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  چکیده

ی الملل نیب کیاستراتژ ياتحادها يآن بر عملکرد نوآور ریعوامل موثر بر انتقال دانش و تاث تحقیق با هدف بررسی این
 پذیرفته است.صورت  یکم کردیباشد که با رو می 1گرا اثبات فرا م،ینظر پاراداانجام شده و از نظر هدف کاربردي و از 

 يوکارها و مالکان کسب رانیمدآن از  يجامعه آمارهبستگی بوده و و از نوع  یفیتوص قیتحقاین  ياستراتژ نیهمچن
ساده استفاده  یگیري تصادف نمونه شنمونه از رو يکه جهت انتخاب اعضااند  شکل گرفتهفعال در صنعت دارو  یالملل نیب

 کرتیپنجگانه ل فیسوال بسته با ط 25مشتمل بر اي  نفر از اعضاي نمونه انتخاب و پرسشنامه 163در این راستا شده است. 
کرونباخ و  يآلفا اریآن، از دو مع يرگی پرسشنامه و اندازه ییایاز پا نانیاطم برايوهش پژ نیدر ادر میان آنها توزیع شد. 

همگرا  ییمحتوا)، روا ییمحتوا و شاخص روا ییروا ینسب بی(ضر محتوا ییاز روا ییروا یابیارز يبراو  یبیترک ییایپا
واگرا (آزمون فورنل و الرکر) استفاده شده  یی) و رواپایایی ترکیبیآن با  سهیو مقا میانگین واریانس استخراجی(آزمون 

 3افزار نرم و) PLS( جزئی مربعات حداقل روش و ساختاري معادالت مدل تکنیک از تحقیق این در همچنیناست. 
Smart PLS  بر  یمبتن يها ستمیس يریکارگ هب که دهد می نشان تحقیق نتایج. است شده استفاده داده تحلیل و تجزیه براي

 یالملل نیب کیاستراتژ يمنعطف بر انتقال دانش در اتحادها ساختارو اعتماد  فرهنگ ي،ریادگی ياستراتژ، اطالعات يفناور
 يجذب برا تیظرفهمچنین  دارد. ریتاث یالملل نیب کیاستراتژ ياتحادها يبر عملکرد نوآور نیز دانش انتقالشته و دا ریتاث

  کند. می لیرا تعد یالملل نیب کیاستراتژ يدر اتحادها يانتقال دانش و عملکرد نوآور انیاتحاد، ارتباط م
  

  يصنعت دارو، عملکرد نوآور ،انتقال دانش ،یالملل نیب کیاستراتژ ياتحادها :هاي کلیدي واژه

                                                        
 نویسندة مسئول:  Email: bziyae@ut.ac.ir  

1. Post-Positivism 
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  مقدمه
ها به دالیل مختلفی تمایل ورود به اتحادهاي استراتژیک دارند که برخـی از   امروزه شرکت

هاي ورود به اتحادهاي اسـتراتژیک عبارتنـد از: تسـهیم ریسـک ناشـی از عـدم        ترین انگیزه مهم
هاي بنگاه، تسهیم دانش، دسترسـی بـه منـابع و     ها و شایستگی هاي موجود، ارتقاء قابلیت اطمینان
زاده  ی(مک بهبود موقعیت رقابتیو پذیري،  ها و انعطاف هاي متنوع و جدید، تسهیم هزینه فناوري

  .)1397 ،یابوالحسنو 
اتحادهاي استراتژیک در تعریـف سـاده یکـی از انـواع الگوهـاي همکـاري بـین شـرکتی و         

گـذاري   توافقاتی داوطلبانه میان دو یا چند بنگاه داراي هویت مستقل براي تبـادل و بـه اشـتراك   
یـدگی  ). درهـم تن Lavie et al., 2012( آینـد  شمار می منظور عرضه محصول یا خدمت به منابع به

هــاي مــالی و رکــود جهــانی، پیــدایش  اي، بحــران هــاي تجــاري منطقــه اقتصــاد جهــانی، توافــق
وکـار   خارجی، فضاي کسب ۀمنظور جذب سرمای هاي چندملیتی و آزادسازي بازارها به شرکت

هـاي تجـاري بـراي حضـور در عرصـه       اند و بنگاه نظمی کرده شدت پیچیده و بی المللی را به بین
ــد  ــد   اتخــاذ اســتراتژيجهــانی نیازمن هــاي کارآمــد و روي آوردن بــه الگوهــاي ســاختاري مانن

  .)1397حسنقلی پور و همکاران، ( المللی هستند اتحادهاي استراتژیک بین
حسـاب   تـرین صـنایع در دنیـاي مـدرن امـروزي بـه       از سوي دیگر صنعت دارو یکی از مهـم 

هـاي داخلـی و    ویـژه در عرصـه   ۀتوسعآید و به لحاظ جایگاه استراتژیک آن نیازمند رشد و  می
ن ایــن عرصـه و همچنــین  . ایـن اهمیــت موجـب شــده اسـت تـا توجــه فعـاال     باشــد مـی خـارجی  

(رحیمـی و همکـاران،    سازي ایـن صـنعت جلـب شـود     المللی سیاستگذاران، بیشتر و بیشتر به بین
به لحـاظ   ترین صنایع در تجارت امروزي بشر صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مهم. )1390

تـرین صـنایع    ترین و عظیم عنوان یکی از کلیدي اثرگذاري بر سالمت انسان بوده و این صنایع به
باشــد. در اختیــار داشــتن چنــین صــنایعی بــه منزلــه یکــی از معیارهــاي مهــم   جهــان مطــرح مــی

  شود.  یافتگی کشورها شناخته می توسعه
هـاي ثبـت در بازارهـاي هـدف، عـدم       مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه، باال بودن هزینـه 

دلیـل کمبــود نقـدینگی، عــدم اسـتمرار حضــور در     هـاي روز دنیــا بـه   امکـان جـذب تکنولــوژي  
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هـاي رقیـب در بازارهـاي     هاي مستمر و کارشناسی شـده شـرکت   دلیل فعالیت بازارهاي هدف به
تـرین   ز مهـم است؛ و از آنجا که یکی ا کردههمسایه، صادرات این گروه را با مشکالتی مواجه 

 Robson et( باشد می المللی صنایع در سطح جهانی، اتحادهاي استراتژیک بین ۀهاي توسع روش

al., 2019وکارها بـه سـوي ایجـاد     شود که مدیران و مالکین این کسب )، این ضرورت ایجاد می
  کنند.  المللی حرکت  اتحادهاي استراتژیک بین

، تقریبـا  1396هـاي خـارجی در سـال     شـرکت  ارزش ریالی داروهاي تولید شده با همکاري
درصد کل ارزش بازار بوده و در غالـب ورود   3باشد که در حدود  میلیارد ریال می 587معادل 

هــاي مشــترك تحقیــق و توســعه، تولیــد دارو تحــت لیســانس و انتقــال   هــا بــه پروتکــل شــرکت
هسـتان دارو بـا   ). همکـاري شـرکت ب  1397تکنولوژي انجام شـده اسـت (سـازمان غـذا و دارو،     

در غالب قـرارداد صـدور    1شرکت ساندوز و توافقات شرکت رازك با شرکت بایوسرچالیف
هـاي داخلـی و    هاي مشـترك صـورت گرفتـه بـین شـرکت      هایی از همکاري مجوز تولید، نمونه

  باشد. خارجی در جهت انتقال دانش و تکنولوژي تولید، می
 1/0حجـم   نیـ دالر بوده اسـت کـه ا   ونیلیم 159حدود  1394در سال  رانیحجم صادرات ا

 یرانـ یهاي ا شرکت تیعدم موفق ةدهند ارقام نشان نیباشد که ا ارزش واردات در همان سال می
و حجـم بـاالي واردات دارو    باشـد  مـی  گـر ید يکشـورها  يادر صادرات محصوالت به بازارهـ 

 طیبــاال در محــ تیـ و عــدم قطع یدگیــچیتوجــه بـه پ بنــابراین بـا   (بانـک کــارآفرین). باشــد  مـی 
 ،يانتقـال فنّـاور   ایـ  یفن ۀتوسع ویژه براي به کیاستراتژ يبه اتحادها وستنیبه پ ازیوکار، ن کسب

شـود؛ امـا مطالعـات     از گذشـته احسـاس مـی    شیبـ  یرقابت تیو کسب مز يعنوان منبع نوآور به
)؛ 1397 (جعفرنـژاد و همکـاران،   دهد نوع اتحادها را نشان می نیشکست در ا يمتعدد نرخ باال

 باشد. می يها ضعف در عملکرد نوآور شکست نیا یاحتمال لیاز دال یکیکه 
المللی در صنعت دارو و نیز بـا عنایـت    با توجه به اهمیت اتحادهاي استراتژیک بینرو  از این

به عدم موفقیت بسیاري از اتحادهاي مذکور، این ضرورت ایجاد شد تـا در پژوهشـی جـامع بـه     

                                                        
1. Biosearch Life 
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موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نـوآوري اتحادهـاي اسـتراتژیک     بررسی تاثیر عوامل
    بپردازیم.وکارهاي کوچک و متوسط دارویی  المللی کسب بین

  پژوهش   ۀنیشیو پ ينظر یبر مبان يمرور

  انتقال دانش
امـروزه در محــیط کسـب وکــار رقـابتی، دانــش بـه عنــوان یـک منبــع حیـاتی مــورد توجــه       

هاي مهـم   ). چرا که مدیریت و بکارگیري موثر دانش یکی از داراییDayan et al., 2017است(
 Wei( و راهبردي هر سازمان است و تاثیر قابل مالحظه اي بر بهره وري و موفقیت سازمان دارد

& Miraglia, 2017.(       محققین دانش را به عنوان پدیده اي نامشـهود، بـدون مـرز و پویـا معرفـی
کلی به عنوان یک منبع، یک شی، یک پتانسیل و ... در نظر گرفتـه شـده،    نموده اند که به طور

  ).Wang et al., 2019کند( قابل تسهیم بوده و با معرفی اطالعات جدید تغییر می
) انتقال دانش را تبادل دانش بین افـراد، تـیم   2016و همکاران ( 1در ساده ترین تعریف بلینی

  .اندرفی نموده هاي مختلف مع ها یا سازمان ها، گروه
اشـاره   يمختلـف بـه عوامـل متعـدد     شـمندان یدر خصوص عوامل موثر بر انتقال دانـش، اند 

حاضر عوامل موثر بر انتقال  قیمختلف، در تحق قاتیعوامل ارائه شده در تحق انینموده اند. از م
را عوامـل   مـذکور ایـن   مطالعـه  کهباشـد  ) می2018( 2دانش برگرفته از مطالعه آگروال و کاپور

فرهنـگ اعتمـاد و سـاختار منعطـف      ،يریادگی ياطالعات، استراتژ يبر فناور یهاي مبتن ستمیس
 .استنموده  یمعرف

  عملکرد نوآوري
هاي مدرن بسیار حیـاتی   ها متوجه شده اند که نوآوري براي بقاي شرکت بسیاري از سازمان

). Santos et al., 2014( باشـد  بوده و توانایی نوآور بودن براي حفظ مزیت رقابتی ضـروري مـی  
روزافـزون بـه    ازیـ باشد که امروزه با توجـه بـه ن   عملکرد نوآورانه می ،يهاي نوآور از جنبه یکی

                                                        
1. Bellini 
2. Aggarwal & Kapoor 
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 ,Nagesh( در مرکـز توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت       يعملکرد نـوآور  دار،یپا یرقابت تیمز

ــرد). 2016 ــوآور عملک ــدر ادب ين ــوان   اتی ــه عن ــوع ب ــیموض ــم یک ــر از مه ــرانیپ نیت ــاي  ش ه
 د،یـ مـداوم کـه بـه منظـور بهبـود، تجد      يهـا  سازمان با توجه به تـالش  يهاي عملکرد جنبهریسا

 رد،یـ گ یصـورت مـ   ریـ به سـرعت متغ  یرقابت طیاز اشتباهات و سازش با مح يریادگیاکتشاف، 
  .انگاشته شده است

خـدمات و   يعبارت است از پـاداش بـازار بـرا    ينوآور عملکردشده است  انیب یفیتعر در
(مانند سهم محصـوالت در فـروش و سـود) و     یمال يها یبه صورت خروج د،یمحصوالت جد

  .)Calisir et al., 2013( یمال ریغ يها یخروج
که عملکرد نوآوري در نـوآوري محصـول، نـوآوري     ند) معتقد2019و همکاران( 1گهون

برخـی   ).Hong et al.,2019شـود(  فرایند، نوآوري سازمانی و نوآوري استراتژیک مـنعکس مـی  
توان با اقدامات مختلفـی ماننـد نـوآوري     دیگر معتقدند که عملکرد نوآوري یک شرکت را می

  ).Lo, 2016(د سنجی محصول/خدمت و نوآوري فنی و فرآیندي

  المللی اتحادهاي استراتژیک بین
هـا بـراي انجـام     در محیط رقـابتی امـروز کـه رقابـت در آن افسـار گسـیخته اسـت، شـرکت        

حقیـق و  ، تهاي ایجاد ارزش از جمله تولید قطعات، مونتاژ نهایی، توسعه فناوري جدیـد   عالیتف
  .شوند و بازاریابی/تجاري سازي درگیر اتحادهاي استراتژیک می توسعه

ها، فراتر از مرزهاي یک بنگـاه ارزش   اتحادهاي استراتژیک با ترکیب کردن منابع و قابلیت
اي  تراتژیک نیازمند تعامل مداوم و ایجاد هماهنگی میان مجموعـه کنند. اتحادهاي اس آفرینی می
ها پیچیده تر و نامتجانس تر باشند شـکل گیـري اتحـاد     ها است که هر چه این فعالیت از فعالیت

  ).Mindruta et al., 2016یابد( ضرورت بیشتري می
ک از اتحادهاي استراتژیک شامل همکاري بین دو یا چنـد شـریک اسـت. بطوریکـه هـر یـ      

هـاي   فـرد، سـبک   به شرکاي اتحاد، به عنوان یک سازمان مستقل داراي فرهنگ سازمانی منحصر

                                                        
1. Hong 
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و بر این اسـاس منـابع ویـژه امـا مکمـل را در یـک        دهاي اصلی خود هستن عملیاتی و صالحیت
هـاي   نامه مشترك، موافقت هاي گذاري تحادهاي استراتژیک شامل سرمایها د.کنن اتحاد جمع می

هـاي تولیـد    نامـه  توسعه، موافقت و هاي تحقیق هاي توزیع و عرضه، مشارکت مجوز، توافقصدور 
  .)Fatehi & Choi,2019(مشترك، فرانچایزینگ و مبادالت فنی است
هاي مختلف جهت دستیابی به سود اقتصـادي اشـاره    به توافق بین دو یا چند سازمان با ملیت

صـدور مجـوز، ائـتالف تحقیـق و توسـعه، سـرمایه       دارد، که از طرق مختلفی همچون فرانچایز، 
 & Aggarwal( گیـرد  گذاري مشترك، توافق همکاري تولید، برون سپاري و ادغام صورت می

Kapoor, 2018(.  
دهنـد کـه بنگاههــا    المللــی همچنـین وسـیله مهمـی را نشــان مـی     اتحادهـاي اسـتراتژیک بـین   

). همچنـین در  Ramachandran et al., 2012تواننـد بوسـیله آن دانـش جدیـد کسـب کننـد(       مـی 
هاي مختلف با یکدیگر همکـاري   هاي همکار با ملیت المللی، شرکت اتحادهاي استراتژیک بین

  .کنند تا از این طریق در سطح جهانی اقدام به تبادل دانش با یکدیگر نمایند می

  پژوهش چارچوب نظري
ء مشـارکت داشـته باشـند،    رود که کارکنان همه شـرکا  در یک اتحاد استراتژیک انتظار می

توان از طریق کانالهـاي رسـمی منتقـل کـرد امـا انتقـال دانـش         بنابراین دانش مستند شرکا را می
ضمنی به ساختار انعطاف پذیر، روابط غیررسمی، فرهنگ اعتماد و استراتژیهاي مؤثر یـادگیري  

  ). Rhodes et al., 2008نیاز دارد(
عه گسترده اي از مهارتهـاي یـک شـرکت بـراي     از طرفی ظرفیت جذب که به عنوان مجمو

درك، ادغام ، جذب و استفاده از دانش به دست آمده از منابع مختلف تعریف شده اسـت، بـه   
از .شـود  عنوان یکی از مهمترین عناصر براي جذب موفق و کاربرد دانش منتقل شده شناخته می

طه مستقیمی با عملکرد نـوآوري  سوي دیگر مطالعات مختلف بیان داشته اند که انتقال دانش راب
تـوان بـا ابزارهـاي اقـدامات مختلفـی ماننـد نـوآوري         که عملکرد نوآوري شـرکت را مـی   دارد

  ).Lo, 2016محصول/خدمات و نوآوري فنی و فرایندي سنجید (
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بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و انتقال دانش و تأثیر 
ه بر عملکرد نوآوري اتحاد، ضمن در نظر گرفتن نقـش تعـدیل کننـده ظرفیـت     دانش منتقل شد

). در ایـن مـدل عوامـل سـازمانی مـد نظـر عبارتنـد از:        Rhodes et al., 2008پـردازد (  جذب مـی 
هاي مبتنی بـر فـن    استراتژي یادگیري، فرهنگ اعتماد ، ساختار و طراحی انعطاف پذیر و سیستم

) که در ادامه تعریف هر یک از مفاهیم مذکور تشریح شـده  Lok et al., 2005آوري اطالعات (
  است.

فناوري اطالعات عبارت است از گـردآوري، ذخیـره سـازي، سـاماندهی، پـردازش و نشـر       
صورت  اطالعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه اي و مخابراتی

هـا در   میکمـک بـه تـ    يریادگیـ هـاي   يش اسـتراتژ ). نقـ 1392و همکـاران،   یمی پذیرد(سـبحان 
نژاد و دانشـور   لیاطالعات جامع است(خل کیبه  دنیو رس بیترک يمناسب برا ندیانتخاب فرا

باشــد.  مــی یو اکتشــاف يبهــره بــردار يشــامل دو اســتراتژ يریادگیــ ياســتراتژ.)1397 ،یلمــید
تمرکز داشـته و   يها و فناور و گسترش دانش موجود، مهارت شیبر پاال يبهره بردار ياستراتژ
داللـت   يهـا و فنـاور   مهـارت  د،یـ و کسب دانـش جد  دیهاي جد شیبر آزما یاکتشاف ياستراتژ

 ).Li  & Huang,2013دارد(
 نکـه یو ا نیاز طـرف  یکـ یحـرف   ایبودن وعده  نانیاعتماد عبارت است از اعتقاد به قابل اطم

). یک سـاختار  Yousafzai، 2003انجام خواهد داد ( ۀرابط کیدر  طرف، تعهدات خود را کی
ارگانیکی و منعطف داراي سطوح پایینی از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز اسـت(یدالهی فارسـی   

  ).1388و همکاران، 
شود: بخش اول چهار عامـل سـازمانی مـؤثر در انتقـال      این چارچوب به دو بخش تقسیم می

گیـرد. در   دانش را به عنوان متغیرهاي مستقل و انتقال دانش را به عنوان متغیر وابسته در نظر مـی 
بخش دوم نیز انتقال دانش (شامل انتقال دانش کدگذاري شده و  انتقال دانـش شخصـی شـده)    

غیر مستقل و عملکرد نـوآوري (شـامل نـوآوري خدمت/محصـول) بـه عنـوان متغیـر        به عنوان مت
وابسته در نظر گرفته شده است. متغیر ظرفیت جذب اتحـاد نیـز بـه عنـوان متغیـر تعـدیل کننـده        
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ایـن تحقیـق بـه    نظـري  لحاظ گردیده است. حال با توجه به مطالعات صورت گرفته پیشین مدل 
  است.  صورت زیر طراحی و تدوین گردیده

  
 
  
  
  
  
  
  
  

  )2018(برگرفته از آگروال و کاپور،  تحقیق نظري) مدل 1شکل (
  

 يهـاي آمـار   یو بررسـ  یفاقد بخش کم ) 2018با توجه به اینکه پژوهش آگروال و کاپور(
حاضـر بـه    قیـ تحق نـرو یقرار نگرفته اسـت. از ا  دییمدل مورد تا نیباشد، لذا صحت و اعتبار ا می

مـوثر بـر    یعوامـل سـازمان   یمدل که در آن بـه بررسـ   يمنظور رفع خالء موجود و آزمون آمار
 يوکارهـا  المللـی  کسـب   بین کیاستراتژ ياتحادها يآن بر عملکرد نوآور ریانتقال دانش و تاث

جـذب پرداختـه باشـد،     تیـ ظرف لگریبـا در نظـر گـرفتن نقـش تعـد      یـی کوچک و متوسط دارو
  .دیو اجرا گرد یطراح

  روش شناسی
 کردیباشد که با رو گرا می فرااثبات م،یپاراداپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر 

 اسـت.  همبسـتگی -یفیتوصـ است که بر حسب روش گردآوري داده ها، رفتهیصورت پذ یکم
ه المللی فعال در صنعت دارو هستند کـه بـا توجـه بـ     بین يپژوهش کسب وکارها يجامعه آمار

پـر کـردن پرسشـنامه مـورد      يبراها  شرکت نیو مالکان اشامل مدیران  رانیمد ؛قیموضوع تحق

 ظرفیت جذب براي اتحاد

 رهنگ اعتمادف

 يریادگی ياستراتژ

بر  یهاي مبتنستمیس
 اطالعات يفناور

 ساختار منعطف

 ينوآورعملکرد 
 نوآوري خدمت/محصول -

 نوآوري فنی و فرآیندي -
 
 

 انتقال دانش
انتقال دانش         -

 کد گذاري شده
انتقال دانش  -

 شخصی شده

H1 

H4 

H2 

H3 
H5 

H6 
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ــرار   ــه ق ــذا و دارو (      مطالع ــازمان غ ــی س ــه داروی ــاس آمارنام ــر اس ــد. ب ــه ان  136)، 1397گرفت
وکارهاي کوچک و متوسط دارویی در صنعت دارو فعال بوده و جامعه آماري پـژوهش   کسب

  باشند.   وکارهاي کوچک و متوسط دارویی می کسب مالکان ونفر مدیران  1180حاضر 
 يبر معادالت آمار یهاي مبتن حاضر جهت عدم تورش نمونه از جامعه، از روش قیدر تحق 

) 2011مدل پژوهش بر اساس نظر سارنز ( و در این راستاحجم نمونه استفاده شده،  نییجهت تع
 و دارد يشـتر یب يگـو  شیپ يرهایکه متغ یو مدل ؛شده هیکوچکتر تجز یونیهاي رگرس دلبه م
 نجـا ی(در اگردیـد حجـم نمونـه انتخـاب     نییتع يبوده و به عنوان مبنا يشتریحجم نمونه ب يدارا

  SPSS SAMPLE POWERحجـم نمونـه    نیـی با استفاده از نـرم افـزار تع   سپسمدل).  بخش اول
باشـد. لـذا    مـی  158ه حجم نمون /.01 يخطا يکه براشد  نییاول تع ونیحجم نمونه مدل رگرس

به  یابیاز دست نانیاساس جهت اطم نیزده شد. بر ا نینفر تخم 158پژوهش حجم نمونه   نیدر ا
 یتصـادف  يریـ گ جامعه که با استفاده از روش نمونـه  ينفر از اعضا 170نیتعداد ،پرسشنامه ب نیا

پرسشـنامه   163نـاقص تعـداد    يها پرسشنامهپس از حذف  دکهیگرد عیساده انتخاب شدند، توز
  .  دیانتخاب گرد لیو تحل هیجهت تجز

شـاخص را بـه    7ها از پرسشنامه محقق سـاخت اسـتفاده شـده کـه      به منظور گردآوري داده
هـاي   مرتبط با متغیر بکارگیري سیسـتم  4تا 1گویه مورد سنجش قرار میدهد. سواالت  25وسیله 

هـاي یـادگیري ،    تبط با متغییر بکارگیري اسـتراتژي مر 8-4مبتنی بر فناوري اطالعات ، سواالت 
بـراي متغییـر سـاختار منعطـف،       14-11براي متغییـر فرهنـگ اعتمـاد ، سـواالت      11-8سواالت 
بـراي  متغییرعملکـرد نـوآوري و     21-18براي متغییـر انتقـال دانش،سـواالت     18تا  14سواالت 
گانـه   5ها بر اساس طیـف   که همه آن باشند مرتبط با متغییر ظرفیت جذب می 25تا  21سواالت 

لیکرت سنجیده شدند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا با بهره گیري از 
  نظر خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه پژوهش در صنعت دارو استفاده شد.

 يآلفـا  اریـ آن، از دو مع يریـ پرسشـنامه و انـدازه گ   ییایاز پا نانیپژوهش جهت اطم نیدر ا
محتـوا و   یـی روا ینسـب  بیمحتوا(ضـر  ییاز روا ییروا یابیارز يو برا یبیترک ییایکرونباخ و پا
آن بـا   سـه یو مقا یاسـتخراج  انسیـ وار نیانگیـ همگـرا (آزمـون م   ییمحتوا)، روا ییشاخص روا
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.جدول زیــر واگــرا (آزمــون فورنــل و الرکــر) اســتفاده شــده اســت  یــی) و روایبــیترک ییایــپا
  دهد. می ها را به صورت خالصه نشان  هاي روایی همگرا و پایایی هر یک از متغییر شاخص

  ترکیبی و پایاییضریب آلفاي کرونباخ . 1جدول 
 R2معیار   میانگین واریانس استخراجی  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ نام متغیر

    693/0  899/0  849/0  اطالعات يبر فناور یهاي مبتن ستمیس
    640/0  875/0  805/0  يریادگی ياستراتژ

    613/0 821/0  657/0  رهنگ اعتمادف
    644/0 845/0  725/0  ساختار منعطف
  502/0  631/0  870/0  794/0  انتقال دانش 

  608/0  576/0  844/0  968/0  ينوآورعملکرد 
    575/0  801/0  674/0  ظرفیت جذب براي اتحاد

  
هـاي   و در مورد متغییرها بـا تعـداد سـوال    7/0با توجه به اینکه مقدار مناسب آلفاي کرونباخ 

) 1جـدول (  هـاي  یافتـه مطـابق  اسـت    7/0 نیز و مقدار مناسب پایایی ترکیبیباشد  می 6/0اندك 
میـزان  دهـد کـه    نشـان مـی    ) 1(نتایج جدول شماره  نیپایایی را مناسب دانست. هم چن توان یم

از  رهـا یمتغ ی) تمـام CR(یبـ یترک ییایپاو است  0.5ها باالتر از  ریمتغ یتمام س استخراجیواریان
 يهمگـرا  یـی روا تـوان  یاسـاس  مـ   نیاست. بر ا شتری) آنها بAVE(یاستخراج انسیوار نیانگیم

  نمود. یابیرا مناسب ارز قیپرسشنامه تحق
 يرا به عنوان مالك بـرا /. 67و /. 33، /.19سه مقدار که 1998( نیچهم چنین بر اساس نظر 

تـوان گفـت    می )1جدول ( جیکند و با توجه به نتا می یمعرف R2 يمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد
انتقـال   يهـاي درونـزا   ریـ رفتـار متغ  ینیب شیپ تیقابل يبه طور قو ق،یتحق يبرونزا يرهایکه  متغ

  را دارند. يدانش و عملکرد نوآور
 يمدل معادالت ساختار کیها از تکن داده لیو تحل هیجهت تجز هم چنین در مطالعه حاضر

  بهره گرفته شده است. 3 اس ال یو نرم افزار اسمارت پ
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  یافته ها
شـناختی نمونـه آمـاري شـامل      هاي جمعیـت  ویژگی یبررس جینتاتوصیف جمعیت شناختی: 

حـاکی از آن اسـت کـه    المللـی   در سـطح بـین   تیـ و سـابقه فعال  التیتحص زانیسن، م ت،یجنس
نمونـه   ي% اعضا34 زیزنان ن، در مقابل دهند می لی%) تشک66نمونه را مردان (با  ياعضا تیثراک

 اسـت.هم چنـین  سـال   50%) بـاالتر از  56.4نمونـه (  ياعضـا  تیـ اکثرو سـن   دهند می لیرا تشک
دهند(با توجـه   می لیدرصد) تشک 41.1(با  يمدرك دکتر ينمونه را افراد دارا ياعضا تیاکثر
 لیرا پزشـکان تشـک   یـی دارو يوکارهـا  و مالکـان کسـب   رانیاز مد یقابل توجه بخش نکهیبه ا
و مـدرك   درصـد)  28.2ارشـد (بـا    یمـدرك کارشناسـ   يافـراد دارا  زیـ دهنـد). پـس از آن ن   می

نتایج این بخش . دهند یم لینمونه را تشک يبخش از اعضا نیشتریدرصد) ب 23.9(با  یکارشناس
از  شـتر یالمللـی ب  در سطح بـین  تیسابقه فعال ي%) دارا65.6نمونه ( ياعضا تیاکثردهد  نشان می

  باشند سال می 10

  هاي تحقیقمتغیربررسی توصیفی . 2جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 انحراف استاندارد آماره انحراف استاندارد آماره آماره آماره
 378/0 318/3 190/0 464/1 68231/0 8129/1  اطالعات يبر فناور یهاي مبتن ستمیس

 378/0 710/1 190/0 943/0 62534/0 2623/2  يریادگی ياستراتژ
 378/0 084/1 190/0 893/0 62108/0 1513/2  رهنگ اعتمادف

 378/0 102/0 190/0 937/0 97936/0 2209/2  ساختار منعطف
 378/0 795/0 190/0 956/0 79010/0 3911/2  انتقال دانش 

 378/0 454/1 190/0 108/1 83333/0 3517/2  جذب براي اتحادظرفیت 
 378/0 316/2 190/0 662/1 83277/0 2193/2  ينوآورعملکرد 

  

  توصیف شاخص ها
 کـرت یل فیـ هـاي پـژوهش کـه در قالـب ط     ) با توجه به نوع داده2005(  نیمطابق با نظر کل

آن از  يرهـا یهاي پـژوهش و متغ  شاخص دیها با داده عینرمال بودن توز صیتشخ يباشد؛ برا می
. اگـر  رنـد یقـرار گ  یابیـ مـورد ارز  یدگیو کش یهاي چولگ و بر اساس شاخص عینظر شکل توز

نرمـال بـودن    يکـرده باشـد شـرط الزم بـرا     تیها حد مجاز را رعا شاخص یدگیو کش یچولگ
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 رهـا یمتغ یدگیو کش یهاي چولگ شاخص یقطع جهینت يها برقرار خواهد شد. اما برا داده عیتوز
) و -2و  2( نیبـ  یچـولگ  يدارا قیهاي تحق شاخص هیکلدر تحقیق حاضرگردد. یبررس دیبا زین

  باشد. نرمال بودن برقرار می يشرط الزم برا نیباشند؛ بنابرا ) می-5و5( نیب یدگیکش
 تـر  نییدر نمونه پا رهایمتغ هیکل نیانگیم ریقابل مشاهده است، مقاد 2همانگونه که در جدول 

در  قیتحق يرهایمتغ یتمام تیوضع دهد یموضوع نشان م نیقرار دارد؛ که ا 3از مقدار متوسط 
آنکـه   ي) برا2002( ونیمطابق با نظر است نینمونه، کمتر از حد متوسط است. همچن ياعضا انیم

هاي  پاسخ یوجود ندارد، پراکندگ قیتفاوت در مجموعه تحق یهاي ب داده میحاصل کن نانیماط
 هیـ کل يبـه دسـت آمـده، بـرا     جیباشد؛ که با توجه به نتـا  0.5بزرگتر از  دیبا ریهر متغ يافراد برا

 يبـرا  یاشـاره شـد شـرط کـاف     شـتر یهمانطور کـه پ  نیاست. همچن 0.5 يباال یپراکندگ رهایمتغ
حـد مجـاز را    رهـا یمتغ یدگیو کشـ  یچـولگ  بیهـا، آن اسـت کـه ضـرا     داده عیتوز ننرمال بود

مشـهود اسـت.    رهـا یمتغ هیـ کل يامـر بـرا   نیـ ا 4جـدول   جیکرده باشند؛ که با توجه به نتا تیرعا
  .کند یم تینرمال تبع ای يا زنگوله يها از الگو داده عیادعا نمود توز توان یم نیبنابرا

): این شـاخص سـازش بـین کیفیـت مـدل سـاختاري و       GOF( 1شاخص نیکویی برازش مدل
دهـد   برازش مدل را نشان می 5/0از   GOfدهد. باالتر بودن مقدار  مدل اندازه گیري را نشان می

باشـد کـه طبـق     مـی  589/0و با توجه به اینکه مقدار شاخص نیکویی برازش براي این مدل برابـر 
  شود. ابی میفرمول ذیل محاسبه شده لذا  برازش مدل مناسب ارزی

  

 
  

  

در ادامه براي سنجش معناداري روابط علی بین متغیرها از ضرایب معناداري و مسیر استفاده 
سـنجش   يبـرا  )  شده است. هم چنین از آزمـون سـوبل  3شده است که نتایج آن را در جدول (

شده است کـه نتـایج آن   استفاده  گرید ریدو متغ انیدر رابطه م ریمتغ کی یانجیم ریتاث يمعنادار
   ) قابل مشاهده است.4در جدول (

                                                        
1. Goodness of fit 

GOF=√ communalities × R2 
 

GOF=√ 0.625× 0.589=0.555  
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  هاي ساختاري هاي تحقیق بر اساس نتایج مدل نتیجه فرضیه .3جدول 
ضرایب   فرضیه ها

  معناداري
ضرایب 

  نتیجه  مسیر
 استراتژیک اتحادهاي در دانش انتقال بر اطالعات فناوري بر مبتنیهاي  سیستم بکارگیري

  تأیید  112/0  004/2  .دارد تاثیر المللی بین
  تأیید  188/0  058/2  .دارد تاثیر المللی بین استراتژیک اتحادهاي در دانش انتقال بر یادگیري استراتژي
  تأیید  247/0  366/2  .دارد تاثیر المللی بین استراتژیک اتحادهاي در دانش انتقال بر اعتماد فرهنگ
  تأیید  385/0  261/5  .دارد تاثیر المللی بین استراتژیک اتحادهاي در دانش انتقال بر منعطف ساختار
  تأیید  434/0  078/5  .دارد تاثیر المللی بین استراتژیک اتحادهاي نوآوري عملکرد بر دانش انتقال

 اتحادهاي در نوآوري عملکرد و دانش انتقال میان ارتباط اتحاد، براي جذب ظرفیت
 .کند می تعدیل را المللی بین استراتژیک

  تأیید  786/0  052/3

  

  آزمون سوبل جهینت .4جدول 
  نتیجه  z-value  ها فرضیه

  رد  84/1  و عملکرد نوآوري نقش میانجی دارد. هاي مبتنی بر فناوري اطالعات در رابطه بین سیستم انتقال دانش
  رد  87/1  دارد. یانجینقش م يو عملکرد نوآور يریادگی ياستراتژ نیانتقال دانش در رابطه ب

  تایید  12/2  دارد. یانجینقش م يفرهنگ اعتماد و عملکرد نوآور  نیانتقال دانش در رابطه ب
  تایید  62/3  دارد. یانجینقش م يساختار منعطف و عملکرد نوآور نیانتقال دانش در رابطه ب

  گیري بحث و نتیجه
بـه عـدم    تیـ بـا عنا  زیالمللی در صنعت دارو و ن بین کیاستراتژ ياتحادها تیبا توجه به اهم

عوامل مـوثر بـر انتقـال     ریتاث یجامع به  بررس یمذکور، در پژوهش ياز اتحادها ياریبس تیموفق
 يوکارهــا المللــی  کســب بــین کیاســتراتژ ياتحادهــا يآن بــر عملکــرد نــوآور ریدانـش و تــاث 

  :دیحاصل گرد لیذ جیپرداخته شد و نتا ییکوچک و متوسط دارو
 يبر فناور یهاي مبتن ستمیس يریمثبت بکارگ يگذار ریاز تاث ی) حاک3جدول شماره ( جینتا

تـوان   اسـاس مـی   نیـ باشـد. بـر ا   المللی می بین کیاستراتژ ياطالعات بر انتقال دانش در اتحادها
 ندمهوشـ  يالمللـی از نـرم افزارهـا    بـین  کیاسـتراتژ  يعضـو اتحادهـا   يگفت اسـتفاده شـرکتها  

از  يریـ بهـره گ  ؛پـروژه  تیریدم ينرم افزارهاو  تیریمد یاطالعاتهاي  ستمیسات؛یعمل یطراح
جلسـات   يکنفرانس به منظـور تبـادل اطالعـات و برگـزار     دئویهمچون و کیالکترون يابزارها

  گردد.  هاي عضو اتحاد می شرکت دردانش و تجربیات کارکنان سازمانها  بهینه انتقالمنجر به 
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بـر   يریادگی ياستراتژ يریمثبت بکارگ يگذار ری) نشان دهنده تاث3جدول ( جینتاهم چنین 
تـوان گفـت کـه     اسـاس مـی   نیـ باشـد. بـر ا   المللی مـی  بین کیاستراتژ يانتقال دانش در اتحادها

هاي  موجود؛  يها و فناور عضو اتحاد از دانش، مهارت يشرکتها يهمچون بهره بردار يموارد
و  هیـ عضـو اتحـاد؛ تجز   يتوسط شـرکتها  دیهاي  جد يها و فناور خلق و کشف دانش، مهارت

و  یناموفق سـازمان  يتالشها يو اشتراك گذار لیتحل ؛شده يآور مداوم اطالعات جمع لیتحل
  انتقال دانش بهبود بخشد.  تواندیفراگرفته شده و ... م اتیتجرب

 يدانـش در اتحادهـا  توان گفت که فرهنگ اعتماد بـر انتقـال    ) می3جدول ( جیاساس نتا بر
 نیتوان گفت که وجود اعتماد کامـل بـ   اساس می نیمثبت دارد. بر ا ریالمللی تاث بین کیاستراتژ

و اعتمـاد   گریکـد یکارکنـان بـا    نیعضو اتحاد؛ اعتماد کامل بـ  يو کارکنان در شرکتها رانیمد
انـش خلـق   منسجم جهـت انتقـال د   يسازوکارها یطراح قیاز طر گریکدیبا  ازمانهاس نیکامل ب
 کیالمللـی اسـتراتژ   بـین  ياتحادهـا  انیـ اعضا منجر به ارتقاء سـطح انتقـال دانـش در م    انیشده م
  .گردد
 يمثبت ساختار منعطف بر انتقال دانش در اتحادهـا  يگذار ریاز تاث یحاک )3(جدول  جینتا

ها  هیمقررات و رو ن،یتوان گفت که وجود قوان اساس می نیباشد. بر ا المللی می بین کیاستراتژ
) بـه  یهاي موقت (ادهوکراسـ  عضو اتحاد؛ استفاده از ساختار يدر  شرکتها رییمنعطف و قابل تغ

  دانش گردد. نهیتواند منجر به انتقال به می به مقاصد خاص یابیمنظور دست
 يمثبت انتقال دانش بر عملکـرد نـوآور   يگذار ری) نشان دهنده تاث3جدول ( جینتاهم چنین 

همچـون   يتـوان گفـت کـه مـوارد     اسـاس مـی   نیباشد. بر ا می یالملل نیب کیاستراتژ يااتحاده
منسجم جهت انتقال دانـش   يسازوکارها یها و تجربیات کارکنان سازمانها ؛ طراح انتقال دانش
 قیـ از طر داتیـ و توسـعه گسـتره تول   ياعضـا منجـر بـه بهبـود عملکـرد نـوآور       انیـ خلق شده م

محصـوالت و   دیـ تول يبـرا  يابتکار يندهایها و فرا کت از روشاستفاده شر د؛یمحصوالت جد
    شوند. می دیتول يندهایها و فرا و اصالح منظم روش يبازنگر

اتحـاد در   يجـذب بـرا   تیـ مثبـت ظرف  يلگری) نشـان دهنـده تعـد   3جدول ( جینتاهم چنین 
 نیباشد. بـد  المللی می بین کیاستراتژ يدر اتحادها يانتقال دانش و عملکرد نوآور انیارتباط م
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المللـی در شـرکت    بـین  کیاستراتژ يدر اتحادها يانتقال دانش بر عملکرد نوآور ریمعنا که تاث
اسـاس   نیـ اسـت. بـر ا   نییجـذب پـا   تیـ بـا ظرف  ییاز شـرکتها  شـتر یب جذب باال تیبا ظرف ییها

المللـی در   بـین  کیاسـتراتژ  يدر اتحادهـا  يانتقال دانش بر عملکرد نـوآور  ریتوان گفت تاث می
شـده در   دیـ و کسـب دانـش تول   ییدر شناسا يادیز تیهاي عضو اتحاد قابل که شرکت یطیشرا

بهره  تیو قابل یر  دانش بدست آمده از منابع خارجیترجمه، فهم و  تفس تیخارج از بنگاه؛ قابل
خـود داشـته    اتیـ را جهـت بهبـود عمل   یو استفاده از دانش بدست آمده از منابع خارج يبردار

شـایان  بدسـت آمـده    جیها باشـند. نتـا   ییتوانا نیها فاقد ا است که شرکت یاز زمان شتریباشند، ب
  باشد. ) همراستا می2018بخش با از مطالعات آگروال و کاپور ( نیحاصل در ا جینتاذکر است 

  کاربرديدهاي پیشنها
اطالعـات بـر انتقـال     ينـاور بـر ف  یهاي مبتنـ  ستمیس يریمثبت بکارگ يگذار ریتاث با توجه به

هـاي مـورد    شـرکت شـود در   پیشـنهاد مـی   باشـد  المللـی مـی   بین کیاستراتژ  يدانش در اتحادها
 شـنهاد یپاز سـوي دیگـر   .شود استفاده عملیات طراحی منظور به هوشمند افزارهاي نرم از مطالعه

 و اطالعـات  فنـاوري  بـر  مبتنی گیري تصمیمهاي  سیستم از هاي مورد مطالعه شرکتدر  شود یم
 شـنهاد یپهمچنـین بـا توجـه بـه نتـایج حاصـله،       .شـود  گرفتـه  بهـره  مدیریت اطالعاتی سیستمهاي

 دیگـر  بـا  جلسـات  برگـزاري  و اطالعـات  تبـادل  منظـور  به هاي مورد مطالعه شرکتدر  شود یم
ــه بهــره کنفــرانس ویــدئو همچــون الکترونیــک ابزارهــاي از اتحــاد عضــوهــاي  شــرکت  گرفت

 و ریـزي  برنامـه  منظـور  بـه  شـود  یمـ  شـنهاد یپهاي مورد مطالعـه   همچنین به مدیران سازمان.شود
 پـروژه  مـدیریت  افزارهـاي  نـرم  همچـون  اطالعـات  فناوري بر مبتنی ابزارهاي ازها  پروژه کنترل

 .شود گرفته بهره
 يبـر انتقـال دانـش در اتحادهـا     يریادگی ياستراتژ بکارگیري مثبت يگذار ریتاثبا توجه به 

هـاي مـورد    شـرکت در  شـود  یمـ  شـنهاد یپو مبتنی بر نتـایج بدسـت آمـده     المللی بین کیاستراتژ
 جدیـد،  حقـایق  وگسـترش  تولیـد  منظـور  بـه  و شـده  آوري جمع اطالعات مداوم طور به مطالعه
هـاي    فنـاوري  وهـا   مهـارت  دانـش،  کشف و خلق به نسبت مداوم طور شوند وبه تحلیل و تجزیه
 .گردد اقدام جدید
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 يمثبـت سـاختار منعطـف بـر انتقـال دانـش در اتحادهـا        يگـذار  ریبا توجـه بـه تـاث    نیهمچن
از  نـان یهاي مورد مطالعـه جهـت حصـول اطم    در شرکت شود یم شنهادیالمللی پ بین کیاستراتژ

منـابع از خـارج سـازمان از     نیتـام  ایـ  گرانیاطالعات و دانش استفاده از خدمات د افتنی انیجر
هاي مورد مطالعه  شود در شرکت می هیگرتوصید یاستفاده شود. ازطرف یوتتارعنکب يساختارها
  .به مقاصد خاص استفاده شود یابی) به منظور دستیهاي موقت (ادهوکراس از ساختار
 هـاي عضـو اتحـاد،    با باال بردن فرهنگ اعتماد در میان شرکت شود یم شنهادیپ نیبر ا عالوه

هـاي دیگـر عضـو     ها با سـازمان  سازمانهریک از رکنان و تجربیات کا دانشبستري براي انتقال 
  اتحاد ایجاد گردد.

 هـاي مـورد مطالعـه    شـرکت در  شـود  یمـ  شـنهاد یپاز سوي دیگر بر مبناي نتایج بدست آمده 
 قـرار  اتحـاد  اعضـاي  سـایر  اختیار در و شده تدوین سازمانها، از یک هر توسط شده خلق دانش

طراحی شود تا منجر بـه   اعضا میان شده خلق دانش انتقال جهت منسجمی سازوکارهاي گیرد و
  هاي عضو اتحاد گردد. باال رفتن عملکرد نوآوري هر یک از شرکت
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  منابع
بـر   کیاتحاد استراتژ ریتأث ی). بررس1393آقاجانی، طهمورث، رضازاده، آرش، شوقی، بهزاد. (

ــازمان  ــرد س ــ   یعملک ــاد ب ــه: اتح ــورد مطالع ــورد آلومن نیم ــن ــاراك و آلومن ومی ــارس.  ومی پ
  .34-9 ،)55(20 ،يراهبرد تیریمدهاي  پژوهش

بـر توسـعه    يریادگیـ هاي  ياستراتژ ری). تأث1397محمدرضا. ( ،یلمیدانشور د ،شهرام ،نژاد لیخل
. فصـلنامه  یهاي شناخت تیو قابل کیاستراتژ يریجهت گ يلگریبا نقش تعد دیمحصول جد

 .34-13 ،)69(24 ،يبردراه تیریهاي مد پژوهش یپژوهش یعلم
 فنـاوري  رابطـۀ ). 1392. (علیرضـا  ،احمـدي  ،جـواد  ،شـهالیی  ،حبیـب  ،هنـري  ،یـزدان  ،سبحانی

 .73-55 ،)2(5 ،ورزشی مدیریت. ورزشیهاي  فدراسیون در دانش مدیریت و اطالعات
بـا   کیاسـتراتژ  يعملکرد اتحادها یمفهوم ي). الگو1397. (ماین ،ینیابوالحس د،یزاده، وح یمک

 ،یبازرگـان  يهـا  ی(مورد مطالعه: صنعت نفت). بررسـ  يمعادالت ساختار يمدلساز کردیرو
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