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 انواع ائتالف برندها (شرکت ها)
 Co-Branding برندسازي مشترك

 
 

گذاري ( انتخاب نام تجاري ) یک برندسازي مشترك استفاده از دو یا چند برند براي نام
نماید. در این کار محصول جدید است. این برندها در رسیدن به اهداف خود به هم کمک می

جدید باید مدنظر قرار گیرد. علم رسیدن به یک سازي کلی بین دو برند و محصول هماهنگ
 City Bankبرند مشترك ، همان علم ایجاد اتحاد و همکاري است. برندسازي مشترك بین 

اي از این کار است. این در جهت تولید یک کارت اعتباري با یک برند مشترك نمونه MTV و 
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استفاده  MTVCitibank clubکارت براي مشتریانی که بتوانند از مزایاي خاص آن به نام 
 کنند سودمند خواهد بود.

افزایی اتحاد براي کار مشترك و یا ایجاد هم  از برندسازي مشترك ( برندسازي مشارکتی ) به
 بازاریابی نیز یادشده است.

 
 انواع برندسازي مشترك

 برند مشترك در اجزا و برند مشترك مرکب برندسازي مشترك دو نوع دارد : 

شده در تولیدات یک برند به معنی استفاده از یک برند شناخته مشترك در اجزابرند  -1
هایی که در تولید محصول نهایی به کار شده دیگر است. این کار براي مواد و مؤلفهشناخته

اجزاي مورداستفاده در این کار به برند کند.یز ارزش ویژه برند ایجاد میشوند نگرفته می
 .شونداصلی وابسته می

شده که هاي شرکت اینتل استفادهاز پردازنده Dellمثال، در کامپیوترهاي برند عنوانبه
اي از استراتژي برندسازي مشترك است. برندهایی که جزئی از برند مشترك هستند نمونه

 هاي موجود شرکت اصلی هستند.ترین خریداران یا تامین کنندهمعموال بزرگ

ها باید یا خود برند اصلی باشند یا داراي حق فرد باشند. آنهمولفه هاي برند باید منحصرب
هتر، تر، تبلیغات بامتیاز باشند. برند مشترك در اجزا منجر به تولید محصوالت باکیفیت

 شود. فروشنده مولفه برند از ارتباطهاي توزیع و سود بیشتر میدسترسی بیشتر به کانال
ولیدکننده برند مشترك از داشتن مزایاي رقابتی سود برد. تمدت با مشتریان سود میطوالنی

ن دهنده برند به آهاي تبلیغاتی که از سوي مولفه هاي تشکیلبرد و فروشنده آن از کمکمی
 گیرد.رسد بهره میمی

شده اشاره دارد به طوري که دو به استفاده از نام دو برند شناخته برند مشترك مرکب -2
طور مجزا قادر به دهند که به/خدمت متمایز و متفاوتی ارائه میطور مشترك محصولبرند به

ه هاي آن و همچنین بارائه آن نبودند. موفقیت برندسازي مرکب بستگی به محبوبیت مؤلفه
 میزان مکمل بودن هر جزء براي سایر اجزا دارد.
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 مزایا و معایب برندسازي مشترك

 :برندسازي مشترك مزایاي مختلفی دارد. از جمله 

گذاري خطر، کسب درامد حق امتیاز، درآمد حاصل از فروش بیشتر، اعتماد بیشتر به اشتراك
مزایاي   تر به دلیل تبلیغات مشترك ،مشتریان نسبت به محصول، دامنه گسترده

ترسی شده دیگر و دستکنولوژیکی، داشتن تصویر بهتر به دلیل ارتباط با برندهاي شناخته
د. اما برندسازي مشترك خالی از محدودیت نیست. این احتمال وجود بهتر به منابع مالی جدی

و یا تفاوت کامل دو محصول،   دارد که به دلیل تفاوت بازار دو محصول نسبت به هم
هاي دو شرکت ها و مأموریترو شود. اگر بین دیدگاهبرندسازي مشترك با شکست روبه

هد خورد. برندسازي مشترك ممکن تفاوت وجود داشته باشد، برندسازي مرکب شکست خوا
هاي آن تاثیر منفی برجاي بگذارد. داشتن تجربه بد مشتریان از هر یک است بر روي مؤلفه

 نماید.کلی را دچار خدشه می ارزش ویژه برندهاي برند، از مؤلفه

 

  Co-Brandingطرفداران و منتقدان برندسازي مشترك
را  GM از (Saturn) مه ریزي شده برند ساترندرست پس از اینکه روگر پنسکی خرید برنا“

اعالم کرد، نمایندگی هاي مجاز فروش ساترن، کمپین برند مشترکی را در سراسر کشور 
شروع کردند و بنر ها و بیلبوردهایی را براي جشن این ائتالف برپا کردند. تبلیغات ساترن 

الک شرکت ماشین می شود. سرانجام، آقاي(مرد) ماشین، م“ویجیتا با افتخار اعالم کرد: 
اسکات دویس، مالک نمایندگی مجاز فروش، نتیجه افزایش ترافیک را با این گفته توضیح 
داد: مصرف کنندگان از کسانی که دوست دارند خرید می کنند. بسیاري از مشتریان ماشین 

خیلی  و -خواهند خرید. این علتی بود که دویس Roger Penske  نمی خرند، اما از GM را از
ارتباط  (Penske)بسیار مشتاق بودند تا ساترن با پنسک -از معامله گران دیگر مانند او

اما  .(GM داشته باشد. برند مشترك تالش غیر عمدي و عجیبی بود. ( حداقل از دیدگاه
موفقیت آمیز بود. مدیر بازاریابی ساترن، کیم مک گیل، اذعان نمود، اعالن پنسکی باعث 

 .”درصدي در ژوئن سال گذشته شد 35ترقی فروش 
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ائتالف برند با برند مشترك پدیده ي جدیدي نیست، و ما به عنوان مصرف کننده آن را مسلم 
و بدیهی در نظر می گیریم. اگر به فروشگاه هاي مختلف بروید، نمونه هاي زیادي را خواهید 

 Coach (COH) and Lexus)دید. همچنین می توانید برندهاي مشترك را در دنیاي اتومبیل

(TM)),  صنعت کفش ، (Disney (DIS)) و Crocs (CROX))صنعت هوایی ، (Southwest 

(LUV) and SeaWorld)  و حتی در گروه محصوالتی که در پاکت ها یا جیب صندلی هوپیما
 .، پیدا کنید(”Order your Braun Oral-B Plaque Remover today“) .قرار می گیرد

است: چرا برند مشترك(ائتالف برندها)؟ دالیل زیادي براي شرکت ها وجود حال سوال این 
دارد که برنامه ي ایجاد برند مشترك را شروع می کنند. در ابتدا، این برنامه ها روشی 
قدرتمند از معرفی محصوالت و خدمات یک شرکت به مصرف کنندگان دیگر است. شاید 

است، که برندي را راه اندازي کرد که در آن  ”Intel Inside“ بزرگ  بهترین مثال کمپین
 وIBM مصرف کنندگان کمی حتی نامی از آن شنیده بودند و در کنار رقباي بزرگی مانند زمان 
HP جایگاهی نداشت.اما در مدت یک سال از راه اندازي این برنامه، اینتل(INTC)  300با 

 .وزي نیز دست پیدا کردتولید کننده کامپیوتر ائتالف برند داشت و به شهرت امر

ائتالف برند یک برند را توانمند می سازد تا از شهرت و خوشنامی که متعلق به دیگري است 
نایک و مایکل جردن منطقی نهفته است، و تالش شگرفی  1984سود کسب کند. در ائتالف 

 .براي موفقیت هردو انجام داده است

ست، هزینه هاي که نمی تواند در شرایط مزیت دیگر ائتالف برندسازي صرفه جویی هزینه ا
اقتصادي دشوار از آن چشم پوشی کرد. این ائتالف دلیلی است که شما بطور فزاینده 

را می بینید که ساختمانهاي مشابه و  Taco Bell و Pizza Hut رستورانهاي فست فود مانند
 (F) ا در مورد فوردبعضی اوقات باجه یا پیشخوان، منو و کارکنانشان را مشترك می کنند. ی

اسب  450“اخیرا از   که همکاري در زمینه ي حق بیمه در دو دهه با بائر ادي داشته است و
سود کسب کرده است.   $ 42،000موتور هارلی دیویدسون بیش از F-150 بخار سوپر فورد

 هائتالف برند فقط براي شرکت هاي بزرگ و براي برندهاي بین المللی و ملی عظیم نیست. ب
ائتالفی  Procter & Gamble طور مثال کسب وکارهاي کوچک ممکن است با نایک یا

 .برقرارکنند که منجر به افزایش تخفیفات در قفسه ها می شود و نوعی سود دوطرفه است
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مزایایی فراتر از این نیز، که فقط به ده ها تن از شرکاي سفارشی در زمینه ي همکار هاي 
ع کسب و کار کوچک ارائه می دهند وجود دارد ، آیا شما درمنطقه تجاري الگویی در مورد نو

جغرافیایی محلی و یا یک بازار ملی فعال هستید. مهم این است که فکر خالقانه در مورد 
محصوالت و یا خدمات داشته باشید که در برخی موارد باید راه تکمیل شود یا آن که 

 .هیمدرخواست تجدید نظر و یا اعتبار را افزایش د

به عنوان مثال، یک رستوران می تواند با یک بسته بندي مواد غذایی محلی همکاري تجاري 
یک همکاري حسابداري تجاري را با ارائه فناوري اطالعات  با ساخت یک آیتم براي منو جدید، یا 

ارائه مشاوره جدید انجام دهد، یا یک پزشک ممکن است همکاري تجاري با یک   براي
را در یک خط سرویس جدید انجام دهد. محل خوب براي شروع تولید ایده اي بیمارستان 

است که با فکر کردن در مورد انواع دیگري از شرکت ها یی که خدمات بازار را به خوبی 
انجام می دهند هدف قرارمی دهد. حتی این امکان براي شما وجود دارد که از مشتریان خود 

آنها کسب و کار مشابه دارید را شناسایی کنند و از آن  بخواهید که شرکت هاي دیگر که با
 .ها الگو بگیرید

ائتالف برند یا برند مشترك بدون ریسک نیست.  –در توسعه راهبردهاي خود مراقب باشید. 
در واقع اگر افزایش اعتبار براي هر دو طرف مثبت باشد ممکن است هر دو یا یک سو سود 

گراشتباه باشد اثر منفی بر شرکت بزرگتر منعکس می کند. ببرند اگر مثبت نباشد یا حتی ا
عالوه بر این، در یک برنامه همکاري تجاري باید درك بیشتري از مجموعه اي از عوامل داشته 
 .باشید، نمی توانید به دور از واقعیت عمل کنید و باید اصولی براي کارهاي خود داشته باشید

برندتان را بررسی کنید. توسعه دستورالعمل هاي لذا مهم است تا با دقت اصول ائتالف 
کسب و کار شما را قادر می سازد به صورت عینی فرصت هایی که بوجود می آیند را ارزیابی 
کنند. بسیاري از شرکت هاي بزرگ دستورالعمل هاي رسمی را براي این منظورتعیین کرده 

ت براي کمک به راهنماي مدیران اند و حتی یک ابزار تصمیم گیري همکاري تجاري در اینتران
از طریق انواع عوامل تصمیم گیري مربوط به فرصت ها ي همکاري تجاري قرار داده شده 

 .است
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براي ایجاد ائتالف برند باید بتوان معیارهاي مشخصی را ایجاد کرد. ارائه طرح پیشنهادي و 
د شما چه چیز باشرسیدن به معیارها ممکن است براساس اینکه مناسبترین موقعیت براي 

متمایز باشد. اما تناسب باید مورد توجه اصلی باشد. بسیاري از برند ها مشخصه هاي مشابهی 
را تقسیم می کنند، اما دوبرند دقیقا مثل هم نیستند. براي مثال ائتالف برند ماشین هاي 

کرد). جلوگیري ن Acer ورزشی و کامپیوتر ها کمتر رخ میدهد.(هرجند فراري از پیوستن به
احساس درك  (WWF) با صندوق جهانی حفاظت از طبیعت  Ecco ائتالف برند کفش هاي

 .اندکی بیشتر این کار را انجام دادند Hello Kitty و Chanel .متقابلی ایجاد نمود

همانطور که در ابتدا مثالهایی از ائتالف برند موجود را بررسی کردیم از خودتان بپیرسید که 
تناسب خوب ایجاد می شود. گذشته از آن، شرکت هاي دیگر را دنبال کنید چگونه و چرا یک 

و از آنها تقاضا کنید تا رهنمودها و راهبردهاي ائتالف برندشان را با شما به اشتراك بگذارند. 
وسپس اصول ائتالف برندي را پیدا کنید که براي شرکت شما مناسب هستند. وقتی آنها 

د شرکاي بالقوه اي را برانگیزید که ممکن است تناسب خوبی مستقر می شوند شما می توانی
با شما داشته باشند و مزیت هاي پیوند را از دیدگاه آنها و شما بررسی کنید. و سپس یک 

 .طرح پیشنهادي را ارائه و سعی کنید تا به آنها دست یابید

د ژي می توانائتالف برند استراتژي است که اغلب نادیده گرفته شده است . این استرات
بزرگتر از مجموع تمام بخش ها باشد. ازآنجاییکه این استراتژي باید خردمندانه واز نظر 

اجرا شود، سطح جدیدي از عالقه و هیجان را پیرامون خدمت و  اقتصادي به درستی 
 .محصولتان ایجاد می کند
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 جوینت ونچر چیست؟

 
 
هاي حقوقی تقریباً در هیچ یک ازنظامیک اصطالح دقیق حقوقی نیست و  "جوینت ونچر"

تعریف نشده است؛ با این حال، از پرکاربردترین اصطالحات در حقوق تجارت بین الملل است 
هاي دنیا وارد شده و با معانی متنوع و مختلف مورد استفاده که امروزه تقریباً در تمام زبان

هاي آمریکا مورداستفاده قرار ادگاهبه بعد در آراي د 1980گیرد. این اصطالح از سال قرار می
) با تاکید بیشتر بر Enterpriseمعادل لغت مؤسسه ( Venture گرفت. امروزه در آمریکا لغت

 رود.مفهوم ریسک به کار می
  

جوینت ونچر اصطالحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادي کشور ما به همان لفظ 
آن طرفین،  ی از همکاري تجاري اطالق میشود که طیبه نوع "جوینت ونچر". بکار رفته است

 حاصله شریک مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترك به عهده می گیرند و در سود و زیان
و  اعطاي لیسانس می شوند. به این ترتیب بسیاري از انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي و

  شوند. خارج می "جوینت ونچر"عاملیت پخش و غیره از حیطه شمول اصطالح 
  

   عناصر جوینت ونچر:
شود؛ حتی در مواردي که در جوینت ونچردر هر صورت بر اساس یک قرارداد استوار می

شود که در این صورت اصل تشکیل شرکت، روابط قالب یک شرکت تجارتی سازماندهی می
اعد راجع به نقل گیرد، قوکه احتماالً بین آنان صورت می t Ventuشرکا با شرکت و معامالتی

و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، نحوه و میزان افزایش سرمایه در آینده، نحوه حل 
و فصل اختالفات و موارد خاتمه همکاري، همه از مسایلی هستند که باید بر اساس قرارداد 



www.mohajer.tv 
8 

 حل و فصل شوند. پس به طور کلی میتوان گفت که جوینت ونچر مبتنی بر "جوینت ونچر"
 .یک قرارداد است

. برند، طرفین با همکاري یکدیگر فعالیت خاصی را پیش می "جوینت ونچر"در چارچوب یک 
چه یکی از وجوه ممیزه آن است. چنان "جوینت ونچر"در واقع دخالت فعال طرفین در اداره 

 از طرفین با وجود مشارکت در تأمین سرمایه و سهیم شدن در سود فعالیت از مشارکت فعال
ود. تحلیل نم "جوینت ونچر"توان روابط ایجاد شده را تحت عنوان در مدیریت امتناع کند، نمی

داران پس از هاي سهامی، که درآن بسیاري از سهامرا از شرکت "جوینت ونچر"همین امر 
کند. کنند، متمایز میتأمین بخشی از سرمایه شرکت در مدیریت شرکت نقش فعالی ایفا نمی

از قراردادهاي فاینانس (تأمین مالی) یا قراردادهاي  "جوینت ونچر"باعث تمایز این ویژگی 
ت که بخشی از سرمایه فعالیگردد که درآن بانک یا تأمین کننده اعتبار، پس از اینمشابه می

 .کندنماید، از دخالت در اداره شرکت خودداري میرا تأمین می
ب در مواردي که یک طرف به درخواست چه مهم است اصل شراکت است. به این ترتیآن

توان چنین رابطه دهد، نمیدیگري و در مقابل دریافت اجرت، قسمتی از فعالیت را انجام می
نامید. همین امر جوینت ونچر را از روابط پیمانکاري فرعی و دادن  "جوینت ونچر"اي را 
 .کندهاي فنی و غیره متمایز میکمک

  
 انواع جوینت ونچر:

ها بدون انجام سرمایه گذاري مشترك و در نتیجه بدون تأسیس "جوینت ونچر"ي از دسته ا
بوده  "جوینت ونچر که بدون آورده  "گردند. این نوع یک بنگاه اقتصادي مشترك تشکیل می

گیرد. هر یک از طرفین بر اساس قرارداد، انجام بخشی از فعالیت مشترك را به عهده می
گیرد؛ اما طرفین یت به عهده یک کمیته مدیریت مشترك قرار میمعموالً نظارت بر کل فعال

رساند. این گونه از هر یک به اسم خود و به مسئولیت خود بخشی از فعالیت را به انجام می
ها معموالً بر اساس یک قرارداد همکاري یا یک قرارداد فعالیت مشترك شکل "جوینت ونچر"

این قرارداد دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادي  گیرد بدون این که طرفین براي اجرايمی
 .گفته می شود "جوینت ونچرهاي قراردادي"جدید بزنند.به همبن دلیل به این نوع، 

  
قراردارد که درآن طرفین براي همکاري با یکدیگر و تحقق اهداف JV  در مقابل، نوع دیگري

هاي خود را در این بنگاه  مشترك دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادي جدید می زنند. آورده
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ا پذیرد. این دسته رکنند و هدایت فعالیت از طریق این بنگاه اقتصادي انجام میمتمرکز می
 نامندمی "جوینت ونچرهاي شرکتی"یا  "جوینت ونچر سرمایه"یا "جوینت ونچر با آورده"

صورت  قبلی، اراده طرفین براي همکاري به در این قسم مشارکت تجارتی، برخالف نوع
یابد و به همین جهت علی االصول مدت این نوع تأسیس شرکتی تجاري نمود و بروز می

باشد. البته ورود به این نوع مدت مشارکت نوع قراردادي آن می مشارکت بسیار بیشتر از
ممکن است یک یا چند  تأسیس شرکت تجاري جدید نخواهد بود. گاه مشارکت لزوماً نیازمند
موجود شوند که علی االصول به صورت انتقال مقداري از سهام و  جاريشریک وارد شرکت ت

 گیرد.می یا افزایش سرمایه صورت
  
 تشکیل جوینت ونچر علل  

هاي داخلی و خارجی موضوعی متداول در دو هاي داخلی و یا شرکتمیان شرکت JV تشکیل
ه تمایل زیادي به دهه اخیر بوده است.در حالی که کشورها بویژه کشورهاي در حال توسع

همکاري و تولید مشترك با تولیدکنندگان بزرگ جهانی داشته و این تمایل سبب گردیده 
 توانهاي مختلف ایجاد شود. در عین حال نمیهایی با ملیتها میان بنگاه JV از 4/3قریب به 

. از دهاي داخلی یک کشور نیز غفلت کراز آثار مثبت اینگونه همکاري تجاري در سطح بنگاه
گیرد. تولید جمله این موارد همکاري دو یا چند شرکت در سیستم تولید چابک صورت می

هاي مدرن در تولید صنعتی در دنیاي امروز مطرح بوده و از چابک به عنوان یکی از پاردایم
  باشد.شرکتی و یا قراردادي می JV جمله اجزاي تشکیل دهنده آن ایجاد
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 (Joint Venture) و سرمایه گذاري مشترك (Consortium) ومتفاوت کنسرسی
در زبان التین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه  (Consortium) کنسرسیوم

یا چند نفر، شرکت و یا دولتها که براي دستیابی به یک هدف با یکدیگر همکاري  2اي بین 
 ستنیز معروف ا (MOU) میکنند گفته می شود و به

در زبان التین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه  (Consortium) کنسرسیوم
  .یا چند نفر،گفته میشود 2اي بین 

در زبان التین به معنی مشارکت است. کنسرسیوم به توافق نامه  (Consortium) کنسرسیوم
هدف با یکدیگر همکاري یا چند نفر، شرکت و یا دولتها که براي دستیابی به یک  2اي بین 

نیز معروف است (در ادامه خواهیم خواند). به عنوان  (MOU) میکنند گفته می شود و به
اجراي یک پروژه مداوم مثل ساخت یک  مثال گروهی از تاجران و یا صنعتگران در راستاي

ن سد با یکدیگر توافق کرده و هرکدام براي انجام پروژه، فعالیت و حرفه خاص خود در ای
 .زمینه را انجام میدهند

 

بر اساس مقررات   هر عضو از کنسرسیوم موظف به پاسخگوي به یک گروه است . این گروه
کنسورسیوم و با توافق بین اعضا تعیین می شود. بنابراین هر عضو در انجام کار خود مستقل 

نها این گروه وتبوده و به اعضاي عملیاتی که مرتبط با کنسورسیوم نیستند نیز تعهدي ندارند. 
 .قادر به کنترل اعضا می باشد
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  (Consortium)کنسرسیوم و Venture) (Joint مشترك گذاري سرمایه تفاوت

، معموال دو یا چند شرکت براي انجام فعالیت  (Joint Venture)مشترك گذاري سرمایه در
د یک شرکت هاي اقتصادي با یکدیگر همکاري می کنند. در این فرآیند طرفین براي ایجا

جدید با یکدیگر توافق کرده و میزان سود، زیان و هزینه ها را بین خود تقسیم می کنند. 
می تواند به صورت ساده تري که اعضاي آن هم سهمی  مشترك گذاري سرمایه برخی اوقات

 .در آن ندارند براي انجام یک پروژه خاص انجام گیرد

می توان براي انجام پروژه ها استفاده کرد ،به  انتخاب این موضوع که از کدام نوع قرار داد
شرکتها و توانایی مالی مناسب آنها براي اجراي پروژه مورد (Licences)  شاخص هاي معتبر

  . نظر بستگی دارد

اگر شرکت شاخص هاي معتبر و بودجه مناسب براي اجراي پروژه مورد نظر خود را داشته 
ارزش پول خود از کنسرسیوم استفاده کند .  باشد، براي کاهش میزان ریسک و افزایش

 .سهولت اجرا و شکل گیري پروژه در این نوع قرار دادها نیز بیشتر است

اما اگر شرکت در گرفتن مجوزهاي مورد نیاز و یا حتی تامین بودجه مالی براي حمایت پروژه 
بهره  دیگري خود با مشکالتی مواجه است یا براي اجراي پروژه می بایستی از شرکت متخصص

توصیه می شود. براي پیدا کردن   (Joint Venture)ببرد روش سرمایه گذاري مشترك
شریک هاي تجاري می توانید از شرکت هاي متخصص در این زمینه بهره ببرید؛ سپینود شرق 
با بیش از یک دهه تجربه در زمینه مشاوره تجاري و سرمایه گذاري قادر است تا در پیدا 

 .اري شما خدمات خود را در اختیار شما بگذاردکردن شریک تج

  understanding of Memorandum (MOU)نامه تفاهم
یک توافق نامه غیر مستقیم بین شرکا است که، طرفین در آن جزئیات شرایط و مسئولیت 

 . هاي خود را نوشته و بایکدیگر توافق می کنند
 MOUی باشدمعموال اولین مرحله براي ایجاد یک قرار داد م. 

الزامی نمی باشد، اما به عنوان مدرکی معتبر از لحاظ قانونی به حساب   MOUاز لحاظ قانونی
و چون از معاهده ها سریع تر و آسان تر است در روابط و قراردادهاي بین  MOU .می آید

المللی کاربرد زیادي داشته و همچنین می توانند به عنوان ابزارهاي اصالحی در معاهدات 
ی نیز استفاده شوند؛ اما از لحاظ پیچیدگی و زمانی با یکدیگر تفاوت هایی دارند ولی داخل

در مجموع نشان دهنده توافقاتی بین طرفین، مبنی بر شرایط ذکر شده آنها می باشد. از 
این است که این قراردادها الزام عملی براي طرفین  MOU  خصوصیات قراردادهاي
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 .رگونه تبادل مالی اندبوجود نمی آورند و عاري از ه

 کنیم؟ می استفاده MOU از چرا

 .زمان ایجاد شراکت با شرکت دیگر•    

 .زمانی که یک شرکت کوچک با شرکت هاي دیگر در پروژه هاي بزرگ شراکت می کند•    

 .زمانی که یک شرکت درخواست شراکت به شرکت دوم دیگري می دهد•    

  UMOنامه تفاهم در نیاز مورد عوامل

 شرح خدمات.1    

 توافق نامه بین طرفین.2    

 توافق نامه مشاوره.3    

 توافق نامه حفظ اطالعات محرمانه.4    
 
 

 یا اتحاد استراتژیک چیست؟  (Strategic Alliance)ائتالف استراتژیک
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م یاجازه بدهید قبل از اینکه اصل بحث را آغاز کنیم، مجدداً تاکیدي بر این نکته داشته باش
تر مدیریتی (حدود یک دهه قبل و قبل از آن) عموماً دو هاي قدیمیها و تحلیلکه در نوشته

به یک معنا و به جاي یکدیگر به کار برده  استراتژیک اتحاد  و ائتالف استراتژیک اصطالح
 .شدندمی

 حتی برند.هنوز هم برخی از مقاالت مدیریتی، این دو اصطالح را به جاي یکدیگر به کار می
را هم معادل دو تعبیر قبل به  همکاري استراتژیک و ارتباط استراتژیک کسانی هستند که

 .برندکار می

همکاري  قبل از ورود به بحث اصلی اجازه بدهید خیال خودمان را از اصطالحاتی مانند
 :راحت کنیم رابطه استراتژیک و ارتباط استراتژیک استراتژیکو

ي سیاست، اقتصاد و کسب و ی است که در گفتگوهاي روزمرههایاز جمله صفت استراتژیک
 .رودکار، زیاد به کار می

هاي استراتژي و مدیریت درس ي چندانی با آنچه ما دري موارد هم این صفت، رابطهدر عمده
 .ایم نداردخوانده استراتژیک

و  نکلیدي بود مهم بودن، در گفتگوهاي روزمره، معموالً استراتژي صفتی است که
 .کندبلندمدت بودنرا تداعی می یا

رابطه  دهد که با شرکت دیگري،بینیم که مدیر یک شرکت توضیح میبه همین علت می
ا ي خود را بهاي استراتژیک، رابطهحوزه گوید: ما دراستراتژیکدارد و یا یک سیاستمدار می

 .(ایمایم (یا محدود کردهکشور الف یا ب، توسعه داده

ارتباط  و رابطه استراتژیک و محصول استراتژیک و همکاري استراتژیک مانندهایی واژه
 .توان در این مقوله جا دادرا بیشتر می توافق استراتژیک استراتژیکو

 
 تعریف ائتالف استراتژیک

منافع  گیرند در یک یا چند حوزه،در ائتالف استراتژیک، دو یا چند شرکت تصمیم می
 .را در نظر بگیرند یکدیگر

 .را با هماهنگی یکدیگر انجام دهند هاگیريتصمیم و هاگذاريسیاست همچنین

را با  گیريهاي کلی تصمیمچارچوب دهند،حتی اگر هم به صورت دقیق چنین کاري انجام نمی
هاي یکی از اعضاي ائتالف، با ها و اقدامکنند تا مطمئن باشند که تصمیمیکدیگر هماهنگ می
 .کندتعارض پیدا نمی دیگر اعضا تضاد و
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 .نیست  (Merge / Aquisition)ادغام ائتالف از جنس

 .هم نیست  (Joint Venture)سرمایه گذاري مشترك ائتالف از جنس

 .کنندسوتر عمل میتر و همهویت مستقل قبلی را دارند. اما صرفاً هماهنگ همه همان 

 روند؟می ائتالف استراتژیک چرا کسب و کارها به سراغ

بنویسید  ائتالف استراتژیک هايها و انگیزهتوانید فهرستی بلند و طوالنی از علتاعدتاً میق
 .و تنظیم کنید

 .ي خودش را داشته باشدهاي ویژهتواند انگیزههر ائتالفی می

 :هاي استراتژیک هستندگیري ائتالفهاي شکلترین انگیزهاما موارد زیر، برخی از مهم

 ذاري بر صنعتافزایش قدرت تاثیرگ •

 کنترل بهتر بازار •

 )کاهش اصطکاك رقابتی (مثالً از طریق تقسیم بازار •

 از بین بردن یا کاهش یک تهدید بیرونی •

 )به اشتراك گذاشتن منابع (مالی / انسانی یا سایر منابع •

 مدیریت ابهام کاهش ریسک و •

 هایی ممکن است شکست بخورند؟به چه علت هاي استراتژیکائتالف

رد توان مواهاي شکست ائتالف هم میهاي تشکیل ائتالف، براي علتهرست انگیزهمانند ف
 .بسیاري را فهرست کرد

 :دهدها را مورد اشاره قرار میهاي احتمالی شکست ائتالففهرست زیر برخی از علت

 هاي یکی از طرفین در عمل به تعهداتکارشکنی •

احساس کنند که نوعی انحصارطلبی  هافشارهاي قانونی (خصوصاً اگر دولت یا اتحادیه •
 )شکل گرفته

 کنندگان در ائتالفگیري بین شرکتهاي فرهنگی در مدیریت و تصمیمتفاوت •

هاي مشترك اولیه دیگر وجود نظر و دیدگاهتغییرات شدید محیطی در حدي که اتفاق •
 نداشته باشند

توانند طمع و یهاي بزرگ در همکاري (سودها مبه وجود آمدن سودهاي بزرگ یا زیان •
توانند باعث راه افتادن بازيِ مقصریابی ها میخواهی ایجاد کنند و زیانحرص و سهم

 ).شوند
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ها، توضیح داده شد، شرکت کالبدشکافی پیش از مرگ البته طبیعتاً مشابه روشی که در بحث
ینی بسناریوهاي مختلف را پیش گیري ائتالف،کوشند قبل از شکلها میها و دولتسازمان

احتمال وقوع تهدید براي ائتالف را به حداقل  هاي پیشگیرانهاقدام کنند و بکوشند از طریق
 .برسانند

 
 

 استراتژي هلدینگ 

 
 

هاي متمادي در هاي دولتی که سالسازي در جهت کوچک کردن شرکتاقدام به خصوصی
هاي اري بسیار سخت اما ممکن است. یکی از نسخهمسیر بزرگ شدن حرکت کرده اند، ک

هاي هلدینگ و سپس واگذاري آنها به تجویزي جهت کوچک سازي دولت، ایجاد شرکت
هاي هلدینگ و بدون ورود خصوصی است، بنابراین این مقاله با هدف آشنایی با شرکتبخش

هلدینگ،  سازي، قصد دارد به اجمال به بررسی مفهومبه موانع و مشکالت خصوصی
هاي تابعه بپردازد. الزم هاي تعامل آن با شرکتهاي رایج در سطح هلدینگ و سبکاستراتژي

به ذکر است که در مقاله پیش رو، واحد تجاري، واحد کسب وکار و شرکت تابعه مفهوم 
 یکسانی دارند. 

شرکت مادر یا شرکت هلدینگ، شرکتی است که با هدف اعمال کنترل و مدیریت بر 
 گیرد. بایدهاي تابعه، اکثریت یا اقلیت سهام در یک یا چند شرکت را در اختیار میتشرک

هاي تابعه را داراست، ولی گاه به توجه داشت که شرکت هلدینگ نوعا اکثریت سهام شرکت
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هاي تابعه دلیل پراکنده بودن سهامداران، با مالکیت اقلیت سهام نیز کنترل شرکت
ترتیب، مشخص است که شرکت هلدینگ، مستقیما، محصول (کاال پذیر است. به این امکان

هاي تابعه است. در هاي شرکت هلدینگ سهام شرکتکند و دارایییا خدمت) عرضه نمی
هاي تابعه است، بنابراین، باید داراي بینشی حقیقت شرکت هلدینگ ستاد فرماندهی شرکت

هاي تحت فرمان خود را در مسیر رکتهاي تابعه باشد تا بتواند شکار شرکتووسیع از کسب
 طور کارآمد هدایت و رهبري کند.افزایی بهو همآفرینی ارزش

 هلدینگ؛ هم بزرگ هم منعطف

ها با اصوال مقصود از تاسیس هر شرکتی ارتقاي ارزش صاحبان سهام است. برخی از شرکت
در زنجیره ارزشی  هایی کهکارها و به تملیک درآوردن شرکتوشناخت زنجیره ارزشی کسب

شوند. به افزایی میقرار دارند، ضمن هلدینگ شدن، موجب کاهش ریسک و منجر به هم
افزایی افزایی (همهاي سرشناس مدیریت استراتژیک، چهار نوع هماز چهره» انسف«اعتقاد 

 هاي مدیریتی ) وجود داردافزاییگذاري و همافزایی سرمایهافزایی عملیاتی، همفروش، هم
ها را ایجاد کند. البته در تواند این هم افزاییهاي تابعه میکه هلدینگ با راهبري شرکت

برخی موارد ممکن است اهداف دیگري همچون رشد کاذب شرکت و ایجاد حاشیه امنیت 
 براي مدیران، انگیزه حرکت به سمت هلدینگ شدن باشد.

ع ها (مناباز منابع بین شرکت هاي هلدینگ امکان استفادهواقعیت این است که در شرکت
جویی در مقیاس و در عین حال قدرت ها، صرفهآزاد) و به اشتراك گذاشتن توانمندي

هاي هلدینگ تخصصی، مزیتی است که در شرایط برابر، پذیري باال خصوصا در شرکتانعطاف
 تغییرات پذیري و واکنش در برابراند. البته قدرت انعطافبهرههاي دیگر از آن بیشرکت

رد توان عنوان کهاي تابعه دارد. پس میمحیطی بستگی به سبک ارتباطی هلدینگ با شرکت
کند: هم دوست دارد بزرگ باشد که هلدینگ همزمان دو هدف به ظاهر متناقض را دنبال می

هاي سازمان بزرگ مانند منابع وسیع و هم از و هم انعطاف پذیر. به عبارتی هم از مزیت
 برد.پذیري باال، بهره میسازمان کوچک یعنی انعطافهاي مزیت

 

 



www.mohajer.tv 
17 

 corporate strategyاستراتژي در سطح هلدینگ 

کاره است، پس مدیران آن مدام باید واگر بپذیریم که هلدینگ یک شرکت چند کسب
کار خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا کسب وکارهاي کاهنده ارزش را از وپورتفوي کسب

هاي ارزش زا را توسعه دهند. بنابراین مدیران هلدینگ با کاروود خارج و کسبپورتفوي خ
هاي رکاوهاي کلی کسبگیريتوانند جهتهاي خود میکاروتجزیه تحلیل شرایط حاکم بر کسب

شود و مدیران خود را مشخص سازند. دو گروه تجزیه تحلیل در سطح هلدینگ انجام می
ورتفوي کارها از پوها نسبت به رشد، تثبیت و انقباض کسبتحلیلبراساس نتایج این تجزیه 

 هاي هدایتی هلدینگها در استراتژيگیرند. نتایج این دو گروه تجزیه تحلیلخود تصمیم می
 شود.(رشد،تثبیت و انقباض) ظاهر می

 تجزیه تحلیل در سطح هلدینگ 

تحلیل جهت مشخص شدن چنانکه پیشتر اشاره شد در سطح هلدینگ دو گروه تجزیه و 
 شود:استراتژي هدایتی هلدینگ انجام می

 portfolio strategy وتجزیه و تحلیل پورتفولی .1

هاي در شرکتآفرینی استراتژي شرکت، ارزش«کمبل، گولد و الکساندر نویسندگان کتاب 
گ باید به دو سوال اساسی گویند براي طراحی استراتژي در سطح هلدینمی» وکارهچند کسب

 پاسخ داده شود:

ي باید دنبال شود و چرا؟ چه نوع ساختار تشکیالتی، فرآیندهاي مدیریتی و کاروچه کسب
هاي تابعه(واحدهاي تجاري تواند متضمن عملکرد قابل مالحظه شرکتاي میفلسفه

 استراتژیک) شود؟

ایع هاي فوق، جذابیت صنی به پرسشهاي پورتفولیو در تالش براي پاسخگویتجزیه و تحلیل
د اي که بهترین عملکرمختلف و مدیریت جریانات نقدي واحدهاي تجاري استراتژیک را به گونه

ها معموال مصرف درآمد دهد. در همین حال این نوع تحلیلتضمین شود، مد نظر قرار می
آور هاي جدید سود کاروگذاري روي کسبهاي جا افتاده را براي سرمایهحاصل از فعالیت

هاي کاروکند. اما تجزیه تحلیل پورتفولیو صرفا از دیدگاه امور مالی به کسبتوصیه می
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کار یا واحد تجاري استراتژیک را یک فرصت مستقل براي وهلدینگ نظر دارد و هر کسب
مکاري ه تر تجزیه تحلیل پورتفولیو بر ارتباط وکند. به بیانی سادهگذاري قلمداد میسرمایه

کند. به این ترتیب افزایی هلدینگ است، توجهی نمیهاي تابعه که منشا همبین شرکت
عه، به هاي تابگیري مستقل در مورد تک تک شرکتگونه نتیجه گرفت که تصمیمتوان اینمی

 استراتژي پورتفولیو معروف است.

  parenting strategy . تجزیه تحلیل مادري2

کار وهاي احتمالی بین کسبافزاییگرفتن هم ه تحلیل مادري به دو سوال اخیر با در نظرتجزی
الیت ها و فعدهد. این استراتژي چگونگی تخصیص منابع و نحوه مدیریت قابلیتها، پاسخ می

دهد. در حقیقت اگر تجزیه تحلیل پورتفولیو(استراتژي کار نشان میوها را در پورتفوي کسب
توان آن را استراتژي انجام شود، می کارهاوافزایی بین کسبپورتفولیو) با مالحظات هم

طور کلی در استراتژي مادري موارد زیر ارزیابی و در خصوص آنها مادري نام نهاد. به
 شود:گیري میتصمیم

ز یک اتر کدامکارها در اولویت تخصیص منابع قرار دارند؟ به عبارتی سادهو. کدام کسب1
 ورد توجه بیشتري قرار گیرند؟هاي تابعه) باید مکار (شرکتوواحدهاي کسب

کار چیست و شرکت ودر هر کسبCS-Critical Success Factors  . عوامل حیاتی موفقیت2
 تواند از آنها استفاده کند؟به چه نحوي می

کرد؟ به عبارتی به چه نحوي  نگها را در زنجیره ارزشی هماهلیتتوان فعا. چگونه می3
افزایی به وجود شود تا همکار مبادله میوها در میان واحدهاي کسبنمنديها و تواقابلیت
 آید؟

 کار مطلوب است؟و. تا چه میزان ادغام واحدهاي کسب4

) را شود، استراتژي مادري (استراتژي هلدینگتصمیماتی که در چهار حوزه اخیر اتخاذ می
 دهد.شکل می
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ري، هاي مادعنوان کرد که با انجام تجزیه و تحلیل توانبا استنباط از آنچه که گفته شد، می
ه تحلیل تر، تجزیپذیرد. به عبارتی سادهطور ضمنی تجزیه تحلیل پورتفولیو نیز صورت میبه

تر از تجزیه تحلیل پورتفولیو است. در این قسمت به یکی از ابزارهاي مهم تجزیه مادري جامع
 شود.پرداخته میAshrigd Matrix » اشریج«تحلیل مادري یعنی ماتریس 

 
 ماتریس مادري (ماتریس اشریج)

 

 
کار هلدینگ (شرکت مادر) بر اساس تناسب واین ماتریس به تحلیل و بررسی پورتفوي کسب

کار و وهاي مادري هر کسبهاي شرکت هلدینگ با فرصتها، منابع و ویژگیمیان مهارت
 پردازد.، میCSFکار وعوامل کلیدي موفقیت هر کسب

 
دهد که هاي هلدینگ از طریق ماتریس مادري، نشان میکاروتجزیه تحلیل پورتفوي کسب
هاي هلدینگ قرار گیرند. این گیريجهتکار باید در اولویت وکدام یک از واحدهاي کسب

هاي شرکت مادر با عوامل کلیدي ، منابع و ویژگیهاماتریس گویاي این است که اگر بین مهارت
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هاي شرکت مادر با ، منابع و ویژگیهاکار از یک طرف و بین مهارتوفقیت در آن کسبمو
هاي مادري در واحد کسب وکار از طرف دیگر، تناسب باالیی برقرار باشد، فرصت
 یابد.اي افزایش میدر هلدینگ به طرز قابل مالحظهآفرینی ارزش

 
کار نقش ودر موفقیت هر کسب منظور از عوامل کلیدي موفقیت، عواملی هستند که

کننده و کلیدي دارند. براي مثال ممکن است حجم باالي منابع مالی، یک عامل کلیدي تعیین
هاي مادري در هر کسب موفقیت محسوب شده و منشا مزیت رقابتی باشد. منظور از فرصت

نابع با اتکا به مهاي تابعه است که شرکت مادر بتواند هایی در شرکتوکار، وجود خال و فرصت
هاي تابعه از مهارت هاي خود خال را پرکند، براي مثال ممکن است یکی از شرکتو مهارت

صورت شرکت هلدینگ با انتقال نیروهاي فروش فروش ضعیفی برخوردار باشد که در این
تواند خال مهارتی را از بین ببرد. با متخصص خود از یک شرکت به شرکت تابعه دیگر می

هاي هاي مادري، به اختصار خانهشدن مفهوم عوامل کلیدي موفقیت و فرصت مشخص
 شود:چهارگانه ماتریس مادري تشریح می

 قلمرو محوري(کسب وکارهاي اصلی)

اي که در گوشه سمت هاي تابعهاز دیدگاه کمبل،گولد و الکساندر کسب وکارها یا شرکت
ی آینده هلدینگ محسوب شوند. گیرند باید محور اصلراست ماتریس مادري قرار می

 کنندهایی را فراهم میهایی که در این ناحیه قرار دارند براي شرکت مادر فرصتکاروکسب
کارها وتا به اصالح آنها بپردازد. به عالوه شرکت مادر هم عوامل کلیدي موفقیت در این کسب

ن به آنها دارد. این هایی براي پرداختفهمد و راهیا واحدهاي تجاري را به خوبی می
 هاي هلدینگ باشند.گیريجهتها در اولویت کارها باید نسبت به دیگر فعالیتوکسب

 حوزه تعادل و آرامش

هاي شرکت مادر هاي این ناحیه از نظر عوامل کلیدي موفقیت با منابع و مهارتکاروکسب
هایی را براي توانند فرصتها (به دلیل عدم رشد بازار) نمیتناسب دارند، اما این شرکت

ا هاي این ناحیه موقتکاروشرکت مادر فراهم سازند که بتواند در آنها بهبود ایجاد کند. کسب
توانند به عنوان منبع نقدینگی هلدینگ قلمداد شوند، ولی از آنجا که ممکن است تغییرات می
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که هلدینگ به محض  شودکارها را به دیار غربت سوق دهد، توصیه میومحیطی این کسب
دریافت قیمت بیش از ارزش مورد توقع جریانات نقدي آتی، نسبت به واگذاري یا فروش 

 آنها اقدام کند.

 دیار غربت

هایی را براي ارتقا یا بهبود فراهم هاي این ناحیه براي شرکت مادر فرصتکاروکسب
دي موفقیت آنها تناسبی وجود هاي شرکت مادر، و عوامل کلیسازند. به عالوه بین مهارتنمی

شوند. این واحدها معموال کوچک و ندارد، بنابراین جزو واحدهاي کاهنده ارزش محسوب می
هاي مدیران ارشد گذشته است، هرچند مدیران هلدینگ ناچسبی آنها را به باقیمانده برنامه

نگ نسبت به پذیرند، اما احتماال نداشتن خریدار، احساس تعهد مدیران هلدیمجموعه می
کند. از کار و مسائل متعدد دیگر، حفظ موقت آنها را توجیه میومدیران این واحدهاي کسب

کارها متصور نیست، باید قبل واز طریق همکاري هلدینگ با این کسبآفرینی آنجا که ارزش
 از نابودي کامل واگذار شوند.

 دام ارزشی

بی را براي شرکت هلدینگ جهت توسعه و هاي خووکارهاي واقع در این ناحیه فرصتکسب
تواند عوامل کلیدي موفقیت این واحدها را کند، اما شرکت مادر نمیاصالح آنها فراهم می

درك کند یا درك نادرستی از آن عوامل دارد. در اینجاست که شرکت مادر دچار بزرگترین 
 کارها راوقابتی این کسبدهی و ارتقاي جایگاه رهاي افزایش سودشود و راهاشتباه خود می

 کند.هاي فراهم آمده از طرف شرکت تابعه تلقی میفرصت

هایی تردید ناپذیر براي مثال با توجه به اینکه شرکت مادر در تولید در سطح جهانی مهارت
 کننده با معیارهاي جهانی تبدیل کند،کند تا شرکت تابعه را نیز به یک تولیددارد، تالش می

ه این شرکت موفقیت اولیه خود را در اثر تولید براي یک بخش محدود بازار غافل از آنک
کسب کرده است و فعالیت در بخش کوچکی از بازار عامل کلیدي موفقیت این واحد است. 

هاي کند و توان آن را در جهت نابودي ارزششوق کسب سود فوري شرکت مادر را کور می
 گیرد.واحد موفق به کار می
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 Directional strategiesهاي هدایتیاستراتژي

هاي مادري انجام شد، مدیران هاي پورتفولیو و تجزیه تحلیلبعد از اینکه تجزیه تحلیل
ه هاي هدایتی بکار خود را از طریق استراتژيوگیري کلی تفوي کسبتوانند جهتهلدینگ می

ري، مبنایی را بوجود هاي ماتریس مادسازند. در حقیقت تحلیل، مشخصتريشکل ملموس
هاي تابعه خود آورد که مدیران هلدینگ نسبت به رشد، تثبیت یا انقباض شرکتمی

روه ، در قالب سه گهاي کلی)گیريهاي هدایتی (جهتطور کلی استراتژيگیري کنند. بهتصمیم
 شود:قابل انجام است که به اختصار به مفاهیم هرکدام پرداخته می استراتژي

 بندي هستند:هاي رشد در چهار گروه قابل طبقههاي رشد: استراتژيالف) استراتژي

 vertical integration  )استراتــژي ادغــام عمودي1

کننده مواد اولیه یا هاي تامین، شرکتالت هلدینگ در زنجیره ارزش خوددر این ح
ده کننهاي تامینآورد. تملیک شرکتکنندگان نهایی محصول را به تملیک خود در میعرضه
کنندگان و تملیک توزیع backward integrationاولیه، استراتژي ادغام به پسمواد

 نامند.میforward integration تژي ادغام به پیشسازندگان نهایی محصول را استرایا

 horizontal growth ی)استراتــژي رشـــد افقـ2

هاي بازار یا افزایش طیف این استراتژي شامل توسعه محصوالت موجود به سایر بخش
محصوالت مرتبط با محصوالت قبلی به بازارهاي جاري یا ترکیبی از هر دو است. در حقیقت در 

اي از ن استراتژي، توسعه بازار یا توسعه محصوالت مورد تاکید است. تملیک رقبا نمونهای
 استراتژي رشد افقی است.

 ed or concentric diversificatiorelat )استراتژي تنوع مربوط3

اي هدر این استراتژي، رشد شرکت در راستاي صنعتی است که در آن فعال است و فعالیت
هاي ، مشتریان، کانالهاي تکنولوژيدهد تا بتواند از مزیتع مرتبط توسعه میخود را در صنای

 هاي دولتی حاکم بر صنعت فعال کنونی استفاده کند.توزیع و سیاست

 or conglomerate diversificatio unrelated )استراتژي تنوع نامربوط4
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کارهاي جاري بی ود که با کسبشوکارهایی میودر اجراي این استراتژي، شرکت وارد کسب
و پایان یافتن چرخه عمر محصوالت کنونی و از طرفی  ارتباط است، کاهش رشد صنعت کنونی

مربوط را براي مدیران کارهاي غیروانگیزه کاهش ریسک، دالیلی است که ورود به کسب
کار وجدید کسباندازي خطوط ها یا از طریق منابع داخلی اقدام به راهکند. شرکتجذاب می

، وارد هاها، ادغام و خرید سهام سایر شرکتکنند یا از طریق منابع خارجی و ایجاد شراکتمی
 شوند.کار میوهاي جدید کسبحوزه

هاي تثبیتی: در برخی شرایط، حفظ موقعیت کنونی به جاي اتخاذ استراتژي رشد ب) استراتژي
 تثبیتی سه نوع هستند:هاي طور کلی استراتژي. بهتر استمناسب

 pause and then procee ) استراتژي توقف و حرکت1

بینی محیط متغیر است، بنابراین در این حالت محیط از حالت تالطم برخوردار است و پیش
خرامان است. در این حالت بهتر است الگوي هلدینگ با احتیاط  -هاي خراماننیازمند حرکت

 باره آینده محیط رخ دهد.ود تاتغییر یا شفافیتی درو رعایت محافظه کاري حفظ ش

 no chang )استراتژي عدم تغییر 2

در این حالت محیط شرکت با ثبات است و تغییري در پورتفوي شرکت ضروري به نظر 
 کار موجود، رضایت بخش است.ورسد. درحقیقت پورتفوي کسبنمی

 u caGrab profits while yo ) استراتژي سود سوزآور3

ت شود وضعیشود چرا که در این استراتژي تالش میطور کلی این استراتژي توصیه نمیبه
هاي تابعه از طریق سودهاي مصنوعی، خوب جلوه داده کارها و آینده تاریک شرکتوبد کسب

بندند و با شگردهاي متعدد و ها میشود. در این استراتژي مدیران چشم بر واقعیت
کنند. این استراتژي کارکرد موقتی دارد و داري، سودهاي تصنعی ایجاد میترفندهاي حساب

سازمان را به مرز اضمحالل و نابودي تمام خواهد کشید. ورشکستگی شرکت انرون در نهایتا
آمریکا نتیجه اتخاذ استراتژي سود توسط مدیران آن شرکت بود. الزم به ذکر است که 

تواند ها میهاي تابعه هلدینگار تهران توسط شرکتمعامالت چرخشی در بورس اوراق بهاد
 مثال خوبی از استراتژي سود سوزآور باشد.
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هاي پورتفوي کسب ها به حذف یا کاهش فعالیتهاي انقباضی: این استراتژيج) استراتژي
 باشد:وکار مربوط است و چهار نوع می

 Turnaroun )استراتژي احیا 1

کنند و با سازي اقدام میکند مدیران در جهت کوچکطی میوقتی فروش شرکت سیر نزولی 
سازند. این استراتژي  ها سعی دارند روند منفی فروش و سودآوري را مثبتکاهش هزینه

سازي و است که شرکت سعی در کوچکcontractio دو مرحله دارد مرحله اول، انقباض 
است که شرکت کوچک شده تثبیت consolidatio کاهش هزینه دارد و مرحله دوم، تثبیت 

 شود تا مجددا وارد مسیر رشد و توسعه شود.

 captive company strateg )اســتراتـــژي اســـارت2

کار یا شرکت تابعی که در وتوان انتظار داشت که در خصوص کسباز مدیران هلدینگ نمی
راتژي احیا تمام عیار استفاده کند، از استیک صنعت رو به افول و با جذابیت کم فعالیت می

کاري که در این موقعیت قرار دارد دست رو دست بگذارد، با وکند. اما اگر مدیریت کسب
رو خواهد شد. صنعتی که با رشد آهسته، کاهش فروش، زیان و نهایتا ورشکستگی روبه

روي  عدم رشد و رشد منفی مواجه است، براي نجات خود و ادامه زندگی به هر گریزگاهی
اي مانند عملیات بازاریابی (براي کم کردن آورد، کاستن از قلمرو عملیات واحدهاي وظیفهمی

تواند مفري براي شرکت باشد و تالش براي یافتن گریزگاهی مناسب، آن را به ها) میهزینه
دهد. در این حالت شرکت ضعیف به صورت بنگاهی در اسارت یک یا دو مشتري قرار می

درصد وابستگی به معدودي خریداري قوي، براي خود اطمینان خاطري جهت 80-70قیمت 
کننده موتور اتومبیل در کند. شرکت صنعتی سیمون که یک تولیدادامه حیات کسب می

هایی که این نوع استراتژي را در پیش اي از شرکتتوان به عنوان نمونهآمریکا است را می
ون در اثر درماندگی و براي آنکه بتواند به عنوان اند، ذکر کرد. شرکت صنعتی سیمگرفته
کننده انحصاري موتورهاي مورد استفاده شرکت جنرال موتورز عمل کند، به آن شرکت تامین

هاي کارکنان را با مصاحبه و سایر هاي آنها را بازرسی و تواناییاجازه داد تا تجهیزات و حساب
داد دراز مدت خرید حدود موتورز نیز طی چند قرار، جنرال ها ارزشیابی کند. در مقابلآزمون

 ، شرکتدرصد از محصوالت شرکت سیمون را تضمین کرد. در حقیقت در این استراتژي80
 کند.زندگی ذلت بار را به امید بهبود اوضاع در آینده تحمل می
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 sell ou ) فروش3

 احتماال تنها گزینه پیش ساز نیست؛شرکتی که دو استراتژي قبلی نیز براي حیات آن کار
کار خود را بفروشد و خود ورویش پیدا کردن خریداري خواهد بود که تمام یا بخشی از کسب

 سازد.کار خارجورا از کسب

 Liquidation and bankruptc ) انحلــال و ورشکســتــگی4

د روي خو شرکتی که از طریق سه استراتژي قبلی همچنان ناموفق است، تنها گزینه پیش
انحالل و اعالم ورشکستگی است. انحالل داوطلبانه نسبت به ورشکستگی از مزیت رعایت 

مدیره به ، هیاتحقوق صاحبان سهام برخوردار است به این معنی که در استراتژي انحالل
، دیون شرکت را پرداخت کرده و در صورت باقی ماندن هاتدریج و از طریق فروش دارایی

هاي کنند، اما در استراتژي ورشکستگی، داراییبه سهامداران پرداخت میوجه اضافی، 
شود که ممکن است منافع سهامداران شرکت از طریق مراجع قانونی به فروش گذاشته می

 در قیاس با استراتژي انحالل به علت شرایط اضطراري، به خوبی رعایت نشود.

 هاي اجراي سیستم کنترل استراتژیک)هاي تابعه ( شیوههاي تعامل هلدینگ با شرکتسبک

بعه هاي تاشرکت هلدینگ یا شرکت مادر باید شیوه تعامل و سبک رفتاري خود را با شرکت
اي ه، نحوه تعامل با شرکتگیري کلی هلدینگسازد. در حقیقت بعد از تعیین جهت مشخص

یث مهم است که هاي تعامل هلدینگ از این حهاي باالیی دارد. شیوهتابعه از حساسیت
گیري کلی هاي تابعه و حرکت در راستاي جهتاطمینانی معقول از حسن انجام امور در شرکت

 هاي تابعه بدست آید.هلدینگ در شرکت

هاي تابعه از سه سبک مختلف ، ایجاد ارتباط و کنترل شرکتهاي هلدینگ براي تعاملشرکت
 استراتژیک و کنترل مالی ریزي استراتژیک، کنترلکنند: برنامهاستفاده می

در اینجا به اختصار به بررسی هرکدام به صورت جداگانه و در نهایت مقایسه آنها در یک 
 شود:جدول کلی پرداخته می

ریزي استراتژیک: در این شیوه تعامل، هلدینگ کامال به صورت متمرکز عمل سبک برنامه
ن هاي تابعه را نیز تدویراتژي شرکت، استکند و عالوه بر تدوین استراتژي کلی هلدینگمی
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 کارهايوگیرد و کسبهاي تابعه صورت نمیکند. در حقیقت تفویض اختیاري به شرکتمی
اساس استراتژي مدونی که هلدینگ براي آنها تهیه کرده است، حرکت کرده و تابعه باید بر

 گ با برگزاري جلساتگزارش عملکرد خود را به ستاد فرماندهی (هلدینگ) ارائه کنند. هلدین
هایی که از این متعدد بودجه و استراتژي، بر عملکرد اجراي استراتژي نظارت دارد. هلدینگ

کنند باید از مدیران و کارشناسانی در ستاد مرکزي بهره بگیرند که از شیوه استفاده می
ش ن روهاي تابعه برخوردار باشند. در ایهاي فعالیت شرکتتخصص بسیار باالیی در حوزه

قلمداد  کنندگان محضتابعه را بصورت اجرا هاي و شرکتthinkerهلدینگ خود را مغز متفکر 
کارهایی که جدید هستند و مدیریت آنها شناخت کافی وکند. این سبک تعامل براي کسبمی

 کریزي استراتژیک با سبوکارها ندارد، احتماال مناسب باشد. سبک برنامهاز شرایط کسب
 هاي رهبري مترادف است.دستوري یا آمرانه در تئوري

ند و کمتمرکز عمل میسبک کنترل مالی: در این شیوه تعامل، هلدینگ به صورت کامال غیر
شود. هاي تابعه به خودشان تفویض میامور مربوط به تدوین استراتژي شرکتتقریبا تمامی 
گیري کلی هلدینگ راستاي جهت هاي تابعه باید استراتژي خود را درالبته شرکت
 هاي هدایتی) تدوین کنند.(استراتژي

هاي ارند و از طریق بودجهمدت تاکید دآوري کوتاهمدیران هلدینگ در این شیوه بر سود
هاي بودجه متناسب با استراتژي طور مستمر نسبت به تحقق شاخصبهaction plan ساالنه

هاي سودآور آینده هاي تابعه برخی از فرصتشرکت نظارت دارند. در این حالت ممکن است
را با منافع کوتاه مدت مبادله کنند و حتی وسوسه استفاده از استراتژي سود را نیز داشته 

 باشند. 
دهد که مدیران هلدینگ اعتقاد بسیار قوي نسبت به تخصص و این شیوه تعامل نشان می

 هايهاي ستاد مرکزي را کمتر از مهارتمهارتهاي تابعه دارند یا اینکه مهارت مدیران شرکت
رادف هاي رهبري متدانند. سبک کنترل مالی با سبک تفویضی در تئوريهاي تابعه میشرکت
 است.

هاي سبک کنترل استراتژیک: ورود مبحث فازي به علم مدیریت موجب شده است که نگرش
به خود بگیرد. این سبک قطعی مدیریتی از حالت صفر یک خارج شده و شکل فازي و غیر
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ه گیرد. بتعامل، نه کامال دستوري و نه کامال تفویضی است، بلکه در بین این دو قرار می
 عبارتی حالت مشارکتی دارد. 

و به  تهاي تابعه با هم مشارکدر سبک کنترل استراتژیک، ستادي مرکزي هلدینگ و شرکت
 کنند. کار میصورت تیمی 

ها عامل، نگاه مدیران هلدینگ بر این فرض مبتنی است که مهارتدر حقیقت در این شیوه ت
زیع هاي تابعه تو، صرفا در ستاد مرکزي نیست بلکه در سراسر هلدینگ و شرکتهاو تخصص

ی گیري کلاساس جهتهاي تابعه شخصا استراتژي خود را برشده است. در این سبک شرکت
تعدد با ستاد مرکزي هلدینگ از استراتژي کنند و با برگزاري جلسات مهلدینگ تدوین می

 کنند.خود دفاع می

گیري کلی اساس جهتدر جلسات دفاعیه استراتژي، مدیران و کارشناسان هلدینگ بر
ها و پردازند و با اعالم دیدگاهوگو میهاي تابعه به بحث و گفتهلدینگ با نمایندگان شرکت

هاي تابعه را مورد تایید قرار نهادي شرکتنظرات خود در یک فضاي صمیمانه استراتژي پیش
دهند. البته برگزاري جلسات ممکن است چند جلسه طول بکشد. با تایید و تصویب می

هاي عملکردي خود را در کنند و گزارشهاي تابعه مبادرت به اجراي آن می، شرکتاستراتژي
ت ارزیابی و با حضور کنند که با تنظیم جلساحین اجراي استراتژي به هلدینگ ارائه می

هاي تابعه عملکرد ارزیابی و در صورت نیاز استراتژي بازنگري نمایندگان هلدینگ و شرکت
هاي شود این سبک تعامل مترادف با سبک مشارکتی در تئوريشود. چنان که مالحظه میمی

نشان داده شده  1رهبري است. خالصه مقایسه سه سبک تعاملی اخیر در جدول شماره 
 .است

هاي الزم به یاد آوري است که سبک کنترل استراتژیک از کاربرد بسیار باالیی در سطح شرکت
دهد، در این حالت احتمال هلدینگ برخوردار است و چنانچه مقایسه جدول نیز نشان می

کدام از توان هیچافزایی به مراتب بیشتري وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که نمیهم
ت ، ممکن استرین سبک معرفی کرد و براساس نگرش اقتضایی در مدیریتسه سبک را به

 سازمانی بر دیگري ارجحیت یابد.اساس شرایط محیطی ویک از سه سبک برهر

 



www.mohajer.tv 
28 

 ائتالف برندینگیک  –رنو نیسان 

 
 

-رنو ائتالف استراتژیک گران بورس و اهالی اقتصاد بنشینید، وقتی ازاگر پاي حرف تحلیل
کارلوس گوسن، پس از در  کنند کهکنند، معموالً به این نکته اشاره مینیسان صحبت می

 .اختیار گرفتن نیسان، عمالً این شرکت را از ورشکستگی قطعی نجات داد

هاي کارلوس گوسن را جستجو ها و مصاحبهگفتگوها و گزارش اما جالب اینجاست که اگر تمام
 .بینیدو مرور کنید، چنین تعبیرهایی را نمی

کند. گوسن، ي نیسان معرفی نکرده و نمیدهندهشرایطی، خود را نجات او هرگز و تحت هیچ
ر د هایی راها و موفقیتکند. حتی وقتی واقعیت، چنین صفتها اجتناب میاز این نوع صفت

 .کندمورد عملکرد او تایید می

 :در مورد او جالب باشد ژان ماري درو هايشاید شنیدن حرف

هر دو زنده و بالنده بمانند،  نیسان و رنو خواهددانست که اگر میکارلوس گوسن، خوب می
 .باید فرهنگ هر دو شرکت را حفظ کند

رسد، خستین نکاتی که به ذهن میزنیم، یکی از نحرف می ادغام استراتژیک معموالً وقتی از
 .هاي حاکمیتی و مدیریتی استادغام در الیه

 .اما کارلوس گوسن تالش کرد تا استقالل هر دو شرکت تا حد امکان حفظ شود

 :تاکید گوسن این بود

 
بدون از بین  نیسان این بود که این سه دستاورد را به صورت همزمان –ي رنو هنر مجموعه

 .به دست آورد از دو شرکت رفتن هویت هر یک

دهد: زمانی که گوسن این سبک را آغاز کرد منتقدان ژان ماري درو در ادامه توضیح می
 .زیادي وجود داشتند
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گران، خرید بیش از یک سوم سهام نیسان توسط رنو را یک اشتباه فاحش بعضی تحلیل
 .دانستندمی

 که به جاي اتحاد به سراغ ائتالف رفتهگروهی دیگر، معتقد بودند که با توجه به سبک گوسن (
توان انتظار و اصرار دارد استقالل هویت تا حد امکان حفظ شود) طی ده سال نخست هم، نمی

 .سودآوري داشت
 .میلیارد دالري رسید 2میلیارد دالري به سوددهی  6نیسان دقیقاً یک سال بعد، از ضرر 

کاسه شدن منابع دو شرکت کمک ، یکهادر عین حفظ هویت.حفظ هویت فقط یه شعار نبود
ي ضهنسبت به عر کرد که رنو نیسان بتواند نخستین خودروسازي باشد که در مقیاس انبوه،

 .خودروهاي الکتریکی اقدام کند

دهد: شاید شما از بیرون متوجه نشوید. اما من ده سال با هر دو ژان ماري درو ادامه می
 .امنیسان کار کردهام. البته بیشتر با شرکت کار کرده

شناسید، تازه به عمق تعادلی که بین دو مجموعه وجود دارد ها را از درون میوقتی شرکت
 .بریدپی می

را  اجتناب از غالب بودن ي همکاري که سیاستگوسن اصرار دارد که هر شرکت یا مجموعه
رت سوق پیدا کردن قدسو نیست، نباید همراه ائتالف باقی بماند. چون پذیرد یا با آن همنمی

به سمت یک هویت و ضعیف شدن هویت دیگر، در بلندمدت کل ائتالف را تضعیف خواهد 
 .کرد

 ساده نیست به رسمیت شناختن هویت و تعادل اثبات ادعاي

 .ي ائتالف فکر کنیدکافی است کمی به شرایط اولیه

 ي ورشکستگیآستانه ده و دررنو بخش قابل توجهی از سهام نیسان را خریده. نیسان زیان
 .بوده

طرف خیلی منطقی بود که در قرارداد، مرجع حل اختالف، دادگاهی در فرانسه یا کشور بی
 .دیگر باشد

کرایسلر (آمریکا)، چون دایملر دست اقتصادي باالتري  –ي دایملر (آلمان) در مورد رابطه
قانون آلمان باشد و این داشت، اصرار کرد که مرجع حل اختالف و قانون حاکم بر قرارداد، 

 .اتفاق هم افتاد
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به این شکل، مدیران و کارکنان نیسان، کمی اطمینان حاصل کردند که قرار نیست در دل 
 .ي دیگري حل شوندمجموعه

 :همچنین تعهد عجیب دیگري هم داد کارلوس گوسن

 ستعفا خواهدده بماند، او از رنو هم اگفت اگر نیسان در این ائتالف شکست بخورد و زیان 
 . داد

مدیر بیرونی و  خواست کارکنان نیسان مطمئن شوند که او براي نیسان یکاو می
 نیست.  خارجی

جالب اینجاست که در این تعامل، همیشه این رنو نبود که از نیسان محافظت و مراقبت 
ها یک مرجع در صنعت خودرو محسوب کرد. اتفاقاً نیسان خود در بسیاري از زمینهمی
 .شودیم

کند. گاهی نیسان باید مراقب باشد که تعادل در طول زمان، تغییر هم می تعامل دینامیک
 .تر نشودي رابطه به سمت نیسان سنگینحفظ شود و کفه

ژان ماري درو، خاطرات و تحلیل خود را از کارلوس گوسن و دو شرکت (که هر دو را از درون 
 :بردگونه به پایان میشناسد) اینمی

نباید فراموش کنیم که ما از افرادي که شبیه خودمان : گفتمی 2008وسن جایی در ژوئن گ
 .گیریمهستند، چیزهاي کمتري یاد می

 .این براي گوسن فقط یک شعار نیست

ترسد و گاهی آن را تهدید کنم [اروپا] از جهانی سازي میاي که من در آن زندگی میناحیه
سازي چقدر بازارهاي جدید و کنند که جهانیموش میبیند. مردم اروپا گاهی فرامی

 .هاي جدید براي آنها ایجاد کرده استفرصت

 .اما گوسن، یک شهروند جهانی است

المللی داشت. به شرط آنکه نخواهیم همه در هاي بزرگ بینتوان همکاريداند که میاو می
 .یک هویت حل شوند

یک از طرفین را حذف کند. موفق قرار نیست هیچ بیند. ازدواجاو ائتالف را مثل ازدواج می
 .اتفاقاً قرار است هر یک از طرفین بیش از گذشته حضور داشته باشند و دیده شوند

داشتیم از گوسن دعوت کردم و از مدیر بخش خالقیت  2008من در کنفرانسی که سال 
را از گوسن  خواستم در حضور جمع سواالتش کنند)شرکت (که سیصد نفر با او کار می

 .بپرسد
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  Diversityیا همان گونیگونه و تفاوت و نظر شما راجع به تنوع: یک سوال مهم این بود

 چیست؟

 :گوسن توضیح داد

کند و ادراك ها معنا پیدا میها و گوناگونیاین یک فکت است که واقعیت، در اثر تفاوت
 .شودمی

کند. اگر ي دیگر متمایز میاز ناحیهرنگ چیست؟ ویژگی رنگ در این است که یک ناحیه را 
 .این تمایز را نپسندیم، رنگ وجود ندارد

 .ها متمایز شده استشکل هندسی چیست؟ بخشی از فضا یا مکان، که از سایر بخش

مان را مان است که محیط اطرافها در محیط اطرافها فقط از طریق دیدن تفاوتما انسان
 .کنیمشناسیم و درك میمی

 .گوناگونی چیزي نیست که من یا شما آن را تایید یا رد کنیم تنوع و

 .ها از جهان بیرون استاین گوناگونی اساس درك ما انسان

 .سازي کنمکوشم همین دیدگاه را در محیط کسب و کار پیادهمن هم می

ها شباهت را ها گوناگونی را چندان دوست ندارند. انساناما فراموش نکنید که: انسان
 .ر دوست دارندبیشت

هاي مستقل و متفاوت چندان ساده نیست. ما دوست داریم دیگران کامالً مثل تحمل هویت
 .ما باشند. از خود ما باشند. شبیه ما فکر کنند. شبیه ما تصمیم بگیرند. دنیا را مانند ما ببینند
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 همکاري آیکیا و آدیداس در حوزه ورزش در خانه

 
 

روزهاي  تا کنون، هر سال در اوایل ماه ژوئن، رویداد 0142از سال   (IKEA)شرکت آیکیا
 .کندیا به بیان دیگر: طراحی مردمی) را برگزار می) طراحی دموکراتیک

هاي متعددي دارد؛ اما محور اصلی آن شاخه (Democratic Design) طراحی دموکراتیک بحث
 .استوار است ي طراحیکاهش هزینه بر

 .توانند از محصوالت داراي طراحی مناسب استفاده کنندبه شکلی که افراد بیشتري ب

ي دسترسی و فراگیر شدن ابزارها و امکانات که معموالً با عنوان البته کاهش هزینه
 .هاي متعددي مطرح بوده و هستشود، در زمینهدموکراتیزه شدن از آن یاد می

شبکه هاي  يجاد و توسعههاي بزرگ که خدمات مربوط به ای پلتفرم به عنوان مثال، بسیاري
ي دسترسی و کاهش هزینه دموکراتیک کردن رسانه کنند، مدعیرا ارائه می اجتماعی

 .هستند رسانه به

انفلوئنسرها و  ها ونگاران، وبالگ نویسآیکیا در این رویداد ساالنه، با دعوت از روزنامه
مندان به اطالع مردم و عالقهکند و هاي پیش روي خود را اعالم میافراد تأثیرگذار، برنامه

 .رساندمی

کنند، معموالً بخشی از رویداد را به اعالم هایی برگزار میبرندهایی که چنین برنامه
 .دهندهاي تجاري و استراتژیک اختصاص میهمکاري

 .ها ارائه کردامسال هم، مارکوس انگمن گزارشی از این همکاري
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 هاي همکاريتوانید به صفحهن جذاب است، میهاي آیکیا برایتااگر فهرست همکاري

(Collaborations) در سایت آیکیا مراجعه کنید. 

تواند جالب باشد، آغاز همکاري آدیداس و آیکیا ها میي این همکاريچه در میان همهاما آن
 .است

 همکاري آدیداس و آیکیا

رسانی به ي معرفی و اطالعهباره اطالعات زیادي منتشر نشده است. اما از نحوهنوز در این
رسد هنوز براي خود دو برند هم چندان شفاف نیست که قرار است دقیقاً چه نظر می
 .هایی بیفتداتفاق

 
هایی کلی از این دست مطرح شد که هر دو اي که این خبر اعالم شد، بیشتر حرفدر جلسه

ي دهد که روحیهان میشرکت به نوآوري باز اعتقاد دارند و سوابق هر دو شرکت هم نش
 .خوبی براي همکاري دارند

رسد هدف به نظر می –بر اساس اطالعات محدودي که ارائه شد  –اما در مجموع 
 .است بازار ورزش و نرمش در محیط خانه يتوسعه آدیداس

رسد این شوند و به نظر میسهم بزرگی از محصوالت آدیداس در بیرون خانه مصرف می
تواند مورد می ها فضاي بسیار بزرگی است کهکند داخل خانهس میشرکت اکنون احسا

 .برداري قرار گیرداستفاده و بهره

هاست شناخت از فضا و سبک زندگی انسان در این همکاري، آیکیا يشاید بتوان گفت آورده
گیرد و به را به کار می ي ورزشدانش و تخصص خود در حوزه و در مقابل، آدیداس هم

 .گذاردمیاشتراك 

 :ي آیکیا در این زمینه گفتنماینده

نام در باشگاه ي ثبتتر از هزینهواقعیت این است که تمرین و ورزش در خانه، بسیار ارزان
 .است

 .دهنداکثر مردم وقت کافی براي باشگاه ندارند و تمرین در خانه را ترجیح می

هاي تحقیقاتی متعددي ار است تیمچه مشخص است این است که آیکیا قربه هر حال، فعالً آن
ها حضور پیدا کند هاي آني مردم، در خانهرا در کشورهاي مختلف جهان فعال کرده و با اجازه

ورزش در  هایی براي ورود آدیداس به بازارِایده و با شناخت بهتر از افراد در سنین مختلف،
 .را جستجو کند خانه


