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چكيده
هدف :از آنجاییکه تاکنون در مورد چیستی مکانیسمهایی حاکمیتشرکتی در سرمایهگذاریهای
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تشکلهای یاد شده و همچنین مکانیسمهای حاکمیت شرکتی متناسب را شناسایی نماید.
روش :مرور نظاممند روش تحقیقی است که به منظور دستیابی به هدف فوق مورد استفاده قرار
گرفته و از طریق آن 400 ،پژوهش استخراج شده که از میان آنها  38مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها :در نهایت نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون و ابزار کد گذاری باز 11 ،مکانیسم حکمرانی
که در سرمایهگذاری مشترکبینالمللی کاربرد دارند و همچنین  16عامل که بر کموکیف عوامل
شناسایی شده تاثیر دارند ،به همراه تببین نحوه این اثر گذاری ،شناسایی شدند.
نتایج :در نهایت عواملی از قبیل جنس کسبوکار والدین ،صنعت شرکا و همچنین مقتضیات کشور
میزبان به بر کم یا زیاد شدن مکانیسمهای شناسایی شده تاثیرگذار خواهند بود.
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Abstract
Objective: The lack of a research which determined corporate governance
mechanisms and recognized the factors which have effect on them makes
us to write this article to recognize the mechanisms which are compatible
with the nature of international joint ventures structure and determine the
factors which have influence the specified mechanism and form them.
Methodology: For attaining to above objective, a systematic literature
review (SLR) executed and 400 articles extracted and 38 of them, analyzed
deeply and systematically (thematic analysis technique and open coding
method have been exploited as the analyzing tools, as well).
Findings: Recognition of 11 corporate governance mechanisms, 16 factors
that have effect on their presence and the visual illustration of mentioned
results, are the findings of this article.
Conclusion: Meanwhile, the filed of activity and industry of the parents,
further to the circumstance of the host country, can increase / decrease the
number of determined mechanisms.
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 .1مقدمه

شواهد تجربی و مطالعاتی موجود حاکی از آن هستند که گرایش شرکتهای فراملیتی و
چندملیتی مختلف به منظور استفاده از از روش سرمایهگذاری مشترک (مشخصا از نوع سرمایه
محور آن ،)1علیرغم پیچیدگی هایی که دارد ،به عنوان راهی برای نفوذ به بازارهای جدید
بسیار زیاد است ()Park & Ungson, 2001؛ این در حالی است که به دلیل چالش برانگیز بودن
موضوع همکاری میان چند طرف و ایجاد هماهنگی جهت نیل به اهداف مشترک استراتژیک،
مدیریت و هدایت این نوع از تشکلهای مشترک را بسیار سختتر از مدیریت سازمانهای
معمول میسازد (.)Beamish & Lupton, 2009; Gulati et al. 2012
در چنین شرایطی ،بهرهگیری از یک نظام کنترلی اثربخش ،به گونهای که با مقتضیات این نوع
ساختار سازمانی (سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی) متناسب باشد ،میتواند عمر همکاری
سازنده میان طرفین شراکت را افزایش دهد .)Klijn et al. 2017( .به بیان دیگر بواسطه
پیچیدگیهای مربوط به فضای سازمانی و محیط کسبوکار ،نمیتوان از سیستمهای کنترلی
مرسوم (متشکل از دو روش کنترل رفتاری و کنترل خروجی) ،کنترلهای اطالعاتی ،موقتی
و ...استفاده نمود و انتظار اثر بخشی کافی را داشت ()Das & Teng, 2001; Ouchi, 1979؛ در
نتیجه باید از ابزار کنترلی استفاده نمود که ضمن اعمال کنترل و نظارت ،با همراستا سازی
اهداف شرکتهای والد سرمایهگذاری مشترک بینالمللی (با فرهنگ و ملیتهای مختلف)،
احتمال موفقیت این نوع همکاری مشترک را نیز افزایش دهد .به بیان دیگر از آنجاییکه
رسیدن به این مهم از طریق بهرهگیری از سیستمهای کنترلی معمول فوقالذکر میسر نخواهد
بود ،در نتیجه باید از ابزار کنترل استراتژیک «حاکمیت شرکتی» استفاده کرد ( Dess et al.,
.)2013
Equity Joint Venture
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بر اساس بررسیهای انجام پذیرفته مشخص شد که علیرغم اهمیت نقش ابزار کنترلی
حاکمیت شرکتی در موفقیت سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی 1،جای خالی پژوهشی که
بهصورت منسجم به تعیین عوامل موثر بر شکلگیری مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در
تشکلهای مورد بحث پرداخته باشد ،محسوس است .به بیان دیگر ،تاکنون پژوهشهای
زیادی به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی در انواع اشکال سازمانی مانند سهامی عام و...
پرداختهاند و همچنین ،در زمینه ابعاد مختلف اتحادهای استراتژیک و سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی نیز پژوهشهای متعددی صورت گرفته است (اکثرا با نگاهی پراکنده،
بخشی و غیر منسجم)؛ اما جای خالی پژوهشی که به صورت منسجم به شناسایی مکانیسم-
های حاکمیت شرکتی در این نوع از تشکلها و همچنین عوامل موثر بر آنها پرداخته باشد،
خالی است.)Musteen et al., 2009( .
خأل ادبی یاد شده بهدلیل این اعتقاد به وجود آمده است که میتوان اصول مربوط به حاکمیت
شرکت برای انواع مختلف سازمانها را به سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی نیز تسری داد
یا اینکه الکوی حاکمیت شرکتی سرمایهگذاری مشترک بینالمللی چیزی جز الگوهای
حاکمیتی والدین نیست و الگوهای مذکر را میتوان به سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی
نیز تعمیم داد (تحقیقاتی مانند Poppo and Zenger, 2002, Ryall and Sampson, 2009,
;Faems et al., 2008, Reuer and Ari~no, 2007, Parkhe, 1993, Williamson, 1985
;Folta, 1998به این موضوع اشاره کردهاند)؛ اما واقعیت جز این است و این تعمیم درست

نیست .به بیان دیگر ،بهواسطه ماهیت پیچیده و خاص سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی
که از وضعیت چند والدینی و فرامرزی آنها نشئت میگیرد ،نمیتوان حاکمیت شرکتی مربوط
به سایر اشکال سازمانی را به این نوع از تشکلها تعمیم داد ()Etemad, 2004؛ بنابراین وجود
خأل ادبی مذکور در حوزه ادبیات حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاریهای مشترک باعث شد تا
سؤالهایی که پژوهش پیش رو بهدنبال پاسخ به آن است ،مطرح گردند:
)International Joint Venture (IJV
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 .1حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی متشکل از چه مکانیسمهایی
است؟
 .2کدام عوامل ،بودن یا نبودن این مکانیسمها و همچنین کم و کیف آنها را تعیین میکنند؟
 .2مبانی نظري و پيشينۀ پژوهش

کنترل در حالت عام و کنترل استراتژیك :به مفهوم کنترل میتوان از دو منظر عام (معمولی)
و استراتژیک نگریست ( .)Dess et al., 2013کنترل در حالت عام متشکل از دو روش کنترل
رفتاری و کنترل نتیجهای میباشد .در روش کنترل رفتاری هدف از نظارت ،تنظیم رفتارها و
اقدامات به گونهای است که خروجی مورد نظر بدست آید؛ از سوی دیگر در کنترل نتیجهای
مبنای نظارت ،رصد عملکرد و خروجیهای سازمان از نزدیک است میشوند ( Das & Teng,
 .)2001کنترل استراتژیک نیز فرایند نظارتی است که طی آن استراتژیهای سازمان و
عملکردهای مجموعه مرتباً رصد شده و مورد بازبینی قرار میگیرند .دو نگاه کنترل معمولی و
کنترل از طریق حاکمیت شرکتی از جمله رویکردهایی هستند که ذیل بحث کنترل استراتژیک
میگنجند (.)Dess et al., 2013
رویكرد معمول کنترل استراتژیك :این روش کنترلی مبتنی بر نیل به توان پاسخگویی
موثر به محیط از طریق سنجش عملکرد بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان میباشد و 2
نوع مکانیسم سنتی و موقتی را شامل میشود (.)Dess et al., 2013
حاکميت شرکتی به عنوان رویكرد نوین به کنترل استراتژیك :واقعیت این است که
پیچیدگیهای مربوط به فضای سازمانی و محیط کسبوکار ،اجرای تمامی سیستمهای کنترلی
پیش گفته را دشوار میسازد .بعالوه این پیچیدگی زمانی دشوارتر میشود که پای بیش از یک
سازمان ذینفع در میان باشد .در چنین شرایطی همسو سازی اهداف کلیه شرکای این تشکل
مشترک ،موضوعی است که موفقیت سازمان در گرو آن است و قطعا رسیدن به این مهم از
طریق استعمال صرف سیستمهای کنترلی مذکور میسر نخواهد بود و به منظور توفیق سازمان
باید از ابزار حاکمیت شرکتی (به عنوان مکانیسم کنترلی است که در ذیل خود از سایر ابزارهای
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کنترلی پیش گفته نیز بهره میگیرد) استفاده نمود ( .)Dess et al., 2013به عنوان مثال
استفاده از فرایندهای نظارت منظم ،بندهای قراردادی شدید و محکم ،تغییر هیئت مدیره و ...از
جمله مکانیسمهای اصلی حاکمیت شرکتی هستند که ذیل کنترل رفتاری و نتیجهای میگنجد
(.)Hsieh & Rodrigues, 2014

حال سوال اینجاست که حاکمیت شرکتی چیست و چه کارکردی در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی دارد؟ به منظور پاسخ به این پرسش ،در ادامه ابتدا ابعاد مختلف موضوع
حاکمیت شرکتی را بررسی مینماییم و سپس به تشریح جنبههای مختلف این مکانیسم کنترل
استراتژیک ،در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی ،خواهیم پرداخت.
حاکميت شرکتی و مكانيسمهاي آن :حاکمیت شرکتی ابزاری است که از طریق آن
مالکان یک شرکت میتوانند بر رفتار و اقدامات اجرایی مدیران شرکت کنترل داشته باشند .به
بیان دیگر حاکمیت شرکتی به سازوکارهایی اشاره دارد که بین منافع و اهداف سهامداران و
مدیران شرکت با هدف اجتناب از موضوعهای برآمده از مسئله نمایندگی ،همراستایی ایجاد
میکند .دسته بندیهای گوناگونی برای مکانیسمهای ذیل موضوع حاکمیت شرکتی وجود دارد
که در ادامه به دسته بندی انجام پذیرفته توسط گیالن ( )2006که مبنای این پژوهش نیز
میباشد ،اشاره مینماییم:
 مكانيسمهاي داخلی :این دسته از مکانیسمها مبتنی بر ارکان داخل سازمان بوده و تا
حدی قابل کنترل میباشند و سازوکارهای زیر را شامل میشوند:
 هيئت مدیره :اعضای هیئت مدیره وظایفی از قبیل تعیین جهت استراتژیک ،تصمیم
جهت سرمایهگذاری ،نظارت و ...را بر عهده دارند .الزم بذکر است که موضوعاتی
مانند تعیین مواردی از قبیل اعضا هیئت مدیره ،کمیتههای زیر نظر هیئت مدیره،
وظایف هیئت مدیره و ،...از جمله مکانیسمهایی هستند که ذیل ابزار هیئت مدیره
میگنجند.
 مشوقهايمدیریتی :به سیاستهای تشویقی اشاره دارد که توسط هیئت مدیره و با
هدف همراستاسازی منافع مالکان و مدیران ،تعیین میگردند.
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 ساختار سرمایه :این موضوع به حق رای و سیاستهای مربوط به جریانهای مالی
و وجوه نقد شرکت اشاره دارد.
 مكانيسمهاي زیرساختی :شامل مواردی از قبیل نوع ساختار شرکتی از لحاظ
حقوقی ،مکانیسمهای کنترلی ،مکانیسمهای حل اختالف و خروج احتمالی و ...می-
شود.
 مكانيسمهاي مربوط به اداره شرکت :شامل ابزارهایی از قبیل تعیین مدلهای
تصمیمگیری ،سبکهای مدیریتی ،کمیتههای زیر نظر هیئت مدیره و...
میشود.
 مكانيسمهاي خارجی :شرکتها در شرایط خأل فعالیت نمیکنند و محاط در انواع
مقتضیات و محدودیتهای قانونی و محیطی هستند .به این دسته از عوامل که به نوعی
کنترل کننده شرکت هستند ،مکانیسمهای حاکمیتی خارجی گویند (.)Gillan, 2006
حال سوالی که مطرح میشود این است که کدامیک از مکانیسمهای فوق در
سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی کاربرد و موضوعیت دارند و همچنین کدام عوامل بر
بودن یا نبودن مکانیسمهای تعیین شده اثر دارند .به همین منظور ابتدا مفهوم سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی (از آن جهت که ماهیتی متفاوت به نسبت انواع دیگر سازمانها دارد) مورد
توجه قرار خواهد گرفت و سپس به بررسی ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در این نوع از
اتحادهای استراتژیک بینالمللی خواهیم پرداخت.
چيستی سرمایهگذاري مشترک بينالمللی :در این روش همکاری پای بیش از یک شریک در
میان است و از طریق انعقاد یک قرارداد همکاری و تشکیل ماهیت و هویت ثالثی مستقل
(شرکت جدید) ،رسمیت یافته و میان شرکتهایی با ملیت مختلف ایجاد میشود (Olie et al,
) .2020مشهورترین نوع از سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی ،سرمایهگذاری مشترک
سرمایهمحور است و معموال زمانی از آن استفاده میشود که شرکا در نظر داشته باشند تا
ریسک فعالیت بینالملیشان را کاهش دهند و بهوسیله آن ،فعالیتهای خود را در کشورهای
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خارجی با کمک دیگران آغاز کنند و عالوه بر دسترسی به بازارهای جدید و تسهیم هزینهها و
منبعها ،بسیاری از موانع ورود و محدودیتهای احتمالی را نیز پشت سر بگذارند & (Debellis
).Pinelli, 2020

کنترل در اتحادهاي استراتژیك :کنترل در اتحادهای استراتژیک به این معناست که هر
یک از شرکتهای والد ،رفتار و خروجی والد دیگر را ضمن کنترل ،تحت تاثیر قرار دهند
( .)Ouchi, 1979این اقدام با هدف افزایش قابلیت پیش بینی و اطمینان نسبت به حداقل
کردن رفتار های فرصت طلبانه و حداکثر سازی عایدی صورت می پذیرد .در واقع مکانیسم-
های کنترلی روشهایی هستند که بوسیله آنها هر یک از طرفین ،اقدامات مدیران اتحاد را از
جهت اینکه چقدر با مناقع و مقاصد خود متناسب هستند ،میسنجند؛ بعالوه اطمینان مییابند
که آیا منابع تسهیم شده به درستی مورد استفاده قرار گرفتهاند یا خیر و همچنین چگونه مورد
استفاده شریک قرار میگیرند ( .)Mjoen & Tallman, 1997حال بر اساس اینکه منطق والدین
بر اساس کدام یک از تئوریهای نمایندگی یا خادمیت باشد ،نوع سیستمهای کنترلی متفاوت
خواهند بود (.)Davis et al., 1997
در نتیجه همانطور که اشاره شد ،نظام کنترلی ابزار بسیار کارآمدی برای کنترل وضعیت
اتحادهای استراتژیک می باشد و نگاه والدین نسبت به موضوع کنترل است که آنها را نسبت به
بهرهگیری از استراتژی تشکیل سرمایهگذاری مشترک بینالمللی ترغیب می نماید ( & Sestu
) Majocchi, 2020اما نکته اینجاست که وقتی مشخصاً صحبت از «سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی» به میان میآید ،موثرترین نوع سیستم کنترلی همانا حاکمیت شرکتی
خواهد بود .به بیان دیگر با توجه به ماهیت حقوقی ثالثی که در این نوع از تشکلها ایجاد می-
شود ،استفاده از حاکمیت شرکتی که خود متضمن انواع کنترلهای اجتماعی ،رسمی و فرآیندی
است ،بسیار کارآمدتر از بهرهگیری از یک سیستم کنترلی صرف میباشد ( & Guidice
.)Mero, 2007

حاکميت شرکتی در سرمایهگذاريهاي مشترک :حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای
مشترک ،به فرایندهایی اشاره دارد که با هدف کاهش ریسک ،کنترل فعالیتهای این نوع
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از تشکلها و همچنین خلق بازده بلندمدت برای والدین ،ایجاد شدهاند .الزم بذکر است که تنها
نوع از اتحاد استراتژیکی که موضوع حاکمیت شرکتی برایش مصداق دارد ،گونه سرمایهگذاری
مشترک است .به بیان دیگر از آنجایی که پیشفرض وجود حاکمیت شرکتی در هر مجموعه-
ای ،ساختار حقوقی آن است ،به همین دلیل ،این موضوع تنها در سرمایهگذاریهای مشترک
کاربرد داشته و در سایر انواع اتحادهای استراتژیک به دلیل اینکه هویت حقوقی جدیدی
تشکیل و تاسیس نمیشود موضوعیت ندارد (.)Child & Rodrigues, 2004
همانطور که اشاره شد ،این پژوهش با استفاده از طیف گستردهای از مقاالت ،کتب و متنهایی
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک
بینالمللی مرتبط میشدند (مندرج در پایگاههای داده الکترونیکی) ،نگارش یافته است .در
نتیجه با توجه به وسعت بررسیهای انجام شده و همچنین تنوع یافتههای بهدست آمده ،در
این قسمت فقط به مشخصات برخی از پژوهشهایی که بوسیله مرور نظاممند مورد بررسی
عمیق قرار گرفته اشاره میشود و بیان نتایج این بررسی به صورت مبسوط ،به بخش یافتههای
مقاله موکول خواهد شد.

جدول  :1برخی از پژوهشهایی که مورد بررسی نظاممند قرار گرفتهاند
نام پژوهشگران /سال پژوهش
Grøgaard, 2012
Bodnaruk et al., 2013
Reuer et al., 2014

Krishnan et al., 2016
Cuypers et al., 2017

چکیده نتایج و یافتههای اصلی پژوهش
بهدلیل فشارهای محیطی ،برقراری تعادل و هماهنگی میان استراتژی و ساختار در
شرکتهای چندملیتی پیچیدهتر از چارچوبهای نظری موجود است.
بین کیفیت حکمرانی و فعالیتهای اتحاد ارتباط مستقیم وجود دارد.
در این مقاله شرایط مختلف که روی میزان مشارکت هیئت مدیره در امور روزمره
سرمایهگذاری مشترک است ،تعیین و تبیین شده است.
نظامهای حاکمیتی را به دو گروه مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر اعتماد دستهبندی
کرد.
شرایط بر تمایل شریک خارجی مبنی بر داشتن حضور بیشتر یا کمتر موثر است.
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نام پژوهشگران /سال پژوهش
Klijn et al., 2017

Audretsch & Link, 2019

چکیده نتایج و یافتههای اصلی پژوهش
هیئت مدیره رکن اصلی حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاری مشترک بوده و سطح
نظارت آنها متفاوت است.
میزان توانایی طرفین در کنترل طرف دیگر در تصمیم ورود به همکاری مهم
است.

همان طور که مالحظه شد ،تمام این پژوهشها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم روی مباحث
مد نظر ما کار کردهاند؛ اما واقعیت این است که بهدلیل نگاه بخشی ،محدود و پراکنده آنها،
هیچکدام نتوانستهاند تصویر منسجمی را از نحوه شکلگیری حاکمیت شرکتی در تشکلهای
مدنظر نشان دهند و خأل پژوهشی مذکور را مرتفع کنند (.)Klijn et al., 2017
به بیان دیگر درست است که پژوهشهای انجام پذیرفته در حوزه مورد نظر (رویکرد اغلب آنها
کمّی است) بر روی موضوعاتی مانند حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک،
مکانیسمهای متناظر ،سیستمهای کنترلی در سرمایهگذاریهای مشترک و ...کار کردهاند اما
نکته حائز اهمیت این است که هیچکدام از این مقاالت ،عواملی که بر چیستی و کم و کیف
مکانیسمهای حاکمیتی موثر هستند را به صورت منسجم بیان نکردهاند؛ این در حالی است که
تعیین عوامل شکلدهنده نظام حاکمیت شرکتی سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و
همچنین استخراج عوامل موثر بر آن ،به دالیلی از قبیل پیچیدگی و ابهام بیشتر این نوع
تشکلها ،نقش عوامل محیطی و رفتاری مؤثر بر این نوع از تشکلها ،تفاوتهای فرهنگی
میان شرکا و ،...به مراتب پیچیدهتر از سایر انواع شرکتهاست و نهتنها نمیتوان یافتههای
مربوط به حالت کلی را به این نوع از تشکلهای مشترک تعمیم داد ،بلکه پرداختن به این
موضوع ،تمرکز و جامعنگری خاصی را نیز میطلبد که در حالت عادی نیازی به این سطح از
دقت نیست (صادق و همکاران.)1399 ،

 .3روششناسی پژوهش
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پژوهش پیشرو به عنوان تحقیقی بنیادی ،در پی آن است که با استفاده از روش تحقیق
مرور نظاممند (به عنوان متناسبترین روش مطالعه ثانویه از میان سایر روشهای مربوطه) ،به
سواالت مطروحه پاسخ داده و به اهداف این مطالعه نایل آید .در اینجا شاید این پرسش مطرح
شود که چه تفاوتی میان روشهای مرور نظاممند با روشهای فراترکیب و فرا تحلیل وجود
دارد و چرا در این پژوهش از  2روش اخیر استفاده نشده است؟ در پاسخ میتوان اینچنین بیان
داشت که در روش فرا تحلیل به منظور آزمون فرض و با رویکردی اثباتگرایانه ،نتایج و داده-
های مندرج در تحقیقات کمی انجام پذیرفته پیشین تجمیع شده و تحلیل میگردند (در واقع
فرا تحلیل زمانی انجام میپذیرد که پژوهشهای گذشته نتایج متناقضی داشته باشند و محقق
بخواهد ضمن تجمیع نتایج حاصله ،به چرایی این تناقض پاسخ داده و به نوعی میان
پژوهشهای قبلی هماهنگی ایجاد کند) و در نقطه مقابل آن در روش فراترکیب (به عنوان
نسخه کیفی فرا تحلیل) ،با رویکردی تفسیری ،محقق تحقیقات کیفی گذشته را مورد بررسی
مجدد قرار داده و در نهایت با ترکیب و تلفیق نتایج آنها ،به یافتههای جدیدی میرسد (Walsh
)& Downe, 2005; Akhter et al., 2019

بنابراین ،از آنجا که هدف این پژوهش ،تعیین اجزا و مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در
سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و همچنین تشخیص عواملی که بر بودن یا نبودن این
مکانیسمها و همچنین کم و کیف آن اثر دارند میباشد ،در نتیجه در نظر داریم که هر  2نوع
تحقیقات کمی و کیفی را مورد بررسی قرار دهیم؛ از سوی دیگر از آنجایی که در نظر نداریم به
تناقضات نتایج تحقیقات کمی انجام پذیرفته قبلی بپردازیم و همچنین نتایج حاصله را با
استفاده از فنون آماری تحلیل نماییم (زیرا تنها ترکیب کیفی یافتهها منظور نظر ما است) ،در
نتیجه هیچکدام از روشهای فرا ترکیب و فراتحلیل مناسب کار ما نیستند (Bettany-
.)Saltikov, 2012

مراحل سپري شده بر اساس مرور نظاممند :همان طور که اشاره شد ،روش مرور
نظاممند ،بهترین روشی است که میتوان از طریق آن مکانیسمهای حاکمیت شرکتی که در
سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی موضوعیت و کاربرد دارند و همچنین عوامل موثر بر آنها
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را بر اساس یافتههای پراکنده حاصل از پژوهشهای پیشین ،شناسایی کرد .به همین منظور،
بررسی نظاممند ادبیات طی فرایند زیر ،انجام پذیرفت:
گام اول :تعیین و تحدید موضوع در دست بررسی
گام دوم :تعیین سؤالهای پژوهش و مرتبط ساختن سواالت مذکور به طرح پژوهش
گام سوم :تنظیم پروتکل پژوهش و طراحی مدل ذهنی متناسب
گام چهارم :طراحی معیارهای شمول و عدم شمول برای مرور نظاممند (مندرج در جدول
)2
جدول  .2معیارهای شمول و عدم شمول
گستره معیارها

معیارهای شمول

معیارهای عدم شمول

معیارهای اولیه
و بنیادین

نگاه به موضوع حاکمیت شرکتی و نظامهای کنترلی در انواع
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
مکانیسمهای حاکمیتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی ،عوامل
تعیین کننده مکانیسمهای فوق و همچنین عوامل موثر بر کم و کیف
آنها
شناسایی مکانیسمهای شکلدهنده حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی و همچنین عوامل موثر بر آنها (عواملشکلدهنده-
آنها)
مقاالت علمیپژوهشی ،پایاننامهها ،مقاالت و کتب تخصصی مرتبط

نگاه به حاکمیت شرکتی در
حالت عمومی

گستره مدنظر

سرمایهگذاری مشترک بینالمللی

روششناسی

مطالعات کمّی ،کیفی و آمیخته

میزان اعتبار
مدنظر

 مندرج در پایگاههای علمی معتبر الکترونیکی و کتابخانهای
 گزارشهایتخصصیمؤسسههای برتر دنیا ،مانند EYو...

موضوعهای
مورد نظر
نتایج مدنظر
مطالعات مدنظر

تمامی موارد خارج از
معیارهای مدنظر
وضعیت حاکمیتشرکتی در
سایر انواع سازمانها
مقاالت علمی ترویجی
سرمایهگذاریمشترک
محلی
مقاالت مندرج در نشریات
غیرتخصصی و غیر علمی

پس از تعیین معیارهای شمول و عدم شمول (به عنوان اصلی ترین ابزار انتخاب و غربالگری
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مقاالت) ،همانطور که در شکل  1مالحظه میگردد ،جستوجوی ادبیات و مداقه در آنها
بهصورت نظاممند آغاز شد (.)Petersen et al., 2008
شکل  :1رویه غربال گری و انتخاب مقاالت

منبعPetersen et al., 2008 :

ی
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الزم بذکر است که یکی از ابزی که این مطالعه عالوه بر معیارهای شمول و عدم شمول از آن
به منظور غربال گری  400موجود در زمینه مورد نظر ما استفاده کرده است ،الگوی سنجش
اعتبار و کیفیت تحقیق کالدول1است .به بیان دیگر از میان مقاالتی که واجد معیارهای شمول
بودند تنها  38مقاله که بر اساس الگوی کالدول معتبر و با کیفیت ارزیابی شدند ،انتخاب شدند.
در نهایت نیز این  38مقاله از لحاظ چکیده ،مقدمه ،روش و نتیجه آنها بهدقت بررسی و
دادههای الزم از میان آنها احصا شدند .در مرحله پایانی نیز با طی مراحل زیر ،اطالعات
بهدستآمده طبقهبندی ،کدگذاری (با استفاده از روش کدگذاری باز) ،ترکیب و تلخیص شدند:
 .1تفکیک دادههای احصا شده و استخراج  180کد از آنها
 .2گنجاندن کدهای فوق در  11دسته بر اساس قرابتی که با یکدیگر داشتند و کدگذاری
مجدد
 .3دستهبندی همه یافتهها (.)Bettany-Saltikov, 2012

 .4تحليل دادهها و یافتهها

بهمنظور رسیدن به یافتههای این پژوهش ،جستجوی وسیعی بر اساس ترکیب کلیدواژههایی از
قبیل سرمایهگذاری مشترک بینالمللی ،اتحاد مبتنی بر سرمایه ،همکاریهای راهبردی ،اتحاد
استراتژیک بینالمللی ،اتحاد قراردادی بینالمللی ،نظام کنترلی ،اتحادهای فرامرزی ،نظارت،
هیئت مدیره ،حاکمیت شرکتی ،عملکرد ،ساختار قراردادی ،کسبوکار بینالمللی و ،...در طول
بازه  3ماهه از میان پایگاه دادههای مختلف انگلیسی زبان و همچنین تمامی پایگاه دادههای
فارسی زبان انجام گرفت و در نهایت 400 ،مقاله بررسی شد.
از این میان  400مطالعه یاد شده 38 ،مقاله که بیشترین ارتباط را با موضوع مدنظر داشتند و
همچنین واجد اعتبار و کیفیت الزم بودند ،بر اساس الگوی پیشنهادی کالدول ()2011
Caldwell
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استخراج گردیده و بهطور عمیق بررسی شدند .شایان ذکر است که فصل مشترک تمام
مقالههای منتخب ،پرداختن به حداقل دو موضوع از موضوعهایی مانند اجزا و مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی ،سیستمهای کنترلی و عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای
مشترک بود.
پس از بررسی نظاممند  38مقاله منتخب ،در مجموع  180کد از آنها بهعنوان عواملی که بر
شکلگیری یکایک اجزا و مکانیسمهای حاکمیت شرکتی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارند و
همچنین مکانیسمهای (اجزا) متناظر با هریک از آنها ،از طریق روش کدگذاری استخراج شدند.
سپس بهکمک روش کدگذاری باز ،دستهبندیهای متناظر انجام پذیرفت و در نهایت ،این 180
کد ذیل  16مقوله اصلی با عنوان «عوامل موثر» و  11زیر مقوله با عنوان «مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی متناظر» گنجانده شدند (جدول .)3
جدول  .3عوامل موثر بر چیستی و کم و کیف مکانیسمهای (اجزا) حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی
ک
د

D
1

D
2

عامل موثر
بر چیستی
مکانیسمها
ی حاکمیت
شرکتی
نظام
کنترلی
مورد نظر و
سطح
نظارتی
مورد نظر
جهت
اعمال

منطق
ذهنی

ک
د

مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی
متناظر

S
1

ساختار شرکتی
اتحاد از لحاظ
سهامی خاص و...
بودن

S
2

مکانیسمهای حل
اختالف و
تصمیمگیری

S
3

شرایط احراز
اعضای هیئت

مقاالتی که حاوی عوامل و مکانیسمها هستند (اشاره
مستقیم یا غیر مستقیم)
Li, 2007
Audretsch & Link,
2017
Reuer et al, 2011
Chen et al, 2009
Kumar & Seth,1998
Whipple & Frankel,
2000
De Man, 2013

Pajot
&
Gravière, 2010
Le Nguyen et
al, 2016
Hsieh et al,
2010
Klijn et al, 2017
Das & Teng,
1998
Deutsch et al,
2010

Tiwana & Keil, 2007
Kumar & Seth,1998
Johnson et al, 2002

Pajot
&
Gravière, 2010
Gillan, 2006

& Shepherd,
2008

Patzelt
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عامل موثر
بر چیستی
مکانیسمها
ی حاکمیت
شرکتی
والدین

مدیره

D
3

هزینههای
مترتب و
تصور
والدین
نسبت به
این
هزینهها

میزان استفاده از
مکانیسم هیئت
مدیره جهت نفوذ
در
سرمایهگذاری
مشترک
بینالمللی

D
4

نوع
فعالیتها،
گستره و
پروژههایی
که اتحاد
انجام
خواهد داد

D
5

ساختار
والدین از
لحاظ دولتی

ک
د

ک
د

مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی
متناظر

مقاالتی که حاوی عوامل و مکانیسمها هستند (اشاره
مستقیم یا غیر مستقیم)
Oxley & Sampson,
2004
Gong et al, 2007
Shah & Swaminathan,
2008

Reuer et al, 2011

et

Hsieh

al,
2010
Miller et al,
1997
GuIati, 1995 a
Meschi, 2009
Guidice & Mero,
2007

S
4

S
4
S
5

S
6

میزان استفاده از
مکانیسم هیئت
مدیره

Tiwana & Keil, 2007
Gillan, 2006
Pajot & Gravière,
2010
Hsieh et al, 2010
Miller et al, 1997
GuIati, 1995 b
Reuer et al, 2011
Guidice & Mero,
2007

Kumar
&
Seth,1998
Johnson et al,
2002
Oxley
&
Sampson, 2004
Gong et al,
2007
Shah
&
Swaminathan,
2008

Meschi, 2009
Lojacono et al, 2017
Klijn et al, 2017
Oxley & Sampson, 2004
Reuer et al, 2002
Shah & Swaminathan, 2008
Reuer et al, 2014

اندازه/ترکیب
هیئت مدیره

S
7

روش ارزیابی
عملکرد مدیران و
کارکنان

S
5

اندازه هیئت مدیره

Ibrahim & Abdul Samad, 2011

78

ک
د

چشمانداز مدیریت بازرگانی ،سال نوزدهم ،شماره  ،43پیاپی  ،76پاییز 1399

عامل موثر
بر چیستی
مکانیسمها
ی حاکمیت
شرکتی

ک
د

مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی
متناظر

مقاالتی که حاوی عوامل و مکانیسمها هستند (اشاره
مستقیم یا غیر مستقیم)

یا خصوصی
بودن
S
6
D
6

اندازه و
سن والدین

D
7

میزان نفوذ
مورد انتظار

D
8

چگونگی
نوع اتحاد
(از لحاظ
ساختار
سازمانی)

D
9

فرهنگ
شرکا

D
1
0

اعتماد فی
مابین

S
7
S
6

S
7

S
2
S
8
S
2

ترکیب هیئت
مدیره
روش ارزیابی
عملکرد مدیران و
کارکنان
ترکیب هیئت
مدیره

روش ارزیابی
عملکرد برای
مدیران و کارکنان

مکانیسمهای حل
اختالف و
تصمیمگیری
سبکهای
مدیریتی
مکانیسمهای حل
اختالف و
تصمیمگیری

Klijn et al, 2017

Pajot
&
Gravière, 2010

Kaulio & Uppvall,
2009
Reuer et al, 2011

Perez & Ariza,
2013
Klijn et al, 2017
Johnson et al,
2002
Shah
&
Swaminathan,
2008

Reuer et al, 2014
Le Nguyen et al,
2016
Hsieh et al, 2010
Chen et al, 2009

Pajot
&
Gravière, 2010
Dimitratos et al,
2010
Mohr et al,
2016
Luo, 2002

Meschi, 2009
Perez & Ariza, 2013
Hsieh & Rodrigues,
2014

Dimitratos et al,
2010
Patzelt
&
Shepherd, 2008

Klijn et al, 2017
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مقاالتی که حاوی عوامل و مکانیسمها هستند (اشاره
)مستقیم یا غیر مستقیم
Mohr

et

al,
2016

Pajot
&
Gravière, 2010
Guidice & Mero,
2007
Le Nguyen et al ,
2016

Hsieh

al,
2010
GuIati, 1995 a
Faems et al,
2008
Shah
&
Swaminathan,
2008
Bakker, 2016
Reuer et al.,
2011
Whipple
&
Frankel, 2000
Miller et al.,
1997
Klijn et al.,
2017
Hsieh et al.,
2010
Piaskowska et
al., 2017
Shah, 2011
Bodnaruk et al.,
2013
Pajot
&
Gravière, 2010

Gong

Johnson et al, 2002
Reuer & Arino, 2007
Luo, 2008
Shah
&
Swaminathan, 2008
De Man, 2013

et

Luo, 2008
et al.,

Bodnaruk

al.,
2013
Gillan, 2006
Lai & Chen, 2014
Le Nguyen et al . ,
2016
Pajot & Gravière,
2010
Mohr et al., 2016
Hsieh et al., 2010

عامل موثر
بر چیستی
مکانیسمها
ی حاکمیت
شرکتی

ک
د

عمر مورد
انتظار برای
اتحاد

D
1
1

تحلیل روی
شرایط
محیطی

D
1
2

S
1
0

برداشت
نسبت به
ریسکهای
پیشرو

D
1
3

S
9

برداشت

D
1

مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی
متناظر

ک
د

سبکهای
مدیرتی مورد
استفاده در
سرمایهگذاری
-مشترک بین
المللی

S
8

استراتژیهای
خروج

S
9

استراتژیهای
خروج

S
9

کمیتههای
مختلف

S
1
0

کمیتههای
مختلف
استراتژیهای

et

Chen et al., 2009
Johnson et al., 2002
De Man, 2013
Hsieh et al., 2010
Zhang, 2007

Audretsch & Link,
2019
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عامل موثر
بر چیستی
مکانیسمها
ی حاکمیت
شرکتی
نسبت
به شریک و
رفتارهایش

میزان
سهام
طرفین

ک
د

D
1
6

مقاالتی که حاوی عوامل و مکانیسمها هستند (اشاره
مستقیم یا غیر مستقیم)

خروج

Hsieh & Rodrigues,
2014
Hsieh et al., 2010
De Man, 2013

S
5

اندازه هیئت مدیره

S
6

ترکیب هیئت
مدیره
روش ارزیابی
عملکرد برای
مدیران و کارکنان
مکانیسمهای حل
اختالف و
تصمیمگیری

Li, 2007
Perez & Ariza, 2013
Guidice & Mero,
2007
Kumar & Seth,1998
Klijn et al., 2017
Miller et al., 1997
Reuer & Miler, 1997

S
7

S
2

الگوی
حاکمیتی
والدین

مکانیسمهای
حاکمیت شرکتی
متناظر

Tseng & Chen, 2017
S
1
1

کلیت مکانیسم
حاکمیتی

2007
Kaulio
&
Uppvall, 2009
Pajot
&
Gravière, 2010

Le Nguyen et al
. , 2016
Gillan, 2006
Hsieh et al.,
2010
Piaskowska et
al., 2017
Tong & Li,
2013

Bodnaruk et al,
2013
Reuer & Miler,
1997

بر اساس یافتههای حاصل از مرور نظاممند (جدول  16 ،)3مقوله اصلی (به عنوان عوامل موثر)
بر  11زیر مقوله (به عنوان مکانیسمهای اصلی حاکمیت شرکتی) اثرگذار هستند .همانطور که
پیشتر نیز اشاره گردید ،مکانیسمهای حاکمیت شرکتی را میتوان در یک دستهبندی کلی به
مکانیسمهای داخلی و خارجی تقسیم نمود که هر کدام از آنها نیز از تعدادی اجزا دیگر تشکیل
شدهاند .بر اساس مرور نظاممند انجام پذیرفته میتوان اینچنین بیان کرد که از میان تمامی
مکانیسمهای حاکمیتی موجود تنها موارد زیر در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی کاربرد
دارند:
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 .1چگونه بودن ساختار شرکت (سهامیخاص یا  :)...چگونه بودن ساختار حقوقی
سرمایهگذاری مشترک از جمله ابزارهای حاکمیتی است که قلمرو مسئولیت والدین و همچنین
چگونگی تعامالت آنها را مشخص میسازد .اینکه ساختار حقوقی تشکل مشترک تازه تاسیس
کدام یک از اقسام متصوره باشد به نظام کنترلی و همچنین سطح نظارتی مورد نظر والدین
بستگی دارد.
 .2مكانيسم هيئت مدیره :این مکانیسم مهم ترین ابزار حاکمیتی است که والدین به
منظور اعمال نفوذ در سرمایهگذاری مشترک بینالمللی از آن استفاده میکنند .خود این
مکانیسم از ابزارهای متعددی تشکیل شده است که تنها تعدادی از آنها در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی کاربرد دارند .پیش از تشریح مکانیسمهای مذکور خاطر نشان میسازد که
میزان استفاده از مکانیسم هیئت مدیره و اجزا زیر مجموعه آن جهت نفوذ در سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی متاثر از  2عامل زیر است:
 هزینههای ایجاد سرمایهگذاری مشترک و برداشت والدین نسبت به این هزینهها
 نوع فعالیتها و پروژههای سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی پس از تاسیس
موارد زیر از جمله مکانیسمهای هیئت مدیرهای هستند که در سرمایهگذاریهای مشترک
بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند:
 تعيين شرایط احراز هيئت مدیره :اینکه اعضای هیئت مدیره واجد چه مشخصات و
تخصصهایی باشند از جمله ابزارهای حکمرانی است که در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد .حال چیستی این شرایط احراز بر
اساس منطق ذهنی و پارادایمی که والدین این تشکل مشترک دارند ،شکل میگیرد.
 اندازه هيئت مدیره :تعداد اعضای هیئت مدیره از جمله موضوعاتی است که بر میزان
اثرگذاری مکانیسم هیئت مدیره در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی تاثیر می-
گذارد .عواملی از قبیل ساختار والدین از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن ،موضوع کار
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اتحاد (که به نوع فعالیتها و پروژههایی که سرمایهگذاری مشترک بینالمللی انجام
خواهد داد اشاره دارد) و میزان سهام طرفین از جمله عواملی هستند که مشخص
کننده اندازه هیئت مدیره سرمایهگذاری مشترک بینالمللی هستند.
 ترکيب هيئت مدیره :موضوع ترکیب هیئت مدیره به زوج یا فرد بودن تعداد اعضای
هیئت مدیره اشاره دارد (عالوه بر اندازه هیئت مدیره ،این موضوع نیز بر میزان
اثرگذاری مکانیسم هیئت مدیره در این تشکلها موثر است) .این موضوع بیش از هر
چیز متاثر از میزان سهم طرفین است اما اندازه و سن والدین ،نوع فعالیتها و
پروژههای اتحاد و همچنین میزان نفوذ مورد انتظار نیز بر چگونگی این مکانیسم اثر
گذارند.
 .3روش ارزیابی عملكرد :روش مورد نظر جهت ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر کارکنان
تشکل تازه تاسیس از جمله ابزارهای حکمرانی دیگری است که در سرمایهگذاریهای مشترک
بینالمللی میتواند کاربرد داشته باشد؛ نوع ساختار و فعالیتهای آتی اتحاد ،نفوذ مورد انتظار
والدین ،اندازه و سن والدین و همچنین میزان سهم طرفین از جمله عواملی هستند که بر
چگونگی این موضوع در سرمایهگذاری مشترک بینالمللی اثرگذار خواهد بود.
 .4مكانيسمهاي حل اختالف و مكانيسمهاي تصميمگيري :بر اساس تحقیقات انجام
پذیرفته ،نرخ شکست سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی بسیار باال است ( & Pajot
 .)Gravière, 2010با توجه به این موضوع معموال شرکا سعی میکنند به نوعی عاقبت اندیشی
کنند و مکانیسمهایی را به منظور حل اختالفات احتمالی در نظر گیرند .همچنین چگونگی طی
مسیر سرمایهگذاری مشترک بینالمللی نیز تا حد زیادی به مکانیسم تصمیمگیری حاکم بر
سازمان سرمایهگذاری مشترک بینالمللی بستگی دارد .حال اینکه این  2مکانیسم چه کم و
کیفی داشته باشند بر اساس نظام کنترلی مورد نظر والدین ،فرهنگ شرکا ،اعتماد فیمابین و
میزان سهم طرفین تعیین میشود.
 .5سبكهاي مدیریتی مورد استفاده :فرهنگ شرکا (از نظر میزان تقارب و تفاوت) و
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اعتماد فیمابین والدین از جمله عواملی هستند که باعث میشوند والدین یک سرمایهگذاری
مشترک بین المللی بر سر یک سبک و روش مدیریتی به منظور اداره تشکل مشترک ،به توافق
برسند.
 .6استراتژيهاي خروج :همانطور که اشاره شد ،با توجه به نرخ باالی شکست این نوع از
تشکلهای مشترک ،اندیشیدن به زمانهای بحرانی آتی امری عقالئی است .در این میان
عالوه بر مکانیسمهای حل اختالف ،توجه به نحوه خروج از این اقدام مشترک نیز از جمله
عاقبت اندیشیهایی است که باید توسط طرفین شراکت مورد عنایت قرار گیرد .در این رابطه
عمر مورد انتظار شرکا برای اتحاد ،تحلیل والدین روی شرایط محیطی و برداشت والدین

نسبت به رفتارهای یکدیگر ،از جمله عواملی هستند که تعیین کننده چیستی استراتژی
خروج شرکا از شراکت میباشند.
 .7کميتههاي تخصصی حاکميتی :کمیتههای تخصصی به مثابه چشم و گوش هیئت
مدیره میباشند؛ به بیان دیگر کمیتههای مختلف حاکمیتی ،اقدامات جاری سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی را رصد و به هیئت مدیره گزارشهای مقتضی ارائه مینمایند .تحلیل
محیطی و اشراف اطالعاتی والدین و همچنین برداشت نسبت به ریسکهای پیشرو از جمله
عواملی هستند که تعیین کننده بود یا نبود کمیتههایحاکمیتی در این تشکلها هستند
(مخصوصا کمیته حسابرسی).
همانطور که اشاره گردید ،مجموعا  7مکانیسم حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی کاربرد دارند .حال اینکه کدام یک از این مکانیسم ها وجود داشته باشند و
همچنین واجد چه کم و کیفی باشند ،یافته دیگری است که این پژوهش به آن رسیده است
(شکل .)2
شکل  .2مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و عوامل موثر بر آنها
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عوامل موثر بر مكانيسمهاي تشكيل دهنده
الگوي حاکميت شرکتی

نظام کنترلی از قبیل رفتاری ،اجتماعی و  . ..مورد نظر
سطح نظارتی مورد نظر جهت اعمال
هزینه های ایجاد اتحاد و برداشت والدین نسبت به آنها
نوع فعالیتها و پروژههایی که سرمایهگذاری مشترک بین-
المللی انجام خواهد داد

ساختار شرکتی اتحاد از
لحاظ سهامی خاص،
مسئولیت محدود و ...بودن

میزان استفاده از مکانیزم
هیات مدیره جهت نفوذ
درسرمایهگذاری مشترک
بینالمللی با استفاده از موارد
زیر:

شرایط احراز اعضای
هیات مدیره

منطق ذهنی والدین

ساختار والدین از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن

اندازه هیات مدیره

نوع فعالیتها و پروژههایی که سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی انجام خواهد داد

اندازه و سن والدین

ترکیب هیات مدیره
میزان نفوذ مورد انتظار

میزان سهام
طرفین به
عنوان
مهم ترین
عامل

ریسک به صورت
متناسب تسهیم میشود

نوع اتحاد )از لحاظ ساختار سازمانی(
میزان نفوذ مورد انتظار

نوع اتحاد (از لحاظ ساختار سازمانی)

نوع فعالیتها و پروژههایی که سرمایهگذاری
مشترک بینالمللی انجام خواهد داد

روش ارزیابی عملکرد
برای مدیران و کارکنان

موفقیت
اتحاد
استراتژیک
از نوع
سرمایه
گذاری
مشترک

مزایای رقابتی والدین
حف میشوند

اندازه و سن والدین

نظام کنترلی مورد نظر والدین

مکانیسم های حل
اختالف و مکانیزم های
تصمیم گیری

اعتماد فی مابین

سبک های مدیرتی مورد
استفاده در سرمایهگذاری

فرهنگ شرکا

عمر مورد انتظار برای اتحاد
برداشت نسبت به شریک و رفتارهایش

مشترک بینالمللی

استراتژی های خروج

تحلیل محیطی و اشراف اطالعاتی والدین

برداشت نسبت به ریسک های پیش رو

کمیتههای مختلف
( مخصوصا کمیته
ریسک)

الگوی حاکمیت شرکتی والدین

همانطور که در شکل  2مالحظه شد ،عالوه بر  15عامل شناسایی شده که بر کموکیف و
همچنین وجود یا عدم وجود مکانیسمهای حاکمیت شرکتی اثر دارند ،خود الگوی حاکمیت
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شرکتی والدین نیز بر کلیّت مکانیسمهای حاکمیت شرکتی سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
اثر دارد( .بعنوان شانزدهمین عامل موثر).
در نهایت نیز همانطور که مشهود است ،وجود هر کدام از مکانیسمها میتواند منجر به تسهیم
ریسک و حف مزایای رقابتی والدین و در نهایت موفقیت سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
گردد .البته خاطر نشان میسازد که رسیدن به دست آوردهای مذکور مستلزم وجود شرایط زیر
است و وجود صرف مکانیسمهای پیشنهادی ،منجر به تسهیم ریسک و حف مزایای رقابتی
نخواهد شد:
 مکانیسمهای حاکمیت شرکتی نباید حالتی ایستا داشته باشند و باید پویا باشند (به این
صورت که مرتبا متناسب با شرایط و مقتضیّات مورد بازنگری قرار گیرند).
 پیاده سازی مکانیسمها باید به درستی انجام پذیرد.
 مکانیسمهای پیاده سازی شده باید کارکرد درستی داشته باشند.
 .5نتيجهگيري و پيشنهادها

بر اساس یافتههای حاصل از مرور نظاممند مشخص شد که از میان ابزارها و مکانیسم-
های گوناگونی که در موضوع حاکمیت شرکتی مطرح هستند ،کدام یک در سرمایهگذاریهای
مشترک بینالمللی کاربرد دارند .در یک دسته بندی کلی میتوان این  11مکانیسم شناسایی
شده را در  2دسته متشکل از مکانیسمهای هیئت مدیره و مکانیسمهای ساختاری /مدیریتی
گنجاند .همچنین تعیین گردید که در صورت وجود کدام عوامل ،هر کدام از این مکانیسمها
(ابزارها) وجود خواهند داشت .الزم بذکر است که بود یا نبود هر کدام از  16عامل شناسایی
شده ،عالوه بر اینکه بر بود یا نبود هر کدام از مکانیسم شناسایی شده اثر گذار خواهند بود،
بلکه بر کیفیت آنها نیز (چگونگی مکانیسم از این جهت که چقدر موسع یا ساده باشد) تاثیر
خواهند گذاشت .در نتیجه تعدد عوامل مذکور نشاندهنده این واقعیت است که بسنده صرف به
چند عامل کلی (مانند بسیاری از پژوهشهای گذشته که چنین نگاهی داشتهاند) ،نمیتواند
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گویای چگونگی شکلگیری مکانیسمهای حاکمیتی یک سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
باشد؛ زیرا با پدیده ای غامض و متأثر از عوامل گوناگون سروکار داریم .در نتیجه این تحقیق از
این جهت با سایر مطالعاتی که در این زمینه صورت پذیرفتهاند متمایز است.
همچنین الزم بذکر است که الگوی استخراج شده ،درواقع مدلی نیست که مشتمل بر تعدادی
متغیر با روابط معین علّی و معلولی باشد ،بلکه الگویی است که نشانگر مکانیسمهای حاکمیت
شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و همچنین عوامل موثر بر آنها میباشد که از
طریق مرور نظاممند ادبیات ،احصا شده است .در نتیجه نمیتوان از آن انتظار مدلی را داشت
که از خروجی پژوهش تجربی حاصل میشود (بر خالف پژوهشهای کمی که چنین نگاهی
دارند) .بعالوه باید توجه داشت که یافتههای بدست آمده حالتی کلی داشته و برای همه انواع
سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی کاربرد دارند؛ در نتیجه دو موضوع زیر میتوانند منجر به
تعدیل عوامل و مکانیسمهای شناسایی شده (کم شدن یا افزوده شدن مورد یا مواردی به آنها)
شوند:
 جنس کسبوکار سرمایهگذاريهاي مشترک بينالمللی :در وجود یا عدم وجود
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی ،جنس کسب و کار سرمایهگذاری مشترک بینالمللی نقش
موثری دارد .به بیان دیگر ممکن است در برخی از سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی
عوامل شکل دهنده مکانیسم وجود نداشته باشند اما شاهد مکانیسم باشیم؛ از سوی دیگر
نیز بر اساس جنس کسب و کار ممکن است شاهد عوامل موثر تعریف شده باشیم اما
مکانیسم شناسایی شده (متناسب با هر عامل) موجود نباشد .در نتیجه الگوی استخراج
شده حالتی کلی داشته و جنس کسب و کار سرمایهگذاری مشترک بینالمللی تعدیل
کننده آن است.
 مقتضيات سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي کشور ميزبان :اینکه کشور میزبان
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی از لحاظ موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
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اقتصادی چه وضعیتی دارد ،در اینکه الگوی استخراج شده چقدر مصداق داشته باشد ،موثر
است.
در نتیجه همانطور که مالحظه شد ،در وجود یا عدم وجود مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
و همچنین عوامل متناظر معرفی شده ،جنس کسب و کار سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
(صنعتی که در آن است) و همچنین مقتضیات کشور میزبان بسیار مهم و تاثیرگذار است.
گفتنی است که موضوعاتی از قبیل محدودیت زمان ،پیچیدگی بهدلیل کثرت عوامل ،تعداد کم
پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و ،...از جمله
مشکالت و محدودیتهایی بودهاند که محقق با آنها مواجه بوده است اما با وجود همه این
محدودیتها ،مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی و
همچنین عوامل موثر بر آنها استخراج شدهاند .البته بهطور مسلم ،این پایان راه نیست و یافتهها
باید گسترش یافته و میزان دقت و صحت آنها بررسی شوند .به بیان دیگر ،از آنجا که
یافتههای این پژوهش افقهای جدیدی را در ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی گشوده است،
سایر پژوهشگران میتوانند با فائق آمدن بر برخی از محدودیتها و موانع یاد شده،
پژوهشهای تکمیلی را در آینده انجام دهند (مشخصا از طریق آزمون یافتههای حاصل از مرور
نظاممند این مقاله در قالب پژوهشهای تجربی) .در واقع پرداختن به سایر حلقههای مفقوده در
زمینه حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی مانند تعیین اثر هر کدام از
عوامل بر کیفیت (چگونگی) هر کدام از مکانیسمها ،تفکیک عوامل موثر برای شریک خارجی
و داخلی ،تعیین نقش جنس کسب و کار بر بودن یا نبودن هر کدام از عوامل و مکانیسمها،
نقش مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شناسایی شده بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک بین-
المللی ،نقش مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شناسایی شده بر سودآوری هر کدام از والدین،
نقش مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شناسایی شده بر حف مزایای رقابتی طرفین ،بررسی
یافتههای مقاله با توجه به شرایطی که یکی از طرفین ایرانی باشد و ...از جمله تحقیقاتی
هستند که انجام آنها میتواند به گسترش مرزهای این حوزه کمک کند.
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همچنین ،در رابطه با امکان بهرهگیری از نتایج این پژوهش در عرصه اجرایی ،ذکر این
موضوع ضروری است که مخاطبان مطالعات مبتنی بر مرور نظاممند  ،بیشتر پژوهشگران
خواهند بود و نه سازمانها و شرکتها .به بیان دیگر ،این پژوهش بیش از تجویزی بودن،
جنبه بنیادین دارد و میتواند برای محققان حوزههای حاکمیت شرکتی ،تجارت بینالملل،
استراتژی در سطح شرکت و ...کاربرد داشته باشد .در نتیجه ،تنها وجه استفاده کاربردی از
یافتههای این تحقیق برای شرکتها و سازمانهایی خواهد بود که در نظر دارند از استراتژی
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی استفاده کنند یا در حال حاضر سرمایهگذاری مشترکی دارند و
میخواهند آن را پایش نمایند .در نتیجه با استفاده از یافتههای این پژوهش (با عنایت به جنس
کسب و کار ،ماموریت و صنعت والدین و سرمایهگذاری مشترک تازه تاسیس و همچنین
مقتضیات کشور میزبان) میتوانند مسیر بررسیهای خود را پیدا کرده و اقدامات موثرتری را
مبذول دارند.
در پایان خاطر نشان میسازد که شاید این موضوع به ذهن برسد که چگونه میتوان
اختصاص عوامل شناسایی شده به سرمایهگذاریهای مشترک را اثبات کرد؟ به بیان دیگر بر
چه اساسی میتوان گفت که عوامل استخراج شده در مدل توصیفی بدست آمده در سایر
مدلهای همکارهی های بین سازمانی مبتنی بر اتحاد استراتژیک مانند اتحادهای تحقیق و
توسعه ،بازاریابی ،کنسرسیوم و ....مصداق پیدا نمیکند؟
در پاسخ به موضوع صدراالشاره ذکر مجدد این موضوع کافی است که تنها نوع از اتحاد
استراتژیکی که موضوع حاکمیت شرکتی برایش مصداق دارد ،گونه سرمایهگذاری مشترک
است .به بیان دیگر از آنجایی که پیشفرض وجود حاکمیت شرکتی در هر مجموعهای ،ساختار
حقوقی آن است ،به همین دلیل ،این موضوع تنها در سرمایهگذاریهای مشترک کاربرد داشته
و در سایر انواع اتحادهای استراتژیک به دلیل اینکه هویت حقوقی جدیدی تشکیل و تاسیس
نمیشود موضوعیت ندارد (.)Child & Rodrigues, 2004
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