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 چکیده

 اصلی پرسش. است استراتژيک های ائتالف شرکادر گزينش مسئله بررسی به معطوف حاضر پژوهش
 میان رابطه تشريح سپس و استراتژيک شرکای گزينش معیارهای چیستی تبیین پژوهش، اين در نظر مورد

 در شرکا گزينش معیارهای منظور، بدين.است استراتژيک های ائتالف مختلف های گونه با نظر مورد معیارهای
 های ائتالف به اقدام از حاصل اهداف میان تمايز حسب بر اختصاصی مدل سه و عمومی مدل يک قالب

 به توجه با پیمايشی پژوهش اين برای نیاز مورد های داده. است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد استراتژيک
 مديران از پرسشنامه وسیله به کشور، نفتی غیر صادرات توسعه برنامه در افزاری نرم محصوالت صدور اهمیت
 ايران افزار نرم صادرکنندگان اتحاديه در شده ثبت های شرکت الملل بین بازرگانی ارشد مديران و عامل

 گرفته قرار استفاده مورد شده گردآوری های داده تحلیل برای رگرسیونی معادالت مدل و است شده گردآوری
 گزينش معیارهای میان افتراق تبیین و تمايز وجود تاکیدبر ضمن آماری های تحلیل از حاصل نتايج. است
 های قابلیت شامل محتوايی مولفه سه ويژه نقش بر استراتژيک، ائتالف به اقدام از هدف حسب بر شرکا

 شرکا گزينش عمومی معیارهای عنوان به ائتالف به اقدام در شريک تجربه و مکمل  های توانمندی مديريتی،
 در مديران الگوی عنوان به تواند می پژوهش اين در شده ارائه چارچوب. دارد اشاره استراتژيک های ائتالف در

 .شود قلمداد استراتژيک های درائتالف شرکا باگزينش مرتبط تصمیمات سازی بهینه جهت
 .افزار نرم صنعت استراتژيک، شرکای گزينش استراتژيک، ائتالف: کلیدی مفاهیم
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 مقدمه
و  ها يکی از مهمترين اهداف مديران در شرکت حضور در بازارهای بین المللی به عنوان

اقتصادی از توان الزم  های صنايع گوناگون مورد توجه قرار دارد؛ با اين وجود بسیاری از بنگاه
برای ورود و فعالیت در عرصه بین المللی برخوردار نیستند و نمی توانند کسب و کار بین 

اقتصادی برای حضور در بازارهای  های اهالمللی خود را استمرار بخشند. توانمند سازی بنگ
اخیر بیشتر در  های جهانی يکی از مهمترين وظايف سیاستگذاران تجاری است که در دهه

استراتژيک نمود يافته است. ائتالف استراتژيک اصطالحی  های قالب اقدام به تشکیل ائتالف
ه دستیابی به منافع اقتصادی است ک های و بنگاه ها از سازمان ای برای اطالق به شبکه

از منابع و  گیری اعضای شبکه را به واسطه همکاری و ايجاد هم افزايی در بهره
سازد؛ اين مفهوم پارادايم کالسیک رقابت بنگاه با بنگاه را به  میموجود میسر  های توانمندی

وند رو استراتژيک با همديگر تبديل نموده است. ر های و ائتالف ها پارادايم نوين رقابت شبکه
 های سبب شده است تا بیش از يک سوم درآمد شرکت ها به رشد تشکیل اينگونه ائتالف

د استراتژيک باش های فعال در اقتصادهای توسعه يافته حاصل فعالیت آنها در قالب ائتالف
(Holmberg & Cummings, 2009) اگرچه مفهوم ائتالف استراتژيک در برخی از صنايع .

يی، صنايع دارويی، اتومبیل سازی و محصوالت الکترونیکی بیش از همچون خطوط هواپیما
گیرد، اما نمی توان از نقش اين  میاقتصادی مورد استفاده قرار  های ديگر صنايع و بخش

اقتصادی در صنايع مختلف غافل گشت، به  های راهکار به منظور افزايش قابلیت رقابت بنگاه
کوچک اقتصادی در جهت  های برای بنگاه ی بهینهارتواند راهک میويژه ائتالف استراتژيک 

رشد و توسعه کسب و کار بین المللی ورود به عرصه جهانی و دستیابی به توان رقابت با 
 .(Zhong, 2006رقبای بزرگ حاضر در بازارهای بین المللی باشد )

افزار در  تولید کننده نرم های عملکرد صادراتی صنعت نرم افزار ايران با وجود تالش شرکت
بخش خصوصی و حمايت بخش دولتی از صادرات محصوالت نرم افزاری همچنان از سطح 
مطلوب فاصله دارد و رفع اين فاصله نیازمند اتخاذ تصمیمات اصولی در سطوح مختلف 

صنعت نرم افزار در صدور  های است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن چالش گیری تصمیم
نرم افزاری، به بررسی ائتالف استراتژيک در اين صنعت به عنوان يک راهکار  های فرآورده

اثربخش جهت ورود و حضور در بازار بین الملل پرداخته است. خالء نظری موجود در زمینه تبیین 
 های وجوه گوناگون ائتالف استراتژيک در صنعت نرم افزار از يک سو و نیز عدم وجود نمونه



 افزار نرم صنعت در ای مطالعه :استراتژيک های ائتالف در شرکا گزينش محتوايی های مولفه تبیین

741 

 گیری طور خاص بر مسئله گزينش شرکا به عنوان اولین گام در شکل پژوهشی داخلی که به
 افزايد. میاستراتژيک متمرکز باشند، بر ضرورت و اهمیت انجام اين پژوهش  های ائتالف

در  گیری هدف از طراحی و اجرای اين پژوهش فراهم آوردن چارچوبی برای تصمیم
قدرتمند  های ئتالفخصوص گزينش شرکای استراتژيک مناسب و شکل دهی به ا

 های متمايل به تشکیل ائتالف های با در نظر گرفتن قصد و رويکرد بنگاهاستراتژيک 
استراتژيک است. بنابراين پرسش اصلی مطرح در اين پژوهش به چیستی معیارها و 

استراتژيک اختصاص يافته است؛و در عین  های محتوايی گزينش شرکا در ائتالف های مولفه
در خصوص گزينش شرکا؛ با در  گیری محتوايی تاثیرگذار بر تصمیم های لفهحال چیستی مو

استراتژيک؛ به  های مختلف ائتالف های نظر گرفتن اقتضائات ناشی از تفاوت میان گونه
در اين پژوهش ابتدا به  ،عنوان پرسش فرعی پژوهش مورد نظر قرار گرفته است.بدين منظور

استراتژيک و معیارهای گزينش شرکای  های ائتالفبررسی پیشینه نظری موجود در خصوص 
استراتژيک پرداخته شده است و در ادامه ضمن در نظر گرفتن صنعت نرم افزار، پس از 

 های احصای عوامل تاثیرگذار بر انتخاب شرکای استراتژيک و گونه شناسی ائتالف
 های حاصل از يافتهآماری و جمع بندی  های استراتژيک در اين صنعت، نتايج تجزيه و تحلیل

 پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است.
 

 مبانی نظری
ائتالف استراتژيک توافقی رسمی يا غیر رسمی میان چند بنگاه اقتصادی با هدف بهبود 

متنوع منابع  های عملکرد و جايگاه رقابتی از طريق مشارکت در تامین و بهره برداری از گونه
 های . هوانگ و روترمل ائتالف(Das & Teng, 2000دسترس طرفین ائتالف است ) در

اقتصادی تعريف  های اختیاری و داوطلبانه میان بنگاه های استراتژيک را به عنوان توافق
کنند که از طريق به اشتراک گذاری منابع فیزيکی و دانش؛ بهبود در محصوالت، خدمات  می

. تامین منافع طرفین نقطه (Hoang & Rothaermel, 2005همراه دارد ) و فرايندها را به
کلیدی در مفهوم سازی ائتالف استراتژيک است، به طوری که پانشیری قصد از ائتالف 

داند  میهمیت برای طرفین استراتژيک را در دستیابی به اهداف استراتژيک دارای ا
(Panshiri, 2007)های . با اين حال آنچه در اين میان قابل ذکر است تناسب ائتالف 

استراتژيک طرفین است که ضمن تامین  گیری ژيک با اهداف راهبردی و جهتاسترات
فعال در يک ائتالف استراتژيک  های استقالل نسبی شرکا، امکان تامین منافع تمامی شرکت
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. مروری بر (Koza & Lewin, 2000; Panshiri, 2007; Lin, 2007) آورد میرا فراهم 
کز محققان بر کلیدواژه هايی همچون به اشتراک تعاريف متعدد در اين حوزه، بیانگر تمر

گذاری منابع، دستیابی به منافع دارای اهمیت برای طرفین، استقالل نسبی شرکا در عین 
 استراتژيک و ارادی و اختیاری بودن برای مفهوم سازی گیری ائتالف، همسويی با جهت

 ائتالف استراتژيک است. اصطالح
ک پديدآورنده منافعی هستند که کسب آنها برای استراتژي های بديهی است ائتالف

 گیری اقتصادی به تنهايی قابل تصور نیست، بنابراين انگیزه اصلی شکل های بنگاه
استراتژيک در تامین منفعت بیشتر مستتر است. از زمان شروع مباحث نظری در  های ائتالف

اقدام  های گیزهمتنوعی به منظور تبیین عوامل و ان های خصوص اين مفهوم، چارچوب
برای ائتالف از سوی محققان مورد استفاده قرار گرفته است که زوايای مختلف  ها شرکت

مطرح در اين زمینه شامل ديدگاه  های د. مهمترين چارچوبننماي میاقدام به ائتالف را بازگو 
 ها ازیهزينه مبادله، ديدگاه منبع محور، ديدگاه دانش محور، ديگاه نهادی و همچنین نظريه ب

استراتژيک، توصیف جامعی را از علل  های ائتالف گیری باشند که با تشريح ابعاد شکل می
 ,Varis & Conn) آورند میمديران در اتخاذ اين استراتژی فراهم  گیری تاثیرگذار بر تصمیم

میالدی دارد، از  1392. ديدگاه هزينه مبادالت که ريشه در مطالعات کوز در سال (2002
تبیین کننده مقصود مديران از اقدام به ائتالف است که ايجاد  های رين نظريهقديمی ت

را انگیزه اصلی برای  ها ريکاردويی و کسب بازدهی مازاد از طريق کاهش هزينه های رانت
. نتايج (Villalonga & McGahan, 2005) داند میاستراتژيک  های شکل دهی به ائتالف

ديدگاه هزينه مبادالت انجامید، بیانگر اين نکته است که مطالعات ويلیامسون که به بسط 
اقدام به ائتالف استراتژيک در زمانی که درونی سازی فرايندهای کسب و کار يا برون سپاری 

آيد. به  میمعامالتی روبرو است، يک استراتژی بهینه به حساب  های آنها با افزايش هزينه
تا ناشی از دو عامل میزان عدم اطمینان محیطی معامالتی عمد های طور کلی، افزايش هزينه

و میزان خاص بودن دارايی است؛ عدم اطمینان محیطی با نوسان پذيری سود مرتبط است و 
خاص بودن دارايی قابلیت ايجاد رانت و بازدهی مازاد را به سبب انحصاری بودن دارايی 

 .(Judge & Dooley, 2006) دهد میاقتصادی نشان  های متعلق به بنگاه
توان در تاکید بیش از  می را ريشه ظهور ديدگاه منبع محور در تبیین ائتالف استراتژيک

. (Chen & Chen, 2003) معامالتی دانست های حد نظريه هزينه مبادله بر کاهش هزينه
اقتصادی را از اقدام به ائتالف، در عدم تجانس موجود در  های ديدگاه منبع محور انگیزه بنگاه
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داند؛ بدين ترتیب يک ائتالف با هدف دستیابی به منابع مکمل که عمدتا به صورت  میمنابع 
 & Elmuti) گیرد میاقتصادی پراکنده شده است، شکل  های ناموزون میان بنگاه

Kathawala, 2001)استراتژيک مورد  های . توجیه ديگری که در خصوص اقدام به ائتالف
یزه مديران برای اتخاذ استراتژی ائتالف به منظور استفاده محققان قرار گرفته است، انگ

ر دانش عمومیت يافته است يادگیری و کسب دانش است که تحت عنوان ديدگاه مبتنی ب
(Varis & Conn, 2007)اقتصادی جذابیت آنها را  های . از اين منظر، ذخاير دانش بنگاه

 های انگیزه تشکیل ائتالفگرداند. نوع ديگری از  میبرای شکل دهی به يک ائتالف تعیین 
گردد، در اين ديدگاه اقدام به ائتالف نوعی پاسخ  میاستراتژيک به واسطه ديدگاه نهادی بیان 

از سوی بنگاه به منظور پیروی از روند حاکم بر صنعت و فشارهای موجود برای همسانی 
ذيرش قرار است. بنابراين زمانی که ائتالف استراتژيک در قالب يک هنجار عمومی مورد پ

 &Dasشود ) میژی بهینه شناسايی اقتصادی به عنوان استرات های گیرد، از سوی بنگاه می

Teng, 2000)نظريه ها بررسی شده، نظريه هايی مانند نظريه بازی های . جدا از ديدگاه ،
قدرت بازار، ديدگاه شايستگی محور و رويکردهای جامعه شناختی از ديگر چارچوب هايی 

 های برای اقدام به ائتالف گیری اقتصادی را در تصمیم های انگیزه مديران بنگاههستند که 
نمايند. چن و همکاران در جمع بندی خود از نظريات مختلف،  میاستراتژيک تشريح 

که  اند استراتژيک عنوان نموده های چهارگونه انگیزه و هدف عمده را برای تشکیل ائتالف
مبتنی بر يادگیری  های ر، هزينه محور، منبع محور و انگیزهاستراتژی محو های شامل انگیزه

اقتصادی در بازار  های استراتژی محور غالبا با جايگاه رقابتی بنگاه های باشند. انگیزه می
اقتصادی به منظور کسب سهم بیشتری از بازار فعلی و ورود به  های کند، بنگاه میارتباط پیدا 

متنوع تری از مشتريان و همچنین دفاع از موضع بازار  های بازارهای جديد، دسترسی به گروه
استراتژيک  های استراتژی محور اقدام به برقرار ساختن ائتالف های خود در برابر رقبا با انگیزه

از توان  گیری مرتبط با بهره های دهد انگیزه میموجود نشان  های مروری بر پژوهش.نمايند می
چنین استفاده از توان بازاريابی شرکا، مهمترين عوامل و هم ها تکنولوژيک، پوشش هزينه

.اهداف (Chen, Lee& Wu, 2008) آيند میاستراتژيک به شمار  های اقدام به ائتالف
استراتژيک  های شود تا نتوان در ارزيابی از ائتالف میمتفاوت از حضور در يک ائتالف سبب 

نمود، به همین سبب ضرورت دارد تا به يک مجموعه واحد از معیارهای گزينش شرکا استناد 
اقتصادی،  های اقدام به ائتالف استراتژيک از سوی بنگاه های و ريشه ها با واکاوی زمینه

 معیارهايی متناسب با اهداف متفاوت را احصا نمود.
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 ارزیابی و گزینش شرکای استراتژیک

نابراين آنچه پیش ائتالف در معنای لغوی نیازمند وجود حداقل دو بنگاه اقتصادی است، ب
نمايد، انتخاب شريکی است که هر بنگاه برای شکل دهی  میاز هر مقوله ديگری جلب نظر 

به ائتالف استراتژيک بدان نیازمند است. به همین دلیل گزينش شريک مناسب يکی از 
باشد. دراالنز و همکاران در  میکلیدی ترين شرايط برقراری يک ائتالف قدرتمند و موفق 

مديران در انتخاب شرکای مناسب به عنوان  های خود از دانش، مهارت و شايستگیتحقیق 
 & Draulans, DeManکنند ) میاستراتژيک ياد  های فمهمترين عامل در موفقیت ائتال

Volberda, 2003) اگرچه دقت در انتخاب شريک در پیشینه مطالعاتی حوزه ائتالف .
فاقد  های گرفته است، با اين وجود بسیاری از شرکتاستراتژيک به کرّات مورد اشاره قرار 
خود برای انتخاب شرکای استراتژيک در مراحل  های تجربه در عوض معطوف نمودن تالش

شوند و در ادامه  میاستراتژيک متمرکز  های ائتالف گیری ابتدايی، بر اهداف مورد نظر از شکل
 مانند میو مقاصد مورد نظر خود باز  به دلیل بنیان متزلزل ائتالف، از دستیابی به اهداف

(Holmberg & Cummings, 2009) عدم توجه در انتخاب شرکای استراتژيک با کاستن .
استراتژيک عمال هزينه فرصت زيادی را به سبب انحراف از  های از عمر ائتالف

 های اصلی و اتالف منابع مورد نیاز برای حصول اهداف سازمانی به بنگاه های استراتژی
. داير معتقد است ريسک ذاتی اقدام به (Pangarkar, 2003نمايد ) میاقتصادی تحمیل 

استراتژيک تنها از طريق برقراری پیوند میان اهداف بنگاه و اهداف مورد نظر از  های ائتالف
ائتالف قابل کاهش است و ابزار برقراری اين پیوند ارزيابی و گزينش نظام مند و  گیری شکل

 .(Dyer, Kale & Singh, 2001ست )اصحیح شرکا 
مستقر در کشورهای توسعه يافته همچون  های دهد شرکت میپژوهش تاتوغلو نشان 

اياالت متحده امريکا و اروپای غربی از معیارهای مشابهی برای ارزيابی شرکای مورد نظر 
شامل نمايند. اين معیارها  میاستراتژيک استفاده  های خود در جهت شکل دهی به ائتالف

دانش بازار شرکا، وجود اعتماد میان مديران ارشد طرفین ائتالف، اعتبار و همچنین توان 
استراتژيک سودمند برای طرفین است. همچنین  های سازگاری شريک برای ايجاد ائتالف

توزيع را به عنوان معیارهای  های اين محقق آشنايی با فرهنگ بازار و دسترسی به کانال
. هافمن و اشلوسا (Tatoglu, 2000ند )ک میهدف از اقدام به ائتالف معرفی مرتبط با نوع و 

استراتژيک، اشاره به پنج مرحله  های در مدل خود از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت ائتالف
فرايند ائتالف در قالب بررسی و تصمیم به ائتالف، جستجو و انتخاب شريک يا شرکا، طراحی 
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. از ديد اين اند و مديريت ائتالف و در نهايت خاتمه ائتالف نموده ساختار ائتالف، پیاده سازی
مکمل در طرفین ائتالف از منظر ديدگاه مبتنی بر  های دو محقق سه عنصر وجود توانمندی

و  ها منابع، وجود اعتماد در رابطه میان طرفین از منظر ديدگاه هزينه مبادله و نظريه بازی
مهمترين معیارهای  ها از منظر نظريه بازی ها ارزش همچنین توافق طرفین بر اهداف و

. پان در تحقیق خود (Hoffmann & Schlosser, 2001است ) گزينش شرکای استراتژيک
برای گزينش شرکای استراتژيک از يک  ها ضمن تاکید بر اين نکته که بسیاری از شرکت

ملموس و  های روند رسمی و منطقی استفاده نمی کنند، معیارهايی همچون دارايی
غیرملموس، اعتماد، هماهنگی، تعهد، توانايی رفع تعارضات و نقاط قوت مکمل را به عنوان 

 .(Pan, 2004) نمايد میمهمترين عناصر انتخاب شريک مناسب معرفی 
 های هیت در خصوص معیارهای گزينش شرکا از پر استناد ترين نمونه های پژوهش

به مقايسه میان معیارهای  7111مکارانش در سال رود. هیت و ه میتحقیقاتی به شمار 
انتخاب شرکای استراتژيک در سه اقتصاد توسعه يافته )اياالت متحده امريکا، فرانسه و کانادا( 

فعال در اقتصادهای  های . بنگاهاند و سه اقتصاد نوظهور )مکزيک، لهستان و روسیه( پرداخته
نامحسوس و تمايل  های فنی، دارايی های نوظهور عواملی همچون منابع مالی، توانمندی

برای به اشتراک گذاردن تخصص را به عنوان مهمترين معیارهای گزينش شرکا برای شکل 
 های دهند. اين در حالی است که بنگاه میاستراتژيک مورد نظر قرار  های دهی به ائتالف

ويژه، دانش در  های تو قابلی ها فعال در اقتصادهای توسعه يافته معیارهايی مانند شايستگی
مختلف بازار، به ويژه بازارهای محلی را مورد  های مورد بازارهای محلی و دسترسی به بخش

در دو گروه نظام  تجاری های ز اهداف متفاوت بنگاهدهند. اين تفاوت ناشی ا میتاکید قرار 
ديگری را نیز پژوهش  7117در سال  (. هیتHitt et al., 2000) باشد میاقتصادی ياد شده 

است.  استراتژيک اختصاص داده های به بررسی گزينش شرکای مناسب برای اقدام به ائتالف
به بررسی اقتصادهای در حال گذار و به طور مشخص  اين محقق به همراه همکاران خود

. تالش اينگونه کشورها برای انجام اقتصاد روسیه و چین پرداخته است مقايسه میان دو
اقتصادی و به تبع آن تغییر فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سبب شده  اصالحات در نظام

اقتصادی در حال گذار ضمن تفاوت با  های اقدام به ائتالف در  نظام های است تا اولويت
اقتصادی تثبیت شده؛ به جهت آزموده شدن در طی سالیان متمادی، راهنمای  های نظام

 اقتصادی و تجاری های برای بنگاه اتژيک موفقاستر های مناسبی برای پديدآوردن ائتالف
دهد منابع مالی،  مینشان  اين پژوهش های يافتهکشورهای در حال توسعه فراهم آورد. 
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رقابتی، ماهیت و جذابیت صنعت، دانش  های ويژه يا مزيت های مکمل، قابلیت های توانمندی
فنی و  های مديريتی، تمايل برای ائتالف، توانمندی های نامحسوس، قابلیت های بازار، دارايی

مهمترين معیارهای گزينش شرکای استراتژيک در فرهنگ  ها به اشتراک گذاری داشته
جايگزين شرکای  های روند. به عالوه، سه معیار هزينه يافتن گزينه میتجاری روسیه به شمار 

هارت در آموختن از شرکای الزم و م های استراتژيک، توانايی شرکا برای کسب مهارت
ائتالف به همراه عوامل ياد شده، معیارهايی هستند که برای گزينش شرکای استراتژيک در 

 .(Hitt et al., 2004) فرهنگ تجاری چین مورد توجه قرار دارند
استراتژيک و عملکرد ناشی از آن اختصاص  های تیوانا در پژوهش خود که به ائتالف

اری میان طرفین ائتالف، ساختار حاکمیتی ائتالف، حدود ائتالف، يافته است، سابقه همک
اهداف ائتالف و وضوح آنها، مدت زمان ائتالف و توافقات در خصوص منابع را به عنوان 

. (Tiwana, 2008) داند میاستراتژيک  های مهمترين عوامل تاثیرگذار بر عملکرد ائتالف
سائل مرتبط با فناوری، توافق بر مسائل مرتبط با لوی نیز نقش پارامترهايی مانند توافق بر م

تحقیق و توسعه در طرفین ائتالف را بر بهبود عملکرد  های بازاريابی و يا شدت فعالیت
. نتايج اينگونه (Lavie, 2007ک مورد بررسی قرار داده است )استراتژي های ائتالف

اقتصادی بايد آنها  های بنگاهبه طور غیر مستقیم تبیین کننده معیارهايی است که  ها پژوهش
 های از حیث جنبه ائتالف رار دهند تارا در هنگام گزينش شرکای استراتژيک مورد توجه ق

 قادر به تامین اهداف و انتظارات ايشان باشد. عملکردی
استراتژيک  های بسیاری از تحقیقات در خصوص معیارهای انتخاب شريک در ائتالف

معطوف به فراهم آوردن يک مجموعه از عوامل گرديده است؛ با اين وجود انتخاب شرکای 
همچون هدف از اقدام به ائتالف و يا  ای استراتژيک فرايندی پويا و تاثیرپذير از عوامل زمینه

بر روی خطوط هواپیمايی ايالت  7116شرايط حاکم بر ائتالف است. پژوهشی که در سال 
دهد که يک عامل ثابت به عنوان معیار انتخاب  میامريکا صورت پذيرفته است نشان  متحده

شريک بهینه در همه شرايط وجود ندارد. هنگامی که مديريت فرايند ائتالف و پیش بینی 
نتايج حاصل از ائتالف دشوار باشد، پارامتر اعتماد مهمترين معیار گزينش شريک به حساب 

ست که سهولت مديريت فرايند ائتالف و پیش بینی نتايج حاصل از آيد، اين در صورتی ا می
گرداند. به عالوه متغیر تعهد در شرايط  میآن ارزش مالی را به عنوان مهمترين معیار مطرح 

متغیر  همچنین دشوار از لحاظ مديريت فرايند ائتالف و ساده از لحاظ پیش بینی نتايج و
ز حیث پیش بینی نتايج و ساده از حیث مديريت مکمل در شرايط دشوار ا های توانمندی
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 &Shahآيند ) میاستراتژيک به شمار  فرايند ائتالف مهمترين معیارهای گزيش شرکای

Swaminathan, 2008)های . با توجه به پیدايش نتايجی از اين قبیل و وجود تفاوت 
محسوس در اهمیت معیارهای گزينش شرکای استراتژيک در شرايط مختلف، الزم است تا 

طراحی شده برای ارزيابی و  های به منظور افزايش قابلیت چارچوب ای نقش عوامل زمینه
انتخاب شرکای استراتژيک مورد نظر قرار بگیرد.در اين پژوهش پس از بررسی پیشینه نظری 

استراتژيک، مجموعه عوامل شناسايی شده  های ا در ائتالفمرتبط در خصوص گزينش شرک
در اختیار خبرگان دانشگاهی در حوزه مديريت استراتژيک و صنعت نرم افزار قرار گرفت که 

، کيشریتيريمديتهایقابلدر نهايت و با استفاده از روش دلفی در سه دور، ده عامل 
 یبرا کيشر تیجذابو  ليتما ،تجربه، کيشر نامحسوس یهايیدارامکمل،  های توانمندی

 هيوسرما یمال یتوانمندی و فن یهايتوانمند، بازار دانش به کيشر یدسترس، ائتالف به اقدام
به همراه مزيت رقابتی شريک در بازار که بیشترين تناسب را با موضوع پژوهش و صنعت 

 مورد نظر داشتند برای شکل دهی به چارچوب پژوهش برگزيده شدند.
 

 تحقیقروش 
 طرح تحقیق

ائتالف استراتژيک و عوامل موثر بر  گیری پژوهش حاضر با هدف ارائه تحلیلی از شکل
موفقیت آن در صنعت نرم افزار کشور طراحی و اجرا گرديده است. وجه نوآورانه اين پژوهش، 
بررسی معیارهای گزينش شرکا بر حسب هدف تولیدکنندگان نرم افزار از اقدام به ائتالف 

راتژيک است که اين رويکرد پیش از اين در تحقیقات داخلی در حوزه ائتالف استراتژيک است
 های بکار گرفته نشده است. همچنین نوپايی صنعت نرم افزار کشور و عدم وجود نمونه

پژوهشی داخلی که به بررسی ائتالف استراتژيک در اين صنعت برای ارتقای عملکرد 
افزايد و ضرورت و  مید، بر وجوه نوآورانه پژوهش حاضر صادراتی و توان رقابتی بپردازن
سازد. بنابراين پژوهش حاضر به طور مشخص در پی  میاهمیت انجام آن را نمايان 

استراتژيک  های پاسخگويی به پرسش در خصوص چیستی معیارهای گزينش شرکا در ائتالف
خصوص معیارهای است. در عین حال، پرسش اصلی پژوهش همراه با سه پرسش فرعی در 

 ،از اين نظر استراتژيک است. های دام به ائتالفگزينش شرکا با در نظر گرفتن هدف از اق
 های مختلف ائتالف های پژوهش حاضر ضمن تبیین معیارهای گزينش شرکا به تفکیک گونه

استراتژيک، وجوه اشتراک و افتراق میان معیارهای احصا شده و اهمیت هر يک را نمايان 
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مورد نظر در تعريف و طراحی مسئله، اين پژوهش از حیث  های د. با توجه به ويژگیساز می
 -هدف در زمره مطالعات کاربردی و از حیث گردآوری داده در زمره مطالعات توصیفی 

 گیرد. میپیمايشی قرار 
 

 آوری داده ابزار گرد

شده است که با مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده  های برای گردآوری داده
 97توجه به مفاهیم طرح شده در پیشینه نظری پژوهش، متشکل از سه بخش اصلی و 

باشد. مبانی نظری الزم برای سنجش هدف و انگیزه  میتايی  2سئوال با مقیاس لیکرت 
در سه گروه  ها نرم افزاری از اقدام به ائتالف و طبقه بندی اهداف اين شرکت های شرکت

از توان بازاريابی شرکا و اقدام به ائتالف با  گیری ان تکنولوژيک شرکا، بهرهاز تو گیری بهره
اخذ شده است.  (Chen et al., 2008از پژوهش چن و همکاران ) ها هدف پوشش هزينه

استراتژيک از حیث انتخاب  های همچنین برای احصای عناصر تاثیرگذار بر موفقیت ائتالف
هیت و همکارانش  های وهشاين دسته از عوامل، پژشرکای مناسب و طراحی سئوال برای 

(Hitt et al., 2004( تیوانا ،)Tiwana, 2008)، ( و نیز هولمبرگ و کامینگزHolmberg & 

Cummings, 2009) .پژوهش ابزار ،يیروا نیتضم منظور به مورد استفاده قرار گرفته است 
 رانيمد از تن سه و کياستراتژ تيريمد حوزه در یدانشگاه خبرگان از تن پنج اریاخت در

از تجربه صدور محصوالت نرم افزاری به بازارهای بین  که تولید کننده نرم افزار های شرکت
 شانيا نظرات حسب بر پرسشنامه در الزم اصالحات و گرفت قرار ،باشند میالمللی برخوردار 

 71 یبررو پرسشنامه آزمون شیپ قيطر از زین پژوهش ابزار يیايپا نیتضم. ديگرد اعمال
ه رفتيپذ صورت کرونباخ یآلفا محاسبه و پژوهش نظر مورد یآمار جامعه از یتصادف نمونه
 های دربرگیرنده مبانی نظری طرح سئواالت برای هر يک از مولفه 1جدول شماره . است

باشد. در اين جدول عالوه بر اشاره به مبانی نظری، ضريب آلفای  میدهگانه پژوهش 
 محتوايی دهگانه به تفکیک ذکر شده است. های برای هر يک از مولفهکرونباخ 
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 . ساختار نظری پرسشنامه پژوهش1جدول شماره 

 آلفای کرونباخ مبنای نظری طرح سئواالت مولفه محتوایی

 های مديريتی شريک قابلیت
تخصص مديران در راهبری کسب و کار، تجربه 

 استراتژيک مديرانمديران در صنعت، سطح دانش 
31/1 

 های نامحسوس شريک دارايی
دانش مستند شده، حقوق مالکیت معنوی، سرمايه 
 انسانی و پرسنل متخصص، فرايندهای کسب و کار

66/1 

 تجربه شريک در اقدام به ائتالف
تجربه از اقدام به ائتالف در گذشته، تمايل برای به 

 پیشینهای  اشتراک گذاردن تجارب حاصل از ائتالف
65/1 

 تمايل شريک در اقدام به ائتالف
تمايل برای برپايی ائتالف، تعهد به مشارکت در 

 برپايی ائتالف، فرهنگ پذيرنده ائتالف
23/1 

جذابیت شريک برای اقدام به 
 ائتالف

جذابیت به عنوان شريک تجاری، نام و نشان تجاری 
 شناخته شده

61/1 

 دسترسی شريک به دانش بازار
از رفتار مصرف کنندگان در بازار هدف، دانش آگاهی 

 در خصوص ساختار رقابتی بازار هدف
39/1 

 های فنی شريک توانمندی
توانايی نوآوری و توسعه محصوالت جديد، 

های سخت افزاری، دسترسی به دانش  زيرساخت
 روزآمد تولید و طراحی

63/1 

 توانمندی مالی و سرمايه شريک
سرمايه در گردش، نسبت های مالی، میزان  دارايی

 بدهی به حقوق صاحبان سهام
69/1 

 مزيت رقابتی شريک در بازار
جايگاه رقابتی در بازار، میزان دسترسی به منابع در 

 های توزيع در بازار بازار، دسترسی به کانال
31/1 

 های مکمل شريک توانمندی
های کلیدی شريک، منابع انحصاری  شايستگی

 افزايی در شراکتشريک، پتانسیل هم 
31/1 

 

 نمونه آماری
تولید کننده نرم افزار است که به  های جامعه آماری اين پژوهش متشکل از شرکت

صادرات محصوالت نرم افزاری اشتغال دارند و مشخصات آنها در اتحاديه صادرکنندگان نرم 
بالغ بر  ها افزار ايران به ثبت رسیده است؛ بر حسب آخرين اطالعات موجود تعداد اين شرکت

افزاری کاربردی در طیف متنوعی از محصوالت نرم  ها باشد. اين شرکت میشرکت فعال  36
مالی و حسابداری، اتوماسیون اداری، فنی مهندسی، امنیتی، طراحی به کمک  های حوزه

رايانه، بازی و سرگرمی و محصوالت نرم افزاری فرهنگی و مذهبی را تولید و عرضه 
مورد نیاز، پرسشنامه پژوهش در اختیار تمامی اعضای  های نمايند. برای دستیابی به داده می
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ه آماری مذکور که در سمت مدير عامل و يا تصمیم گیرنده ارشد در امور بازرگانی بین جامع
پرسشنامه  83توزيع شده  های باشند، قرار گرفت که در نهايت از میان پرسشنامه میالملل 

 % رسید.21به  ها دريافت گرديد و نرخ بازگشت پرسشنامه
داخلی تولیدکننده نرم  های ران، شرکتبا وجود نرخ رشد قابل توجه صنعت نرم افزار در اي

باشند.  میمتعددی روبرو  های افزار در ورود، حضور و نیز بقا در بازار بین الملل با چالش
مشاوره مديريت از صنعت نرم افزار و همچنین  های مروری بر گزارشات ساالنه شرکت

سعه يافته و در حال نرم افزاری در هر دو پیش زمینه اقتصادی تو های تجربیات مشابه شرکت
به اشتراک  ف استراتژيک در صنعت نرم افزار به سببدهد اقدام به ائتال مینشان  توسعه

، به ويژه در مهندسی نرم افزار، توسعه بازار و تجهیز منابع مالی راهکار ها گذاری قابلیت
ش روی پی های مناسبی برای توانمند سازی جهت حضور در بازار بین الملل و تفوق بر چالش

 ,Milin Publishing, 2005;Lavieآيد ) میبه شمار  فعال در صنعت نرم افزار های شرکت

2007;Cisco, 2009)انتخاب صنعت نرم افزار برای انجام پژوهش حاضر در  ،؛ بنابراين
به عنوان  راستای فراهم آوردن بستر نظری الزم به منظور تبیین و تشريح ائتالف استراتژيک

 باشد. میداخلی فعال در اين صنعت  های شرکت توانمندسازیراهکاری برای 
 

 ها شیوه تجزیه و تحلیل داده

در اين پژوهش ده مولفه محتوايی احصا شده تحت عنوان معیارهای گزينش شرکا در 
. به منظور تجزيه و اند استراتژيک در قالب متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده های ائتالف
 –کولموگروف  های گردآوری شده در ابتدا از آزمون های آماری بر روی داده های تحلیل

 ها اسمیرنوف و همبستگی به شیوه پیرسون استفاده شده است؛ سپس به منظور تکمیل يافته
بهینه برای گزينش شرکا، از  گیری احصا شده در تصمیم های و تعیین سهم هر يک از مولفه

با در نظر گرفتن دو متغیر اندازه شرکت و سابقه فعالیت در و تحلیل رگرسیون در چهار مدل 
شده است؛ به نحوی که به غیر از  گیری بهرهبازارهای بین المللی به عنوان متغیرهای کنترلی 

پژوهش، سه مدل برای بررسی رابطه میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت  ای مدل پايه
ائتالف استراتژيک از حیث  های قل و گونهاستراتژيک به عنوان متغیرهای مست های ائتالف

هدف از اقدام به ائتالف به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. اين تفکیک امکان 
فراهم آوردن تبیین روشن تری از وضعیت ائتالف استراتژيک و عوامل موثر بر آن را به 

 همراه دارد.
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 های پژوهش یافته

گردآوری شده در اين پژوهش، بررسی ارتباط  های دادهاولین گام برای تجزيه و تحلیل 
 های شناسايی شده تحت عنوان معیارهای انتخاب شرکا در ائتالف های زوجی میان مولفه

اسمیرنوف به منظور سنجش  -استراتژيک است. بدين منظور در ابتدا از آزمون کولموگروف 
، آزمون ها کنواختی توزيع دادهاستفاده گرديد و پس از تايید ي ها يکنواختی توزيع داده

همبستگی به شیوه پیرسون برای ارزيابی روابط زوجی میان معیارهای شناسايی شده اجرا 
استراتژيک در  های گرديد. نتايج تحلیل همبستگی میان معیارهای گزينش شرکا در ائتالف

 به نمايش درآمده است. 7جدول شماره 
 

 استراتژيک های گزينش شرکا در ائتالف . همبستگی میان معیارهای7جدول شماره 
 Mean S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغیر 

         1 17/1 66/5 های مديريتی شريک قابلیت 1
        1 85/1** 36/1 31/7 های نامحسوس شريک دارايی 7

       1 77/1** 73/1** 17/7 26/7 تجربه شريک در اقدام به ائتالف 9

      1 52/1** 76/1** 51/1** 68/1 11/5 به ائتالف تمايل شريک به اقدام 7
     1 82/1** 81/1** 15/1** 97/1** 17/1 81/7 جذابیت شريک برای اقدام به ائتالف 5

    1 22/1** 97/1** 71/1** 85/1** 89/1** 66/1 11/8 دسترسی شريک به دانش بازار 8
   1 77/1** 87/1** 17/1** 98/1** 97/1** 71/1** 79/1 39/5 های فنی شريک توانمندی 2

  1 77/1** 91/1** 81/1** 79/1** 72/1** 51/1** 78/1** 93/7 67/7 توانمندی مالی و سرمايه شريک 6

 1 96/1** 75/1** 85/1** 83/1** 76/1** 17/1** 29/1** 82/1** 31/1 76/8 مزيت رقابتی شريک در بازار 3
 21/1** 71/1** 16/1** 77/1** 29/1** 12/1** 11/1** 21/1** 93/1** 88/1 22/5 های مکمل شريک توانمندی 11

 17/1معنی داری در سطح خطای  **و          15/1معنی داری در سطح خطای *

 
 های شناسايی شده و موفقیت ائتالف های به منظور مدلسازی رابطه میان مولفه

استراتژيک از مدل رگرسیونی استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی مورد استفاده در قالب 
دو متغیر اندازه شرکت و سابقه فعالیت هر مدل  دل مجزا صورت پذيرفته است که درچهار م

عالوه بر و  اند در بازارهای بین المللی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل رگرسیونی شده
R(؛ ضريب تعیین )Rهمبستگی )ضرايب 

واتسون  -، خروجی آزمون دوربین F( و آماره2
(D.W. ) پژوهش است که  ای مدل پايه 1مورد اشاره قرار گرفته است. مدل شماره نیز

دهد. اين مدل  میمعیارهای گزينش شرکای استراتژيک را در حال کلی مورد اشاره قرار 
غ از تاثیر اهداف و انگیزه طرفین درگیر در معیارهای انتخاب شريک، فار تبیین کننده
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 های به بررسی رابطه مولفه 7و  9، 7 های استراتژيک است؛ در حالی که مدل های ائتالف
پردازند  میاز ائتالف استراتژيک  ها شناسايی شده با ائتالف استراتژيک بر حسب هدف شرکت

ز در اهداف مورد نظر از اقدام و بنابراين چارچوب گزينش شرکای استراتژيک را بر حسب تماي
 آورند. میئتالف استراتژيک فراهم به ا

از توان تکنولوژيک شرکا  گیری اختصاص به ائتالف با هدف بهرهپژوهش  7مدل شماره 
 های لبدارد که به ويژه در صنعت نرم افزار با توان طراحی نرم افزار و برنامه نويسی در قا

جه به سطح نسبی تکنولوژی در بازار بین الملل بسیاری از با تو کند. میپیشرفته نمود پیدا 
تولیدات نرم افزاری داخلی به دلیل عدم انطباق با سطح کیفی و برآورده نساختن الزامات 

به  9دهند. مدل شماره  میتکنولوژيک قابلیت استمرار عرضه را در بازارهای جهانی از دست 
استراتژيک با  های شرکا برای ائتالفطور مشخص اختصاص به تبیین معیارهای گزينش 

بازاريابی شرکا دارد. توانايی عرضه و فروش محصوالت نرم  های هدف بهره مندی از قابلیت
افزاری به دلیل شدت رقابت در صحنه جهانی بسیار حائز اهمیت است، لذا حیات بسیاری از 

ازار جهانی برخوردار تولیدات داخلی نرم افزاری که از سطوح حداقل کیفی برای عرضه به ب
د و ائتالف با شرکايی افت مین در توزيع و فروش به خطر هستند، به دلیل ناتوانی تولید کنندگا

توزيع بین المللی و نمايندگان فروش در کشورهای مختلف دسترسی دارند  های که به کانال
لمللی يکی از عدم استمرار در فعالیت در بازارهای بین ا از اهمیت بااليی برخوردار است.

توزيع  های داخلی با کانال های چالش هايی است که سبب از دست رفتن ارتباطات شرکت
شود؛ با اين وجود سابقه حضور در  میمحصول و نمايندگان فروش در بازارهای هدف 
تواند بر کیفیت تصمیمات مديران در  میبازارهای بین المللی، حتی به صورت ناپیوسته؛ 

نیز منحصرا به ائتالف  7مدل شماره  محصوالت تاثیر مثبتی داشته باشد.خصوص بازاريابی 
. نیاز به سرمايه اند تولیدکنندگان شکل گرفته های پردازد که با هدف پوشش هزينه میهايی 

گذاری در توسعه محصوالت نرم افزاری، تهیه تجهیزات سخت افزاری برای طراحی 
مالی و عملیاتی ناشی از ورود به عرصه بین الملل  های کاربردی و همچنین هزينه های برنامه
الف در صنعت ائت های شود تا پوشش هزينه به عنوان يکی از عمده ترين انگیزاننده میسبب 

 های نرم افزار مطرح گردد؛ در عین حال الزم به ذکر است که اندازه شرکت به ويژه در بنگاه
وشش هزينه در اقدام به ائتالف تاثیرگذار باشد. مالی و پ های تواند بر انگیزه میتجاری بزرگتر 

مقايسه میان نتايج حاصله از اين سه مدل به روشنی بر اهمیت تعیین هدف از اقدام به 
ائتالف به هنگام گزينش شرکا و شکل دهی به شبکه کسب و کار داللت دارد، اهداف 



 افزار نرم صنعت در ای مطالعه :استراتژيک های ائتالف در شرکا گزينش محتوايی های مولفه تبیین

717 

 های ی به ائتالفمحتوايی متفاوتی را به عنوان اقتضائات شکل ده های متفاوت مولفه
کند. شناخت اين اقتضائات و کاربست آنها به هنگام گزينش شرکا  میاستراتژيک مطرح 

استراتژيک  های ضمن کاستن از تهديدات ناشی از ناکارايی، در عملکرد نهايی ائتالف
در جدول حاضر چهارگانه پژوهش  های برای مدلتحلیل رگرسیونی نتايج تاثیرگذار خواهد بود.

 مايش در آمده است.به ن 9
 

 پژوهش های . تحلیل رگرسیونی مدل9جدول شماره 

  7مدل  9مدل  7مدل  1مدل  

 11/1** 17/1** 11/1** 14/1** های مدیریتی شریک قابلیت

 

 71/1** 11/1** 17/1** 51/1** های نامحسوس شریک دارایی

 11/1** 14/1** 17/1** 11/1** تجربه شریک در اقدام به ائتالف

 17/1** 57/1** 51/1** 51/1** تمایل شریک به اقدام به ائتالف

 11/1** 11/1** 71/1** 51/1** جذابیت شریک برای اقدام به ائتالف

 11/1** 15/1** 11/1** 11/1** دسترسی شریک به دانش بازار

 14/1** 57/1** 11/1** 11/1** های فنی شریک توانمندی

 11/1** 15/1** 14/1** 51/1** شریکتوانمندی مالی و سرمایه 

 11/1** 14/1** 11/1** 11/1** مزیت رقابتی شریک در بازار

 11/1** 17/1** 11/1** 11/1** های مکمل شریک توانمندی

 های مدل شاخص 

 

11/1 11/1 11/1 17/1 R 

14/1 14/1 17/1 51/1 R2 

14/11 11/11 11/17 17/71 F 

11/7 11/7 11/7 11/1 D.W. 

11/1 11/1 11/1 11/1 Sig. 
 17/1معنی داری در سطح خطای  **و          15/1معنی داری در سطح خطای *

 

(، وجود رابطه .Sigچهارگانه ) های با توجه به مقادير بدست آمده برای معنی داری مدل
مقادير  گیرد. میمورد تايید قرار  ها مدل میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته هر يک از

 27/1و  68/1به ترتیب برابر با  1ضريب همبستگی و ضريب تعیین برای مدل شماره 
باشند که اين نتايج حاکی از تايید معنی داريهر ده مولفه شناسايی شده به عنوان معیارهای  می

مديريتی،  های استراتژيک است. سه پارامتر قابلیت های گزينش شريک در ائتالف
مکمل و تجربه شريک از اقدام به ائتالف مهمترين معیارهای گزينش شريک  های توانمندی
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استراتژيک در قالب کلی است، بنابراين ضعف تجربه در  های برای شکل دهی به ائتالف
تواند يکی از مهمترين داليل عدم  میاستراتژيک در صنعت نرم افزار  های اقدام به ائتالف

 استراتژيک های و شراکت ها ائتالف بهدر شکل دهی اين صنعت  فعال در های شرکت توفیق
قلمداد گردد. در میان مجموعه عوامل مورد بررسی در قالب مدل  و فعالیت در اين قالب

، دو عامل مزيت رقابتی و دسترسی به دانش بازار نیز از اهمیت بااليی برخوردار 1شماره 
زار است. همچنین مقايسه مقدار هستند که نشان دهنده فضای رقابتی حاکم بر صنعت نرم اف

در بازه  ها و قرار گرفتن مقادير خروجی ها با ساير مدل 1واتسون مدل شماره  -آماره دوربین 
( بیانگر استقالل مشاهدات از همديگر است. مقادير ضريب همبستگی و ضريب 5/1 -5/7)

نه معیار برای  در اين مدل است؛ 87/1و  61/1پژوهش برابر با  7تعیین برای مدل شماره 
استراتژيک با هدف بهره مندی از  های گزينش شرکای استراتژيکبه منظور اقدام به ائتالف

 های ، توانمندیها توان تکنولوژيک شرکا مورد اشاره قرار گرفته است و از میان اين مولفه
مديريتی شريک ضرايب استاندارد رگرسیونی  های نامحسوس و قابلیت های فنی، دارايی

نامحسوس اشاره به نقش  های . قرارگرفتن مولفه دارايیاند تری را به خود اختصاص دادهبیش
عامل سرمايه انسانی و اهمیت آن به ويژه در طراحی نرم افزارهای جديد و توسعه 

جذابیت  مولفه عدم تايید 7. نکته حائز اهمیت در مدل شماره دارد ای رايانه های ولوژیتکن
شريک برای اقدام به ائتالف به عنوان يک معیار گزينش شرکای استراتژيک است. در میان 

 های که به ائتالف 9سه مدل متمرکز بر اهداف مورد نظر از ائتالف استراتژيک، مدل شماره 
پردازد باالترين مقادير ضريب همبستگی  میبازاريابی شرکا  های از قابلیت گیری مبتنی بر بهره

( را به خود اختصاص داده است. حصول اين 81/91) F(؛ و آماره61/1(؛ ضريب تعیین )31/1)
نتايج گويای اهمیت اين انگیزه برای شکل دهی به ائتالف در صنعت نرم افزار کشور است و 

تواند مهمترين نقطه ضعف اين صنعت را برای ورود به بازارهای بین المللی  میاز سوی ديگر 
ده گانه را برای  های ضرايب استاندارد رگرسیونی معنی داری تمامی مولفه ترسیم نمايد.

دهد. دسترسی به دانش بازار  میمورد تايید قرار  9گزينش شرکای استراتژيک در مدل شماره 
استراتژيک با  های و مزيت رقابتی در بازار مهمترين معیارهای گزينش شريک در ائتالف

 9باشند، اين در حالی است که در مدل شماره  میريابی شرکا از قابلیت بازا گیری هدف بهره
فنی و تمايل شريک به اقدام به ائتالف ضرايب رگرسیونی  های تنها دو مولفه توانمندی

پژوهش نیز به  7. مدل شماره اند به خود اختصاص داده ها کمتری را در قیاس با ساير مولفه
اختصاص يافته است که به طور طبیعی  ها استراتژيک مبتنی بر پوشش هزينه های ائتالف
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مالی و سرمايه شريک قايل است و به همراه  های بیشترين اهمیت را برای مولفه توانمندی
کند. اين مدل در میان چهار مدل پژوهش  میمکمل شريک تاکید  های آن بر نقش توانمندی

باشد و به عالوه  میا دار 51/1و  21/1کمترين ضريب همبستگی و ضريب تعیین را با مقادير 
نامحسوس شريک و همچنین  های سه مولفه جذابیت شريک برای اقدام به ائتالف، دارايی

دسترسی شريک به دانش بازار را به عنوان معیارهای گزينش شرکای استراتژيک در 
 مبتنی بر پوشش هزينه مورد تايید قرار نمی دهد. های ائتالف
 

 گیری نتیجهبحث و 
اقتصادی در بازارهای بین المللی نیازمند اتخاذ  های میز بنگاهحضور موفقیت آ

استراتژيک با  های سنجیده و متناسب با صنعت، محصول و بازار است. ائتالف های استراتژی
فراهم آوردن امکان بهره مندی از نقاط قوت طرفین و پوشش نقاط ضعف، فرصت حضور در 

که توان عملیاتی کافی را برای اداره کسب و  صحنه جهانی را به ويژه برای کسب و کارهايی
سازند. پژوهش حاضر با مورد نظر قرار دادن صنعت  میکار در عرصه بین المللی ندارند، مهیا 

نرم افزار کوشیده است تا اقدام به شکل دهی ائتالف استراتژيک را به عنوان مناسبترين 
معرفی گرداند و بدين منظور  استراتژی ممکن برای توسعه صادرات محصوالت نرم افزاری

طرفین درگیر  های چارچوبی را برای گزينش شرکای استراتژيک بر مبنای اهداف و انگیزاننده
برای انتخاب شريک در اقدام به ائتالف  گیری در ائتالف استراتژيک پیشنهاد دهد. تصمیم

وجه کافی بدان آيد و عدم ت میاستراتژيک مهمترين مرحله در شکل دهی به ائتالف به شمار 
تواند زمینه ساز شکست ائتالف باشد، بنابراين وجود چارچوب يا مجموعه ساماندهی  می

تواند مديران را در جلوگیری از وقوع نتايج نامطلوب ياری نمايد. با اين  میاز معیارها  ای شده
موعه وجود، به دلیل تفاوت اهداف مورد انتظار مديران از اقدام به ائتالف، نمی توان مج

اقتصاديبا شرايط و اهداف  های واحدی از معیارهای گزينش شرکا را برای تمامی بنگاه
 های مختلف توصیه نمود و الزم است تا معیارهای گزينش اعضای درگیر در ائتالف

مورد تعديل و ويرايش قرار بگیرند. به همین  ها استراتژيک بر حسب هدف و انگیزه شرکت
دلیل، در اين پژوهش ضمن بررسی ده عامل موثر بر انتخاب و گزينش شريک در 

؛ سه مدل مجزا به منظور بررسی اهداف ای استراتژيک در قالب مدل کلی و پايه های ائتالف
فزار توسعه داده شده متفاوت مورد انتظار از اقدام به ائتالف استراتژيک در سطح صنعت نرم ا
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استراتژيک تکنولوژی محور، بازاريابی محور و هزينه محور را در بر  های است که ائتالف
 گیرند. می

 یتيريمد یتهایقابل حاصل از پژوهش حاضر گويای آن است که ده مولفه های يافته
 کيشر تیجذابو  ليتما ،تجربه، کيشر نامحسوس یهايیدارامکمل،  های ، توانمندیکيشر
 و یمال یتوانمند ی وفن یهايتوانمند، بازار دانش به کيشر یدسترس، ائتالف به قداما یبرا

 های به همراه مزيت رقابتی شريک در بازار معیارهای گزينش شريک در ائتالف هيسرما
دهد مناسب  میآماری نشان  های استراتژيک در صنعت نرم افزار در قالب کلی است. تحلیل

از توان تکنولوژيک  گیری گزينش شرکا در ائتالف هايی که با هدف بهرهترين معیارهای 
 های نامحسوس، قابلیت های فنی، دارايی های پذيرد شامل توانمندی میشرکا صورت 

مالی و سرمايه،  های مکمل، مزيت رقابتی در بازار، توانمندی های مديريتی، توانمندی
قدام به ائتالف و همچنین تمايل شريک برای قبلی از ا های دسترسی به دانش بازار، تجربه

 های باشند و شواهد تجربی کافی در جهت تايید تاثیرپذيری ائتالف میاقدام به ائتالف 
وجود  ها استراتژيک از جذابیت شريک به عنوان يک معیار گزينشی در اين گونه از ائتالف

لیعلیرغم وضعیت مطلوب از نرم افزاری داخ های ندارد. توجه بدين نکته الزم است که شرکت
سخت افزاری برای تولید محصوالت نرم  های حیث سرمايه انسانی، در تامین زيرساخت

باشند و قرار گرفتن اين دو عامل در صدر معیارهای با اهمیت ذيل  میافزاری با چالش روبرو 
مبتنی بر تکنولوژی اشاره به نقش مکمل اين دو مولفه  های گزينش شرکا در ائتالف

از  گیری مبتنی بر بهره های گردآوری شده برای گزينش شرکا در ائتالف های دارد.بررسی داده
با اختصاص ضرايب  ای بازاريابی شرکا گويای تايید تمامی ده مولفه مدل پايه های قابلیت

استاندارد رگرسیونی باالتر برای پارامترهای دسترسی به دانش بازار و مزيت رقابتی شريک در 
فعال در صادرات  های پیش روی شرکت های رسد بخش عمده چالش میاست. به نظر بازار 

ايرانی  های گردد و شرکت مینرم افزار به چگونگی توزيع و فروش محصوالت نرم افزاری باز 
به رغم توان تکنولوژيک قادر به ارائه تصوير مطلوبی از محصوالت خود برای مصرف 

ی باشند، بنابراين برقراری ائتالف با آن دسته از شرکت کنندگان و مشتريان بین المللی نم
يابد. با توجه  میو بین المللی دسترسی دارند، ضرورت  ای توزيع منطقه های هايی که به کانال

است، الزم است تا  ای به گستره بازار نرم افزاری ايران که اغلب محدود به بازارهای منطقه
تولیدکننده نرم افزار ضمن تعیین بازار هدف خود به لحاظ جغرافیايی،  های مديران شرکت

هايی که در مناطق هدف از برند شناخته شده تری  نسبت به برقراری ائتالف با شرکت
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چهارگانه، تنها هفت مولفه به عنوان  های برخوردار هستند، اقدام نمايند. در میان مدل
مبتنی بر پوشش  های گزينش شرکا در ائتالفمدل مربوط به  معیارهای گزينش شريک در

مالی و سرمايه،  های شامل توانمندی ها مورد تايید قرار گرفتند. اين مولفه ها هزينه
فنی، تجربه  های مديريتی، مزيت رقابتی در بازار، توانمندی های مکمل، قابلیت های توانمندی

ناتوانی در تامین مالی فرايند باشند.  میو در نهايت تمايل شريک برای اقدام به ائتالف 
صادرات و همچنین حجم سرمايه گذاری مورد نیاز به منظور توسعه تکنولوژی طراحی 

 های محصوالت نرم افزاری از مهمترين داليل اقدام به ائتالف با هدف پوشش هزينه
از معیارهای  ای باشند. پژوهش حاضر با فراهم آوردن مجموعه مینرم افزاری  های شرکت

نرم افزاری در خصوص  های تواند به عنوان راهنمايی برای مديران شرکت می، گیری میمتص
 های گزينش شرکای استراتژيک قلمداد گردد. گزينش بهینه شرکا برای شکل دهی به ائتالف

ناشی از ائتالف ودستیابی به منافع احتمالی را تسهیل  های استراتژيک ضمن کاهش ريسک
شرکا به ويژه در صنعت نرم افزار به دلیل تغییرات مداوم با اهمیت  گرداند. بهینه گزينی می

 های مضاعفی روبروست، زيرا تغییرات پیوسته هزينه فرصت ناشی از تصمیم گیری
دهد و انتخاب شرکای نامناسب ضمن اتالف منابع و  میاستراتژيک را به شدت افزايش 

گاه رقابتی سازمان را با تهديد روبرو ناشی از دسترسی به منابع ويژه، جاي های تضعیف مزيت
در خصوص گزينش شرکا در  گیری اين پژوهش تصمیم های خواهد نمود. از سوی ديگر، يافته

سازد، تبیین اولويت و سلسله مراتب معیارهای گزينش  میاستراتژيک را نظام مند  های ائتالف
روند گزينش با ماهیت و شرکا از حیث اهمیت و شدت تاثیرگذاری، و به ويژه متناسب سازی 

هدف از اقدام به ائتالف استراتژيک، سبب ارتقای کیفیت تصمیمات مديريت ارشد سازمان به 
 باشد. میمنظور اقدام به ائتالف و حصول به نتايج ارزشمند استراتژيک 

اجرای اين پژوهش در عمل با محدوديت هايی مواجه بود؛ نخست، تجربیات اندک 
در صنعت  ها از ائتالف استراتژيک و محدود بودن اين گونه ائتالف نرم افزاری های شرکت

نرم افزار زمینه را برای دستیابی به اجماع بر مفهوم، الزامات و کارکردهای ائتالف استراتژيک 
دشوار ساخته بود. به عالوه، اين پژوهش اقدام به ائتالف استراتژيک را از سه منظر 

ريسته است و بنابراين ممکن است اهداف خاص برخی از تکنولوژيک، بازاريابی و مالی نگ
در خصوص ائتالف استراتژيک ناديده انگاشته باشد. در اين  گیری را از تصمیم ها شرکت

آماری از مديران ارشد و مسئوالن تصمیم  های مورد نیاز به منظور تحلیل های پژوهش، داده
ت، در نظر گرفتن اين محدوديت برای گیرنده در امور بازرگانی بین الملل گردآوری شده اس



   1931، پايیز 72فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره 

 

711 

اعضای جامعه آماری در وهله نخست به واکاوی ائتالف استراتژيک از جنبه کالن و بررسی 
انجامد، اما در عین حال  میدقیق تر تاثیرگذاری و تاثیرپذيری توامان آن از استراتژی سازمانی 

 های ائتالف گیری کلممکن است سبب ناديده گرفتن برخی از وجوه عملیاتی موثر در ش
توان اين محدوديت را  میاستراتژيک و کاستن از تعداد اعضای جامعه آماری بشود؛ بنابراين 

گیری  به عنوان چشم اندازی برای تحقیقات آتی دانست و محققان را به بررسی شکل
سطوح مختلف سازمانی فراخواند. گسترده کردن  های استراتژيک با گردآوری داده از ائتالف

تواند قابلیت اطمینان نتايج پژوهش را افزايش دهد و استفاده از  میمرزهای جامعه آماری 
با نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون  ها يافته آماری متفاوت را به منظور مقايسه های روش

 های هش و نقش کلیدی ائتالفبا توجه به نتايج حاصل از پژوهمچنین، امکان پذير سازد.
گردد تا  میاستراتژيک در افزايش توان رقابتی صنايع داخلی در بازارهای بین المللی، پیشنهاد 

استراتژيک، به تبیین مدل  های محققان آتی ضمن بررسی معیارهای گزينش شرکا در ائتالف
ضور در بازارهای هايی برای پیاده سازی و همچنین خاتمه بخشیدن به ائتالف با رويکرد ح

تواند به طراحی الگويی برای  می ها آورد اين گونه پژوهشو جهانی بپردازند؛ ره ای منطقه
استراتژيک صنايع مختلف داخلی به منظور حضور در عرصه بین المللی  های مديريت ائتالف

 ارتقای عملکرد صادراتی در صنايع کشور بیانجامد. نیز و
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