارات این گروه ازجمله جهانی 

هاي خاصی دن، بهبود عملکرد و ارقاء جایگاه رقابتی منوط به داشتن منابع و قابلیتش

رقابـت  -از سـوي دیگـر همکـاري   . دانـد میبویژه در در دو حوزه دانشی و تکنولوژي 

. هــاي مــورد نظــر اســتتــرین روش بدســت آوردن منــابع وقابلیــتبهتــرین و ســریع

ط اقتصادي، محـیط تکنولوژیـک   ها و عوامل خارجی شامل محیط سیاسی، محی محرك

در . باشـند  یمـ ثّر از یکـدیگر  أو تـ  تأثیراین عوامل دائماً در حال . و محیط رقابتی است

   .ادامه هر یک از این عوامل بر اساس کداگذاري انتخابی روایت خواهد شد
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  رقابت-روایت و تبیین الگوي همکاري

  عوامل داخلی

رقابت به آن دسـته از عوامـل گفتـه    -کاريهاي داخلی تأثیرگذار بر هم عوامل و محرك

رقابـت تـأثیر   -بـر عملکـرد همکـاري   شود کـه ریشـه در داخـل سـازمان داشـته و       می

هـا، سـابقه    انـد از اهـداف و انتظارهـا، منـابع و قابلیـت     در این الگو عبارت گذارند و می

  .شوددر ادامه به تفسیر و تبیین هر یک از این عوامل پرداخته می. همکاري و ذینفعان

ی
خل

دا
ل 

ام
و

ع
ی

ج
ار

خ
ل 

ام
و

ع

منابع و قابلیت ها

 

تکنولوژي - 

دانش - 

مالی  - 

منابع انسانی - 

رقابت-همکاري

سابقه همکاري

عملکرد همکاري هاي  - 

سابق

سابقعملکرد همکاران - 

محیط اقتصادي

سیستم اقتصادي - 

سیاست هاي اقتصادي - 

شرایط اقتصادي - 

قانونی -محیط سیاسی

شرایط سیاسی - 

توافق هاي بین المللی - 

قوانین و مقررات - 

محیط رقابتی

تامین کنندگان - 

مشتریان - 

اهداف و انتظارها

ارتقاء جایگاه رقابتی - 

بهبود کیفیت - 

کاهش هزینه ها - 

توسعه بازار - 

بهبود عملکرد - 

محیط تکنولوژیک

تغییر تکنولوژي - 

انتقال تکنولوژي - 

ذینفعان

دولت - 

سهامداران - 

استراتژي هاي همکاري

سرمایه گذاري 
مشترك

اعطاي مجوز 

    

  

  گروه خودروسازي سایپارقابت در -همکاري یمیپارادا الگوي -2 شکل

ین محـرك همکـاري و رقابـت در سـایپا     تـر  مهماهداف و انتظارات  .اهداف و انتظارها

خواهـد جهـانی شـود و     یمـ   آن. یري اسـت پذ رقابتسایپا به دنبال بهبود قابلیت . است

یـک بـازیگر مهـم     عنـوان  بهجایگاه برند خود را تقویت کند و در عرصه رقابت جهانی 

بـراي رسـیدن بـه    . شناخته شود و سهم بیشتري از بازار جهانی را از آن خـود کننـد  

اردهاي ها و افزایش کیفیت متناسب با اسـتاند  ینههزاي جز کاهش چنین جایگاهی چاره

ي شرکت شـرط  سودآورهمچنین بهبود عملکرد مالی و . دتریان ندارروز و سالیق مش

ین تـر  مهـم کـه    سـت ا  یدهرسـ سایپا به ایـن نتیجـه   . الزم جهت تحقق اهداف فوق است

هـایی   یـت قابلرساند داشـتن منـابع و    یمرقابتی  موردنظررا به جایگاه  ها آنعاملی که 
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   .گیرند یماست که خود فاقد آن است و سایر رقبا از آن بهره 

ین تر مهمترین و  یاصلدر دیدگاه مبتنی بر منابع که یکی از . ها یتقابلمنابع و 

مفصل در خصوص کسب و مدیرت منابعی که  طور بهیري است پذ رقابترویکردهاي 

بر منابع  یمبتن یدگاهد. است شده پرداختهشوند  یمباعث ایجاد و حفظ مزیت رقابتی 

انسانی  منابعتکنولوژي، دانش، ( ابع خاص شرکتاشاره به آن دارد که مجموعه من

 .دارد يو عملکرد باالتر کند یکدام شرکت بهتر رقابت م کند یم ییناست که تع ) ...و

بسیار ارزشمند است و به سهولت در اختیار رقبا قرار  ها سازمانها براي  ییدارااین 

  .دهند ینم

سی به دانش و تکنولـوژي  سایپا عدم دستر خودروسازي ضعف عمده گروه اکنون هم

ي زنجیـره ارزش  هـا  حلقـه و آخرین استانداردهاي صنعت خودرو است که بر تمـامی  

دسترسـی بـه   . سایپا سایه افکنده است و به جایگاه رقابتی آن لطمه وارد کـرده اسـت  

ي تولیــد و مــدیریت کارخانــه کــه هــر خودروســاز بــراي خــود دارد بــراي   هــا روش

   .جذاب استبسیار خودروسازان 

و  ییدارا نیتر یاتیعنوان ح به توان یتوانمند و خالق را م یانسان يروین گرید ياز سو

 يهـا  تیـ و خالق دیـ جد يهـا  يکار با فنّاور يها مهارت. شرکت قلمداد کرد کی هیسرما

 نیـ ا یاصل يها از دغدغه یکیخودروساز است  کی تیموفق يبرا یاتیالزم که عامل ح

  .است  شرکت

 کیـ  يجهت حفظ و بقـا  متیموقع و به ق به یمال نیو امکان تأم یمالنقش منابع  تیاهم

و فـروش   دیمشکالت تول لیکه به دل میدر دوران تحر. ستین  دهیپوش یشرکت بر کس

در معـرض خطـر    پایخودروساز و ازجمله سـا  يها الزم شرکت ینگیو عدم وجود نقد

 نیـ ا رانیمـد  یاصلبه دغدغه  یرزماناز ه شیموضوع ب نیا تیبودند اهم یورشکستگ

  .بود شده لیها تبد شرکت

را اتخـاذ   هـا  تیـ منـابع و قابل  نیـ بـه ا  یروش دسترسـ  نیتر عیو سر نیتر ارزان پایسا

بـه   یابیروش دسـت  نیبهتـر  پایسـا  گـر ید عبـارت  به. داند یرقابت م-يهمکار ياستراتژ

 اهـ  تیـ قابل نیـ صـاحب ا  يبـا رقبـا   يروز را همکار يدانش و استانداردها ،يتکنولوژ

گرفتـه   انجام يها و توافق يبا سطح همکار بو متناس يهمکار نیا قیکه از طر داند یم

مربوطه را فراگرفتـه   يها مهارت زین یانسان يرویشده و ن منتقل پایبه سا ها تیقابل نیا

روش عملکـرد   نیـ و بـا اسـتفاده از ا   دیـ نما یخود را بروز مـ  يها و مهارت ها تیو قابل
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ــود بخ یمــال ــو از طر دهیشــخــود را بهب ــار يهــا از روش یبرخــ قی  مچــونه يهمک

 زیـ ن یمـال  نیبه منـابع فـوق اقـدام بـه تـأم      یمشترك عالوه بر دسترس يگذار هیسرما

  .کند یم

 انیمشـتر  قیازجمله سـال  یمختلف لیدر صنعت خودرو به دال يتکنولوژ رییسرعت تغ

 دیـ رم جدپلتفـ  کیـ و توسعه خودرو خصوصاً  یطراح گرید ياست از سو ادیز اریبس

 يهـا  نـه یخودروسـاز از پـس هز   يهـا  که همـه شـرکت   یاست به شکل بر نهیهز اریبس

آن را هـم در   یاگـر منـابع مـال    یو حت ندیآ یبرنم يدیجد يها و توسعه پلتفرم یطراح

نداشـته باشـد لـذا     يصرفه اقتصاد یاقدامات نیداشته باشند باز ممکن است چن اریاخت

خـود را   يهـا  نـه یهز نکـه یا يخودروسـاز بـرا   بـزرگ  يها که شرکت میشاهد آن هست

بــازار باشــند بــه  يازهــاین يبتواننــد پاســخگو يشــتریکننــد و بــا ســرعت ب تیریمــد

پـس از  و  یطراحـ  دیـ پلتفـرم جد  گریکـد یبا  يآورده و با همکار يرو ترقاب-يهمکار

 اریـ مشـکل در اخت  شرویپ يها شرکت يبرا. کنند یمعرضه خود  يبه بازارها آن دیتول

معطـوف بـه    شـتر یرقابـت ب  -يهمکـار  لیروز کمتر وجود دارد و دل يتکنولوژ داشتن

گـروه   يمسـئله بـرا   نیـ اسـت امـا ا   يریپـذ  رقابـت  تیـ قابل شیو افـزا  یمال يها نهیهز

  .است یبررس از ابعاد مختلف قابل پایسا يخودروساز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقابت-عوامل داخلی الگوي همکاري -3کل ش

  

دارد و بـه   اریـ را در اخت یخودرو سـهم کـوچک   یاز بازار جهانآنکه  لیدل نیبه ا پایسا

 ياریدارد  لـذا بسـ  ) خود یبزرگ جهان يبه نسبت رقبا( ینییپا دیکه شمار تول آن یلدل

 عوامل داخلی
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 لیــرا بــه دل دیــجد يهــا و توســعه پلتفــرم یطراحــ ،و توســعه قیــتحق يهــا تیــاز فعال

و  یاگـر مشـکل مـال    گـر ید ياز سـو . انجـام دهنـد   ییاتنه به تواند ینبودن نم ياقتصاد

و دانش روز صنعت خودرو را  يتکنولوژ پایگرفته شود سا دهیصرفه نبودن هم ناد به

  . ندارد اریدر اخت

بـر   يا نهیعنوان عامل زم خودروساز به يها با شرکت يسابقه همکار .يهمکار سابقه

و  رانیمـد  کـه  یدرصـورت . اسـت  رگـذار یرقابـت تأث -يهمکـار  ياسـتراتژ  يریکـارگ  به

 يها يسابق داشته باشند و همکار يها يبه همکار یشرکت نگاه مثبت رندگانیگ میتصم

 يبـه ادامـه همکـار    رانیرغبـت مـد   د،شرکت منفعت به همراه داشـته باشـ   يسابق برا

سـابق نگـاه    يهـا  ينسبت به همکـار  رانیمد که یدرصورت همچنین. خواهد بود شتریب

نداشـته و   یشرکت منفعت يفته براصورت گر يها يداشته و معتقد باشند همکار یمنف

 نیـ ا ابـ  يشـتر یب اطیـ را بـرآورده نکـرده اسـت، بـا کراهـت و احت      تیریتوقعات مد ای

نیـز در تصـمیمات مربـوط بـه     عملکـرد خـود همکـار    . خواهنـد کـرد   ردموضوع برخو

 پایعنوان همکار سـا  رنو به يعنوان نمونه در همکار به .رقابت تاثیرگذار است-همکاري

و  نیمـاب  یفـ  يقبل از توافق برجام، عدم التزام به قرارداد همکـار  هايمیردر دوران تح

 يسـاختار قـرارداد همکـار    لیـ از آن به دل یکه البته بخش پایالزم از سا یبانیعدم پشت

 یسـابقه ذهنـ   نیشـود و همـ   یمنفـ   شرکت نیبه ا پایسا رانیمد دگاهیبود، باعث شد د

ایـن  از  یوافق برجام امضا شد قالب برخـ که پس از ت يبعد يباعث شد قرارداد همکار

ارتقـاء  ( دیـ نما دایـ پ يتـر  تر و مقاوم مستحکم یو قالب هکرد رییتغ يهمکار يقراردادها

عملکـرد مطلـوب    گـر ید ياز سـو ). مشترك يمجوز به همکار ياز اعطا يسطح همکار

پـس از   يباعـث شـد در فضـا    پایمذکور و تنها نگذاشتن  سا میدر دوران تحر ها ینیچ

خـود ادامـه داده و بـه دنبـال      ینـ یچ يبـا شـرکا   يخودروسازان به همکار زیرجام نب

  .ها باشند با آن يارتقاء سطح همکار

مربـوط   هايمیدر تصم زیسابق ن يها يهمکار یرساختیز جیعالوه بر موارد فوق نتا 

اسـت کـه اگـر     نیـ ا یرسـاخت یز جیمنظور از نتا. است رگذاریتأث ندهیآ هاييبه همکار

بسـته بـه    باشـد،  جادشـده یدر شرکت خودروساز ا ییها رساختیز ياسطه همکارو به

آن  ریتأث زانیآن شده و م يکه برا يا نهیهز ها، رساختیز نیبودن ا کیاستراتژ زانیم

قــرار  ریتحــت تــأث نــدهیانتخــاب همکــاران آ ،يو ســاختار یســازمان يدر ســاختارها

عنـوان   به تروئنیس يد شرکت فرانسوذکر ش نیازا شیمثال چنانچه پ عنوان به. ردیگ یم
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 انیـ معـرف ژ  يانـواع خـودرو   دیـ شرکت با تول نیکار خود را در ا پایهمکار سا نیاول

و  ایهمچون زانت یداتیبعدها در تول يشرکت فرانسو نیبا ا پایسا يهمکار. کرد شروع

C5 میبا پـژو ادغـام شـده اسـت در دوران تحـر      گریکه د زین تروئنیس. کرد دایادامه پ 

خـود را قطـع    يگرفت و همکار شیدر پ یرانیا يها همان رفتار پژو را در قبال شرکت

مجدداً بـا همـان همکـار سـابق      پایاز توافق برجام سا سپ میاما آنچه شاهد هست. کرد

شرکت مشترك،  يگذار هیشده و در قالب سرما ياز همکار يدتریخود وارد  شکل جد

اسـت را   رانیـ در ا همکـاري  نـوع قـرارداد   نیا نوع نیتر لیرا که تکم تروئنسی – پایسا

  .نمود سیتأس

صـنعت خـودرو    يو راهبـرد  يگذرا استیاز چند جهت بر س رانیدولت در ا .نفعانیذ

 گـر ید يو از سـو  صنعت خـودرو اسـت   گذار استیس سو کیدولت از . است رگذاریتأث

و  نفـع ین ذتـری  بـزرگ  عنـوان است و به پایسا يسهامدار گروه خودروساز نیتر بزرگ

نظـر   خودروساز اعمـال  يها شرکت ریبا سا يمربوط به همکار ماتیسهامدار در تصم

مختلـف بـر دوش    فیاسـت و وظـا   یسهامدار بزرگ جنـد وجهـ   نیازآنجاکه ا. کند یم

 سـایپا خودروساز فقط منافع  يها خود در شرکت ينظرها و اعمال ماتیدارد، در تصم

 لیباورند که پاشنه آش نیاز کارشناسان بر ا یخبر لیدل نیبه هم. ردیگ یرا در نظر نم

 نکـه یوجودا را بـا  ماتیاز تصـم  یدولـت برخـ  . بـودن آن اسـت   یصنعت خودرو دولت

شغل و  نیچراکه مسئله تأم کند یشغل اتخاذ م جادیهمچون ا یبا اهداف ستیسودآور ن

 يهـا  بـا شـرکت   يدولت در خصـوص همکـار  . دولت است فیاز وظا یکی زیاشتغال ن

چراکه دولـت   ینیچ يها نشان داد تا شرکت يشتریاقبال ب  یاسیس لیبه دال يوفرانس

  . دهد یخود دخالت م ماتیرا در تصم... و  یتیو امن یالملل نیمالحظات ب

در  تـر  شیآنچـه پـ   لیـ امـا بـه دل   کننـد  یدخالت م کیاستراتژ ماتیدر تصم سهامداران

 يهــا شــرکت نیــا یتیریگفتــه شــد ســهام مــد پایســهامداران ســا تیــخصــوص ماه

در خصـوص   یتـوجه  خودروساز در دست دولت است و سهامداران خرد نقـش قابـل  

 ایـ و  کننـد  ینمـ  فـا یا ایـ با خودروسازان مطرح دن يو همکار يراهبرد يانتخاب شرکا

 يریـ گ هـا بـر اصـل شـکل     زده دولـت  اسـت یبعضـاً س  ماتیتصـم  نیا. بکنند توانند ینم

 یـی اجرا رانیمـد  یاسـ یانتخـاب س . گـذارد  یمـ  ریها تأث آن یرقابت و اثربخش-يهمکار

گرفتـه   شـکل  هـاي رقابـت -يارشد باعث شده است که خودروسازان نتوانند از همکـار 

  .حسن انتفاع را ببرند
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  یعوامل خارج

رقابت به آن دسته از عوامل گفتـه  -يبر همکار رگذاریتأث یخارج يها و محرك عوامل

کـرد شـرکت ازجملـه بـر عملکـرد      که خارج از سازمان قـرار دارنـد و بـر عمل    شود یم

 طیمحـ  از انـد الگـو عبـارت   نیـ در ا یعوامـل خـارج  . گذارنـد یم ریرقابت تأث-يهمکار

از  کیهر  نییو تب تیدر ادامه به روا. یو رقابت کیتکنولوژ ،ياقتصاد ،یقانون-یاسیس

  .شودیعوامل پرداخته م نیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقابت-بر همکاري مؤثرعوامل خارجی  -3شکل 

 رانیـ ا ياقتصـاد  ستمیاز دو دهه تالش شده است تا س شیهرچند ب .ياقتصاد طیمح

راسـتا   نیـ هـم در ا  یاقدامات ها نهیاز زم یبودن خارج شود و هرچند در برخ یاز دولت

 ياقتصـاد  سـتم یبودن بر س یدولت هیاذعان کرد که همچنان سا دیصورت گرفت اما با

 بیـ کارفرماسـت و عنـان اکثـر قر    نیتـر  و کماکان دولت بـزرگ  کند یم ینیکشور سنگ

 شـود  یحالـت باعـث مـ    نیـ ا. ازجمله صنعت خـودرو را در دسـت دارد   عیاتفاق صنا به

 یبخـش خصوصـ   بیرق نیتر و دائماً دولت بزرگ ردیشکل نگ عیدر صنا یرقابت واقع

از مواقـع   ياریدر بسـ  ماتیگفته شد تصم زین نفعانیمطرح شود و چنانچه در بخش ذ

 يگرفته و موجبات آن را فراهم آورده است کـه انتخـاب شـرکا    به خود یاسیشکل س

ــه همکــار  يهــا و ورود شــرکت يتجــار ــت ن-يخودروســاز ب ــرقاب الشــعاع  تحــت زی

دولـت همچـون    ياقتصـاد  يهـا  استیس. باشد تا سازوکار بازار یدولت يسازوکارها

 قابـت ر-يمربوط به همکار ماتیاز موارد باعث شده است تصم یدر برخ ییزا اشتغال

 شیخودروسـاز و افـزا   يور خودروساز فقط بـا لحـاظ کـردن ارتقـاء بهـره      کی يبرا

 عوامل خارجی



 1397 پاییز و زمستان ،بیستم شماره ،دهم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهاي نشریه 372

خودروسـاز کمـک کنـد     یرقـابت  گاهیبه بهبود جا تواند یکه م یو دانش یفن يها تیقابل

  .داشته باشدوجود  زیاشتغال ن جادیبه ا یاتخاذ نشود و بلکه گوشه چشم

مـردم بـر انتخـاب     يقاضـا ت يازجمله سطح درآمد مـردم و رونـدها   ياقتصاد طیراش

 يهــا بــا شــرکت يعمــدتاً بــه دنبــال همکــار پایســا. گــذارد یمــ ریتــأث بیــرق-همکــار

 دیـ تول رانیمتناسب با متوسط سطح درآمد مردم ا یاست که محصوالت يخودروساز

  . کنند یم

. اسـت  رگـذار یرقابت تأث-يکشور بر همکار یاسیس طیشرا .یقانون -یاسیس طیمح

 تیریرا در مـد  يافـراد  ایـ انتخابات کشور باشـد و چـه فـرد     زرویپ یشیچه گرا نکهیا

در روابـط  پیـروز در انتخابـات   آنکـه   ایـ قـرار دهـد و    یخودروساز دولتـ  يها شرکت

باشـد   لیـ مامت ییچـه کشـورها   يسـو  بـه  نکهیا ایداشته باشد و  یشیچه گرا الملل نیب

رقابـت  -يدر خصوص همکـار  پایازجمله سا یخودروسازان دولت ماتیبر تصم یهمگ

  .است رگذاریتأث

 ایـ کشـور و   ياقتصـاد  يها میدر مورد اعمال تحر الخصوص یعل یالملل نیب يها توافق

 فیـ بـر کـم و ک   میچنانکه در خصوص توافق برجام شـاهد آن بـود   ها میتحر نیرفع ا

 يهـا  میاز تحـر  شیکه پ پایسا. گذارد یم یتوجه قابل راتیتأث پایرقابت در سا-يهمکار

و ثبـت   یو خـارج  یداخلـ  يبازارهـا  توسـعه  خود درحال یکاران خارجبا هم يا هسته

و قطع  يا هسته يها میخودرو بود ناگهان پس از اعمال تحر دیدر تول دیجد يرکوردها

نتوانسـت   کـه  ينحـو  مواجه شد به یتوجه با تکانه قابل یخودروسازان خارج يهمکار

 ریـ غ تآوردن بـه قطعـا   يواسـطه رو  از تعهدات خود را اجـرا کنـد و بـه    یحجم بزرگ

تبـع آن ارزش   خود مواجه شد و به يدیدر اندك محصوالت تول تیفیبا کاهش ک یاصل

که عمـدتاً   يهمکار يقراردادها. قرار گرفت يجد دیمورد تهد اشیرقابت گاهیبرند و جا

 انیـ نقـض شـد و ز   جادشدهیا یمیتحر طیدر شرا یراحت مجوز بود به يدر قالب اعطا

از  یپس از توافق معروف به برجام که برخـ  گرید ياز سو. وارد شد پایبه سا یهنگفت

 يبـرا  طیمعلق شـد، شـرا   ایبرداشته و  يو اقتصاد یاسیس يها تیو محدود ها میتحر

  . فراهم شد یمجدد با خودروسازان خارج يهمکار

 میبـر تصـم   ییبسزا ریمرتبط تأث يها سازمان یابالغ يها استیو مقررات و س نیقوان

 تیدر خصوص ممنوع یمثال قانون عنوان به. رقابت دارد-يهمکار يان براخودروساز

 کننـد،  یرا پاس نم یخاص یندگیآال ای یمنیا يکه استانداردها ییپالك کردن خودروها
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و  دتریـ جد يو اعمـال اسـتانداردها   يتکنولوژ اءرا به ارتق پایخودروسازان ازجمله سا

دانــش و  ایــمــوردنظر و  يکنولــوژت کــه یدرصــورت. کنــد یوادار مــ تــر رانــهیگ ســخت

کســب  يبـرا  یخودروسـاز نباشـد بـه دنبـال راهـ      اریـ موجـود در اخت  ياسـتانداردها 

گفتـه شـد،    نیـ ازا شیخواهنـد بـود و چنانچـه پـ     دیـ جد یو دانـش فنـ   دیجد يتکنولوژ

در صنعت  شرویپ یخارج يبا رقبا يروش، همکار نیتر صرفه مقرون به و نیتر عیسر

  . خودرو است

 یکـ ی دیـ جد يهـا  يانتقال تکنولوژ يها و روش يتکنولوژ راتییتغ .کیولوژتکن طیمح

که در صنعت خـودرو   يدیجد يها ينوآور. رقابت است-يهمکار يها از محرك گرید

 شـوند،  یاز خـودرو مـ   يدیـ نسـل جد  جـاد یکه بعضـاً باعـث ا   شود یم یو معرف جادیا

 يامـر بـرا   نیـ چراکـه ا  دابنی دست دیجد يتا به تکنولوژ کند یخودروسازان را وارد م

 گـاه یعقـب بماننـد، جا   جادشدهیا راتییروز و تغ ياست که اگر از تکنولوژ یها قطع آن

 هـا  نهیگز نیاز بهتر یکیرقابت -يهمکار. رفته از دست خواهند داد خود را رفته یرقابت

 راتییـ بـه تغ  یابیدسـت  يبـرا  پایرو مانند سا خودروسازان دنباله يرو شیخصوصاً پ

  .ها به داخل کشور است و انتقال آن يولوژتکن دیجد

. اسـت  رگـذار یرقابـت تأث -ينوبـه خـود بـر همکـار     صـنعت بـه   طیمحـ  .صنعت طیمح

خودرو و خدمات پـس از   تیفیها در خصوص ک ها و انتظارات آن و خواسته انیمشتر

 بـه  پایسـا  تمایـل  براي توجهقابل محرکی ،خودروها روزو به يدیجد یفروش و طراح

  . ابت استرق-يهمکار

قطعـه سـاز و    يهـا  تنگاتنگ با شرکت يخودروساز درگرو همکار يها شرکت تیموفق

روز  قطعـه سـازان را بـه    يدانـش و تکنولـوژ   کنـد  یتـالش مـ   پایسـا . است کننده نیتأم

که سـهم   کند یمعطوف م نیتالش خود را به ا زین يهمکار يداشته و در قراردادها نگه

دانش  ،يبسپارد و با انتقال تکنولوژ یداخلطعه سازان قطعات را به ق دیاز تول يشتریب

 يشـتر یو سـهم ب  تیخود را تقو نیتأم رهیزنج ،به قطعه سازان دیجد يو استانداردها

است  پایخودرو از اهداف سا يساز یداخل شیافزا. ردیگ اریخودرو را در اخت دیاز تول

  .ا بگنجاندمهم ر نیا يهمکار يدر مذاکرات و قراردادها کندیکه تالش م

  

  رقابت-يهمکار

مجـوز و   يو در قالـب اعطـا   یصـورت رسـم   بـه  شیسال پ نیرقابت از چند-يهمکار
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موردتوجه گروه  یاصل ياستراتژ کیعنوان  مشترك به يگذار هیصورت سرما به راًیاخ

  . قرارگرفته است پایسا يخودروساز

 يقـرارداد اعطـا  . مجـوز آغـاز شـد    يدر ابتدا در قالب اعطـا  پایرقابت در سا-يهمکار

شــده توســط  ســاخته يفقــط محــدود بــه اجــازه فــروش خودروهــا توانــد یمجــوز مــ

 يتر و شامل انتقـال تکنولـوژ   دامنه آن گسترده ایدر کشور باشد و  بیخودروساز رق

قالـب   نیـ ا. فـروش شـود   و یابیـ بازار يهـا  روش یخـودرو و حتـ   دیتول یو دانش فن

بـوده و   جیـ را پایو ازجمله گروه سـا  انریدر صنعت خودرو ا شیها پ از مدت يهمکار

  . وجود دارد زیاکنون ن هم

چقـدر بـه    نکـه یقراردادهـا و ا  نیاز ا یرانیخودروسازان ا يبردار مورد نحوه بهره در

 نیـ ا یاسـت امـا آنچـه مسـلم اسـت تمـام       ازمندین یمستقل قیتحق اند دهیاهدافشان رس

امـا بـا   . رقابـت شـدند  -يهمکـار  نوع قرارداد وارد نیبا ا از جمله سایپا خودروسازها

ــر  ــال تح ــا میاعم ــته يه ــعل يا هس ــا هی ــف و  رانی ــو توق ــاهش ای ــد ک ــار يج  يهمک

صـنعت خـودرو و    گـذاران  اسـت یس سـان، یرنـو و ن  تروئن،یماننـد سـ   خودروسازانی

ــوع جد میتصــم پایســا رانیمــد ــد وارد ن ــگرفتن ــرارداد همکــار يدی وند کــه شــ ياز ق

رو وارد سـطح   نیاز همـ . داشـته باشـد   پایسا يبرا يشتریب تر بوده و آورده مستحکم

از  يدیـ جدگیـري نـوع   شـکل  که به شدند یخارج انبا خودروساز ياز همکار يباالتر

شرکت حاصل از  تروئنیس-پایسا. منجر شدمشترك  يگذار هیبا عنوان سرما يهمکار

  .است تروئنیو س پایمشترك سا يگذار هیسرما

 دایارتقاء پ يمشترك، سطح همکار يگذار هیااز نوع سرم يآنچه مسلم است در همکار

 يهمکـار  يبـرا  یطـرف خـارج   خصوصـاً و  نیطـرف  تر يجد لیاز تما یو حاک کند یم

  .  مشترك است

  

  هاشنهادپی و گیرينتیجه

 نیـی و تب یطراحـ  پایسا يرقابت در گروه خودروساز-يهمکار يپژوهش الگو نیا در

داده  يپرداز هیو استراتژي نظر یفیکمور نظر با استفاده از روش پژوهش  يالگو. شد

 نیتـر  يا هیـ اهداف و انتظارات خودروسـازان پا . با رویکرد گلیزري استخراج شد  ادیبن

تحقق انتظارات مشروط بـه داشـتن   . رقابت است-يهمکار يمحرك خودروسازان برا

منـابع   شـرفته، یبـروز و پ  یو دانـش فنـ   يتکنولوژ. است ازیموردن يها تیمنابع و قابل
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 هـاي خواسـته  توانـد  یاسـت کـه مـ    یمنابع مال تاًیو نها زهیو باانگ دهید آموزش یسانان

کـه   سـت بـاور ا  نیـ بـر ا  پایسـا  يگروه خودروسـاز . را به منصه ظهور برساند سایپا

 يرا بـرا  هـا  تیـ منـابع و قابل  نیـ ا تواند یکه م یروش نیتر و ارزان نیتر عیسر ن،یبهتر

سـابقه  . رقابـت اسـت  -يهمکـار  گرید عبارت با و بهبا رق يها به ارمغان آورد همکار آن

رقابـت  -يهمکـار  يریگ در شکل یمهم اریبا رقبا و عملکرد همکاران عامل بس يهمکار

هــا دولــت کــه  و در رأس آن نفعــانیذ نیهمچنــ. اســت يهمکــار يو انتخــاب اســتراتژ

در اتخـاذ راهبـرد    يا مالحظـه  خودروساز است نقـش قابـل   يها سهامدار عمده شرکت

 یداخلـ  يهـا  در تعامل با عوامل و محـرك  یعوامل خارج. کنند یم فایرقابت ا-يکارهم

را  یقـانون -یاسـ یس طیمح. دهند یم لیرقابت را تشک-يهمکار ياز الگو يگریبخش د

و  هـا  میتحر. رقابت دانست-يبر همکار رگذاریتأث یمحرك خارج نیتر بتوان مهم دیشا

و عملکـرد   يریـ گ بـر شـکل   یتـوجه  قابـل ازجملـه برجـام نقـش     یالمللـ  نیبـ  يها توافق

. داشـته اسـت   پایکشور و ازجمله گـروه سـا   يرقابت در صنعت خودروساز-يهمکار

اجبار خودروسازان به  یحت ایو  کیحردر ت یینقش بسزا زیو مقررات کشور ن نیقوان

-یاسـ یس طیعـالوه بـر محـ    ،یدر عوامـل خـارج  . انـد  داشته یجهان يبا رقبا يهمکار

رقابـت در  -يهمکـار  يریگ در شکل زین یو رقابت کیتکنولوژ ،يقتصادا طیمح ،یقانون

 يگـذار  هیمجـوز و سـرما   ياعطـا  در نهایـت و . انـد  داشـته  يا نـه ینقش زم پایگروه سا

رقابـت  -يدر همکـار  پایهسـتند کـه توسـط گـروه سـا      يهمکار يدو استراتژ ركمشت

  .مورداستفاده قرارگرفته است

خودروسـاز کـه    هـاي شـرکت  ریو سا پایبه سا پژوهش نیا جینتا يدر راستا نیهمچن

انتخـاب   مدر هنگـا  شـود  یم شنهادیرقابت رادارند پ-يراهبرد همکار يریکارگ قصد به

و بـه حـداقل    يجهت به حداکثر رساندن منـافع حاصـل از همکـار    يهمکار  ياستراتژ

 یاسـ یو س ياقتصاد طیشرا لیدل بهکه ممکن است  ندهیدر آ یرساندن خطرات احتمال

 کیهر  هايتیو قابل هايیژگی، به وبا آن مواجه شوندخودروساز  هايور شرکتکش

 شـود  یمـ  شـنهاد یپ نیهمچنـ . نـد یتوجه الزم را معطوف نما يهمکار هايياز استراتژ

از عوامــل مــدل  کیــهــر ریتــأث يبنــد تیــو اولو يرگیــباهــدف انــدازه ییهــا پــژوهش

 .ت خودرو انجام شودرقابت در صنع-يهمکار يریکارگ بر به شده استخراج
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