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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 

در صنعت داروهای زیستی،  محورفناوری هایشرکتیک انتخاب استراتژیک بسیار مهم 

های غالب های استراتژیک یکی از شیوهتشکیل ائتالفسازی است. استراتژی تجاری

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل جامع عوامل داروها است. ر صنعت زیستسازی دتجاری

سازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی کشور با کننده عملکرد استراتژی تجاریتعیین

، انجام تحقیق و ساخت مدل ،طراحی تحقیقکنزی شامل؛ مکای پنج مرحلهرویکرد 

منظور ساخت مدل است. به تحقیق گزارش و  هاوتحلیل دادهتجزیه، اعتبارسنجی تحقیق

کننده شناسایی های تعیینمند ادبیات پژوهش، سازهمفهومی پژوهش، بر اساس مرور نظام

بر اساس نظر خبرگان صنعت داروئی  شدند. نتیجه اعتبارسنجی مدل مستخرج از ادبیات

اء، سرمایه کشور با روش رتبه اعتبار محتوایی الوشه از این قرار است: عوامل؛ تناسب شرک

های بینعنوان پیشهای، مدیریت تعارض، قابلیت پویای مدیریت ائتالف و اعتماد برابطه

ذکر است که عوامل ه سازی مشارکتی مطرح هستند. الزم بعملکرد استراتژی تجاری

طلبانه، اداره ائتالف، ترکیب منابع مولد، استخراجی دیگر نظیر؛ پویائی محیطی، رفتار فرصت

ی مالکیت، یادگیری و سرمایه اجتماعی در صنعت بایوسیمیالرهای کشور مطمح نظر هارژیم

 نبوده است. 

کنزی، سازی مشارکتی، ائتالف استراتژیک، رویکرد مکاستراتژی تجاری کلیدی: کلمات

 .داروزیست
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 مقدمه 

 های قابل توجه متعددی دارد. ازقبیل مخارج باالیصنعت داروهای زیستی مشخصه

مدت های طوالنیمیلیون دالر برای هر دارو(، چرخه 011تا001 توسعه و تحقیق

مدت. همه های تصویب قانونی بسیار پیچیده و غالباً طوالنیسازی و رویهتجاری

قطعیت ذاتی در فرآیند نوآوری همراه هستند. موارد مزبور با سطح باالی عدم

های وآورانه بین بنگاهفناوری، تقسیم نیروی کار نمشخصه دیگر صنعت زیست

D&R های ها و توانمندیهای دارویی )مشتری( مطابق با قابلیتبیوتکنولوژی و بنگاه

شناسی مولکولی و ها، زیستقبیل ژنومهای دانشی پویا ازپایگاه ا است.آنه

فناوری، که برای ها، تازگی و سیالیت دانش علمی و فنی صنعت زیست0پروتئومیکس

ها دهد که همکاری میان شرکتدید مورد نیاز است، نشان میتوسعه محصوالت ج

های نسبتا مفید و سودمند است. از آنجا که صنعت بیوتکنولوژی جمعیتی از شرکت

، 0(RBDهای اختصاصی زیست فناوری ))شرکت شودجوان را شامل می

 های مستقر وپذیر، شرکتهای تحقیقاتی در میان این کارآفرینان مخاطرهمشارکت

 ها هستندوکار این شرکتهای کسبها، عنصر اساسی مدلپایدار و/یا دانشگاه

ها و محصوالت محور که مالک ایدههای فناوریبنگاه(. 0100، 3)سورنتینو و گارافو

شان نوآورانه هستند غالباً با کمبود منابع مالی الزم برای تکمیل چرخه اقتصادی

آلی برای تشکیل ائتالف های ایدهو گزینهها کاندیدها مواجه هستند. این شرکت

)رادفر و همکاران،  های داروسازی سنتی فعال موجود هستنداستراتژیک با شرکت

های مشغولیها و دلجای نگرانیهوالً بفناوری معمهای جدید زیست(. بنگاه0390

دلیل ههای اخیر بکار، بر موضوعات و مسائل فناورانه متمرکز هستند. در سالوکسب

المللی، تغییرات تکنولوژیکی سریع و نیز الگوهای متغیر رقابت و تجارت بین

و  0)وزکوز است  ها افزایش قابل توجهی داشتههای استراتژیک بین بنگاهائتالف

محصول توانمند  D&Rفناوری نوپا معموالً در های زیستبنگاه(. 0112همکاران، 

ها( دانش فنی های پایدار )داروسازیکه بنگاهدر حالی 1های باالدستیهستند )فعالیت
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ها، ((. ائتالف0دستیپائینهای )فعالیت کنندسازی را عرضه میتجاری

های آشکار و حلهای مشترك، و این قبیل تنظیمات مشارکتی، راهگذاریسرمایه

ها برای خلق ارزش از طریق واضحی برای کنار هم قرار دادن این دو نوع از بنگاه

بنابراین انتخاب (. 0100)کیم،  های مکمل آنها استها و توانمندیکیب قابلیتتر

 فناوری امری بنیادین استهای جوان زیستهای مشارکتی برای شرکتاستراتژی

؛ آقاجانی و همکاران، 0390؛ جعفرنژاد و همکاران، 0391)دوستار و شکیبا جمال آباد، 

های ترین فناوریند دسترسی به تازهزمهای داروئی پایدار نیا(. و شرکت0393

، 0)دیستره و پاجاگوپاالن فناوری هستندهای جدید زیستیافته توسط شرکتتوسعه

0100 .) 

سازی مشارکتی در محیط متغیر امروزی یکی از اتخاذ استراتژی تجاری

. (010: 0111، 3)استندیگ و همکاران ها استکار بنگاهوهای حیاتی کسباستراتژی

کارگیری و افزایش سهم درآمد ناشی از به 0911ها از دهه فزاینده ایجاد ائتالف روند

تأسیس یک . باشدکارگیری آنها میهها بیانگر اهمیت فزاینده باین استراتژی در بنگاه

عنوان هبنگاه نوپا و ورود آن به ائتالف با یک بنگاه دارویی موجود به سرعت ب

خروجی . استدارویی مطرح گردیده زیست نعتسازی در صمکانیسم غالب تجاری

مورد بسیار  ،سازی در قالب عملکردعنوان استراتژی تجاری رویکرد مشارکتی به

دنبال شناسایی عوامل به این ترتیب پژوهش حاضر به. توجه قرار گرفته است 

سازی مشارکتی )ائتالف استراتژیک( در صنعت کننده عملکرد استراتژی تجاریتعیین

روز اروهای زیستی )بایوسیمیالر( کشور است. پژوهش حاضر با بررسی مقاالت بهد

های ط مبانی نظری استراتژیهای علمی معتبر دنیا به بسموجود در پایگاه

سازی کمک خواهد کرد. سپس مدل مستخرج از ادبیات پژوهش با روش تکنیک تجاری

خبره  01صنعت و خبره  01مدلسازی گروهی توسط گروه خبرگان متشکل از 

دانشگاهی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و نتایج تحت عنوان مدل نهائی در پژوهش 

 ارائه شده است.
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 تحقیق   و پیشینه مبانی نظری
ائتالف و یا شراکت استراتژیک، توافق مشارکتی است میان دو یا چند شرکت که به 

ی در ارتقاء موقعیت واسطه آن با مشارکت در منابع مادی و معنوی یکدیگر، سع

سازی (. ادبیات تجاری0390)حقیقی کفاش و همکاران،  رقابتی و عملکردی خود دارند

سازمانی های بینعنوان نتیجه کلیدی همکاری مشارکتی، تجمیع و انباشت دانش را به

های همکار ها فراتر از انتظارات اولیه شرکتاند. بسیاری از ائتالفشناسایی کرده

های غالبا ویژه بر خلق فرصت ها بهنظر واقعی ائتالفیابند و نقطهتکامل می

 .کنندعنوان منبع مهم ارزش حاصل از همکاری تأکید می غیرمنتظره و جدید، به

های زمانی، دسترسی به سرمایه، اهدافی ازقبیل کاهش هزینه، کاهش ریسک، مزیت

مالی، دسترسی به  توسعه خط محصول، دسترسی به بازارهای جدید، پخش بار

ها، دسترسی به دانش فنی، دسترسی به زیرساخت شبکه، دسترسی به شبکه فروش

برداری برداری بیشتر از زیرساخت شبکه خود و بهرهدانش فروش و بازاریابی، بهره

ها به جمله اهدافی هستند که در بررسی عملکرد ائتالف بیشتر از شبکه فروش خود از

یکی دیگر از منظرهای سنجش عملکرد  (.0100، 0وتونیو و ماری)آن شودآنها توجه می

به این  0فناورانهها از نظر عملکرد فناورانه است. متغیر عملکرد ائتالف، بررسی ائتالف

یافته در یک ائتالف به مرحله شود که آیا داروی کاندید توسعهگیری میترتیب اندازه

یر. با شرط رسیدن داروی کاندید به کند یا خبعدی در فرآیند توسعه پیشروی می

هایی از بالینی، ائتالف در صورتی موفق است که نشانههای پیشمرحله آزمایش

های بالینی پس از گذشت سه سال از زمان رسیدن داروی کاندید به فاز اول آزمایش

شرط که داروی  چنین با اینباشند. هم بالینی وجود داشتهیشرسیدن به آزمایشات پ

باشد، در صورت وجود  رسیدهاندید به فاز اول یا فاز دوم آزمایشات بالینی ک

ای از اینکه داروی کاندید در عرض پنج سال از زمان رسیدن به فاز اول یا فاز نشانه

باشد آنگاه ائتالف  های بالینی، به فاز سوم آزمایشات بالینی رسیدهدوم آزمایش

  (.0100، 3)کیم شودموفق محسوب می

هش و بررسی پیشینه مطالعات گرفته بر ادبیات پژومند صورتاساس مرور نظام بر

سازی مشارکتی، عوامل متعددی به استناد ادبیات شده در حوزه عملکرد تجاریانجام
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کننده عملکرد باشند که در ادامه به تفصیل به بیان مکانیسم عمل این توانند تعیینمی

ذکر است که ترتیب ارائه هرداخته شده است. الزم بها پعوامل و مطالعات مؤید آن

 عوامل، بیانگر اهمیت آنها نیست.  

های بین دانشمندان متعددی به تفاوت پویای مدیریت ائتالف: 0های(ها )توانمندیقابلیت

تعریف  0عنوان یک منبع مرتبه باالتراند. قابلیت ائتالف بهها اشاره کردهمنابع و قابلیت

ه اکتساب و تقلید از آن دشوار است، و پتانسیل ارتقا عملکرد پورتفوی است ک شده

های یادگیری های شرکت را داراست. این منبع مرتبه باالتر از طریق مکانیسمائتالف

برای انجام الگوهای تکراری عمل، را شود و قادر است توانایی شرکت اکتساب می

های فردی و همچنین ختار ائتالفشناسایی شرکا، شروع روابط یا تجدید سا مانند

عنوان توانند بهها افزایش دهد. نکته مهم این است که این سازوکارها میسبد ائتالف

تری از اصول سازماندهی برای تسهیل انتقال و انطباق دانش و اعمال به گستره وسیع

ربرد طریق جذب، انتشار و کا احتمال زیاد افراد داخل شرکت از افراد عمل کنند. به

 کنندهای پایدار و تکراری مشارکت میتدانش مدیریت ائتالف در الگوی فعالی

عنوان فرآیند توسعه و قابلیت مدیریت ائتالف به(. 0110، 3)هیمریسک و دایسترس

ها های رقابتی مرتبط با تعلق داشتن به یک شبکه فراگیر از مشارکتتداوم مزیت

ای، روابط، با اجزاء و عناصر ساختاری، رابطه ای ازعالوه، بر مجموعه ویژههاست. ب

خود قابل انتقال نخواهد بود و تنها توسط  ،و شناختی مبتنی است. این قابلیت

دلیل گردد. این امر ممکن است همچنین نتایج عملکرد رقابتی را بهها ایجاد میشرکت

ن برای رقبا بودن این قابلیت برای شرکت، کمیابی و تقلید و جایگزینی مشکل آخاص

در مطالعات متعددی رابطه معنادار بین (. 0100، 0)گونکالوز و گونکالوز توضیح دهد

)شی و  قابلیت پویای مدیریت ائتالف و عملکرد ائتالف مورد تأیید قرار گرفته است

 (. 0119، 0؛ کیل و سینگ0103، 2؛ هی و همکاران0100، 1همکاران

                                           
1. Capabilities 
2. higher-order 
3. Heimeriks and Duysters 
4. Goncalves & Goncalves 
5. Shi 

6. He  

7. Kale and Singh 
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سرمایه اجتماعی  و تجربه شریک خاص(:سرمایه اجتماعی )تجربه عمومی مشارکت 

های ها در تشکیل ائتالفگیری ائتالف عمل کند. شرکتعنوان محرك شکلتواند بهمی

های جستجوی شرکای منظور کاهش هزینهخود به تژیک از سرمایه اجتماعیاسترا

های جدید اقتصادی استفاده خواهند کرد. تحت شرایط عدم ائتالف و ایجاد فرصت

های اقتصادی را ها به احتمال زیاد فرصتن اطالعاتی و عقالنیت محدود، شرکتتقار

که یافتن  اند. از آنجاکنند که قبال با آنها همکاری داشتههائی تبادل میبا شرکت

گیری های منابع مکمل، فرآیند پرهزینه و وقتحق با پیکربندیشرکای واقعی و ذی

العات ارزشمندی را در اختیار شرکت قرار های پیشین، اطاست، تجربیات همکاری

ها های سودمند بالقوه برای ائتالفوجوی شرکتتوانند برای جستدهد که میمی

گذاری دانش بین اشتراكالزم به ذکر است که سرمایه اجتماعی، به  .کار بروندهب

تجربه عمومی (. 0100)شی و همکاران،  کندشرکای ائتالف را نیز تسهیل می

زاده و ابوالحسینی، )مکی های پیشین بر احتمال موفقیت ائتالف اثر مثبت داردفائتال

کند. تجربه قبلی با یابد، کاهش پیدا میکه تجربه افزایش میچنان(، که این اثر هم0390

که  «تجربه مشارکت عمومی»در مقایسه با  «تجربه شریک خاص»شرکای مشابه، 

. کندشریکی است مزایای بیشتری را فراهم میهای قبلی با هر شامل همه ائتالف

 0کریستوفرسون ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و عملکرد ائتالف در مطالعات

 نیز تأیید شده است. ( 0103) 0( و پانگارکار و وو0103)

داشت و نفعان مختلف برای نگهمالکیت عبارت است از توانایی ذی های مالکیت:رژیم

برداری از نوآوری. رژیم مالکیت خود از منافع مالی حاصل از بهرهحفظ مزایا و سهم 

های نامحسوس و دسترس حفاظت از دارائی کیبی است از ابزارهای مؤثر و درتر

توسعه. پنج  و سبب تحقیقافزایشی بهها، قابلیت سودمندی آنها، و منافع نوآوری

صریح و کدگذاری  -)ضمنی اهیت دانشمالکیت عبارتند از: مشده شناسائیمکانیسم 

 -قانون کار(، مدیریت منایع انسانی )ارتباطات -قراردادها 3IPRشده(، حفاظت نهادی )

محدودیت دسترسی(،  -محرمانگی -عدم جابجائی(، ابزارهای عملی/تکنیکی )رمز عبور

)هورملینا  توسعه محصوالت جدید -استمرار و تداوم -و زمان تأخیر )ورود به بازار

                                           
1. Christoffersen 

2. Pangarkar & Wu 
3. Intellectual Property Rights (IPR)  
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اگر شرکت خالق نوآوری، منتفع عمده و اصلی نوآوری باشد،  .(( 0110، 0ینینو پوماال

گویند و اگر خالق و ایجادکننده نوآوری عایدی می 0به این وضعیت رژیم مالکیت قوی

 3نفعان کسب کند، این امر به رژیم مالکیت ضعیفکمتری در مقایسه با سایر ذی

های قوی عموماً، دانش شخصه رژیم(. م0390)حسینیان و همکاران،  اشاره دارد

 که دانش صریح و کدگذاریدر حالی ضمنی و حفاظت قانونی و حقوقی قوی است.

های ضعیف های رژیمشده و حفاظت و حمایت ضعیف قانونی و حقوقی از مشخصه

( و نیز 0100(؛ کیم )0111) 1اینسید و روتائرمال (.0100، 0)نقشبندی و کور است

های مالکیت و عملکرد ( نیز ارتباط بین رژیم0111) 2نکارتلینگ و همکارا

 اند. سازی مشارکتی را تأیید نمودهتجاری

های مختلف گذاری دانشیادگیری: یادگیری بین شرکای ائتالف به معنی به اشتراك

ها به یکدیگر است. هرچه های تبدیل انواع دانشضمنی و آشکار در قالب چرخه

توان انتظار عملکرد در بین شرکاء ائتالف فراهم گردد، می های یادگیری بیشترزمینه

، 0)مظلومی خمسه و همکاران عنوان خروجی ائتالف داشتتر و بهتری را بهمناسب

و  مستند مدون و اطالعات به مدیران هایی ازقبیل؛ تدارك دسترسیشاخص(. 0100

حال پیشرفت  و همچنین ائتالف در های قبلیائتالف تجربه دانش فنی حاصل از

 اطالعات و ها برای تبادلو نشست هاانجمن در شرکت شرکت، مشارکت مدیران

در  توجه قابل قبلی تجربه با شرکت تجربیات ائتالف، چرخش و جابجائی مدیران

 برای های مدیریتیها و انگیزهشرکت، استفاده از مشوق های کلیدیائتالف مدیریت

 ائتالف و به خود در تن تجربه شخصیگذاش اشتراكه ب جهت مدیران تشویق

و  تماس شرکت، یادگیری شرکای ائتالف از دیگر مدیران با گذاری دانش فنیاشتراك

توانند نمایانگر درجه و میزان متغیر یادگیری در با همدیگر و ... می ارتباط مستقیم

 (. 0110)کیل و سینگ،  ها باشندائتالف

                                           
1. Hurmelinna & Puumalainen 
2. Strong Appropriability Regime 
3. Weak Appropriablity Regime 
4. Naqshbandi and Kaur 
5. Insead and Rothaermel  
6. Caerteling  
7. Mazloomi Khamseh  
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انه شرکا در حد اعتدال و میانه سبب ارتقاء طلبرفتار فرصت: طلبانهرفتار فرصت

طلبانه مفرط و بیش از اندازه موجب شود، اما رفتار فرصتعملکرد ائتالف می

 (. 0111، 0)کمپییر شودتضعیف عملکرد ائتالف می

مبنای احترام و اعتماد متقابل از طریق تشویق  ای برسرمایه رابطه ای:سرمایه رابطه

(. 0100، 0)سمباسیوان و همکاران بخشدگیری را سرعت میو تسهیل ارتباطات، یاد

همچنین تمایل و توانایی شرکا برای مشارکت در تبادل متقابل اطالعات و دانش فنی 

اند که وجود دهد. محققان اذعان کردهبرای یادگیری دوجانبه و متقابل را افزایش می

های اشتراك برقراری روال ها برایمشوق بنگاهای بین شرکای ائتالف، سرمایه رابطه

منظور تسهیل بیشتر یادگیری اطالعات خاص مورد توافق و دانش فنی در  دانش به

  . بین شرکا است

ای به ها، دانشگاهیان و متخصصان اهمیت ویژه: در مطالعه ائتالف3تناسب سازمانی

بین  1یو سازگار 0بودن توجه به ابعاد مکملسب سازمانی بین شرکای ائتالف )باتنا

بین شرکای ائتالف به عدم و یا کمبود شباهت یا  گریتکمیلاند. شرکا( داده

های شرکا اشاره دارد)جاللی، ها و قابلیتوکار اصلی و یا تواناییهمپوشانی بین کسب

های باارزش اما شریک، قابلیت کند که هر دو طرفتضمین می گریتکمیل(. 0390

ای آورند. این امر همچنین پتانسیل و توانایی بالقوهمختلفی را با خود به رابطه می

و همکاران  2کند. مووریبرای هر شرکت برای یادگیری از شریک خود ایجاد می

عبارت دیگر، همپوشانی کمتر( بین شرکای ائتالف )به گریتکمیل( دریافتند که 0992)

قان همچنین اظهار در ارتباط مثبت با یادگیری بین شرکا در سراسر ائتالف است. محق

ها تأثیر های مهم تناسب است که بر نتایج ائتالفاند که سازگاری شرکا از جنبهکرده

( نشان داد که 0991) 0گذاری مشترك، گرینگرگذارد. در مطالعه تعداد نود سرمایهمی

چگونه سازگاری شریک با موفقیت ائتالف مرتبط است. سازگاری شرکا به چند شیوه 

های ، فرهنگ سازمانی، سبک1است: استراتژی عملیاتی قرار گرفته مورد بررسی

                                           
1. Kapmeier 
2. Sambasivan  
3. Organizational Fit 
4. Complementarity 
5. Compatibility 
6. Mowery 
7. Geringer 
8. Operating Strategy 
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ها و سازگاری از نظر روال مدیریتی، ملیت و در مواردی حتی اندازه شرکت.

های بازاریابی و قابلیت پاسخگوئی سازمانی نیز ای سازمان، روتینهای وظیفهروتین

های بین آنها برای فاوتاست. سازگاری بین شرکا تلفیق ت مورد توجه قرار گرفته

شرکای با عدم  ،مجموع در. کندایجاد تبادل باز و آسان بین شرکا را تسهیل می

ای و )سرمایه رابطه 0ایهای رابطهتناسب و سازگاری، ایجاد و پرورش مکانیسم

 (.0100، 0)الوی و همکاران داننداعتماد متقابل( در ائتالف را کاری مشکل و سخت می

طور هحسب سازگاری و مکمل بودن، ب رود که تناسب برب انتظار میبه این ترتی

ای و یادگیری بین شرکا تأثیر سه مورد؛ عملکرد ائتالف، سرمایه رابطه مثبتی بر هر

( پویائی محیطی و در مطالعه ویکلند و 0119) 3بگذارد. در مطالعه لین و همکاران

های رابطه تناسب کنندهوان تعدیلعن( شناسائی و ترکیب منابع مولد به0119) 0شفرد

 اند.  شرکاء و عملکرد ائتالف شناخته شده

پویایی محیطی بیانگر درجه آشفتگی یا  پویائی محیطی، شناسائی و ترکیب منابع مولد:

بینی ویژه غیرقابل پیشگیری است. بهثباتی در محیط رقابتی و پیچیدگی تصمیمبی

لقوه موجود در منابع مکمل را افزایش خواهد بودن محیط، مشکل تحقق پتانسیل با

ها برای یافتن شرکای مناسب و تضمین داد. درمقابل در یک محیط پایدار، شرکت

شود که مکمل بودن داشت. درنتیجه استدالل می عملکرد شریک، فشار کمتری خواهند

را ثبات در مقایسه با یک محیط پویا مزایای بیشتری  منابع شرکا در یک محیط با

افزایی بین شرکای مکمل، نیازمند ها به همراه خواهد داشت. ایجاد همبرای شرکت

ثبات و همکاری در  بینی سازمانی، جریان اطالعات باهای قابل پیشحمایت روال

 (. 0119)لین و همکاران،  ها استائتالف

ها غالبا حول و حوش موضوعات و مسائل ها در ائتالفتعارض مدیریت تعارض:

های نامتقارن توسط شرکای ائتالف مربوطه و ها و مشارکتها، همکاریهمس

ها، مدیریت یکپارچه تعارضهای حاصل برای شرکای ائتالف قرار دارند. خروجی

کند، همچنین شیوه غنی های مختلفی تسریع میها را به شیوهیادگیری در ائتالف

                                           
1. Relational Mechanisms  
2. Lavie  
3. Lin  
4. Wiklund and Shepherd  
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گذاری و یادگیری اطالعات مفید و اشتراكها، کانالی را برای به ارتباطی حل تعارض

  (.0111)کیل و همکاران،  کنددانش فنی از شرکای ائتالف ایجاد می

(، ائتالف حقوق صاحبان سهام 0111) 0شناسی داس و تنگپیرو گونه: اداره ائتالف

شامل ائتالف حقوق صاحبان سهام اقلیت است و ائتالف غیرمبتنی بر حقوق صاحبان 

های قراردادی دوجانبه و جمله فعالیت همکاری تبادل سهام، ازسهام تمام ترتیبات 

سازی، صدور جانبه در توسعه، بازاریابی، تبلیغات و ترویج، تجاریقراردادهای یک

)گوپاالکریشنان و  شودمجوز لیسانس، توزیع، تحویل و ساخت را شامل می

 (. 0111، 0همکاران

بر است، بنابراین برای انتقال بدون هزینه هاگذاری دانش در ائتالفاشتراكه ب اعتماد:

)کاسیوالتیا و  باشند های اثربخشی وجود داشتهریسک دانش فنی باید مکانیسم

قبیل اعتماد، به دو دلیل  کننده ازتقویت-های اجتماعی خودمکانیسم(. 3،0101همکاران

پیشرفت ( اعتماد ممکن است با 0گذاری دانش مؤثر هستند. اشتراك در ترویج به

که ارتباطات موجود، باکیفیت و ( زمانی0عنوان ارزش درك گردد؛ و رابطه به

)نیلسون و  یابدشکنی کاهش میجایگزینی آنها مشکل باشد، احتمال نقض عهد و پیمان

 (. 0119، 0نیلسون

 کننده عملکرد ائتالف مستخرج از براساس آنچه مزبور افتاد؛ عوامل اصلی تعیین

های مالکیت، قابلیت (، رژیمگریتکمیلد از: تناسب شرکا )سازگاری و عبارتنپیشینه 

پویای مدیریت ائتالف، سرمایه اجتماعی )تجربه مشارکت عمومی، و تجربه شریک 

ای، مدیریت تعارض، اعتماد، طلبانه، سرمایه رابطهخاص(، یادگیری، رفتار فرصت

 اداره ائتالف، ترکیب منابع مولد و پویایی محیطی. 

 

 شناسی پژوهشروش
شده توسط ای ارائهمرحله جاساس رویکرد پن طور کلی طراحی تحقیق حاضر برهب

( انجام پذیرفته است. بر این اساس مراحل تحقیق عبارتند 0999کنزی و همکاران )مک

( انجام تحقیق و ساخت 0( طراحی تحقیق: تبیین مسئله و بررسی پیشینه نظری، 0از: 

                                           
1. Das & Teng 
2. Gopalakrishnan  
3. Cacciolattia  
4. Nielsen and Nielsen 
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( اعتبارسنجی تحقیق: 3های مربوطه، مفهومی و تعیین سازهمدل: تدوین چارچوب 

ها: تحلیل نتایج و تحلیل داده( تجزیه 0ها، آوری دادهاعتبارسنجی کلی تحقیق و جمع

( گزارش نتایج 1های آمار توصیفی/تحلیلی و حداقل مربعات جزئی و کمک روشبه

 قق. مراحل مزبور بههای محهای تحقیق و نگارش تحلیلبندی یافتهتحقیق: جمع

 آمده است. همچنین روش انجام هر مرحله به 0جدولصورت نسبتاً تفصیلی در 

 است.همراه خروجی مورد نظر نیز در این جدول آورده شده 

 
 حاضر تحقیق از مرحله هر یخروج و هاگام مراحل، -1جدول

 مرحله
شماره 

 گام
 خروجی روش انجام وان گامعن

(0) 
 طراحی تحقیق

 تعیین جایگاه  و هدف تحقیق مطالعات اکتشافی تبیین مسئله 0
 تعیین چارچوب مفهومی مطالعه ادبیات بررسی پیشینه 0

(0) 
انجام تحقیق و 

 ساخت مدل

3 
تبیین اجزای مختلف 

 چارچوب مفهومی
 مطالعه ادبیات

 

دل تعیین متغیرهای چارچوب مفهومی، م
-ها، منابع و روشگیری و شاخصاندازه

 هاآوری و تحلیل دادههای جمع

0 
های نهایی و تعیین مؤلفه

های ارزیابی شاخص
 هامؤلفه

 با خبرگان مصاحبه
 

 تبیین مدل تحقیق

(3) 
اعتبارسنجی 

 تحقیق

 تأیید کلیات و اجزای مدل پانل ارزیابی خبرگان اعتبارسنجی کلی تحقیق 1

 های ثانویهآوری دادهجمع پیمایش های دادهآورجمع 2

(0) 
وتحلیل تجزیه

 هاداده
 تحلیل نتایج 0

آمار تحلیلی، آمار 
توصیفی، و حداقل 

 مربعات جزئی

تحلیل اجزای چارچوب و مدل ارزیابی و 
 روابط آنها

(1) 
 گزارش تحقیق

1 
ها و ارائه بندی یافتهجمع

 پیشنهادها
 گزارش تحقیق تحلیل محقق

 

ها و سبک تحلیل در ای و از نظر ماهیت دادهژوهش حاضر از نظر هدف، توسعهپ

راهبرد این تحقیق در روش کیفی گیرد. کمی( قرار می -کیفی) 0ترکیبیگروه تحقیقات 

ها و نوع تحقیق، از لحاظ توجه به هدف مصاحبه و در روش کمی، پیمایش است. با

ترین روش است. پیمایش روشی شناسی برای تحقیق حاضر، پیمایش مناسبروش

نظر با  طریق ابزارهای سنجش، اطالعات در مورد نمونه آماری مورد است که از

تر توان نتایج آن را به جامعه بزرگآید و میدست میدقت، سرعت و کارایی زیاد به

                                           
1. Mixed method  
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گیری نظری است و نمونهدر بخش کیفی، گیری در این پژوهش روش نمونهتعمیم داد. 

های اطالعاتی علمی های منتشرشده در پایگاهاری پژوهش، کلیه پژوهشجامعه آم

شده  های تعریفباشند که برمبنای کلیدواژهمی 0101معتبر داخلی و خارجی تا سال 

ای که اشباع نظری را موجب شود، مورد پیمایش قرار منظور دستیابی به نمونهبه

منظور دستیابی به آن از بود و به اند. روایی نظری، مبنای روایی این پژوهشگرفته

کارگیری نظر متخصصان هراهکارهای مطالعه میدانی گسترده، تکثرگرایی نظری و ب

سازی تجاری های عملکرد استراتژیبینپیش عالوه سنجش اعتبار مدلهباستفاده شد. 

( صورت 0901) 0مشارکتی بیوفارما در ایران، از طریق مراحل اعتبارسنجی الوشه

 فته است. گر

بایست تعدادی حوزه تخصصی می برای داوری راجع به کلیات مدل و اجزای آن در»

یک از نها خواست تا راجع به کلیات و هرتک آمتخصصین حوزه را انتخاب و از تکاز 

تواند باشد ولی اجزای مدل، یکی از سه گزینه )بی اهمیت/ غیر کاربردی است؛ می

بایست . پس از آن می«ربردی است( را انتخاب کنندضروری نیست؛ و مهم/ بسیار کا

 ( برای هریک از موارد بهRVD) 0با استفاد از فرمول زیر، رتبه اعتبار محتوایی

 صورت جداگانه محاسبه و گزارش گردد.

2

)2(

N

Nne
CVR




 
نیز تعداد افرادی است  enکننده در پانل است و تعداد کل افراد شرکت N، که در آن 

عددی بین صفر تا یک  RVDاند. گزینه مهم/بسیار کاربردی را انتخاب نمودهکه 

بود که حداقل قابل قبول برای تأیید محتوای مدل، بسته به تعداد افراد  خواهد

بدست آمده برای  RVDکه کننده در پانل متفاوت خواهد بود. لذا در صورتیشرکت

باشد، آن جزء، تأیید محتوایی گردیده  شدههر سؤال، مساوی یا باالتر از حداقل اشاره

است. با توجه به سطح  و در غیر این صورت آن جزء از نظر محتوایی تأیید نشده

های خبرگان بدین شرح تخصص و تجربه الزم برای مشارکت در این پیمایش، ویژگی

بودن مدرك کارشناسی ارشد به باال، حداقل یک سال سابقه تحقیقات  بوده است:  دارا

انشگاهی و دارا بودن انتشارات علمی، آشنایی کامل با مبانی نظری حوزه تحقیق، و د

عنوان نفره به 31در این تحقیق، یک گروه بودن تجربه عملی در حوزه تحقیق.  دارا

                                           
1. Lawshe 
2. Content Validity Ratio (CVR) 
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های اند. گروه کانونی این تحقیق شامل مدیران ارشد شرکتگروه کانونی انتخاب شده

دارو، شرکت ا )شرکت سیناژن، آریوژن زیستداروئی تولیدکننده بیوسیمیالره

دارو دانش، شرکت پویش دارو( و خبرگان دانشگاهی در آریاتیناژن، شرکت زیست

بندی این گروه، مالك عمل قرار ویژه داروهای زیستی هستند. جمعهحوزه دارویی و ب

است. حد  ( محاسبه شدهCVRگرفته و برای هر سؤال مقدار نسبت اعتبار محتوا )

ها مطابق جدول الوشه، نصاب الزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از سازه

 باشد. می 33/1

 

 های تحقیق يافته

استراتژی  کنندهتعییناساس مفاهیم استخراجی از ادبیات پژوهش، عوامل  بر

مد استراتژی اهمراه عملکرد این استراتژی تحت عنوان پیهسازی مشارکتی بتجاری

 ( ارائه شده است. 0مودار نالب مدل مفهومی پژوهش )مزبور در ق

 
ی در صنعت داروهای مشارکت سازییتجار یاستراتژساز و پیآمد عوامل زمینه یمفهوم مدل -1نمودار 

 بايوسیمیالر

گیری بنای شکلدر ادامه جداول مربوط به مطالعات محققانی که نتایج تحقیقات آنها م

 ، آورده شده است.مدل مفهومی بوده
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 یمشارکت یسازیتجار کننده عملکردی عوامل تعیینمفهوم مدل در رهایمتغ ارتباط ديمؤ مطالعات  -0جدول 

 رابطه بین متغیرها
مطالعاتی که معناداری رابطه را 

 اند.تأيید کرده
 رابطه بین متغیرها

مطالعاتی که معناداری رابطه 
 اند.تأيید کردهرا 

 یادگیری واداره ائتالف 
؛ شی و 0111اران، کیل و همک
 0100همکاران، 

 ومدیریت تعارض 
 یادگیری

 0111کیل و همکاران، 

رفتار  واداره ائتالف 
 طلبانهفرصت

؛ هوتکر و 0111کیل و همکاران، 
 0119ملویت، 

مدیریت تعارض و 
 ایسرمایه رابطه

 0111و همکاران،  یلک

حفاظت از  وائتالف اداره 
 های فکری           دارائی

 0111کیل و همکاران، 
 وتجربه شریک خاص 

 طلبانه  رفتار فرصت
 0111لی و همکاران، 

 یادگیری وتناسب شرکا  
؛ هاریجان، 0100شی و همکاران، 

 0992؛ مووری و همکاران، 0991

عنوان قابلیت ائتالف به
متغیر میانجی تجربه 

 رد ائتالفائتالف و عملک

؛ 0110هیمریسک و دایسترز، 
؛ وست 0103ولتر و همکاران، 

؛ تورنهیل و آمیت، 0119و نول، 
0113 

ای و سرمایه رابطه
 یادگیری

؛ دایر و سینگ، 0111کیل و همکاران، 
0111 

عنوان پویائی محیطی به
کننده تناسب متغیر تعدیل

 شرکا و عملکرد ائتالف
  0100هس و روتائرمال، 

 ائتالف  و عملکرد تجربه

؛ هووانگ 0111اینسید و روتائرمال، 
؛ گوالتی و 0111و روتائرمال، 

؛ خیونگ 0100؛ کیم، 0119همکاران، 
؛ وزکوز و 0100و بهاراواج، 

  0112همکاران، 

-تجربه ائتالف و قابلیت

 های ائتالف

؛ 0111ال الهام و همکاران، 
؛ کیل و 0100شی و همکاران، 

؛ میتسوهاشی، 0119سینگ، 
0110 

های حفاظت از دارائی
 فکری و عملکرد ائتالف

؛ کیم، 0111اینسید و روتائرمال، 
 0111؛ کارتلینگ و همکاران، 0100

 اعتماد و یادگیری
؛ جیانگ 0119نیلسن و نیلسن، 

  0101و همکاران، 
-عنوان تعدیلاعتماد به

کننده تناسب شرکا با 
 یادگیری

 0100شی و همکاران، 
سرمایه اجتماعی )تجربه( 

 با عملکرد ائتالف

؛ 0103پانگارکار و وو، 
؛ لونیال 0103کریستوفرسون، 

 0101و کارتر، 

 رابطه بین متغیرها
مطالعاتی که معناداری رابطه را 

 اند.تأيید کرده
 رابطه بین متغیرها

مطالعاتی که معناداری رابطه 
 اند.را تأيید کرده

یادگیری و عملکرد 
 ائتالف

؛ کیل و 0100بندتو، موو و دی
 0110؛ لین و همکاران، 0110سینگ، 

تالف و عملکرد قابلیت ائ
 ائتالف

؛ 0103هی و همکاران، 
؛ 0100گونکاولز و گونکاولز، 

 0119یان و همکاران، 
عنوان اداره ائتالف به

گر رابطه تجربه تعدبل
 شریک خاص و عملکرد 

 0110زولو و همکاران، 
طلبانه و رفتار فرصت

 عملکرد ائتالف
؛ جاج و دوولی، 0111کمپییر، 

0112 

-صتاعتماد و رفتار فر

 طلبانه
 0112؛ جاج و دوولی، 0111کمپییر، 

تجربه با شریک خاص و 
 اعتماد  

 0101گریو و همکاران، 

تناسب شرکا و عملکرد 
 ائتالف

؛ ونگ و 0119لین و همکاران، 
 0101همکاران، 

عنوان ترکیب منابع به
-گر رابطه مکملتعدیل

 بودن و عملکرد ائتالف 
 0119ویکالند و شفرد، 

عنوان متغیر اعتماد به
میانجی بین تجربه 

شریک خاص و رفتار 
 طلبانهفرصت

 0111ال الهام و همکاران، 
عنوان متغیر یادگیری به

میانجی اعتماد و عملکرد 
 ائتالف

 0111ال الهام و همکاران، 

تجربه عمومی و تجربه 
شریک خاص ائتالف 
)سرمایه اجتماعی( و 

 یادگیری

 0100شی و همکاران، 

-لبانه بهطرفتار فرصت

عنوان میانجی اداره 
های ائتالف و حفظ دارائی
 اختصاصی شرکت  

 0111کیل و همکاران، 

تناسب شرکا و سرمایه 
 ایرابطه

 0103کریستوفرسن،  اعتماد وتجربه  0100الوی و همکاران، 

  منبع: مطالعات پژوهش حاضر
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بندی اند. جمعشده عنوان گروه کانونی انتخاب نفری به 31در این تحقیق، یک گروه 

مقدار نسبت اعتبار  ،این گروه، مالك عمل قرار گرفته و برای هر سازه مدل مفهومی

شناختی پاسخگویان به تفکیک های جمعیتویژگیاست.  ( محاسبه شدهCVRمحتوا )

سن، سطح تحصیالت، جنس، سابقه فعالیت در حوزه دارو، سابقه فعالیت در حوزه 

سازی های تجاریتحقیقاتی در موضوع استراتژیو سوابق  بیوسیمیالرها

تا  32درصد( در بازه سنی  01بدین قرار است: اکثر خبرگان )بیش از بیوسیمیالرها 

گو از درجه تحصیلی درصد از خبرگان پاسخ 13اند؛ بیش از سال قرار داشته 10

نل اند؛ تنها یک پاسخگوی زن در پادکتری )تخصصی و داروسازی( برخوردار بوده

 2درصد خبرگان در پیمایش دارای حداقل  01است؛ بیش از خبرگان حضور داشته 

درصد از خبرگان سابقة کار  02سال سابقة کار در حوزه دارویی هستند؛ بیش از 

سال را در حوزه بیوسیمیالرها داشتند؛ پانل خبرگان تحقیق، عالوه بر  01بیش از 

نامه ارای سوابق تحقیقاتی؛ اجرای پایانسابقه فعالیت عملی در زمینه بیوفارما، د

ارشد، راهنمایی رساله دکتری، کتاب، اجرای رساله دکتری، مشاوره پایان 

حد نصاب نامه/رساله،  مقاله، راهنمایی پایان نامه ارشد و طرح پژوهشی نیز بودند. 

 گونه که به پیوست آمدهها همانالزم برای نسبت اعتبار محتوا برای هریک از شاخص

باشد. بر این اساس، نتایج بدست آمده برای نسبت اعتبار محتوایی می 33/1است، 

 است.( آورده شده 3جدول )مفهومی تحقیق در  های مدلمرتبط با سازه

 
 گروهی سازیمدل تکنیک انجام نتايج -22 جدول

 سازی مشارکتین عملکرد استراتژی تجاریبیهای پیشسازه

نسبت اعتبار  سازه

 محتوا

وضعیت 

 تأيید

نسبت اعتبار  سازه

 محتوا

وضعیت 

 تأيید

 رد -0/1 سرمایه اجتماعی تأیید 20/1 تناسب شرکا

 رد -00/1 یادگیری رد 10/1 اداره ائتالف

 رد 03/1 طلبانهرفتار فرصت تأیید 2/1 ایسرمایه رابطه

 تأیید 20/1 اعتماد تأیید 0/1 ارضمدیریت تع

شناسائی و ترکیب 

 منابع مولد

 رد 0/1 پویائی محیطی رد -10/1

قابلیت پویای مدیریت  رد 1 حقوق مالکیت فکری

 ائتالف

 تأیید 20/1
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مفهومی تحقیق، عوامل تناسب  های مدلبنابراین براساس رتبه اعتبار محتوایی سازه

ت تعارض، اعتماد، و قابلیت پویای مدیریت ائتالف، ای، مدیریشرکا، سرمایه رابطه

سازی مشارکتی در صنعت داروهای زیستی های عملکرد استراتژی تجاریبینپیش

 (. 0)نمودار  کشور هستند

 کشور در صنعت بايوسیمیالر یمشارکت یسازیتجار یاستراتژ کننده و پیآمدعوامل تعیین مدل -0نمودار

  گیرینتیجهبحث و 
در  سازی مشارکتیدر این پژوهش روند قریب به سه دهه استراتژی تجاری

ای از های علمی مورد بررسی قرار گرفت. به عالوه، این پژوهش مجموعهپایگاه

های ای )مدیریت پویای قابلیت ائتالف، سرمایه اجتماعی، یادگیری، رژیمعوامل زمینه

طلبانه، اعتماد، مدیریت تعارض، مولد، اداره ائتالف، رفتار فرصت مالکیت، ترکیب منابع

های ای، تناسب شرکا و پویائی محیطی( که منجر به برقراری ائتالفسرمایه رابطه

که است. در حالی شدهاند شناسایی داروها شدهسازی زیستاستراتژیک برای تجاری

اند. کار گرفته نشدههامعیت بهای پیشین این عوامل همزمان و با این جدر پژوهش

ترین پیامدهای اتخاذ و اجرای هر استراتژی که عملکرد آن است همچنین یکی از مهم

در حال حاضر استراتژی غالب در این مطالعه مورد مداقه قرار گرفته است. 

سازی مستقل و فردی سازی در صنعت بیوسیمیالر کشور، استراتژی تجاریتجاری

ال ایرانی در حوزه ساخت داروهای بیوسیمیالر عمدتا گرایش های فعاست. شرکت

که این امر سازی محصوالتشان دارند، جهت تجاری سوی تشکیل ائتالف دراندکی به

جمله جا نیفتادن فرهنگ کار مشارکتی و ائتالف در صنعت دالیل متعددی دارد از

 تناسب شرکا

ایسرمایه رابطه  

 

 

ی عملکرداستراتژ

سازی تجاری

مشارکتی )ائتالف 

 استراتژيک(

 قابلیت پویای مدیریت ائتالف

 مدیریت تعارض

 

 اعتماد
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دارندگان هسته بیوسیمیالر کشور، عدم وجود قانون مالکیت معنوی جهت حمایت از 

اصلی در تولید محصوالت  فناوریو ایجاد حاشیه اطمینان برای دارندگان  فناوری

الزم برای  فناورانههای داخلی دارنده هسته بنیان بیوسیمیالرها. بنابراین شرکتدانش

تولید محصوالت بیوسیمیالر جهت ایجاد حاشیه اطمینان برای حفاظت از هسته دانش 

 ها وارد اشکال مشارکتی نشده و بهدهند که با دیگر شرکتیح میخود، ترج فناورانه

های شرکت سازی بپردازند. تنها در صورتی کهصورت فردی و مستقل به تجاری

تولیدکننده بیوسیمیالر بنا به دالیلی ازقبیل کمبود منابع مالی و ... مجبور به مشارکت 

 آورند. برهای استراتژیک روی میها گردند، به سمت برقراری ائتالفبا دیگر شرکت

های قابلیت پویای مدیریت ائتالف، تناسب شرکا، سرمایه ها، سازهاساس یافته

اساس رتبه اعتبار محتوایی الوشه، عوامل  ای، مدیریت تعارض و اعتماد بررابطه

شود. ایران محسوب میهای استراتژیک در صنعت بیوسیمیالر ساز ائتالفزمینه

ف نیازمند دریافت منابع و که شرکای ائتالتوان گفت در صورتیبنابراین می

آورند و در آن سمت مشارکت و تشکیل ائتالف روی میهای مکمل باشند، به دارائی

بودن منابع دنبال شریکی خواهند بود که بیشترین تناسب را از نظر مکمل هصورت ب

شرکای ائتالف، اشتراك در باشند. در بحث انتخاب  و سازگاری اهداف باهم داشته

ها و اخالقیات بسیار مهم است. وجود مبنای اخالقی مشترك، و امکان مدیریت ارزش

های استراتژیک، در بین شرکا از ها در طی زمان مشارکت در ائتالفکردن چالش

ماد مبنای اولیه برای شروع و اهمیت خاصی برخوردار است. الزم بذکر است که اعت

ای را نسبت بهم نداشته که شرکا اعتماد اولیهتالف است. تا زمانیگیری یک ائشکل

نیاز دارند، بنابراین پیشسمت برقراری و تشکیل ائتالف گام برنمیباشند، قاعدتا به 

تشکیل ائتالف و مشارکت، وجود اعتماد اولیه بین شرکای ائتالف است. در طی دوره 

وجود روابط متقابل ، لب در بین شرکاعدم رویداد تقزمانی تشکیل ائتالف در صورت 

وجود احترام متقابل بین ، شخصی و نزدیک میان شرکای ائتالف در سطوح مختلف

وجود دوستی شخصی بین شرکا ، عنوان مشخصه ائتالفهشرکا در سطوح مختلف ب

برقراری فرآیندهای داخلی )مثال بازاریابی، هماهنگی پروژه( در ، در سطوح مختلف

های منظم در وجود جلسات و مالقات، برای انجام هماهنگی با شریک سراسر سازمان

تعدیل و ، های کاری با شریک ائتالفدرون شرکت برای تطابق و سازگاری رویه
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تنظیم سیستمهای پاداش درون شرکت برای تحقق اهداف مشارکت و همکاری با 

، فانجام درست و کارآمد کار توسط کارکنان شرکای ائتال، شریک ائتالف

های مربوطه در مدیریت روزمره ارتباط و بندی خوب تمام فعالیتریزی و زمانبرنامه

برنده همکاری  -توانائی توضیح وضعیت برنده، تکالیف کاری کارکنان شرکای ائتالف

تالش شریک برای برقراری پیوند ، های معینو تشریک مساعی با شریک در موقعیت

، شده شرکت ی و درك خدمات و محصوالت ارائهای با نیازهای مشترفوری و لحظه

میزان در اختیار بودن ، تالش شریک برای درك موضع دقیق بازار شرکت

 عالت و فهای مدیریتی مهم برای موفقیت ائتالف توسط افراد شرکمهارتتخصص/

آمیز توان انتظار بروز عملکرد موفقیت، میبودن نسبت به برقراری ائتالف جدید

ذکر است که مدل خروجی پژوهش به هل ائتالف را داشت. الزم بحاصل از تشکی

سعی کرده ساختار  گیری از روش فراترکیب و تکنیک مدلسازی گروهیواسطه بهره

های آتی تواند مبنایی برای پژوهشو تقسیم مناسبی از مفاهیم را ارائه دهد که می

 گردد: اد میقرار گیرد. همچنین موارد زیر نیز برای مطالعات آتی پیشنه

مدل بدست آمده برخاسته از صنعت داروهای زیستی کشور است. پیشنهاد 

های های این پژوهش، مدل در شرکتنگر یافتهشود به واسطه ماهیت جامع و کلمی

سازی های اجرا و پیادهکار گرفته شود تا چالشهتولیدی داروهای شیمیایی نیز ب

 مدل، مورد بررسی قرار گیرد. 

سازی مشارکتی ارائه شده های بسیاری از استراتژی تجاریاینکه سازه هنظر ب

یابی معادالت شود پژوهشگران آتی با استفاده از پرسشنامه و مدلاست، پیشنهاد می

های فعال افزارهای این حوزه به ارزیابی این مدل در شرکتساختاری به کمک نرم

 . سازنده داروهای بایوسیمیالر در کشور بپردازند
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