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   عملکرد بر مؤثر عوامل شناسایی منظور به اي مطالعه

  ایدرو شرکت مطالعه مورد: مشترك هاي گذاري سرمایه

 

 1/12/1390 :دریافت  *سید حامد وارث

 20/5/1391 :پذیرش  

 

  چکیده

 دانش انتقال و توسعه حال در کشورهاي در اقتصادي ي توسعه و رشد هايراه موثرترین از یکی

 خارجی هايشرکت مشارکت گذاري مشترك با هاي سرمایهشرکت تأسیس طریق از روز تکنولوژي و

-سرمایه عملکرد بر موثر عوامل انتخاب و شناسایی تحقیق هدف این. باشدمی توانمند داخلی یا

 شده انجام هايپژوهش و با استفاده از تحقیقات این مقالهدر . باشدمی) JV( مشترك هايگذاري

شرکت مطالعه همچنین و نظران صاحب و متخصصین با مصاحبه ، خارجی و داخلی محققین توسط

 چند عواملی ایران، صنایع نوسازي و گسترش سازمان به گذاري مشترك وابسته هاي سرمایه

 سازمان به وابسته هاي سرمایه گذاري مشتركشرکت بین در پرسشنامه توزیع سپس با. شناسایی شد

گذاري این سرمایه حوزه متخصصین و خبرگان همچنین و آن خصوصی و دولتی شرکاي و گسترش

عملکرد سرمایه  بر موثر عامل 15 تحقیق این نتیجه در. گرفت قرار ارزیابی و پایش مورد عوامل

  .است گردیده بندي الویت فریدمن آزمون اساس بر و ي مشترك شناساییها گذاري

  

 سرمایه گذاري مشترك، عوامل موثر بر عملکرد، عملکرد سرمایه گذاري مشترك :کلیديمفاهیم 

  

                                                             
  ي مدیریت دانشگاه تهران استادیار دانشکده *
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  مقدمه

هاي رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و انتقال یکی از موثرترین راه

 Joint ventureهاي سرمایه گذاري مشترك دانش و تکنولوژي روز از طریق تاسیس شرکت

(JV) سرمایه گذاري مشترك . باشدهاي خارجی و یا داخلی توانمند میبا مشارکت شرکت

- می عهده به را عملی انجام تعهد مشترك طور به که شخص چند یا دو بین است قراردادي

 کار به مشترکا را خود هنر و دانش یا و پول مال، باید اشخاصی چنین منظور این براي. گیرند

- ي مشترك شکست میها چرا سرمایه گذاري"اما این پرسش مطرح است  که . گیرند

هاي متعددي که نهدانشمندان و محققان بسیاري با توجه به نمو). 1378کالیوام، ( "خورند؟

 10از هر ) 1986(لیبرند  وکوپرز آوري کردند نتایجی را بدست آوردند؛ طبق اطالعات جمع

در تحقیقات انجام  .شوندمورد آنها با ورشکستگی مواجه می 7 شرکت سرمایه گذاري مشترك

و طبق تحقیقات  مورد شکست است 2شرکت  3این تعداد از هر ) 1988(گرفته توسط آستر 

پارك  .باشدشرکت یک مورد شکست می 2این تعداد از هر ) 1987(و پورتر ) 1988(هارگن 

 .نمایند میاعالم %  5/27شترك را نرخ شکست شرکتهاي سرمایه گذاري م) 1996(و روسو 

طور   به ي مشتركها سرمایه گذاري است که درصد عدم موفقیتدر گزارشی دیگر آمده 

موفق ها، یا  از شرکت درصد 60حدود . درصد است 45هاي مختلف حدود  متوسط و در رشته

از سال بعد از شروع فعالیت،  5و یا درعرض  شوند میسرمایه گذاري مشترك ن شروع به

در کشورهاي کمتر  ي مشتركها سرمایه گذاري مشخص شده است. شوند صحنه محو می

متشکل از شرکاي دولتی، با   ي مشتركها سرمایه گذاري توسعه یافته، ثبات کمتري دارند و

از این رو در این مقاله به ). 1386نصیري تفرشی، ( شوند رو می درصد باالتري از شکست روبه

شناسایی   ي مشترك را بررسی،ها عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاري دنبال این هستیم تا

کارهایی در راستاي بهبود مدیریت سرمایه  بندي نموده و با ارائه مدلی از عوامل، راه و دسته

  . ي مشترك ارائه نماییمها گذاري

  

  ي پژوهش و چهارچوب نظريمروري بر پیشینه

انجام شده  دریافتند که زمانی که رقباي ) 1996(در تحقیقی که توسط پارك و روسو 

گیرند احتمال ورشکستگی این مستقیم در یک شرکت سرمایه گذاري مشترك قرار می

شرکت دور از ذهن نیست و وجود همزمان چند شرکت سرمایه گذاري مشترك بین شرکاء 
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از طریق بررسی بخش ) 2006(ترافورد و پروکتور  .شودباعث دوام این گونه شرکتها می

هاي سرمایه گذاري موفقیت شرکت COPEDخصوصی و عمومی، با ارائه مدل تشریحی 

 ، سبک و روش)اعتماد(کاري عامل کلیدي ارتباطات مناسب، شفافیت فضاي 5مشترك را در 

بر اساس  .ودندبندي نمریزي کاربردي دستههاي حرکت و برنامهکاري، استراتژي و جهت

هاي استراتژیک از کمبود همبستگی در هاي ترافورد و پروکتور بسیاري از مشارکتیافته

تواند تاثیرات هماهنگی استراتژیک را کاهش برند و ارتباط غیر موثر میاستراتژي رنج می

شرکا براي درك متقابل، رسیدن به اهداف . داده و در نتیجه منجر به تضاد بین شرکا شود

اي انجام مشترك، بدست آوردن نتایج و درآمدهاي مورد نظر باید فعالیت و همکاري گسترده

. دهند در غیر این صورت این ارتباط صرفاً با تکیه بر اطمینان و اعتماد موفق نخواهد بود

ضمن اینکه کلید اصلی در ایجاد یک ارتباط صحیح داشتن قضاوت صحیح، اطمینان، محیط 

 ,Trafford & Proctor( ارتباطی، طراحی خوب و رهبري قوي استمناسب، فضاي باز 

در خصوص تاثیر عوامل ارتباطات، ) 1994(رینکنشو بن و اینکپنتیجه مطالعات  .)2006

سازي بر رضایتمندي شرکا، این بود که باز شفافیت فضاي کاري، اعتماد، همکاري و یکپارچه

قیمی بر سطح رضایتمندي شرکا در سرمایه بودن فضاي کاري و تعاون و همکاري، تأثیر مست

ي مشترك دارد، در حالی که اعتماد و سطح ارتباطات، به طور غیر مستقیم تأثیر ها گذاري

تاثیر قومیتهاي شرکا، ناهمگونی سازمانی و از بررسی ) 1997(پارك و آنگسون . گذارند

فاصله فرهنگی  فتنددریا سرمایه گذاري مشترك يها شرکت انحاللهاي اقتصادي در انگیزه

وجود ارتباطات  ولی نداردي مشترك ها سرمایه گذاريبه طور کلی تاثیري بر منحل شدن 

هاي ایجاد شده در اثر تفاوتهاي فرهنگی بین شرکا تاثیر منفی بر برخی پیچیدگی گذشته

متغیرهاي سازمانی به منحل شدن از و حاالت رقابتی بیشتر  نهتهدیدهاي فرصت طلبا. دارد

طول  )1997( در تحقیق پارك و آنگسون .شوندمنجر می سرمایه گذاري مشتركکتهاي شر

 شرکاء منفی و با ارتباطات قبلیرابطه تفاوت سنی با  ي مشتركها عمر سرمایه گذاريمدت 

بیشتر بر ماندن ي مشترك ها سرمایه گذاري دهند که هرچهایج نشان مینت. رابطه مثبت دارد

ول عمر با فواصل فرهنگی طدر هر حال  .د شدندچار شکست خواهمتر ند کپافشاري نمای

اندازه سازمانی شرکاء تاثیر آن  که در انجام دادتحقیقی را ) 1983(کلینگ  .ارتباط مثبت دارد

بر  .مورد بررسی قرار داد د شرکت سرمایه گذاري مشتركعملکر بر را فرهنگ مشارکت و

و  ارتباط نمایندگی در شرکت موثر است ر مالکیت واندازه شرکت بر ساختاهاي او اساس یافته

تا همسانی موجب بهبود در عملکرد سرمایه هاي یکسان داشته باشند شرکتها باید اندازه
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در مورد ماهیت ارتباطات بین شرکاء و اثرات ) 2000(دیمیربگ و میرزا . گذاري مشترك گردد

وده و ارتباط قوي بین ارتباطات ي سرمایه گذاري مشترك تحقیق نمها آن بر عملکرد شرکت

مورد تایید ) در هر دو بعد مالی و رضایت شرکا(و عملکرد ) تضاد، تعهد، همکاري و اعتماد(

هاي فرهنگی، به هاي آنها در سطح عمومی، شراکت با تفاوتبر اساس یافته. قرار گرفت

اینکه کیفیت  ضمن. ایجاد اعتماد، تعهدات طوالنی مدت و همکاري بین شرکا وابسته است

المللی ي مشترك بینها تواند بر عملکرد سرمایه گذاريارتباط بین شرکاء و هماهنگی آنها می

هاي رفع تضادها تالش بایست جهت ایجاد مکانیزم میي مادر ها تاثیرگذار بوده و شرکت

 با شرکاء تعداد و تعهدات سطح) 1996( هیانگ چن میکائیل و تحقیقات اساس بر .نمایند

 عملکرد بر خارجی کنترل مستقیم، المللی رابطهي مشترك بینها سرمایه گذاري لکردعم

سرمایه  عملکرد با اجتماعی-فرهنگی اختالفات سطح و تاثیري مشترك بیها سرمایه گذاري

 ترینموفق کردند اعالم) 1996( ونگن و کسمنها  .دارد معکوس ي مشترك رابطهها گذاري

سایر  .است بقیه از بیش آنها در شرکاء بین همکاري و ارتباط که هستند آنهایی شرکتها

هاي شراکت، محققین نیز عواملی همچون انتخاب شریک، تعداد شرکا، اندازه شرکا، انگیزه

را بررسی نمودند که با توجه به گستردگی مطالب از ذکر آنها اجتناب نموده و ... دانش فنی و 

  .آنها مورد استفاده قرار گرفته است لیکن در شناسایی عوامل و ارتباط بین

   

  ي سرمایه گذاري مشتركها عوامل موثر بر عملکرد شرکت

ي مشترك بر اساس سوابق و مطالعات ها عامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاري 18تعداد 

. صورت گرفته درتحقیقات پیشین، شناسایی و بر اساس نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت

  :باشدشرح زیر میمعرفی عوامل به 

 مشترك بازاري در شرکا هاي سرمایه گذاري مشترکی کهشرکت در :شرکاء بین رقابت 

 به منجر منافع اشتراك گردند،می محسوب یکدیگر رقیب ايگونه نمایند و به می فعالیت

 خوردنبرهم زمینه اعتماديبی که گرددمی آنها بین اعتماديبی و شرکا بین تضاد بروز

 تاثیر تحت عملکرد مشارکت را شرکا بین مشکالت و نموده فراهم را تجاري مناسب روابط

  .دهدمی قرار

 شرکت سرمایه گذاري مشترك  چند همزمان وجود :شرکاء جانبه چند هايهمکاري

 با مورد چند در شرکاء که شرایطی در. شودمی شرکتها گونه این دوام باعث شرکاء بین
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 متفاوت حالت دو ارتباط نوع به بسته) منظوره چند هايهمکاري( هستند شریک یکدیگر

  :شودمی سرمایه گذاري مشترك ایجاد  براي

o شریک عبارتی به و گردد مشاهده هازمینه همه در شرکاء همکاري و مساعدت چنانچه 

 هايهمکاري و روابط توسعه و اعتماد ایجاد به منجر رساند اثبات به را خود نیت حسن

  .شودسرمایه گذاري مشترك می عملکرد بر مثبت تاثیر نتیجه در و فیمابین

o شدنرنگ  کم نتیجه در و اعتمادي بی به منجر مختلف هايشرکت در شرکا بین تضاد 

 یاو  برتر شریک سمت به سرمایه گذاري مشترك شرکت گرایش و فیمابین روابط

 مشترك تاثیرگذارسرمایه گذاري  عملکرد بر کل در که گرددمی شرکا بین در سردرگمی

سرمایه  کلی منفی عملکرد لزوما برتر شریک سمت به گرایش اینکه توجه قابل نکته .است

 منظر از گرددنمی تامین شرکا همه نفع اینکه دلیل به ولیکن برندارد در را گذاري مشترك

    .ندارد مثبتی سرمایه گذاري مشترك عملکرد شرکا سایر

 و) 1996( روسو و پارك  توسط شده انجام تحقیقات اساس بر :شرکا گذشته ارتباطات  

در  موضوع این تایید به توجه با که گردید حاصل متضادي نتیجه )1997( آنگسون و پارك

 قرار بررسی مورد بر عملکرد مستقل عوامل از یکی عنوان به ایدرو هايشرکت مجموعه

- گذاريسرمایه براي را مشابهی تاثیرات شرکا بین گذشته تجارب نتایج و بازخورد. گرفت

 اختیارات از خارج عواملی به پیشین هايشکست که مواردي در مگر داشت خواهد آتی هاي

 شرکا بین روابط نوع و شرایط اساس بر گذشته ارتباطات عامل بنابراین .باشد مربوط شرکا

  . بود خواهد تاثیرگذار

 اساس تحقیقات  بر: مدت زمان سپري شده از عمر سرمایه گذاري مشترك

سرمایه گذاري مشترك   رود نرخ شکست در شرکتهايانتظار می) 1996( پارك و   روسو

  . در سالهاي ابتدایی باال باشد و با گذشت زمان و رسیدن به حد باال کاهش یابد

 یکی از مهمترین عوامل در پایان یافتن مشارکت، این است  :انتخاب شریک مناسب

از نتایج حاصل از مشارکت راضی نیست، که این امر به نوبه خود که حداقل یکی از شرکاء 

 . تواند ناشی از انتخاب ناموفق شریک باشد می

 ي مشترك ها هایی چون تعداد شرکاء  با عملکرد  سرمایه گذاريیافته: شرکاء تعداد

رابطه مستقیم دارد و یا هر چه تعداد شرکاء در شرکتهاي سرمایه گذاري مشترك  بیشتر 

شد امکان ورشکستگی کمتر است از نقش و تاثیرگذاري عامل تعداد شرکا بر عملکرد  با

  .کندي مشترك حکایت میها سرمایه گذاري
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 بر   اداره و کنترل شرکاء قدرت و سهام درصد روي بر شرکاء تعداد اساساً :درصد مالکیت

 و تعهدات سطح اینکه به توجه با و است ي سرمایه گذاري مشترك تاثیرگذارها شرکت

 دهدمی قرار الشعاع تحت ي سرمایه گذاري مشترك راها شرکت حاکمیتی قدرت موازنه

   .گیرد قرار ویژه تاکید و توجه مورد بایستمی

 نتیجه) 1983(کلینگ  و) 1997( آنگسون  و پارك تحقیقات اساس بر :شرکاء اندازه 

 است گردیده ي مشترك حاصلها سرمایه گذاري  رد شرکاء سازمانی اندازه تاثیر از متضادي

 وابسته به ایدرو، به JV هايتکشر تاثیرگذاري این عامل در عملکرد به توجه با ولیکن

 فرهنگ همچون عواملی اساسا. است گرفته قرار تاکید مورد مستقل عوامل از یکی عنوان

 عامل از توانند متاثرمی استراتژیک يها انگیزه و اهداف مدیریتی، روش و سبک سازمانی،

 ایجاد در حیث، این از شرکاء بین توازن باشد لذا ایجاد و بزرگی و کوچکی شرکت اندازه

 و افزایش را اعتماد و بوده سرمایه گذاري مشترك موثر و شرکاء بین استراتژیک همسویی

شریک  سرمایه  انتخاب در عوامل مهم از یکی عنوان به لذا. رساند می حداقل به را تضادها

  .گرفت قرار نظر مشترك مدي ها گذاري

 تواند بسته بر می که است عواملی جمله از نیز سازمان سن :شریک سازمانی سن

 استراتژیک انگیزهاي و مدیریتی سبک و روش سازمانی، سطح بلوغ سازمانی بر فرهنگ

  شریک انتخاب در مهم عوامل از یکی عنوان اندازه به عامل شرکا تاثیرگذار باشد لذا همانند

  .گرفته است قرار نظر سرمایه گذاري مشترك مد

 صورت هايبررسی مطابق سجوهوام و و ستروم بلوم مطالعات اساس بر: فنی  دانش 

 عدم یا و موفقیت کننده تعیین مهم عوامل از ایدرو یکی هايشرکت مجموعه در گرفته

که بر این  باشدمی فنی دانش انتقال و مدیریت نحوه یک سرمایه گذاري مشترك موفقیت

   .است گرفته قرار نظر مد مدل طراحی در مستقل عوامل از یکی عنوان به اساس

 درصد به مربوط صرفا اداره و کنترل قدرت محققین نتایج اساس بر :اداره و کنترل قدرت 

 از سرمایه گذاري مشترك نیاز مورد فنی دانش یا و ویژه بازار به دسترسی بلکه باشدنمی سهام

 به مربوط اداره و کنترل قدرت که.نمایدمی تعیین را شرکا قدرت سطح که است مواردي جمله

 و حرکت مسیر تعیین در و بوده برخوردار ايویژه اهمیت از باشد مذکور موارد از کدام هر

 یا و شرکا همه اهداف مسیر در اینکه به توجه با و داشته بسزایی تاثیر شرکت هايسیاست

  .آیدمی عمل به آن عملکرد از مختلفی هاياستنباط نماید حرکت خاص شریکی
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 فراهم را فعالیت سرمایه گذاري مشترك براي مناسب زمینه اعتماد :شرکاء بین اعتماد 

 بین اعتماد اینکه ضمن. بخشدمی رهایی شرکا بین تضاد یا شدن درگیر از را آن و آورده

سرمایه  رشد جهت در همکاري توسعه و تجاري مناسب روابط برقراري به منجر شرکا

  .شودمی گذاري مشترك

 عملکرد سرمایه گذاري مشترك بر موثر عوامل مهمترین از شرکاء تعهد :شرکاء تعهد 

 بوده و تضمینی سرمایه گذاري مشترك در شریک مالکیت درصد از متاثر که باشدمی

 قرار ویژه تاکید و توجه مورد بایستمی و بوده اهداف سرمایه گذاري مشترك برتحقق

   .گیرد

 در حتی موارد برخی در که فرهنگی اختالفات بر عالوه: فرهنگ سازمانی اختالفات 

 شرکا بین سازمانی فرهنگ اختالفات است، مشاهده قابل نیز کشور یک مختلف قومیتهاي

 آورد فراهم سرمایه گذاري مشترك در را تضاد تواند زمینهشرکا می سن اندازه و از ناشی

 یا و بازار به دسترسی مالکیت، درصد به وابسته( حاکمیتی قدرت به بسته موارد این در که

  .نمود اقدام شرکا بین همسویی و هماهنگی ایجاد جهت در بایستمی) فنی دانش

 گذاري مشارکتی وجود هاي مختلفی در یک سرمایهانگیزه :استراتژیک هايانگیزه

جدید، ورود به بازاري منحصر به فرد، آغاز روابط  دارد، کسب درآمد بیشتر، ایجاد محصول

هاي تجاري با شرکتی معتبر، اعتباربخشی به کسب و کار با قرارگرفتن در کنار شرکت

هاي استراتژیکی است که متاثر از سطح بلوغ و رشد سازمان از جمله انگیزه... صاحب نام و 

عمر و سطح بلوغ و  مرحله با عینو به سازمان اندازه و سن آنجاییکه از. باشدشریک می

 اهداف دنبال به خود عمر مختلف مراحل در سازمانی هر و است مرتبط سازمان رشد

تاثیرگذار بوده و  تواند بر سطح عملکرد سرمایه گذاري مشتركمی لذا باشدمی متفاوتی

   . ضروري است در انتخاب شریک مد نظر قرار گیرد

 سرمایه  اندازچشم و مسیر تعیین :سرمایه گذاري مشترك استراتژیک هايجهت

 شرکا به بخشیدن اطمینان و) تاثیرگذار شرکاي( شرکا اکثریت تایید با گذاري مشترك

 رسانیاطالع و موثر هاياستراتژي اتخاذ طریق از شده ترسیم اندازچشم به دستیابی جهت

 خصوص در شرکا در اعتماد و رضایت ایجاد در خصوص این در شرکا با) ارتباطات( صحیح

 دیگر سوي از. کندمی فراهم را آنها همکاري موجبات و بوده موثر شرکت عملکرد نحوه

 هر تحقق در را سرمایه گذاري مشترك مدیران استراتژیک ریزيبرنامه توسعه و طراحی
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-برنامه از منظور است ذکر به الزم. نمایدمی یاري) شرکا( سهامداران انتظارات بیشتر چه

 و صحیح اقتصادي منطق وجود بلکه باشدنمی ساله پنج سند تدوین استراتژیک ریزي

 داخلی سرمایه گذاري مشترك و محیطی شرایط لحاظ با شرکت اقدامات کلیه در نگرآینده

  .است

 سرمایه  تا هستند این به عالقمند شرکا از یک هر اصوال :مدیریتی روش و سبک

 مدیریت عدم صورت در و نماید عمل آنها کاري روش و سبک با متناسب گذاري مشترك

 مهمترین از شرکا بین اعتماد ایجاد. آورد فراهم را شرکا بین تضاد موجبات تواندمی صحیح

  . سازدمی مرتفع و هدایت را کاري سبک اختالفات از ناشی تضاد که است عواملی

 هر هايانگیزه نمودن شفاف ضمن شرکا بین صحیح ارتباطات :همکاري و ارتباطات 

 مسیري اتخاذ همچنین و آنها با هماهنگی ایجاد جهت در را سرمایه گذاري مشترك کدام،

 و اعتماد نتیجه مناسب، ارتباطات اصوال. نمایدمی یاري شرکا اکثریت تایید مورد مناسب

 رابطه البته. است موثر سرمایه گذاري مشترك عملکرد بر بین شرکا بوده و همکاري توسعه

سرمایه گذاري  اهداف از یکی دیگر سوي از. باشدمی سویه دو اعتماد و ارتباطات بین

  . است مشترك هدفی به دستیابی جهت شرکا بین همکاري مشترك

  

  روش پژوهش

در قالب  میبر اساس نتایج حاصل از شناسایی عوامل و تعیین ارتباطات بین آنها مدل مفهو

هاي برخی از پس از شناسایی عوامل، با توجه به تفاوت در یافته.  استقابل ارایه   1شکل 

و اخذ  محققین در خصوص تاثیر عوامل بر عملکرد، عوامل شناسایی شده با توزیع پرسشنامه

در نهایت عوامل انتخابی . مورد پایش و پرسش قرار گرفت JVهاي نظرات خبرگان و شرکت

  .بندي گردیدبا استفاده از آزمون فریدمن نیز رتبه
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  ـ مدل مفهومی پژوهش  1شکل

  

  ها نتایج و یافته

عامل  16تعداد   هاي خارجی استخراج گردید، عاملی که از تحقیقات و پژوهش 18از میان 

را به خود اختصاص دادند که ) از طیف لیکرت 5و  4(از دید خبرگان تاثیر زیاد و بسیار زیاد 

مدت زمان سپري شده از عمر سرمایه گذاري مشترك "دو عامل حذف شده عبارت بودند از 

که به ترتیب به دلیل اینکه عمر سرمایه گذاري مشترك متاثر  "مناسب انتخاب شریک"و  "

از عملکرد بوده و انتخاب شریک مناسب نیز منتج از عواملی چون اندازه و سن سازمانی، 

... هاي استراتژیک و  هاي چند جانبه، انگیزه سابقه کاري شرکا، همکاري  رقابت بین شرکا،

رصد مالکیت نیز با نظر خبرگان با یکدیگر تلفیق و در دو عامل تعداد شرکا و د. باشد می

زیر  1بندي عوامل نیز مطابق  نتیجه رتبه. عامل مورد بررسی قرار گرفت 15مجموع تعداد 

  .باشد می

  

  

عوامل مستقل 
گذاري سرمایه

 مشترك

 سطح دوم مدل سطح اول مدل

 

 سطح سوم مدل

 

 تعهد شرکا

 قدرت حاکمیتی

 شرکااعتماد بین 

 اختالفات فرهنگی

 هاي استراتژیکانگیزه

 JV هاي استراتژیکجهت

 ارتباطات و همکاري

 سبک و روش مدیریتی

 JVتاثیر و بهبود عملکرد 

 تعداد شرکا و درصد مالکیت

 رقابت بین شرکا

 هاي چند منظورههمکاري

 سوابق و ارتباطات گذشته

 )سازمانی(اندازه شرکا 

 )سازمانی(سن شرکا 

 دانش فنی
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  بندي عوامل ي رتبه ـ نتیجه 1جدول 

 رتبه عامل شناسایی شده

 48/10 رقابت بین شرکاء

 11/9 ارتباطات گذشته شرکاء                                       

 69/8 قدرت کنترل و حاکمیتی

 66/8 مالکیت و چگونگی انتقال دانش فنی

 47/8 پذیري شرکاء تعهد و مسئولیت

 45/8 اعتماد بین شرکاء

 4/8 مدیریت استراتژیک و دستیابی به اهداف شرکاء 

 98/7 اندازه سازمان شرکاء

 95/7 تعداد شرکا و درصد مالکیت

 4/7 سبک و روش مدیریتی

 32/7 اختالفات فرهنگی ناشی از نوع سازمان

 29/7 هاي چند منظوره بین شرکاءهمکاري

 97/6 سطح همکاري بین شرکاء

 71/6 سن سازمانی شرکاء

 1/6 ارتباطات شرکاء

  

  بحث و پیشنهاد

 توسط شده انجام هايپژوهش و تحقیقات بررسی و مطالعه طریق از در این مقاله

 بررسی همچنین و نظران صاحب و متخصصین با مصاحبه و خارجی و داخلی محققین

 ایران، صنایع نوسازي و گسترش سازمان به هاي سرمایه گذاري مشترك وابستهشرکت

هاي تشرک بین در پرسشنامه توزیع طریق از و شدند بنديدسته و شناسایی متعددي عوامل

 و آنها خصوصی و دولتی شرکاي و مذکور سازمان به وابسته سرمایه گذاري مشترك

 در. گرفتند قرار ارزیابی و پایش مورد گذاريسرمایه حوزه متخصصین و خبرگان همچنین

 بر و ي مشترك شناساییها عملکرد سرمایه گذاري بر موثر عامل 15 تحقیق این نتیجه

با توجه به اینکه شناسایی عوامل بر اساس نتایج  .گردیدند بندي الویت فریدمن آزمون اساس

تحقیقات پیشین صورت گرفته، لذا در صورتبندي عوامل تردیدي وجود ندارد لیکن 
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هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي  بندي بر اساس نظر خبرگان و شرکت الویت

تواند  عوامل بر اساس صنایع مختلف  میبندي  لذا بررسی الویت. صنایع ایران انجام شده است

  . ي آتی قرار گیردها مورد توجه پژوهش

از سوي دیگر با توجه به گستردگی عوامل شناسایی شده، بررسی تاثیرگذاري هر یک از 

هاي آتی براي دانشجویان و محققین کشور مورد توجه قرار  تواند به عنوان پژوهشعوامل می

عوامل شناسایی شده نیز یکی از موضوعات  15تاثیرگذاري  همچنین نحوه ارتباط و. گیرد

توانند آنرا  میي آتی قرار دارد و محققین ها بسیار جذاب آزمایشگاهی بوده که فراروي پژوهش

  .  ي تحلیل علی مورد آزمون قرار دهندها با بهره گیري از روش

  

  منابع

 :تهران .و دیگران، بهروز اخالقی ترجمه .الملل حقوق تجارت بین ).1378. (اشمیتوفکالیوام، 

  .سمت

 .113، صنعت خودرو ).JV( گذاري مشترك سرمایه ).1386. (ارژنگ نصیري تفرشی،

Auster, E. R. (1988). International corporate linkages: Dynamic forms in 
changing Environment. Academy of Management Review, 8, 
567-587. 

Coopers, & Lybrand. (1986). Collaborative ventures: An emerging 
phenomenon in information technology. New York. 

Demirbag, M., & Mirza, H. (2000). Factors affecting international joint 
venture success: An empirical analysis of foreign-local partner 
relationships and performance in joint ventures in Turkey. 
International Business Review, 9.  

Harriagan, K. R. (1988). Strategic alliances and porter asymetries. In 
Contractor, F. & Lorange, P. (Eds.). Cooperation strategies in 
international business. Lexington, AM: Lexington Books. 

Hu, M. Y., & Chen, H. (1996). An empirical foreign joint  venture. 
Journal of Business Research, 35, 165-173. 

Huxham, C., & Vangen, S. (1996). Managing inter-organizational 
relationships. In Osborne, S. (Ed.), Managing in the voluntary 
sector (pp. 202-221). London: International Thomson Business 
Press. 

Inkpen, A. C., & Birkenshaw, J. F. (1994). International joint ventures 
and performance: An interorganizational perspective. 
International Business Review, 3(3), 201-217. 



   1390، زمستان 24فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 

 

152 

Killing, J. P. (1983). Strategies for joint venture success. New York: 
Praeger. 

Park, S. H., & Russo, M. V. (1996). When competition eclipses 
cooperation: An event history analysis of joint venture failure. 
Management Science, 42(6), 875-890. 

Park, S. H., & Ungson, G. R. (1997). The effect of national culture, 
organizational complementarity, and economic motivation on 
joint venture dissolution. The Academy of Management Journal, 
Special Research Forum on Alliances and Networks, 40(2), 279-
307. 

Porter, M. E. (1987). From competitive advantage to corporate strategy. 
Harvard Business Review, 65, 48-59. 

Trafford, S., & Proctor, T. (2006). Successful joint venture partnerships: 
Public-private partnerships. International Journal of Public 
Sector Management, 19(2), 117-129. 

  

  

  

  

  

  

 



 ایدرو شرکت مطالعه مورد: مشترك هاي گذاري سرمایه  عملکرد  بر مؤثر عوامل شناسایی منظور به اي مطالعه

153 

 


