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Introduction: The biopharmaceutical industry has several notable characteristics
such as high R&D costs of $ 125 million to $ 250 million per drug, long-term
commercialization cycles, and very complex and often long-term legislative
procedures. All of these are associated with a high level of inherent uncertainty in
the innovation process. Another characteristic of the biotechnology industry is the
division of the innovative workforce between biotechnology R&D firms and
pharmaceutical firms (customers) according to their capabilities. Dynamic
knowledge bases such as genomes, molecular biology and proteomics as well as the
novelty and fluidity of the biotechnology industry's scientific and technical
knowledge needed to develop new products. This shows that the collaboration
between companies is beneficial. Because the biotechnology industry includes a
population of relatively young companies (e.g., proprietary biotechnology
companies), there exists research partnership among these venture entrepreneurs,
established and sustainable companies, and / or universities (Sorrentino and Garaffo,
2012) As mentioned above, adopting a strategy of participatory commercialization
in today's changing environment is one of the vital business strategies of the firm
(Standing et al., 2008). The increasing trend of coalition building since the 1980s
and the increasing share of revenue from the implementation of this strategy in firms
indicate the growing importance of their use (Kanzanilo et al., 2017). The output of
the participatory approach has received much attention as a commercialization
strategy in the form of performance, and many researchers have looked at the issue
from different dimensions and angles. However, the lack of a comprehensive view
of all the dimensions and constructs that determine performance is felt in the
research literature. Thus, the present study seeks to identify the determinants of the
performance of the participatory commercialization strategy (strategic alliance) in
the bio-pharmaceutical industry (biosimilar). The study helps to develop the
theoretical foundations of commercialization strategies by reviewing the latest
articles in the reputable scientific databases. Then, a model extracted from the
research literature is validated through the group modeling technique by 20 industry
experts and 10 academic experts. The results are presented as the final model in the
research.
Methodology: In general, the design of the present study is based on the five-step
approach presented by McKenzie et al. (1999). Accordingly, the research stages
include 1) research design: explaining the problem and reviewing the theoretical
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background, 2) conducting research and model construction: developing a
conceptual framework and determining the relevant structures, 3) research
validation: general validation of research and data collection, 4) data analysis:
analysis of the results using descriptive-analytical statistical methods and partial
least squares, and 5) reporting the research results: summarizing the research
findings and documenting the research analyses. The present study is in the field of
combined research (qualitative-quantitative) in terms of the purpose and
developmental in terms of data nature and analysis style. This research in the
qualitative part is done through interviews and in the quantitative part through
surveys. According to the objectives and type of the research, in terms of the
methodology, survey is the most appropriate method. It is a method in which
measurement tools are used to obtain data about the statistical sample with high
accuracy, speed and efficiency, and its results can be generalized to a larger
community. The sampling method in this research in the qualitative part is
theoretical sampling, and the statistical population of the research is all the research
published in valid domestic and foreign scientific databases until 2020. The studies
have been scoured in order to obtain a sample that causes theoretical saturation.
Theoretical validity was the basis of the validity of this study. In order to achieve it,
extensive field studies, theoretical pluralism, and experts’ opinions were used. In
addition, the model for performance prediction by the Biopharma's participatory
commercialization strategy in Iran has been done through the validation steps of
Lavache (1975).
Results and Discussion: In this study, a group of 30 people was selected as the
focus group. Based on the criterion of action and the structure of the conceptual
model, the value of content validity ratio (CVR) was calculated. The demographic
characteristics of respondents included age, level of education, gender, history of
activity in the field of medicine, history of activity in the field of biosimilars, and
research background in the field of biosimilars commercialization strategies. Most
experts (more than 70%) were in the age range of 36 to 51 years. More than 83% of
the responding experts had PhD degrees. Only one female respondent was present in
the panel of experts. More than 75% of the experts had at least six years of
experience in the pharmaceutical field. More than 46% of them had more than 10
years of experience in the field of biosimilars. In addition to the history of practical
activities in the field of biopharma, the panel of research experts had research
backgrounds. There were also master's theses, doctoral dissertations, books,
dissertation consultations, articles, and research projects. The quorum required for
the content validity ratio for each of the indicators waa 0.33.
Conclusion: This study addresses a set of underlying factors including dynamic
management of coalition capability, social capital, learning, ownership regimes,
productive resource composition, coalition governance, opportunistic behavior, trust,
conflict management, relational capital, partner appropriateness and environmental
dynamics. The study aims at the formation of strategic alliances for the
commercialization of biopharmaceuticals. In previous studies, however, these
factors were not examined simultaneously and comprehensively. Currently, the
dominant commercialization in the Iranian biosimilar industry is based on an
independent and individualized strategy.
Keywords: Collaborative Commercialization Strategy, Strategic alliance,
Mackenzie Approach, bio-pharmaceutical.
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چکیده
یک انتخاب استراتژیک بسیار مهم شرکتهای فناوریمحور در صنعت داروهای زیستی،
استراتژی تجاریسازی است .تشکیل ائتالفهای استراتژیک یکی از شیوههای غالب
تجاریسازی در صنعت زیستداروها است .هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل جامع عوامل
تعیینکننده عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی کشور با
رویکرد پنج مرحلهای مککنزی شامل؛ طراحی تحقیق ،انجام تحقیق و ساخت مدل،
اعتبارسنجی تحقیق ،تجزیهوتحلیل دادهها و گزارش تحقیق است .به منظور ساخت مدل
مفهومی پژوهش ،بر اساس مرور نظاممند ادبیات پژوهش ،سازههای تعیینکننده شناسایی
شدند .نتیجه اعتبارسنجی مدل مستخرج از ادبیات بر اساس نظر خبرگان صنعت داروئی
کشور با روش رتبه اعتبار محتوایی الوشه از این قرار است :عوامل؛ تناسب شرکاء ،سرمایه
رابطهای ،مدیریت تعارض ،قابلیت پویای مدیریت ائتالف و اعتماد بهعنوان پیشبینهای
عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی مطرح هستند .الزم به ذکر است که عوامل
استخراجی دیگر نظیر؛ پویائی محیطی ،رفتار فرصتطلبانه ،اداره ائتالف ،ترکیب منابع مولد،
رژیمهای مالکیت ،یادگیری و سرمایه اجتماعی در صنعت بایوسیمیالرهای کشور مطمح نظر
نبوده است.
کلمات کلیدی :استراتژی تجاریسازی مشارکتی ،ائتالف استراتژیک ،رویکرد مککنزی،
زیستدارو.
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مقدمه
صنعت داروهای زیستی مشخصههای قابل توجه متعددی دارد .ازقبیل مخارج باالی
تحقیق و توسعه 001تا 011میلیون دالر برای هر دارو) ،چرخههای طوالنیمدت
تجاریسازی و رویههای تصویب قانونی بسیار پیچیده و غالباً طوالنیمدت .همه
موارد مزبور با سطح باالی عدمقطعیت ذاتی در فرآیند نوآوری همراه هستند.
مشخصه دیگر صنعت زیستفناوری ،تقسیم نیروی کار نوآورانه بین بنگاههای
 D&Rبیوتکنولوژی و بنگاههای دارویی (مشتری) مطابق با قابلیتها و توانمندیهای
آنها است .پایگاههای دانشی پویا ازقبیل ژنومها ،زیستشناسی مولکولی و
پروتئومیکس0ها ،تازگی و سیالیت دانش علمی و فنی صنعت زیستفناوری ،که برای
توسعه محصوالت جدید مورد نیاز است ،نشان میدهد که همکاری میان شرکتها
مفید و سودمند است .از آنجا که صنعت بیوتکنولوژی جمعیتی از شرکتهای نسبتا
جوان را شامل میشود (شرکتهای اختصاصی زیست فناوری (،0)RBD
مشارکتهای تحقیقاتی در میان این کارآفرینان مخاطرهپذیر ،شرکتهای مستقر و
پایدار و/یا دانشگاهها ،عنصر اساسی مدلهای کسبوکار این شرکتها هستند
(سورنتینو و گارافو .)0100 ،3بنگاههای فناوریمحور که مالک ایدهها و محصوالت
نوآورانه هستند غالباً با کمبود منابع مالی الزم برای تکمیل چرخه اقتصادیشان
مواجه هستند .این شرکتها کاندیدها و گزینههای ایدهآلی برای تشکیل ائتالف
استراتژیک با شرکتهای داروسازی سنتی فعال موجود هستند (رادفر و همکاران،
 .)0390بنگاههای جدید زیستفناوری معموالً بهجای نگرانیها و دلمشغولیهای
کسبوکار ،بر موضوعات و مسائل فناورانه متمرکز هستند .در سالهای اخیر بهدلیل
تغییرات تکنولوژیکی سریع و نیز الگوهای متغیر رقابت و تجارت بینالمللی،
ائتالفهای استراتژیک بین بنگاهها افزایش قابل توجهی داشته است (وزکوز 0و
همکاران .)0112 ،بنگاههای زیستفناوری نوپا معموالً در  D&Rمحصول توانمند
هستند (فعالیتهای باالدستی 1در حالیکه بنگاههای پایدار (داروسازیها) دانش فنی
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تجاریسازی

را

عرضه

میکنند

(فعالیتهای

پائیندستی.))0

ائتالفها،

سرمایهگذاریهای مشترك ،و این قبیل تنظیمات مشارکتی ،راهحلهای آشکار و
واضحی برای کنار هم قرار دادن این دو نوع از بنگاهها برای خلق ارزش از طریق
ترکیب قابلیتها و توانمندیهای مکمل آنها است (کیم .)0100 ،بنابراین انتخاب
استراتژیهای مشارکتی برای شرکتهای جوان زیستفناوری امری بنیادین است
(دوستار و شکیبا جمال آباد0391 ،؛ جعفرنژاد و همکاران0390 ،؛ آقاجانی و همکاران،
 .)0393و شرکتهای داروئی پایدار نیازمند دسترسی به تازهترین فناوریهای
توسعهیافته توسط شرکتهای جدید زیستفناوری هستند (دیستره و پاجاگوپاالن،0
.)0100
اتخاذ استراتژی تجاریسازی مشارکتی در محیط متغیر امروزی یکی از
استراتژیهای حیاتی کسبوکار بنگاهها است (استندیگ و همکاران.)010 :0111 ،3
روند فزاینده ایجاد ائتالفها از دهه  0911و افزایش سهم درآمد ناشی از بهکارگیری
این استراتژی در بنگاهها بیانگر اهمیت فزاینده بهکارگیری آنها میباشد .تأسیس یک
بنگاه نوپا و ورود آن به ائتالف با یک بنگاه دارویی موجود به سرعت بهعنوان
مکانیسم غالب تجاریسازی در صنعت زیستدارویی مطرح گردیده است .خروجی
رویکرد مشارکتی به عنوان استراتژی تجاریسازی در قالب عملکرد ،بسیار مورد
توجه قرار گرفته است  .به این ترتیب پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی عوامل
تعیینکننده عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی (ائتالف استراتژیک) در صنعت
د اروهای زیستی (بایوسیمیالر) کشور است .پژوهش حاضر با بررسی مقاالت بهروز
موجود در پایگاههای علمی معتبر دنیا به بسط مبانی نظری استراتژیهای
تجاریسازی کمک خواهد کرد .سپس مدل مستخرج از ادبیات پژوهش با روش تکنیک
مدلسازی گروهی توسط گروه خبرگان متشکل از  01خبره صنعت و  01خبره
دانشگاهی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و نتایج تحت عنوان مدل نهائی در پژوهش
ارائه شده است.

1.

Down stream
Diestre & Pajagopalan
3. Standing
2.

 070نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1422

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ائتالف و یا شراکت استراتژیک ،توافق مشارکتی است میان دو یا چند شرکت که به
واسطه آن با مشارکت در منابع مادی و معنوی یکدیگر ،سعی در ارتقاء موقعیت
رقابتی و عملکردی خود دارند (حقیقی کفاش و همکاران .)0390 ،ادبیات تجاریسازی
مشارکتی ،تجمیع و انباشت دانش را به عنوان نتیجه کلیدی همکاریهای بینسازمانی
شناسایی کردهاند .بسیاری از ائتالفها فراتر از انتظارات اولیه شرکتهای همکار
تکامل مییابند و نقطهنظر واقعی ائتالفها به ویژه بر خلق فرصتهای غالبا
غیرمنتظره و جدید ،به عنوان منبع مهم ارزش حاصل از همکاری تأکید میکنند.
اهدافی ازقبیل کاهش هزینه ،کاهش ریسک ،مزیتهای زمانی ،دسترسی به سرمایه،
توسعه خط محصول ،دسترسی به بازارهای جدید ،پخش بار مالی ،دسترسی به
زیرساخت شبکه ،دسترسی به شبکه فروشها ،دسترسی به دانش فنی ،دسترسی به
دانش فروش و بازاریابی ،بهرهبرداری بیشتر از زیرساخت شبکه خود و بهرهبرداری
بیشتر از شبکه فروش خود از جمله اهدافی هستند که در بررسی عملکرد ائتالفها به
آنها توجه میشود (آنتونیو و ماریو .)0100 ،0یکی دیگر از منظرهای سنجش عملکرد
ائتالف ،بررسی ائتالف ها از نظر عملکرد فناورانه است .متغیر عملکرد فناورانه 0به این
ترتیب اندازهگیری میشود که آیا داروی کاندید توسعهیافته در یک ائتالف به مرحله
بعدی در فرآیند توسعه پیشروی میکند یا خیر .با شرط رسیدن داروی کاندید به
مرحله آزمایشهای پیشبالینی ،ائتالف در صورتی موفق است که نشانههایی از
رسیدن داروی کاندید به فاز اول آزمایشهای بالینی پس از گذشت سه سال از زمان
رسیدن به آزمایشات پیشبالینی وجود داشته باشند .همچنین با این شرط که داروی
ک اندید به فاز اول یا فاز دوم آزمایشات بالینی رسیده باشد ،در صورت وجود
نشانه ای از اینکه داروی کاندید در عرض پنج سال از زمان رسیدن به فاز اول یا فاز
دوم آزمایشهای بالینی ،به فاز سوم آزمایشات بالینی رسیده باشد آنگاه ائتالف
موفق محسوب میشود (کیم.)0100 ،3
بر اساس مرور نظاممند صورتگرفته بر ادبیات پژوهش و بررسی پیشینه مطالعات
انجامشده در حوزه عملکرد تجاریسازی مشارکتی ،عوامل متعددی به استناد ادبیات
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میتوانند تعیینکننده عملکرد باشند که در ادامه به تفصیل به بیان مکانیسم عمل این
عوامل و مطالعات مؤید آنها پرداخته شده است .الزم بهذکر است که ترتیب ارائه
عوامل ،بیانگر اهمیت آنها نیست.
قابلیتها (توانمندیهای) 0پویای مدیریت ائتالف :دانشمندان متعددی به تفاوتهای بین
منابع و قابلیتها اشاره کردهاند .قابلیت ائتالف بهعنوان یک منبع مرتبه باالتر 0تعریف
شده است ک ه اکتساب و تقلید از آن دشوار است ،و پتانسیل ارتقا عملکرد پورتفوی
ائتالف های شرکت را داراست .این منبع مرتبه باالتر از طریق مکانیسمهای یادگیری
اکتساب میشود و قادر است توانایی شرکت را برای انجام الگوهای تکراری عمل،
مانند شناسایی شرکا ،شروع روابط یا تجدید ساختار ائتالفهای فردی و همچنین
سبد ائتالف ها افزایش دهد .نکته مهم این است که این سازوکارها میتوانند بهعنوان
اصول سازماندهی برای تسهیل انتقال و انطباق دانش و اعمال به گستره وسیعتری از
افراد عمل کنند .به احتمال زیاد افراد داخل شرکت از طریق جذب ،انتشار و کاربرد
دانش مدیریت ائتالف در الگوی فعالیتهای پایدار و تکراری مشارکت میکنند
(هیمریسک و دایسترس .)0110 ،3قابلیت مدیریت ائتالف بهعنوان فرآیند توسعه و
تداوم مزیتهای رقابتی مرتبط با تعلق داشتن به یک شبکه فراگیر از مشارکتها
است .بهعالوه ،بر مجموعه ویژهای از روابط ،با اجزاء و عناصر ساختاری ،رابطهای،
و شناختی مبتنی است .این قابلیت ،قابل انتقال نخواهد بود و تنها توسط خود
شرکتها ایجاد میگردد .این امر ممکن است همچنین نتایج عملکرد رقابتی را بهدلیل
خاصبودن این قابلیت برای شرکت ،کمیابی و تقلید و جایگزینی مشکل آن برای رقبا
توضیح دهد (گونکالوز و گونکالوز .)0100 ،0در مطالعات متعددی رابطه معنادار بین
قابلیت پویای مدیریت ائتالف و عملکرد ائتالف مورد تأیید قرار گرفته است (شی و
همکاران0100 ،1؛ هی و همکاران0103 ،2؛ کیل و سینگ.)0119 ،0
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سرمایه اجتماعی (تجربه عمومی مشارکت و تجربه شریک خاص) :سرمایه اجتماعی
میتواند بهعنوان محرك شکلگیری ائتالف عمل کند .شرکتها در تشکیل ائتالفهای
استراتژیک از سرمایه اجتماعی خود بهمنظور کاهش هزینههای جستجوی شرکای
ائتالف و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی استفاده خواهند کرد .تحت شرایط عدم
تقارن اطالعاتی و عقالنیت محدود ،شرکتها به احتمال زیاد فرصتهای اقتصادی را
با شرکتهائی تبادل میکنند که قبال با آنها همکاری داشتهاند .از آنجا که یافتن
شرکای واقعی و ذیحق با پیکربندیهای منابع مکمل ،فرآیند پرهزینه و وقتگیری
است ،تجربیات همکاریهای پیشین ،اطالعات ارزشمندی را در اختیار شرکت قرار
میدهد که میتوانند برای جستوجوی شرکتهای سودمند بالقوه برای ائتالفها
بهکار بروند .الزم به ذکر است که سرمایه اجتماعی ،به اشتراكگذاری دانش بین
شرکای ائتالف را نیز تسهیل میکند (شی و همکاران .)0100 ،تجربه عمومی
ائتالفهای پیشین بر احتمال موفقیت ائتالف اثر مثبت دارد (مکیزاده و ابوالحسینی،
 ،)0390که این اثر همچنانکه تجربه افزایش مییابد ،کاهش پیدا میکند .تجربه قبلی با
شرکای مشابه« ،تجربه شریک خاص» در مقایسه با «تجربه مشارکت عمومی» که
شامل همه ائتالفهای قبلی با هر شریکی است مزایای بیشتری را فراهم میکند.
ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و عملکرد ائتالف در مطالعات

کریستوفرسون0

( )0103و پانگارکار و وو )0103( 0نیز تأیید شده است.
رژیمهای مالکیت :مالکیت عبارت است از توانایی ذینفعان مختلف برای نگهداشت و
حفظ مزایا و سهم خود از منافع مالی حاصل از بهرهبرداری از نوآوری .رژیم مالکیت
ترکیبی است از ابزارهای مؤثر و در دسترس حفاظت از دارائیهای نامحسوس و
نوآوریها ،قابلیت سودمندی آنها ،و منافع افزایشی بهسبب تحقیق و توسعه .پنج
مکانیسم شناسائیشده مالکیت عبارتند از :ماهیت دانش (ضمنی -صریح و کدگذاری
شده) ،حفاظت نهادی ( IPR3قراردادها -قانون کار) ،مدیریت منایع انسانی (ارتباطات-
عدم جابجائی) ،ابزارهای عملی/تکنیکی (رمز عبور -محرمانگی -محدودیت دسترسی)،
و زمان تأخیر (ورود به بازار -استمرار و تداوم -توسعه محصوالت جدید (هورملینا

1. Christoffersen
2. Pangarkar & Wu
)3. Intellectual Property Rights (IPR
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و پوماالینین .) )0110 ،0اگر شرکت خالق نوآوری ،منتفع عمده و اصلی نوآوری باشد،
به این وضعیت رژیم مالکیت قوی 0میگویند و اگر خالق و ایجادکننده نوآوری عایدی
کمتری در مقایسه با سایر ذینفعان کسب کند ،این امر به رژیم مالکیت

ضعیف3

اشاره دارد (حسینیان و همکاران .)0390 ،مشخصه رژیمهای قوی عموماً ،دانش
ضمنی و حفاظت قانونی و حقوقی قوی است .در حالیکه دانش صریح و کدگذاری
شده و حفاظت و حمایت ضعیف قانونی و حقوقی از مشخصههای رژیمهای ضعیف
است (نقشبندی و کور .)0100 ،0اینسید و روتائرمال)0111( 1؛ کیم ( )0100و نیز
کارتلینگ و

همکاران2

( )0111نیز ارتباط بین رژیمهای مالکیت و عملکرد

تجاریسازی مشارکتی را تأیید نمودهاند.
یادگیری :یادگیری بین شرکای ائتالف به معنی به اشتراكگذاری دانشهای مختلف
ضمنی و آشکار در قالب چرخههای تبدیل انواع دانشها به یکدیگر است .هرچه
زمینههای یادگیری بیشتر در بین شرکاء ائتالف فراهم گردد ،میتوان انتظار عملکرد
مناسبتر و بهتری را بهعنوان خروجی ائتالف داشت (مظلومی خمسه و همکاران،0
 .)0100شاخصهایی ازقبیل؛ تدارك دسترسی مدیران به اطالعات مدون و مستند و
دانش فنی حاصل از تجربه ائتالفهای قبلی و همچنین ائتالف در حال پیشرفت
شرکت ،مشارکت مدیران شرکت در انجمنها و نشستها برای تبادل اطالعات و
تجربیات ائتالف ،چرخش و جابجائی مدیران شرکت با تجربه قبلی قابل توجه در
مدیریت ائتالفهای کلیدی شرکت ،استفاده از مشوقها و انگیزههای مدیریتی برای
تشویق مدیران جهت به اشتراك گذاشتن تجربه شخصی خود در ائتالف و به
اشتراكگذاری دانش فنی با دیگر مدیران شرکت ،یادگیری شرکای ائتالف از تماس و
ارتباط مستقیم با همدیگر و  ...میتوانند نمایانگر درجه و میزان متغیر یادگیری در
ائتالفها باشند (کیل و سینگ.)0110 ،

1.

Hurmelinna & Puumalainen
Strong Appropriability Regime
3. Weak Appropriablity Regime
4. Naqshbandi and Kaur
5. Insead and Rothaermel
6. Caerteling
7. Mazloomi Khamseh
2.
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رفتار فرصتطلبانه :رفتار فرصتطلبانه شرکا در حد اعتدال و میانه سبب ارتقاء
عملکرد ائتالف میشود ،اما رفتار فرصتطلبانه مفرط و بیش از اندازه موجب
تضعیف عملکرد ائتالف میشود (کمپییر.)0111 ،0
سرمایه رابطهای :سرمایه رابطهای بر مبنای احترام و اعتماد متقابل از طریق تشویق
و تسهیل ارتباطات ،یادگیری را سرعت میبخشد (سمباسیوان و همکاران.)0100 ،0
همچنین تمایل و توانایی شرکا برای مشارکت در تبادل متقابل اطالعات و دانش فنی
برای یادگیری دوجانبه و متقابل را افزایش میدهد .محققان اذعان کردهاند که وجود
سرمایه رابطهای بین شرکای ائتالف ،مشوق بنگاهها برای برقراری روالهای اشتراك
دانش به منظور تسهیل بیشتر یادگیری اطالعات خاص مورد توافق و دانش فنی در
بین شرکا است.
تناسب سازمانی :3در مطالعه ائتالفها ،دانشگاهیان و متخصصان اهمیت ویژهای به
تناسب سازمانی بین شرکای ائتالف (باتوجه به ابعاد مکمل بودن 0و سازگاری 1بین
شرکا) دادهاند .تکمیلگری بین شرکای ائتالف به عدم و یا کمبود شباهت یا
همپوشانی بین کسبوکار اصلی و یا تواناییها و قابلیتهای شرکا اشاره دارد(جاللی،
 .)0390تکمیلگری تضمین میکند که هر دو طرف شریک ،قابلیتهای باارزش اما
مختلفی را با خود به رابطه میآورند .این امر همچنین پتانسیل و توانایی بالقوهای
برای هر شرکت برای یادگیری از شریک خود ایجاد میکند .مووری 2و همکاران
( )0992دریافتند که تکمیلگری (بهعبارت دیگر ،همپوشانی کمتر) بین شرکای ائتالف
در ارتباط مثبت با یادگیری بین شرکا در سراسر ائتالف است .محققان همچنین اظهار
کردهاند که سازگاری شرکا از جنبههای مهم تناسب است که بر نتایج ائتالفها تأثیر
میگذارد .در مطالعه تعداد نود سرمایهگذاری مشترك ،گرینگر )0991( 0نشان داد که
چگونه سازگاری شریک با موفقیت ائتالف مرتبط است .سازگاری شرکا به چند شیوه
مورد بررسی قرار گرفته است :استراتژی عملیاتی ،1فرهنگ سازمانی ،سبکهای

1.

Kapmeier
Sambasivan
3. Organizational Fit
4. Complementarity
5. Compatibility
6. Mowery
7. Geringer
8. Operating Strategy
2.
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مدیریتی ،ملیت و در مواردی حتی اندازه شرکت .سازگاری از نظر روالها و
روتینهای وظیفهای سازمان ،روتینهای بازاریابی و قابلیت پاسخگوئی سازمانی نیز
مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری بین شرکا تلفیق تفاوتهای بین آنها برای
ایجاد تبادل باز و آسان بین شرکا را تسهیل میکند .در مجموع ،شرکای با عدم
تناسب و سازگاری ،ایجاد و پرورش مکانیسمهای رابطهای( 0سرمایه رابطهای و
اعتماد متقابل) در ائتالف را کاری مشکل و سخت میدانند (الوی و همکاران.)0100 ،0
به این ترتیب انتظار میرود که تناسب بر حسب سازگاری و مکمل بودن ،بهطور
مثبتی بر هر سه مورد؛ عملکرد ائتالف ،سرمایه رابطهای و یادگیری بین شرکا تأثیر
بگذارد .در مطالعه لین و همکاران ) 0119( 3پویائی محیطی و در مطالعه ویکلند و
شفرد )0119( 0شناسائی و ترکیب منابع مولد بهعنوان تعدیلکنندههای رابطه تناسب
شرکاء و عملکرد ائتالف شناخته شدهاند.
پویائی محیطی ،شناسائی و ترکیب منابع مولد :پویایی محیطی بیانگر درجه آشفتگی یا
بیثباتی در محیط رقابتی و پیچیدگی تصمیمگیری است .بهویژه غیرقابل پیشبینی
بودن محیط ،مشکل تحقق پتانسیل بالقوه موجود در منابع مکمل را افزایش خواهد
داد .درمقابل در یک محیط پایدار ،شرکتها برای یافتن شرکای مناسب و تضمین
عملکرد شریک ،فشار کمتری خواهند داشت .درنتیجه استدالل میشود که مکمل بودن
منابع شرکا در یک محیط با ثبات در مقایسه با یک محیط پویا مزایای بیشتری را
برای شرکتها به همراه خواهد داشت .ایجاد همافزایی بین شرکای مکمل ،نیازمند
حمایت روالهای قابل پیشبینی سازمانی ،جریان اطالعات با ثبات و همکاری در
ائتالفها است (لین و همکاران.)0119 ،
مدیریت تعارض :تعارضها در ائتالفها غالبا حول و حوش موضوعات و مسائل
سهمها ،همکاریها و مشارکتهای نامتقارن توسط شرکای ائتالف مربوطه و
خروجیهای حاصل برای شرکای ائتالف قرار دارند .مدیریت یکپارچه تعارضها،
یادگیری در ائتالفها را به شیوههای مختلفی تسریع میکند ،همچنین شیوه غنی
1.

Relational Mechanisms
Lavie
3. Lin
4. Wiklund and Shepherd
2.
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ارتباطی حل تعارضها ،کانالی را برای به اشتراكگذاری و یادگیری اطالعات مفید و
دانش فنی از شرکای ائتالف ایجاد میکند (کیل و همکاران.)0111 ،
اداره ائتالف :پیرو گونهشناسی داس و تنگ ،)0111( 0ائتالف حقوق صاحبان سهام
شامل ائتالف حقوق صاحبان سهام اقلیت است و ائتالف غیرمبتنی بر حقوق صاحبان
سهام تمام ترتیبات همکاری تبادل سهام ،از جمله فعالیتهای قراردادی دوجانبه و
قراردادهای یکجانبه در توسعه ،بازاریابی ،تبلیغات و ترویج ،تجاریسازی ،صدور
مجوز لیسانس ،توزیع ،تحویل و ساخت را شامل میشود (گوپاالکریشنان و
همکاران.)0111 ،0
اعتماد :به اشتراكگذاری دانش در ائتالفها هزینهبر است ،بنابراین برای انتقال بدون
ریسک دانش فنی باید مکانیسمهای اثربخشی وجود داشته باشند (کاسیوالتیا و
همکاران .)0101،3مکانیسمهای اجتماعی خود-تقویتکننده از قبیل اعتماد ،به دو دلیل
در ترویج به اشتراكگذاری دانش مؤثر هستند )0 .اعتماد ممکن است با پیشرفت
رابطه بهعنوان ارزش درك گردد؛ و  )0زمانیکه ارتباطات موجود ،باکیفیت و
جایگزینی آنها مشکل باشد ،احتمال نقض عهد و پیمانشکنی کاهش مییابد (نیلسون و
نیلسون.)0119 ،0
براساس آنچه مزبور افتاد؛ عوامل اصلی تعیینکننده عملکرد ائتالف مستخرج از
پیشینه عبارتند از :تناسب شرکا (سازگاری و تکمیلگری) ،رژیمهای مالکیت ،قابلیت
پویای مدیریت ائتالف ،سرمایه اجتماعی (تجربه مشارکت عمومی ،و تجربه شریک
خاص) ،یادگیری ،رفتار فرصتطلبانه ،سرمایه رابطهای ،مدیریت تعارض ،اعتماد،
اداره ائتالف ،ترکیب منابع مولد و پویایی محیطی.

روششناسی پژوهش
بهطور کلی طراحی تحقیق حاضر بر اساس رویکرد پنج مرحلهای ارائهشده توسط
مککنزی و همکاران ( )0999انجام پذیرفته است .بر این اساس مراحل تحقیق عبارتند
از )0 :طراحی تحقیق :تبیین مسئله و بررسی پیشینه نظری )0 ،انجام تحقیق و ساخت

1.

Das & Teng
Gopalakrishnan
3. Cacciolattia
4. Nielsen and Nielsen
2.
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مدل :تدوین چارچوب مفهومی و تعیین سازههای مربوطه )3 ،اعتبارسنجی تحقیق:
اعتبارسنجی کلی تحقیق و جمعآوری دادهها )0 ،تجزیه و تحلیل دادهها :تحلیل نتایج
بهکمک روشهای آمار توصیفی/تحلیلی و حداقل مربعات جزئی و  )1گزارش نتایج
تحقیق :جمعبندی یافتههای تحقیق و نگارش تحلیلهای محقق .مراحل مزبور به
صورت نسبتاً تفصیلی در جدول 0آمده است .همچنین روش انجام هر مرحله به
همراه خروجی مورد نظر نیز در این جدول آورده شده است.
جدول -1مراحل ،گامها و خروجی هر مرحله از تحقیق حاضر
مرحله
()0
طراحی تحقیق

()0
انجام تحقیق و
ساخت مدل

()3
اعتبارسنجی
تحقیق

شماره
گام

عنوان گام

روش انجام

خروجی

0

تبیین مسئله

مطالعات اکتشافی

تعیین جایگاه و هدف تحقیق

0

بررسی پیشینه

مطالعه ادبیات

تعیین چارچوب مفهومی

3

تبیین اجزای مختلف
چارچوب مفهومی

مطالعه ادبیات

0

تعیین مؤلفههای نهایی و
شاخصهای ارزیابی
مؤلفهها

مصاحبه با خبرگان

تعیین متغیرهای چارچوب مفهومی ،مدل
اندازهگیری و شاخصها ،منابع و روش-
های جمعآوری و تحلیل دادهها
تبیین مدل تحقیق

1

اعتبارسنجی کلی تحقیق

پانل ارزیابی خبرگان

تأیید کلیات و اجزای مدل

2

جمعآوری دادهها

پیمایش

جمعآوری دادههای ثانویه

()0
تجزیهوتحلیل
دادهها

0

تحلیل نتایج

آمار تحلیلی ،آمار
توصیفی ،و حداقل
مربعات جزئی

تحلیل اجزای چارچوب و مدل ارزیابی و
روابط آنها

()1
گزارش تحقیق

1

جمعبندی یافتهها و ارائه
پیشنهادها

تحلیل محقق

گزارش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،توسعهای و از نظر ماهیت دادهها و سبک تحلیل در
گروه تحقیقات ترکیبی( 0کیفی -کمی) قرار میگیرد .راهبرد این تحقیق در روش کیفی
مصاحبه و در روش کمی ،پیمایش است .با توجه به هدفها و نوع تحقیق ،از لحاظ
روششناسی برای تحقیق حاضر ،پیمایش مناسبترین روش است .پیمایش روشی
است که از طریق ابزارهای سنجش ،اطالعات در مورد نمونه آماری مورد نظر با
دقت ،سرعت و کارایی زیاد بهدست میآید و میتوان نتایج آن را به جامعه بزرگتر
Mixed method

1.
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تعمیم داد .روش نمونهگیری در این پژوهش در بخش کیفی ،نمونهگیری نظری است و
جامعه آماری پژوهش ،کلیه پژوهشهای منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی علمی
معتبر داخلی و خارجی تا سال  0101میباشند که برمبنای کلیدواژههای تعریف شده
بهمنظور دستیابی به نمونهای که اشباع نظری را موجب شود ،مورد پیمایش قرار
گرفتهاند .روایی نظری ،مبنای روایی این پژوهش بود و بهمنظور دستیابی به آن از
راهکارهای مطالعه میدانی گسترده ،تکثرگرایی نظری و بهکارگیری نظر متخصصان
استفاده شد .بهعالوه سنجش اعتبار مدل پیشبینهای عملکرد استراتژی تجاریسازی
مشارکتی بیوفارما در ایران ،از طریق مراحل اعتبارسنجی الوشه )0901( 0صورت
گرفته است.
«برای داوری راجع به کلیات مدل و اجزای آن در حوزه تخصصی میبایست تعدادی
از متخصصین حوزه را انتخاب و از تکتک آنها خواست تا راجع به کلیات و هریک از
اجزای مدل ،یکی از سه گزینه (بی اهمیت /غیر کاربردی است؛ میتواند باشد ولی
ضروری نیست؛ و مهم /بسیار کاربردی است) را انتخاب کنند» .پس از آن میبایست
با استفاد از فرمول زیر ،رتبه اعتبار محتوایی )RVD( 0برای هریک از موارد به
صورت جداگانه محاسبه و گزارش گردد.

)ne  ( N 2
N 2

CVR 

که در آن  N ،تعداد کل افراد شرکتکننده در پانل است و  neنیز تعداد افرادی است
که گزینه مهم/بسیار کاربردی را انتخاب نمودهاند RVD .عددی بین صفر تا یک
خواهد بود که حداقل قابل قبول برای تأیید محتوای مدل ،بسته به تعداد افراد
شرکتکننده در پانل متفاوت خواهد بود .لذا در صورتیکه  RVDبدست آمده برای
هر سؤال ،مساوی یا باالتر از حداقل اشارهشده باشد ،آن جزء ،تأیید محتوایی گردیده
و در غیر این صورت آن جزء از نظر محتوایی تأیید نشده است .با توجه به سطح
تخصص و تجربه الزم برای مشارکت در این پیمایش ،ویژگیهای خبرگان بدین شرح
بوده است :دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد به باال ،حداقل یک سال سابقه تحقیقات
د انشگاهی و دارا بودن انتشارات علمی ،آشنایی کامل با مبانی نظری حوزه تحقیق ،و
دارا بودن تجربه عملی در حوزه تحقیق .در این تحقیق ،یک گروه  31نفره بهعنوان
Lawshe
)Content Validity Ratio (CVR

1.
2.
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گروه کانونی انتخاب شدهاند .گروه کانونی این تحقیق شامل مدیران ارشد شرکتهای
داروئی تولیدکننده بیوسیمیالرها (شرکت سیناژن ،آریوژن زیستدارو ،شرکت
آریاتیناژن ،شرکت زیستدارو دانش ،شرکت پویش دارو) و خبرگان دانشگاهی در
حوزه دارویی و بهویژه داروهای زیستی هستند .جمعبندی این گروه ،مالك عمل قرار
گرفته و برای هر سؤال مقدار نسبت اعتبار محتوا ( )CVRمحاسبه شده است .حد
نصاب الزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از سازهها مطابق جدول الوشه،
 1/33میباشد.

يافتههای تحقیق
بر اساس مفاهیم استخراجی از ادبیات پژوهش ،عوامل تعیینکننده استراتژی
تجاریسازی مشارکتی بههمراه عملکرد این استراتژی تحت عنوان پیامد استراتژی
مزبور در قالب مدل مفهومی پژوهش (نمودار  )0ارائه شده است.

نمودار  -1مدل مفهومی عوامل زمینهساز و پیآمد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای
بايوسیمیالر

در ادامه جداول مربوط به مطالعات محققانی که نتایج تحقیقات آنها مبنای شکلگیری
مدل مفهومی بوده ،آورده شده است.

 020نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال سیزدهم ،شماره بیست و ششم ،پايیز و زمستان 1422

جدول  -0مطالعات مؤيد ارتباط متغیرها در مدل مفهومی عوامل تعیینکننده عملکرد تجاریسازی مشارکتی
رابطه بین متغیرها
اداره ائتالف و یادگیری
اداره ائتالف و رفتار
فرصتطلبانه
اداره ائتالف و حفاظت از
دارائیهای فکری

مطالعاتی که معناداری رابطه را
تأيید کردهاند.
کیل و همکاران0111 ،؛ شی و
همکاران0100 ،
کیل و همکاران0111 ،؛ هوتکر و
ملویت0119 ،
کیل و همکاران0111 ،

رابطه بین متغیرها
مدیریت تعارض و
یادگیری
مدیریت تعارض و
سرمایه رابطهای
تجربه شریک خاص و
رفتار فرصتطلبانه

مطالعاتی که معناداری رابطه
را تأيید کردهاند.
کیل و همکاران0111 ،
کیل و همکاران0111 ،
لی و همکاران0111 ،

تناسب شرکا و یادگیری

شی و همکاران0100 ،؛ هاریجان،
0991؛ مووری و همکاران0992 ،

قابلیت ائتالف بهعنوان
متغیر میانجی تجربه
ائتالف و عملکرد ائتالف

هیمریسک و دایسترز0110 ،؛
ولتر و همکاران0103 ،؛ وست
و نول0119 ،؛ تورنهیل و آمیت،
0113

سرمایه رابطهای و
یادگیری

کیل و همکاران0111 ،؛ دایر و سینگ،
0111

پویائی محیطی بهعنوان
متغیر تعدیلکننده تناسب
شرکا و عملکرد ائتالف

هس و روتائرمال0100 ،

تجربه ائتالف و عملکرد

حفاظت از دارائیهای
فکری و عملکرد ائتالف
اعتماد بهعنوان تعدیل-
کننده تناسب شرکا با
یادگیری

اینسید و روتائرمال0111 ،؛ هووانگ
و روتائرمال0111 ،؛ گوالتی و
همکاران0119 ،؛ کیم0100 ،؛ خیونگ
و بهاراواج0100 ،؛ وزکوز و
همکاران0112 ،
اینسید و روتائرمال0111 ،؛ کیم،
0100؛ کارتلینگ و همکاران0111 ،

تجربه ائتالف و قابلیت-
های ائتالف

اعتماد و یادگیری

شی و همکاران0100 ،

سرمایه اجتماعی (تجربه)
با عملکرد ائتالف

رابطه بین متغیرها

مطالعاتی که معناداری رابطه را
تأيید کردهاند.

رابطه بین متغیرها

یادگیری و عملکرد
ائتالف

موو و دیبندتو0100 ،؛ کیل و
سینگ0110 ،؛ لین و همکاران0110 ،

قابلیت ائتالف و عملکرد
ائتالف

زولو و همکاران0110 ،

رفتار فرصتطلبانه و
عملکرد ائتالف

اداره ائتالف بهعنوان
تعدبلگر رابطه تجربه
شریک خاص و عملکرد
اعتماد و رفتار فرصت-
طلبانه
تناسب شرکا و عملکرد
ائتالف

کمپییر0111 ،؛ جاج و دوولی0112 ،
لین و همکاران0119 ،؛ ونگ و
همکاران0101 ،

اعتماد بهعنوان متغیر
میانجی بین تجربه
ال الهام و همکاران0111 ،
شریک خاص و رفتار
فرصتطلبانه
تجربه عمومی و تجربه
شریک خاص ائتالف
شی و همکاران0100 ،
(سرمایه اجتماعی) و
یادگیری
تناسب شرکا و سرمایه
الوی و همکاران0100 ،
رابطهای
منبع :مطالعات پژوهش حاضر

تجربه با شریک خاص و
اعتماد
ترکیب منابع بهعنوان
تعدیلگر رابطه مکمل-
بودن و عملکرد ائتالف

ال الهام و همکاران0111 ،؛
شی و همکاران0100 ،؛ کیل و
سینگ0119 ،؛ میتسوهاشی،
0110
نیلسن و نیلسن0119 ،؛ جیانگ
و همکاران0101 ،
پانگارکار و وو0103 ،؛
کریستوفرسون0103 ،؛ لونیال
و کارتر0101 ،
مطالعاتی که معناداری رابطه
را تأيید کردهاند.
هی و همکاران0103 ،؛
گونکاولز و گونکاولز0100 ،؛
یان و همکاران0119 ،
کمپییر0111 ،؛ جاج و دوولی،
0112
گریو و همکاران0101 ،
ویکالند و شفرد0119 ،

یادگیری بهعنوان متغیر
میانجی اعتماد و عملکرد
ائتالف

ال الهام و همکاران0111 ،

رفتار فرصتطلبانه به-
عنوان میانجی اداره
ائتالف و حفظ دارائیهای
اختصاصی شرکت

کیل و همکاران0111 ،

تجربه و اعتماد

کریستوفرسن0103 ،
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در این تحقیق ،یک گروه  31نفری به عنوان گروه کانونی انتخاب شدهاند .جمعبندی
این گروه ،مالك عمل قرار گرفته و برای هر سازه مدل مفهومی ،مقدار نسبت اعتبار
محتوا ( )CVRمحاسبه شده است .ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان به تفکیک
سن ،سطح تحصیالت ،جنس ،سابقه فعالیت در حوزه دارو ،سابقه فعالیت در حوزه
بیوسیمیالرها و سوابق تحقیقاتی در موضوع استراتژیهای تجاریسازی
بیوسیمیالرها بدین قرار است :اکثر خبرگان (بیش از  01درصد) در بازه سنی  32تا
 10سال قرار داشتهاند؛ بیش از  13درصد از خبرگان پاسخگو از درجه تحصیلی
دکتری (تخصصی و داروسازی) برخوردار بودهاند؛ تنها یک پاسخگوی زن در پانل
خبرگان حضور داشته است؛ بیش از  01درصد خبرگان در پیمایش دارای حداقل 2
سال سابقة کار در حوزه دارویی هستند؛ بیش از  02درصد از خبرگان سابقة کار
بیش از  01سال را در حوزه بیوسیمیالرها داشتند؛ پانل خبرگان تحقیق ،عالوه بر
سابقه فعالیت عملی در زمینه بیوفارما ،دارای سوابق تحقیقاتی؛ اجرای پایاننامه
ارشد ،راهنمایی رساله دکتری ،کتاب ،اجرای رساله دکتری ،مشاوره پایان
نامه/رساله ،مقاله ،راهنمایی پایان نامه ارشد و طرح پژوهشی نیز بودند .حد نصاب
الزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از شاخصها همانگونه که به پیوست آمده
است 1/33 ،می باشد .بر این اساس ،نتایج بدست آمده برای نسبت اعتبار محتوایی
مرتبط با سازههای مدل مفهومی تحقیق در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -22نتايج انجام تکنیک مدلسازی گروهی
سازههای پیشبین عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی
سازه

نسبت اعتبار

وضعیت

محتوا

تأيید

1/20

تأیید

اداره ائتالف

1/10

رد

یادگیری

سرمایه رابطهای

1/2

تأیید

رفتار فرصتطلبانه

مدیریت تعارض

1/0

تأیید

اعتماد

شناسائی و ترکیب

-1/10

رد

پویائی محیطی

تناسب شرکا

سازه
سرمایه اجتماعی

نسبت اعتبار

وضعیت

محتوا

تأيید

-1/0

رد

-1/00

رد

1/03

رد

1/20

تأیید

1/0

رد

منابع مولد
حقوق مالکیت فکری

1

رد

قابلیت پویای مدیریت
ائتالف

1/20

تأیید
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بنابراین براساس رتبه اعتبار محتوایی سازههای مدل مفهومی تحقیق ،عوامل تناسب
شرکا ،سرمایه رابطهای ،مدیری ت تعارض ،اعتماد ،و قابلیت پویای مدیریت ائتالف،
پیشبینهای عملکرد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی
کشور هستند (نمودار .)0
قابلیت پویای مدیریت ائتالف

تناسب شرکا
عملکرداستراتژی
تجاریسازی
مشارکتی (ائتالف

سرمایه رابطهای

استراتژيک)
مدیریت تعارض

اعتماد

نمودار -0مدل عوامل تعیینکننده و پیآمد استراتژی تجاریسازی مشارکتی در صنعت بايوسیمیالر کشور

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش روند قریب به سه دهه استراتژی تجاریسازی مشارکتی در
پایگاههای علمی مورد بررسی قرار گرفت .به عالوه ،این پژوهش مجموعهای از
عوامل زمینه ای (مدیریت پویای قابلیت ائتالف ،سرمایه اجتماعی ،یادگیری ،رژیمهای
مالکیت ،ترکیب منابع مولد ،اداره ائتالف ،رفتار فرصتطلبانه ،اعتماد ،مدیریت تعارض،
سرمایه رابطه ای ،تناسب شرکا و پویائی محیطی) که منجر به برقراری ائتالفهای
استراتژیک برای تجاریسازی زیستداروها شدهاند شناسایی شده است .در حالیکه
در پژوهشهای پیشین این عوامل همزمان و با این جامعیت بهکار گرفته نشدهاند.
همچنین یکی از مهم ترین پیامدهای اتخاذ و اجرای هر استراتژی که عملکرد آن است
در این مطالعه مورد مداقه قرار گرفته است .در حال حاضر استراتژی غالب
تجاریسازی در صنعت بیوسیمیالر کشور ،استراتژی تجاریسازی مستقل و فردی
است .شرکتهای فع ال ایرانی در حوزه ساخت داروهای بیوسیمیالر عمدتا گرایش
اندکی بهسوی تشکیل ائتالف در جهت تجاریسازی محصوالتشان دارند ،که این امر
دالیل متعددی دارد از جمله جا نیفتادن فرهنگ کار مشارکتی و ائتالف در صنعت
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بیوسیمیالر کشور ،عدم وجود قانون مالکیت معنوی جهت حمایت از دارندگان هسته
فناوری و ایجاد حاشیه اطمینان برای دارندگان فناوری اصلی در تولید محصوالت
دانشبنیان بیوسیمیالرها .بنابراین شرکتهای داخلی دارنده هسته فناورانه الزم برای
تولید محصوالت بیوسیمیالر جهت ایجاد حاشیه اطمینان برای حفاظت از هسته دانش
فناورانه خود ،ترجیح میدهند که با دیگر شرکتها وارد اشکال مشارکتی نشده و به
صورت فردی و مستقل به تجاریسازی بپردازند .تنها در صورتی که شرکتهای
تولیدکننده بیوسیمیالر بنا به دالیلی ازقبیل کمبود منابع مالی و  ...مجبور به مشارکت
با دیگر شرکتها گردند ،به سمت برقراری ائتالفهای استراتژیک روی میآورند .بر
اساس یافتهها ،سازههای قابلیت پویای مدیریت ائتالف ،تناسب شرکا ،سرمایه
رابطهای ،مدیریت تعارض و اعتماد بر اساس رتبه اعتبار محتوایی الوشه ،عوامل
زمینهساز ائتالفهای استراتژیک در صنعت بیوسیمیالر ایران محسوب میشود.
بنابراین میتوان گفت در صورتیکه شرکای ائتالف نیازمند دریافت منابع و
دارائیهای مکمل باشند ،به سمت مشارکت و تشکیل ائتالف روی میآورند و در آن
صورت بهدنبال شریکی خواهند بود که بیشترین تناسب را از نظر مکمل بودن منابع
و سازگاری اهداف باهم داشته باشند .در بحث انتخاب شرکای ائتالف ،اشتراك در
ارزش ها و اخالقیات بسیار مهم است .وجود مبنای اخالقی مشترك ،و امکان مدیریت
کردن چالشها در طی زمان مشارکت در ائتالفهای استراتژیک ،در بین شرکا از
اهمیت خاصی برخوردار است .الزم بذکر است که اعتماد مبنای اولیه برای شروع و
شکلگیری یک ائتالف است .تا زمانیکه شرکا اعتماد اولیهای را نسبت بهم نداشته
باشند ،قاعدتا به سمت برقراری و تشکیل ائتالف گام برنمیدارند ،بنابراین پیشنیاز
تشکیل ائتالف و مشارکت ،وجود اعتماد اولیه بین شرکای ائتالف است .در طی دوره
زمانی تشکیل ائتالف در صورت عدم رویداد تقلب در بین شرکا ،وجود روابط متقابل
شخصی و نزدیک میان شرکای ائتالف در سطوح مختلف ،وجود احترام متقابل بین
شرکا در سطوح مختلف بهعنوان مشخصه ائتالف ،وجود دوستی شخصی بین شرکا
در سطوح مختلف ،برقراری فرآیندهای داخلی (مثال بازاریابی ،هماهنگی پروژه) در
سراسر سازمان برای انجام هماهنگی با شریک ،وجود جلسات و مالقاتهای منظم در
درون شرکت برای تطابق و سازگاری رویههای کاری با شریک ائتالف ،تعدیل و
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تنظیم سیستمهای پاداش درون شرکت برای تحقق اهداف مشارکت و همکاری با
شریک ائتالف ،انجام درست و کارآمد کار توسط کارکنان شرکای ائتالف،
برنامهریزی و زمانبندی خوب تمام فعالیتهای مربوطه در مدیریت روزمره ارتباط و
تکالیف کاری کارکنان شرکای ائتالف ،توانائی توضیح وضعیت برنده -برنده همکاری
و تشریک مساعی با شریک در موقعیتهای معین ،تالش شریک برای برقراری پیوند
فوری و لحظهای با نیازهای مشتری و درك خدمات و محصوالت ارائه شده شرکت،
تالش شریک برای درك موضع دقیق بازار شرکت ،میزان در اختیار بودن
تخصص/مهارتهای مدیریتی مهم برای موفقیت ائتالف توسط افراد شرکت و فعال
بودن نسبت به برقراری ائتالف جدید ،میتوان انتظار بروز عملکرد موفقیتآمیز
حاصل از تشکیل ائتالف را داشت .الزم بهذکر است که مدل خروجی پژوهش به
واسطه بهرهگیری از روش فراترکیب و تکنیک مدلسازی گروهی سعی کرده ساختار
و تقسیم مناسبی از مفاهیم را ارائه دهد که میتواند مبنایی برای پژوهشهای آتی
قرار گیرد .همچنین موارد زیر نیز برای مطالعات آتی پیشنهاد میگردد:
مدل بدست آمده برخاسته از صنعت داروهای زیستی کشور است .پیشنهاد
میشود به واسطه ماهیت جامع و کلنگر یافتههای این پژوهش ،مدل در شرکتهای
تولیدی داروهای شیمیایی نیز بهکار گرفته شود تا چالشهای اجرا و پیادهسازی
مدل ،مورد بررسی قرار گیرد.
نظر به اینکه سازههای بسیاری از استراتژی تجاریسازی مشارکتی ارائه شده
است ،پیشنهاد می شود پژوهشگران آتی با استفاده از پرسشنامه و مدلیابی معادالت
ساختاری به کمک نرمافزارهای این حوزه به ارزیابی این مدل در شرکتهای فعال
سازنده داروهای بایوسیمیالر در کشور بپردازند.
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