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بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه

قــرن بیسـتویکم ،قرنــی اســت کــه در آن ،تحــوالت عظیــم علمــی و فناورانــه ،باعثشــده تــا کشــورها و بنگاههــای اقتصــادی بــرای باقیمانــدن
در عرصــه جهانــی ،بــه رقابتــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر بپردازنــد .در واقــع ،در جهانــی کــه اقتصاد تحــت تأثیر مســائل سیاســی و فناوریکی قــرار دارد،
چالــش فــراروی مدیــران و سیاسـتگذاران کشــورهای در حــال توســعه (از جملــه ایــران) بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع ،فشــارها و تحریمهــای علمــی،
فناورانــه و اقتصــادی و عقبافتادگــی فناوریکــی ،برخــورد هوشــمندانه و آگاهانهتــر بــا موضــوع کســب توانمندیهــای فناوریکــی اســت .در ایــن خصــوص
توجــه و اهمیــت بــه موضــوع همکاریهــای فناورانــه رو ز بــه روز رو بــه افزایــش بــوده و اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت .هــدف از ایــن پژوهــش
شناســایی عوامــل کلیــدی موفقیــت در همکاریهــای فناورانــه در صنایــع کلیــدی کشــور اســت کــه بــا تحریمهــای شــدید ذکرشــده مواجــه هســتند.
در ایــن پژوهــش در دو مرحلــه نســبت بــه شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــای پرداختــه شــده اســت .در مرحلــه اول
بــا اســتفاده از روش دلفــی نســبت بــه تعییــن عوامــل مؤثــر در صنایــع مذکــور اقدامشــده و ســپس در مرحلــه دوم ،براســاس روش تحلیــل عاملــی
تأییــدی میــزان تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل بــر هریــک از معیارهــای موفقیــت همکاریهــای فناورانــه ارزیابیشــده اســت .در نهایــت عواملــی ماننــد
فهــم مشــترک ،وجــود فراینــد منســجم و یکپارچــه طراحــی ،بازنگــری ،تصدیــق ،صحهگــذاری و کنتــرل تغییــرات ،اشــتراک دانــش ،اعتمــاد و حمایــت و
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پذیــرش خطاهــا ،نظــام پایــش و کنتــرل نظاممنــد و  ...بهعنــوان عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــای فناورانــه در صنایــع مــورد بررســی
در ایــن پژوهــش (صنایــع تحریمــی خــاص) شناســایی شــدند.

واژگان کلیدی:

عوامل کلیدی موفقیت ،همکاری ،همکاری فناورانه ،تحلیل عاملی تأییدی

 1مقدمه

همــکاری فناورانــه ،توافقــی اختیــاری و آگاهانــه اســت کــه

بیــن دو یــا چنــد بنــگاه بــرای تبــادل ،بــه اشــتراک گذاشــتن
و توســعه مشــترک فنــاوری شــکل میگیــرد [ .]1در دو دهــه

اخیــر در ســطوح ملــی و بنگاهــی ،مطالعــات گســتردهای

بــرای شناســایی عارضههــا و عوامــل موفقیــت همکاریهــا
بیــن بنگاههــا و همچنیــن ارائــه راهکارهایــی بــرای افزایــش

اثربخــش آن دســتورکار مدیــران و صاحبنظــران قــرار
گرفتــه اســت .در تحقیقــی کــه آقــای هاریــگان روی 880

اتحــاد صــورت گرفتــه انجــام دادهانــد ،تنهــا  45درصــد آنها
موفــق ارزیابــی شــدهاند[. ]2

برخــی از مطالعــات بــا رویکــرد بنگاهــی تــاش نمودهانــد بــه
شناســایی عوامــل کلیــدی موفقیــت بنگاههــا در همــکاری

* دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران
** عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

و ارائــه راههــای بهبــود بپردازنــد ،برخــی دیگــر بــا نگــرش
کالن تــاش نمودهانــد تــا نقــش عوامــل بــرون بنگاهــی و

تأثیرگــذار بــر همــکاری را تحلیــل نماینــد[ . ]3عوامــل درون

بنگاهــی ماننــد عوامــل مرتبــط بــا شــکلگیری فراینــد
همــکاری بیــن بنگاههــا هســتند کــه معمــوالً از جنــس

گامهــای فراینــد ،ویژگیهــای مدیــران ،تیمهــای همــکاری،

منابــع در اختیــار و نظامهــای مدیریتــی بنگاههــا هســتند

[ .]5[ ]4متغیرهــای درون بنگاهــی معــرف رفتــار بنگاههــا

در شــکلگیری و اجــرای همــکاری هســتند .بررســیهای

انجامشــده نشــان میدهــد کــه در ادبیــات موضــوع
مباحــث گســتردهای در مــورد عامــل درون بنگاهــی مؤثــر بر
عوامــل کلیــدی موفقیــت بنــگاه مطرحشــده اســت .در ایــن

پژوهــش قصــد بــر ایــن اســت تــا عوامــل کلیــدی موفقیــت

همکاریهــا در صنایعــی از کشــور ایــران کــه تحــت تأثیــر

متغیرهــای مســتقل بــه نوبــه خــود ،بــه شــاخصهای

بســیار زیــاد تحریــم بــوده ولــی توانســتهاند عملکــرد موفقی

محتوایــی 1و شــاخصهای فراینــدی 2تقســیم میشــوند.

فنــاوری تحریمــی خــود بــه پایــان برســانند ،بررســی شــود.

همــکاری) اشــاره داشــته و بــا شــاخصهایی کــه بــا

داشــته و همکاریهــای موفــق فناورانــه را بــرای توســعه

مرور ادبیات

عوامل موفقیت در همکاری

متغیرهــای محتوایــی ،بــه محتــوای همــکاری (علــت
راهبــرد ،سیســتم ،ســاختار و موضوعاتــی نظیــر جهتگیــری
راهبــردی و طراحــی ســاختار همــکاری ســر و کار دارنــد.

هافمــن بــرای توســعه چارچــوب مفهومــی عوامــل موفقیــت،

متغیرهــای فراینــدی بــه فراینــد توســعه روابط بین ســازمانی

منبــع محــور و تئوریهــای بیــن ســازمانی اســتفاده نمــوده

ایجــاد اعتمــاد و درک متقابــل ســر و کار دارنــد .متغیرهــای

چارچــوب پیشنهادشــده توســط ایــن محقــق نقــش داشــته

و راهبــرد دانــش محــور و منبــع محــور قــرار دارنــد .در حالی

اثــر گذارنــد بــه چارچــوب افزودهشــده اســت .هافمــن

تئوریهــای بیــن ســازمانی و تئوریهــای عمومــی مدیریــت

از تئــوری هزینــه مبادلــه ،تئــوری راهبــردی دانــش محــور و

کــه متغیرهــای فراینــدی ،تأثیرپذیــری قابــل توجهــی از

متغیرهــای مســتقل را در پنــج فــاز همــکاری طبقهبنــدی

و رهبــری دارنــد .هافمــن بــا در نظــر گرفتــن ایــن تئوریهــا

 -1تحلیل راهبردی و تصمیم به همکاری،

در موفقیــت همکاریهــا معرفــی و در پنــج مرحلــه همــکاری

کــرده اســت[:]4

 -2جستجو برای همکار،

در مجمــوع 24 ،متغیــر اصلــی را بهعنــوان عوامــل تأثیرگــذار

مطابــق جــدول ( )1طبقهبنــدی کــرد [.]4

 -3طرحریزی همکاری،

 -4پیادهسازی و مدیریت همکاری ،و
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 -5خاتمه همکاری.

 .1ﺗﺤﻠﯿﻞ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي

ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا

ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري
 ﻫﻤﮑﺎري در ﺷﺮاﯾﻄﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﯾﺎد و
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ.
 ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاريﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﻤﻞ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
 اﺳﺘﺨﺮاج اﻫﺪافﻫﻤﮑﺎري از اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﺠﺎري
 آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻟﺰاﻣﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري

 .2ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﮑﺎر

ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﻄﺎﺑﻖ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻫﻤﮑﺎريﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﮏ در ﻣﻮﺿﻮعﻫﻤﮑﺎري
 -ﺳﻬﻢﮔﺬاري ﻣﮑﻤﻞ

اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك

 ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ واﺻﻮل ﻣﻔﺮوﺿﻪ

 .3ﻃﺮحرﯾﺰي
ﻫﻤﮑﺎري

 .4اﺟﺮا و

 .5ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻫﻤﮑﺎري

ﻫﻤﮑﺎري

ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻮل
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻔﺎف ﺣﻘﻮقو وﻇﺎﯾﻒ
 ﺳﻬﻢﮔﺬاري ﺑﺮاﺑﺮ ازﺳﻮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ
 ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﺧﻠﻖ ارزش ﻣﺸﺘﺮك
 ﺣﻔﻆ وﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﻣﺤﻮري

ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮا
 اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
 ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزيﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم
 ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﺘﻘﺎلﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داﻧﺶ
 ﻇﺮﻓﯿﺖﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﺷﺮﮐﺎ
 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ

 ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﻫﺪافروﺷﻦ و واﻗﻌﯽ
 اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ
و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺘﺎر
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻃﺮح ﺑﺎﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه

 اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدنﺳﺮﯾﻊ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﮑﺎري

رﻫﺒﺮي ﻣﺬاﮐﺮات

اﺟﺮا

ﻗﻮاﻋﺪ از

ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه

 آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮايﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﺘﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

اﻋﺘﻤﺎد
 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪ
و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯿﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ

1. Content-Orientated Measures
2. Process-Orientated Measures

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه

جدول :1عوامل حیاتی موفقیت در فرایند همکاری []4

عــاوه بــر هافمــن ،مارکــس نیــز در مقالــه مفیــد خــود ضمن

از منظــر مارکــس ،موفقیــت همــکاری تحــت تأثیــر عوامــل

مشــابهی از عوامــل موفقیــت همــکاری بیــن ســازمانها

بــر خروجــی همــکاری میگــذارد .در چارچــوب مفهومــی

بررســی فراینــد همــکاری بیــن بنگاههــا بــه تشــریح الگــوی
میپــردازد .بــه عقیــده مارکــس ،هماننــد بســیاری از
فعالیتهــا ،همکاریهــای بیــن شــرکتها را میتــوان
یــک فراینــد در نظــر گرفــت .ایــن فراینــد را در پنــج فــاز

میتــوان تشــریح کــرد:
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ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺴﮏ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻣﺮاﺣﻞ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
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اهــداف همــکاری و  -5خاتمــه یــا همــکاری مجدد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه

 -1آغــاز -2 ،انتخــاب همــکار -3 ،مقدمــه چینــی -4 ،تحقق

مختلفــی قــرار دارد ،کــه هــر کــدام از آنهــا تأثیــر مثبتــی

ارائهشــده توســط مارکــس ،عوامــل اصلــی در ســه گــروه

ســاختار ،فرهنــگ و ریســک طبقهبندیشــده و در هــر
یــک از مراحــل یــک فراینــد همــکاری مــورد بررســی قــرار

گرفتــه اســت (جــدول  .)2بهطــور کلــی هــر یــک از عوامــل

بــه نوبــه خــود نقــش مهمــی دارنــد .لیکــن تأثیــر آنهــا در
مراحــل مختلــف متفــاوت اســت [.]5

جدول .2عوامل کلیدی موفقیت در همکاری []5
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﮑﺎر

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﮑﺎري

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﻫﻤﮑﺎري
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وﺟﺰﺋﯽ ﺷﺪه SWOT
 ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ اﻫﺪافراﻫﺒﺮدي
 ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ و واﻗﻌﯽاﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺮوژه

 وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎياﻟﺰاﻣﯽ در ﻫﻤﮑﺎر
 ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺷﺮﮐﺎاز ﻫﻢ(

 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪه -ﺑﺮﻧﺪه اﻫﺪاف ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽﺷﺪه ﭘﺮوژه
 اﻫﺪاف ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﯿﺎنﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ
 -ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري

اﺟﺮاي ﻫﻤﮑﺎري

ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎري

 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻠﯽ وﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﻼناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪﭘﺮوژه داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ -ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري

 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﻤﮑﺎري
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك
 -ﻧﮕﺮش)ذﻫﻨﯿﺖ( ﻣﺜﺒﺖ

 ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارزشﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺎز ﺑﻮدن وﺻﺪاﻗﺖ
 اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎر

 اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ازﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ
 اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎيﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ دﻓﻌﺎت ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد روح ﺗﯿﻤﯽ -ﺣﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻤﺎرض

 اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺧﻮبﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﻤﮑﺎري

 ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ آﮔﺎﻫﯽ از رﯾﺴﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ واﺷﺘﺮاك رﯾﺴﮏﻫﺎ
 -ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه

 آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﺮايرﯾﺴﮏ و اﺷﺘﺮاك
اﻃﻼﻋﺎت
 درك و ﺑﺮداﺷﺖﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ
 -ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﯾﮏ

 ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﺟﺎﻧﺒﻪ وواﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژهﻣﺸﺘﺮك
 ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮايﺗﻘﺴﯿﻢ رﯾﺴﮏﻫﺎ /ﻋﻮاﯾﺪ

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪرﯾﺴﮏ
 ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺑﺮايﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎ
 ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﯾﺎدﮔﯿﺮيزداﯾﯽ

 ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﺧﺼﻮص رﯾﺴﮏ،
ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﺮوژه

آقــای ریکیــو[ ]6در پایاننامــه خــود عوامــل کلیــدی موفقیــت
در همــکاری را مطابــق جــدول ( )3شناســایی کــرده و ســپس
بــرای چهــار نــوع همــکاری فناورانــه مطابــق جــدول ( )4عوامل

کلیــدی موفقیــت را مــورد آزمــون قرارداده اســت.

جدول :3عوامل کلیدی موفقیت []6
عوامل موفقیت در همکاری
استراتژیهای شرکت

جدول :4مهمترین عوامل کلیدی موفقیت برای همکاریهای مختلف
نوع همگرائی

عوامل موفقیت بر اساس اولویت
اولویت

عامل موفقیت

3

مشتری و بازار گرائی

3

توسعه استاندارد ،سازگاری و اکوسیستم صنعت

4

نیازها و انتظارات شفاف

4

حمایت مدیریت ارشد

4

استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان

5

دانش ،مهارت و توانمندی های مکمل شریک

5

سازگاری استراتژی بین شرکا

5

تعهد به همکاری در تمامی سطوح

5

بهترین پرسنل متعهد به همکاری شرکا

1

دانش ،مهارت و توانمندی های مکمل شریک

1

اعتماد

1

محصوالت متمایز منحصر به فرد

1

ارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریان

2

کیفیت

3

استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان

4

اکتشاف فناوری جدید در سبد همکاری فعلی

5

ارتباطات

نیازها و انتظارات شفاف

1

اعتماد

2

کیفیت

آزمایش نمونهها و مفاهیم های اولیه

3

اهداف شفاف همکاری

3

محصوالت متمایز منحصر به فرد

3

استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان

4

ارتباطات

5

دانش ،مهارت و توانمندی های مکمل شریک

5

تعریف شفاف نقشها و مسئولیتها

5

مشتری و بازار گرائی

5

ارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریان

1

اهداف شفاف همکاری

1

کیفیت

2

سازماندهی قانونی بین شرکا

2

مشتری و بازار گرائی

3

دانش ،مهارت و توانمندی های مکمل شریک

3

اعتماد

4

ارتباطات

4

نیازها و انتظارات شفاف

5

تعریف شفاف نقشها و مسئولیتها

تناسب فرهنگی و فرآیندی بین شرکا
سازگاری استراتژی بین شرکا
چشم انداز های شفاف و سودآور بازار
تغییر ارزش و جایگاه شرکت در زنجیره ارزش صنعت
اکتشاف فناوری جدید در سبد همکاری فعلی

جایگزینی فناوری

بکارگیری فناوریهای فعلی سبد همکاری
مدیریت
ساختارسازمانی منعطف
سازماندهی قانونی بین شرکا
تعریف اهداف شفاف همکاری بین شرکا
تعریف شفاف نقشها و مسئولیتها
توزیع متعادل قدرت بین شرکا
انعطاف پذیری در تغییر اهداف از پیش تعیین شده
اعتماد

یکپارچگی فناوری

فرآیند
ارتباطات
تیم های بین واحدی
مشتری و بازار گرائی

یکپارچگی فناوری و اجزاء جدید
سرعت رساندن محصول به بازار
یادگیری

جایگزینی محصول

اکتساب توانمندیهای مورد نیاز ،ایجاد ظرفیت جذب
سیستمهای کنترلی
کارکنان
حمایت مدیریت ارشد
تعهد به همکاری در تمامی سطوح
قهرمانان همکاری
اهمیت شخصیتها ،رازهای کارکنان
بهترین پرسنل متعهد به همکاری شرکا
پیشنهادات (محصول و خدمات)
محصوالت متمایز منحصر به فرد
ارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریان
توسعه استاندارد ،سازگاری و اکوسیستم صنعت
کیفیت
استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان

مکمل محصول
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2

ارتباطات

اشتراک استراتژی بین شرکا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

2

اهداف شفاف همکاری

دانش ،مهارت و توانمندی های مکمل شریک
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بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه

1

اعتماد

 2روش تحقيق

ایــن پژوهــش براســاس اهــداف تحقیــق ،تحقیقــی کاربــردی

اعضــای پانــل در ایــن پژوهــش براســاس جامعــه آمــاری کــه

و همچنیــن براســاس نحــوه جمــعآوری دادههــای مــورد

نمونهگیــری غیــر احتمالــی و ترکیبــی از روشهــای هدفدار

و از نظــر دســتهبندی براســاس مــکان یــک مطالعــه میدانــی

نیــاز یــک تحقیــق توصیفــی غیــر آزمایشــی از نــوع تحقیــق
در دو مرحلــه انجامشــده اســت .در مرحلــه اول مبتنــی

انتخــاب شــدند.

بــر روش دلفــی و بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان ،عوامــل

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه
سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

دارای کمینــه یکــی از ویژگیهــای زیــر باشــند ،بهصــورت
و قضاوتــی انتخابشــدهاند .در ابتــدا  87نفــر نامــزد واجــد

همبســتگی و یــک تحقیــق کمــی اســت .پژوهــش حاضــر

34

 -1-3تشکیل و ترکیب پانل

شــرایط کــه توســط پژوهشــگر مناســب شناختهشــده بودنــد

 .1مدیــر پروژههــای  ،R&Dنــوآوری و یــا انتقــال فنــاوری در

مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــا شناســایی و دســتهبندی

صنایــع مــد نظــر پژوهش بــا کمینــه  5ســال ســابقه کاری؛

عوامــل بــر موفقیــت همکاریهــای فناورانــه مــورد ارزیابــی

تکنولــوژی در مقطــع دکتــری و یــا کارشــناس و کارشــناس

شــده و در مرحلــه دوم میــزان تأثیرگــذاری هــر یــک از ایــن
قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مرحلــه از روش تحلیــل عاملــی

 .2دانــش آموختــه و یــا دانشــجوی رشــته مدیریــت
ارشــد حوزههــای مذکــور.

تأییــدی بــرای بررســی میــزان تأثیرگــذاری ایــن عوامــل بــر

در ایــن خصــوص و بــا توجــه بــه پرس ـشنامه طراحیشــده

تعــداد اعضــای جامعــه آمــاری را  113نفــر از دانشــمندان

[ ،]5[ ]4عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــا مطــرح

معیارهــای موفقیــت استفادهشــده اســت.

مبتنــی بــر پژوهــش مدلهــای آقایــان هافمــن و مارکــس

صنعــت مذکــور تشــکیل میدهنــد .نمونــه ایــن تحقیــق

و خواستهشــده تــا مهمتریــن اصولــی کــه بــر تعییــن

زیــر حجــم نمونــه تعیینشــده اســت:

در مرحلــه اول تعــداد  16مــورد مرتبطتــر شناساییشــده
و مجــددا ً ایــن  16مــورد در دور دوم روش دلفــی بــه

براســاس جــدول مــورگان  87نفــر اســت کــه از رابط ـهی
= 86.89 ~87

 3روش دلفی

112×(1.96)2 ×0.5

+(1.96)2 ×0.5×0.5

n=(112−1)×(0.05)2

پــاول ،هنســون و مــک کنــا تعریــف زیــر را از روش دلفــی

ارائــه دادهانــد“ :روش دلفــی در عمــل مجموعــهای از
پرســشنامهها یــا دورهــای متوالــی بههمــراه بازخــورد

کنترلشــده اســت کــه تــاش دارد بــه اتفــاق نظــر میــان
یــک گــروه از افــراد خبــره دربــاره یــک موضــوع خــاص

دســت یابــد [ .”]7روش دلفــی دارای چنــد ویژگــی اساســی

اســت .ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از :ناشــناختگی افــراد ،تکــرار

و بازخــورد [ .]8مراحــل انجــام روش دلفــی نیــز بــه شــرح
زیــر اســت :تهیــه پرس ـشنامه بــرای اعضــای پانــل ،ارســال

پرســشنامه بــرای اعضــا ،گــردآوری دادههــا در دور اول و

تعییــن درجــه اهمیــت آنهــا ،بازنگــری رتبهبندیهــا در
دور دوم ،حــذف عوامــل دارای رتبــه متوســط و پاییــن در دور

ســوم و کاهــش تعــداد عوامــل و در نهایــت مجموعــه عوامل و

نظــر هــر عضو بــه عــاوه میانگین نظــر اعضــای پانــل در دور
ســوم بــرای دســتیابی بــه اتفــاق نظــر و پایــان دادن مراحــل

اجــرا میشــود [.]7

موفقیــت همکاریهــا تأثیرگــذار هســتند؛ شناســایی شــوند.

بررســی گذاشــته شــد .در نهایــت تعــداد  9مــورد بــه شــرح
زیــر بهعنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر تعییــن موفقیــت

همکاریهــای فناورانــه شناســایی شــدند .پــس از محاســبه

ضریــب هماهنگــی در دور دوم و عــدد حاصلــه  72صــدم ،
بــه ایــن دو مرحلــه اکتفــا گردیــد.

عوامل مؤثر بر تعیین موفقیت همکاریهای فناورانه:

 .1ایجــاد فهــم مشــترک از پــروژه و شــفافیت وظایــف و

مســئولیتها،

 .2رهبری مذاکرات بین واحدهای درگیر،

 .3وجــود فراینــد منســجم و یکپارچــه طراحــی ،بازنگــری،
تصدیــق ،صحهگــذاری و کنتــرل تغییــرات،

 .4ســاختار ســازمانی منعطــف و وجــود مدیــران پروژههــای
همکاری،

 .5اشتراک دانش،

 .6اعتماد و حمایت و پذیرش خطاها،
 .7نظام پایش و کنترل نظاممند،
 .8وجود تیمهای ،CFT

 .9دانش ،مهارت و توانمندیهای مکمل در همکاری.

 -2-3تحلیل عاملی

در مرحلــه دوم از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای
بررســی میــزان تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل بــر هریــک

از معیارهــای موفقیــت استفادهشــده اســت .تکنیــک تحلیــل
عاملــی یکــی از روشهــای آمــاری اســت کــه در تحلیــل

جــداول یــا ماتریسهــای ضرایــب همبســتگی بــهکار

گرفتــه میشــود .بررســی و ارزیابــی مســتقیم ماتریسهــای
مربــوط بــه ضرایــب همبســتگی نشــان دهنــده آن اســت کــه

اســت کــه عاملهــای زیربنایــی متغیرهــا را میتــوان بــرای

تبییــن پدیدههــای پیچیــده بــهکار بــرد و همبســتگیهای
مشاهدهشــده بیــن متغیرهــا حاصــل اشــتراک آنهــا در ایــن

عاملهاســت (رابطــه.)1
رابطه .1محاسبه عوامل

در واقــع میتــوان گفــت هــدف از انجــام ایــن روش ،تجزیــه

یــک مجموعــه دادههــا بــا مقادیــر همبســته بــه یــک
مجموعــه جدیــد از تکنیــک تحلیــل متغیرهــای ناهمبســته

[ ]10و کاهــش ابعــاد یــک مجموعــه از دادههــا بهوســیله

انتقــال بــه یــک مجموعــه جدیــد از متغیرهــا (مؤلفههــای

بــا توجــه بــه اینکــه تفســیر نتایــج تکنیــک تحلیــل عاملــی
براســاس ماتریــس ســاختار عاملــی چرخــش یافتــه انجــام

میشــود [ ]11از ماتریــس چرخــش یافتــه واریماکــس
بــرای بررســی تأثیــر عوامــل استفادهشــده اســت .شــیوه

واریماکــس کــه توســط کیســر توســعه دادهشــده عواملــی
تولیــد میکنــد کــه بــا مجموعــه کوچکتــری از متغیرهــا
دارای همبســتگی قــوی و بــا مجموعــه دیگــری از متغیرهــا

دارای همبســتگی ضعیــف باشــد .ایــن روش بــه سادهســازی

ســتونهای ماتریــس عاملــی میپــردازد و در آن فراینــد
سادهســازی معــادل بــا بیشــینهکردن واریانــس مجــذور
بارهــای عاملــی هــر ســتون اســت.

آخریــن فعالیــت در اجــرای تکنیــک تحلیــل عاملــی ،توصیف

و تفســیر واقعــی نتایــج اســت .بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای
محاســبات تکنیــک تحلیــل عاملــی ،از نرمافــزار()18SPSS

استفادهشــده اســت.پایگاه اطالعاتــی دادههــای ایــن مرحلــه
در محیــط نرمافــزار صفحــه گســترده ( )Excelایجادشــده و

طیــف  5امتیــازی لیکــرت بــوده اســت .هــم چنیــن بــا توجه
بــه توزیــع پرسشــنامه در جامعــه آمــاری ،در نهایــت تعــداد

 67پرسشــنامه واصــل گردیــده اســت.

جهــت بررســی پایایــی داده هــا در مراحــل انجــام پژوهــش،
از تحلیــل آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه

بــه ایــن کــه حــد قابــل قبــول آلفــای کرونبــاخ مــی بایســت
بــه صــورت میانگیــن و بــرای هــر پرســش بیــش از 0.7

باشــد []12نتایــج حاصــل از محاســبه آلفــای کــرون بــاخ را

بــه طــور متوســط  0.83و بــرای کلیــه ســواالت بیــش از
 0.7اســت .بنابرایــن ،نتایــج بــر پایایــی هریــک از ســواالت

پرسشــنامه صحــه مــی گــذارد .بــراي ســنجش اعتبــار ســازه
پرسشــنامه از نظــرات متخصصــان ،اســاتيد دانشــگاهي و
کارشناســان خبــره اســتفاده شــده اســت.

 -4تجزیه و تحلیل داده ها

همــان گونــه کــه اشــاره شــد معیارهــای انــدازه گیــری

موفقیــت همکاریهــا در پژوهــش حاضــر شــامل معیارهــای
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نــه گانــه ارائــه شــده اســت .جــداول ( )5و ( )6یافتههــای
حاصــل از تحلیــل عاملــی را نمایــش مــی دهــد.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه

اصلــی) بهمنظــور خالصهســازی در ســاختار آنهاســت.

ابــزار گــرد آوری داده هــا در ایــن مرحلــه پرسشــنامه بــا

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

امکانپذیــر نیســت [ .]9فــرض بنیــادی ایــن روش ایــن

شــده اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تفســیر شــهودی ســادهای از الگــوی روابــط بیــن متغیرهــا

ســپس در محیــط نــرم افــزار ( )SPSSفراخوانــی و تحلیــل

جدول :5نتایج تحلیل مجموع واریانس تبیینشده در ارزیابی تأثیر عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺑﺎزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ

64,094

18,976

45,118
77,805

45,118
13,711

ارزﺷﻬﺎي وﯾﮋه آﻏﺎزﯾﻦ

ﻣﻘﺪارﮐﻞ

درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ

1,708

64,094

18,976

4,061

1,234

45,118

45,118

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه
سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

1,708
0,632

4

77,805
90,783

5,96

0,536

84,824

7,018
3,826

3
5

0,344

6

0,201

8

97,152

2,543

0,229

100

0,618

0,56

2,231

1
2

13,711

99,382

7
9

بررســی جــدول بــاال نشــان میدهــد عامــل اصلــی اول

بــا حــدود  14درصــد پوشــش پایینتریــن اولویــت را در

کل دارد و اولویــت بعــدی مربــوط بــه عامــل اصلــی دوم بــا

 80درصــد واریانــس کل را تبییــن میکننــد.

بیشــترین اولویــت را بــا حــدود  45درصــد پوشــش واریانــس
حــدود  19درصــد پوشــش و در نهایــت عامــل اصلــی ســوم

اختیــار دارد .بنابرایــن ،ایــن ســه عامــل در مجمــوع حــدود

جدول :6مجموع مجذور بارهای چرخش یافته

3

ﺷﻤﺎره ﻋﺎﻣﻞ

2

1

ﻣﺘﻐﯿﺮ

0,692

0,433

0,297

1

-0,27

0,677

0,595

3

0,47

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

4,061

1,234

94,609
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ﻣﻘﺪارﮐﻞ

ﻋﺎﻣﻞ

0,677

0,197

2

-0,472

0,229

0,533

-0,12

-0,33

0,873

6

0,84

8

-0,409

0,548

0,546

0,239

-0,312

0,821

0,080

-0,282

0,924

0,092

-0,278

جــدول ( )6نتایــج ماتریــس عوامــل مــورد بررســی در تحلیل

4
5
7
9

تشــکیل عوامــل را نشــان میدهــد .طبــق بررســیهای

عاملــی در فضــای چرخــش یافتــه را جهــت ارزیابــی میــزان
اثربخشــی عوامــل نشــان میدهــد .معمــوالً عوامــل چرخــش

از  0/6را میتــوان بهعنــوان عوامــل اصلــی تأثیــر در نظــر

معنیدارکــردن عاملهــا ،آنهــا را چرخــش میدهنــد.

متغیرهــای زیــر را بهعنــوان اصلیتریــن معیارهایــی کــه

نیافتــه ،چنــدان قابــل تفســیر نیســتند و بــرای بیشــتر
بررســی ماتریــس عوامــل چرخــش یافتــه براســاس جــدول

( )7نشــان دهنــده آن اســت کــه میتــوان  9متغیــر را از

بیــن  16متغیــر مــورد بررســی واقعشــده اســتخراج کــرد.
جــدول ( )6همچنیــن میــزان تأثیــر هریــک از الزامــات در

نونالــی و ســاکا کــی بــارا ،متغیرهایــی بــا بــار عاملــی بیــش
گرفــت [( ]13ســاکا کــی بــارا .)1997 ،بنابرایــن میتــوان

مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــای فناورانــه هســتند در نظــر
گرفــت (جــدول .)7

جدول  :7اولویتهای شناساییشده

ردﯾﻒ

ﻋﻮاﻣﻞ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ)ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ

1

ﻋﺎﻣﻞ اول

وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ،ﺻﺤﻪ ﮔﺬاري و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮات

2

ﻋﺎﻣﻞ دوم

3

ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم

اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك از ﭘﺮوژه و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ و وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري
اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ

داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﮑﻤﻞ در ﻫﻤﮑﺎري

صحهگــذاری و کنتــرل تغییــرات در داخــل ســازمان و
تشــریح فازهــای آن بــرای همــکار ،موجــب میشــود کــه

گســتردهای بــرای شناســایی عارضههــا و عوامــل

فازهــای همــکاری بهطــور شــفاف تعریفشــده و در هــر

راهکارهایــی بــرای افزایــش اثربخــش آن دســتورکار مدیــران

اســت مشــخص شــود .ایــن عامــل باعــث میشــود تــا

ســالهای اخیــر دچــار تحریمهــای شــدید اطالعاتــی و

بــه تأییــد گامهــای قبــل و ایجــاد همنظــری و اشــتراک

و صاحبنظــران قــرار گرفتــه اســت .در صنایعــی کــه در

همــکاران قبــل از آغــاز فازهــای جدیــد همــکاری ،نســبت

فنــاوری بودهانــد؛ نقــش همکاریهــای فناورانــه بــرای

دســتاوردهای دانشــی پــروژه اقــدام نماینــد .ایجــاد ســاختار

پیــش تعیینشــده ،بیــش از پیــش حائــز اهمیــت شــدهاند.

بــا خصوصیــات و صالحیتهــای مناســب ،بهدلیــل اینکــه

و تعییــن میــزان تأثیرگــذاری آنهــا در ایــن پژوهــش مــورد

علــی الخصــوص فرهنگهــای کاری متفاوتــی هســتند،

دســتیابی بــه فنــاوری مــورد نیــاز و کســب موفقیتهــای از

ســازمانی منعطــف و تربیــت مدیــران پروژههــای همــکاری

در خصــوص ،بررســی ایــن صنایــع و شناســایی ایــن عوامــل

ســازمانهای همــکار دارای توانمندیهــا و تخصصهــا و

بررســی قــرار گرفــت .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق شناســایی

بســیار حائــز اهمیــت بــوده و لــذا مدیــر پــروژهای کــه اوال

فناورانــه بــوده اســت.

بیــن همــکاران پــروژه داشــته باشــد و بتوانــد یــک تناســب

و تحلیــل مســیر عوامــل کلیــدی موفقیــت در همکاریهــای

توانمنــدی همسوســازی و ایجــاد هماهنگــی و انگیــزش را در

طبــق نتایــج ایــن تحقیــق براســاس روش دلفــی و تحلیــل

فرهنگــی مناســب ایجــاد کنــد بســیار ضــروری اســت.

فناورانــه شــامل عوامــل فــوق ،شناســایی شــد .براســاس ایــن

توانمندیهــای مکمــل در ســازمان و اشــتراک آن بــا ســازمان

زیــاد تحریــم بــوده و عملکــرد موفقــی داشــتهاند ،میتواننــد

کلیــدی و مهــم مــورد انتظــار در همــکاری ایجــاد دانــش

یافــت:

حصــول اطمینــان خلــق و اکتســاب دانــش و بهدنبــال

عاملــی تأییــدی ،عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت همکاریهــای

اشــتراک دانــش در حیــن همــکاری ،ایجــاد دانــش ،مهــارت و

تحقیــق در صنایــع کشــور ایــران کــه تحــت تأثیــر بســیار

همــکار ،بســیار مهــم اســت .زیــرا در صنایــع هایتــک نکتــه

بــا تقویــت عوامــل زیــر بــه موفقیــت در همــکاری دســت

فنــی حاصــل از همــکاری اســت .بنابرایــن ســازمانها بــرای

ایجــاد فهــم مشــترک از پــروژه و شــفافیت وظایــف

آن انتقــال دانــش بــه یکدیگــر بایــد بــه روش منظــم و

پــرورش مناســب روابــط و ارتباطــات کاری بیــن همــکاران

حــس اعتمــاد و حمایــت از همــکار و پذیــرش خطاهــای وی

دســتیابی بــه اهــداف همــکاری ایجــاد میشــود .ایجــاد یــک

دانــش آن بنــا بهدلیــل تحریــم و  ...در اختیــار صنایــع کشــور

و مســئولیتها در هنــگام تعریــف همــکاری ،باعــث

فزاینــدهای در ایــن خصــوص اهتمــام داشــته باشــند .افزایش

و کارکنــان آنهــا شــده و یــک حــس راهبــردی از نحــوه

در حیــن همــکاری ،بســیار مهــم اســت .در پروژههایــی کــه

فراینــد منســجم و یکپارچــه طراحــی ،بازنگــری ،تصدیــق،

قــرار نمیگیــرد و صنایــع همــکار بــرای دســتیابی بــه آن
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موفقیــت همکاریهــا بیــن بنگاههــا و همچنیــن ارائــه

مرحلــه اقداماتــی کــه از جنــس کنتــرل ،تأییــد و تصدیــق
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در دو دهــه اخیــر در ســطوح ملــی و بنگاهــی ،مطالعــات

ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -5بحث و نتیجهگیری

اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺎﻫﺎ

دانشهــا دســت بــه همــکاری میزننــد ،بدیهــی اســت کــه

[ ]9ع .د .و .س .نقشــبندی ,،تحليــل آمــاری در روانشناســی

اعتمــاد و حمایــت و توســعه انگیــزه و صبــر در همــکاری،

”[10] H. .́ Abdi, “Factor Rotations in Factor Analyses,

خطــا و تأخیــر اجتنابناپذیــر باشــد؛ لــذا بــا ایجــاد حــس
همــکاری موفــق بــوده و دســتاورد قابــل قبولــی خواهــد

داشــت .برقــراری یــک نظــام کنتــرل نظاممنــد ،نیــز ماننــد
ایجــاد تعامــل و اعتمــاد بیشــتر میتوانــد بــه موفقیــت

جلــد .1387 ,1

همــکاری کمــک نمایــد.
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