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 فروشنده در بازارهاي صنعتي بالغ -ايجاد و پشتيباني روابط خريدار

 
پژوهش عملي در خصوص مديريت رابطه، به اين که يک تصوير لحظه اي از يک رابطه در يک زمان 

عليرغم توافه  ميهان معين بگيرد، گرايش داشته است. و مي کوشد مسيرش را برنامهه ريه ي ک.هد.

متمرک  بوده اسهت، معهاني اين که يک ديدگاه درازمدت روي مدلهاي فراي.دي محققان درخصوص 

تکامهل نويس.دگان، يک ديدگاه جستجوگرانه بهراي مطالعهه  ضم.ي براي عمل رو به پيشرفت است.

بازارهاي ص.عتي بالغ بکار ميگيرند. روابط، اغلب  طول زمان در فروش.ده ص.عتي در–سه گانه خريدار 

در لف عدم تقارن اوليه ترسهيم مهي شهوند و اغلهب او،هات ، بهه طهور نمايشهي بوسيله درجات مخت

هايشان پيش.هاد ميک.د که شرکتهاي ضعيف تهر مهي توان.هد  روشهاي مختلف تکامل يافته اند.يافته

ايجاد شوند و درارتباطات بل.دمدت با شرکاي ،وي شکوفا شوند. زيرا عدم تقارنهاي اوليهه متعا،بها از 

ح بالاي اعتماد ميان فردي ميان زوجها جبران مي شود. جايي کهه ايهن خهرخش طري  توسعه سطو

 م.جر به سطوح ف اي.ده تعهد سازماني مي شود.

روي  بهه يک انتقال در بازارها ي ص.عتي ازارتباطات خصمانه )مبت.ي بر ر،ابت (،0891ازانتهاي دهه

ارتباطات از طريه  شهيوه ههاي  با تشريک مساعي ، متمرک  بر ايجاديک مبادله مج ا براي شراکت 

)سازماندهي درونهي و بيرونهي بهراي مهيها کهردن سهاارش بهازار و ديگهر انهوا  nonmarketاداره 

مست.د شده است. م.افع پيشرفت خ.ين ارتباطاتي، ه ي.ه هاي انتقال  سازمانها(، درنشريات تجارت 

 اي مشتريان و تامين ک..دگان است.کاهش يافته، بهره وري ارتقا يافته و درآمدهاي ا،تصادي بالاتربر

هرخ.د کليه روابط، سودآوري متقابل ايجاد نمي ک.د. شرکتها گه گاهي کهه  بطهور فرصهت طلبانهه 

رفتار کرده اند، درخ.ين مو،عيت هايي سودهاي بيشتري را در مقايسه با شرکايشهان ااصهل کهرده 

موتورز، از،درت شرکت براي باطل  براي مثال، خ.دي پيش نائب رئيس خريد بين المللي ج.رال اند.

کردن ،راردادهاي امضاء شده با تامين ک..دگان و بازگشايي تعيين ،يمهت بهر اسهاق تقاضها بهراي 

 .، استااده کرد.٪01کاهش ،يمت بالاي 

درادبيات اکادميک، بازاريابي رابطه، بع.وان بازسازي اساسي زمي.ه بازاريابي و به ع.هوان يهک تيييهر 

تئوري و زبان جديدي را متماي  مي ک.د، ترسهيم شهده اسهت. عليهرغم تمايهل  خارخوب فکري که

پرشور به بازاريابي رابطه ، بيير از زمي.ه پيشگامي بهر اسهاق تحقيه  تکامهل رابطهه بوسهيله گهروه 

مطالعه عملي کمي در مورد بازاريهابي تجهاري وجهود دارد کهه (IMP)بازاريابي و خريد بين المللي 

ايهن  فروشه.ده صه.عتي ، تکامهل بخشهد. -ک و عملي را از طري  روابط خريهدارفراي.دها ي آکادمي

شکاف ، محققاني مان.د اندرسون و ... را واداشته است ،کهه تحقيه  اساسهي تهري را کهه مطالعهات 

. موادي از مبادلات خ.دگانه اي را که ارتباطات را بر،رار موردي طولاني اي را شامل شود دنبال ک..د

 ايي که بي.ش نسبت به فراي.دهاي آغاز ارتباطات و ااظ  انها  را پيش.هادمي ک..د و آنه



 مي ک..د. 

فروشه.ده  –اين خلا مهم را با بررسي اين که خطور روابط خريدار در اين مقاله، ما تلاش مي ک.يم، 

ا در بازارهاي ص.عتي بالغ ، آغاز مي شوند، ساخته شده و پرورش داده مي شوند. و خرا و خگونه آنهه

در کاربرد تحقي  زمي.ه اي از ،رارگيري سهه گانهه ، پوشش دهيم. موف  شده يا شکست مي خورند

شهکل گيهري  روابهط موجهود ، ما مجموعه اي از ماروضاتي کهه دانهش  فروش.ده ص.عتي -خريدار

را توضهي  داده و ادغهام مهي فروش.ده و پيشرفت هاي فهم خگونگي ارزيابي غالب روابهط –خريدار 

ت.باط مي ک.يم. سهم ما ايجاد روح تئوري از مشاهدات زمي.ه اي است. در بخش بعدي ، ما ک..د، اس

بعضي زمي.ه هاي شکاف را که در ادبيات موجهود ااسهاق مهي شهود، پيشه.هاد مهي ک.يم.سه س 

متدلوژيمان را شرح مي دهيم.اطلاعات زمي.ه اي تحقي  را بحث مي ک.يم، و س س برداشت هايمان 

فراي.د را به طور مبسوط شهرح مهي  5خلاصه مي ک.يم. دربخش پاياني، ما فرضيه،را به شکل خهار 

فروش.ده ص.عتي در بازارهاي بالغ را تشري   -دهيم که خگونگي آغاز، ااظ و بر،راري روابط خريدار

  مي ک..د.

 شکاف ها ي موجود در ادبيات:

شه.ده را روشهن مهي  فهرو -دار ادبيات بازاريابي با ديدگاههايي که  خصوصيات ب.يادين روابط خريه

براي مثال، تئوري ،درت امرسون، بوسيله خ.هدين محقه  بازاريهابي، بهراي  ک..د، تکميل مي شود.

تشري  آغاز و ااظ ارتباطات،سازگار شده است. معاملات تئوري ه ي.ه، با تاکيهداتش روي کهارآيي ، 

مهک نيهل، ري ،رارداد رابطه اي به تشري  ماهيت اداره درروابط بين شرکتها متوسل شده است. تئو

فروش.ده ص.عتي را ترسيم مي ک.د، تاسير مي نمايد.  –طيف ساختارهاي اداره را که روابط خريدار 

وتئوري مبادله اجتماعي، فرآي.د هاي توسعه و ااظ روابط را توضي  مي دهد. گرخه هرکدام از اين 

بي بوجود آورده اند که بطور متااوت روي جريانهاي تحسين برانگي ي در بازارياديدگاههاي تئوريک، 

ورودي و خروجي مطلوب روابط تمرک  مي ک..د، محققان بازاريابي درتلاشهايشهان بهراي اسهتااده ا 

  ا زآغاز تا بقا با شکست مواجه شهده انهد.زهر تئوري مج ا درتشري  تکامل ارتباطات بين شرکت ها 

ر دارند.به ويژه محققاني که به خارخوب فکري ،درت درنتيجه محققان به پارادايمهاي متقاطع ، اجبا

و محققهاني کهه بها ماههوم ، براي تصدي  نتايجشان به اعتماد و تعهد ميان شرکاء متوسل مي شوند

تئوري مبادله اجتماعي ، براي تصدي  نقش ،درت درايجاد محيطهايي که در آن روابط شکوفا شهده 

عليهرغم خ.هين تلاشههايي، مجموعهه اي ازشهکافهاي   .د، سرو کار دارنهاست ، يا از ميان رفته است

فراي.دي شگرف، در ادبيات وجود دارد. بسياري از بخشهاي مهم تحقيقات گ ارش شهده در ادبيهات 

ساختارهاي مختلاي را که روابط را در مراال مختلف ترسيم مي ک..د، ش.اسايي کرده اند  بازاريابي،

 راله به مراله ديگر پيش.هاد مي ک..د.اما بي.ش محدودي را در انتقال از يک م

خهرده فهروش را در ههر کهدام از –، روابط تامين ک..هده 0111براي مثال، ژاپ و جانسون، در سال 

ژاپ و جانسهون ، تيييهرات گانه بررسي ميک..د. در کهاربرد يهک طهرح تحقيه  مقطعهي،  5مراال 

مراال مختلهف سو به سوي ديگر سيستماتيک در روابط متقابل ميان متييرهاي تعيين شده از يک 

پيشه.هاد شهد. بهراي مثهال ، آنهها 0885رابطه، پيدا مي ک..د.همانطور که بوسيله ويلسون در سال 



متوجه ميشوند که کاربرد ،واعد رابطه، اثر سرمايه گذاري يک خرده فروش را بر تعهد تامين ک..ده، 

ي ک.د. هرخ.د به دليل ماهيت مقطعهي درمراال ترويج  و افول رابطه و نه در مراله بلوغ تعديل م

نتيجه گيري در خصوص انتقال طولاني مدت اجت.اب مي ک..د. ادبيات طراشان، ژاپ و جانسون، از 

همچ.ين خگونگي مو،عيت هاي آغازين ،درت  ترکيب شده را درروابط طولاني مدت به پايهان مهي 

تارهاي وابسته باعث اخلال درروابط خ.دين محق  نتيجه گرفته اند که ،درت نامتقارن و ساخرساند. 

، اعضهاي روانهي  -مي شوند. ديگران پيش.هاد کرده اند که به دلايل  ا،تصادي، سياسهي و اجتمهاعي

کانال ممکن است با ا،تدار از ک.ترل کانال دست بکش.د. بيشتر تحقيقات ک.وني نهايتها شهرايطي را 

 که 

نبود تعادل ،درت بهين دو طهرف  توسهعه داده  دران روابط مبت.ي بر اعتماد و تعهد ممکن است در

شود پررنگ کرده اند.براي مثال، کومار، اسچيرو استين کمپ متوجه مي شوند که اتهي در اضهور 

شرکت ضعيف ااساق ميک.د که شرکت ،درتم.د ،درت و وابستگي نامتقارن، شرکت ها مادامي که 

کومارو...متوجه ميشهوند کهه درجهه عهدم مبادله رابطه در گيرند. به طور مشابه  تر م.صف است، در

کهه آن اثهر ايجهاد شهده بوسهيله يهک افه ايش در  توازن وابستگي متقابل، م.جر به تضاد مي شود.

شريک ضعيف را توجيه مهي ک..هد يهک وابستگي متقابل کل است. اي.ها تااسير کاربردي هست.د و 

.دهاي دگرگوني، رخ ميده.د. يع.هي ه.وز در نبود رابطه، فرايرابطه تجاري را جستجو ک.د. هر خ.د 

همچ.ين ش.اسايي  اين که رفتار م.صاانه در يک ارتباط نامتقارن، براي طرف ،درتم.د م.طقي است.

فراي.دها از طري   اف ايش وابستگي متقابل در ترسيم رابطه بوسيله عدم تقارن ههاي آغهازين مايهد 

فرصهت طلبهي شهريک بهين المللهي، کهه  خواهد بود. بر اساق ماروضات تئوري ه ي.ه معامله اي ،

عدم صحت محققاني را کهه ع.هوان کهرده انهد، ک.ترلههاي  اثربخشي اداره رابطه را محدود مي ک.د،

م.طقي، مکانيسمهاي موثر اداره هست.د، نشان داده اند. اک.ون شاهد عملي، براي فرآي.دي که شکل 

دهد، وجود ندارد. بهه ويهژه اگهر آنهها ک.ترلهاي م.طقي را در غالب بازارهاي ص.عتي، توضي   خ.ين

درآغاز وجود نداشته باش.د. در هراهال تئهوري ،هرارداد رابطهه اي ، در طبقهه ب.هدي روابهط مايهد 

است.بي.ش کمي در جهت ع.اصر تييير شکلي که انتقال از يک شيوه غالب معاملهه بهه يهک شهيوه 

اي ابتدايي محهدودي ، روي ماهيهت تلاشهرابطه را ممکن مي ک.د، فراهم مي آورد. عليرغم اين که 

 وتييير پويايي هاي غالب روابط تمرک  مي ک.د، اصرار بر  ساختار رابطه

بي اثر بودن نتيجه طراهاي مقطعي به کار رفته، در غالهب کارههاي عملهي انجهام شهده در تهاري   

بط بهين براي شکل گيري روامديريت رابطه است. خ.ين مطالعه اي مي تواند فقط، پيش شرطهايي 

شرکت ها وفاکتور ها ي زير ب.ايي مسئول پويايي مايد يها غيرمايهد  پيشه.هاد ک.هد. خهون روابهط 

تکامل خ.ين روابطي را توسعه مي فروش.ده ص.عتي، به طور ضم.ي، بي.شهاي عمي  تر به  –خريدار 

ي تکيه دهد، بايد روي يک ديدگاه طولاني مدت وهم مان و تلاش براي جمع آوري اطلاعات زمي.ه ا

ک.د. علت اين که محققان براي خ.ين بررسي اي فرا خوانده مي شوند، اين است که زندگي  در اين 

 يک کار مايوق ک..ده براي آنهاست.  ،جهان ماندن يا نابود شدن

 روش تحقي :



هدف مشخص ما از فهم تکامل روابط و سازگاري با يک فراخوان براي مطالعاتي کهه ابعهاد مهو،تي  

کشف مي ک..د، اين است که يک روش تحقي  زمي.ه اي را براي مشاهده پديده ها و جمع  رابطه را

همچ.ين يک روش براي کشف پديده هاي جديد، يا ج.بهه ههاي کمتهر  اوري اطلاعات به کار بريم.

دانيم که شمار کم مشاهدات و ب.ا بهراين  درک شده پديده هاي ش.اخته شده، م.اسب است . ما مي

 آماري، يک متدلوژي را بيشتر براي مااهيم تئوريک معتبر مي سازد تا آزمون تئهوري. فقدان اعتبار

علا،ه ما را در فههم فراي.هدهايي کهه تحقيقات با زمي.ه بالي.ي، بيشتر از طرح نمونه گيري  تصادفي، 

توسعه روابط را امايت مي ک..د و تمرک  ما ر ا روي اج اء و موجوديهاي ص.عتي زنجيره ارزش، در 

زش، خ.د خصوصيت مج ا را کهه رمقايسه با تجهي ات سرمايه اي ارتقا داده است. روابط در زنجيره ا

مطالعه ما را شکل مي دهد، ارائه مي ک.د. ابتدائا خون خ.ين بازارهايي بالغ هست.د، با ر،با يي سهرو 

تهامين کار دارند، که ،ادر هست.د در ،يمهت ههاي ر،هابتي، محصهولات ههم ارزش پيشه.هاد ک..هد، 

دوم ،  ک..دگاني که گهرايش بهه تمرکه  روي مهديريت رابطهه بهيش از تک.ولهوژي محصهول دارنهد.

که پيوسته سريع تر از تعاملات  يمشتريان، مکررا محصولات و خدمات را در فراي.دهاي توليد و ااظ

غهاز و بهراي آو ب.ابراين موجب فرصت هاي برابربراي شهرکاء بکار مي برند.  نامکررومحدود هست.د، 

اداره تيييرات رابطه مي شوند. سرانجام ريسک عملياتي يا ريسک اين که يک تامين ک..ده درتحويل 

شکست بخورد، براي خريداراني که مي توان.د به طور بالقوه، اج اء يکساني را از خ.د تامين ک..ده به 

ملهه تها روابهط فروشه.ده از معا –دست آورند، کاهش مي يابد. که يک طيف از نو  جاهت خريهدار 

 طولاني مدت ايجاد مي ک.د.

 ضميمه مقاله، سه جات درگير در فروش و خريد اج اء مياني خريد مکرردر بازارهاي بالغ را توصيف 

مي ک.د.هرجات، فقط نمونه انتخهابي ايهاتي مرتهب شهده را سهازگار نمهي ک.هد، بلکهه همچ.هين 

در ي ک.د. براي مثال، در ضهوابط انهدازه متييرهاي مهمي را که در تحقيقات اياتي هست.د، ارائه م

در االيکهه  ب.ظر مي رسد ،درتم.د تر از توزيع ک..ده کارفرمايش باشهد.GEجات اول، دستاروش 

در جات دوم ب.ظر مي رسد، دستاروش خيلي ضعيف تر از خريدار توليهد ک..هده تجهيه ات اصهلي 

ن نشده است( ب.ظر مي رسد به يک انهدازه باشد. در جات سوم ، آلاا تايرز و دلتا ماي.ر ) اسامي ، بيا

در طرف مقابل جات ها، محصولات مت.و  از نگهداري، تعمير و اج اء عملياتي براي  ،درتم.د باش.د.

محققهان پديهده ههاي محصولات توليدي است.   تئوري ايجاد شده از تحقي ، مستل م اين است که 

ميکه ه.وز شرايط براي ظههور متييرههاي مسهتقل غالب را براي نگاه عمي  تر به ب.د در اورند. ه.گا

جايگ ين مهيا نشده است. ما مطالعه را از ديدگاه خلاها يي که در ادبيات ش.اسايي کرده ايم،  ديهده 

ما به ماهيت تعاملات  آغازين بين شرکتها و فرآي.دهاي د رتشخيص اين که روابط اغاز شده اند،  ايم.

س س ما روي ،سمت هاي اناهرادي، و تاثيرشهان روي ارزيهابي يهک  آغاز روابط علا،ه م.د بوده ايم.

رابطة تمرک  کرديم. س س ما تشخيص مراال ) نکات( تييير کليهدي اي را کهه بها گذشهت زمهان 

 6ممکن است روي دوره يک رابطه تاثير گذار باش.د؛ جسهتجو کرديم.بهه طهور متوسهط مها روزانهه 

مهدير صهحبت  5و در هرکجها بها تا براي هر طرف.( 3 مصاابه براي هر جات ترتيب داديم.) تقريبا

دلتا(.اين اعداد، مديراني را که ما درجلسات شهرکت،  -آلاا مدير ) د ر09( و GE-RCI)در   کرديم.



به دليهل ملااظهات برنامهه  به ع.وان بخشي از فراي.دهاي تحقي ، مشاهده کرديم؛ شامل نمي شود.

تقريبها  عات، ما مکان ملا،اتها و تحقيه  در ههر جاهت راري ي شده، و نيازمان به جذب و درک اطلا

خون ما به طور هم مان، جات هاي سه گانهه را بررسهي  بيشتر از يک سال ، به ترتيب اجرا کرديم.

 نکريم، به طور کلي ، فراي.دها ي جمع آوري اطلاعات، بيش از دو و نيم سال طول کشيد.

 د:پوشش دا ام.طقه وسيع تحقيقي ر 5مطالعات ما 

 شرايطي که در آن رابطه ايجاد مي شود؛ .0

 ضوابط و شرايط آغازين ،رارداد يا تواف ؛ .0

تييير ماهيت تعاملات بين دو شرکت) يع.ي اعمال انجام شده بوسيله هر کهس و و ارزيهابي  .3

 (آن اعمال بوسيله ديگران؛

در انتظارات شهراکت و ادراکهات به سمت رابطه، در طول زمان، تيييرات گرايشات هر طرف .4

 آمدها؛

 تيييرات ثانويه ضوابط و شرايط آغازين ،رارداد يا تواف . .5

به ترتيب، مصاابه با تمرک  روي تواف  موجود ميان دو طرف و تلاش براي ش.اسايي محدوده و 

، فرض طور که ،بلا نشان داده شدهعکس آن . ما پ.ج محدوده وسيع تحقي  را سوابقش آغاز شد

 کرديم.

همه مصاابه ها، به طهور کامهل گسترده به يک تحقي  عمي  بود،  ورود خون هر پرسش، يک

دانهش  ،کليه سوالات را پوشش ندادند. بعضي سوالات که پاس  داده شده بودند، کهاملتر از بقيهه

مدير را م.عکس کردند. براي ادا،ل سازي تعصب مصاابه ک..هدگان، و بهراي انتشهار مورد نياز

، پيش.هاد شده بود، مها پاسهخهاي اغهازين و يمانبلور ،تحقي ، وراي انچه بوسيله خارخوب تص

انتهايي را با سوالاتي درموردارتباطات علي، و نکات کليدي جابجايي در رابطهه پرسهيديم. بحهث 

خ.ين ديدگاهي بر  تااسير ذه.ي مديران از و،ايع در طول تکيه بر اطلاعات عي.هي شده بود که 

ا مصاابه کرديم، تصهميم گيرنهدگان کليهدي بودنهد. و تاکيد مي ک.د. اما مديراني که ما با آنه

ب.ابراين ادراکشان ، نهايتا به اساب آورده مي شد. بعلهاوه محققهان بازاريهابي صه.عتي، خ.هين 

 تج يه تحليل تاسيري اطلاعات را به کار برده اند.

 يافته هاي زمي.ه اي تحي : 

يک بعد طولهاني مهدت کهه نکهات مههم در طول  ما اطلاعات و تااسير زمي.ه ايمان را ب.ا براين 

ارزيابي هر جات را ضبط مي ک.يم، ارائه مي دهيم. ما بحثمان را با تطبي  اطلاعات زمي.ه ايمان 

 با توضيحات بالقوه تئوريک، و با ملااظه خگونگي تعميم تئوري موجود، خاتمه مي دهيم.

 آغاز روابط و ساختار آغازين اداره: 

  يتهاي آغاز ،درت دو شرکت در ههر جاهت را فهراهم مهي ک.هد.جدول يک شرح ماصل از مو،ع

، لاي  اداره کيايت و محدوده اج اء  الکترونيکي بکار 0861خون تامين ک..دگان کمي در دهه 

بودند، الگهوي کانهال متهداول GEمحصولات توليد شده بوسيله طبقه ب.ديهاي مختلف رفته در 

، بهراي تجهيه ات اصهلي و بهراي تعميهر OEMSبراي توليد ک..دگان اج اء با جمع محصولات



بعدي بود. براي مثال اگر يک سيستم امل ک..ده تهويه هوا خراب بود، تعمير و جايگ ي.ي ههر 

م.حصرا بوسيله مديريت کانال توزيع امهل ک..هدها اصهلاح خواههد شهد.در  GEبخش و اج اء 

را تهامين GEهاي تعميهر سيستم متداول، پيمانکاران امل ونقل غير وابسه نمي توانست.د بخش

اين خلا را به بخشهاي فروش  تعمير با محلهاي فهروش غيهر تلاش ميکرد، RCIک..د. هر خ.د 

املي توزيع ا متصل ک.د که آنها را ،ابل دسترق براي پيمانکاران غير وابسته سهازد، ب.هابراين 

GE تک.ولوژي ، محصولات و ،درت برند را با رابطه آورد. در االيکه ،RCI ه.وز شبکه هاي  که

را توسعه نداده است ، توانست فقط دسترسي به بازار را وعده بدههد. دراغهاز ،هرارداد بازارگرمي 

مو،عيت پيش رو را خلاصهه RCIغير رسمي ميان دو طرف بر،رار بود. دني اسکارت ، مدير ارشد 

 کرده است:

 ر ي فراوانهي اسهت کهه پدرم مي دانست که راه اندازي کانال بازارگرمي، مستل م سرمايه گهذا

RCI بايد انجام دهد. برايش واض  بود که اگر   Ge به او اجازه ندههد محصولاتشهان را در ايهن

تشخيص اين که او در مو،عيتي نبود که هر امتيهازي را  باکانال باروشد، باعث شکست مي شود.

 ر يافت کرده بود.،دGEاو در اال پيشرفت بر اساق تعهد کلامي بود، که از مديران تقاضا ک.د، 

، تا انتهاي معامله، ادامهه دههد، GEهمانطور که من به عقب بر ميگردم، تضمي.ي براي اين که 

براي او وجود نداشت. تا جايي که او در رابطه تحت الاظي غير مطمئن ،غوطه ور شهد. او ههي  

 انتخابي نداشت.

 0ول دج

 مو،عيت هاي آغاز ،درت

 

 شرح

 

 

 جات

 

 را دنبال کرد. اوپش.هاد کرد تازمانيکه GEرک اسکوارت ، رابطه با ما RCIب.يانگذار 

   GE-RCIايجاد شود. نبود GEاست، مسير کانال بازارگرمي براي   OEM بر فروشتمرک    

            

 را  در مو،عيتي نبود که برنامه توزيعش RCIکلا به محصولات وابسته  بود.، GEامايت 

  GEخيلي پر مشيله بود،  OEMن مشتريان ب رگ به اجرا در آورد. خون تامي 

 فقط يک شرو  کوخک کارآفري.انه،   RCI نياز نداشت. علاوه براين در آن زمان، RCIبه 

 ، شريک خيلي ،درتم.دتري بود.GEبا در آمد غير ،ابل ملااظه داشت. 
FORD-PEAK                                                                                           

                    

در راسهتاي سياسهت ، FORDبخش الکترونيک  ،  اشPCBن س اري تجهي ات  بروجهت در

امايت گسترده از ا،ليت تامين ک..دگان شرکت، ارل يانسي، مالک تجاري ا،ليت، يهک تهامين 

ل جستجوي فرصهت بهراي ک..ده ب رگ  زغال س.گ را براي شرکت پيش.هاد داد. يانسي در اا



تجارت محصول زغالس.گش با يک ورود به ارزش اف وده توليد، بود. امها  جبران ماهيت دوره اي 

هردو را فراهم کرد و ،درتم.د تر از  Fordهر دو تخصص ف.ي و دسترسي بازار را از دست داد. 

 يانسي شد. PCBشرکت تامين ک..ده 
                                                                                 ALFA TIRES-

DELTA MINES 

آلاا تايرز يکي از سه تامين ک..ده دلتا ماي.  بهود. به رگ تهرين مشهتري معهدني در آمريکهاي 

درصد خريدهاي ص.عتي لاسهتيک بلهدذر، بها يهک ارزيهابي ارزش 31دلتا، براي ن ديک شمالي، 

نجا که آلاا و دلتا، ههر دو داراي انهدازه م.اسهب و اسهتطاعت از آ ميليون دلاري مواجه شد.011

 آن سابقه اي بود که يک رابطه استراتژيک با تامين ک..ده را تا انتها جسهتجو کهرد.بودند، مالي 

ميليون دلهاري اش 511تسهيلات توليدي جديد آلاا نياز داشت، مقدار لاستيک دلتا، استااده از 

ک تجربه ضعيف اخير، با تامين ک..ده پيش.هادي لاستيک هاي بتا، را ارتقاء دهد. در رهايي از ي

، يک گام مطلوب ومثبت تلقي دلتا مشاهده کرد خواست آلاا، براي توسعه راه الهاي پيش.هادي

مي شود.ب.ظر مي رسيد، ساختار ،درت، کمي گرايش به نظر لطف دلتا داشت. )بستگي به نظهر 

 لطف دلتا، داشت.(
 

 

تعديل يک جايگاه توليد درخشم انداز اين که  پيک، و،تي مديران فورد، به انتخاب و -در روابط فورد

تامين ک..ده فورد باش.د، تشوي  شدند، ب.يانگذار فورد ، ارلي يانسي، از جلو کشيدن بدون امتيازات 

 متعدد از تامين ک..ده خودکار، امت.ا  نمود:

را مالک شوم، اما آنها ،بلا د راال خريهداري  PCBفورد از من خواست يک کارخانه از کارخانجات 

ب.ا براين من از فورد خواستم به ما براي رسهيدن خ.ين امتيازاتي از نامين ک..دگان ديگرشان بودند.

همچ.ين نياز به تعههد بهه  ما سوبسيد بدهد. متصدي،به تساوي در کارايي توليد، با تامين ک..دگان 

 عقولانه سرمايه گذاري انجام دهيم، داشتيم.مقدارهايي خريد ،بل از اي.که بطور م

مديران فور د، اعتقاد دارند که برنامه امايتي تامين ک..ده شان واض  و م.صاانه بهود. يهک فراي.هد 

مذاکره سريع و نسبتا ساده انتظار مي رفت. هرخ.د يانسي که اعتقاد داشت  او به تساوي در کارآيي 

اشت، او با تاکيد روي ر،ابهت و ريسهکهاي مهورد انتظهار وارد با تامين ک..دگان متصدي نياز دليد وت

تواف  نهايي ، مستل م اين بود که مديران فورد، مشخصات ماصهل و تعههدات مقهداري،  مذاکره شد.

سه ساله فراهم ک..هد. در عهوض، پيک، درطول يک دوره زماني  براي بخش هاي ايجاد شده بوسيله

و اهداف ه ي.ه اي بر،رار شده بوسيله فورد را تامين ک.هد.  پيک، مل م بود يک خط زماني و کيايت

براي کمک به وضعيت تسويه ه ي.ه هاي پيک و رسيدن به سود آوري بها اهداکثر سهرعت ممکهن، 

ميليون دلاري، در طول سه سال، فراهم ک.هد.براي آن بخهش ، از 8ا0فورد تواف  کرد، يک سوبسيد 

، Q1ساخت و تحويل بخشها، در درجه ب.هدي کيايهت  ظرفيتش را براي  (0پيک انتظار مي رفت، 

( توسعه و )مرور با 0. و ارتقاء دهد مورد نظر فورد، با گذشت يک سال از عملياتي شدن کارخانه اش

 روز از امضهاء توافه .001مه.دسان تضمين کيايت فورد( يک سيستم عمليهاتي کيايهت، در طهول 



که ،يد مي کهرد مقهادير عههد شهده، مقهدماتي  تواف ، همچ.ين شامل يک الحا،يه)تبصره( مي شد

و بر اساق اطلاعات بيشتر اکتسابي فورد، درمورد بازار وسايل نقليه اش ، تييير خواه.د کهرد.  بودند.

راهکارهاي فورد، براي انصراف ، در صورتيکه پيک، مطاب  با ضهوابطش در پايان پاراگراف توافق.امه، 

 عمل نکرد، طرح ري ي شد.

  روابط جاري  با آلاا، دلتا، دو راهکار عملي ديگر، داشته است: بتها تهايرز و گامها تهايرز. ،بل از شرو

ايجاد شد. ه.گاميکه بتا، در بازار لاستيک، براي افه ايش ،يمتهها ، بطهور  0885شاکله ارتباطش در 

يکهاي فرصت طلبانه در ميانه يک ،رارداد در ت.گ.ا بود. در اين زمان، آلاها بهه سههميه ب.هدي لاسهت

تمايل داشت، به طور نمونه، راضي شدن براي دريافهت فقهط محدود تامين شده از کارخانه اروپايي، 

درصد سهم مقداري مل ومات لاستيک دلتا. شرايط،  بطور خشمگيري، ه.گامي که آلاها مجازبهه 01

رو  يک مدير آلاها درجملهات پهيششد ، تييير کرد. 0886در ايجاد ظرفيت توليد ايالت متحده اش 

 خ.ين توضي  داد:

با سه بار خريد لاستيک از هر مشتري ديگر آمريکاي شمالي، معلوم ميشد که دلتها ، يهک مشهتري 

خيلي مهم براي ما بود.ما نياز داشتيم ظرفيت کار خانه مان را تکميل ک.يم. ما تصميم گرفتيم سهم 

بدست آورديم.اما با دانستن اين درصد را اخيرا 01تقريبا  بيشتري از مل وماتشان را هدف ،رارد هيم.

که ر،باي ما ني ، درانديشه همين کار خواه.د بود، ما يک ارتباط طولاني مهدت را جسهتجو کهرديم. 

خوشبختانه مديران دلتا، به همان اندازه در انديشه ارتباط بل.د مدت بودند. ما هر دو روي يک نقطه 

روابهط نسهبتا ين تيمهاي مديريتمان، ما ايهن بوديم و بعد از يک مجموعه جلسات توليدي ويژه، ماب

    غير رسمي را روي اس.اد کاغذي گ ارش کرديم.

درصد سهم لاستيکهاي بلدذرش را از ما خواهد خريد. و ما ازاين  50بطور ساده، گاته شد که دلتا،    

 که پايين ترين ،يمت رايج را به آنها خواهيم داد، مطمئن بوديم.

 ي:مقايسه با تحقيقات ،بل

تحقي  موجود، بي.شهايي براي ساختار ترتيبهات، و شهيوه ههاي اداره، فهراهم مهي ک.هد. تئوريههاي 

پيش.هاد ميک.د.براي مثال، مباني مختلف ،هدرت،)  ،پيشرفته مختلف، ديدگاههاي مختلف ساختاري

موجب ساختارهاي روابط نامتقارن ميشهود. برطبه  آن طرفههاي ،درتم.هد، بهه  (0869راون $فرن 

 ن ضعياتر، .... ديکته مي ک..د.   طرفي

  

 به نام خدا 

نظريه هزينه معامله پيش بينی می کند که شرکت های سرمايه گذار در دارايی های 

خاص رابطه ای احتماال در آغاز رابطه خواستار رسميت بخشيدن به ساختارهای 

ان هيد و ج.4991نظارت هستند تا از استثمار فرصت طلبانه جلوگيری کنند)هيد 

يعنی شريک قوی، قدرت تنظيم قوانين و دستورالعمل ها را دارد تا  )4991

تصميماتش را تحميل کند درحالی که شريک ضعيف تر در درجه اول به حفاظت 



(. در راستای همين نکات 4991از خودش در برابر استثمارشدن می پردازد)هيد 

يت به پيش بينی اين امر عدم وجود پيشينه رابطه، نظريه قرارداد رابطه ای را هدا

کرد که نظارت در آغاز از طريق توافق رسمی و قانونی خواهد بود)مک نيل 

(. هنگامی که عدم تقارن قدرت غالب می شود طرف قوی احتماال به دنبال 4991

تدبير حفاظتی از جمله قرارداد صريحی است که او را قادر می سازد فعاليت ها را 

فاظت کند،به زورامتيازانحصاری مورد قبولی بگيرد هماهنگ کند، از اعتبارش ح

و بر رسميت بخشيدن به برتريش در يک سند قانونی نوشتاری پافشاری کند)الچ و 

(.در مقابل از آنجايی که هيچ چار چوب پذيرفته شده ای برای انعقاد 4991برون 

قرارداد های ناقص وجود ندارد،نظريه قرارداد های ناقص بيان می دارد که 

شرکتها راضی به امضای قراردادهايی هستند که احتمال وقوع حوادث يا امور را 

در آينده شرح نمی دهد اما سعی در حداکثر کردن ارزش قرار داد دارن)هارت و 

 ( .4999مور 

مقايسه سه محل تحقيق ميدانی الگوهای بارزی در ساختار و نظارت بر روابط از 

اد. و مطابق با اين نظريه طرف قدرتمند همان آغاز در اختيار همگان قرار د

شرايط هر اقدام را تعيين ميکند و در تعريف شرايطی که برتريش را فراهم آورد 

(که به طور گسترده 4919اعمال نفوذ می کند. با استفاده از فرنچ و راوين )سال 

ای مبانی قدرت را اتخاذ و تصويب کردند )قدرت ناشی از پاداش 

ات و کشروعييت(می توانيم قدرت ناشی از تخصص ،اجبار،تخصص،اطالع

را تفسير کنيم با نظر به اينکه ناشی از گستره محصول و ارزش ويژه  GEوپاداش 

به اطالعات، از طريق کشش بازار  RCI  مارک تجاريباشد.باوجود اين دستيابی

 به دنبال دارد . با استفاده GEهر چند آزمايش نشده، ولی قدرتمندی مشابه قدرت 

از همان چهار چوب می توانيم مشخص کنيم که فورد در رابطه اش با پيک پيش 

الفا، دلتا اختيارات بيشتری بر روی کاغذ در -افتاده است و با توجه به رابطه دلتا

قرارداد دارد)بازگو می کند که رابطه اش با بتا به عنوان فراهم کننده متناوب به هم 

اظهار نظر فنی و اندازه شرکت الفا خنثی شده خوردهاست( اما اين مزيت دلتا با 



است. با وجود اين فهميدن اينکه طرف قدرتمند هميشه بدنبال توافق رسمی برای 

حفظ موقعيتش نيست تا حدی ممکن است اين ادبيات عجيب به نظر برسد. تحقيقات 

درباره استفاده قدرت بيان ميدارد که طرف قدرتمند با اطمينان از پذيرش رسمی 

از انعقاد  GEارايی های ارزشمندش منافعش را حفظ می کند با وجود اين د

  زير بار هيچ تعهدی نمی رود GE اجتباب می کند و RCIقرارداد نوشتاری با 

هر چيزی بجز در دسترس قرار دادن گستره محصوالتش پيشنهاد کند.  RCIمگر 

ی را با مارک سوارتز چه چيز RCIمشخص نبود که موسس  GEهمچنين برای 

خط توليدی با مارک  GEخود به اين رابطه می آورد. گمان می کنيم از آنجايی که

تجاری قوی داشت و می توانست در هر زمانی از فراهم کردن محصول برای 

RCI . خود داری کند نيازی به سند رسمی برای حمايت از خودش نداشت 

د : از آن جمله در آغاز رابطه فورد با پيک در راستای مطالب مشابه زير شروع ش

فورد مايل به قرارداد )توافقی ( بود  که او را قادر می ساخت در مواردی که پيک 

نتوانست به وعده خود عمل کند جلوی ضرر اختيارات آتی اش را بگيرد. هنگامی 

که يانسی بر الزام ظرفيت و کمک هزينه های پافشاری کرد فورد به نسخه هايی 

ع کرد يعنی استفاده از قرارداد رسمی که به منظور حمايت از نظريه موجود رجو

از منافع فورد به موضوعات انتقال فناوری ، استاندارهای کيفيت ، ذخيره ظرفيتها 

با   GEو امکان بازار می پردازد. اينکه فورد بر توافق مشخص تر ازتوافق 

RCIقدرت متناسب  موافقت کرده بود شايد به دليل بهره گيری هوشمندانه يانسی از

با برنامه توسعه فراهم کننده گروه اقليت فورد بود که بدين وسيله مراکز فرماندهی 

مشترک که بخش های اجرايی را هدايت می کردند به دنبال روابط ريشه ای با 

خورده تامين کنندگان بخش اقليت و افزايش خريد از آنها هستند. اقدام گروه های 

ساس تمايلی که برای حفظ اعتبار برای معامله منصفانه متحد شده را می توان بر ا

دارد توضيح داد. که اين معامله منصفانه )پاکبازی( فورد را تحت شرايط عدم 

اطمينان قادر به ادامه مبادله سرمايه گذاری های معامله خاص می سازد. يانسی بر 

خريد  وضعيت پيک به عنوان خورده فروش پر طرفدار نفوذ داشت. تا با گروه



متحد شده با فورد ، تبادل نظر کند که با چه چيزی با او وارد مذاکره شوند تا قرار 

 داد رسمی سخاوت مندانه ای باشد.

اگر چه دو شريک از نظر اندازه منابع نيرومند بودند با اين حال معادن دلتا دو 

ر جايگزين داشتند آلفا تاير بهترين مشتری ديگر بود که از نظر مقياس بسيا

کوچکتر بود. از آنجا که سرمايه های کارخانه آمريکايی الفا بخصوص در پی 

تجربه ناچيزش با تاير های بتا مستلزم حجم فروش تاير ها و تاير های با کيفيت 

مورد نياز آلفا با قيمت های پايين بوده در نتيجه فريب کاری کمی برای برتری در 

کفايت همسو کردن کلی اهداف طرفين از  به قدر  شرايط اين قرار داد وجود دارد.

نظر منطقی خوب است.و انعقاد قرار داد شايد مطابق با تجويز نظريه قرار دادهای 

ناقص باشد که بدين وسيله هر دو طرف تمايل به ورود به قرار دادی دارند که 

احتمال وقوع امور در آينده و معيار های عملکرد خاص را مشخص نمی کند. نيات 

متقابال شفاف بود. هر دو طرف می دانند که بايد هر آنچه را که الزم می شرکا 

دانند تا اهدافشان را شناخته شود، ارايه دهند در نتيجه وابستگی متقابل برای صادق 

نگه داشتن طرفين کافی می باشد. آيا بدليل سخت بودن نوشتن قرار دادهايی که 

ه دنبال قرار دادهای رسمی نمی توافقات را پوشش می دهد طرف های قدرتمند ب

روند؟  در بازار های در مرحله بلوغ با گستره وسيعی از جايگزين های در 

دستری طرف قدرتمند تر قرارداد غير رسمی را ترجيح می دهد. تا سرمايه گذاری 

را به حداقل کاهش دهد. و با خروج آسان از وقايعی که امور در آن حل نشده است 

ر هر رابطه ای که بررسی کرديم طرف قدرتمند تر در آغاز زياد سازگار باشد. ) د

در خطر نيست و خطر تداعی شده مربوط به شکست رابطه در حداقل بود( اگر 

رابطه مذکور تکامل يابد هميشه برای طرف قدرتمند تر امکان نفوذ بر موقعيتش و 

داد رسمی در بازديد ازشرايط  در زمان های بعدی وجود خواهد بود.  يک قرار

ممکن است به عنوان گزينه ای در نظر گرفته شود که شرکت قدرتمند در آغاز 

رابطه می خرد و متعاقبا اگر رابطه موفق شود آن را نقد می کند و اگر طرف 

 ضعيفتر به وعده خود عمل کند بر ارزشش افزوده می شود. 



 1111مجله بازار يابی ،جوالی 

 1جدول

 ردتوصيف هر دو پيمان و عملک

RCI-GE خيلی زود بعد از آغاز روابط باGE مارک سوارتز با مديرانش برای ،

  GEايجاد محصوالت جديد از طريق رويکرد جمعی حل مسئله انجام وظيفه کرد.

با تصديق منحصر به فرد بودن پيمانکاران، خازنان ذخيره کننده برق و بازپخش 

ميليون دالر  11ت فروش به کل خط توليد جبران کرد.در ده سال اول رابطه ظرفي

پی برد که دستاورد های قابل توجهی در بازاری که در آن زمان   GEرشد يافت. 

به سختی وجودش به صورت آگاهانه تشخيص داده می شد و محصوالت و نام 

 تجاريش کمک به تثبيت او به عنوان توزيع کننده ای برجسته کرد.

Ford- Peak  از انتظارات قراردادی که باFord  امضا کرده بود تخطی کرد در

در نصف زمان مورد نياز در کارخانه   Q1 Fordحالی که يانسی به قواعد کيفيت 

ميليون دالری که در سال  4.9اش دست يافت. فورد قادر به ارائه ظرفيت توليد 

ميليون دالری  1.9اول قول داده بود نشد ولی درتضمينش برای ارائه کمک مالی 

مشکالت مالی را تجربه کرد که يانسی در  Peakبا وجود اين  خوب ظاهر شد.

   عدم تعهد فورد برای ظرفيت های متعهد شده سهيم بود. 

درصد  14تايرهای آفا و معادن بتا مسلح به پيمان های بودند که قادر بود بالغ بر 

از خريد تاير های خاکبرداری مخصوص بلدزرها را واگذار کند که در اين رابطه 

مايه گذاری های قابل توجهی کرد. دلتا با افزايش سهم ظرفيت خريدش در طول سر

درصد و با پيشنهاد سهم قابل مالحظه ای از الزامات  51ماهه نزديک به  49دوره 

تاير ديگری که قرارداد، آن را پوشش نمی دادپاسخ داد.دلتا نه تنها مشکل با 

کننده مهم تکنولوژيکی از تايرهای تايرهای دلتا را کاهش داد بلکه همکاری تامين 

 استخراج معدن را به قيمت های جذاب بدست آورد.

طرف ضعيفتر که تمرين قدرت می کند تا تقاضای توافق رسمی کند احتماال در 

جهت مخالفت با شريک قويتر که نه تنها به دنبال حفظ موقعيتش است بلکه به 



ويسد. رينگ و ونديون ) در صراحت شرايط قرار داد را مطابق ميل خودش می ن

( بيان می دارد که ارتباطات مشارکتی بلند مدت که روابط وابسته به 4991سال 

همکاری بلند مدت نياز به انتخاب های فردی در حال حاضر و تحقق متجانس 

بودن در آينده دارد. از آنجا که ايجاد  روابط متقابل شرکتی بر پايه استعداد های 

افراد بنا نهاده شده است . مديران نياز به شرکت در فرآيندهای شناختی و انگيزشی 

تعهد و مفهوم سازی دارد. مفهومی که به طرفين با ديدگاه های  مختلف آغازين و 

با انتظارات و اهداف بالقوه در يک رابطه اجازه دستيابی به يک توافق را می دهد. 

ناختی می شود.که متفتوت با اين فرآيند مفهوم سازی منجر به قرارداد های روان ش

اکثر قراردادهای قانونی شامل مجموعه فرض ها و انتظارات متجانس شفاهی و 

غير شفاهی متفاوت است که طرفين معامالت درباره انتظارات و تعهدات در قبال 

يکديگر دارد. بی ميلی طرف قدرتمند شرکت ضعيف تر را مجبور به پذيرش 

ايجاد و قرار داد روان شناختی غير رسمی به جای رهبری در دستيابی به موافقت 

قرار داد رسمی می کند و الزم است طرف ضعيف تر بپذيرد که طرف ديگر 

  ممکن است آگاهی کمی از انتظارات متقابل رابطه داشته باشد.

 برداشت های ما ازتحقيق ميدانی اشاره به گزاره های زير دارد:

حله بلوغ طرف قدرتمند تر در آغاز رابطه ( در بازار های صنعتی در مر4گزاره 

  خريدار فروشنده توافق غير رسمی را ترجيح خواهد داد.

( در چنين شرايطی طرف ضعيف تر)که نه قدرت تشکيل قرار داد رسمی 1گزاره

و نه استقرار تدبير حفاظتی برای حمايت از مبلغ سرمايه گذارش اش دارد( در ابتدا 

ن شناختی دارد تا بدين وسيله راه را برای رسميت سعی در ايجاد يک توافق روا

 بخشيدن بعدی هموار کند.

 ارزيابی عملکرد شرکا در يک رابطه:

:اقدامات صورت گرفته در هر جفت شرکت عنوان رابطه ای که به 1جدول 

شرح داده شده است  1مراحل فراتراز مراحل ابتدايی پيشرفت می کند.در جدول 

باشد برای پيشرفت  RCIو مسئوليتی که کامال بر عهده بدون وجود قرارداد رسمی 



بر فراتر از مراحل اغازين مارک سوارتز ار مسير خود دست می کشد تا ارزش 

ثابت کند. دنی سوارتز به اين صورت توصيف می کند که پدرم  GEشرکتش را به 

 بياورد برای مثال او شخصا GEقادر بود از همان آغاز ارزش زيادی با خود به 

تعدادی از نو آوری ها را اجرا و اختراع کرد مانند اختراع سوار کردن نصب 

را قادر می سازد تا ده ها مدل بالقوه را به شش مدب   GEجهانی که مهندسين 

را کاهش می دهد. که   GEمنتقل کند. که بطور قابل توجهی هزينه های ساخت در 

ه متوجه حق العمل با ارزش در مواجه با فروش ها ، ظرفيت های فروش قابل توج

به خاطر فروش محصوالتش  GEقابل توجهی ) و بنابراين سود نا خالص (برای 

 بود. GEدر اين چهارچوب شديم . که اين سود قرضه غير منتظره برای 

جنرال الکتريک با واگذاری انحصاريت محصول در اين چهارچوب به تالش های 

RCI  قرارداد نوشتاری رسمی قابل اطمينان پاداش داد. اين شرايط بدون وجود

برای تغيير ماهيت قرارداد ، طرفين GEنبودند.با اين وجود بدون توجه به توانايی  

شرايط را پذيرفتن و آن را محترم شمردنند. در مواجهه با عملکرد و اجرای عالی 

RCI  که فراتر ازحد انتظار بود هيچ دليلی برای نارضايتیGE  .وجود نداشت

بود که منجر به پيشنهاد منحصر بفرد بودن شريکش  RCIبه  GEی اعتماد براست

با شکست اکثريت و عرضه کم از مجموعه  RCIدر اين چهار چوب شد. ضمنا 

هايی که به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده بوند بر ارزشش ادامه داد. 

را غالبا با   GEبعالوه برای عمده فروشان ، اعتباری فراهم کرد که محصوالت 

کميت کم بخرند. سوارتز به ايجاد بازار های جديد و معرفی نو آوری های 

را بيشتر کاهش می داد ادامه داد و  GEمحصوالتی که هزينه های ساخت در 

با ايجاد منابع سازمانی در دسترس برای سوارتز ) اقدامی که قبال   GEمديران 

ف آگاهانه اختيارات توزيع متناوبشان پاسخ تمايلی به انجام آن  نداشتنند. و با حذ

دادند. عالوه براين اقداماتشان متوقف شد تا نوعی قرارداد توافقعی غير رسمی 

شود. اهداف و سهميه های ظرفيت توليد توسط تعدادی از افراد مورد بحث و توافق 

 نمی RCIقرار گرفت. و توافقات ولو غير رسمی بتدريج پديدار شدند. برای مثال 



بايد منحصر GEو  بايست  به توزيع محصوالت رقابتی از تامين کنندگان بپردازد

را در چهارچوب توزيع اجزايش ميسر می ساخت. اگر چه  RCIبفرد بودن 

قرارداد غير رسمی ايت قوانين بر اساس انتظارات طرفين نگاشته می شود و 

کت به سمت نيروی يک قرارداد نوشتاری با پارامترهای اصلی به منظور حر

قراردادهای رسمی اش با فورد فرض می شود. پيک به طور ستودنی با دستيابی 

به کيفيت مورد نياز قبل از طرح ريزی دوازده ماهه انجام وظيفه می کند. يانسی 

موارد زير را متذکر شد. فکر می کنم ما مديران اجرايی خود را با قواعد کيفی که 

کارخانه مان هستيم تحت تاثير قرار داده ايم. ما با سرعت قادر به برقراری آن در 

اطمينان می دهيم که بهتر از همه انتظارات فورد که در قرارداد مشخص کرده 

انجام وظيفه کنيم. و امور بتدريج هنگام مواجهه با رکورد اقتصادی غير منتظره 

 4.9ماه اول بجای سفارش جزيی  1در فروش ماشين تغيير می کند. فورد برای 

دالری می دهد. اين انحراف  511ميليون دالری که قول داده شده بود فقط سفارش 

موجب مشکالت اجرايی قابل مالحضه ای برای پيک شد که بزودی کمبود سرمايه 

جاری را در پی داشت. مدير شرکت فورد ) نه فقط مديران اجرايی بخش 

رداخت کمک هزينه ميليون دالر در پ 9.1الکترونيک( در سال اول با ارتقا کل 

قرامت می دهد. علی رغم شروع جدی پيک در طی سال اوليه عملياتش مشکالت 

مالی را تجربه می کند و هزينه های اجرايی را متحمل می شود که دو برابر آن 

چيزی است که يانسی پيش بينی کرده بود. فورد دليل کسری سرمايه جاری بعدی 

 پيک را خطا های حسابداری دانست .

اگر چه مديران  عالوه فورد پی برد که هزينه های پيک حساب شده بوده است. به

اجرايی فورد معتقدند که آنها به منظور تقويت شريکشان، فراتر از تعهدات 

قراردادی شان عمل کرده اند يانسی پی گيری کرد تا مادامی که فورد قادر به ارائه 

کالت پيک را دريابد. عالوه بر ظرفيت های توليد متعهد شده  نمی باشد منشا مش

اين پيک قادر به فروش ظرفيت ذخيره اش به ديگر خريداران نبود علی رغم 



ادعای مديران فورد که شرکت را به چندين خريدار بالقوه معرفی کردند.ديدگاه 

 يانسی واضح بود:

همه مشکالتمان به دليل عدم موفقيت فورد در ارائه ظرفيت های متعهد شده بود. 

يت وابسته به داشتن جريان يکنواختی و پيوسته از سفارشات است و بدون معيار کف

حفظ کيفيت امکان ندارد.کل عمليات هنگامی که ظرفيت ها عرضه نمی شود دچار 

زيان می شود.ما بدون به رسميت شناختن آشکاراين اصول اجرايی بنيادی در 

همراه با دستاورد های شرکت فورد به معامله عادالنه برگشته ايم. نيات خوب 

اجرايی روابط پايدارتری بين الفا تايرز و دلتا مانز شکل می دهد.مدير گزارش 

استيو تيرون رويکرد الفا را بعد از امضای قرارداد اغازی اين طور توضيح می 

 دهد:

درصد از تاير های مخصوص بولدوزر  14با پذيرفتن تعهدات دلتا مبنی بر خريد 

ما شروع به سرمايه گذاری در اين رابطه کرديم.اول اطمينان های خاکبرداری از 

دادم که تاير ها به موقع ودر کميت های درست تحويل داده می شود.کار معدن می 

تواند به تعطيلی بيانجامد اگر کاميون ها قابل استفاده برای انتقال سنگ معدن 

ش طول عمر تاير و نباشند.در نتيجه سيستم جامع مديريت تاير را به منظور افزاي

کاهش هزينه های کل تاير دلتا ايجاد کرديم و با هزينه خودمان در هر يک از 

معادن انبرهای محلی برای سرعت بخشيدن به تعويض و تعمير تايرها ايجاد کرديم 

تا بدين وسيله هزينه های عملياتی دلتا را نيز کاهش دهيم. همچنين شروع به ايجاد 

پايين و مقطع عرضی کم که بخصوص در خورشرايط تاير با جديد با فشار 

عملياتی دلتا و کار با فروشنده تجهيزات دلتا می باشد تا بدين وسيله سخت افزاری 

جديدی طراحی کند که دلتا را قادر سازد بدون تعمير تجهيزاتش با هزينه های قابل 

بطه جديد شده ايم مالحظه از تاير های جيد استفاده کند. از زمانی که با دلتا وارد را

فقط د رمورد تعدادی از بسيار اقداماتی که ما به عهده گرفته ايم بحث و گفتگو 

 نکرده ايم.

 مدير شر کت دلتا پاسخ شرکتش را به صورتی که در زير آمده توضيح می دهد:



با عملکردشان ما را تحت تاثير قرار دادند وما نيزبه الفا سهمی از تايرهای مربوط 

تعمير و نگهداری معدن را پيشنهاد داديم.}توافق اصلی فقط برای تاير  به تجهيزات

های مخصوص خاکبرداری بود. تحت شرايط نرمال مزايده الفا را رد کرده ايم و 

قرارداد را به پايين ترين قيمت فروش تعين کرد. در عوض به فرمان چندين مدير 

لی را به آلفا داديم.چنين استخراج معدن پيشنهاد فرصتی برای بازبينی مزايده اص

نگرشی واقعا در شرکت ما بی سابقه بود. و آنها نه فقط با قيمت گذاری بسار جذاب 

 بلکه با پيگيری باالترين سطوح خدمات دهی اعتبار را به الفا بازگرداندند.

 51از تقاضای تاير های مخصوص خاکبرداری دلتا به  سهم الفا 4999تا سال 

درصد رسيد.به عالوه  الفا سهمی از تايرها برای تجهيزات تعمير و نگهداری 

 معدن و قرارداد پس از خدمات برای يک معدن داشت.

 تطبيق با تحقيقات قبلی

 از آنجا که طرفين به فراتر از مراحل اغازين پيشرفت کردند عملکردشان به نسبت

 IMPانتطارات بر استحکام روابط اثر می گذارد. درجريان تحقيقی که گروه

پيگيری کردند رابطه مبادله ای به عنوان مجموعه ای از حوادث مجزا يا تعامالتی 

که پيامدهای اجتماعی و اقتصادی در پی دارد فرض شده است. مشخص شده است 

ی شرکتها فراهم می آورد که ارزيابی های چنين تعامالتی که فرصت هايی را برا

تا درقدامات با يکديگر تعامل داشته باشند عاملی در تصميمات شرکت برای ادامه 

يا خاتمه رابطه هستند و بر ماهيت حل مناقشات تاثير می گذارند. مطابق با 

تحقيقاتی که قبال ذکر شد چندين نمونه پردازش مفهومی توسعه روابط در بازاريابی 

کنند که شرکتها عملکرد يکديگررا به صورت دوره ای يا موقتی تلويحا اشاره می 

ازريابی می کنند و ثابت شده است که طرفين مادامی که پاداششان به نسبت هزينه 

هايشان رضايت بخش باشد در اين رابطه باقی می مانند. تحقيقات در مديريت 

تفاق می افتد. رابطه گرايش به تمرکز بر وقايعی دارد که در چهارچوب قرارداد ا

همانطور که بعدا در مورد ان بحث می کنيم  يافته هايمان به دو مجموعه از 

اقدامات اشاره دارند که عملکرد را در يک رابطه تعيين می کند. يکی از اين دو 



مجموعه اقدامات، فعاليت ها است که طرفين متقابال به طور رسمی و غير رسمی 

عه دوم شمال فعاليت هايی است که خارج توافق برو روی آن توافق دارند. و مجمو

به طور عالی  RCIکه بر اساس آن  RCIنامه هستند. عملکردهای فرا قراردادی 

برطبق شرايط ظرفيت های فروش و قيمت های حق بيمه را تحويل داده است به 

شد.عملکرد باالتر و فراتر منجر به GE زودی انتظار غير رسمس از طرف  

 GEارمندتری می شود و چرخع مطبوع نيرو می گيرد از جمله: انتظارات ساخت

رسما حقوق انحصاری توزيع چهارچوب برای انواع مختلفی از محصوالت را 

اعطا کرد. در مقابل علی رغم سرمايه گذاری های سنگين بر روی   RCIبه

طرفين روابط فورد و پيک در طی  يا خارج پارامتر های قرارداد هرگز شروع 

چ طرفی انتظارات طرف ديگر را بر آورده نکرد.پيک معتقد بود که فورد نشد.هي

تعهدات مربوط به ظرفيت  سفارش را نقض می کند و فورد معتقد بود که علی 

رغم اينکه پيک کمبود فروشش جبران شده بود قادر به دستيابی کارايی محصوالت 

و هو خارج ازآن شرح  نيست. رابطه الفا دلتا عملکرد مکمل را هم در خود قرارداد

می دهد.هنگامی که آلفا کستره ای از کمک های فنی فرا قراردادی را ارائه می کند 

دلتا مانز با واگذاری سهم بازار بيشتر از آنچه به شريکش قول داده و تجارت 

فرعی در موضوعات دور از انتظار پاسخ می دهد. اين اقدامات متقابل فرا 

ثير مستقيم و فوريشان بر کميت سفارشها و سطوح قراردادی مفيد بودند و تا

خدمات قوت قلبی برای اين رابطه بود.يافته هايمان مطابق با تحقيق بازاريابی 

خدمات هستند که اشاره دارد به اينکه شرکتها لزوما ارزيابی هايشان از يکديگر را 

مل محدود به عملکرد درهر شرايط از قرارداد نمی کنند بلکه اغلب اغلب شا

اقداماتی خارج از چهارچوب مورد توافق هستند. برای مثال از ديدگاه يک مشتری 

روابط نه نتها برای مواجهه با اينکه توانايی فروشنده برای پايبند بودن به تعهداتش 

را آزمايش کنند بلکه برای رويارويی با اين است که قدم رافراتر از انتظارات نهند. 

شتريان به يک نظر و اجماال تالشهای فروشنده را می در طی چنين رويارويی که م

نگرند  پس هر مواجهه پتانسيل سهيم کردن مشتری را با رغبت و رضايت کلی 



برای ادامه تجارت با فروشنده دارد.طبق سنت تحقيق درباره عملکرد نمايندگان 

فروش بر جنبه های وظيفه ای مانند ظرفيت فروش،ارزيابی اثرات فروش و غره 

مرکزبوده است. اخيرا تعريف عملکرد گسترده شده که شامل چنين جنبه های فرا مت

وظيفه ای عملکرد مانند رفتار شهروند سازمانی می شود که نهاد آن  را به عنوان 

رفتار های احتياطی از طرف فروشنده تعريف می کند که مستقيما عملکرد موثر 

 سازمانی را ارتقا می بخشند.

و  GEبرای RCIيدانی مان اقدامات فراقراردادی مانند آنچه که در زمينه تحقيق م

آلفا تايرز برای دلتا مانز انجام دادند به طور قابل توجهی روابط رو يه رشد را 

تقويت می کند. چنين رفتار هايی درک عملکرد شرکت شريک را افزايش می دهد 

شکل می و بدين وسيله جهت يابی بلند مدت شرکت مرکزی  به اين رابطه 

گيرد.هنگامی که شرکتها همديگر را هنگامی که نتوانستند به تعهدات عمل کنند 

درک کردند مانند هر دو پيک و فورد ديگر هيچ چيز نمی تواند روابط دلچسب 

رااحيا کند.با وجود اين هنگامی که رفتارهای فرا قراردادی طرفين در طی  توافق 

 به ترقی و پيشرفت است. تقويت شود مانند دو طرف ديگر روابط رو

به طور خالصه مطابق با نظريه مبادله اجتماعی متوجه شديم که شرکتها بيشتر 

تمايل به آزمايش کردن يکديگر در مراحا اوليه دارند تا بيان انتظارات رسمی 

درباره ماهيت پيامدهای رابطه.در اين زمينه آمده است که طرفين اقدامات يکديگر 

ارزيابی می کنند. مطابق با تحقيق قبلی همچننين متوجه شديم را در مراحل اوليه 

در هر زمان که طرفين نتوانند به شرايط مورد توافق عمل کنند رابطه در خطر 

قرار می گيرد. سرانجام بررسی ميدانی ما پيشنهاد می کند که برای قادر شدن به 

ر از شرايط قرارداد پيشرفت يم رابطه به مرحله بعد شرکتها نياز دارند تا به فرات

گام بردارند.اين عملکرد فرا قراردادی مطلوب در آغاز است در اغاز انتظارات 

 کند. طرف ديگر را در طول زمان تحت تاثير قرار می دهد و دوباره تعريف می

گزاره های زير درباره نقش اقدامات خارج از شرايط قرارداد، پيشنهادات تحقيق 

 موجود را گسسترش می دهد.



: از آنجا که انتظارات طرفين درباره طبيعت پيامدهای رابطه صرفا آزادانه 3زارهگ

در مراحل ابتدايی از رابطه خريدار فروشنده شکل می گيرد و آن اقداماتی است که 

به فراتر از مراحل اوليه پيش می رود که به طرفين کمک می کمد تا رابطه شان 

 يت ببخشند.را در طول زمان گسترش دهند و به آن رسم

اين اقداماتی که به فرا تر از مراحل اوليه پيشرفت می کند ازانجام اقدامات خارج 

از شرايط قرارداد که پيامدهای نامطلوبی دارند جلوگيری نمی کند. اگر چه 

درتحقيق ميدانی مان چنين مواردی را نيافتيم که رفتار فراقراردادی بتواند در چنين 

ای داشته باشد حتی منجر به از هم پاشيدگی رابطه می وضعيتی اثر تضعيف کننده 

 شود.

 حفظ و توسعه رابطه

توصيف می کند که چگونه سه رابطه دوتايی در طول زمان تکامل  3جدول 

يافت.رشد پيوسته در اعتماد و تعهد برای اولين بارهنگاهی دچار وقفه شد که 

د.اين مرحله با را به پسرش دنی سوارتزواگذار کر RCIمارک سوارتزکنترل 

و تالشهای بعدی سوارتز جوانتر برای ايجاد تعادل  GEکاهش تعهد از طرف 

 مشخص شد. دنی سوارتز آن را اين طور توضيح می دهد:

به  GEمدت زيادی نيست بعد از اينکه زمام امور را از پدرم بدست گرفتم که 

ديگری  برای محصولی پس از RCIتدريج از اقدامات منحصر به فردبودن با 

صرفنظر کرد.جوان و عجول بودن در آغاز من را تهديد به خاتمه رابطه می کرد 

نداشت.مدتی طول کشيد تا واقعيت اقتصادی جديد را  GEاما اين هيچ اثری بر

بزرگ و مهم شده يود تا  GEبپذيرم که بازار فروش لوازم يدکی به قد رکافی برای 

کند. اهميتی نداشت که واقعا ما اين  از طريق توزيع کننده متناوب انجام وظيه

شروع به کاهش  واقعيتی که اتفاق افتاده ساخته ايم. سپس تنها چيزی که بود 

اختالف در روابطمان کردم.برای مثال به طور موفقيت اميزی با کممک کردن به 

ساخت اجزامنبع متناوبی از لوازم ضروری پيمانکاران و يک تامين کننده کوچک 

بسازم. کار  GEکارخانه را تجهيز کنم و وسايل را با قيمتی پايين تر ازايجاد کردم 



بود که برای پدرم شناخته شده بود. همچنين  GEآفرينی که اين عمليات رامهندس 

اسميت مذاکره کردم تا خط موتورهای با اتيکت خصوصی ايجاد  GE  با رقيب

طول  GEای به فروش برسد.مدت زيادی بر RCIکنيم تا تحت مارک تجاری 

نکشيد تا آنها به ازرش و اهميت ما پی ببرند سپس در آن زمان روابطمان وارد 

 مرحله جديدی شد.

به عنوان توزيع کننده انحصاری  RCIبا مواجهه با موفقيت سوارتز و 

مجبورشد مرحله جديدی را دراين رابطه آغاز کند که با پذيرش واقع  GEبالفعلش،

و نيز اختيارات است تشخيص داده می شود. مدير دارای قدرت  RCIبين اينکه 

تعيين شده بود تا جلوی سوء  RCIجان اليوت برای کار با  GEعالی فروش 

 تفاهمات را بگيرد.

 اليوت اين طور توضيح می دهد:

من همه کس در بازار مالقات کردم از جمله افرادی که تقاضای فروش مستقيم 

اتی مطلع کردم تا هيچ شکی در مورد اينکه داشتند. از پيش دنی را از چنين مالق

بدون اطالع او کاری انجام داده ام وجود نداشته باشد. در هر مورد بسيار کار 

موثرترين و  RCIکرديم سرانجام طرف را متقاعد کرديم که سر گرفتن معامله با 

کارامد ترين راه برای ماست تا به مشتريان خدمات رسانی کنيم. برداشت های ما 

اتر ازآن رفت. هرازچندگاهی مازاد توليد خواهيم داشت که فقط با يک تلفن در فر

 مسير کارمان قرار می گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3جدول



 اعتماد و تعهد

 شرح                 

مارک شواررت  و و مديرا ن ج.رال الکتريک سط  بالهايي از اعتمهاد را بهه ديگهري                      

امتياز انحصاري خود را به شرکت ار سي اي اتيکت خاص خهود    تريک         بخشيدند. ج.رال الک

شوارت  جوان توسط تأمين ک..دگان جايگ ين پاسه    را  را براي يک تعدادي خطوط محصول داد. 

 خود را دريافت کرد.  

. شرکت ج.رال الکتريک ني  متعا،باً يک مدير اسابداري جديد به اسم جهان اليهوت اسهتخدام کهرد

جان اليوت کسي بود که در روابط مصلحت گرايانه رفتار مي نمود و با سعي و کوشهش، پايهه ههاي 

 اعتماد و اطمي.ان را با دني شوارت  ب.يان نهاد.  

ه ي.ه شرکت پيک سر بار شد و ظرفيت هاي خريد کاهش يافته فورد ني  م.جر بهه ههدايت روابهط 

شدند يانسي آنها را به دليل طلب کمک مستقيم از  شد. مديران بخش الکترونيکي زماني که متوجه

 مديران شرکت فورد، از سر خويش باز کرده است، بسيار خشمگين و عصباني شدند. 

اختلالات اسابداري ني  بر طرز رفتار آنها نسبت به يانسي تأثير گذاشته بود. زماني که ظرفيت ها در 

او بها ايمهان کامهل تصهدي  کهرد کهه در بخش مربوط به يانسي طب  وعده جامهه عمهل ن وشهيد، 

جستجوي سط  معقولي از پاداش يا غرامت مستقيم از مديران شرکت فهورد مهي باشهد. بها خ.هين 

ديدگاه هاي متااوتي از مجموعه همان و،ايع، بعيد نيسهت کهه دو طهرف اعتمادشهان را نسهبت بهه 

 دادند.  يکديگر از دست بده.د.  مديران فورد ني  متعا،باً روابط را خاتمه

درصد سهم لاستيکش را به شهرکت آلاها تحويهل  50تواف  يک مراله اي شرکت دلتا که بيش از  

داد، تايرون و مس که معماران روابط بودند را گسترش داد. آلاا بهه گسهترش خهدمات و پشهتيباني 

و واگذاري  ادامه داد و دلتا ني  رضايت خويش را با اف ايش سهم آلاا از خريد لاستيک هاي بولدوزري

سهم بيشتري از خريدهايش به آلاا با نمونه هاي ديگري از لاستيک اعلام نمود. با تييير در پرسه.ل 

مهم هر دو شرکت، مديران دلتا در نو  نگرش خود نسبت به خدمات آلاا و در نتيجهه سههم خريهد 

خريد سهم بيش تاير تجديد نظر کردند. تحت راه.مايي مديران جديد هر دو شرکت، شرکت آلاا به 

 درصدي لاستيک هاي بولدوزري شرکت دلتا ادامه داد اما روابط ني  تا ادي خدشه دار شد.  50از 

 

 

ما توليداتمان را به انبار ار سي اي ها ميارستيم.ما ،ادر هستيم ،يمتي را که  بهراي ههردو م.اسهب 

 است تدبير ک.يم.

 وارت  اين نظ يه متمم را پيش.هاد داد :بازتاب تييير روش در ج.رال الکتريک باعث شد که ، ش

جون اليوت سخ.راني همه برنامه ما را تقسيم ب.دي کرد.ما هي  خي ي را پ.هان از او انجام نداديم.او 

ميدانست که مشتريان ما ،خه ميخواه.د بخرند، درامد و همه خي  مارا ميدانسهت.او ارزش ارتبهاطي 

ري شايسته ار سي اي در ج.رال موتور واک.ش نشهان که ما بدست اورديم مي دانست.جان به سخ.و

داد..اومعمولا وا،عيتي را ميسازد که ار سي اي به طور نامساعد عمهل نميک.هد.ج.رال الکتريهک يهک 



شرکت ب رگ است و گاهي دستورالعملهاي شرکتهاي ب رگ ميتواند به روابط فردي صدمه ب ند.جان 

تماد دوجانبه بهه امهوزش  ج.هرال الکتريهک کمهک ميدانست که اصل بازار و اضور محلي اش و اع

 ميک.د.گ ارشات ما با او به يک ارتباط برگشت پذير در هر واژگوني ،رار دارد.

در االيکه رفتار مشارکتي سرانجام در تکامل رابطه ار سي اق و ج.رال الکتريهک غلبهه ميک.هد.بي 

،در   peak-fordرتبهاط شهرکتهاي اعتمادي بيش از اد  زيان ميرساند و در نهايت به انتقهال در ا

بهراي  peakزماني که طرف هي  دليلي به اعتماد به ديگري ندارد. زيان ميرساند . تقاضاي شهرکت 

اف ايش کمکهاي مالي به طور واضع در تلهاش بهراي افه ايش تعههدات فهورد بود.يانسهي پهس از ان 

خود را بها بخهش الکترونيهک و  کيايت،بهره رابدست اورد،واهداف مشخص شده را در ،رارداد اعتبار

اف ايش داد.ه.گامي که سط  تعهد معقول در هر دوطرف تاسيس شد ، بهه نظهر  peakسط  تعهد 

مياد که اين ارتباط باعث تر،ي آن مجموعه ميشود.اما پيش بي.ي کردند کهه رکهود در بازارهاباعهث 

ن و،هايع ايهن خ.هين ،يانسي ا،داماتش را راجع به ايهpeaKکمي اجم ساارشات فورد شد.شرکت 

 توضي  ميدهد:

زماني که مديران عملياتي فورد درخواسهت مها را بهراي بوجهود اوردن سوبسهيد توسهط کمبهود در 

ساارشتشان ردکردند.ما اين موضو  را با خريد از شرکتهاي ب رگ ادامه داديم.کهه مهن را  بهع.هوان 

کسري  اجم ساارشات مشاهده  تامين ک..ده ،ابل اعتماد براي مدت طولاني ميش.اخت.د.کاهش در

دارد.،مهدديران عمليهاتي  peakشد که اين  شکست درآن بخش بستگي به تلاش م.اسهب شهرکت 

عدم اطمي.ان را براي يانسي گسهترش دادنهد..اعتماد بيشهتر از بهين رفتهه بهود و ،ابليهت يانسهي و 

ف کهرد وخطاهها را اعتبارش مورد سوال ،رار گرفته بود،از زمانيکه فهورد اسهابهاي مختلهف را کشه

پيش بي.ي کرد.نوسان اعتماد بطور خطرناک به سمت ديگر برميگشهت.فقدان  peakبوسيله شرکت 

اعتماد بين بخشها شرو  شد ، در تعهد شرکتها تاثير گذاشت.مدير شرکت فورد تصميم گرفهت کهه 

تمهه پيهدا ،ابليتش را در بل.د مدت در نشان دهد ،ايهن ارتبهاط در اي.جها خا peak،ابليت  شرکت 

تهابعي از  pcbبهه ع.هوان يهک تهامين ک..هده   peakکرد..تمايل فورد بهادر نظهر گهرفتن شهرکت 

و مديران شرکت هاي ب رگ فورد در رابطه با ،رارداد زغهال  Yancyاعتماداست که تا به اال بين 

س.گ ش.اخته شدهوگسترش داده شده است.با اين اهال ايهن اعتمهادرا بطهور خودکهار بهه ارتبهاط 
yancy   با مديران عملياتي که مسول ارتباط با شرکتpeak  بودند واگذار نکردند.اع.ماد نوپهايي

ساخته شده بود،مطاب  ،راردادي بود که فا،د تيييهر رکهود وفسهخي   yancyکه از طري  عملکرد 

بود که در مجموعهه زمهاني کهه هردوطهرف نتوانسهت.د زنهدگي کهردن را بهه لحهاز توافه  از بهين 

 سا،آن ناشي از عدم اعتماد بود که مانع ساخت تعهد ميشد.ببرند.اسا

با وجود سطوح بالا از وابستگي متقابل بالقوه ،لاستيک آلاا و معادن دلتا هردو ، در ابتدا مجموعا يک 

 mikeزوج بودند،نقطه شرو  براي يک رابطه تازه بين دو شرکت روابط شخصي و ارفهه اي بهين 

copper ها براي دلتا و استيو تايرون،مدير اسابداري الاا بود.کوپر مهوارد ،که در راق خريد شرکت

 زير را ياداوري کرد:



 91آشکار شد ادود نيمي از يک دو جين ا،لام در معدن براي  ABCپس از انجام تج يه و تحليل 

درصد از خريدهايي بود که ما بوجود اورديم. اين اس به م.ظور ارتباط فروش.دگان با خ.د انتخهاب 

اي هر يک از اين ايتمها است.ما دو ايتم بالا را براي ابن االهت بهراي نتهايج ،ابهل توجهه در سهال بر

مورد از لاستيک  3گذشته انتقال داديم.و من در استيو)تايرون(تمايل به اتحاد را در کاربا خودمان در 

 هاي بلدوزري يافتم.

 تاييد مشخصات تايرون کوپر:

 yک با تامين ک..دگان کليدي دلتها علا،م.هد شهد.تامين ک..هدگان کوپر درايجاد اتحادهاي استرتژي

،ماموران ما در امريکاي شمالي ، با اين ايهده  مها را در اهال ارکهت از مبادلهات ر،هابتي معاملهاتي 

مشترک با رايطه طولاني مدت گره زد.آن محور اسهتراتژي از بدسهت اوردن ا،تصهاد توليهدي مها در 

ر اجم خريد دلتا با امايت از توليد تجهي ات در ايالات متحده جديد کارخانه جديد بود.وابستگي د

وارتباط نااميد ک..ده دلتا با لاستيکهاي بتا گسترش پبدا کرد وهمچ.ين انگي ه لهازم را بهراي کهوپر 

تامين کرد که با هم کارک..د.توسعه ارتباط بين تايرون و کوپرباعث بوجود امدن مشاهدات ذه.يشد 

(  در مو،عيتهايي در بخشهايي که طرفين به در ک غير رسمي، 0889.گ و رندها ) که به وسيله ري

،بل از اي.که سازمانها خودشان وتعهدشان به ،رارداد ،انوني  بدون استعلام بها رسيده است بي.جامد. 

دو مرد بکار گرفته شدند در فعاليتهاي ساختاري اسي بيش از زمان طولاني مدت که محصول يک 

رواني ،وي نيازم.د براي همکاري بين سازمان مطبو  را به همراه داشت ، بکار گرفته شدند. ،رارداد 

آنها به هر يک از تواناييهايي يکديگر اعتماد کردند وسرمايه مربوطهه شهان را بهه سهرمايه گهداري و 

که  برنامه هاي بل.د مدت که پيش بي.ي موفقيت درتلاشهاي همکاري اوليه دارند ،س ردند. همانطور

مرد هر يک از تواناييهايشان را تجربه کردند و براي شرايط ،راراداد رواني خود که اعتماد خهود را  0

بر اعتماد ،وي تر ب.تا نهادند.در نتيجه مردان بظور ف اي.ده در خارج از شهرايط توافه  رسهمي بهين 

بهه ماادخاصهي از  سازمان خود مشيول به کار شدند..به طور خلاصه ،اگرخه ا،دامات خاصي با توجه

،راردادهاي اقو،ي گرفته شده بود ه.وز رتبه دهي نشدند.استانداردهاي رسهمي ودرک رفتهار ،ابهل 

،بول که ريشه در ،درت اعتماد دربخشهايي از فراي.د اجراي تعهدات ضم.ي رسمي در ،راردادههاي 

 گرفته است.رواني است را ادامه ميدهد.که پس از ان مراله براي ايجاد تعهدات رسمي ،رار

در مقابل مارک شوارت  اهميت اوليه را در ايجاد تعهدات شخصي با مديران ج.رال الکتريهک تاکيهد 

کرد.روش الاا نه ت.ها اعتماد شخصهي اسهت بلکهه تعههد گسهترده بواسهطه سهرمايه گهداري مهردم 

 ،فراي.دها، وسازمانها در ارتباط است.کوپر در ادامه اين توضي  را ميدهد:

پرس.ل معدن)آمدند(ديدند که شرکت الاا آن را انجهام خواههد داد،آنهها توسهط ههر دو  همانظور که

اف ايش درصدي لاستيک بولدوزري خريداري شده از شرکت الاا را و گسهترش دام.هه  از رابطهه بهه 

طهرف در اهال رشهد ن ديکتر)بهه 0ساير گروههاي لاسهتيک پاسه  ذلهذ.اين راه.مهايي بهه واسهطه 

دامات را مهديران آلاها و پرسه.ل خهدماتي تايربها ابتکهار خودشهان بدسهت يکديگر(شدند ،تمهام ا،ه

ميگيرند.من فکر ميک.م اگر اين افراد در اساب الاا وتيم خدماتي ان ت.ها براي اجراي نامهه ،هرارداد 

 تلاش ک..د ،آن بعيد است که مردم مبتوان.د تعهد شرکتمان را اف ايش دهد.



س.ل ،تيييهرات را در ههر دوطهرف انجهام داد.زمانيکهه تهايرون اتي به ع.وان رابطه توسعه يافته ،پر

شههرکت الاهها را در اسههيا تههرويج داد..سههابقا فروشهه.دگان الاهها مههديريت را در اسههاب دلتهها فههرض 

ميکرد.ند.فرض اي.که مديريت اسابداري دلتا ، در ادود همان زمان رابطه از خ.هدين نقطهه معهين 

دلتا پاس  مثبت داد.که انتقال از سطوح اعتماد در روابط ميگذرد.کوپر در پاس  مديريت به مدير کل 

تاثير گرفته است..همانطور که در روابط ديگر ما مشاهده کرديم،اعتماد انتقال بويايي و شيميايي بين 

تايرون و جت.شي.ان کوپر يکسان نيست.کوپر توضي  داد :با اي.که دو مدير سازنده کار کردند آاما انها 

 و تايرون نبودند.اين ارتباط بين اين دو به سختي ارتباز ما با تايرون نبود. تا به اال بين من

 تطاب  با پژوهشهاي ،بلي

يافته هاي ما از سايت هاي زمي.ه سه روند را اشکار ميسازد،به موجب ان اعتماد و تعهد تشکيل شده 

د که شکل اعتماد )يا نشده(و کمک به توسعه )يا تخريب(از يک رابطه است.تحقيقات ما نشان ميده

همواره بين شخصيت افراد در سازمانها است،درااليکه تعهد يک پديده درون سازماني است.ب.ابراين 

ما است.باط ميک.يم که اعتماد و تعهد در يک ارتباط در سطوح مختلف عمل ميک.د:اعتماد سهاختار 

کهت مختصهري بهراي بين فردي است و تعهد ساختار بين سازماني است.ما معتقديم اين تمهاي  ار

دانش موجود است.بخش عمده اي از بازاريابي رابطه اي به تشخيص ميان فهردي از تهاثيرات ميهان 

سازماني ميگذرد.بعضي از محققان پيش بي.ي کردند که عملکرد اعتمهاد و تعههد ههردو ذر سهطوح 

پهيش بي.هي شخصي است ، تعدادي ديگر عملکرد متييراعتماد و تعهدرا در سرتاسر اعتماد و تعههد 

کردند.تمرک  بر روي ساخته هاي خودشان ،بسياري از محققان بيتااوت هست.د نبسهت بهه سهطوح 

واض  شده اسهت.همچ.ين از  IMPعملکردشان.تا ادودي نتيجه گيري ما با يافته هاي ،بلي گروه 

ه متييرهاي بين فردي و سازماني طرفداري ميک..د وهمچ.ين به مطالعه ارتباط خريهدار و فروشه.د

(تصوري از ،راردادهاي ساختاري که از سرمايه گداري سهاخته 0885مي ردازند.علاوه بر اين ويلسون)

شده توسط شرکتها و ،راردادهاي ااتماعي که رشد يافته در ارتباطات متقابل شخصي است ساخته 

 است ،ممکن است دستاوردهاي شخصي جديد را در پرتو است.باط ما بوجود بياورد.

يافته هايمان اشکال اعتمهاد را بهين اشهخاص و نهه سهازمانها نتيجهه اي از مطالعاتمهان ما معتقديم 

است.ان روابط در محصهولات بازاريهابي صه.عتي اسهت.همچ.ين بازارهها بوسهيله محصهولات مشهابه 

وتک.واوژيها در بين فروش.دگان س.اخته شهده اسهت.و عهدم ،طعيهت ،ابهل توجه،مشهتريان انتظهار 

ايه به صورت خودکار بر روي کيايت محصول وعملکرد وجود نياورد.اعتمهاد در فروش.دگان را  در ار

يک شرکت در نتيجه عامل بهداشت ميباشد.مديريت ارتباط و خدمات،وامايت تبديل به تااوتههاي 

اصلي و ابتدايي به ،ضاوت عملکرد فروش.ده ميشود.،ولهاي داده شده و نگهداري شده توسط مديران 

گ ب.هاي خ.هين روابهط واعتمهاد بهين افهراد در شهرکتهاي برجسهته سهود ده اجرايي،تبديل به س.

شد.)ممکن به غاب اشکال ديگر اعتماد(.به ع.وان سرمايه گداري هاي ساخته شهده توسهط شهرکتها 

بيان شده است.،تعهد با ظهور در سط  سازماني اغاز ميشود.تحقيقات ما تاسير ري ي را از اعتمهاد و 

 سواي از انها عمل ميک.د:تعهد ايجاد ميک.د و به 



در ارتباط خريدار فروش.ده دربازارهاي ص.عتي بالغ،اعتماد اصلي ترين ساختار بين اشخاص در بهين 

 جاتها وتعهد شکل يافته و فورموله شده در سط  شرکت است.
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نتيجه گيري ديگري که تشخيص داده شد در مشهاهدات مها ارتبهاطي بهين اعتبهار وتعههد اسهت.از 

يکه اعتبار بين مارک شوارت  و مديران ج.رال الکتريک در بالاترين سط  از تعههد بهين اشهکال انجاي

مربوطه ، عدم تعهد بين يانسي و مديرا ن فورد عهده دار بودند براي ضعف اعتبهار فوردهها در  راق 

 بوجود امد. از انجاييکه اعتماد محرک تعهد ، با کار در مورگان و هانت سازگار است. 

راين ،زمانيکه ما ،سمت کوخکي از اعتماد را در سط  شخصيتي گسترش ميهدهيم ، ايهن دليهل ب.اب

راکه تاک.ون اين ماهوم توضي  داده نشده که خطور سازمانها ميسازنداساق تعهد را در مديريتشهان 

 را دنبال ميک.يم.."ادراک و فعاليتها"

(.بهراي مثهال در مشهاهده اي از 0884آن ممکن است دليلي براي هر دوراه باشهد.)مورگان و هانهت

لاستيک هاي الاا در ،سمتي از کارخانه هاي آمريکاي شمالي و معدن دلتا، تعهد کردند که شهرکت 

سهم لاستيکهايش را باروشد، آن ممکن اسهت اسهتدلال ک.هد کهه فراي.هد تعههد   ٪50الاا کمتر از 

 سازماني باعث کسترش تضامين اعتماد در شرکتهاي 

Tyron  وCooper  شود.  اگر اين صحي  باشد )اگر تعهد دليل اعتمهاد باشهد(، شهرکا در شهرکت

Ford_Peak بايد بخوبي موفه  شهوند، زيهرا دو طهرف  شراکتشهان بها تعههد بيشهتر بدسهت مهي

ضعيف شود اين   peakاوردند.تعهد شرکت فورد نتيجه را بدتر کرد و باعث شد که عملکرد شرکت 

قاد پيدا ک.يم هدايت از اعتماد به تعهد از طري  ديگهري ههم امکهان امر م.جر به اين شد که ما اعت

پذير است.ب.ابراين زمانهاي زيادي است که تعهد سطحي که لازمه شيل اشخاص در تعاملات اعتماد 

دوشرکت  تحريک شده است. هي  شکي وجود نداره که همچ.ين سط  اولويت تعاملات اشخاص در

Ford_Peak  وAlpha_Deltaاردبه هراال، اگرخه آن سط  تقويت يا تضهعيف ميک.هد .وجود د

 Tyronوابستگي را در اين که خطور مردم در دو طرف از يک معامله به همديگر تعهد ايجاد ک..د..

سههط  تعهههد بوسههيله تعهههد "وهمکههارانش در الاهها و کههوپر و همکههارانش در دلتهها شرکتشههان را در

 تقويت کردند."درفعاليتهاي  ،ابل اعتماد بالغ

در نتيجه ، يافته هاي ما در تحقيقاتي که م.تشر شهده دليلهي بهراي ارتبهاط بهين اعتمهاد و تعههد 

است.آنها پيش.هاد دادند که پويايي هاي ميان فردي درجهت دهي ميانسهازماني تهاثير ميگهذارد، در 

االيکه، اين اختلاف درست نيست.نتايج ما همچ.ين ماههومش ايهن اسهت کهه خطهور شهرکتها در 

بازاريابي  ص.عتي بالغ  بين شرکتهاي داخلهي ارتبهاط ايجهاد ميک.د.زمانيکهه اعتمهاد بهين   مديريت

 کارم.دان شکسته ميشود در نتيجه مجددا به کارک.ان برميگردد.خلاصه يافته ها به شرح زير است:

خريدار در بازارههاي صه.عتي بهالغ -وجود)يا عدم وجود(اعتماد ميان فردي در ارتباطات فروش.ده-0

 ترش )يا تضعيف(اعتماد را در ميان سازماني تسهيل ميک.د.گس



وجود در تعهد سازماني ت.ها شکلي از ارتباط ميان فهردي را اسهان ميک.هد، نهه بعهد از گسهترش -0

 اعتماد.

 فراي.د ها در توضي  اغاز ارتباط و پشتيباني در بازارهاي ص.عتي

 5اين باره اگاهي داده شده است که موضو  گسترده شده ،در  4اسيب بي.ش هاي جديد به واسطه 

 خريدار را بازاريابي ص.عتي ش.اسايي ک..د.-فراي.د ي که توضي  دادند سير  تحول ارتباز فوش.ده

 جايگاه ،درت وابسته و ،درت در مااهيم ضوابط مورد تواف  اوليه

يهک جاهت بي تااوتي در م.ابعي که هر ،سمت راک.ترل مي ک.د به نوعي نتايج را در دو سهمت از 

نامساوي وابسته به همديگر است. ب.ابراين وابستگي ،درت معمولا غيرمستقيم در ابتدا مهورد توجهه 

شرکت است.در اين شرايط مشخص، تيوري پيش.هاد ميدهد که بخش ،درتم.د سهعي ک.هد امتيهاز 

ه انحصاري بگيرد.پيش.هاد ما اين است که ،سمت ،درتم.د سعي ک.د به آن شرايط برسد براي اي.که

آن براي اااظت از خودش اهرم هاي ديگري دارد.دو طرف به تواف  خواه.د رسيد که محصولاتشان 

و خدماتشان را به سمت تيييرات هدايت ک..د، ماهاهيمي از سهازمانهاي عهرير در ارطباطاطشهان 

امايت ميشوند، و دو طرف را با درک واض  از اي.که خه انتظهاراتي از همهديگر دارن را فهراهم مهي 

..د.،سمت ضعيف تر معمولا فا،د ،درتي هست که براي امايت تواف  نوشتاري فشار بياورد، نيهاز ک

به تشخيص و پذيرفتن دارند که ،درت شرکتها بدون ت.اسب در بين موجودي مضاعف اوليه ک.تهرل 

 خواه.د شد.

 ارزيابي اجرا و معکوق ان در اعتماد بين افراد و تعهد بين سازماني

طي داخل مراله اجرا، ،سمتها سهعي خواه.هد کهرد ،نامهه هها و توافقهات را انجهام در ارکات ارتبا

ده.د.دراين مراله ، هر،سمت نوشتن و ک.ترل را به وسيله ،سهمت ديگهر انجهام ميدههد و مجهددا 

ارزيابي مب.ا را اندازه گيري مي ک.د، همچ.ين اين نمونه اي از انتتظارات است.متصهورا:ما تشهخيص 

اجرا در شرايط داخلي و خارجي تواف  ايجاد ميک.د. آن معمولا کسي است که دو داديم شخصي بين 

طرف با ان مواف  هست.ددر سطوح اجرايي مشخص و تاسير هرخي  کوتهاه .متوجهه شهديم اجهراي 

بيروني در شرايطي است که ،راردادي م.عقد ک..د.آن کمک ميک.د انحراف غير ،ابل پهيش بي.هي را 

ارداد آزمايش ک.يم.گاهي مواجهه با اجرا ،رارداد مشکل است.براي مثال يک در شرايط اجمالي در ،ر

 خريدار ممکن است تقاضا را بلافاصله درامل يا 

اف ايش تقريبي در کيايت استاندارد، يا يک فروش.ده ممکن است در اف ايش نقدي.گي نياز بهه پهول 

وجب ت.ظهيم بهازار ميشهود کهه نقد و همچ.ين پرداختهاي پيش رفته ببي.د.تطاب  همچون تقاضا م

عمدتا  ه ي.ه  ها به سرعت در  اجراي تقاضاي اضافي افه ايش ميابد.ه ي.هه هها در شهرکتهايي کهه 

تقاضا و  عرضه همساني دارند و داراي سود کوتاه مدت هست.د س.گين تر است. همچ.ين امت.ها  از 

، معامله بخشها اج ا را همچهون داشتن فعاليت در پاس  به تقاضا، در تيوري،تواف  را نقر نمي ک.د

 تقاضا دربالاترين مطلوبيت نشان ميده.د.

اف ايش اعتماد و تعهد در زمان تعامل ايجاد شده است.صحبت ما اين است که اعتماد ايجهاد شهده و 

در سطوح شخصيتي امايت شده است و همچ.ين تعهد يک پديده سازماني عرير است.فعاليتهاي 



تواف  دارند که به شدت در تواف  و تعهد تشخيص داده ميشود.اجراي  داخلي و خارجي در شرايطي

سازمان و براي ايجهاد  0داخلي در شرايط ،راردادي رابطه بالغ بوجود امد .ايجاد يک يخش مياني از 

اعتماد بين کارم.دان در شرکت و تعهد بين شرکتها بسيارمهم است.اجرا در تعامل خهارج از شهرايط 

 راي.د ايجاد تعهد بين اشخاص مهم است. موجود براي شرو  ف

 انتقال اعتماد ميان فردي به تعهد بين سازماني

اعتماد بين اشخاص بيش از تعهد بين سازمانها گسترش پيدا کرد.اشخاصي که اعتماد را ساخت.د به 

همديگر تعهدشان را به سطوح شرکتها انتقال خواه.د داد.در مجمهو  تهاثيرات مختلاهي در انتقهال 

ن اف ايش در تعهد سازماني مي گذران.د.بيشتر صورتب.ديمان  اشاره به اين دارد کهه هسهته ايهن داد

ارتباط گسترذه شده در اشخاصي که معامله را مديريت ميک..د..زمانيکهه سهطوح اعتمهاد بهه انهدازه 

ه کافي اف ايش پيدا ميک.د،مديران شرکتهايشان را به سرمايه گذاري در آن تشوي  ميک.هد در نتيجه

تعهد در ارتباط اف ايش پيدا ميک..د.ما انتظار نهداريم ايهن تهاثيرات برگهردد.در نتيجهه تعههد درون 

سازماني به اعتماد بين فهردي کهه دلالهت بهه مهديريت ارتباطيهدارد پهرورش نميابهد.  مهديران در 

ارتباط  تعهد رااف ايش نميده.د مگر اي.که انها محيطي را که از  اعتماد ساخته شده بين"شرکتشان 

 شخصي در دو طرف از يک معامله ايجاد شد پرورش پيدا کرد. 

 اف ايش اعتماد ميان سازماني در تعادل شرايط ابتدايي تعهد

اعتماد ميان فردي نه ت.ها در تعهد ميان سازماني فردي تاثير ميگذارد اما همچ.ين آن را انجام مهي 

ار هيجهان ميشهوند نهه ت.هها ملا،هات دهد.اشخاصي که  در ابتهدا بهه ههم اعتمهاد مهي ک..هد  دخه

ميک..دانتظارات شريکشان را بدون شرايط تواف  اما همچ.هان ،هدمي را بهه بيهرن ازآن شهرايط بهر 

ميدارندتا به طرف ديگري از زماني که نياز دارند کمک ک..د.همچ.ين فعاليتها اف ايش پيهدا ميک.هد 

گر اين فراي.د، اشخاصهي هسهت.د کهه  همچ.يش شريکش کارايي و اعتماد را ارزيابي ميک.د.طرف دي

 براي بدگمانيشان وتسريع در تاکيک سريع در اعتماد و ديگري تعهد در ارتباطشان دليل .دارند.

 اف ايش تعهد بين سازماني در تعادل ابتدايي ،درت بيت.اسب

ارد گروه  ،درتم.د که اخيرا يک سهم غير متعادل از سهم مازاد را بدست اورده بودند در بعضهي مهو

پشيمان ميشو ند.  در شرايط ا،تصادي ، آن يهک اصهلاح در ريسهکهاي کمتهر اسهت کهه آن کهروه 

،درتم.د در روابطشان آن را درک کردند. در ،رارداد ، اگرخه ه.هوز بطهور م.اسهب تکميهل نشهده ، 

بيشتر شبيه تحقيقات اخيراست.اين مبادلات و مذاکرات را پس از آن در يک خرخه ادامهه خواه.هد 

. يک خرخه معيوب در مقايل اين کيس ،رار دارد.تعهد کاهش ميابد، دو شرکت مو،عيتها  و ناوز داد

 نامت.اسبشان را براي م اياي مربوطه بکار انداخت.د.

 خلاصه

ما از طري  اين پ.ج فراي.د نشان داديم که روابط سالم ميتواند ساخته شهود بهدون در نظهر گهرفتن 

شود.در همين راستااتعادل وضعيت ،درت در اغاز يک رابطه خرخهه  ،درت ابتدايي نامت.اسب وپايدار

 بي ايرادي را در اعتماد و تعهد که پيروز شود را تضمين نميک.د.

 نتيجه گيري.



با توجه به يافته هاي پژوهشي ما درزمي.ه تيوري ،درت،وابستگي،،راردادها،عملکرد،تعهد و اعتماد،ما 

فراي.د را نشان ميدهد که مو،عيتهها در تحهول  5دو ش.اسايي مو،يت روند توسعه روابط را ميگيرن 6

يک رابطه نقش بازي ميک.د.يافته هاي ما نشان ميدههد کهه روابهط در تمايهل و تعامهل شهرکتها و 

اشخاص ايجاد شده است.به طور خاص آنها نقششان در وابستگي ،درتهاي اوليه نامتقارن در توسهعه 

که بوسيله درجه بالايي از تعهد و اعتماد است.ما نظريه اي را  ،راردادها و متعا،ب آن کاهش روابطي

که اعتماد بين فردي اف ايش ميدهد اعتماد بين سازماني را در طول زمان و اي.که سهطوح بالهايي از 

اعتماد و تعهد ، به نوبه خود ، تاثيرنامتقارني اوليه وابستگي به ،درت را از بين ميبرد.مابطور هم مان 

نيسمهاي هم مان مانع ايجاد مي ک.يم.ترجيحا، مها معتقيهديم کهه تهاثيرات بهر توسهعه با وجود مکا

ارتباط در طول زمان تييير ميده.د.ب.ابراين امکان تضعيف شرکتها در برابرروابط م.اسب با شهرکاي 

،درتم.د وجود دارد.يافته هاي ميداني ما، ما را به اين باور ميرسهاند کهه تقهارن اوليهه در ،هدرت  و 

بستگي در اغاز ارتباط درصد زنده بودن و موفقيت را بل.د مهدت تضهمين نميک.هد. اتهي در ايهن وا

وضعيت،مامعتقديم که عملکرد رضايت بخش و پس ازتوسعه اعتماد و تعهد در ارتباط مديران موف  

 اياتي هست.د.

مديريت ص.عتي  فراي.دارايه شده شاغلان و دانشگاهيان مان.د دستورالعمل هاي مختلف براي اراتباز5

فروش.ده.ارتباطات مديريت در بازارهاي کالا بسيار زياد تلاش مبک..د از سمت ديگر به يهک -خريدار

رارداد بل.د مدت  دست ياب.د.مشتريان ب.درت علا،م.د به نوشتن ،راردادهاي خيلي خهوب در ابتهدا 

ضهعياتر ممکهن  در همچين شرايطي ب.درت علا،م.د به نوشتن ،راردادهاي خيلي خوب است.بخش

است سود م.ئ باشد براي کار در توسعه ،راردادهاي غير رسمي تقاضها در نوشهتار رسهمي.ارتباطات 

ارکت ميک.د به سوي مراله اجرا ، آن مهم است که شرکتها در ان مراله نگهداشته شهوندو در ان 

مچ.هين شهکل داده مراله ،رارداد بب.دند.اين نه ت.ها ايجاد شده در درک م.اسبي از کهارايي ،امها ه

شدند و شکلهايي از سمت ديگردر تمام زمانها انجام ميده.د.داشتن کارايي رضايت بخهش در مهدت 

شرايط تواف  ، شرکت هاي اماده به بيرون از ا تواف  انجام شده ،ذم برميدارند و فعاليتهاي مثبت را 

بهه نهوعي در تعامهل  که سودم.د است ميگيرد به ديگر بخشها کارهارا ميبخشه.د بهه دييگربخشهها

 هست.د و بسيار مهم است ،تاثير اين که خطور ارتباطات خطور رشد کرده است.

مهها همچ.ههين يههافتيم توسههعه ارتباطههات تسههکين نميدهههد و در بههين مرااههل مختلههف يک..واخههت 

فراي.دي که مها 5نيست.تييرات داخلي و خارجي ميتواند خارج ک.د ر خي ي را از يک ارتباط محکم.

بيان علت راه.مايي مديران در طوفان ناه.جار ب رگي در ارتباطات را شرح داديم.بهه ع.هوان  در ارايه

مثال، شرکتهايي که علا،م.د به دنبال کردن روابط بل.د مدت هست.د بايد مرز نقهش افهرادي را کهه 

،ادر به ايجاد اعتماد در ارتباطات هست.د نشان ده.د.از انجاييکهه تحقيقهات مها نشهان ميدههد کهه 

اعتماد بين فردي ميتواند تعهد بين سازماني را بسازد.آن به همان اندازه مهم است کهه فهدرت دادن 

به اين ارتباط به ا  مردم رادر ارتباط با تعهد سازماني م.اسب امايت ک.د.علاوه بر ايهن در زمهان 

 د.تييير سازماني بايد اعتماد به تعهد سازماني ،بل از تيييرات پرستلي اساق تبديل شو

 محدوديتها و جهت گيريهاي اي.ده



بازاريهابي صه.عتي ههدايت "همکاريهاي ما به سمت ساختار تيوري در ارتباطهات مهديريت در بلهوغ

ميشود.همانطور که توسعه تيوري پايه تدوين شد.تحقيقات ما ژايه اي ما در زمي.هه تحقيهاتي کهه از 

فروش.ده اسهت.به نهوعي -خريدار و اس.اد مربوز به جات ٰ  مصاابه خ.دين شرکت ک..ده،مشاهدات

در خ.ين تحقيقاتي ،تعداد محدودي از شرکتها شامل شرکتهاي موجود در مطالعات ما به تاسييرات 

جاهت ايهن شهرايط  3ما تعميم داده ميشودن.با اين وجود ما معتقديم که انتخاب د،ي  کهاهش در 

 يقات بيشتر ما در اين زمان است.واي.که مطالعه ما داراي پيامدهايي ارتباط ادبيات مديريت و تحق

روابط خريدار در بازارهاي ص.عتي پيچيده است.واض  اسهت کهه نهه بطهور مرتهب ارتبهاط و تعامهل 

،سمت تقسيم نشدن و نه ظريف  توسط نظريه اي موافه  ازروابهط مهديريت توضهي  0جاتشون به 

تهدريجي  ارتباطهات  در  داده شده است.مطالعه ما م.جر به رشد بدنه فراي.د مدلهاي تکمهل يلاتهه

بازارهاي ص.عتي شده است.با اين اال اين دليل بايد تاييد تجربي از فراي.دي کهه مها ان را تشهري  

روابط ما يافتيم  3ميک.يم باشد.خ.ين کار تجربي نياز به مطالعه طولي از نمونه هاي ب رگت  دارد. هر 

و نتيجه فعاليت انها را ميگرند و نه فعاليتهاي که شرکتها عملکرد شرکاشان را از پايه ارزيابي ميک..د 

خودشان را.براي مطالعات اي.ده م.طقه اي ارزشم.د براي تحقيقات بيشتر است اي.که خه مو،ع و خه 

و،ت ارزيابي عملکرد ک.د براساق نتايج يا عمل بيشتر درارتباط با بحران است ش.اسايي شهود.هدف 

از فراي.دهايي که برپويايي ارتباط مهوثر اسهت.مامعتقديم ما براي اين تحقي  توسعه درک عمي  تر 

که االتي از ارتباط مديريت استراتژي  در بازرهاي ص.عتي اين بسيار مهم اسهت.و مهارا تشهوي  بهه 

توسعه دهد.اين مطالعات گام اوليه در اين مسهير  impتحقي  در اين زمي.ه که پيشگام درکار گروه 

 است.

 پيوست

 شرح ارتباط

GE-RCI 

RCI  به ع.وان اه  امتيهازا تعميهر موتهو  0846در سالGe تاسهيس شهد.نقش بعهديش مههارت

را  GE،سهمت عمهده ،طعهات  RCIبه عهده گرفهت. 0860است که ان را در سال  درتوضيع بوده

فروخت.اگرخه در شرو  انها به ه اران پيمان کار برق که وظياه نصيب وتعمير هواکش ملهن  ههاي 

ب.يهان گهذار اسهت ، مهارک RCIت را به عههده داشهت.د فروختهه شهد.زيرا تجاري را وثبت تجهي ا

 GE،هادر بهه تهامين انحصهاري ،سهمت توزيهع بود،کهه    RCIشوارت ،توزيع در بهازار را ب.ها نههاد.

نميتوانست تعيين ک.د هکر توزيع ک..ده اصلي يا عمده فروش ،طعات را در بازارهاي بعهدي تهامين 

ها که سيستهاي تهويه ،سيسهتم ههاي OEMشهايي را ت.ها براي فروخته بخ GEک.د.پيش از اين،

خ.ک ک..ده ،را مونتاژ ميک..د وآنها را از طري  توزيع ک..ده تجهي ات  نگهداري ميک..هد. در سهال 

0835RCI اقوق توزيع)غير انحصاري(برايGE هاي کسري موتور اسهب بخهار بدسهت اوردنهد.در

زرا  ciترده اي از اجه ا و ،طعهات الکترونيکهي از نتيجه به يک توزيع ک..ده بهراي يهک طيهف گسه

 بودج.رال الکتريک تبديل شدند.



ساله بود تاسيس کرد،مسوليت ا  مالکيت  03درشرايط بي ميلي خانوادگي  دني شوارت   يک پسر 

،ج.رال الکتريک شرو  به گهرفتن اه   0831به عهده گرفت.همچ.ين در اواسط  0834را در سال 

زيهع محصهولات مختلهف ج.هرال الکتريهک بها افهول مهارک شهوارت  در سهال در تو RCIانحصاري 

ها بطور کامل بود.همچ.ين شوارت  جوان مسوول تمام مسايل کسب  RCIکرد.انتقال مالکيت 0896

در ميهان ب رگتهرين توزيهع  RCIميليهون دلهار. 61و کار است.در ان زمان،با فروش سهايانه اهدود 

،تهامين ک..هده  عمهده  RCIدرصهد از سههم31بود.با ادود  ک..دگان اصلي محصولات الکترونيکي

 ج.رال الکتريک بود.

 RCIرا ک.ارکذاشت و نقهش  RCIدر مقابل افت تلاشهاي ج.رال الکتريک 0881تا  0831از نيمه 

که داشت براي ج.رال الکتريک ب  ع.وان شرکيک توريع ک..ده ارزشم.د ادامه  RCIرا محدود کرد.

 0891م.جر به رخداد در طي سال  0831و ابتداي  0861ي در طي سالهاي ميداد.اگرخه ارتباط ،و

 ثابت شد و س س تثبيت شد. 0881شد، به تظر ميرسد که در سال 

 پيک-شرمت فورد

هها را بها  PCBتاسيس کهرد،همچ.ين  0898را در سال   PEAKايرال يانسي شرکت الکترونيکي 

بيل در کمترين تهامين ک..هده برنامهه فروشه.ده ميليارد دلارشرکت موتور فورد  تحت غول اتوم 91

اتصالات داخلي درمدارهاي الکتريکهي رادر ترم ههاي   PECKشرکت  PCBتامين کرد.محصولات 

در پديدار شدن  PEAKضد ،ال در خرخهاي اتوبيل فورد انتخاب شده را تشکيل داد.تعيين درامد 

 اي تشکيل ده.ده را م.تشر کردند. ايده اين ابتکار فورد در تعاملشان با تامين ک..دگان ا،ليت از اج

بهه ثمهر  0881بود که براي سهاختن .در ايهن رابطهه، د،هت سهاختار و مهذاکره بهيش از درژانويهه 

گام ههاي عمهده اي در  PEAK،0881شرو  يه عمليات اوليه کرد.تا نوامبر PEAKرسيد.زمانيکه 

ت تعيين شده کهه بهه وسهيله فهورد و دستيابي به طرح کسب و کار که عبارت بودند از:اهداف کياي

موسسه که از نظم توليد ساخته شده بود را شامل ميشد.اجم فروش به اهستگي در خ.هد مهاه اول 

،ادر   peakاف ايش پيدا ميک.د  .به زودي پس از ان اين ارتباظات شرو  ميشوذ.شرکت 0880سال 

از فورد،مشهکلات بهه نهاتواني به دستيابي يک االتي از ،ابليت مالي بهدون کمهک انقباضهي شهديد 

تلهاش کردنهد کهه ايهن  fordو peakفوردتسبت داده شده که در تداوم دستورات ارايه شده اسهت.

موضو  را ال ک..د، و براي يک دوره کوتاه ،به نظر ميرسد که اختلافشان ممکن اسهت الهو فصهل 

فهورد تلهاش  0884سال شود.اين رابطه براي مواجهه با مشکلات مکرر شرو  به کار کرد.هرخ.د در 

کرد اين ارتباط را م.حهل ک.هد.بظور غيهر م.تظهره اي يانسهي بهاري ااهط رابطهه اق نيروم.دانهه 

ج.گيد.ودر ادامه ادعا کرد که فورد در ارتباط مسول وخامت امربود.در انتها بي اعتمادي و سو تااهم 

 بيش از اد باعث اتصال و فرو ريختن اين رابطه شد.

 دلتا معادن-لاستيک آلاا

ميليارد دلهار فهروش داشهته  01تا به اال بيش از  0886لاا پيشرو در توليد تاير ،از سال ٱلاستيک 

در  0ميليون دلار محاسبه شد.که لاستيکهاي الاا بازيکن شماره 0است.ارکت زمين لاستيکها ادود 

معادني به نوعا در عمليات  Earthmovingلاستيکهاي ارکت زمين ساخته شده است.لاستيکهاي 



که مجه  به تجهي ات ارکت زمين هست.د مان.د کاميونهاي امل و نقل فروخته شده اسهت.زيرا در 

شههرايط تقاضهها و در طههي هههر سههاعت از روز عمليههات تجهيهه ات صههورت ميگيريد.لاسههتيکهاي 

earthmoving  لم اصلي خريداري شده توسط معادن بودند. 4يکي از، 

ه از معادن متعددي درامريکاي شمالي و ج.وبي بهره برداري ميلون دلار جوش س.گ،ک0معادن دلتا 

ايهن  0886در آمريکا بهوده اسهت.تا سهال  earthmovingکرده بود،ب رگترين خريدار لاستيکهاي 

ااهظ شهده  3و شماره  0ارتباط بين لاستيک آلاا و معادن دلتا ضعيف بود،وآلاا در مو،عيت شماره 

ت عالي دارد،هرج.د ه ،يمت بالايي دارد ،تامين ک..ده لاستيکها و بود.مديران دلتا مع.قدند الاا کياي

درصد  05تا  05بخصوص به ع.وان مشتري پاسخگو نيست.سهم شرکت الاا دربازار سرتاسر جهان از

درصد است.در سال  01الي  5درصد است ولاستيک گاما که  35تا  31در مقايسه با لاستيک بتا که 

در کارخانه خود در خارج از کشور توليد ميکرد ، يک شرح  earthmovingnvالاا که همه  0886

سال اي.ده سهم  4استراتژي ،وي به وسيله ساختن يک لاستيک پيشرفته در امريکا ساخت.در طول 

درصد به نسبت لاستيکهاي بتا ف ايش يافته 35درصد به 01بازار الاا از معادن دلتا به ظور پيوسته از 

 رسيده است.0111درصد درپايان سال 55است.،بل از اذف به ادود

  

 


