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 چکیده
در طول چهاردهه اخیر، خطرات ناشی از همکاری میان شرکا به دلیل وجود تعارض به عنوان عامل 

 هانآبه منزله عامل بیرونی بر روابط میان ی سیاسی، اقتصادی و حقوقی هابحراندرونی و تاثیری که 
ی تجاری بین المللی در نظر گرفته شده است. از آنجا هاشرکتگذارد، تهدیدی برای ادامه فعالیت یم

که این موارد غیر قابل پیش بینی و ناگهانی است، مدیریت خطر قبل از آغاز هر گونه مشارکت همانند 
درج شرط خروج و یا شروط محدود کننده در انتقال به عنوان فرآیند توسط سرمایه گذاران خارجی مورد 

این دلیل که عدم قطعیت و خطر، همراه جدایی ناپذیر هر گونه مشارکت از گیرد. به یماستفاده قرار 
شوند، هدف از این پژوهش، آگاهی نسبت به یمی ناشی از مشارکت انتفاعی محسوب هاشرکتجمله 

های آغاز همکاری و عامل ایجادی خروج که نقش موثری در نگارش قراردادها اعم از توافق نامه
باشد. از این رو سعی بر این شده است که با دید جامع به بررسی کلیه خطراتی یاساسنامه شرکت دارد، م

ناشی از تعارضات در امور داخلی شرکت و روابط میان شرکا و عوامل بیرونی که مربوط به حوادث خارج 
     از شرکت مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور میزبان است، پرداخته شود.
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   مقدمه
ی سیاسی، هابحرانهایی برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل افزایش ینگراندر طول چهار دهه اخیر 

شود، به وجود آمده است. از این موارد تحت یمحقوقی، بهداشتی و فرهنگی که منتج به بحران اقتصادی 
ی در ادامه یر منفتأثشود که عبارت است از وقوع حوادثی غیر قابل پیش بینی که دارای یمعنوان خطر یاد 

ی تجاری بین المللی بوده به نحوی که موانع زیادی را در حصول نتیجه به همراه دارد و هاشرکتفعالیت 
مع توسط رهاورد آن عدم قطعیت در بازار است. به همین دلیل این نوع مدیریت به عنوان فرآیندی جا

نماید یمسرمایه گذاران خارجی، اقدام به  شناسایی احتماالت، تحلیل و عکس العمل در برابر وقوع خطرات 
یس شرکت و همکاری در تأستوان آن را یک مهارت اصلی قبل از انعقاد قرارداد مشارکت به منظور یمو 

اد کند که باعث بهبود عملکرد ی جدیدی را ایجهافرصتتواند یمنظر گرفت. از این رو مدیریت خطر 
 جهانی تجارت شود. 

به دلیل این امر که به عنوان یک نهاد ی تجاری، همکاری ناشی از  مشارکت انتفاعی هاشرکتدر میان 
وردار شود، از اهمیت زیادی برخیمساختاری بین المللی در محیط چالش برانگیز فناوری و رقابتی محسوب 

است. این مشارکت عبارت است از همکاری میان دو یا چند شخص رقیب که به منظور نیل به اهداف، با 
ی خود اعم از سرمایه نقدی و غیر نقدی از جمله روش کار و مدیریت، فناوری جدید، هاآوردهاعطای 

شود. یمند و به دو دسته شرکتی و قراردادی تقسیم نماییمآموزش و تجربه، اقدام به شراکت با یکدیگر 
شود، یم هاآنعامل ایجادی و عنصر ابتدایی در هر دو مورد قرارداد است و آنچه که باعث تفاوت میان 

جهت آن است. جهت قرارداد در قسم نخست، ایجاد شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است که پس 
های یتفعالبه نسبت آن، سهامداران دارای حق کنترل نسبت به از تقویم آورده، میزان سهام مشخص و 

اقتصادی، حق دستیابی به اطالعات، حق جریان نقدی و حق خروج هستند. اما در مورد دوم  چنین اثری 
دکی توان با انیمو در قالب شرکت مدنی و مبتنی بر قرارداد است. این نوع از مشارکت را شود ینمحادث 

قانون برنامه پنجم توسعه دانست. آنچه  011ی اقتصادی با منافع مشترک مندرج در ماده هاگروهمسامحه 
 گیرد، مشارکت انتفاعی شرکتی )قسم نخست( است.یمدر این نوشتار مورد بررسی قرار 

ایجاد محدودیت در انتقال سهام و یا طی نمودن فرآیند خاص به منظور خروج که تحت عنوان شرط خروج 
به عنوان یک شرط قراردادی و از اقسام مدیریت خطر است که کمک به انسجام شرکت،  شود،یمیاد 

 به عنوان یکنماید. این امر یمیگانگی و وحدت میان شرکا به دلیل محدودیت در ورود اشخاص ثالث 
یی هایزیریندهای توسعه و رشد، برنامه فرآساختار کلی و فرآیند تجاری و حقوقی است که مشابه با سایر 

دهد. با این توضیح که مهمترین هدف و نیت مشارکت در یمرا در باب سرمایه گذاری و بازاریایی انجام 
قالب شرکت، حفظ یگانگی، انسجام، تداوم شرکت و جلوگیری از هر گونه رقابت نامنصفانه است که به 

ست م موارد در آینده نیدلیل افزایش عدم قطعیت و اندیشه محصور در مکان و زمان، امکان پیش بینی تما
نماید. از این رو در راستای یمهایی را قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری ایجاد ینگرانو همین امر 

ی پیش از انعقاد، قرارداد سهامداران و یا هانامهمدیریت خطر تاحد زیادی باید مواردی را در قالب توافق 
در نقل و انتقال و یا طی نمودن فرآیند خروج در نظر بگیرد حتی اساسنامه شرکت مبنی بر ایجاد محدودیت 

متفاوت است. به طور مثال شرط رولت روسی که بر مبنای هدف، تعداد شرکا و موضوع فعالیت 
هد دیم)خرید/فروش( که اختیار خرید سهم سهامدار دیگر و یا فروش سهم خود را با یک قیمت مشخص 
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ر ابتدا فروش سهام خود را به شریک خود پیشنهاد دهد و در صورت و یا حق اولویت که فروشنده باید د
یی است که تنها دارای دو هاشرکتعدم پذیرش از جانب او، توانایی فروش به اشخاص ثالث را دارد، در 

های دیگر از جمله شرط اختیار به خرید یا فروش و یا شرط الزام سهامدار خرد یتمحدودشریک باشد. اما 
گیرد که بیش از یمیی مورد استفاده قرار هاشرکتا شرط ورود سهامدار خرد بدون دعوت در به فروش و ی

 دو شریک با تعداد سهام متفاوت هستند.

دهد. امور قابل یمرخ 0خروج شرکا در نتیجه دو عامل قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی یا ناگهانی
به هدف خود رسیده و یا اینکه موعدی را برای اتمام  هاشرکتپیش بینی زمانی است که به طور کلی 

یجه موفق آمیز بودن همکاری نت 2حیات خود در اساسنامه تعیین کنند. این عامل با توجه به دیدگاه هدف،
شود. اما در صورتی که اتفاقاتی در طول یماست و منتج به اتمام فعالیت شرکت و آغاز عملیات تصفیه 

ه غیر قابل پیش بینی باشد، به نحوی که مانع از عملکرد شرکت شود، در قلمرو دوران همکاری رخ دهد ک
گیرد که منتهی به خروج یکی از شرکا و ادامه فعالیت شرکت توسط شریک یا شخص یمامور ناگهانی قرار 

باید (. این نوع رخداد را 9،2111شود )ماکینو و چانیمثالث و یا به طور کلی منجر به اتمام فعالیت شرکت 
ناشی از شکست و عدم دستیابی به اهداف دانست که به عنوان امر منفی در عملکرد همکاری محسوب 

 شود. یم
هایی برای سرمایه گذاران خارجی است و اقداماتی را به منظور پیشگیری از ینگرانآنچه که باعث ایجاد 

 گیرد.یمدهند، خطراتی است که در قلمرو نوع دوم قرار یموقوع آن انجام 
، به عنوان امری که احتمال وقوع آن در هاشرکتعی بر این شده است که دالیل خروج از س در این نوشتار
های بین المللی زیاد است و همین عامل باعث اهمیت دو چندان درج شروط محدود یگذارحوزه سرمایه 

ط به به دالیل درونی که مربوشود، مورد بررسی قرار گیرد. فصل نخست یمکننده در انتقال و خروج شرکا 
شود و پس از آن در فصل دوم از آنجا که شرکت در تماس با محیط یممحیط داخلی شرکت است، پرداخته 

بیرونی به منظور رشد و توسعه خود بوده و هرگونه تغییر در جامعه اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
    گیرد.یمد مطالعه قرار گذارد، دالیل خارجی موریمیر تأثدر آینده شرکت 

 

 بخش نخست. دالیل درونی
مطرح شد  5است. این واژه نخست توسط ریچارد فیوک 0شود، خطر همکارییمآنچه باعث ایجاد تعارض 

رسد، پرداخت. خطر همکاری ینمیی که در راستای همکاری ایجاد اما به نتیجه هاتالشکه به ارزیابی 
(. 2101و همکاران،  6برای شرکا که قادر به اتحاد میان خود نیستند )کاررعبارت است از خطر ایجاد شده 

 0و اجرای 8میان خود، تقسیم سود و زیان 1شود که مشکالتی از باب هماهنگییماین امر در مواردی ایجاد 
 ی شرکت به وجود آید.هانامهموافقت 

یجه نقض عدالت است. عدالت به نتشود، در یمبه طور کلی خطر همکاری که منجر به خروج از شرکت 
عنوان اساس تمام معامالت اقتصادی به ویژه در مواردی که اتحاد میان شرکا به دلیل عدم قطعیت محیط 

                                                                                                                             
1. Intentional and Unintentional Termination  
2. Goal Perspective 
3. Makino & Chan 
4. Collaboration Risk 
5. Richard Feiock 

6. Carr   
7. Coordination 
8. Division Problem 
9. Enforcement Problem 
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( اعتقاد دارد عدالت در شرکت 2118) 0شود. لوویمداخلی و خارجی در معرض خطر قرار گیرد، محسوب 
ان شرکا و ی میرفتارهایندها، فرآی همانند کنترل هایی است که بر عناصر ساختاریریگدر نتیجه تصمیم 

ی مالی و ساختاری شرکت تاکید دارد و مرکز اصلی آن رعایت انصاف به عملکردها، هاآنرابطه میان 
معنای بی طرفی، شفافیت، رعایت اخالق و صحیح بودن تصمیمات مطابق با قرارداد ابتدایی است. بر همین 

 کند. یمتقسیم  0فرآیندی و 9، توزیعی2تعاملیاساس عدالت را به سه دسته 
لت ها تاکید دارد. این نوع از عدایریگی شرکا در عملکرد روزمره شرکت و تصمیم رفتارهاعدالت تعاملی به 

هایی صهیخصتوان وسعت رفتار میان اشخاص و تبادل اطالعات دانست که باید منصفانه باشد و به یمرا 
به کار برده  0086در سال  5کند. اولین بار این واژه توسط بیس و مواگیمز چون احترام و صداقت، تمرک

ی انندهکشد. از نظر ایشان ، زمانی که طرفین نسبت به یکدیگر با حساسیت رفتار کنند و توضیحات قانع 
شود و نتیجه آن شفافیت وارتباط یمبرای اعمال و تصمیمات خود داشته باشند، عدالت تعاملی محقق 

توان عدالت یم(. بنابراین باتوجه به مطالب فوق 6،2116ویه در تبادل اطالعات میان طرفین است )لوودوس
و  کنند و اساس آن انصاف، اعتمادیمتعاملی را شان و احترامی دانست که شرکا نسبت به یکدیگر اعمال 

 ی رفتاری است. هاارزشی اجتماعی و هنجارهارعایت 
ست که در ارتباط با تقسیم سود و زیان، در جهت پیشبرد وضعیت اقتصادی، نوع دیگر، عدالت توزیعی ا

(. عنصر اساسی این نوع عدالت، تقویت همکاری و تبادل 1،2116اجتماعی و روانی شرکت است )لوو
توان این نوع عدالت را به عنوان یکی یماجتماعی در جهت رسیدن به اهداف شرکت است و بر این مبنا 

دانست. به موجب این نظریه، در صورتی که شرکا اعتقاد براین امر داشته باشند که  8انصاف از اقسام نظریه
در شرکت است، تمایل به ادامه همکاری دارند. در غیر  هاآندریافت سود، متناسب با حضور فعاالنه 

ر است و گهایی دارند که علیه شریک دییتفعالاینصورت با مشاهده تقسیم غیر عادالنه، سعی در انجام 
شود. به یمطلبانه ی فرصترفتارهااین امر منجر به تعارض، ایجاد بی ثباتی در شرکت و در نتیجه افزایش 

 نامهنباشد، راه انحراف از موافقت هاآنعبارت دیگر، زمانی که تقسیم سود میان شرکا، متناسب با نقش 
یابد که این امر موجب عدم اعتماد در یمی خطرناک و فرصت طلبی افزایش رفتارهاشود و یمابتدایی باز 

شود. قابل ذکر است تمرکز اصلی این عدالت در همکاری بین المللی، ارزشگذاری یمهمکاری میان شرکا 
(. از این رو وجود این نوع عدالت در 0،2116برای کار گروهی اعم از تصمیم گیری و مشارکت است )لوو

با شفافیت  هاآنت همدیگر را پشتیبانی و تبادل اطالعات میان شود شرکا عملکرد و مدیرییمشرکت باعث 
 کامل صورت گیرد. 

مشترک و خصوصی تقسیم  دسته(در راستای عدالت توزیعی، سود را به دو 2105) و همکاران 01ارسالن
یجه ارزش ایجاد شده ناشی از همکاری میان طرفین و سود خصوصی ناشی از نتکنند. سود مشترک در یم

شرکا است. زمانی که سود مشترک نسبت به سود خصوصی افزایش یابد و براساس  جانبههای یک یتفعال
توان قائل به همکاری میان شرکا و تحقق عدالت شد. اما در یمسهام و مالکیت طرفین تقسیم شود، 

ایت ضگردد. در نتیجه عدالت غیر توزیعی، باعث آسیب به ریمصورتی که امر بر عکس باشد، عدالت نقض 

                                                                                                                             
1. Luo 
2. Interactive Justice 
3. Distribution Justice 
4. Procedural Justice 
5. Bies and Moag 

6. Luo 
7. Luo 
8. Equity Theory 
9. Luo 
10. Arsalan 
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و روابط اجتماعی شده و شرکا با نظر بر این وضعیت، تعهدات خود را کاهش و در نتیجه تعارض قالب 
ی تجاری ایاالت متحده آمریکا در نظر گرفته هاشرکتقانون مدل  00.91شود. این عدالت در بخش یم

، به عدی گرایانه نمایندی ترفتارهاشده است. به موجب آن در صورتی که مدیران و یا سایر شرکا اقدام به 
ه تواند بیمنحوی که باعث نقض انتظارات متعارف شرکای دیگر از جمله سهامداران خرد شود، شرکت 

   موجب حکم دادگاه منحل شود.
شود، عدالت فرآیندی است. این نوع عدالت یمعدالت دیگر که عدم رعایت آن باعث ایجاد خطر همکاری 

و عکس العمل  رفتارهاها که شامل یریگعبارت است از رعایت انصاف در امور روزمره به ویژه تصمیم 
شود که تصمیمات و اعمال در شرکت عادالنه و یم(. این عدالت زمانی محقق 2110، 0شرکا است )لوو

د اصلی این نوع عدالت است که تفسیر این مورد نیز به دلیل بدون هرگونه تبعیض باشد. شفافیت از موار
 شود.یم هاآنفاصله فرهنگی میان شرکا، منجر به ایجاد تعارض میان 

توان اعتقاد بر این امر داشت که عدالت فرایندی، به این دلیل که منجر به اتحاد یمبا توجه به موارد فوق  
اداری شرکت و غیر مستقیم روی نتایج مالی دارد و با افزایش  یر مستقیم در امورتأثشود، یممیان شرکا 

ی ناشی از هاارزشو  هنجارهاعدالت فرآیندی، تعهد و وفاداری نسبت به شرکت افزایش و تعادل میان 
ا ی بین المللی شده و تفاوت میان شرکهنجارهاشود. از این رو باعث تقویت یمفرهنگ میان طرفین ایجاد 

 (.2،2118وویابد )لیمکاهش 
گیرد. یمنرسد و هیچ گاه فرآیند خروج صورت یمدر نتیجه، با رعایت عدالت سه گانه، شرکت به موفقیت 

مگر آنکه به دلیل رسیدن به اهداف خود، فعالیت شرکت به اتمام برسد. اما با عدم رعایت موارد مذکور، 
قرار  9یز مورد توجه نظریه سازمانیشود. این امر نیمخطر همکاری افزایش و تعارض میان شرکا محقق 

گرفته است. از دیدگاه این نظریه، شرکت به عنوان یک سیستم اجتماعی است که شرکا دارای هدف 
 را تشویق به قبول تعهد در راستای همکاری هاآندارند. همین امر  مؤثرمشترک هستند و با یکدیگر ارتباط 

امر طبیعی و غیر قابل اجتناب در تمام روابط است، میزان کند. اما از آنجا که تعارض به عنوان یک یم
 باالیی از اتمام فعالیت شرکت و خروج شرکا به دلیل همین امر است. 

ی بیان شده تا حد زیادی شود، وجود یک حاکمیت هاعدالتتواند باعث تحقق یمین عاملی که ترمهم
رتباط یندهایی که در افرآشرکتی قوی و در نظر گرفتن آن در قانون است. این نوع حاکمیت عبارت است از 

با اداره و کنترل شرکت با توجه به عرف، قانون و نوع شرکت بوده که منجر به توازن حقوق ذینفعان درگیر 
ل اصول حاکم بر آن که شامل اصل حمایت از سهامداران و ذینفعان، مسئولیت شود و به دلییمدر شرکت 

ر سایو جلوگیری از نقض حقوق هیات مدیره و اصل شفافیت است، سهامداران و مدیران را وادار به رفاه 
   .نمایدیمذینفعان که زمینه برای ایجاد تعارض است، 

ای اولویت متفاوت باشند و نسبت به امور اصلی دلیل اصلی ایجاد تعارض، هنگامی است که شرکا دار
گیرد. مطابق با نظریات جدید، هر چند تعارض به عنوان یک امر طبیعی و سالم ینمشرکت. اجماع صورت 

شارکت نمایند. از آنجا که در میمشود اما نظریات سنتی بیشتر تاکید بر جنبه منفی آن یمدر نظرگرفته 
ی متفاوت هستند، نگاه سنتی بر نگاه مدرن غلبه دارد و تعارض باعث هابرنامهانتفاعی شرکا دارای اهداف و 

  شود. یمشکست مشارکت انتفاعی و در نتیجه خروج شرکا 

                                                                                                                             
1. Luo 
2. Luo 

3. Organizational Perspective  
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 9و تعارض آشکار 2( تعارض میان شرکا را به دو دسته تعارض درونی و یا پنهان0000و همکاران ) 0هنارت
کند. تعارض پنهان که شرکا در ابتدا از وجود آن آگاه نیستند و در صورتی که به موجب مذاکرات یمتقسیم 

 شودیم 0مؤثرپیش از قرارداد و ابتدایی شرکت حل نشود، تبدیل به تعارض  مرحلهطرفین در 
حتی در  هترین نوع تعارض است کییابتداباتوجه به تقسیم بندی و موارد آن، تعارض در اهداف به عنوان 

آیند به طور معمول یمیی که در فرآیند همکاری به وجود هاتعارضمرحله پیش از قرارداد وجود دارد. اما 
یجه رقابت برای دستیابی به منابع کمیاب، میل به خودکامگی، عدم اتحاد میان شرکا و فقدان شفافیت نتدر 

ی ناشی از هاشرکتو به ویژه  هاکتشراست. در ذیل به عوامل به وجود آمدن تعارض میان شرکا در 
 شود: یممشارکت انتفاعی اشاره 

 

 ی فرهنگیهاتفاوتفصل نخست. 
ی ارتباط، ساختار قدرت و حتی انتظارات هاروشزمانی که شرکا دارای فرهنگ سازمانی متفاوتی باشند،  

آید یمطرفین متفاوت است. از این رو به دلیل عدم درک یکدیگر، زمینه برای ایجاد تعارض به وجود 
 (.2102و همکاران، 5پور)دامان

ها و اعتقادات یک گروه بوده و باعث یشگرا، هاسنتفرهنگ به دو دسته فرهنگ شخصی که شامل 
ت و اس هافرضشود و فرهنگ عمومی به عنوان الگویی از پیش یماز یکدیگر  هاگروهتفکیک اعضای 

ید، نمایمگروه برای مواجه با مشکالت خود در جهت انطباق با محیط بیرون و دستیابی به اتحاد آماده 
 یدر آن نقش دارد، دانست و برا هاارزشتوان آن را به عنوان سیستمی که یمشود. از این رو یمتقسیم 

آن دو عملکرد اصلی قائل شد. نخست، حل مشکالت ناشی از انطباق با محیط بیرون که به معنای درک 
یدهای محیط بیرون است و دیگری، حل مشکالت ناشی از یکپارچگی در محیط داخل که تهدو پاسخ به 

اران، و همک شود )صفردوستیم رفتارهابر این اساس در صورت نبود قانون و مقررات صریح، باعث هدایت 
0905 .) 

ت شود، ناشی از تفاویمی فرهنگی که از آن تحت عنوان تصادف یا جنگ فرهنگی یاد هاتفاوتاز این رو 
ی ارتباطی، ساختار قدرت و انتظارات طرفین هاروشدر ارکان شناختی و هنجاری است و منجر به تفاوت در 

ها از جمله خروج یبآسهای ناشی از همکاری و صرف زمان و سایر ینههزشود. عالوه بر آن، افزایش یم
ود شیم، سوء تفاهم و انتظارت غیر واقعی هاچالشرا به همراه دارد. همچنین فرهنگ متفاوت باعث ایجاد 

 یندها وفرآیر زیادی بر سرمایه انسانی، تأثآورد و همین امر یمکه تعارض در رفتار و اهداف را به وجود 
       گذارد.یممراودات کاری 

  

 :انددهکر( در فرآیند یکسانی فرهنگ میان شرکا، چهار امر را پیش بینی 0001) 6بارکما و ورملون
 گیرد. یمشریک، فرهنگ خود را رها و فرهنگ شریک دیگر را  1انطباق: -0
 نماید. یمشریک اصرار به فرهنگ خود دارد و فرهنگ شریک مقابل را رد  8جدایی: -2
 گذارد. یمشریک فرهنگ خود را حفظ و به فرهنگ شریک دیگر احترام  0یکپارچگی: -9

                                                                                                                             
1. Hennart 
2. Latent Conflict 
3. Manifest Conflict 
4. Affective Conflict 
5. Damanpour 

6. Barkema&Vermeulen 
7. Assimilation 
8. Separation 
9. Integration 
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   شریک نه به فرهنگ خود اعتقاد دارد و نه به فرهنگ شریک خود. 0حاشیه سازی: -0

در میان موارد یاد شده، تنها یکپارچگی و انطباق است که موجب موفقیت شرکت شده و دو مورد دیگر 
   کند. یمزمینه را برای ایجاد تعارض و متعاقب آن خروج فراهم 

    

  2انیتوان به عدالت سازمیمدر ارتباط با سوء تفاهم و تفسیر متفاوت که ناشی از تفاوت فرهنگی است 
اشاره کرد. این نوع عدالت، تمرکز بر درک شرکا و کارمندان از انصاف دارد و یکی از مهمترین مواردی که 

انصاف  یهاارزشه ممکن است گذارد، فرهنگ ملی هر منطقه است. با این توضیح که اگر چیمیر بر آن تأث
ی فرهنگی متفاوت، باعث ایجاد درک هنجارهاکلی و یکسان باشد، اما معنای آن متفاوت است و در نتیجه 

 (.2111و همکاران،  9شود )ریتلیممتفاوت نسبت به آن 
ست که ( به عنوان قویترین معیاری ا0081) 0در ارزیابی و میزان تفاوت فرهنگی میان شرکا معیار هافستد

کیک داند که باعث تفیمگیرد. هافستد فرهنگ را به عنوان یک برنامه جمعی در ذهن یممورد استفاده قرار 
داند که اعتقاد یمی فرهنگی  را به قدری مهم هاارزششود و وجود یماعضاء یک گروه از اعضای دیگری 

فرهنگی در سازمان دارای ارزش ی هاارزششغل خود، بلکه به دلیل آوردن  واسطهدارد مدیران نه به 
با تاکید بر تقسیم قدرت و  5اختیار و قدرت فاصله -0: هستند. بر این اساس، چند شاخص را که شامل

که در ارتباط با میزان  6اجتناب از عدم قطعیت -2. خود جامعهاختیارات اشخاص به صورت برابر یا نابرابر در 
فردگرایی یا  -9. یارهای رفتاری و قوانین و مقررات استمعس ابهام در جامعه و کاهش این موقعیت براسا

ی هاسرنوشتدانند و یمکه تاکید براین امر دارد که مردم یک جامعه خود را داخل در یک گروه  1جمع گرایی
فرهنگ که تمرکز بر صفاتی چون روحیه  8زنانه یا مردانه بودن -0. مهم است یا خیر هاآنآن گروه برای 

تعادل و مراقبتی، اهمیت واقعیت یا احساسات، تمایل بر مدیریت یا تاکید بر بشر و مذهب است،  رقابتی یا
 کند. یمفاصله فرهنگی میان شرکا را مشخص 

یارهای بیان شده زیاد باشد، تعارض و تصادف فرهنگی ایجاد معاز این رو هرچه تفاوت فرهنگی با توجه به 
 0و هرچه فاصله کمتر باشد، به دلیل ایجاد یک فرهنگ سازمانیشود که مانع از موفقیت شرکت است یم

یر بر تفکر، تأثی مشترک میان سهامداران که هاارزشی از اعتقادات و امجموعهکه عبارت است از 
(، احتمال موفقیت در دستیابی به 2100، 01نماید )ابوذرگایماحساسات و عملکرد فعالین مختلف در شرکت 

    شود.یماهداف بیشتر 

ی خارجی به منظور هاشرکتی ایرانی و هاشرکتاز این رو مهمترین مسئله در ایجاد همکاری میان 
شود، استفاده از معیار پیش گفته به منظور بررسی یمیی که منجر به خروج هاتعارضجلوگیری از هر گونه 

                                                                                                                             
1. Marginalization 
2. Organizational Justice 
3. Reithel 

ی فرهنگی میان اعضا در شرکت ماشین آالت هاتفاوتدر اجرای تحقیفات وسیع با  موضوع  0019تا  0061. این معیار توسط گیریت هافتسد در سالهای 0
به مرور زمان  هافرهنگگیرد. او معتقد بود که یمالب نظریه با عنوان  ابعاد فرهنگی هافتسد مورد استفاده قرار تجاری بین المللی صورت گرفت که  امروزه در ق

 شوند که در ارتباط با رفتارهای اشخاص هستند. یمتبدیل به ارزش 
5. Power Distance 
6. Uncertainty Avoidance 
7. Individualism and Collectivism 
8. Masculinity or Femininity 
9. Organizational Culture 
10. Abuzarqa 
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های تحصیل هدف از مشارکت را برآورده ینهزممطابقت و یا نزدیکی فرهنگی میان دو شریک است که 
   کند.یم
 

 فصل دوم. مشکالت ناشی از انتقال فناوری، دانش و قدرت یادگیری
بر تکمیل  المللی، عالوهی ناشی از مشارکت انتفاعی بینهاشرکتیکی از دالیل تشکیل شرکت به ویژه 

منابع، مشارکت و تقسیم سود و زیان، فقدان دانش و تجربه شرکای خارجی نسبت به کانال توزیع، فرهنگ 
و قوانین و مقررات شرکت میزبان و فقدان دانش شریک داخلی نسبت به فناوری و تجربه مدیریتی است 

ارتباط میان شرکا، دانش و فناوری منتقل و که با استفاده از مشارکت انتفاعی به عنوان یک پل برای 
یابد. از این رو هدف اصلی، یادگیری هر شریک از شریک دیگر است. یمتوانایی شرکا در یادگیری افزایش 

داند که باعث همکاری یم( مشارکت انتفاعی را با ازدواج میان اشخاص مشابه 2101)0در این باب، زوو
ندهایی یفرآکنند، به دنبال قواعد خاص و یمفرهنگ یکدیگر را اتخاذ  میان زوجین شده و عالوه بر اینکه

در ارتباط با تحصیل فرزندان و توسعه دانش جدید هستند. منظور از فرزند مشترک نیز شرکت ناشی از این 
   مشارکت است.

ل دانش به عنوان یک مهارت یادگیری است که اشخاص با تشکی 2به موجب دیدگاه یادگیری سازمانی،
شود. از این رو این نوع اتحاد میان شرکا باید موقعیتی را ایجاد کند یمشرکت، باعث افزایش عملکرد آن 

که یادگیری و توسعه مداوم را به همراه داشته باشد. بدون شک در محیط پیچیده و غیر قطعی که در 
ت به ن هرگونه تعصب نسبمشارکت انتفاعی غالب است، شرکت نیازمند این امر است تا با ذهن باز و بدو

دانش خود، به دنبال نوآوری، علم جدید، یادگیری و ایفای نقش در بازار رقابتی باشد. بنابراین با توجه به 
ی ناشی از مشارکت انتفاعی به عنوان یک هاشرکت هاآنبه طور کلی و در میان  هاشرکتاین موارد، 

آورند و همین عامل یمیادگیری میان شرکا را فراهم  ساختار با ایجاد ارتباط اجتماعی، انتقال دانش و
و تجربیات و دوم، اتحاد ساختاری که شامل اجرای فناوری،  هامهارتنخست زمینه ساز یادگیری دانش، 

کند. اتحادی که میان رقبا یمخارجی است را ایجاد انتقال آن و مدیریت و علم و دانش نسبت به محیط 
شود. در یمتقسیم  0و اتحاد تجاری 9گیرد به دو دسته اتحاد یادگیرییمورت در قالب مشارکت انتفاعی ص

اتحاد یادگیری، هدف آموختن و دستیابی به دانش و مهارت شریک و یا توسعه دانش موجود است. در 
(. با توجه به آماج 2112 ،5صورتی که در اتحاد تجاری، غایت افزایش و تکمیل دارایی و منابع است )نیلسن

و موضوع شرکت و شرکا، اولویت این دو نوع اتحاد متفاوت است. در مواردی که موضوع شرکت بهره 
ی تجاری وجود دارد. هاشرکتبرداری و تولید باشد، اتحاد تجاری در اولویت است و این امر در میان اکثر 

به عنوان مهمترین امر در تشکیل شرکت اما زمانی که هدف اکتشافی است، یادگیری و ایجاد دانش 
ه های جدید است. بیتظرفشود و مقصود، ایجاد یگانگی میان طرفین برای ایجاد و توسعه یممحسوب 

 شود که طرفین پذیرای دانشیمعبارت دیگر، یادگیری در امر اکتشافی به عنوان مهمترین امر محسوب 
    است. از مشارکت انتفاعی بیشتری ناشی هاشرکتجدید هستند. این نوع اتحاد در 

                                                                                                                             
1. Zou 
2. Organizational Learning Theory 
3. Learning Alliance 
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یی که دارای هدف اکتشافی هستند، با پیچیدگی و عدم اطمینان هاشرکتبر اساس تقسیم بندی یاد شده، 
ت، بهره برداری اس هاآنیی که موضوع هاشرکتشود نسبت به یمبیشتری مواجه است و همین امر باعث 

از طرف دیگر، با توجه به اینکه این نوع اتحاد زمان  با فرصت طلبی بیشتری از جانب شرکا مواجه شود.
(. 2108و همکاران،  0بیشتری تا حصول نتیجه را به دنبال دارد، خروج شرکا در آن بیشتر است )کونلی

یجه ترکیب منابع از لحاظ مالی و انسانی به وجود نتبیان شد، مشارکت انتفاعی در  بارهاهمانگونه که 
آید. زمانی که طرفین دارای دانش متفاوت باشند، نتایج منفی بیشتری را در پی دارد. با این توضیح که یم

نیز مشارکت را  2گیرند، خطر ناشی از عدم آشنایییمعالوه بر این که در معرض مخاطرات اخالقی قرار 
حیط کشور ه ویژه نسبت به مکند و این خطر بیشتر نسبت به ارکان هنجاری، شناختی و فناوری بیمتهدید 

  (.2112، 9میزبان است )کارلین
 هاآندر نتیجه، از آنجا که شرکا هرکدام دارای سرمایه خود هستند و در عالم خارج رقیب یکدیگر، میان 

یک نوع نابرابری اطالعاتی وجود دارد که به دلیل فقدان اعتماد، تمایل به انتقال دانش خود را ندارد و از 
ایجاد که همین امر باعث تفاوت در  هاآنیه ابتدایی، عدم تعادل میان سرمابا توجه به میزان  طرف دیگر

به ویژه  هاشرکت(. در مراحل ابتدایی 0،2101شود )زوویمبه یکدیگر  هاآنمیزان استقالل و یا وابستگی 
ر ایجاد که پس ه یکدیگمشارکت انتفاعی، به دلیل فرآیند یادگیری و انتقال دانش، وابستگی میان شرکا ب

از کسب دانش و اتمام فرآیند یادگیری از یکدیگر، تعارض آشکار و شریکی که دارای استقالل بیشتر باشد، 
نماید. یمشود و تصمیماتی که برای خود به جای نفع شرکت در اولویت است را اتخاذ یمدارای قدرت بیشتر 

گیرد یمکند و این عمل در قلمرو فرصت طلبی قرار یم عمل 5از این رو بر خالف دیدگاه رفتاری ساختاری
نماید یمشود. دیدگاه یاد شده بر موقعیت رقابتی شرکت تمرکز یمکه در نهایت منجر به خروج از شرکت 

 یر بر موقعیت رقابتی و سودآوری شرکت دارد. تأثو تاکید بر این امر دارد که تصمیمات شرکا 
شرکا که دانش شریک دیگر را به طور کامل آموخته است، به طور معمول عالوه بر مشکالت فوق، یکی از 

تمایلی به ادامه همکاری ندارد و با خروج از شرکت به طور آشکار و یا در نهان، اقدام به ایجاد یک تجارت 
نماید. در واقع یادگیری توسط شرکا از یکدیگر با سوء نیت همراه یممستقل در راستای تجارت شرکت 

 1کند. این اقدام اگر چه به موجب شرط دیوار چینیم 6که آنرا تبدیل به یادگیری رقابتی میان شرکابوده 
توان وجود این شرط را مانع سونیت شریک دانست. به ویژه اینکه ینمی غربی ممنوع است اما کشورهادر 

 در بسیاری از موارد به دلیل نهان بودن این اقدام، اثبات آن غیر ممکن است.
المللی و مشکالت ناشی از آن وجود دارد، وضعیت زمینه انتقال فناوری در بعد بین اما مانع مهمی که در

شود و یمقوانین و مقررات کشور میزبان است. قوانین ضعیف و یا یگانه منجر به حقوق مالکیت نا امن 
در  تواندیام حقوق مالکیتی نمهیچ نظگذارد. از این رو یمهای اقتصادی یتفعالاثرات نامطلوب و منفی بر 

ود هر گونه قدرتمند بدون وج بلکه استقرار حقوق مالکیت نیازمند نظام حقوقی و قضایی .ء عملیاتی شودالخ
این مهم با الزام به انجام تکالیف  .را فراهم کند هاییاست که امکان مبادله دارا مغایرت با قوانین جهانی

هانی به ویژه سازمان تجارت جهانی، اعضا متعهد به انجام آن ی جهاسازمانخاص که با عضویت در 
به معنای عدم تنظیم مقررات و حذف تدریجی  8یابد. یکی از این تکالیف، مقررات زدایییمشوند، تحقق یم
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(. این امر منجر به تسهیل در 0906 های اقتصادی توسط دولت است )اشراقی و اسالمی،یتفعالکنترل 
ت. از ی اقتصادی و سیاسی اسهانظامدید به عرصه رقابت، هماهنگی و یکنواختی بیشتر ی جهابنگاهورود 

این رو پیش از الحاق به سازمان تجارت جهانی باید اقدام به تصویب و یا اصالح قوانین مطابق با مقررات 
 المللی با توجه به مصلحت و رفاه عموم نمود.های بینیونکنوانسو 
 

 مدیریتیعملکرد فصل سوم. 

شرکت، بعد از تشکیل آن بستگی به توانایی شرکا در همکاری دارد. این امر مانند سایر موارد،  مؤثرمدیریت 
د، شویمشود. از آنجا که شرکت به عنوان یک سیستم اجتماعی محسوب یمایجاد  هاآنبا اتحاد میان 

ها و حل تعارضات یریگ، تصمیم ، نظارت بر اعمالمؤثراساس آن، ارتباط و هدف مشترک برای مدیریت 
ی انتفاعی که موضوع آن تجاری سازی هامشارکت(. مدیریت دانش در 2102و همکاران،  0پوراست )دامان

دانش است، به دلیل دستیابی مزایای رقابتی، از اهمیت بیشتری برخوردار است و آنچه که منجر به تعارض 
مدیریت است که بی  نحوهشود، تفاوت در اهداف، منافع و فرهنگ شرکتی، ساختارهای متفاوت در یم

 آورد. یمثباتی را به ارمغان 
از آنجا که مدیریت شرکت، تصمیم گیری و اجرای امور روزمره شرکت را به عهده دارد و به عنوان توانایی 

 هاارزشاص، تجارب قبلی و با در نظرگرفتن شود و براساس مهارت، دانش اشخیممحسوب  2عملکردی
آید، احتمال تفاوت و ایجاد تعارض زیاد است. از طرف دیگر به دلیل وجود ساختار یمو هنجارها بدست 

مدیریتی متفاوت که بر مبنای میزان سهام مالکیت مشترک و کنترل است، به عنوان الگویی برای تقسیم 
. از این رو هر شریک که به عنوان سهامدار اکثریت و یا دارای شودیمقدرت میان شرکا در نظرگرفته 

تری باشد، تاثیرگذاری بیشتری را دارا است. بر این اساس، نتیجه چنین نابرابری یقو 9یامعاملهقدرت 
تبدیل شرکت به محیطی غیر قابل تحمل برای شریک دیگر است که در نهایت زمینه برای خروج از شرکت 

 د. آوریمرا فراهم 
که شامل تفاوت در  5( تعارض در مدیریت را به دو دسته تعارض در رابطه2119) 0دروو و وینگارت

یرنده برگکه در  6های شخصی است و تعارض در وظایفو استایل هاارزشهای سیاسی و اقتصادی، یتاولو
ه در تفاوت و هرآنچه کها، اعتقادات و تفسیرهای میاستستفاوت در اعتقاد مدیران مبنی بر توزیع منابع، 

کنند. با توجه به این امر که یمبه عنوان مسائل روزمره تیم مدیریتی است، تقسیم  هاآنحدود وظایف 
های متفاوتی را ارائه و یدگاهدشرکا دارای دانش، اطالعات و منابع متفاوتی هستند که بر اساس آن 

ل نتیجه است و محیط مخربی را برای شرکت ایجاد مانع از حصو هاتفاوتکنند، این یمتصمیماتی را اتخاذ 
ی هاضاوتقین اثر این تعارض بحث سوء تفسیر است. ترمهمشود. یمکه زمینه ساز خروج شرکا از شرکت 

ی متفاوت باعث نادیده انگاشته شدن ساختارهاو  هانقشی فکری، انتظارات، هامدلشخصی به دلیل وجود 
   (.2105 ،1شود )هانسنیمحقایق و عدم توجه به اعتقادات و درک شریک دیگر 

 شود. تعارض عمودی زمانییمعمودی و افقی تقسیم  دستهقابل ذکر است تعارض بین سازمانی به دو 
هنگامی است که تعارض افتد اما افقی است که اختالف میان اشخاص در یک سلسله مراتب اتفاق می
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بندی، تعارض میان مدیران در . بر اساس این تقسیم)2109 ،0میان اشخاص در یک سطح باشد )تاخور
گیرد. از طرف دیگر تعارض ارزشی زمانی رخ یمقرار  2دسته تعارض بین سازمانی و ارزشی از نوع افقی

وت در زندگی هستند که نتیجه آن، ی متفاهاارزشو  هاراهدهد که اشخاص فعال در شرکت، دارای یم
    شود.یمدر مدیریت است،  مؤثرکه  عملکردهاو  رفتارهاارزیابی  نحوهیارها، معتفاوت در 

 

  3تعارض در اهداففصل چهارم. 
دستیابی به فناوری، دانش و فروش محصوالت که سودآوری برای شرکت را به همراه دارد، به عنوان کلید 

شود. به نحوی که فقدان یکپارچگی و چندگانگی در آن، از موارد اصلی یمو هدف نهایی شراکت محسوب 
اط با م توافق در ارتبکه در قبل مطرح شد، عد هاتعارضایجاد تعارض است. به همین دلیل، همانند بیشتر 

م درک یجه نیاز متفاوت و عدنتموضوعات اساسی و تفاوت در اولویت شرکا و حتی انتظارات متفاوتی که در 
  شود.یمیکدیگر است، باعث چندگانگی و تفاوت اهداف با شریک دیگر و حتی با اهداف شرکت 

مهمترین امری است که  0تعهد نگرشیشود، یمدر میان اهداف متفاوت که باعث ایجاد تعهدات سازمانی 
گردد. این تعهد به میزان احترام شرکا به یممانع از ایجاد تعارض در اهداف به خصوص با اهداف شرکت 

ی یکدیگر و شرکت بوده و مبنای آن، قرارداد ابتدایی شرکت است که شرکا را ملزم به هاارزشاهداف و 
 داند:یم( این تعهد را شامل سه عنصر 0080) 5نماید. موتارزیمان هایی با توجه به اهداف سازمیتفعالانجام 

. اراده بر تالش در راستای اهداف شرکت -2 .ی یکدیگر و شرکتهاارزشاعتقاد قوی و قبول اهداف و  -0
 شناخت خود به عنوان یکی از اعضای شرکت.  -9

د ری و یک عامل اجبار دانست که شرکا پایبنتوان این نوع تعهد را به عنوان وفادایمبا توجه به این عناصر، 
 شوند.یمبه اهداف شرکت 

همانگونه که در تقسیم بندی تعارض به پنهان و آشکار بیان شد، تعارض در اهداف میان شرکا از مواردی 
است که در ابتدا و قبل از سایر اختالفات میان شرکا مانند اختالف نظر درباب مدیریت وجود دارد. از این 

نسبت به موارد دیگر قابلیت پیشگیری داشته که مهمترین آن حساسیت نسبت به انتخاب شریک است. رو 
یارهایی چون ویژگی شریک از جمله محل اقامتگاه او با در نظرگرفتن فاصله معدر این مورد باید به 

ن المللی بی یبازارها، سطح توسعه و وسعت شرکت، تجربیات او به خصوص حضور در هاآنجغرافیایی میان 
 ،6شود، توجه کرد )رومپوننیمو تشابه در حوزه فعالیت که منجر به تقویت ارتباط و تجانس در اهداف 

2100.)   
ا از ایجاد همکاری ب هاآندر نتیجه در صورت عدم تشابه میان فعالیت شرکا که در بسیاری از موارد، هدف 

(، پس از 2106و همکاران،  1طالعات است )جینیکدیگر در قالب شرکت، دستیابی به دانش و افزایش ا
    د.شویمنماید و این امر مانع دست یابی به اهداف شریک دیگر یمکسب آن اقدام به خروج از شرکت 
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 فصل پنجم. ساختار مالکیت و کنترل

ا تأثیر شود، در قدرت و ضعف شرکیمساختار مالکیت که براساس میزان سهام یا سهم الشرکه شرکا تعیین 
گذارد. به اعتقاد تعدادی از نویسندگان، در صورتی که مالکیت شرکا نسبت به سهام به صورت مساوی یم

وجود نداشته باشد، به این دلیل که شریک،  هاآناست، امکان شکست نسبت به زمانی که تعادل میان 
ی تارهارفرد، کمتر است. همین عامل باعث کاهش احتمال ها ندایریگدر امور شرکت و تصمیم  مؤثرکنترل 

شود و در نتیجه مانعی در جهت اقدام به تصمیم یمفرصت طلبانه در راستای خود محوری از سوی شرکا 
نفع داشته باشد، بدون توجه به اهداف، نظر شریک و  هاآنگیری نسبت به اموری که در کوتاه مدت برای 

(. اما 2115و همکاران،  2شود )اسچیلدیتیممحسوب  0به فروش سهام خودهمچنین اجبار شرکای خرد 
زمانی که تعادل وجود نداشته باشد، سهامداران اکثریت به دلیل کنترل خود و نقش رهبری که در شرکت 
دارند، دارای این توانایی هستند که زمینه را برای خروج سهامداران خرد ایجاد و یا اینکه به منظور تحقق 

کنند. حتی تسلیمی و همکاران یمستفاده اهداف خود بدون رعایت حقوق سایرین از عامل تهدید به خروج ا
ل نه خود عمدانند یام مش سهتهدید به خروج از شرکت و فرو سهامداران اکثریت را کنترل واقعی( 2106)

 .ترک شرکت
ی ناشی از مشارکت انتفاعی به دلیل هاشرکترسد بر خالف اعتقاد نویسندگان، درخصوص یمبه نظر 

ین امر بود که عدم تعادل مالکیت نسبت به سهام، باعث افزایش تعارض بر ا قائلتوان ینمویژگی خاص، 
ی دیگر از جمله سهامی که به موجب هاشرکت، بر خالف هاشرکتشود. به این دلیل که در این یم

توان دارندگان کمتر از میزان خاصی از سهام را از حضور در هیات مدیره ممنوع کرد، این نهاد یماساسنامه 
است و با توجه به نقش کلیدی شرکا و اینکه  هاآنتمام سهامداران صرفنظر از میزان مالکیت  ترکیبی از

ی بیشتری برخوردار باشد، هر امعاملهممکن است دارنده سهام خرد به دلیل دارا بودن حق وتو از قدرت 
، 9یندوکنند )شیش توانند نقش مهمی را در ایجاد تعارض ایفایمسهامداری صرفنظر از میزان مالکیت سهام 

(. این بدان معنا است که حتی اگر شخصی دارای سهام اکثریت باشد، به معنای کنترل کامل بر 2105
شرکت نیست. از طرف دیگر حتی اگر سهم الشرکه شرکا به صورت مساوی باشد، اگر چه مطابق با اصول 

ه دارد اما ایجاد تعارض غیرقابل کلی وجود تعادل در مالکیت، احتمال ایجاد همکاری بیشتری را به همرا
ی مساوی هستند و احتمال این امر که شرکا در رأانکار است. زیرا به دلیل مساوی بودن سهام، دارای حق 

رسیدن به یک نتیجه به دالیل گوناگون اتفاق نظر نداشته باشند، زیاد است. همین عامل باعث ایجاد ناتوانی 
 شود.یم 0نتیجه بن بست تجاریدر رسیدن به یک تصمیم واحد و در 

د در شود و تنها بایینماز این رو ساختار مالکیت به هر شکل که باشد، مانع از ایجاد تعارض میان شرکا 
 قرارداد ابتدایی شرکت، مواردی را در جهت جلوگیری درج نمود.

 

 فصل ششم. رقابت میان شرکا
وجود دارد. همانگونه که بارها بیان شد، این نوع ی ناشی از مشارکت انتفاعی هاشرکتاین امر بیشتر در 

ای در راستای همکاری میان رقبا در محیط بیرون است. به عبارت دیگر عنصر یلهوسمشارکت به عنوان 
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 ( معتقد است2112) 0ابتدایی آن، همکاری رقبا برای حصول به یک نتیجه خاص است. در این مورد نیلسن
 در شرکت ایجاد کند. هنجارهاو  هاارزشاست که طراحی مجددی از درتالش  2ترکیب همکاری و رقابت

های رفتاری شرکا و احترام به یزهانگاست که به موجب آن،  9این امر نشأت گرفته از نظریه جدید نهادی
داند و در راستای توجیه این امر، اعتقاد دارند که ذات بشر یم ترمهمیکدیگر را حتی از سود اقتصادی 

ی هاشرکت(. به همین دلیل شرکا و مدیران 0،2101با یکدیگر است تا سود و زیان )اورورهمزیستی 
تا  ی اجتماعی خود و شریک دیگر باشندرفتارهاها و انتظارات یزهانگمشارکت انتفاعی باید به دنبال اقناع 

   توجه به موقعیت شرکت از لحاظ اقتصادی.
، گرایش به هرکدام از این موارد در دوران حیات مشارکت بنابراین با توجه به ترکیب همکاری و رقابت

انتفاعی به دالیل گوناگون از جمله مدیریت یا عدم مدیریت، اتحاد و اعتماد میان شرکا، وجود یا عدم وجود 
حاکمیت شرکتی قوی، شفافیت یا عدم شفافیت را به همراه دارد. از این رو حتی در زمان همکاری یک نوع 

ی میان شرکا وجود دارد که اسناد مختلف که حاکم بر شرکت است و همچنین همکاری، تاحد ابالقوهرقابت 
شود. به همین دلیل در صورت ایجاد رقابت، عالوه بر این امر که کمک یمزیادی مانع از بالفعل شدن آن 
د. دلیل رآویمهای خروج شرکا را به دلیل بی ثباتی فراهم ینهزمکند، یمبه شکست مشارکت انتفاعی 

توجیه نمود که به  5توان براساس دیدگاه متمرکز بر استفاده کنندهیمگرایش به رقابت میان شرکا را 
یی چون نقش شرکا، کارگران و توزیع قدرت تاکید دارد. مطابق با این دیدگاه، شرکا به عنوان ساختارها

رون، در محیط بی هاآنوجود رقابت  های خود بوده و به دلیلیتاولواشخاصی هستند که به دنبال منافع و 
 شود. یمیی چون خود محوری و اولویت نهادن منافع شخصی در برابر منافع گروهی آشکار رفتارها

از سوی شرکا است که  6آمیز مشارکت انتفاعی وجود دارد، عمل متقابلواردی که در محیط رقابتاز دیگر م
ست. ا رفتارهابراساس نظریه رفتار متقابل، همکاری میان شرکا براساس تالفی  (0080) 1به گفته کوگوت

شود. هرچه بی ثباتی به دالیل مطرح یماین عامل در بسیاری از موارد منجر به خروج از سوی شریک 
 فتارهاری یاد شده بیشتر باشد، انگیزه رقابتی میان شرکا شدت و زمانی که یکی از شرکا، این بندهاشده در 

یی چون همکاری ترجیح دهد، شریک دیگر خود اقدام به انجام این اعمال تالفی جویانه رفتارهارا بر 
نماید. در چنین موقعیتی، ایجاد اعتماد میان شرکا مشکل و تنها راه، خروج از شرکت است. در این یم

 شود.یما ی موازی مانند قرار عدم رقابت و یا عدم افشقراردادهاخصوص پیشنهاد بر انعقاد 
 

 )خارجی( دوم. دالیل بیرونیبخش 
ی اخیر عدم قطعیت در بازار که میزان آن بستگی به منطقه و کشور میزبان دارد، به عنوان هاسالدر 

موضوع جهانی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر با توجه به این امر که شرکت و به طور خاص 
ری ا، مجبور به سازگهافرصتمشارکت انتفاعی بر مبنای رقابت است، در راستای انتخاب میان خطرات و 

 ی بیرونی شرکت یا خطراتساختارهابا محیط خارجی هستند. همین امر باعث آسیب پذیری آنها در برابر 
شود. این خطرات شامل وضعیت خاص بازار، مسائل مربوط به امور سیاسی، اجتماعی و یمناشی از کشور 

ود. شیمع کشور ایجاد ی مردم نهاد و یا اتباهاسازمانفرهنگی است که توسط دولت و یا اشخاص اعم از 
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رسمی شامل تصویب قوانین، آیین نامه و فرامین حکومتی  دستهدو  بهتوان یمبه همین دلیل این خطرات را 
 ی اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرد. هاارزشو غیر رسمی شامل ارکان هنجاری و شناختی، 

نقش این دو دسته به این شکل است که مدیران و شرکای شرکت، منافع، اهداف و تصمیمات خود را در 
رسمی و غیر رسمی محل اقامتگاه شرکت در هنگام انعقاد عقد  محدودهی شرکت در ساختارهاارتباط با 
های رسمی، به طور کامل روشن و مشخص نیست، یتمحدودکنند و در مواردی که یممشخص 

(. از این رو  در 0،2101کنند )اوروریمبازی  هاآنهای غیر رسمی، نقش مهمی را در هدایت یتودمحد
راستای مدیریت خطر که بستگی به ساختار و موضوع فعالیت شرکت و همچنین کشور اقامتگاه دارد، 

صاد با فرهنگ، سیاست و اقت هاآنشرکای خارجی اشتیاق به مشارکت با شریک داخلی به دلیل آشنایی 
منطقه در قالب مشارکت انتفاعی قراردادی به عنوان یک مشارکت مدنی به جای تشکیل شرکت تجاری، 

دارند. به طور مثال در صورتی که موضوع فعالیت، بهره برداری نفتی و یا سایر موضوعاتی باشد که احتمال  
 شود.یماستفاده  ی غربی باشد، از روش اخیر،کشورهاتحریم از ناحیه 

ر شود، دیمقابل ذکر است در بسیاری از موارد، عوامل خارجی که منجر به بی ثباتی و خروج از شرکت 
است، امکان  9گیرد. به موجب این احتمال که جز نظریه احتمالییمقرار  2قلمرو احتماالت غیر قابل انتظار

صادی و ... در طول حیات شرکت که منجر به ی اساسی اعم از سیاسی و اقتساختارهاایجاد تغییرات در 
یش یس قابل پتأستغییر اساسی از زمان تشکیل شرکت است، وجود دارد و این عوامل هیچ گاه در زمان 

 بینی نیست.
ی هاشرکتنمونه بارز و جدید این مورد کشور ایران است که پس از انعقاد موافقت نامه برجام، تعدادی از 

ها یمحرتتال فرانسه حاضر به همکاری در زمینه نفتی با ایران شدند. اما پس از خارجی از جمله شرکت تو
از سوی ایاالت متحده آمریکا و خروج آن کشور از آن موافقتنامه، این شرکت اقدام به خروج از مشارکت 

 . 0انتفاعی کرد
وجه ل تغییرات با تبه طور معمول در ابتدای شکل گیری شرکت، احتمال این امر که شرکا مجبور به اعما

به شرایط بیرونی باشد، زیاد است. به همین دلیل در راستای اتخاذ سیاست پیشگیری از ایجاد هر گونه ضرر 
تا حد ممکن به منظور بهبود عملکرد مالی و دستیابی به ثبات بیشتر، موارد زیادی را به عنوان مدیریت 

ر اسناد حاکم بر شرکت از جمله قرارداد سهامداران توان به درج شرط خروج دیمگیرند که یمخطر در نظر 
(. در ذیل به توضیح اقسام عوامل خارجی که باعث ایجاد 2106، 5و اساسنامه شرکت اشاره کرد )آندرسون

داخته گردد، پریمالمللی از جمله مشارکت انتفاعی خطر در طول دوران همکاری در قالب شرکت تجاری بین
  شود.یم
 

 6سیاسی فصل نخست. خطر

، 0951و وقوع انقالب اسالمی ایران در سال  0950دو اتفاق غیر منتظره شامل افزایش قیمت نفت در سال 
های یبدهمیالدی،  0081باعث اهتمام اندیشمندان نسبت به بررسی این واژه در دنیای تجارت شد. در دهه 
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با واژه خطر سیاسی و مدیریت آن ی در ارتباط احرفههای علمی و یبررسنیز منجر به افزایش  کشورها
کننده سپتامبر و بحث ترورسیم به عنوان موضوعی نگران 00ی بعد، حادثه هادههدر گردید و در نهایت 

گذاران تبدیل شد. این امر منجر به توسعه تحقیقات و بازنگری در زمینه انواع این خطر گردید. برای سرمایه
( در یک تقسیم بندی زمانی، مطالعاتی که در زمینه خطر سیاسی انجام شده است را 2101) 0داسیلواکوستا

  کند:یمبه سه دوره زمانی تقسیم 
 دهه هفتاد میالدی به عنوان دوره آگاهی از وجود خطر سیاسی.  .0

 ی نسبت به این امر.احرفههای علمی و یبررسدهه هشتاد میالدی به عنوان دوره  .2

های صورت گرفته در یبررسبه عنوان دوره مطالعات علمی و بازنگری نسبت به  دهه نود میالدی .9
 راستای انطباق با دنیای معاصر که تا کنون نیز ادامه دارد.

یرها تغمبا توجه به تقسیم بندی فوق به دلیل عدم شباهت در موقعیت مکانی و زمانی که باعث تفاوت در 
د، کنیمصی که تاکید بر ساختار، موضوع و اهداف شرکت شود و از طرف دیگر معیار شخیمو ماهیت 

تعریفی که مورد اجماع نویسندگان از این واژه باشد، وجود ندارد. گروهی از نویسندگان تنها دخالت دولت 
شود یمدانند که این امر باعث ناکارآمدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی یمرا به عنوان خطر سیاسی 

. مشکل اصلی این تعریف، ارائه یک معیار نوعی است که اقدام به ارزیابی موضوعات و )0081 ،2)کوربین
کند. دخالت دولت ممکن است در بسیاری از موارد منتج به ضرر برای شرکتی ینمی شرکت ساختارها

ای ه جاست، ب ترجامعتوان هر دخالتی را یک خطر دانست. تعریف دیگر که به نظر ینمشود. از این رو ینم
ی آن حادثه نسبت به شرکت با توجه به موضوع آن دارد اثرهاحادثه و رخداد سیاسی تاکید بر احتماالت و 

(. نویسندگان دیگر با توجه به تعریف دوم، دامنه تاثیرگذاری رخداد سیاسی را گسترش 2102 ،9)سوتیلوتا
و بازرگانی به طور کلی  بگذارد. یر بر محیط تجاری تأثداند که یمداده و امری را به عنوان خطر سیاسی 

بر مبنای همین تقسیم بندی، یکی از نویسندگان، خطر سیاسی را به دو دسته کالن و خرد تقسیم نموده 
ی هاشرکتر تمام یر بتأثاست. با این توضیح در صورتی که تغییرات و یا حوادث ناشی از سیاست یک کشور، 

ده و در صورتی که اتفاق تنها تاثیرگذار بر روی تعداد بو 0خارجی بگذارد، خطر سیاسی در سطح کالن
   (.0010 ،6است )روبوک 5باشد، خطر سیاسی در حد خرد هاشرکتمحدودی از 

توان خطر سیاسی را به عنوان یک رخداد غیر قابل پیش بینی در کشور یمبنابراین با توجه به موارد باال 
ی خارجی در قالب تصویب قوانین و قراردادهادانست که یا از سوی دولت مانند مصادره، عدم پذیرش 

، هاانقالبشود و یا اینکه دارای مبانی اجتماعی مانند یممحدودیت در زمینه واردات و صادرات ایجاد 
توان به یمی دول خارجی در محیط بین الملل است که رفتارهایورش بوده و یا ناشی از تروریسم و 

داشته به نحوی که مانع در  هاشرکتیر بر فعالیت تجاری تأثاشاره کرد. این عوامل  هاجنگها و یمتحر
 شود. یمدستیابی به اهداف سهامداران 

 

 فصل دوم. خطر فرهنگی
اشی از ی نخطرهاکه به طور مستقیم با مسائل مالی شرکت در ارتباط نیستند،  خطرهادسته دیگری از 

 گیرد، مشکالتیمی که سرمایه گذاری در آن صورت امنطقهفرهنگ است. عدم علم نسبت به فرهنگ 
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توان آن را به عنوان تهدیدی که منجر به یمنماید و یمزیادی را در فعالیت و عملکرد شرکت ایجاد 
شود. یمشود، دانست. خطر فرهنگی به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم یمازار و سرمایه گذاری ثباتی ببی

دسته نخست در مبحث نخست از فصل یکم به طور کامل توضیح داده شد. اما خطر فرهنگی بیرونی 
عبارت است از تهدیداتی که برای یک شرکت ناشی از مشارکت انتفاعی از سوی فرهنگ کشور میزبان 

وده قابتی بی اساسی آن کشور از جمله فرهنگ رساختارهاایجادی آن، فقدان درک نسبت به  منشأوارد و 
بازاری  گیرد، موقعیتیمیر در سرنوشت شرکت دارد. معیاری که در ارزیابی این خطر مورد استفاده قرار تأثو 

های شرکت در یتفعالاست. بر مبنای این امر باید موقعیت و تمایل عمومی مردم بر اساس  0محصول
الملل و (. این معیار در تجارت بین2108 ،2صنعت خاصی در بازار مورد ارزیابی قرارگیرد )فریسوا و واگلی

المللی بر اساس تولید، توزبع و برند محصول بر اساس استقبال و پذیرش از سوی ی تجاری بینهاشرکت
  رود.یمفرهنگ آن منطقه به کار 

به  9یستیزی و نژادپرستشود، بیگانهیمی منطقه که به عنوان خطر در نظر گرفته هافرهنگدر میان انواع 
ی که جایگاه چهارم در مجموعه اطالعات خطر محیطی اگونهشود. به یمترین امر قلمداد عنوان مهم

، پیشینه هاارزشستیزی و نژادپرستی بر گرفته از اعتقادات، بازرگانی را به خود اختصاص داده است. بیگانه
جهت حضور فعال  عرفی و مذهبی که بر تغییر مسیر دولت و ایجاد خشونت نقش دارد و مانعی در

ی ناشی از هاشرکت(. خطر مذکور در 2109 ،0شود )زینانوپنگ و پنگیمگذاران خارجی محسوب سرمایه
ها کمتر است.  به این دلیل که به طور معمول یگذارمشارکت انتفاعی به مراتب نسبت به سایر سرمایه 

ور اطالع دارد. از این رو در انتخاب یکی از شرکا از اتباع کشور میزبان است و به طور کامل بر این ام
 شود.یمموضوع و اهداف، این موارد در نظر گرفته 

 

 فصل سوم. خطر اقتصادی
توان ناشی از تغییرات اجتماع، فناوری، فرهنگ و توسعه یا تغییر سیاسی، حوادث غیر قابل یماین خطر را 

پیش بینی مانند شیوع ویروس کرونا، تصویب قوانین و یا کاهش ارزش پول یک کشور که بر اقتصاد ملی 
بان ایجاد میزی اقتصادی کشور ساختارهاگذارد، دانست. به نحوی که این تغییرات، در یمیر تأثیا جهانی 

 شود.یمی خارجی هاشرکتشده و باعث توقف و یا کندی فعالیت 
شود. خطر اقتصادی خرد در برگیرنده اثر تصمیمات یمخطر اقتصادی به دو دسته خرد و کالن تقسیم 
توان به عنوان یک خطر در حوزه کشوری و در قلمرو ینمداخلی شرکت بر سرنوشت آن است و این امر را 

رونی دانست. اما در مقابل، خطر اقتصادی کالن در برگیرنده روابط اقتصادی در مقیاس وسیع ملی عوامل بی
 و بین المللی و اثر آن بر چرخه فعالیت شرکت و تمامی سرمایه گذاران است.

شود. به همین دلیل است که یمدر بسیاری از موارد، خطر سیاسی و فرهنگی باعث ایجاد خطر اقتصادی 
ررسی رشد اقتصادی یک کشور، مسائلی چون ثبات سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. در به منظور ب

ی سیاسی آنچه که مورد توجه نویسندگان قرارگرفته است، تهدید در عالم سیاست است رخدادهامیان 
  تا نرسد .. حتی اگر به مرحله فعلیت..(. تهدید اعم از تهدید به تحریم و جنگ و 2102 ،5)ولکمن و گلوکنار

                                                                                                                             
1. Product-Marketing Position 
2. Frisova & Vagely 
3. Micro Political Risk 

4. Xianopeng & Pheng 
5. Volkmann &Glovkner 
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 ی اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه سازد. ساختارهاتواند یمزیادی  حد
قابل ذکر است تاثیرگذاری مذکور یک جانبه نبوده بلکه رابطه متقابلی بر یکدیگر دارند. با این توضیح که 

ه گذاری یتواند منجر به بی ثباتی سیاسی و فرهنگی شود و هر چه که محیط سرمایمخطر اقتصادی نیز 
    شود.یمدارای ثبات بیشتری باشد، وضعیت سیاسی نیز با عدم قطعیت کمتری مواجه 

 

 نتیجه
عدم قطعیت در بازار که ناشی از محیط داخلی شرکت و تعارض میان شرکا و یا عوامل خارج از شرکت 

ات در آغاز است، در طول چهاردهه گذشته به عنوان موضوع جهانی در نظر گرفته شده است. این خطر
رود. از یمنهمکاری در قالب ایجاد شخصیت حقوقی نه تنها وجود نداشته بلکه امکان پیش بینی آن نیز 

ین نیز با توجه به وضعیت حاکم در هنگام انعقاد آن نوشته مؤسسی مشارکت میان قراردادهاآنجا که 
شود، عکس العمل در برابر آن را با مشکل یمیی که تحت عنوان خطر از آن یاد رخدادهاشود، با وقوع یم

شود. از این رو در راستای ایجاد انعطاف میان سود و یمسازد و در نتیجه بن بست تجاری ایجاد یممواجه 
 کند.یمخطر، مدیریت خطر نقش مهمی را بازی 

ر شود، در نظیماز آنجا که تمرکز اصلی این پژوهش وجود خطراتی بود که منجر به خروج یکی از شرکا 
ی حاکم بر شرکت همانند قرارداد قراردادهاگرفتن شرط خروج و یا شروط محدود کننده در انتقال سهام در 

سهامداران و یا اساسنامه پیش از وقوع هر گونه تعارض و حادثه که منجر به خروج شود، نقش مهمی در 
ری از محققان شرط خروج را به مثابه بسیاکند. یمجهت جلوگیری از مشکالت در زمان وقوع اختالف ایفا 

. حتی پاول سیمون در کتاب پنجاه راه ترک عشق با استناد به انددانستهشرط طالق در قرارداد ازدواج 
ی برای جدایی و خروج اتخاذ شود، اعاقالنههمین قیاس بیان داشته است در صورتی که از همان ابتدا راه 

ویژه  ی اخیر در دنیا بههاسالبه همین دلیل با توجه به اتفاقات  ت.اس ترآسانواکنش در برابر اختالفات 
نگرند. از یم کشورهاخاورمیانه، سرمایه گذاران از همان ابتدا با دیده تردید نسبت به فعالیت در تعدادی از 

با  رکابا علم بر این امر که در صورت رخداد این عوامل، در بسیاری از موارد شرکت و سایر ش هاآناین رو 
شوند که تنها راه رهایی از آن، عدم ادامه فعالیت است، اقدام به یممشکالتی چون بن بست تجاری مواجه 

 کنند.یمدرج شرط خروج از شرکت 
در این مقاله سعی بر این شد که خطراتی که ممکن است در طول دوران همکاری در قالب شرکت تجاری 

ی از مشارکت انتفاعی به طور خاص ایجاد شود، مورد بررسی قرار ی ناشهاشرکتالمللی به طور عام و بین
شود. عوامل داخلی در نتیجه تعارض میان شرکا که یمگیرد. خطرات به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم 

ناشی از تعارضات در فرهنگ، هدف، عدم تعادل در وابستگی به یکدیگر که ناشی از ساختار مالکیت از 
ود. از شیمی مدیریتی تقسیم عملکردهانقشی که این امر در کنترل شرکت دارد و لحاظ میزان سهم و 

ی ناشی از مشارکت انتفاعی همکاری میان رقبا است، اینگونه تعارضات داخلی نسبت به هاشرکتآنجا که 
بیشتر است. از این رو هر چه فاصله تعادل و میزان وابستگی میان شرکا بیشتر باشد، احتمال  هاشرکتسایر 

ی ی پیش از قرارداد، شناخت شریک، یکسانهانامهتعارض و در نتیجه خروج بیشتر است. در نتیجه موافقت 
 . از طرفتواند نقش مهمی در کاهش تعارضات داشته باشدیمدر حوزه فعالیت و نزدیک بودن فرهنگ 

به منظور فعالیت خود باید در مطابقت با محیط خارجی باشند، میزان آسیب  هاشرکتدیگر از آنجا که 
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شود، نقش مهمی در فعالیت شرکت و ادامه آن دارد. این یمی شرکت ساختارهاخطراتی که باعث تغییر در 
جاد رابطه متقابل هستند و ای خطرات شامل خطرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده که در بسیاری دارای

 گذارد. یمیر تأثیکی از این عوامل بر دیگری 
شود به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض، نظام حاکمیت یماز این رو به عنوان یک امر پیشگیرانه پیشنهاد 

که  اوی با دید حمایت از تمام ذینفعان مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد و در کنار آن از آنجق شرکتی
ط شود و در یک محییمی سرمایه گذاری که منتج به تشکیل یک شخصیت حقوقی مستقل قراردادها

شود که امکان پیش بینی حوادث در آینده وجود ندارد، شرکا به منظور حفظ یگانگی یمتردید آمیزی منعقد 
یت، حق الزام و انسجام شرکت، شروط محدود کننده نقل و انتقال سهام مانند خرید/فروش، حق اولو

 سهامداران خرد به فروش و یا حق همراهی سهامدار خرد با اکثریت در فروش را در نظر بگیرند.
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