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 چکیده
 دارائیهای خلق و مشتتهود غیر منابع بهو ... ی و جهانی از منابع مشتتهود مانند ن،ت، مندن لگذشتته مبنای راابت در ااتاتتاد م  دو دههطی 

و  تغییر یافته استتت. اما فرایند تولید محاتتو و  فرآیندمننوی، توستتنه  مالکیت ثبت تحقیقات، انجام در توانمندی مانند دانش بر مبتنی

های علمی متنوع تری را در بر گرفته است که هیچ سازمانی نمی تواند به  وببکارگیری دانش و تکنولوژی هر روز پیچیده تر شتده و اارا 

جهت ایجاد در تنهتائی تمتام منابع و اابلیتهای مورد نیاز را در المرو ستتتازمان خود تامیی نماید. در نتیجه ستتتازمانها تمام منابع خود را   

روابط استراتژیک با سازمانهای دیگر به کسب و مبادله دانش با آنها  توانمندیهای ویژه در حوزه های خاصتی به کار گرفته و از طریق توسنه 

 ،دانش انتقا  توانایی تندیلگری نقش در اتحادهای استتتتراتژیک با دانشو خلق  . در ایی مطالنه مد  م،هومی نحوه انتقا ندمی پردازد

دیی منظور در ابتدا به طور مختاتتر شتتده استتت. ب اعتماد مورد بررستتی ارار داده و ملی فرهنگی های ت،اوت دانش، شتتباهت و همانندی

 و لیم فرهنگی های ت،اوت دانش، شباهت و همانندی دانش، انتقا  های استراتژیک، سپس انتقا  دانش، خلق و ایجاد دانش،  تواناییاتحاد

 هایتا مد  م،هومی ارائه شده است.اعتماد تشریح شده و ن

 
 های استراتژیکائتالف ،دانش خلق ،دانش انتقا  کلمات کلیدی:
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 مقدمه .1

 خلق و مشهود غیر منابع به …گذشته مبنای راابت در ااتااد ملی و جهانی از منابع مشهود مانند ن،ت، مندن و  دو دههطی 

ما مننوی، توسنه محاو  و فرایند تغییر یافته است. ا مالکیت ثبت تحقیقات، انجام در توانمندی مانند دانش بر مبتنی دارائیهای

فرایند تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی هر روز پیچیده تر شده و ااراوبهای علمی متنوع تری را در بر گرفته است که هیچ 

واند به تنهائی تمام منابع و اابلیتهای مورد نیاز را در المرو سازمان خود تامیی نماید. در نتیجه سازمانها تمام سازمانی نمی ت

منابع خود را جهت ایجاد توانمندیهای ویژه در حوزه های خاصی به کار گرفته و از طریق توسنه روابط استراتژیک با سازمانهای 

می پردازد. اما دسترسی به منابع دانش در خارج از مرزهای سازمان، الزامات ساختاری، دیگر به کسب و مبادله دانش با آنها 

اجتماعی و ارتباطی خاصی داشته و سازمانها را با االش های جدیدی مواجه می گرداند که مدیریت بهینه ایی االش ها اساس 

افسار گسیخته است سازمانها اادر نیستند که  که راابت در آنانیی محیطی در از طرفی . خلق مزیت های راابتی آینده است

نظر خود دست یابند و نااارند با سازمانهای دیگر  به صورت ان،رادی و تنها با تکیه بر منابع خود به اهداف استراتژیک مورد

ود جهت بهباستراتژیک است که به ابزار مهمی برای مدیریت کسب و کار  ائتالف نوع از ایی همکاریها،  که یک کنند همکاری

راهم فتوانایی راابت سازمان تبدیل شده است و شکاف بیی منابع موجود شرکت و الزامات موردنیاز آینده آن را پر می کند و با 

 اترویج یادگیری و تغییر سریع، راابت جویی سازمانها ر، ایجاد هم افزایی و دسترسی سازمانها به منابع بیرونی آوردن امکان

می توانند موتورهای رشد و سودآوری در بازارهای داخلی و خارجی باشند. تنداد  ائتالف های استراتژیک [.1] افزایش می دهد

 ائتالف  110100بیش از  1001در اند سا  گذشته بسیار زیاد شده است به طوری که در سا   ائتالف های استراتژیک

ای آمریکایی با درآمد سالیانه دو میلیارد دالر و یا بیشتر شرکته 1111-1111استراتژیک در دنیا شکل گرفت و نیز طی سالهای 

با بررسی مبانی نظری می توان دریافت که عوامل بسیاری در بهبود توان [. 1]استراتژیک را شکل دادند  ائتالف  131هرکدام 

 دانش، انتقا  د دانش،  تواناییراابتی ائتالفهای استراتژیک نقش دارند که از جمله آن ها می توان به انتقا  دانش، خلق و ایجا

 .اعتماد اشاره کرد و ملی فرهنگی های ت،اوت دانش، شباهت و همانندی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق .2

 [.3]هر اه محیط کسب و کار پویاتر باشد، نیاز است که راهبردهای آن بیشتر روی منابع و اابلیت های سازمانی متمرکز شود 

. منبع اساسی برای کسب مزیت راابتی به شمار می رود از طرفی دانش سازمانی با ارزش، نادر و یک دارایی بی نظیر و یک

و سازمان ها بایستی به [ 4]بنابرایی، استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می باشد 

یریت دانش باشند، ایی که اگونه آن را تولید کنند، اگونه انتقا  دهند و اگونه است،اده دنبا  شیوه ای کارا و موثر برای مد

در زمینه انتقا  و خلق دانش در ائتالف های استراتژیک تحقیقات بسیاری [. 5]نمایند، سواالتی است که باید به آن پاسخ دهند 

استراتژیک حت عنوان انتقا  دانش و یادگیری در ائتالف های ( در مطالنه ای ت1014ون هو و وانگ ) انجام شده است. برای مثا 

( در مطالنه ای 1001لی ) [.1] نشان دادند که تنامل، صداات، اعتماد و تنهد شرکا در منجر به بهبود عملکرد ائتالف می شود

 که ماهیت دانش، ویژگی های شرکا تحت عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتقا  دانش در ائتالف های استراتژیک، نشان دادند

( در 1014از طرفی دیگر ویو و لی ). [7]و عوامل محیطی، سه عامل تاثیر گذار بر انتقا  دانش در ائتالف های استراتژیک هستند

 هت اتوانایی انتقا  دانش، همانندی و شبتاثیر خلق دانش بر موفقیت ائتالف های استراتژیک نشان دادند مطالنه ای تحت عنوان 
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ائتالف های در ادامه به طور مختار به . [1] را تندیل می کنددانش، ت،اوت های فرهنگی ملی ارتباط بیی انتقا  و خلق دانش 

 و سپس به اگونگی انتقا  و خلق دانش در آن ها پرداخته می شود. استراتژیک

 . ائتالف استراتژیک122

ا ب است که می خواهندیا اند سازمان یک توافقنامه همکاری بیی دو  را به صورت استراتژیک ائتالف ( 1001)زاهرا و همکاران 

های استراتژیک را  ائتالف ( 1000[. ویلی و هانگر )1] موانیت راابتی و عملکرد خود را بهبود دهند است،اده از منابع مشترک،

م استراتژیکی که شرکا به طور متقابل از آن مشارکت دو شرکت یا دو واحد کسب و کار و یا بیشتر جهت رسیدن به اهداف مه

یک را به صورت استراتژیک  ائتالف ( 1001و همکاران ) [. در حالی که بیتران10تنریف کرده اند ] مشارکت سود می برند

ده رتنریف ک ه هرکدام از آنها استقال  خود را ح،ظ می کنندک سازمان یا اند توافقنامه بلندمدت رسمی یا غیررسمی بیی دو

 را به صورت زیر ذکر کرده اند: ائتالف های استراتژیک( انواع 1000ویلی و هانگر ) .[11] اند

سرمایه گذاری مشترک: عبارت است از یک فنالیت مشارکتی تجاری که توسط دو یا اند سازمان با اهداف استراتژیک شکل  .1

می یابد و نهادهای مستقلی ایجاد می کند و به هریک از ایی نهادها مسئولیتهای عملیاتی، مخاطرات مالی و پاداشهایی تخایص 

 از همه انواع دیگر رایج تر است. ائتالف ،ظ می شود. ایی نوع می دهد درحالی که استقال  و هویت آنها ح

کنسرسیوم خدمات متقابل: عبارت است مشارکت شرکتهای مشابه در صناینی که منابع خود را جهت کسب منافع و تکنولوژی  .1

 .پیشرفته یکپاراه می کنند که در غیر ایی صورت، دستیابی به آنها به صورت ان،رادی بسیار پرهزینه است

موافقتنامه صدور مجوز: توافقنامه ای است که طبق آن شرکت صادرکننده مجوز حقوای را به شرکت دیگر در یک کشور یا  .3

بازار دیگر جهت تولید یا فروش کاال اعطا می کند و شرکت گیرنده مجوز مبالغی را به شرکت صادرکننده مجوز پرداخت می کند. 

 جاری شرکت مجوز دهنده شناخته شده و مشهور باشد.واتی م،ید است که عالمت ت ائتالف ایی 

اوی و نزدیک که در آن یک شرکت یا واحد کسب و کار موافقتنامه  ائتالف مشارکت در زنجیره ارزش: عبارت است از یک  .4

عالی حد ا ،ائتالف بلندمدتی با عرضه کنندگان یا توزیع کنندگان کلیدی را جهت کسب مزیت راابتی شکل می دهند. ایی نوع 

 .[10] است ائتالف 

 ائتالف های استراتژیکمزایای قابلیت ها و . 12122

صرفه جوئیهای ( 1001و همکاران ) ها استراتژیک ذکر شده است. برای مثا  کارایانیسائتالف مزایای بسیاری در ارتباط با 

کاهش نیازهای  ،بازار؛ افزایش عایدات ناشتتتتی ازمقیاس و صرفه جوئیهای ناشی از حوزه؛ دستیابی سریع و آسان به دانش و

بازارهای    تاثیرگذاری بر ساختار راابت دراحتما، سرمایه ای و ریسک موجتتتود در گسترش محاوالت و تکنولوژی های جدید

تناد  در ایجاد  فروش؛کاهش ریسک سیاسی و مالی؛ رسیدن به مزیت راابتی؛ بهبود رشد ( 1111)[، هاریسون 11] مرتبط

[ را به 14] دسترسی به منابع، مدیریت کارآفرینانه برای رشد درمراحل اولیه (1111[ و تزانگ )13] پورت،ولیوی کسب و کار

 استراتژیک نام برده اند. ائتالف عنوان مزایای 

 استراتژیک ائتالف مراحل ایجاد یک . 22122

را به صورت های مختل،ی شرح داده اند که در ایی تحقیق به سه مورد از آن ها  ائتالف های استراتژیکمحققان مراحل ایجاد 

 استراتژیک را به صورت زیر عنوان نموده اند: ائتالف ( در مطالنه خود مراحل ایجاد 1001هافمی و اسکالسر )پرداخته می شود: 
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مرحله تجزیه وتحلیل استراتژیک: در ایی مرحله شرکت باید زمینه هایی را که نیاز به همکاری مشترک دارد شناسایی کند  .1

 و به اننطاف پذیری استراتژیکی سطح باال و نیاز محدود به کنتر  توجه کند. شرکت باید به نقاط اوت خاصی توجه کند و در 

را از استراتژی کسب و کار خود  ائتالف ایتاً شرکت مذکور باید اهداف موردنظر و نه جستجوی منابع مشابه یا مکمل باشد .1

 استخراج کند و آن را سرلوحه کار خود ارار دهد.

مرحله جستجو برای شریک: شرکت باید درپی ایجاد روابط تثبیت شده مبتنی بر اعتماد باشد و شریکی که انتخاب می کند  .3

موردنظر برتر و عالی باشد. شریک موردنظر باید کمکهای مکمل به سازمان ارائه دهد. در ایی باید در آن رشته از فنالیتهای 

 مرحله دو سازمان باید بر سر ارزشها و عقاید خود به توافق برسند.

 : در ایی مرحله باید حقوق شرکا و وظایف آنها به دات تنریف شود و ابهامی وجود نداشته باشد. شرکاائتالف مرحله طراحی  .4

در ایی مرحله باید کمکهای یکسانی داشته باشند و تمام کار بر دوش یک سازمان نباشد. باید بر ایجاد ارزش مشترک تاکید 

در ایی مرحله همچنیی شرکتها باید از صالحیتهای عمده خود محافظت کنند و توافقهای الزم را در ایی جهت به دست  شود.

فرصت طلبانه و تنهدات یک جانبه اعتماد ایجاد کنند. و بر سر اهداف آشکار و وااع  آورند. شرکا باید توسط اجتناب از رفتار

 بینانه به توافق برسند.

: در ایی مرحله شرکا باید یک سیستم هماهنگ کننده و اطالعاتی را برپا سازند و منابع الزم ائتالف مرحله اجرا و مدیریت  .5

ت عالی دارد. در ایی مرحله همچنیی باید از انتقا  ناخواسته دانش جلوگیری را ایجاد کنند. ایی مرحله نیاز به حمایت مدیری

ته بازنگری باید پیوس ائتالف عملکرد  ائتالف شود. شرکا باید توان یادگیری از شریک مقابل را داشته باشند. در مرحله مدیریت 

 شود.

 .[1] حتی در مرحله طراحی نیز باشد ف ائتال: شرکت باید آماده پایان دادن به ائتالف مرحله پایان دادن به  .1

انتخاب استراتژی مشارکتی؛ انتخاب نوع رابطه ای که برمبنای آن ( در مطالنه خود سه مرحله 1000کارایسونی و همکاران )

؛ ائتالف تامیم ورود به ( ایی مراحل را 1001) 1[ و تل،ار11] انتخاب شریک استراتژیکو  استراتژیک شکل می گیرد ائتالف 

سایمون  [ بیان نموده است.15استراتژیک ] ائتالف ارزیابی و  ائتالف انتخاب یک شرکت مناسب؛ انتخاب ساختار مناسب برای 

های استراتژیک حائز اهمیت است.  ائتالف ( در مطالنه خود بیان نمود که نقش ماهیت دانش در فرایند انتقا  دانش بیی 1111)

، خاص بودن 1ائتالف استراتژیک انجام داد، نشان داد که ه،ت عامل میزان ضمنی بودن دانش 147وی در پژوهشی که بر روی 

تواند بر ایی فرایند می 1و فاصله سازمانی 7، فاصله فرهنگی1، میزان محافظه کار بودن شریک5، پیچیدگی4، تجربه ابلی3دارایی

( منابع خلق و ایجاد دانش شامل منابع و اابلیت های سازمانی و انتقا  دانش از 1014و و لی )یاز منظر و [.11تاثرگذار باشد ]

تالف بهبود امکانات فنی دارد. ائ شرکای استراتژیک می باشد. همچنیی با توجه به تحقیقات گذشته انتقا  دانش نقش مهمی در

بسیار مهمی در فراهم آوردن فرصت های یادگیری به طور مستقیم )یادگیری از شرکا( و غیر  های استراتژیک بیی المللی نقش

 دانش نقش مهمی در بهبود عملکرد انتقا  و خلق دانش  فرایند مستقیم )یادگیری از طریق انتقا  دانش فنی( دارند. از ایی رو

                                                        
1 Telfar 
2 tacit degree 
3 asset specificity 
4 prior experience 
5 complexity 
6 partner protectiveness 
7 cultural distance 
8 organizational distance 
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امل متنددی مطرح شده اند که ایی فرایند را تحت تاثیر ارار . عالوه بر آن در مطالنات مختلف عو[1] ائتالفهای استراتژیک دارد

می دهند که در ایی مطالنه فقط به اهار عامل توانایی انتقا  دانش، همانندی و شباهت دانش، ت،اوت های فرهنگی ملی و 

 اعتماد پرداخته می شود. 

 . انتقال دانش 222

در ااتااد دانش محور، دانش، منبع، دارایی و یک اهرم جهت تحقق اهداف سازمان تلقی می شود. انتقا  دانش در ائتالف های 

بیی اعضای سازمان، به ایی صورت که آنها دانش جدید را از طریق شرکای استراتژیک در دو مرحله صورت می گیرد: در ابتدا 

ی که و به ایی صورت که دانش مان به اشتراک می گذارند و دوم بیی شرکای استراتژیکی اعضای سازبیالف فراگرفته و سپس تائ

  [. 17نها در ارتباط هستند را دریافت و ادغام نموده و بیی اعضا به اشتراک می گذارند ]از افراد، دپارتمان ها و سازمان هایی که با آ

 . خلق دانش 222

جدید یا جایگزیی و بهسازی دانش سازمانی موجود از طریق روابط اجتماعی و همکاری خلق دانش را می توان فرایند ایجاد دانش 

های سازمانی دانست. ایی فرایند در سطوح فردی و سازمانی ات،اق افتاده و منجر به آفرینش دانش ضمنی و یا صریح می گردد. 

ن، دارای مراحل و اجزاء مختل،ی است که طی ( فرایند خلق دانش در سازما1001بر اساس مد  سه جزئی نوناکا و همکارانش )

آن از طریق فرایندهای جامنه پذیری، درونی سازی، برونی سازی و تل،یق دانش جدید به صورت دانش صریح و یا ضمنی خلق 

 یمی شود. پیشبرد ایی فرایندها نیازمند وجود محیطی مناسب جهت تنامل و تباد  نظر میان کارکنان است. اندوخته های دانش

بسیاری از تحقیقات، خلق دانش با دو م،هوم تباد  و ترکیب . در [11]سازمان، فرایند خلق دانش در سازمان را تسهیل می نماید 

به منظور تولید دانش جدید سازمان ها بایستی منابع جدید یا موجود خود را به ایی امر اختااص  .[11]دانش در ارتباط می باشد

 [.10]جدید از منابع موجود بهره ببرندداده و یا با روش های 

 
: انتقا  و خلق دانش در ائتالف های استراتژیک1شکل  

 . توانایی انتقال دانش222

 نظرم ازارار می گیرد.  دانش انتقا  فرایند و دانش، پذیرنده دانش، عامل فرستنده سهتحت تاثیر  عمده طور به دانش انتقا 

در  دانش قا انت به همیی دلیل موفقیتبستگی دارد دانش  انتقا  به به تمایل فرستندهدانش  انتقا  موفقیت دانش، فرستنده

 دانش تقا ان توانایی اابلیت  به نیزیافته  انتقا  دانش وری بهره همزمان،به طور  .می شود تنییی دانش فرستنده همکاری نیت

ارتباط می باشد.  در فرستنده دانش وسنت و عمق ،دانش ظرفیت باآن نیز  که ،بستگی دارد دانش فرستنده از

 پذیرش یتوانای بستگی دارد.  دانش پذیرنده پذیرش  تواناییمیزان  وبه تمایل  دانش انتقا  موفقیت ش،دان پذیرنده دیدگاه از

 انتقا ، انا ک و دانش از تقلید دانش، اانتقا  فرایند ایی در .وابسته استدانش  پذیرنده وسنت و عمقدانش و  ظرفیت به نیز دانش

 [.11]د دانش دارن انتقا  از وری بهره مهمی بر  تاثیر
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: نقش تندیلگر توانایی انتقا  دانش در رابطه بیی انتقا  و خلق دانش در ائتالف های استراتژیک1شکل  

 . همانندی و شباهت دانش222

 می ردست یابند که ایی ام شرکا با شباهت از باالیی درجه به تواند می دانش یادگیرندگان که اند کرده اظهار گذشته دانشمندان

بهتر  انتقا  به توانید می )همکاران( شرکا میان در بیشتر دانش شباهت که داریم باور باشد. ما داشته بهتری یادگیری اثرات تواند

 رد دانش در )همگنی( یکدستی از باالیی درجه که آنجا نیز آسیب وارد کند. از دانش خلق به است ممکی اما منجر شود، دانش

 است،اده با دانش همانندی متغیر گیری اندازه .[11نیست ] دانش در خلق بخشی الهام مانع افکار خالاانه، دارد، وجود شرکا میان

 ارخودی، بسی شرکت مورداست،اده)در اختیار( توسط آوری همکاری نمایید،  فیائتالف  ایی با شما اینکه از ابل: سوا  ایی از

 [.13]است شریک شرکت با دارای همپوشانی و مشابه

 
: نقش تندیلگر همانندی و شباهت دانش در رابطه بیی انتقا  و خلق دانش در ائتالف های استراتژیک3شکل  

 تفاوت های فرهنگی ملی. 222

ر ب سرمایه گذاری مشترک بیی المللی تاثیر فاصله فرهنگی بیی شرکا مختلف و نا مشخص است ت،اوت فرهنگی بیی شرکا

عنوان اجزای مرتبط با فرهنگ ملی تنریف کرد. درجه و ه باورها عادت ها ارزش های ملی می تواند ب عملکرد تاثیر نمی گذارد.

شدت تناسب و اختالف بیی شرکا در سرمایه گزاری مشترک ت،اوت فرهنگی است پس ت،اوت فرهنگ ملی زیاد منجر به یک 

 شرکا، اومیت های تاثیر می شود. محققیی با بررسی سرمایه گذاری مشترک بیی المللی فرهنگی و ایجاد اختالف در برخورد 

 کلی طور به فرهنگی فاصله دریافتند مشترک گذاری سرمایه شرکتهای انحال   در ااتاادی های انگیزه و سازمانی ناهمگونی

 پیچیدگی برخی بر من،ی تاثیر شرکا بیی گذشته ارتباطات وجود ولی ندارد مشترک های گذاری سرمایه شدن منحل بر تاثیری

اهار اثر من،ی مرتبط با فاصله فرهنگی بر عملکرد  فاصله فرهنگی می تواند  .دارد فرهنگی ت،اوتهای اثر در شده ایجاد های

منجر به به مشکالت ارتباطات شود  که ممکی است مانع تباد  دانش و یادگیری درون ساز مانی باشد می تواند باعث تنارض 

ی بر عملیات شود می تواند صالحیت های مدیریتی به دلیل سوء ت،اهم که منجر به هزینه اضافی شود می تواند باعث اثر من،

مطالنات نشان می دهند ت،اوت در فرهنگ ملی  .شود کاهش منافع بالقوه از همکارییا منجر به شرکت مقابل را تضنیف کند و 

 می تواند سودمند باشد برخی محققان دریافتند که ت،اوت در فرهنگ ملی  یک منبع االشی می باشد که منجر به یک سطح 
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سرمایه گذاری گاهی اواات ت،اوت در فرهنگ ملی ممکی است به کارایی باالتر  همکاری پایدار می باشد. ارتباطات و باالتر از

  .[14] منجر شود مشترک بیی المللی
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 . اعتماد722

 نخست،. است دلیل دو از ناشی احتماال ، نظری متون در اعتماد های تنریف اندگانگی. دارد وجود اعتماد دربارة متنددی تناریف

 اعتماد دوم، .شود می گرفته مترادف اطمینان یا اابلیت اعتماد بودن، منتر اون م،اهیمی با گاهی و است انتزاعی م،هومی اعتماد

 اعتماد بیی شرکا یک عامل مهم در کمک به موفقیت .دارد رفتاری و حسی ادراکی، مختلف ابناد و وجهی است اند م،هومی

ی مشخص شده زمانسرمایه گذاری مشترک بیی المللی . اهمیت اعتماد در ثبات و عملکرد سرمایه گذاری مشترک بیی المللی

ماد ،اعتماد شخای بیی شرکاء افزایش اوی تر هستند که حسی نیت به توسنه اعتسرمایه گذاری مشترک بیی المللی  روابط

شود در روابط اعتماد طرفیی متنهدند به منابع یابد. اعتماد منجر به ارتباطات باز درک مشترک و در نتیجه همکاری بهتر می

ضروری که برای موفقیت ضرورت دارد اعتماد همچنیی تشویق می کند شرکا را برای انتقا  دانش ضمنی یک عامل کلیدی برای 

منجر به سطح باالیی از  و ایی . عملکرد می باشد. اعتماد در طرف دیگر باعث احساس امنیت در مورد نتایج مثبت می شود

اعتماد یک متغیر مهم در موفقیت است و ممکی است اثر مت،اوتی بر روی عملکرد بسته به عوامل داخلی و  .رضایت می شود

تماد در سراسر مرز های بیی المللی مت،اوت است و از ایی رو هر دو ماهیت اعتماد محیطی که با ان تنامل دارد داشته باشد.  اع

بیشتری نسبت به یکدیگر  اگر شرکا اعتماد. [14]و سازمان و فرهنگ برای اعتماد می تواند در سراسر زمینه ها مت،اوت باشد

 ارتباط انش،د خلق روند در بنابرایی،. خواهد شد قابلمت ارتباطات و متقابل داشته باشند، باعث بهره مندی بیشتر و بهتر از تنامل

 یجادا ، براینتیجه در جدید و مشکالت برای حل شد و عاملی برای یافتی راه خواهد بهتر تباد  نظرمنجر به  شرکا برای بهتر

 .[15] است م،ید نوآورانه دانش

 
ائتالف های استراتژیک: نقش تندیلگر اعتماد در رابطه بیی انتقا  و خلق دانش در 5شکل  
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 . نتیجه گیری2

دردنیایی که راابت در آن لجام گسیخته است، سازمانها به تنهایی اادر به دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیستند و ااره ای 

ائتالف  .استراتژیک است ائتالف های مشترک،  های مشترک با دیگر شرکتها ندارند. از مهمتریی همکاری جز پیوستی به همکاری

 امور در حتی بلکه م،یدند تولید امر در تنها نه و [11کنند ] می ای،ا مهمی نقش شرکتها راابتی مزیت توسنه در های استراتژیک

 تشرک یک در استراتژیک مدیریت بخشهای مهمتریی ءجز ائتالف های استراتژیک .هستند مثمرثمر نیز جهانگردی مانند خدماتی

 .[17]است  تجاری

 

 
: مد  م،هومی تحقیق1شکل  

با بررسی ادبیات موضوع، استنباط می شود که عوامل متنددی بر فرایند انتقا  و خلق دانش موثر هستند که در ایی مطالنه به 

 توانایی که به بررسی (1014اایه )برخی از آن ها اشاره شد. لذا بر اساس پژوهش های پیشیی و با توجه به مطالنه ویالی و یی

 ویلیو  [1]ائتالف های استراتژیک پرداختند  دراعتماد  و ملی فرهنگی های ت،اوت دانش، همانندی و شباهت دانش، انتقا 

نقش  و جمع بندی آن ها می توان مد  م،هومی [11]ق دانش را مورد بررسی ارار دادند ل( که فرایند انتقا  و خ1014) ایهیه

و شباهت دانش، ت،اوت های فرهنگی ملی و اعتماد را در رابطه بیی انتقا  و خلق دانش  تندیلگر توانایی انتقا  دانش، همانندی

 .را ارائه کرد در ائتالف های استراتژیک
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