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اتحاد/  اتحاد/تنوع  تجربه  استراتژیک/  اتحادهای 

عملکرد اتحاد/ قابلیت اتحاد

چکیده
تشکیل اتحادهای استراتژیک یکی از مهم ترین استراتژی های 

بنگاه ها در صنعت نفت و صنایع وابسته آن می باشد. از این رو 

ارزیابی عملکرد آنها نیز یکی از مهم ترین عرصه های مطالعاتی 

الگوی  تحقیق  این  در  منظور  همین  به  می رود.  شمار  به 

ع  تنو تأثیرات  گرفتن  درنظر  با  استراتژیک  اتحادهای  عملکرد 

بنگاه های  میان  در  پرسشنامه   113 است.  شده  ارایه  اتحاد 

و  گاز  نفت،  صنعت  استراتژیک  اتحادهای  در  مشارکت کننده 

که 73 پرسشنامه قابل استفاده برگشت  پتروشیمی توزیع شد 

داده شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول 

کمترین مربعات جزیی  قرار دارد. برای آزمون مدل نیز از روش 

و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0  استفاده شد. نتایج 

که تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد  نشان داد 

اتحاد اثر مثبتی دارد. همچنین تأثیر قابلیت مدیریت اتحاد بر 

مزیت رقابتی و عملکرد تأیید شد. اثر مزیت رقابتی بر عملکرد 

تفکیک  شد.  رد  اتحاد  عملکرد  بر  ع  تنو اثر  اما  شد.  تأیید  نیز 

عملکرد در  به سزایی  تأثیر  اتحاد  تجربه  که  داد  نشان   آثار 

اتحادها دارد.

با  استراتژیک  اتحادهای  عملکرد  مفهومی  الگوی 
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مقدمه
از  یکی  به عنوان  استراتژیک  اتحادهای  اخیر  دهه های  طی 

اهمیت  بنگاه ها  برای  رقابتی،  موقعیت  تقویت  شیوه های 

صنایع،  برخی  در  که  به گونه ای   .]1[ کرده اند  پیدا  روزافزونی 

میان  مستقیم  به طور  الزامًا  نه  )و  اتحادها  سطح  در  رقابت 

مجموعه  ایجاد  فزاینده  روند  است.  یافته  شدت  بنگاه ها( 

اتحادها از دهه 1980 و افزایش سهم درآمد ناشی از به کارگیری 

اهمیت  فزاینده  افزایش  بیانگر   ]2[ بنگاه ها  در  استراتژی  این 

به کارگیری آنها می باشد.

اتحاد های  به  ورود  انگیزه های  مهم ترین  از  برخی 

عدم  از  ناشی  ریسک  تسهیم  از:  عبارتند  استراتژیک 

شایستگی های  و  قابلیت ها  ارتقاء  موجود،  اطمینان های 

]3[، دسترسی به منابع و فناوری های  بنگاه، تسهیم دانش 

ع و جدید، تسهیم هزینه ها و انعطاف پذیری ]4[ ، بهبود  متنو

موقعیت رقابتی و دسترسی به بازارهای خارجی. انگیزه های 

پیچیده  صنایع  در  پیشرو  بنگاه های  که  شده  موجب  مذکور 

از قبیل بیوتکنولوژی، نفت و ... به دلیل نیاز به حجم باالی 

بیشتری  گرایش  و...(  تکنولوژی  دانش،  )سرمایه،  منابع 

نشان  استراتژیک  همکاری های  مختلف  انواع  از  استفاده  به 

دهند ]5[.

علی رغم ضرورت ورود به اتحادهای استراتژیک، بنگاه ها 

در اداره آنها با چالش های جدی مواجه اند. مستندات تجربی 

که حدود نیمی از اتحادها ناموفق بوده اند ]6[.  نشان می دهد 

تفاوت  اصلی  "دالیل  که  می شود  ح  مطر محوری  سوال  لذا 

چه  استراتژیک  اتحادهای  در  بنگاه ها  عملکرد  ماحظه  قابل 

می باشد؟ چرا برخی بنگاه ها بهتر از رقبای خود قادر به خلق و 

کسب ارزش از طریق اتحادهای استراتژیک می باشند؟ " ]7[.

در پاسخ به پرسش های فوق،  محققین به "قابلیت اتحاد" 

که بنگاه های  کرده اند. به عبارت دیگر، فرض می شود  اشاره 

مدیریت  قابلیت  از  استراتژیک  اتحادهای  اداره  در  موفق تر 

در  نوینی  پژوهشی  جریان  نتیجه  در   .]8[ برخوردارند  اتحاد 

که با تمرکز بر عوامل  ح شده  حوزه اتحادهای استراتژیک مطر

درونی بنگاه به بررسی تفاوت های عملکرد بنگاه ها در اتحادها 

و تبیین نحوه ارتقاء آن می پردازد ]9[. جریان مطالعاتی مذکور 

از اواخر دهه 1990 و تحت تأثیر دیدگاه مبتنی بر منابع شکل 

گرفته است.  گرفته و "رویکرد قابلیت اتحاد " نام 

صنعت  رقابتی  الزامات  و  تاریخی  پیشینه  به  توجه  با 

از  نفت و صنایع وابسته، ورود به اتحادهای استراتژیک یکی 

چرا  می باشد.  صنعت  این  در  اصلی  استراتژیک  انتخاب های 

که به دالیلی از قبیل نیاز به حجم باالی منابع )انسانی، مالی 

و ....( و پیچیدگی فناوری های مورد نیاز، بنگاه ها به تنهایی 

طیف  با  و  نبوده  سرمایه گذاری  پروژه های  در  فعالیت  به  قادر 

می شوند.  استراتژیک  همکاری های  وارد  شرکای  از  متنوعی 

بنابراین انگیزه انجام این تحقیق فراهم آوردن دانش تجربی 

و ارایه الگوی عملکرد اتحادهای استراتژیک، شناسایی اجزای 

اتحاد  ع  تنو عامل  گرفتن  نظر  در  با  آنها  اثرگذاری  روابط  و  آن 

تحقیق  نظری  مبانی  و  پیشینه  ابتدا  راستا،  این  در  می باشد. 

که از مرور پیشینه  مورد بررسی قرار می گیرد و چارچوب نظری 

آمده  به دست  کانونی  گروه  و  خبرگان  با  مصاحبه  تحقیق، 

شده  گردآوری  داده های  نیز  بعدی  گام  در  شد.  خواهد  ارایه 

مسیر  تحلیل  نتایج  از  استفاده  با  تحقیق  پرسشنامه  طریق  از 

و مدل سازی معادالت ساختاری مدل تحقیق به همراه نتایج 

ارائه خواهد شد.

1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-1. جریانات پژوهشی عمده در بررسی عملکرد 

اتحادهای استراتژیک. به طور کلی دو جریان اصلی پژوهشی، 

استراتژیک  اتحادهای  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به 

پرداخته اند ]10[ :

عوامل  را  خود  توجه  کانون  اولیه  مطالعات  الف( 

کیفیت ارتباط میان  بین سازمانی قرار داده اند و عوامل مؤثر بر 

این  در  دیگر  عبارت  به  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  شرکای 

جریان پژوهشی عملکرد اتحادهای استراتژیک تابعی از عوامل 

کمیتی، تعهد، اعتماد  بین سازمانی از قبیل انتخاب ساختار حا
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هزینه  تئوری  چون  نظریاتی  می شود.  دانسته  بودن  مکمل  و 

ح شده است.  مبادله در جریان مذکور مطر

پژوهشی،  جریان  این  در  شده  انجام  مطالعات  برخی 

اتحاد  موفق  مدیریت  برای  دستورالعمل هایی  ارایه  درصدد 

منافع  خلق  جهت  بنگاه  توانایی  تبیین  برای  لذا  برآمده اند. 

ح شده اند.  مشترک، مفاهیمی چون مزیت ارتباطی، مطر

عمده ای  بخش  فوق  جریان  مطالعات  اینکه  علی رغم 

را  استراتژیک  اتحادهای  عملکرد  حوزه  در  علمی  ادبیات  از 

تشکیل می دهند انتقاداتی نیز بر آنها وارد شده است. از جمله 

اینکه عمدتًا ماهیت توصیفی داشته و به دلیل ماهیت عمومی 

خود چندان به حل مساله توجهی نداشته اند.  تمرکز ِصرف بر 

که عوامل درونی مؤثر  گردیده  عوامل بین سازمانی نیز موجب 

گیرند  بر ارتقاء عملکرد اتحادهای استراتژیک مورد غفلت قرار 

. ]11[

پیشین،  پژوهشی  جریان  کمبودهای  به  توجه  با  ب( 

اتحادهای  عملکرد  تفاوت های  تبیین  برای  اخیر  مطالعات 

اساس  بر  کرده اند.  تمرکز  بنگاه  درونی  عوامل  بر  استراتژیک 

مهارت های  از  برخوردار  بنگاه های  اخیر،  مطالعاتی  جریان 

در  بهتری  عملکرد  استراتژیک،  اتحادهای  مدیریت  در  برتر 

اتحادهای خود خواهند داشت ]7[.

تأثیر  تحت  و   1990 دهه  اواخر  از  مذکور  مطالعاتی  جریان 

گرفته و "رویکرد قابلیت اتحاد "  دیدگاه مبتنی بر منابع شکل 

که  گرفته است. فرض بنیادین در این رویکرد، این است  نام 

از قابلیت های  موفقیت در اتحادهای استراتژیک تابعی است 

]12[. قابلیت مذکور  مدیریتی یا همان قابلیت مدیریت اتحاد 

اتحادهای  کلیه  در  و  نبوده  خاص  اتحاد  یک  به  محدود 

تحلیل  منظور  به  لذا  است.  تأثیرگذار  بنگاه  یک  استراتژیک 

میانگین تأثیر آن بر عملکرد اتحادهای بنگاه مورد نظر، سطح 

ع اتحادهای  تحلیل مورد استفاده در رویکرد اخیر عمدتًا مجمو

استراتژیک بنگاه می باشد.

محوری  ویژگی  سه  دارای  را  اتحاد  مدیریت  قابلیت   

می دانند: )1( منبعی مختص بنگاه که ریشه در شایستگی های 

محوری بنگاه داشته و غیرقابل تقلید بوده یا تقلید از آن دشوار 

دارای  کی ال ام  قبیل  از  بنگاه هایی  نمونه  به عنوان  می باشد. 

قابلیت های برتری نسبت به رقبا در زمینه مدیریت اتحادهای 

در  یعنی  است،  سازمانی  قابلیتی   )2( می باشند.  استراتژیک 

در  نمونه  به عنوان  نمی باشد.  معنادار  سازمانی  افراد  سطح 

آن  درون  در  به گونه ای  اتحاد  قابلیت  تویوتا،  مانند  شرکتی 

به  خللی  نیز  افراد  جابجایی  یا  ترک  با  که  است  شده  نهادینه 

آن وارد نمی شود. )3( بنگاه های دارای چنین قابلیتی، دارای 

)در  یادگیری  به  نظام مند(  و  )ساختاری  نهادی  رویکردی 

مثال  به عنوان  می باشند.  استراتژیک(  اتحاد  مدیریت  حیطه 

اداره  جهت  ویژه  معاون  یا  مدیر  تعیین  به  نسبت  شرکت ها 

اتحادهای استراتژیک اقدام می کنند.

که بنگاه ها  در سالیان اخیر شاهد روند فزاینده ای هستیم 

چندگانه ای  استراتژیک  اتحادهای  در  مشابه  زمان  یک  در 

به  رو  فعالیت های  این  دارند.  مشارکت  مختلف  شرکای  با 

شده  پژوهشی  جریان  شکل گیری  به  منجر  اتحاد  توسعه ی 

پژوهشی  جریان  این  می کند.  بررسی  را  اتحاد  ع  تنو که  است 

بررسی  به  اتحاد،  ع  تنو شناسی های  ع  نو ارایه  بر  عاوه 

نشان  پیشین  مطالعات   .]13[ می پردازد  نیز  آن  پیامد های 

که توسعه پورتفو های اتحاد از طریق ایجاد دسترسی  می دهند 

مختلفی  پیامد های  مختلف  قابلیت های  و  منابع  به  بنگاه 

دارد. ارزیابی مجموعه مطالعات انجام شده در زمینه قابلیت 

اهمیت  به  اشاره  علی رغم  که  می دهد  نشان  اتحاد  مدیریت 

ع شرکای بر عملکرد اتحادهای استراتژیک،  تأثیرگذاری تنو و 

نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  پژوهشی  حوزه  در  عامل  این 

را  ع  تنو متغیر  که  است  درصدد  تحقیق  این  رو  این  از  است. 

مورد  استراتژیک  اتحادهای  عملکرد  بر  مؤثر  عاملی  به عنوان 

مطالعه قرار دهد.

1-2. توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی
از  استراتژیک،  اتحادهای  در  بیشتر  تجربه  دارای  شرکت های 

وجود  بوده اند.  برخوردار  اتحادها  این  در  نیز  بهتری  عملکرد 
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اتحادهای  تجربه  دارد:  متعددی  دالیل  مثبت  ارتباط  این 

به  نسبت  بهتری  درک  که  می کند  کمک  بنگاه ها  به  پیشین 

کرده،  کسب  اتحاد  مدیریت  در  کلیدی  مباحث  و  فرایند ها 

حل  امکان  و  کرده  ایجاد  را  مناسب تر  شرکای  انتخاب  امکان 

آسان تر تعارض را نیز فراهم می آورد ]14[ .

اتحاد  عملکرد  و  اتحاد  تجربه  میان  قوی  مثبت  ارتباط 

تجربه  که  به گونه ای  است  تأیید شده  متعددی  در تحقیقات 

نوپا  بنگاه های  در  نوآوری  تسهیل  به  منجر  قبلی  اتحادهای 

و  مشترک  سرمایه گذاری   2000 از  بیش  مطالعه  است.  شده 

که شرکای با تجربه  توافقنامه های اعطاء لیسانس نشان داد 

بیشتری  ارزش  توسعه  و  تحقیق  سرمایه گذاری های  در  بیشتر 

کرده اند. نتایج تحقیق  کم تجربه تر خلق  نسبت به بنگاه های 

هیمریکز )2007(، با بررسی بیش از 3477 اتحاد تشکیل شده 

خدمات  ارتباطات،  و  اطاعات  صنایع  در  شرکت   192 توسط 

پیشین  اتحادهای  که تجربه  داد  نشان  و سایر خدمات  مالی 

یافته های  دارد.  استراتژیک  اتحاد  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر 

که تجربه  نیز نشان داد  تحقیق هوانگ و روتائرمل )2007(، 

عمومی اتحاد دارای تأثیر مثبتی بر عملکرد اتحاد استراتژیک 

مثبت  ارتباط  مطالعاتی  جریان  این  از  زیادی  تعداد  می باشد. 

 .]15[ می کنند  تأیید  را  اتحاد  عملکرد  و   اتحاد  تجربه  میان 

.)H1( بنابراین، تجربه اتحاد بر عملکرد اتحاد اثر مثبتی دارد

در پاسخ به پرسش پیرامون نحوه ی توسعه قابلیت اتحاد، 

توجه  با  که  می دهند  نشان  پیشین  تحقیقات  یافته های 

این  اتحاد،  قابلیت  بودن  مسیر  به  وابسته  و  پویا  ماهیت  به 

نتیجه  در  که  می باشد  مشخصی  مهارت های  شامل  قابلیت 

یادگیری  دیگر،  عبارت  به  گرفته اند.  شکل  پیشین  تجارب 

ناشی از تجارب پیشین منجر به توسعه مهارت های مدیریت 

اتحاد یا همان قابلیت مدیریت اتحاد می شوند. از این رو یکی 

که  از مفروضات محوری در تحقیقات قابلیت اتحاد این است 

قابلیت اتحاد از طریق کسب تجربه در طی زمان ایجاد می شود 

]16[. همچنین از طریق حضور در اتحادهای متعدد، بنگاه ها 

چالش های  تشخیص  قبیل  از  اتحاد  مدیریت  مهم  جوانب 

لذا  می گیرند  فرا  را  همکاری  در  دشوار  موقعیت های  و  بالقوه 

کلیدی در ایجاد قابلیت  گردآوری تجربه عامل تعیین کننده  و 

اتحاد می باشد ]17[ . همچنین قابلیت مذکور بنگاه ها را قادر 

رسیدن  و  کرات  مذا انجام  شرکای،  شناسایی  در  که  می سازد 

در  یادگیری  و  همکاری،  بر  نظارت  و  مدیریت  توافق،  به 

اتحادهای استراتژیک به صورت نظام مندی عمل کنند. نتایج 

ارتباطات،  کامپیوتر،  صنایع  در  شرکت   75 بین  در  تحقیقی 

که  می دهد  نشان  خدمات  و  الکترونیک  شیمیایی،  دارویی، 

اتحاد  قابلیت  از  اتحادها  در  بیشتر  تجربه  دارای  شرکت های 

مهارت های  از  دیگر،  عبارت  به  بوده اند.  برخوردار  بیشتری 

بوده اند. هیمریکز  برخوردار  اتحاد  زمینه مدیریت  در  بیشتری 

شرکت ها  که  دریافتند  خود  تحقیق  در   ،)2009( همکاران  و 

مدیریتی  مکانیسم های  اتحاد،  تجربه  مختلف  سطوح  در 

از تأثیر تجربه  که این امر نیز نشان  متفاوتی استفاده می کنند 

در   ،)2011( صائبی  می باشد.  اتحاد  مدیریت  قابلیت  بر  اتحاد 

فناوری  از بخش های  اروپایی  و  آمریکایی  بررسی 181 شرکت 

تولیدی، خدمات  نرم افزار،  بیوتکنولوژی،  دارویی/  اطاعات، 

قابلیت  میزان  که  دریافت  شیمیایی  عمومی،  بخش  مالی، 

می باشد.  آنها  تجربه  سطح  از  متاثر  بنگاه ها  اتحاد  مدیریت 

بنابراین، تجربه اتحاد بر قابلیت مدیریت اتحاد اثر مثبت دارد 

.)H2(

کثریت مطالعات انجام شده در حوزه قابلیت اتحاد صرفًا  ا

از  پرداخته اند.  اتحاد  بر عملکرد  آن  اثرات مستقیم  بررسی  به 

آنجا که جریان مطالعاتی رو به رشدی در حوزه قابلیت های پویا 

به بررسی تأثیر غیرمستقیم قابلیت پویا بر عملکرد پرداخته اند، 

که قابلیت اتحاد به عنوان یک قابلیت پویا نیز  به نظر می رسد 

باشد.  اتحاد  عملکرد  بر  غیرمستقیمی  تأثیر  دارای  می تواند 

به طور  تأثیرگذاری  این  که  معتقدند  نیز  پژوهشگران  برخی 

رویه های  یا  منابع  مجموعه  اصاح  طریق  از  و  غیرمستقیم 

تأثیرگذاری  این  از  عمده ای  بخش  می گیرد.  صورت  شرکت 

 .]18[ می باشد  رقابتی  مزیت  دادن  قرار  تأثیر  تحت  طریق  از 

رقابتی  مزیت  بر  اتحاد  قابلیت  تأثیرگذاری  علل  مهم ترین 
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کارایی عملیاتی از طریق بهبود هماهنگی  از: افزایش  عبارتند 

کدگذاری شده، تسهیل توزیع  و یکپارچه سازی دانش ضمنی و 

و تسهیم دانش در سازمان، افزایش اثربخشی جذب دانش و 

تسهیل ترکیب دانش جدید با مهارت ها و تجارب موجود. 

آلمانی  شرکت   279 مطالعه  با   ،)2014( لومینیو  و  چیلک 

که قابلیت مدیریت اتحاد تأثیر مثبتی بر  به این نتیجه رسید 

لئونیدو و همکاران )2012(  مزیت رقابتی دارد. نتایج تحقیق 

ایاالت متحده نیز موید همین  در بین 220 شرکت تولیدی در 

بین  در   ،)2010( همکاران  و  ویتمن  مطالعه  می باشد.  امر 

 ،)ASAP( اعضای مجمع متخصصین اتحادهای استراتژیک

که قابلیت اتحاد دارای تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی  نشان داد 

موردی  مطالعه  در   ،)2012( لوکمن  و  گوینداراجو  می باشد. 

صنعت نرم افزار اندونزی نیز به نتایج مشابهی رسیدند. نتیجه 

بر  تأثیر  دارای  را  اتحاد  قابلیت  نیز   ،)2009( بروکشیر  تحقیق 

مزیت رقابتی نشان می دهد. بنابراین، قابلیت مدیریت اتحاد 

.)H3( بر مزیت رقابتی اتحاد اثر مثبت دارد

عملکرد  بر  مستقیمی  و  مثبت  تأثیر  اتحاد  تجربه  گرچه  ا

اتحاد  عملکرد  تبیین  اساس  دقیق تری  فرایند  دارد،  اتحاد 

جمله  از  دیگری  متغیرهای  می رود  انتظار  لذا   .]19[ می باشد 

نتایج  باشند.  داشته  نقش  اتحاد  عملکرد  در  مدیریت  قابلیت 

قابلیت  که  داد  نشان   ،)2011( گوئرزن  و  چیلک  تحقیق 

اتحادهای  عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  دارای  اتحاد  مدیریت 

تأثیر  نیز   )2011( صائبی  تحقیق  نتایج  می باشد.  استراتژیک 

مثبت قابلیت اتحاد بر عملکرد آن را تأیید نمود. نتایج تحقیق 

اسلیوتز و همکاران)2011(، در میان 189 شرکت بلژیکی نشان 

اتحاد  به طور مستقیم عملکرد  اتحاد  قابلیت مدیریت  که  داد 

بررسی 145  با  و  قرار می دهد. در تحقیقی دیگر  تأثیر  را تحت 

بود  شده  تشکیل  شرکت   71 توسط  که  استراتژیک  اتحاد 

که قابلیت مدیریت اتحاد نیز دارای تأثیر مثبتی  مشخص شد 

بر عملکرد اتحاد می باشد. بنابراین، قابلیت مدیریت اتحاد بر 

.)H4( عملکرد اتحاد تأثیر مثبتی دارد

هزینه  به  ارزش  نسبت  بهبود  طریق  از  رقابتی  مزیت 

کاهش  امکان  همچنین  می شود.  باالتر  عملکرد  به  منجر 

خنثی سازی  یا  و  بازار  فرصت های  از  بهره برداری  هزینه ها، 

رقابتی شرط الزمی  را فراهم می کند. مزیت  رقابتی  تهدیدات 

تأثیر  تحت  را  عملکرد  دیگر  متعدد  عوامل  سایر  کنار  در  که 

در   ،)2011( همکاران  و  سین  مطالعه   .]20[ می دهند  قرار 

نشان  هندوستان  خرده فروشی های  در  مدیر   402 میان 

عملکرد  بر  مثبتی  تأثیر  دارای  رقابتی  مزیت  که  می دهد 

در   )2011( همکاران  و  ترجسن  تحقیق  نتایج  می باشد. 

نیز  بریتانیا  در  پیشرفته  فناوری  تولیدی  شرکت   205 میان 

همچون  متعددی  تحقیقات  می دهد.  نشان  را  نتایج  همین 

نیز  کامرو و همکاران )2011(  و  لئونیدو و همکاران )2013(؛ 

می دهد.  نشان  را  عملکرد  و  رقابتی  مزیت  بین  مثبت  رابطه 

نتایج مطالعه حیدر و اریکسون )2006(، در میان دو شرکت 

چند ملیتی سوئدی نیز نشان از تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد 

عملکرد  بر  رقابتی  مزیت  بنابراین،  دارد.  استراتژیک  اتحاد 

 .)H5( اتحاد اثر مثبت دارد

که بنگاه ها  در سالیان اخیر شاهد روند فزاینده ای هستیم 

با  چندگانه ای  استراتژیک  اتحادهای  در  مشابه  زمان  یک  در 

توسعه  به  رو  فعالیت های  این  دارند.  مشارکت  مختلف  شرکا 

که  است  شده  پژوهشی  جریان  شکل گیری  به  منجر  اتحاد 

بر  عاوه  پژوهشی  جریان  این  می کند.  بررسی  را  اتحاد  ع  تنو

پیامد های  بررسی  به  اتحاد،  ع  تنو شناسی های  ع  نو ارایه 

بررسی  به  مطالعات  از  عمده ای  بخش  می پردازد.  نیز  آن 

تحقیق  یافته های  پرداخته اند.   عملکرد  بر  اتحاد  ع  تنو تأثیر 

اتحاد   463 از  متشکل  نمونه ای  در   ،)2007( سمپسون 

که  تحقیق و توسعه در صنعت تجهیزات ارتباطات نشان داد 

ع در حد متوسط بر عملکرد نوآوری بنگاه ناشی از اتحادها  تنو

دارای طیف  بیوتکنولوژی  بنگاه های  که  دارد. دریافتند  تأثیر 

جیانگ  تحقیق  نتایج  بوده اند.  موفق تر  شرکای  از  متنوعی 

در  چند ملیتی  شرکت   138 مطالعه  در   ،)2010( همکاران  و 

سازمانی  صنعت،  ع  تنو که  داد  نشان  خودرو  جهانی  صنعت 

با  مثبتی  ارتباط  دارای  استراتژیک  اتحادهای  کارکردی  و 
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نمودار 1- الگوی مفهومی پژوهش

در   ،)2011( اوکونور  و  کوی  مطالعه  نتایج  می باشد.  عملکرد 

اتحاد در  پورتفوی  با 274  لیست فورچون  از  بنگاه  میان 85 

ع  تنو که  داد  نشان  خدماتی  و  خرده فروشی  تولیدی،  صنایع 

مطالعه  دارد.  مثبت  ارتباط  بنگاه  نوآوری  عملکرد  با  اتحاد 

ووتز و دوتا )2012(، در سطح 52 شرکت بزرگ دارویی با 432 

عملکرد  با  مثبتی  ارتباط  اتحاد  ع  تنو که  داد  نشان  نیز  اتحاد 

آن دارد. مطالعه دایسترز و همکاران )2012(، در 2000 اتحاد 

استراتژیک تشکیل شده توسط 161 شرکت در صنایع فناوری 

شیمیایی،  بیوتکنولوژی،  و  دارویی  ارتباطات،  و  اطاعات 

بخش  خدمات،  سایر  مالی،  خدمات  نرم افزار،  تولیدی، 

بر  مثبتی  تأثیر  دارای  ع  تنو که  می دهد  نشان  سایر  و  عمومی 

عملکرد اتحاد می باشد. پانگارکار و وو )2012(، نیز در مطالعه 

76 بنگاه سنگاپوری نوپای فعال در صنایع مرتبط با اینترنت 

ع شرکای منجر به بهبود عملکرد  که تنو به این نتیجه رسیدند 

بنگاه می شود. نتایج تحقیق اورلمانز و همکاران )2013(، در 

تولید،  بخش های  در  جنوبی  آفریقای  در  بنگاه   617 میان 

ع  تنو میان  ارتباط  که  داد  نشان  فروشی  عمده  و  خدمات 

یافته های  است.  مثبت  نوآوری  عملکرد  و  اتحاد  پورتفوی 

بنگاه های  مطالعه  در   ،)2017( همکاران  و  مارهولد  تحقیق 

داد.  نشان  را  مستقیم  تأثیر  همین  نیز  متحده  ایاالت  دارویی 

همچنین نتایج تحقیق مارتینز و همکاران )2016(، در میان 

بر  ع  تنو مستقیم  تأثیر  نیز  اسپانیا  تکنولوژیک  بنگاه های 

آنها  که به  بر مطالعاتی  تأیید نمود. عاوه  را  اتحادها  عملکرد 

گروه مطالعاتی دیگری نیز به بررسی تأثیر تعدیل گر  اشاره شد 

ع پرداخته اند. به عنوان نمونه، سرکار و همکاران)2010(،  تنو

تأثیرگذاری  که  رسیدند  نتیجه  این  به  شرکت   235 بررسی  با 

قابلیت مدیریت اتحاد بر عملکرد اتحادهای استراتژیک تحت 

ع اتحاد قرار دارد.  تأثیر ساختار و تنو

ترجسن و همکاران )2011(، با مطالعه 167 بنگاه تولیدی 

تأثیر  که  دریافتند  پیشرفته  فناوری های  حوزه  در  فعال 

ع شریک  ع اتحاد )مانند تنو قابلیت ها بر عملکرد از طریق تنو

و جغرافیایی( افزایش می یابد. نتایج تحقیق صائبی )2011(، 

اندازه  اثربخشی مکانیسم های اتحاد نیز به  که  نیز نشان داد 

اتحادها  مجموعه  ع  تنو میزان  و  بنگاه،  تجربه  سطح  اتحاد، 

ع اتحاد بر عملکرد اتحاد اثر مثبت  بستگی دارد. بنابراین، تنو

رابطه مستقیم  بر  تعدیل گری  تأثیر  اتحاد  ع  تنو و   ،)H6( دارد

با بررسی   .)H7( قابلیت مدیریت اتحاد و عملکرد اتحاد دارد

مفهومی  الگوی  قبلی  پژوهش های  نتایج  و  مشابه  الگوهای 
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نمودار  در  که  شد  تدوین  فرضیه  هفت  قالب  در  پژوهش  این 

)1( ماحظه می شود.

بخش عمده ای از متغیرهای مدل مفهومی و روابط میان 

پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنعت  زمینه ای  ویژگی های  با  آنها 

منطبق می باشد. با توجه به وجود پیشینه طوالنی و ضرورت 

کاربرد اتحادهای استراتژیک در صنعت نفت )به دالیلی چون 

شرکت های   )... و  دانش  کسب  تکنولوژی،  سرمایه،  به  نیاز 

گزیر از ورود  فعال در این صنعت در طول دوران فعالیت خود نا

به انواع اتحادها بوده و از همین رو متناسب با میزان حضور در 

که  تجربه ای  می باشند.  اتحادها  ویژه  تجربه  دارای  اتحادها 

قابلیت  عنوان  تحت  مشخصی  سازمانی  قابلیت  شده  موجب 

مختص  که  قابلیتی  گیرد.  شکل  آنها  در  نیز  اتحاد  مدیریت 

بر  تأثیر  بر  عاوه  و  بوده  اتحادها  تجربه  دارای  شرکت های 

در  نیز  را  رقابتی  مزیت  چون  پیامدهایی  اتحادها،  عملکرد 

ارزیابی  معیارهای  از  یکی  به عنوان  این که  ضمن  دارند.  پی 

گاز و پتروشیمی  ذینفعان از بنگاه های فعال در صنعت نفت، 

در  پروژه ها  ماهیت  به  توجه  با  که  چرا  است.  توجه  مورد  نیز 

قابلیت  از  برخورداری  صنعت  پایین دستی  و  باالدستی  صنایع 

می باشد.  برخوردار  ویژه  اهمیتی  از  بنگاه ها  سایر  با  همکاری 

صنعت  در  فعالیت ها  زنجیره  ع  متنو ماهیت  دیگر،  سوی  از 

از شرکای در  با طیف متنوعی  بنگاه ها  که  اقتضا می کند  نفت 

شکل گیری  موجب  امر  این  شوند.  همکاری  وارد  زنجیره  این 

تنوعی  می گردد.  شرکای  از  متنوعی  طیف  میان  همکاری 

عملکردی،  غیرمستقیم  و  مستقیم  پیامدهای  بر  عاوه  که 

گردید.   فرصت ها و چالش هایی را نیز موجب خواهد 

2. روش شناسی تحقیق
2-1. جامعه و نمونه، طرح پژوهش

استفاده  کیفی-کّمی  رویکرد  با  ترکیبی  از روش  پژوهش حاضر  

موضوع  نظری  پیشینه  اساس  بر  نخست  مرحله  در  می نماید. 

متغیرها  بین  روابط  نشان دهنده  که  تحقیق  مفهومی  الگوی 

می باشد تدوین گردید. در ادامه با برگزاری دو گروه کانون متشکل 

از هفت شرکت کننده و انجام مصاحبه با چهار مدیر دارای تجربه 

نهایی  شاخص های  استراتژیک  اتحادهای  در  ارشد  مدیریت 

تحقیق انتخاب شدند. در مرحله بعدی نیز پرسشنامه تحقیق 

به اعضاء جامعه آماری ارسال گردید. جامعه آماری این پژوهش 

گاز و  عبارتند از مدیران ارشد بنگاه های فعال در صنعت نفت، 

که دارای تجربه مدیریتی در اتحادهای استراتژیک  پتروشیمی 

که با توجه  می باشند. دلیل انتخاب این صنعت هم این است 

استراتژیک  اتحادهای  به کارگیری  آن،  خاص  ویژگی های  به 

یکی از اصلی ترین استراتژی هایی پیش روی بنگاه ها می باشد. 

مطالعات  در  غالب  رویکرد  با  متناسب  مدیران  این  انتخاب 

مطلعین  از  اطاعات  اخذ  که  می باشد  استراتژیک  اتحادهای 

گردآوری داده های تحقیق در این  کلیدی را مناسب ترین شیوه 

حوزه می داند. با استفاده از منابع اطاعاتی مختلف تعداد 113 

گردید.  شرکت شناسایی شده و پرسشنامه تحقیق به آنها ارسال 

داده ها  گردآوری  نحوه  کاربردی،  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 

توصیفی-همبستگی و از نظر قطعیت مدل نیز به دلیل ارایه مدل 

و آزمون فرضیه در زمره پژوهش های قطعی قرار می گیرد.

گردآوری داده ها 2-2. ابزار و روش 

گردآوری داده ها از پرسشنامه بسته 41  سوالی و با طیف  برای 

متغیرهای  برای  سوال   5 شد.  استفاده  لیکرت  گزینه ای  پنج 

متغیرهای  سنجش  برای  نیز  سوال   36 و  جمعیت شناختی 

پست  طریق  از  پرسشنامه ها  شد.  طراحی  پژوهش  تخصصی 

تکمیل  بنگاه ها  ارشد  مدیران  توسط  و  توزیع   الکترونیکی 

که  داده شد  برگشت  استفاده  قابل  پرسشنامه  تعداد 73  شد. 

خ برگشت حدود 65 درصد است. برای تأمین روایی  نشانگر نر

گردآوری داده ها، متغیرهای پژوهش برمبنای  ابزار  محتوایی 

به  دانشگاهی  خبره  دو  نظر  با  موجود  استاندارد  مقیاس های 

این  در  تجربه  و  تخصص  دارای  کارشناس  و  مدیر  دو  همراه 

حوزه بررسی و اصاح شده است. روایی همگرای پژوهش نیز 

و   )AVE( شده  داده  توسعه  واریانس  میانگین  از  استفاده  با 

کرونباخ، و پایایی  پایایی سواالت پژوهش نیز با دو معیار آلفای 
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ترکیبی )CR( بررسی شد. با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

  ،AVE برای  و   0/7 ترکیبی  پایایی  برای   ،0/7 کرونباخ  آلفای 

بارهای  سنجش  قسمت  در  معیارها  تمامی  و  می باشد   0/5

)AVE( و روایی )کرونباخ و پایایی ترکیبی جدول 1- سنجش پایایی ) آلفای 

منبعآلفای کرونباخپایایی ترکیبیAVEمتغیرهای تحقیقعالمت اختصاری متغیرها

AEهیمریکز، 0/89370/91670/90592007تجربه اتحاد

AMCگوئرزن، 0/80430/88310/89252011قابلیت مدیریت اتحاد چیلک و 

CAموری و همکاران،0/83140/88190/87542011مزیت رقابتی

TDصائبی )2011(0/88150/92710/9158تنوع پرتفوی اتحاد

PERکیل و سینگ،0/90560/87610/88352009عملکرد اتحاد

وضعیت  بودن  مناسب  می توان  دارند،  مناسبی  مقدار  عاملی 

روایی و پایایی سواالت پرسشنامه را تأیید نمود.) جدول 1(.

3. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
3-1. نتایج و آزمون فرضیات تحقیق

که   )PLS( برای بررسی فرضیات از نرم افزار اسمارت پی ال اس

یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است و امکان بررسی 

را به طور همزمان فراهم می سازد، استفاده  نظری و سنجه ها 

شده است. این نرم افزار از روش حداقل مربعات جزئی استفاده 

کوچک و یا داده های غیرنرمال به  می کند و برای حجم نمونه 

کار می رود.

3-2. بررسی مدل بیرونی یا مدل اندازه گیری

مدل  و  بیرونی  مدل   )PLS( پی ال اس  اسمارت  نرم افزار  در 

مربوط  اندازه گیری  مدل  یک  هستند.  هم ارز  اندازه گیری 

متغیر  یک  دربرگیرنده  که  می شود  کلی  مدل  از  بخشی  به 

مربوط  مدل  در  است.  متغیر  آن  به  مربوط  سواالت  همراه  به 

تحقیق  متغیر   5 به  مربوط  اندازه گیری  مدل   5 تحقیق  به 

بررسی  طریق  از  اندازه گیری  مدل  بررسی  روش  دارد.  وجود 

بارهای عاملی می باشد. بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار 

می شوند  محاسبه  سازه  آن  با  متغیر  یک  سواالت  همبستگی 

مطلب  این  موید  شود،   0.4 از  بیشتر  یا  برابر  مقدار  این  گر  ا که 

که واریانس بین متغیر و سواالت آن از واریانس خطای  است 

مدل  آن  مورد  در  پایایی  و  بوده  بیشتر  سازه  آن  اندازه گیری 

که  اندازه گیری قابل قبول است. نکته مهم در اینجا این است 

گر محقق پس از محاسبه بارهای عاملی بین متغیر و سواالت  ا

اصاح  را  سوال  آن  باید  شد،  مواجه   0.4 از  کمتر  مقادیر  با  آن 

به  تحقیق  مدل  در  نماید.  حذف  پژوهش  مدل  از  یا  و  نموده 

به 5  مربوط  از سواالت  بارهای عاملی هر یک  بررسی ضرایب 

متغیر اصلی می پردازیم:

همان طور که در جدول )2( مشاهده می شود،  تمام ضرایب 

به  نیازی  بنابراین  بیشتر می باشند  از 0.4  متغیر  به هر  مربوط 

حذف هیچ یک از سواالت پرسشنامه تحقیق نمی باشد.

 )F.L: جدول 2- بارهای عاملی متغیرها ) بار عاملی

F.LمتغیرF.LمتغیرF.LمتغیرF.Lمتغیر

AE10/9968LE10/9657PRO10/9646PER10/9562

AE20/9931LE20/9599PRO20/9353PER20/9607
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3-3. بررسی مدل درونی یا مدل ساختاری تحقیق 

میزان  به  مربوط  که  تحقیق  بیرونی  مدل  بررسی  از  بعد 

به  می باشد،  خود  به  مربوط  متغیر  با  سوال  هر  همبستگی 

بررسی مدل درونی تحقیق می پردازیم. این مدل به  روابط 

روابط  و  می پردازد  تحقیق  پنهان  یا  مکنون  متغیرهای  بین 

خاف  بر  ساختاری  مدل  بخش  می کند.  بررسی  را  آنها 

آشکار(  )متغیرهای  سواالت  به  اندازه گیری،  مدل های 

میان  روابط  با  همراه  پنهان  متغیرهای  تنها  و  ندارد  کاری 

نمودار  در  شده  آزمون  مفهومی  مدل  می گردد.  بررسی  آنها 

پیکان های  روی  شده  ج  در اعداد  است.  شده  ارائه   )2(

یا ضریب مسیر هستند  نمودار همان ضرایب استاندارد شده 

یا ضرایب مسیر فرضیات تحقیق بررسی  این اعداد  و توسط 

مدل ها   R2 همان  دایره ها،  در  شده  ج  در اعداد  می شود. 

متغیر  به  مستقل  متغیرهای  تأثیر  از  اعداد  این  می باشند. 

که از  وابسته به دست می آیند. متغیر مستقل متغیری است 

متغیر  و  می شود  کشیده  وابسته  متغیر  سمت  به  فلش ها  آن 

مستقل  متغیرهای  سمت  از  فلش  که  است  متغیری  وابسته 

که مقدار R2 مربوط  به آن وصل شده است. قابل ذکر است 

یا  ساختاری  مدل  می باشد.  تحقیق  وابسته  متغیرهای  به 

برای    t آزمون  مقدار  مسیر،   ضریب  بر  عاوه  درونی،  مدل 

آماره  مقدار  چنانچه  می شود.  استفاده  فرضیات  بررسی 

ضریب  همان  یا  مسیر  ضریب  ولی  باشد   1/96 از  بیشتر   t

باز هم  باشد،  نیز منفی  استاندارد شده مربوط به هر فرضیه 

می شود. رد  فرضیه 

تأثیر  که  ششم  فرضیه  فقط  پژوهش،  فرضیه   7 بین  از 

مزیت  بر  اتحاد  عملکرد  بر  پرتفوی  ع  تنو معنی دار  و  مثبت 

 t آماره  مقدار  زیرا  می شود.  رد  دارد،   )TD   PER( رقابتی 

کمتر از 1/96 می باشد. در مورد فرضیه هفتم به این صورت 

بررسی  تعدیل گر   اول مدل بدون متغیر  که  عمل شده است 

نیز  اتحاد  ع  تنو تعدیل گر  متغیر  دوم  مرحله  در  و  است  شده 

تأثیر  متغیر  این  اینکه  به  توجه  با  است.  شده  مدل  وارد 

مدل  به  نسبت  را  اتحاد  عملکرد  بر  اتحاد  مدیریت  قابلیت 

داده  افزایش  نداشته  وجود  آن  در  تعدیل گر  متغیر  که  اول 

این  بر  تعدیل گری  اثر  متغیر  این  که  گفت  می توان  است. 

اتحاد  عملکرد  بر  اتحاد  مدیریت  قابلیت  تأثیر  یعنی  رابطه 

متغیر  مسیر  ضریب  می دهد.  افزایش  را  رابطه  این  و  دارد 

متغیر  بدون  مدل  در  عملکرد  بر  اتحاد  مدیریت  قابلیت 

متغیر  با  مدل  در  ضریب  این  و  می باشد   0/305 تعدیل گر 

فرضیه  و  است  داشته  افزایش  که  باشد  0/313می  تعدیل گر 

می شود. تأیید  نیز  هفتم 

 )F.L: ادامه جدول 2- بارهای عاملی متغیرها ) بار عاملی

F.LمتغیرF.LمتغیرF.LمتغیرF.Lمتغیر

AE30/995LE30/9637PRO30/9116PER30/9467

AE40/9907LE40/9509PRO40/9104PER40/9644

AE50/9836LE50/9697PRO50/9171PER50/971

CO10/9822DIF10/9883TR10/918PER60/9504

CO20/9618DIF20/9375TR20/9051PER70/9277

CO30/9825DIF30/9681TR30/9138TD10/9273

CO40/9582DIF40/9658TD20/9592

TD30/9298



یور، مهر و آبان  1397  102  شماره 91 - 90، مرداد و شهر

عملکرد  بر  نیز  اتحاد  ع  تنو متغیر  مستقیم  اثر  ضمن  در  و 

که این  در مدل با متغیر تعدیل گر بررسی شده است. و از آنجا 

برای  دارند  حضور  آن  در  متغیرها  همه  و  است  جامع تر  مدل 

بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم از آن استفاده شده است.

با توجه به آزمون مدل مفهومی که نتایج آن در نمودارهای 

و  تأثیرات در مدل مثبت  و  روابط  تمام  ارایه شده،  )2( و )3( 

بر  اتحاد  ع  تنو تعدیل گر  متغیر  تأثیر  از  غیر  به  معنی دار هستند 

عملکرد اتحاد. 

که مدل مورد نظر برای این تحقیق به صورت  از آنجایی 

ع  خطی می باشد، و همه روابط به جز تأثیر متغیر تعدیل گر تنو

اتحاد بر عملکرد اتحاد معنی دار هستند و این متغیر تعدیل گر 

و  ندارد  و غیرمستقیم  اثرات مستقیم  یا  بر معنی داری  تأثیری 

فقط برای تعدیل روابط آمده است، حذف آن تغییر محسوسی 

مدل  در  تأثیری  آن  حذف  این  بنابر  نمی کند.  ایجاد  مدل  در 

ندارد و در نتیجه مدل نیاز به اصاح ندارد.

گر تنوع اتحاد ) ضرایب مسیر و بارهای عاملی( نمودار 2. مدل ازمون شده پژوهش بدون متغیر تعدیل 

CO3

PRO4

TR2

TR1

PRO5

CO2

PRO3

PRO2

PRO1

LE5

LE4

LE3

LE2

LE1

CO4

CO1

TR3

0.099

CO
CA

0.064

0.311

PER

0.000

AE

PER1

AE4

AE3

AE2

AE1

PER7

PER6

PER5

PER4

PER3

PER2

DIF3DIF2DIF1 DIF4

AE5

0.970

0.956

0.961

0.947

0.965

0.971

0.951

0.9660.9680.988 0.937

0.997

0.993

0.995

0.991

0.984

0.914

0.905

0.918

0.917

0.910

0.982

0.962

0.982

0.958

0.966

0.960

0.964

0.951

0.912

0.935

0.965

0.314

0.234

0.305

0.252

 
 : مدل ازمون شده پژوهش بدون متغیر تعدیل گر تنوع اتحاد ) ضرایب مسیر و بارهای عاملی(1 شکل
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3-4. بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای وابسته 

تحقیق

متغیرهای  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیر  میزان  بررسی  برای 

مستقل بر وابسته الزم است تا اثرهای کل، مستقیم و غیرمستقیم 

برای متغیرهای مدل محاسبه و ارایه شود )جدول3(.

کل مربوط به  با توجه به جدول )3( بیشترین تأثیر گذاری 

اثر گذاری متغیر تجربه اتحاد بر عملکرد اتحاد می باشد و قابل 

است.  غیر مستقیم  و  مستقیم  تأثیر گذاری  این  که  هست  ذکر 

بر عملکرد  اتحاد  قابلیت مدیریت  متغیر  کل  تاثیر  آن  از  بعد  و 

تأثیر هم به صورت  را دارا می باشد این  اتحاد بیشترین مقدار 

کمترین مقدار  مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم می باشد. 

تأثیر گذاری کل نیز مربوط به تأثیر تجربه اتحاد بر مزیت رقابتی 

می باشد و این تأثیرگذاری فقط غیر مستقیم می باشد.

کل، مستقیم و غیر مستقیم جدول 3- تقکیک اثرهای 

 متغیر
وابسته

 متغیر
مستقل

اثر

مستقیم
غیر 

مستقیم
کل

عملکرد اتحاد

0/2710/1170/388تجربه اتحاد

قابلیت 
مدیریت اتحاد

0/3130/0600/373

0/239-0/239مزیت رقابتی

0/086-0/086تنوع اتحاد

مزیت رقابتی
0/0790/079-تجربه اتحاد

قابلیت 
مدیریت اتحاد

0/252-0/252

قابلیت مدیریت 
اتحاد

0/314-0/314تجربه اتحاد

مأخذ: یافته های تحقیق

گر تنوع اتحاد ) ضرایب مسیر و بارهای عاملی( نمودار 3. مدل ازمون شده پژوهش با متغیر تعدیل 

CO3

PRO4

TR2

TR1

PRO5

CO2

PRO3

PRO2

PRO1

LE5

LE4

LE3

LE2

LE1

CO4

CO1

TR3

0.099

CO
CA

0.064

0.311

PER

0.000

AE

PER1

AE4

AE3

AE2

AE1

PER7

PER6

PER5

PER4

PER3

PER2

DIF3DIF2DIF1 DIF4

AE5

0.970

0.956

0.961

0.947

0.965

0.971

0.951

0.9660.9680.988 0.937

0.997

0.993

0.995

0.991

0.984

0.914

0.905

0.918

0.917

0.910

0.982

0.962

0.982

0.958

0.966

0.960

0.964

0.951

0.912

0.935

0.965

0.314

0.234

0.305

0.252

0.000

TD
TD3

TD2

TD1

0.927

0.959

0.930

0.086

 
 : مدل ازمون شده پژوهش با متغیر تعدیل گر تنوع اتحاد ) ضرایب مسیر و بارهای عاملی(3 شکل
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مسیر  ضریب  افزایش  باعث  تعدیل گر  متغیر  که  آنجایی  از 

در  است،  شده  اتحاد  عملکرد  وابسته  متغیر  بر  متغیرها  کثر  ا

و  مستقیم  اثرات  بررسی  برای  تعدیل گر  متغیر  با  مدل  نتیجه 

غیر مستقیم مناسب تر می باشد.

بحث و نتیجه گیری
در  حضور  تجربه  که  داد  نشان  پژوهش  این  یافته های 

اتحادهای  عملکرد  با  معنی داری  رابطه  متعدد  اتحادهای 

در  حضور  بیشتر  تجربه  که  معنا  بدین  دارد.  استراتژیک 

اتحادهای استراتژیک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به واسطه 

موجب  بنگاه،  درون  در  همکاری ها  مدیریت  قابلیت  ارتقاء 

نتایج  با  همسو  نتایج  این  می گردد.  نیز  بنگاه  عملکرد  ارتقاء 

مطالعات پیشین مانند اسلیوتز و همکاران )2010( و هیمریکز 

)2007( می باشد. از این رو پیشنهاد می شود که بنگاه ها همسو 

صنعت  در  استراتژیک  اتحادهای  فعالیت  طوالنی  پیشینه  با 

گاز و پتروشیمی به منظور ارتقاء عملکرد اتحادهای خود  نفت، 

که در قالب اشکال مختلف اتحادهای  حتی االمکان بکوشند 

با  که  شد  خواهد  موجب  امر  این  نمایند.  فعالیت  استراتژیک 

اداره  مختلف  ابعاد  با  آنها  اتحادها،  در  حضور  تجربه  افزایش 

قابلیت  دارای  شریکی  به عنوان  و  شده  آشنا  بیشتر  اتحادها 

متمایز اتحاد در سطح صنعت یا فراتر از صنعت شناخته شوند، 

همکار  به عنوان  آنها  جذابیت  افزایش  موجب  که  قابلیتی 

که عمدتًا  بالقوه نزد سایر بنگاه ها و به ویژه شرکت های بزرگ 

به  و  گردیده  می شوند  شناخته  کنسیرسیوم ها  رهبر  قالب  در 

نتایج  همچنین  می یابد.  ارتقاء  نیز  اتحادها  عملکرد  آن  تبع 

قابلیت  و   اتحاد  بین تجربه  که  بیانگر آن است  این پژوهش 

مدیریت اتحاد رابطه معنا داری وجود دارد. این یافته با یافته 

پژوهش چیلک و گوئرزن )2011(، هیمریکز و همکاران )2009( 

و صائبی )2011( هماهنگی دارد. این یافته نشان دهنده این 

که تجربه و سابقه حضور بیشتر در اتحادهای استراتژیک  است 

قابلیت مدیریت  که  در صنعت مورد مطالعه، موجب می شود 

مکانیسم های  قالب  در  که  قابلیتی  یابد.  بهبود  نیز  اتحاد 

فراهم  بنگاه  برای  را  امکان  این  و  کرده  پیدا  نمود  اجرایی 

که  بالقوه  شرکای  از  گسترده تری  طیف  با  بتواند  تا  می آورد 

و فرعی در  پیمانکاران اصلی  و  کنسیرسیوم ها  قالب  عمدتًا در 

رو  ازین  شود.  همکاری  وارد  می شوند  شناخته  نفت  صنعت 

استراتژیک  اتحادهای  در  فعال  بنگاه های  می شود  پیشنهاد 

مدیریت  فرایندهای  به کارگیری  با  ایران  نفت  صنعت  در 

اتحادهای  در  حضور  از  ناشی  تجارب  مستندسازی  و  دانش 

ساز و کارهای  مستمر  ارتقاء  و  شناسایی  طریق  از  مختلف، 

تقویت  به  نسبت  خود  بنگاه  در  اتحادها  مدیریت  اجرایی 

قابلیت مدیریت اتحاد در بنگاه خود اقدام نمایند. یافته این 

تحقیق در خصوص وجود رابطه معنادار میان قابلیت مدیریت 

لئونیدو و همکاران  با نتیجه تحقیقات  اتحاد و مزیت رقابتی 

لوکمن  و  گوینداراجو   ،)2010( همکاران  و  ویتمن   ،)2012(

)2012(، و  تحقیق بروکشیر )2009( همسو می باشد. از این رو 

که بنگاه ها همگام با تقویت قابلیت مدیریت  پیشنهاد می شود 

کارکردی  قابلیت های  به کارگیری  و  طراحی  به  نسبت  اتحاد، 

نمایند.  اقدام  مقتضی  رقابتی  مزیت  ابعاد  بهبود  راستای  در 

چنین  تأثیر  تحت  بنگاه  عملکرد  از  عمده ای  بخش  که  چرا 

معنی دار  رابطه  وجود  تأیید  عدم  دارد.  قرار  رقابتی  مزایای 

یافته های تحقیقات  با  نیز  اتحاد  و عملکرد  اتحاد  ع  تنو میان 

مطالعه   ،)2011( اوکونور  و  همکاران)2010(،کوی  و  جیانگ 

پانگارکار   ،)2012( همکاران  و  دایسترز   ،)2012( دوتا  و  ووتز 

همکاران  و  مارتینز  همکاران)2013(،  و  اورلمانز   )2012( وو  و 

این  نمی باشد.  همسو   )2017( همکاران  و  مارهولد  و   )2016(

یافته می تواند نشان دهنده چالش پیش روی بنگاه های مورد 

مطالعه در زمینه مدیریت همکاری با طیف متنوعی از شرکای 

که دارای  در زنجیره فعالیت های صنعت نفت  باشد، شرکایی 

و  بوده  یکدیگر  با  متضاد(  بسا  چه  )و  متفاوتی  ویژگی های 

کدام الزامات خاص خود را دارد. الزاماتی  مدیریت روابط با هر 

کاهش عملکرد اتحادها می گردد.  که عدم توجه به آنها موجب 

که بنگاه های حاضر در  با توجه به این یافته پیشنهاد می شود 

و  شناسایی  به  نسبت  نفت  صنعت  در  استراتژیک  اتحادهای 
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خود  ع  متنو شرکا  مدیریتی  و  سازمانی  ویژگی های  دقیق  ثبت 

از  با تفاوت های موجود میان شرکای  اقدام نموده و متناسب 

گیرند.  بهره  تفاوت ها  این  مدیریت  جهت  الزم  ساز و کارهای 

اثرات  از  بر جلوگیری  که عاوه  بود  قادر خواهند  این طریق  از 

کاهنده تفاوت ها و تعارضات احتمالی شرکا، عملکرد اتحادها را 

نیز ارتقاء بخشند. و در نهایت فرض وجود رابطه معنادار میان 

مزیت رقابتی و عملکرد اتحاد نیز تأیید شده است. این یافته 

همکاران  و  ترجسن  مانند  پیشین  پژوهش های  یافته  با  نیز 

 )2012( همکاران  و  لئونیدو  و   ،)2008( نیوبرت   ،)2011(

بنگاه ها  که  معناست  بدین  امر  این  می باشد.  هماهنگ 

بایستی با انتخاب مزیت رقابتی مناسب و به کارگیری زنجیره 

که از منافع ناشی از مزیت رقابتی  ارزش متناسب با آن بکوشند 

گیرند. در راستای بهبود عملکرد بهره 

عمده ترین محدودیت این تحقیق، محدودیت های ذاتی 

یا دقت در  از نظر عدم تمایل  )اندازه گیری ذهنی(  پرسشنامه 

پاسخگویی و نیز سوگیری برخی پاسخ دهندگان در پاسخ دهی 

داده های  به  دسترسی  عدم  همچنین  می باشد.  سواالت  به 

عینی عملکردی از قبیل فروش، سودآوری و... و اندازه گیری 

یکی  ذهنی  شاخص های  از  استفاده  با  عملکردی  متغیرهای 

دیگر از محدودیت های تحقیق می باشد. لذا پیشنهاد می شود 

عملکرد  ارزیابی  برای  عینی  داده های  از  آتی  تحقیقات  در  که 

نیز  دیگر  صنایع  در  پژوهش  این  مدل  آزمون  شود.  استفاده 

پیشنهاد  همچنین  سازد.  مشخص تر  را  مدل  روایی  می تواند 

استراتژیک  اتحادهای  میان  تطبیقی  مطالعات  که  می شود 

داخلی و بین المللی نیز انجام پذیرد.
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