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 کیده چ

بررس  نیا با هدف    همکار   یهاسازمان  موفقیت  و  راهبردی  شراکت  و  اتحاد  جریان  در  دانشمدیریت    ،اعتماد  رابطه  یپژوهش 

 این آماری جامعه  .باشد می  پیمایشی  –  توصیفی  ازنوع  اجرا  لحاظ  ازو    باشد می  کاربردی  نوع  از  هدف   نظر  از  تحقیق  این  .است

 تشکیل  تهران دانشگاه در مستقر فناوری و علم پارك در آپی  استارت و نوپا هایشرکت  کارشناسان و مدیران  کلیه را تحقیق

داری   محقق ساخته  پرسشنامه  شامل  اطالعات  گردآوری  ابزار  .است شرکت 140 هاآن  تعداد استعالم آخرین اساس  بر کهند  داد

از تکنیک معادالت    هادادهجهت تجزیه و تحلیل  همچنین    . واقع شده است  تائیدباشد که روایی و پایایی آن مورد  می  سؤال  20

 به  توجه  با   و  است  بوده  مثبت  متغیرها  تمامی   بین  بتا  ضرایب  نتایج نشان داد  .استفاده شد  Smart-PLS  افزارنرمساختاری و  

  تائید  مورد  پژوهشی  فرضیات  کلیه  که  داشت  بیان  توانمی  باشدمی  05.  0  از  کمتر  فرضیات  تمامی  برای  معناداری  سطوح  اینکه

انتقال دانش   اکتساب  با  شرکا  اعتماد  و بین  دارد  وجود  مثبتی  معنادار  رابطه  متغیرها  کلیه  بین  و  گرفته  قرار   شرکا   از  دانش و 

اکتساب  بین  .دارد  وجود  معناداری  رابطه و   . دارد  وجود  معناداری  رابطه  همکار  هایسازمان  موفقیت  و  شرکا  از  دانش  انتقال 

 .  کندمی گریمیانجی را همکار  هایسازمان موفقیت شرکا و اعتماد بین رابطه شرکا از دانش  و اکتساب انتقال

 

 همکار   یهاسازمان موفقیت ،راهبردی شراکت ،اتحاد جریان در دانش  ،اعتماد های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

سایر    استفاده   ،امروزه با  همکاری  موقعیت  ارتقا  جهت  به  سازمان  در  استراتژیک  اتحاد  نیست  ده یپد   ، هاشرکتاز    . جدیدی 

که    کند یم را قادر به کسب اهدافی    ها آنتبدیل شده است و    هابنگاهاستراتژیک به سنگ بنای استراتژی رقابتی اکثر    یاتحادها

لذا در این مسیر جهت دستیابی به سرآمدی    .(1398،  و همکاران  آبادمخبر یوسف  )  نداشتندتحقق    امکان   ،بدون وجود اتحاد 

به مدیریت دانش   از    .سازمانی نیاز هستسازمانی و عملکرد بهتر سازمانی  انتقال دانش یکی  اقدامات در    نیترمهماکتساب و 

در   دانش  بخش  اثر  مدیرت  )  هاسازمانراستای  همکاران  ژواست   اتحادهای در ارتباطی یها هیسرمااز   یکی  .(2012،  و 

اعتماد شرکا یک نیروی قوی   .دهدیمرا تسهیل    ها سازمانبین   دانش انتقال اشتراك و که است شرکا میان اعتماد استراتژیک

برای   رقابتی  منبع مزیت  و یک  استراتژیک    درگیر در  یهاسازمان است  در    کم  .(2015،  جیانگ باشد )یماتحاد  اعتماد  شدن 

اعتماد به عنوان رضایت یک فرد در وابستگی به گروهی    .(2011،  یک چالش جهانی و شایع است )بک من و همکاران  هاشرکت

  ، دیگر و انتظار اینکه طرف مقابل به صورت فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد و رفتار خاصی که برای اعتماد کننده مهم است 

دادخواه  انجام است  .شودیم  فیتعر  ،د  بسیار مهم  آفرین  ارزش  و  بلند مدت  تعامالت سازمانی  برای  موارد   .اعتماد  اعتماد در 

  دهد یمزیان آور را کاهش    یتضادها  ،بخشدیمرا جریان    یاشبکه  روابط  ،شودیمهمکاری    باعث  ،شودیم زیادی با ارزش تلقی  

و    شودیم مبادالتی بسیار کوتاه    روابط  ، از بین برود  هانفعیذاد در یک شرکت بین  اگر اعتم  .کندیمقراردادی را کم    ی هانهیهزو  

در جریان    دانش  ،بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه اعتماد  ؛ (2011،  وانگ)  کندیمی بیشتری ایجاد  دادرقرا  یهانهیهز

 وکار  چند واحدکسب یا دو  بین موقتی قراردادی است  ،استراتژیک اتحاد  .همکار است  یهاسازماناتحاد استراتژیک و موفقیت  

  جامعه توسعه  در مشکالت این که  ،کنندیم نرم  پنجه و دست فراوانی مشکالت با  هاسازمان  .خاص به اهدافی دستیابی برای

  ،موازی هایرقابت وجود  ، مالی  بنیه و امکانات ضعف  ،به توانی م مشکالت این ازجمله مهمترین  .دیآیم نظر به تربزرگ نیافته

 از هاسازمان  .کرد اشاره  ،نوآوری و خالقیت ضعف  ،فقدان روحیه  ،ضعف ارتباطات  ،ضعف آموزش  ،تجربه ضعف  ، هدف کردن گم

 عملکرد طریق این از و کرده بهره برداری برتر یهاسازمان مزایای  از  توانندیم   ،یاچند سازمان دو بین استراتژیک اتحاد طریق

 شده  اتحاد روابط و وظایف تحقق  در درستی سبب  هاسازمانمیان   میان اتحاداستراتژیک  در شرکا اعتماد  .بخشند بهبود را خود

را    ها سازماناعتماد بین شرکاء یک عامل ارتباطی قوی است که مبادالت دانش بین    شودیمبین شرکاء   دانش انتقال  باعث که

فعال در    ی هاسازماندانش به عنوان یک فرصت رقابتی است که    . شودیمیادگیری    یهافرصتو باعث افزایش    کندیمهدایت  

 .  مزیت رقابتی خود را توسعه دهند ، با ادغام دانش توانندیماتحاد استراتژیک 

با    .در بررسی پیشینه مطالعاتی اعتماد ضعف عمده در کمبود مطالعه نظری و تجربی عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد است

میانی و کالن    ،یم در سه سطح خردتوانمیاعتماد و نظریه های مربوط به آن را    ،مروری بر نظریه پردازی های صورت گرفته

تئوری های متفاوتی را قرار داد که هر یک از منظر و دیدگاه خاصی به    توانمی  ،طوحدر هر یک از این س  .مورد توجه قرار دهیم

عواطف و ارزش های فردی تأکید   ، سطح خرد اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می شود و بر احساسات در . اعتماد می نگرند

  با  بر اساس این دیدگاه اعتماد  . می گردد و در بررسی اعتماد تئوری های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه قرار می گیرد

ارتباط نزدگر   و  امید  ،صمیمیت  ،وفاداری  ، صداقت  ،همکاری  چون  مفاهیمی پردازانی همچون  . دیکی داردخواهی   کلمن   نظریه 

ام    ،(1994-1901)  اریکسون  ،(1926-1995) .و    (2002-1918)  بالوپیتر   . به بررسی و تحلیل    .  از منظر نظریه های خرد 

اند پرداخته  اعتماد  و سط  .مفهوم  خرد  تحلیل  اعتماد سطح  مفهوم  و  معنا  تحلیل  منظور  به  خردنگر  پردازان  مطالعه  نظریه  ح 

 .  همه این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند  . کنش را برگزیده اند
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در سطح کالن اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی  

پردازانی مانند دورکیم نظر  . مفهوم سازی می شود لوهمان و    ، فوکویاما   ، پاتنام  ، اینگلهارت  ،پارسنز  ،زیمل  ،اسپنسر  ، تونیس  ، یه 

اجتماعی جامعه بر ساخت  تاکید  با  اند  بپردازند  ،غیره سعی کرده  اجتماعی  اعتماد  پردازان سطح    .به مطالعه  نظریه  این  همه 

سطح مطالعه خود را    ،همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد  .ندتحلیل کالن را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده ا

نظریه پردازانی چون گیدنز با طرح   ، بینابین نظریه های خرد و کالن اعتماد  در  .بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند

ح تحلیل خرد و کالن و سطح  تئوری ساختار بندی هر گونه تقلیل گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و با تلفیق سط

در جوامع پیش از مدرن اعتماد از نوعی  "به عقیده گیدنز    .مطالعه ساخت و کنش به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته اند

در حالی که در عصر مدرنیته و جهان مدرن امروزی وضعیت این چنین    .پایبندی چهره دار و مبتنی بر هم حضوری بوده است

انتزاعی  اعتما  .نیست یابنده نظام های  از ماهیت رشد  ناشناس ناشی  به دیگران  اعتماد در    .باشدمید غیر شخصی  وجه عمده 

 "کندمیپایبندی بی چهره ای است که در نظام های تخصصی معنا پیدا   ،دوران مدرنیه

ای از مجموعه   دانش  .(2009،  آورند )رایالمیا دانش جدید را بدست  دهند یدانش ابزاری است که مردم با آن کنش نشان می

توان های الزم برای حل یک مسأله است لذا اگر اطالعاتی که در دست است بتواند مشکلی را حل کند میها و مهارتشناخت

رت  دانش عبا  .ضمن آنکه دانش باید امکان تبدیل به دستورالعمل اجرایی و عملی شدن را داشته باشد  .گفت دانش وجود دارد

از بهره  از داده و اطالعات در آمیخته با مهارت است  انگیزه  ،ادراکات   ،عقاید  ،ها شایستگی  ، ها گیری کامل  های درونی  تعهدات و 

شود و خود اساس و پیش برنده اقتصاد فرا صنعتی  دیدگاه و مفاهیم عرضه می  ،روابط  ، هاقضاوت  ،دانش در قالب عقاید  .انسان

ا  دانش  .است از  است  پندارها عبارت  و  و درس  ،فکار  زمانفهم  آموخته شده در طول  از  دانش فهمیده می  ،های  را  آن  و  شود 

هنگامی که دیگران دانش خود را با افراد تسهیم    . آورندخواندن و شنیدن بدست می  ،یادگیری  ،بصیرت  ، استدالل  ،طریق تجربه

،  واکر)  آیدی بوجود میشود دانش جدیدان ترکیب مییابد و هنگامی که دانش فرد با دانش دیگردانش گسترش می  ، کنندمی

  . در ارتباط متقابل قرار دارد  ،از جهان و دیگران  هاآنها و باورهای افراد و ادراك  زیرا با ارزش   ، دانش ماهیتی فردی دارد  .(2016

ساختارمند کردن   .اطالعات استتر و معنادارتر از  دانش غنی  .شودی روابط بین فردی ظاهر میدانش در بافت و زمینه  ،به عالوه

 .(37:2014،  آلن  ،پذیر است )رادینگتسخیر و تصرف دانش در ماشین دشوار و انتقال آن به سختی امکان   .دانش دشوار است

تجربیات  دانش از  سیالی  نگرش   ، هاارزش   ،مخلوط  و  موجود  برای  اطالعات  چارچوبی  که  است  یافته  نظام  کارشناسی  های 

دانش    . رودآید و بکار میدر ذهن دانشور به وجود می  ، دانش  . آیدری از تجربیات و اطالعات جدید بدست میگیارزشیابی و بهره

دانش  ذخایر  و  مدارك  در  تنها  نه  ما  سازمان  رویه  ،در  در  کاریبلکه  سازمانی  ،های  نیز مجسم    ، فرایندهای  هنجارها  و  اعمال 

 .  (2011، گاندی و همکاران) شودمی

به توفیقا ت بلند   یابی دست از است عبارت سازمان موفقیترو است سازمان هر وجودی دلیل  سازمان های هدف ها و مأ موریت

این هدف است    .هدف مهمترین عامل در موفقیت سازمانی است  .مدت و مستمرسازمان ها درایفای مأ موریت ها ومسئولیت ها

هدف را مانند جاده ای ترسیم کرد که    توانمیدر واقع    .مسیر آینده یک سازمان به چه سمت خواهد بود  کندمیکه مشخص  

یا عدم موفقیت یک سازمان می شود از مهارت های کلیدی مدیران ساز  .باعث موفقیت و  مان ها  از همین رو است که یکی 

از    .گیری مشخص کنندباید بتوانند اهداف کلی سازمان خود را به صورت شفاف و قابل اندازه  هاآن   .مهارت هدف گذاری است

مدیران ارشد سازمان ها    ،آنجا که هدف سازمان رسیدن به وضعیت مطلوبی است که یک سازمان قصد رسیدن به آن را دارد
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های استراتژی  تعیین  با  بتوانند  و   باید  مهم  این  به  رسیدن  استراتژی  این  به  دسترسی  برای  مطلوب  محیط  ایجاد  و  مناسب 

 .  موفقیت سازمانی را ممکن کنند

 

 پیشینه تحقیقات

یافته ها    .استراتژیک پرداختند  های  اتحاد  از  ناشی   دانش  های  شبکه  ( در پژوهشی به مطالعه تکامل 1398)  همکارانعبدالوند و  

بسیاری داد که    و   کاالها  توسعه  ،تحقیقات  رشد  به  رو   های  هزینه  ،المللی  بین  رقابت  توسعه  یا  مواجه  در  ها  شرکت  از  نشان 

  پیدا   سوق   استراتژیک  های  اتحاد  استراتژی  از  استفاده  سمت  به  جهانی   وکارکسب  عرصه  در  سریع  حرکت  به  نیاز  نیز  و  بازاریابی

  های  پیوند   در  . شود  نمی  نیز  ادغام   و   یکپارچگی  به  منتهی  و   بوده   ساده   معامله   یک   از  از  فراتر  استراتژیک  اتحاد   . کنند  می 

  . کنند  می   تالش  سودآور  جانبه  دو  های  پیامد   به  دستیابی   برای  یکدیگر  به  خود  های  نیرو  پیوند  با  شرکت  چند   یا  دو  استراتژیک

 تاثیرگذار   بسیار  استراتژیک  های  اتحاد   گونه  این  در  دانش  جریان  بخشی  اثر  و  گیری  شکل  بر   مختلف  منابع  تخصیص  مسئله

 . است

  سازمانی   اعتماد  میانجی   نقش  با   دانش   تسهیم  و  سازمانی   ارتباط  بین  رابطۀ  ( در پژوهشی به بررسی1397)  زندکریمیقدم پور و  

 دبیران   کلیۀ  را  حاضر  پژوهش  آماری  جامعۀ  و  است  همبستگی  -توصیفی  نوع  از  پژوهش  ینا  . مدارس پرداختند  دبیران  میان  در

  نفر   217  آماری  نمونۀ  .داد  تشکیل  نفر  500  تعداد   به  1395  تحصیلی   سال  در  بیجار  شهرستان  متوسطۀ  دوم   و   اول   دورۀ  مدارس

  طبقات   مبنای  و  شاخص  .شد  انتخاب  متناسب  حجم  با  نسبی  ایطبقه   گیرینمونه   روش  به  و  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  که  بود

 غیرمستقیم  و(  β=185/0)   مستقیم  صورت  به  سازمانی   ارتباط  که   است  آن  از  حاکی   پژوهش  نتایج   . است  بوده  زن  و  مرد  دبیران

(103/0=β  )است  تأثیرگذار  دانش  تسهیم  بر  (288/0مجموع  در=β).  مستقیم  صورت  به   سازمانی  ارتباط  (521/0=β  ) اعتماد  بر  

  تأثیرگذار  دانش  تسهیم  بر(  β=198/0)  مستقیم  صورت  به  سازمانی   اعتماد  .(β=521/0مجموع  در)  باشد می  تأثیرگذار  سازمانی

  ، میانجی  متغیر  توسط  غیرمستقیم  صورت  به  دانش  تسهیم  بر  سازمانی  ارتباط  تأثیر  همچنین  .(β=198/0مجموع   در)  است

 .  شد تبیین( β=35/0)  با  سازمانی اعتماد

( علیزاده  زاده و  به بررسی1396حسن  پژوهشی    دانشگاه   اداری  کارکنان  بین  در  دانش  مدیریت  و  سازمانی  اعتماد  رابطه  ( در 

پرداختند   کارکنان   مطالعه  مورد  آماری  جامعه  . است  همبستگی  نوع  از  ،توصیفی  تحقیق  این  انجام  برای  مناسب  روش  .ارومیه 

  از   استفاده   با   و   ها دانشکده  از  یک   هر   حجم   با   متناسب  ایطبقه  گیرینمونه  روش  به   نفر  223  ،باشد می  ارومیه  دانشگاه   اداری

  سازمانی   اعتماد  و  دانش  مدیریت:  هاینامهپرسش  از  اطالعات  گردآوری  برای  .شدند  انتخاب  نمونه  حجم  عنوانبه   کوکران  فرمول

 و  است  آمدهدستبه   883/0  و  912/0  ترتیب  به  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  با  هانامهپرسش  این  پایایی  ضرایب  .شد  استفاده

  نشان  هایافته:   . شد تحلیل چندگانه رگرسیون و  متغیره چند واریانس  تحلیل از استفاده با   و پژوهش های فرضیه   اساس بر ها داده

  های مؤلفه  ،این  بر  عالوه   . دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  ،دانش   مدیریت  ابعاد  کل  با   سازمانی   اعتماد  هایمؤلفه  بین  که  داد

  ،دانش  تسهیم  ،دانش  خلق  ابعاد  ،معناداری  و  مثبت  طوربه  تواندمی   نیز  ایمؤسسه   اعتماد  و  مدیر  به  اعتماد  ،کارکنان  بین  اعتماد

 .  کند  بینیپیش  را دانش حفظ و  دانش کاربست

پژوهشی به بررسی تاثیر1395)  همکارانمجیدی و     بدین   . دانش پرداختند  مدیریت  سیستم  موفقیت  بر   سازمانی   اعتماد   ( در 

 روش   ،شد  انجام  سرشماری  روش  به(  آماری  جامعه)  دانش  مدیریت  کاربران  و  کارشناسان  مدیران   از  نفر  75  بین  از  منظور

 از  ها  داده  وتحلیل  تجزیه  منظور  به  و  است  پرسشنامه  اطالعات  گردآوری  ابزار  و  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  این  تحقیق
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  اعتماد)  سازمانی  اعتماد  بین  که  داد  نشان  نتایج  .است  شده  استفاده PLS  افزارنرم  کمک  با  استنباطی  و  توصیفی  آمار  های  روش

 مشخص  همچنین  .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه ICT  حوزه در دانش  مدیریت  سیستم موفقیت  و(  نهادی  و عمودی  ،افقی

  با  همبستگی  ضریب  کمترین  دارای  عمودی  اعتماد  مولفه  و  همبستگی  ضریب  بیشترین  دارای  افقی  اعتماد  مولفه  که  شد

 .  است دانش  مدیریت سیستم موفقیت

پایگاه  2020)  کاراوسکیدرویانک و   ایجاد  بیان داشتند که بین  استراتژیک  اتحاد های  با عنوان نقش دانش در  پژوهشی  ( در 

  . یکی بدست می آیددانش و افزایش اندازه شرکت رابطه مثبتی وجودا دارد که این افزایش از طریق توسعه اتحاد های استراتژ

( در پژوهشی با عنوان نقش اعتماد و دانش در توسعه اتحاد های استراتژیک بیان داشت که شرکت ها در بلند  2019لیکاسو )

نمایندتوانمیمدت   کمک  سازمانی  دانش  کسب  و  همکاران  بین  سازمانی  اعتماد  افزایش  به  ادغامی  قراردادهای  انعقاد  با    . ند 

افزایش  2019)  همکارانتویالن و   ( در پژوهشی با عنوان روابط بین تسهیم دانش و اتحادهای استراتژیک بیان داشتند که با 

  .اتحاد های استراتژیک به اندازه سازمان ها نیز اضافه خواهد شد و این امر باعث کسب و تسهیم دانش سازمانی بیشتری میگردد

( در پژوهشی با عنوان نقش اعتماد و دانش در اتحاد استراتژیک و کسب مزیت رقابتی بیان داشتند 2015)  همکارانجیانگ و  

صنعت   هم  و  مشابه  های  شرکت  بین  استراتژیک  اتحادهای  جریان  در  اعتماد  طریق  از  سازمانی  دانش  سطح  افزایش  با  که 

 .  به مزیت رقابتی بلند مدت دست یافت توانمی

اعتماد را به عنوان یک قضاوت خاص درباره خصوصیات فردی یک شخص معتمد بیان کرده   (2014)  ارانهمکو    والنگراعتماد:  

شخص   ،دیدگاه آنان اعتماد انتظاری است که فرد نسبت به رفتار شخص یا گروه دیگر دارد و به این صورت است که فرد  از  .اند

 .  ع دوستانه می بیند را از نو ها آنیا گروه دیگر را دارای مزیت می داند و رفتار 

  از   آموزش  یا  تجربه  طریق  از  که  است  هامهارت  یا  و  شرح  ،اطالعات   ،حقایق  مانند  چیزی  یا  فرد  درك  یا  ،آگاهی  ،آشنایی دانش:  

  به  ؛دارد  کار  و  سر  دانش  و   اطالعات  ،داده  عنصر  سه  با  ،شناسیدانش  علم  .آیدمی  دست  به  یادگیری  یا  کشف  ،ادراك  طریق

 .  (2009، لی ) پردازدمی اطالعات و  داده یعنی  ،آن سازنده عناصر و  دانش پیرامون بررسی و بحث به شناسی دانش ، دیگر عبارت

منابع خویش را در راستای تعقیب اهداف   ، منظور از اتحاد راهبردی توافقی است که طی آن دو یا چند شرکتشراکت راهبردی: 

از توان مال علمی و عملی خود را برای به دست آوردن سود بیشتر به اشتراك   ،ی خاص به اشتراك گذاشته و تمام یا بخشی 

گذاری و مانند آن  سرمایه  ، لیسانس  ،توزیع کنندگی   ، نمایندگی  ، رو قراردادهایی چون قراردادهای اعطای عاملیتازاین  .گذارند می

 .  (1396، حقیقی)  بگیرند های فوق جای بندیتواند در دسته از مواردی هستند که می

  هایسازمانبه فرایندی اطالق میگردد که شرکت ها جهت افزایش بهره وری و سوداوری بیشتر با  :  همکار  هایسازمانموفقیت  

 .  (1397، ترکی نژاد و همکاران) نمایند متحد شده و یک هم افزایی ایجاد می  ، همکار

 

 مدل مفهومی تحقیق   

مختلف مقش مهمی در موفقیت   ی هاشرکتصورت گرفته در ادبیات پژوهشی مشخص شد که اتحاد بین  ی هایبررسبا توجه به 

دارد که الزمه این امر توجه به اعتماد سازی و به اشتراك گذاری دانش جهت افزایش اتحاد و شراکت راهبردی است که   ها آن 

امر   بین    تواندیماین  افزایش همکاری  باعث  نهایت  توسعه  نوپ   ی هاشرکتدر  و  رشد  روند  و  گردد  و    ها آنا  شود  تسهیل  نیز 

بین   استراتژیک  اتحاد  با    ها آننوپا    یهاشرکتهمچنین  مقابله  در  باعث    توانمندتر  تواند یم  تربزرگ  یهاشرکتدر  و  نموده 

 .  شرح زیر است به رهایمتغنوپا شود و روابط بین  یهاشرکتو در نهایت بقا و سودآوری   هاآنافزایش میزان رقابت پذیری 
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 نگارنده(پژوهش )مدل مفهومی    -1شکل  

شودیم انیب صهالخ مرتبط با موضوع پژوهش به صورت یهاو پژوهش قاتیتحق  ،بخش از پژوهش نیدر ا  

 

شناسی پژوهشروش  

  . انجام شد همکار   یهاسازمان ت یو موفق یاتحاد و شراکت راهبرد انیدانش در جر ، رابطه اعتماد پژوهش حاضر با هدف بررسی 

 .  باشدپیمایشی می –نوع توصیفی  از روش اجرااز لحاظ باشد و ز نظر هدف از نوع کاربردی میاین تحقیق ا

نوپا و استارت آپی در پارك علم و فناوری مستقر در دانشگاه    هایشرکتجامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان  

دادند تشکیل  تعداد    تهران  استعالم  آخرین  اساس  بر  است  140  هاآن که  تصادفی    .شرکت  روش  از  گیری  نمونه  برای  محقق 

  ، سال  1بدینترتیب که کل این شرکتها از نظر میزان سابقه فعالیت به به چهار خوشه سابقه فعالیت زیر    ، خوشه ای استفاده شد

سال تقسیم بندی شده و سپس از هر    5و سابقه فعالیت باالی    سال   5تا    3سابقه فعالیت بین    ، سال  3تا    1سابقه فعالیت بین  

شرکت مبنا قرار گرفتند که از هریک از آنان یک مدیر و    40بنابراین    .شرکت مد نظر قرار میگیرند  10یک از خوشه ها تعداد  

 .  بود  نفر 140بنابراین تعداد نمونه آماری  ،دو کارشناس به عنوان نمونه آماری مبنای محقق قرار گرفته

به فرضیهبا   نمون  ، های مطرح شدهتوجه  و حجم  پژوهش حاضر  مفهومی  دادهج  اندك   همدل  تحلیل  و  تجزیه  از روش  هت  ها 

یل متعددی  الپژوهشگران د  .ستفاده شدا  SmartPLS  افزارنرمجزئی و    حداقل مربعات  کردی با رو(  SEM)  یساختارت  المعاد

دلیل    .های با حجم کوچک استبرتری این روش برای نمونه  ، دلیل  ن یترمهم  . انداس ذکر نموده  آل را برای استفاده از روش پی  

ها با آن سروکار دارند و در نهایت دلیل آخر استفاده از روش  های غیر نرمال است که پژوهشگران در برخی پژوهشبعدی داده

  مرحله   سه  کردن  طی  از  بعد   آماری  هدر واقع در این روش پیچید  .گیری سازنده استهای اندازهبا مدلروبرو نشدن    ،اس  آلپی  

و برازش  ،مکنون یرهایمتغ نیروابط ب یازش مدل ساختاربر  ،ت و متغیر مکنوناالروابط بین سؤ یریگمدل اندازه شبراز  :شامل

 .  م یکن یمطرح شده را بررس یهاهیبود تا فرض  میقادر خواه ، یمدل کل 
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گیری پرسشنامه به منظور تعیین روایی ابزار اندازه  .شد   تائیدها با استفاده از نظر متخصصان  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

ت پژوهش در اختیار اساتید و صاحبنظران  البه انضمام اهداف و سؤا  هاآنهای پژوهش به همراه تعریف مفهومی متغیرها و ابعاد  

ابعاد ذکر شده    آن  نظر  به  که  را  عباراتی  شد  خواسته  هاآن   از  که  بود  شکل  این  به  کار  هنحو  .قرار گرفت  مدیریت  هرشت با  ها 

نمایند مشخص  را  ندارد  کسب    ،همخوانی  و  الزم  تغییرات  انجام  از  بعد  اصسپس  محتوای  الحنظرات  روایی  صحت  اساتید  ی 

هایی که در این پژوهش مطرح  ها و با توجه ماهیت و نوع فرضیهجهت تجزیه و تحلیل داده  .قرار گرفت  تائیدها مورد  پرسشنامه

است مداز    ،شده  معادروش  نرماللسازی  و  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  با  ساختاری  نمودیم  SmartPLS  افزارت    . استفاده 

 . ها حساس نیستاین روش آماری نسبت به غیر نرمال داده ، های این پژوهش نرمال بودند داده

اختیار   در  نهایی  پرسشنامه  تحقیق  این  اماری   30در  نمونه  از  داده  نفر  برای   . شد  قرار  کرونباخ  آلفای  مقادیر  زیر  جدول  در 

 .  باشدمیاست که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار  . پرسشنامه مورد استفاده به تفکیک آورده شد

 آلفای کرونباخ   -1جدول  

 آلفای کرونباخ  سئواالت ابعاد 

 76. 0 4-1 اعتماد شرکا 

 82. 0 8-5 اکتساب دانش

 75. 0 13-9 انتقال دانش 

 79. 0 20-14 همکار   هایسازمانموفقیت 

 78. 0 . . .  . . . . .  پایایی کل 

 

 

 ی تحقیقهایافته

معادز مدل  از  که  استفاده  المانی  ساختاری  مدل    ،شودیمت  سؤا)  یریگاندازهباید  بین  مکنونالروابط  متغیر  و  مدل    ،(ت 

مکنون)  یساختار متغیرهای  بین  و    (روابط  آزمون  با  تائیدو مدل کلی  اطمینان  با  را  آمده  به دست  نتایج  بتوان  تا  به    ال شود 

ریب پایایی ترکیبی  ض ،از معیارهای ضریب آلفای کرونباخ ،گیریبودن مدل اندازه  مناسب بررسی جهت .داد  تعمیم آماری هجامع

معیار ماتر  AVE  و  و  سیروش  )  فورنل  است  (1981الکر  شده  مقدار  .استفاده  و  عاملی  بار  بین  رض  مقادیر  تی    سؤاالت یب 

مکنون مربوط به خود را نشان    ریهر سؤال با متغ  نیروابط بمعناداری    .بود  96/1و    0/ 4  ر ازت متغیرهای مکنون به ترتیب بیش

 .  دهدیم
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 پژوهش  یمدل کل  یجزئ  یمعادالت ساختار  -2شکل  

 

 روایی و پایایی متغیرها   یها شاخصمقادیر بارهای عاملی استاندارد شده و    -2جدول  

پایایی  بارعاملی  گویه ها

 ترکیبی

متوسط واریانس استخراج 

 شده

1گویه   0. 7327 0 .8954  

 

 

0 .5882  
 

2گویه   0. 7502 

3گویه   0. 8148 

4گویه   0. 6973 

5گویه   0. 7094 0 .9233 0 .6232 

6گویه   0. 6482 

7گویه   0. 7202 

8گویه   0. 6647 

9گویه   0. 6924 0 .8912 0 .7121 

10گویه   0. 7652 
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  ی باال   ،دوم  و  اول  ههای مرتبمقدار ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه   ،دهد یمنشان    باالجدول    یهاداده

 میانگین واریانس به اشتراكبرای بررسی روایی همگرا از    .دهد یم  نشان  را   مدل  بودن  مناسب  پایایی   و   باشد یم  7/0  مرزی  حد

نشان از کافی بودن و مناسب بودن این   5/0  المقدار با   .های خود استفاده شداخصن هر متغیر مکنون با ش( بیAVEگذاشته )

جدول ذیل نشان می دهد که سازه ها کامال ً از هم جدا می باشند یعنی مقادیر قطراصلی برای هر متغیر پنهان از   .معیار است

 . همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است

 شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا   -3جدول  

 ردیف  متغیرها  1 2 3 4
 

 1 اعتماد شرکا  1  
 

 2 اکتساب دانش 5271/0 1 
 

 3 انتقال دانش  6470/0 7712/0 1

 4 همکار   هایسازمانموفقیت  5512/0 8600/0 7666/0 1

 

جهت بررسی    . باشدیم  5/0  الیو دوم مناسب و با   اول  ههای مرتببرای تمامی سازه  AVE مقدار  شودیم حظه  مالهمانگونه که  

متغیرهای مکنون در   AVE مقدار جذر  .استفاده شد  ،شده است  ( ابداع1981الرکر )روایی واگرا از ماتریسی که توسط فورنل و  

گفت    توانیمبنابراین    ؛های ماتریس میزان همبستگی بین متغیرهای مکنون استقطر اصلی این ماتریس قرار دارد و سایر خانه

  ، به عبارت دیگر  ؛های دیگرت مربوط به خودشان تعامل دارند تا با سازه البیشتر با سؤامتغیرهای مکنون    ،که در مدل پژوهش

 .  دهدیماین جدول مطلوبیت روایی واگرای مدل را نشان  

11گویه   0. 8133 

12گویه   0. 7262 

13گویه   0. 7544 

14گویه   0. 8192 0 .9413 0 .7812 

15گویه   0. 7931 

16گویه   0. 7520 

17گویه   0. 7530 

18گویه   0. 5853 

19گویه   0. 9104 

20گویه   0. 8979 
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 مربوط به نیکویی برازش مدل   ی هاآماره  -4جدول  

برازش  نتیجه

 مدل

مقادیر بدست  

 آمده 

استاندارد  

 شاخص

 های برازششاخص

 مربع بر درجه آزادی -تقسیم کای x≤3 4/2 خوب  برازش

 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  x≤08/0 06/0 خوب  برازش

 شاخص نیکویی برازش x≥9/0 93/0 خوب  برازش

 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده x≥9/0 91/0 خوب  برازش

 یاسه یمقاشاخص برازش  x≥9/0 91/0 خوب  برازش

 شاخص برازش افزایشی  x≥9/0 92/0 خوب  برازش

 شاخص برازش نرم  x≥9/0 90/0 خوب  برازش

 شاخص برازش غیر نرم x≥9/0 93/0 خوب  برازش

 ضریب تعیین  ≥67/0 76/0 برازش خوب 

 

  25.  0  ، 01.  0  و با توجه به سه مقدار  76.  0مقدار اشتراکی برابراست با    نیهمچن  . به دست آمده است2R   نییتعمقادیر ضریب  

 GOF برای  65.  0مقدار  حاصل شدن    ،معرفی شده است GOF متوسط و قوی برای  ،که به عنوان مقادیر ضعیف  36.  0و  

نشان از   ،بدست آمده   36.  0بزرگتر از   GOF از آنجایی که مقدار محاسبه شده  .نشان از برازش قوی کلی مدل پژوهش دارد

جهت   به . باشدمی  تائیدگفت برازش کلی مدل پژوهش بسیار مناسب و مورد  توانمیبنابراین  ؛ برازش مناسب مدل پژوهش دارد

 .  باال در جدول زیر نیز آورده شده است 1-4خروجی محاسبه شده در شکل  اعداد ،سهولت استفاده

 ضرایب مسیر مدل   -5جدول  

سطح   (βضریب ) فرضیات

 معناداری 

وضعیت 

 فرضیه

 تائید  000. 0 541. 0 .  دارد وجود معناداری رابطه شرکا از  دانش اکتساب و شرکا  اعتماد بین

 تائید  000. 0 347. 0 .  دارد وجود معناداری رابطه شرکا به  دانش  انتقال و شرکا  اعتماد بین

 رابطه   همکار  هایسازمان  موفقیت  و   شرکا   از  دانش   اکتساب  بین

 .  دارد وجود معناداری

 تائید  000. 0 884. 0

 معناداری   رابطه  همکار  هایسازمان  موفقیت  و   شرکا   به  دانش   انتقال  بین

 . دارد وجود

 تائید  000. 0 937. 0

و   اعتماد   بین  رابطه  شرکا   از  دانش   اکتساب   هایسازمان  موفقیت  شرکا 

 .  کند می  گریمیانجی را همکار

 تائید  000. 0 259. 0

و   اعتماد  بین  رابطه  شرکا   به  دانش  انتقال   هایسازمان  موفقیت  شرکا 

 .  کند می  گریمیانجی را همکار

 تائید  000. 0 324. 0
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 بر روی اکتساب  541.  0بیان داشت که متغیر اعتماد به شرکاء با ضریب    توانمیبا توجه به ضرایب بدست آمده از تحلیل داده  

  اکتساب  .شرکا موثر بوده است به  دانش بر روی انتقال 347.  0شرکا تاثیثر گذاشته است و متغیر اعتماد شرکا با ضریب  از دانش

.  0شرکا نیز با ضریب  به  دانش انتقال  ،همکار تاثیر داشته است های سازمان بر روی موفقیت 844. 0شرکا نیز با ضریب  از دانش

موفقیت  937 روی  بوده  هایسازمان  بر  موثر  و  اعتماد  بین  رابطه  شرکا  از  دانش  اکتساب  نیهمچن  ،همکار   موفقیت  شرکا 

  اعتماد  بین رابطه شرکا به  دانش  مشخص شد که انتقالکند و در نهایت می  گریمیانجی 259.  0را به میزان  همکار  هایسازمان

 . کندمی گریمیانجی 324. 0را به میزان  همکار های سازمان موفقیت  شرکا و

  

 گیری بحث و نتیجه

فوق    وجود  معناداری  رابطه  شرکا  از  دانش  اکتساب  و  شرکا   اعتماد  بین فرضیه  و  با    نیا  .ردی گیم  تائیددارد    ی هاافتهی نتایج 

بیان داشت که   توانیم  هاافته یتببین این    در  .همسو است و همخوانی دارد  (2019)  کاسویل و  (  2020)  یکاراوسک  و  درویانک

 و   بازار  سهم  بهبود  برای  ها سازمان  رقابت  مدار  اقتصاددانش  ظهور  و  گرایی  مشتری  سازی  جهانی  مانند   عواوملی  بروز  با  امروزه

  مبدل   تشکیالتی  به  ها سازمان  که  نیست  الزامی  دیگر  شرایط  دراین  است  شده   ازپیش  ترفشردهبسیار    رقابتی  برتری  به  دستیابی

  کنندگان   نیتأم  به  خود  یها تیفعال  واگذاری  با  توانندیم  هاسازمان  اشندب  داشته  خود  دراستخدام  را  افراد  تعدادزیادی  که  شوند

  شرایط   دراین  اندافتهی  تیمأمور  خاطرآنها  به  که  نمایند  تمرکز  هایی  برفعالیت  تنها  و  کنند  پیدا  دست  قبولی  قابل  نتایج  به  بیرونی

  مطرح   ها سازمان  برای  ناپذیر  اجتناب  استراتژی  یک   و   اجرایی  ضرورتی  بعنوان  سازمان   یها تیفعال  سپاری   برون  که  است

  سازمان   داخل  هایبرنامه  پیشبرد   برای  سازمان  از  خارج  متخصصین  دانش  از  استفاده  معنای  به  دانش  برونسپاری  .گرددیم

  فراخوانده  نظر  مورد  حوزه  متخصصین  ،آموزشی  هایبرنامه  محتوای  تهیه  برای  دانش  سپاری  برون  در  مثال  عنوان  به  .باشدمی

 دوره   محتوای  و  دوره  محتوای  منابع  دامنه  موردنظر  معیارهای  کسب  از  پس  و  شودمی  برگزار  ای مصاحبه  هاآن   بین  در  و  شودمی

 .  نماید کمک سازمانی  عملکرد بهبود به تواند یم  امر این که شودمی  تدوین

تویالن    ی هاافتهینتایج با    نی ا  . ردیگیم  تائید و فرضیه فوق    دارد  وجود  معناداری  رابطه  شرکا  به  دانش   انتقال   و   شرکا   اعتماد   بین

  دانایی  عصر  بیان داشت که  توانیم  ها افتهی در تببین این    .( همسو است و همخوانی دارد2015همکاران )( و جیانگ و  2019)

  مسائل   به  نسبت  مدیریتی  متفاوت  رویکرد  نیازمند  ،شودمی  محسوب  هاسازمان  سرمایه  مهمترین  بسان  ،دانش  آن  در  که  محور

  مدیریت   کاربرد  روزافزون  یافتن   اهمیت  موجب  دانشی   کارهای   به   ها سازمان  های فعالیت  ماهیت  تغییر   .است  کارکنان   و   سازمان

  در   دانش  بکارگیری  و  تبادل  ،نشر  ،تولید  میزان  مستمری  شکل  به  موفق  یهاسازمان  رو  این  از  .است  شده  هاسازمان  در  دانش

  نیل   راهکارهای  بتوانند  طریق  این  از  تا  دهندمی  قرار  ازریابی  مورد  و  گیریاندازه  ،مختلف  هایروش  وسیلهبه  را  خود  کارکنان  بین

  ی هادانش  انواع  از  استفاده  معنای  به  دانش   ترکیب  که  داشت  بیان  توانیم  خصوص  این  در  . کنند  کسب  را  سازمانی  اهداف   به

  خالقیت  تا   شد  خواهد  باعث  امر  این  که  دهند  قرار  استفاده  مورد  باید  خود  کاری  موقعیت  به  توجه  با   کارکنان  که  است  ضمنی

 .  دهند  بهبود را سازمانی  عملکرد و  شده بیشتر امرو انجام  در کارکنان

نتایج با    ن یا  .ردیگیم  تائید دارد و فرضیه فوق    وجود  معناداری  رابطه  همکار   ی هاسازمان  موفقیت  و  شرکا  از  دانش   اکتساب  بین

و    یهاافتهی )عبدالوند  و  1398همکاران  زاده  دارد  (1396)  زادهیعل( و حسن  و همخوانی  است  این    .همسو  تببین    ها افته یدر 

 و   یادگیری  بهبود  ،منابع  به  دستیابی   برای  هاشرکت   تصمیمات  ترینمهم  از  یکی  استراتژیک دانش  بیان داشت که اتحاد  توانیم

  سطح   در  اتحاد  این   اوقات  گاهی   .است  مختلف  هایزمینه   در  یکدیگر  با  مشارکت  طریق  از  بیشتر  رقابت  مزیت  کسب  نهایت  در
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  از  شانمنافع بیشتر  و ندارند هم به نسبت  زیادی تعهد شرکت دو  حالت  این در  که گیردمی شکل کوتاهی   زمان مدت  در  و  پایین

  اکثر   در  و   شوند می  متحد  هم   با   باالیی  سطح  در  شرکت  دو  که  کند می  حکم  طوری  شرایط  اوقات  برخی  ،مقابل   در   .است  جدا  هم

 گسیخته  افسار  آن  در  رقابت  که   امروز  رقابتی   محیط  در  .کندمی  پیدا  تغییر  نیز  شرکت   نام   حتی   و   کرده   پیدا  اشتراك  مسائل

  و   یابند  دست  خود  موردنظر  استراتژیک  اهداف  به  خود  منابع  بر  تکیه  با  تنها  و  انفرادی  صورت  به  که  نیستند  قادر  هاسازمان  است

  مهمی  ابزار  به  که  است  استراتژیک  اتحاد  ،هایهمکار  این  از  نوع  کی  . کنند  مشارکت  دیگر  یهاسازمان  و  ها شرکت  با   ناچارند 

  الزامات  و   شرکت  موجود  منابع  بین  شکاف  و   است  شده   تبدیل  سازمان   رقابت   توانایی  بهبود  جهت  وکارکسب  مدیریت  برای

 تغییر  و  یادگیری  ترویج  و  هم افزایی  ایجاد  توسط  بیرونی  منابع  به  هاسازمان  دسترسی  ارائه  با  و  کندیم  پر  آن را  آینده  موردنیاز

 .  دهدیم افزایش را هاسازمان جویی رقابت ،سریع

نتایج با    نیا  .ردیگیم  تائیددارد و فرضیه فوق    وجود  معناداری  رابطه  همکار  یهاسازمان  موفقیت  و  شرکا  به  دانش  انتقال  بین

و    ی هاافتهی این    .همسو است و همخوانی دارد  (2020)  یکاراوسک  و   درویانک ( و  1395همکاران )مجیدی  تببین    ها افتهی در 

پیاده  توانیم که  داشت  دانش  اجرای  و  سازیبیان  مدیریت    روشی  به  سازمان  مختلف  هایبخش  همکاری  مستلزم  استراتژی 

  سازمان  هایبخش  تمامی  حرکت  از  نهایت  در  تا  باشند  برخوردار  یکدیگر  تقویت  توان  از  باید   استراتژیک   هایاولویت   .است  نوین

  بهترین   .کنند  حرکت  یکدیگر  مخالف  جهت  در  نباید  استراتژیک  هایاولویت  کم   دست  .شود  حاصل   اطمینان  واحد  مسیری  در

 ارائه  ،این  برعالوه  .هستند  آینده  در  شرکت  توسط  ارزش  خلق  چگونگی  خصوص  در  واحدی  داستان  راوی   استراتژیک  هایاولویت 

  توجهی قابل  اهمیت  از  استراتژی  اجرای  مسیر  از  مهمی  بخش  عنوانبه  تعارضات  مدیریت  نحوه  خصوص  در  شفاف   دستورالعملی

 اجرای   چگونگی  به  کمی  توجه  معموالً  اما  کنندمی  تمرکز  استراتژی  تدوین  نحوه  بر  اغلب  اجرایی  ارشد  مدیران  .است  برخوردار

 از   ایمجموعه  قالب  در  باید  استراتژیک  یک   ،صحیح  مسیر  در  مذکور  هایفعالیت  هدایت  برای  . دارند  پیچیده  هایسازمان  در  آن

 رایج   ابزاری  استراتژیک  هایاولویت  .باشد  برخوردار  بیشتر  جه  هر  سازگاری  و  تطبیق  برای  الزم  فضای  از  و  شود  تفسیر  اصول

 چند  از  پیروی  با  توانمی  .کنندنمی  عمل  مؤثر  کافی  اندازه  به  اهداف   این  موارد  اغلب  در  اما  هستند   استراتژی  سازیپیاده  برای

 .  کرد اجرا و درك را نظر مورد استراتژیک ، ساده و شفاف دستورالعمل

و   اعتماد   بین  رابطه  شرکا   از  دانش   اکتساب فوق    کندیم  گریمیانجی  را  همکار  یهاسازمان  موفقیت  شرکا  فرضیه    تائید و 

در تببین این    .( همسو است و همخوانی دارد2019)  کاسوی لو  (  2020)  یکاراوسک  و   درویانک  ی هاافتهی نتایج با    نیا  . ردیگیم

بیشتر  توانیم  هاافتهی که  داشت    پرسش   دو  این  به  ،اند شده  منتشر  استراتژیک  اتحادهای  زمینه   در  که  هاییپژوهش  بیان 

  قرار   تحلیل  و  تجزیه  مورد  هاداده  و  ارقام  و  آمار  با  را  استراتژیک  اتحادهای  کیستی  و  چیستی  تا  اندکرده  تالش  و  اندپرداخته 

 تحقیقاتی   پیشینه  و  است  گرفته  قرار  محققان  توجه  مورد  کمتر  که  است  چگونگی  یا  سوم  پرسش   ، کار  سخت  بخش   .بدهند 

  سازمانی   ساختار  طراحی  و  سازماندهی   در  که   پردازدمی  مسائلی  همه  به  چگونگی   پرسش   . ندارد  هم   اییافتهنظام  و  منسجم

  اتحادهای   موفقیتعدم  اصلی  دالیل   از  یکی   سازمانی   های آشفتگی  و  ناکارآمد   ساختارهای  .آیندمی  پدید  استراتژیک  اتحادهای

  سازی  زمینه  به  وکارکسب  عمر  چرخه  از  مرحله  هر   در  تا   است  الزم  نیبنابرا  ؛آیند می  شمار  به  است  نوچا  ی هاشرکت   استراتژیک

 . شود توجه اقتضایی صورت به استراتژیک اتحاد

  . ردیگیم  تائید و فرضیه فوق    کندیم  گریمیانجی  را  همکار   یهاسازمان  موفقیت  شرکا و   اعتماد  بین  رابطه  شرکا   به  دانش   انتقال

با    نیا این    .همسو است و همخوانی دارد  (2019)  کاسویلو  (  2020)  یکاراوسک  و   درویانک  ی هاافتهی نتایج  تببین    هاافتهیدر 

گیرند و چه موانع و عوامل  ها با رقبای خود تصمیم به اتحاد میعنایت به این موضوع که چگونه سازمان  بیان داشت که   توانیم
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سازه اتحاد    ،از این رو  .ستشماری بوده ا مورد توجه محققان بی  راًیاخ ای است که  حیطه   ،وجود دارد  هاآن ای بر سر راه  بازدارنده

تواند مسیر جدیدی برای مطالعه و تحقیق پژوهشگران می  ،شوداستراتژیک که موضوع جدیدی در ادبیات سازمان محسوب می

اند و  تمایل زیادی به اتحاد از خود نشان داده  در دید کالن   های متعددیو سازمان  در نگاه خرد  وکارهاکسب   راًیاخ  .وجود آوردبه

محیط رقابتی امروز    در  .امر مزید بر علت شده است تا پژوهشگران بیش از پیش به مطالعه در این حیطه تمایل پیدا کنند این  

صورت انفرادی و تنها با تکیه بر منابع خود به اهداف استراتژیک ها قادر نیستند بهسازمان ،که رقابت در آن افسار گسیخته است

ناچار و  یابند  دست  خود  نظر  شرکتمورد  با  سازمانند  و  کنندها  مشارکت  دیگر  همکاری  . های  این  از  نوع  اتحاد    ،ها یک 

وکار برای بهبود توانایی رقابت سازمان تبدیل شده و شکاف بین منابع  استراتژیک است که به ابزار مهمی برای مدیریت کسب

افزایی و ترویج  ها به منابع بیرونی ایجاد همسازمان  کند و با ارائه دسترسیموجود شرکت و الزامات موردنیاز آینده آن را پر می

حاکی از آن است که شرکتها بدون همکاریهای الزم   هایبررس  .دهدها را افزایش میجویی سازمانرقابت ،یادگیری و تغییر سریع

اتحادهای  در  به شرکت  ناگزیر  و  نخواهندشد  یکم موفق  و  بیست  رقابت قرن  از  پر  دنیایی    . استراتژیک هستند  با همدیگر در 

برای ایجاد    .شودیم ولی باعث ایجاد رقیب در بلندمدت    سازدیماتحادهای استراتژیک دستیابی به اهداف استراتژیک را تسهیل  

  تر مهم  .یک اتحاد باید چند مرحله منطقی را پشت سر گذاشت و در هر مرحله به مواردی توجه کرد تا اتحاد موفقیت آمیز باشد

  یهاسمیمکانمدیریت و اداره اتحاد است که باید باعث بهبود عملکرد اتحاد شود تا شرکا اتحاد را حفظ کنند    ، از ایجاد اتحاد 

انتقال ناخواسته دانش رقابتی به شرکا در اتحاد است   ،اتحادها  یهابیع  ن یترمهماز  یکی  . موجود برای مدیریت اتحاد ذکر شدند

برشمرده شدند    ییهاسمیمکان اً به رقبای آن سازمان تبدیل شوند برای محافظت از این دانش رقابتی  بعد  هاآن  شودیمکه باعث  

تعهد و اعتماد دو عامل اصلی در موفقیت یا شکست اتحادها هستند و نشان داده شد که چگونه بر    درنهایت  . که بسیار موثرند

روح باشد بازهم کامل نیست و این اهمیت و اعتماد و لزوم  عملکرد اتحاد موثرند و هرچقدر هم که یک قرارداد مفصل و مش

 .  رساندیمرا  هاآن توجه 
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