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قــرن بیســت ویکم، قرنــی اســت کــه در آن، تحــوالت عظیــم علمــی و فناورانــه، باعث شــده تــا کشــورها و بنگاه هــای اقتصــادی بــرای باقی مانــدن 

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 سیاســت گذاران کشــورهای در حــال توســعه )از جملــه ایــران( بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع، فشــارها و تحریم هــای علمــی، 

فناورانــه و اقتصــادی و عقب افتادگــی فناوریکــی، برخــورد هوشــمندانه و آگاهانه تــر بــا موضــوع کســب توانمندی هــای فناوریکــی اســت. در ایــن خصــوص 

توجــه و اهمیــت بــه موضــوع همکاری هــای فناورانــه روز  بــه روز رو بــه افزایــش بــوده و اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت. هــدف از ایــن پژوهــش 

شناســایی عوامــل کلیــدی موفقیــت در همکاری هــای فناورانــه در صنایــع کلیــدی کشــور اســت کــه بــا تحریم هــای شــدید ذکرشــده مواجــه هســتند.

در ایــن پژوهــش در دو مرحلــه نســبت بــه شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت همکاری هــای پرداختــه شــده اســت. در مرحلــه اول 

ــا اســتفاده از روش دلفــی نســبت بــه تعییــن عوامــل مؤثــر  در صنایــع مذکــور اقدام شــده و ســپس در مرحلــه دوم، براســاس روش تحلیــل عاملــی  ب

تأییــدی میــزان تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل  بــر هریــک از معیارهــای موفقیــت همکاری هــای فناورانــه ارزیابی شــده اســت. در نهایــت عواملــی ماننــد 

فهــم مشــترک، وجــود فراینــد منســجم و یکپارچــه طراحــی، بازنگــری، تصدیــق، صحه گــذاری و کنتــرل تغییــرات، اشــتراک دانــش، اعتمــاد و حمایــت و 

پذیــرش خطاهــا، نظــام پایــش و کنتــرل نظام منــد و ... به عنــوان عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر موفقیــت همکاری هــای فناورانــه در صنایــع مــورد بررســی 

در ایــن پژوهــش )صنایــع تحریمــی خــاص( شناســایی شــدند. 

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

1 مقدمه
همــکاری فناورانــه، توافقــی اختیــاری و آگاهانــه اســت کــه 
بیــن دو یــا چنــد بنــگاه بــرای تبــادل، بــه اشــتراک گذاشــتن 
و توســعه مشــترک فنــاوری شــکل می گیــرد ]1[. در دو دهــه 
ــترده ای  ــات گس ــی، مطالع ــی و بنگاه ــطوح مل ــر در س اخی
ــا  ــت همکاری ه ــل موفقی ــا و عوام ــایی عارضه ه ــرای شناس ب
بیــن بنگاه هــا و همچنیــن ارائــه راهکارهایــی بــرای افزایــش 
اثربخــش آن دســتورکار مدیــران و صاحب نظــران قــرار 
ــگان روی 880  گرفتــه اســت.  در تحقیقــی کــه آقــای هاری
اتحــاد صــورت گرفتــه انجــام داده انــد، تنهــا 45 درصــد آن ها 

ــده اند]2[ .  ــی ش ــق ارزیاب موف
برخــی از مطالعــات بــا رویکــرد بنگاهــی تــالش نموده انــد بــه 
ــکاری  ــا در هم ــت بنگاه ه ــدی موفقی ــل کلی شناســایی عوام

ــا نگــرش  ــد، برخــی دیگــر ب ــه راه هــای بهبــود بپردازن و ارائ
ــی و  ــرون بنگاه ــل ب ــش عوام ــا نق ــد ت ــالش نموده ان کالن ت
تأثیرگــذار بــر همــکاری را تحلیــل نماینــد]3[ . عوامــل درون 
ــد  ــکل گیری فراین ــا ش ــط ب ــل مرتب ــد عوام ــی مانن بنگاه
ــس  ــوالً از جن ــه معم ــتند ک ــا هس ــن بنگاه ه ــکاری بی هم
گام هــای فراینــد، ویژگی هــای مدیــران، تیم هــای همــکاری، 
ــتند  ــا هس ــی بنگاه ه ــای مدیریت ــار و نظام ه ــع در اختی مناب
ــا  ــار بنگاه ه ــرف رفت ــی مع ــای درون بنگاه ]4[ ]5[. متغیره
ــی های  ــتند. بررس ــکاری هس ــرای هم ــکل گیری و اج در ش
موضــوع  ادبیــات  در  کــه  می دهــد  نشــان  انجام شــده 
مباحــث گســترده ای در مــورد عامــل درون بنگاهــی مؤثــر بر 
عوامــل کلیــدی موفقیــت بنــگاه مطرح شــده اســت. در ایــن 
پژوهــش قصــد بــر ایــن اســت تــا عوامــل کلیــدی موفقیــت 

* دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

** عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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ــر  ــران کــه تحــت تأثی همکاری هــا در صنایعــی از کشــور ای
بســیار زیــاد تحریــم بــوده ولــی توانســته اند  عملکــرد موفقی 
ــعه  ــرای توس ــه را ب ــق فناوران ــای موف ــته و همکاری ه داش
فنــاوری تحریمــی خــود بــه پایــان برســانند، بررســی شــود. 

مرور ادبیات
عوامل موفقیت در همکاری

هافمــن بــرای توســعه چارچــوب مفهومــی عوامــل موفقیــت، 
از تئــوری هزینــه مبادلــه، تئــوری راهبــردی دانــش محــور و 
منبــع محــور و تئوری هــای بیــن ســازمانی اســتفاده نمــوده 
ــعه  ــری در توس ــرد نظ ــه رویک ــن س ــک از ای ــر ی ــت. ه اس
چارچــوب پیشنهادشــده توســط ایــن محقــق نقــش داشــته 
اســت. متغیرهــای مســتقلی را کــه در موفقیــت همکاری هــا 
اثــر گذارنــد بــه چارچــوب افزوده شــده اســت. هافمــن 
ــدی  ــکاری طبقه بن ــاز هم ــج ف ــای مســتقل را در پن متغیره

کــرده اســت]4[:
1- تحلیل راهبردی و تصمیم به همکاری،

2- جستجو برای همکار، 
3- طرح ریزی همکاری،

4- پیاده سازی و مدیریت همکاری، و
5- خاتمه همکاری.

متغیرهــای مســتقل بــه نوبــه خــود، بــه شــاخص های 
محتوایــی1 و شــاخص های فراینــدی2 تقســیم می شــوند. 
متغیرهــای محتوایــی، بــه محتــوای همــکاری )علــت 
همــکاری( اشــاره داشــته و بــا شــاخص هایی کــه بــا 
راهبــرد، سیســتم، ســاختار و موضوعاتــی نظیــر جهت گیــری 
ــد.  ــر و کار دارن ــکاری س ــاختار هم ــی س ــردی و طراح راهب
متغیرهــای فراینــدی بــه فراینــد توســعه روابط بین ســازمانی 
)چگونگــی برقــراری رابطــه( اشــاره کــرده و بــا مــواردی نظیر 
ایجــاد اعتمــاد و درک متقابــل ســر و کار دارنــد. متغیرهــای 
محتوایــی به طورعمــده تحــت تأثیــر مفاهیــم هزینــه مبادلــه 
و راهبــرد دانــش محــور و منبــع محــور قــرار دارنــد. در حالی 
ــی از  ــل توجه ــری قاب ــدی، تأثیرپذی ــای فراین ــه متغیره ک
تئوری هــای بیــن ســازمانی و تئوری هــای عمومــی مدیریــت 
و  رهبــری دارنــد. هافمــن بــا در نظــر گرفتــن ایــن تئوری هــا 
در مجمــوع، 24 متغیــر اصلــی را به عنــوان عوامــل تأثیرگــذار 
در موفقیــت همکاری هــا معرفــی و در پنــج مرحلــه همــکاری 

ــرد ]4[. ــدی ک ــدول )1( طبقه بن ــق ج مطاب

جدول1: عوامل حیاتی موفقیت در فرایند همکاری ]4[

 

. تحلیل 1
استراتژیک و 

گیري  تصمیم
 براي همکاري

. جستجو و انتخاب 2
 همکار

ریزي  . طرح3
 همکاري

. اجرا و 4
مدیریت 
 همکاري

. خاتمه 5
 همکاري

متغیرهاي محتوا
 

منطق استراتژیک 
 براي همکاري

همکاري در شرایطی  -
پذیري  که به انعطاف

استراتژیک زیاد و 
کنترل محدود نیاز 

 است.
 گذاري اشتراك به -

نقاط قوت اختصاصی و 
جستجوي منابع مکمل

جستجوي تطابق 
 استراتژیک و فرهنگی

بنیان نهادن همکاري  -
 براساس ارتباطات مبتنی

 بر اعتماد 
توانایی شریک در موضوع  -

 همکاري
 گذاري مکمل سهم -

 سازمان اصول
ریف شفاف حقوق تع -

 و وظایف
گذاري برابر از  سهم -

 طرفینسوي تمامی 
تاکید بر پتانسیل  -

 خلق ارزش مشترك
حفظ و  -

 هاي محوري شایستگی

 پیگیري اجرا
ایجاد سیستم  -

هماهنگی و 
 اطالعاتی

سازي  فراهم -
 منابع الزم

پرهیز از انتقال  -
 ناخواسته دانش

ظرفیت  -
 یادگیري از شرکا

پشتیبانی  -
 مدیریت ارشد

قواعد از 
پیش طراحی 

 شده
آمادگی براي  -

خاتمه حتی در 
 مرحله طراحی

متغیرهاي فرایند
 

تحلیل استراتژیک 
 سیستماتیک

استخراج اهداف  -
همکاري از استراتژي 

 تجاري
آگاهی نسبت به  -

الزامات زمانی براي 
 توسعه همکاري

 ایجاد فهم مشترك
 ها و  توافق بر ارزش -

 اصول مفروضه

 رهبري مذاکرات
توافق بر اهداف  -

 روشن و واقعی 
اعتمادسازي از  -

طرفه  طریق تعهد یک
و پرهیز از رفتار 

 طلبانه فرصت
سازي طرح با  پیاده -

 شده مواعید تثبیت

 اجرا
اجرایی نمودن  -

ها و  سریع شاخص
 کسب نتایج 

بازنگري مستمر  -
 عملکرد همکاري

حفظ ارتباط 
مبتنی بر 

 اعتماد
خاتمه تنها  -

یید براساس تا
و توافق کلیه 

 طرفین

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



ت در همکاریهای فناورانه
بررسی عوامل کلیدی موفقی

32

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 1 - پیاپی 19 - بهار 1395

عــالوه بــر هافمــن، مارکــس نیــز در مقالــه مفیــد خــود ضمن 
بررســی فراینــد همــکاری بیــن بنگاه هــا بــه تشــریح الگــوی 
ــازمان ها  ــن س ــکاری بی ــت هم ــل موفقی ــابهی از عوام مش
می پــردازد. بــه عقیــده مارکــس، هماننــد بســیاری از 
می تــوان  را  شــرکت ها  بیــن  همکاری هــای  فعالیت هــا، 
ــاز  ــج ف ــد را در پن ــن فراین ــت. ای ــد در نظــر گرف ــک فراین ی

ــرد: ــریح ک ــوان تش می ت
1- آغــاز، 2-  انتخــاب همــکار، 3- مقدمــه چینــی، 4- تحقق 

اهــداف همــکاری و 5- خاتمــه یــا همــکاری مجدد.

از منظــر مارکــس، موفقیــت همــکاری تحــت تأثیــر عوامــل 
مختلفــی قــرار دارد، کــه هــر کــدام از آن هــا تأثیــر مثبتــی 
ــی  ــوب مفهوم ــذارد. در چارچ ــکاری می گ ــی هم ــر خروج ب
ــروه  ــه گ ــی در س ــل اصل ــس، عوام ــط مارک ــده توس ارائه ش
ســاختار، فرهنــگ و ریســک طبقه بندی شــده و در هــر 
یــک از مراحــل یــک فراینــد همــکاری مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت )جــدول 2(. به طــور کلــی هــر یــک از عوامــل 
بــه نوبــه خــود نقــش مهمــی دارنــد. لیکــن تأثیــر آن هــا در 

ــاوت اســت ]5[. ــف متف مراحــل مختل

جدول2. عوامل کلیدی موفقیت در همکاری ]5[
 مراحل             

 
 نوع عوامل

 اجراي همکاري طراحی همکاري انتخاب همکار همکاري تصمیم به
پایان دادن به 

 همکاري

 عوامل مربوط به ساختار

تحلیل تفصیلی و  -
  SWOT  جزئی شده

 تعریف واضح اهداف -
 راهبردي

تعریف واضح و واقعی  -
اهداف و مقاصد پروژه

هاي  وجود ویژگی -
 الزامی در همکار

 تطابق استراتژیک -
 میزان برابري طرفین -
 ساختار مشابه -
تجربه گذشته (شرکا  -

 از هم)

 برنده -موقعیت برنده -
اهداف تفصیلی و جزئی  -

 شده پروژه
اهداف توافق شده میان  -

 تمامی طرفین
 همکاري توافق اولیه -

قواعد اصلی و  -
 ها مسئولیت

هاي  تجربه و مهارت -
 اجتماعی

 کنترل موثر -
 قهرمان همکاري -

تحلیل و توسعه  -
صورت  ههمکاري ب

 کالن
انتقال پروژه به  -

 پروژه دانش فنی

گ
 عوامل مربوط به فرهن

توسعه فرهنگ  -
 همکاري

تجربه پیشین در  -
 گذاري مشترك سرمایه

 نگرش(ذهنیت) مثبت -

 سازگاري فرهنگی  -
 هاي مشابه ارزش -
 تعهد به شراکت -
اعتماد، باز بودن و  -

 صداقت
اطمینان در  -

 هاي همکار توانمندي

انتقال اطالعات از  -
 رشدمدیریت ا

 اعتمادسازي -
پر کردن تمایزهاي  -

 فرهنگی

 تعهد مدیریت ارشد -
 دفعات ارتباط -
 ایجاد روح تیمی -
 ارضمآمد ت حل کار -

 ایجاد ارتباط خوب -
 میان افراد

تمایل به توسعه  -
 همکاري

عوامل 
ک

مربوط به ریس
 

 گفتگو در مورد ریسک -
 آگاهی از ریسک -
تمایل به تحمل و  -

 ها اشتراك ریسک
 تحلیل ریسک پروژه  -

 آمادگی شرکا براي -
ریسک و اشتراك 

 اطالعات
 درك و برداشت -

 مشابه در مورد ریسک
 تحلیل ریسک شریک -

منافع دوجانبه و  -
 وابستگی درونی

تحلیل ریسک پروژه  -
 مشترك 

توافق فرموله شده براي  -
 ها/ عواید تقسیم ریسک

مند  مدیریت نظام -
 ریسک

کنترل پروژه براي  -
 ها  شناسایی ریسک

ز از یادگیري پرهی -
 زدایی

یادگیري در  -
خصوص ریسک، 

شکست یا موفقیت 
 پروژه

 

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

کلیــدی موفقیــت را مــورد آزمــون قرارداده اســت.
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جدول4: مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت برای همکاری های مختلفجدول3: عوامل کلیدی موفقیت ]6[
 عوامل موفقیت در همکاری

 استراتژیهای شرکت

 دانش، مهارت و توانمندی های مکمل شریک
 اشتراک استراتژی بین شرکا

 تناسب فرهنگی و فرآیندی بین شرکا
 ژی بین شرکاسازگاری استرات

 چشم انداز های شفاف و سودآور بازار
 تغییر ارزش و جایگاه شرکت در زنجیره ارزش صنعت

 اکتشاف فناوری جدید در سبد همکاری فعلی
 بکارگیری فناوریهای فعلی سبد همکاری

 مدیریت

 ساختارسازمانی منعطف
 سازماندهی قانونی بین شرکا

 تعریف اهداف شفاف همکاری بین شرکا 
 یف شفاف نقشها و مسئولیتهاتعر

 توزیع متعادل قدرت بین شرکا
 انعطاف پذیری در تغییر اهداف از پیش تعیین شده

 اعتماد

 فرآیند

 ارتباطات
 تیم های بین واحدی

 مشتری و بازار گرائی
 نیازها و انتظارات شفاف

 ها و مفاهیم های اولیهآزمایش نمونه
 یکپارچگی فناوری و اجزاء جدید

 ندن محصول به بازارسرعت رسا
 یادگیری

 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(

 صوالت متمایز منحصر به فردمح
 ارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریان

 توسعه استاندارد، سازگاری و اکوسیستم صنعت
 کیفیت

 استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان
 

 نوع همگرائی
 عوامل موفقیت بر اساس اولویت

 امل موفقیتع اولویت

 جایگزینی فناوری

 اعتماد 1
 اهداف شفاف همکاری 2
 ارتباطات 2
 مشتری و بازار گرائی 3
 توسعه استاندارد، سازگاری و اکوسیستم صنعت 3
 نیازها و انتظارات شفاف 4
 حمایت مدیریت ارشد 4
 استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان 4
 ی های مکمل شریکدانش، مهارت و توانمند 5
 سازگاری استراتژی بین شرکا 5
 تعهد به همکاری در تمامی سطوح 5
 بهترین پرسنل متعهد به همکاری شرکا 5

 یکپارچگی فناوری

 دانش، مهارت و توانمندی های مکمل شریک 1
 اعتماد 1
 محصوالت متمایز منحصر به فرد 1
 نارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریا 1
 کیفیت 2
 استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان 3
 اکتشاف فناوری جدید در سبد همکاری فعلی 4
 ارتباطات 5

 جایگزینی محصول

 اعتماد 1
 کیفیت 2
 اهداف شفاف همکاری 3
 محصوالت متمایز منحصر به فرد 3
 استفاده آسان و قابل درک برای مشتریان 3
 ارتباطات 4
 انش، مهارت و توانمندی های مکمل شریکد 5
 تعریف شفاف نقشها و مسئولیتها 5
 مشتری و بازار گرائی 5
 ارائه خدمات مرتبط با محصول به مشتریان 5

 مکمل محصول

 اهداف شفاف همکاری 1
 کیفیت 1
 سازماندهی قانونی بین شرکا 2
 مشتری و بازار گرائی 2
 ی های مکمل شریکدانش، مهارت و توانمند 3
 اعتماد 3
 ارتباطات 4
 نیازها و انتظارات شفاف 4
 تعریف شفاف نقشها و مسئولیتها 5



ت در همکاریهای فناورانه
بررسی عوامل کلیدی موفقی
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ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 1 - پیاپی 19 - بهار 1395

3-1- تشکیل و ترکیب پانل
اعضــای پانــل در ایــن پژوهــش بر اســاس جامعــه آمــاری کــه 
ــورت  ــند، به ص ــر باش ــای زی ــی از ویژگی ه ــه یک دارای کمین
نمونه گیــری غیــر احتمالــی و ترکیبــی از روش هــای هدف دار 
ــد  ــزد واج ــر نام ــدا 87 نف ــده اند. در ابت ــی انتخاب ش و قضاوت
شــرایط کــه توســط پژوهشــگر مناســب شناخته شــده بودنــد 

انتخــاب شــدند.
1. مدیــر پروژه هــای R&D، نــوآوری و یــا انتقــال فنــاوری در 

صنایــع مــد نظــر پژوهش بــا کمینــه 5 ســال ســابقه کاری؛
دانشــجوی رشــته مدیریــت  یــا  و  آموختــه  دانــش   .2
تکنولــوژی در مقطــع دکتــری و یــا کارشــناس و کارشــناس 

ارشــد حوزه هــای مذکــور.
ــا توجــه بــه پرســش نامه طراحی شــده  در ایــن خصــوص و ب
ــان هافمــن و مارکــس  ــر پژوهــش مدل هــای آقای ــی ب مبتن
ــرح  ــا  مط ــت همکاری ه ــر موفقی ــر ب ــل مؤث ]4[ ]5[، عوام
و خواسته شــده تــا مهم تریــن اصولــی کــه بــر تعییــن 
موفقیــت همکاری هــا تأثیرگــذار هســتند؛ شناســایی شــوند. 
ــده  ــر شناسایی ش ــورد مرتبط ت ــداد 16 م ــه اول تع در مرحل
ایــن 16 مــورد در دور دوم روش دلفــی بــه  و مجــدداً 
بررســی گذاشــته شــد. در نهایــت تعــداد 9  مــورد بــه شــرح 
زیــر به عنــوان عوامــل تأثیرگــذار بــر تعییــن موفقیــت 
ــه شناســایی شــدند. پــس از محاســبه  همکاری هــای فناوران
ــه 72 صــدم ،  ــدد حاصل ــب هماهنگــی در دور دوم و ع ضری

ــد. ــا گردی ــه اکتف ــن دو مرحل ــه ای ب
عوامل مؤثر بر تعیین موفقیت همکاری های فناورانه:

ــف و  ــفافیت وظای ــروژه و ش ــترک از پ ــم مش ــاد فه 1. ایج
، مســئولیت ها

2. رهبری مذاکرات بین واحدهای درگیر،
ــد منســجم و یکپارچــه طراحــی، بازنگــری،  3. وجــود فراین

ــرات، ــرل تغیی ــذاری و کنت ــق، صحه گ تصدی
4.  ســاختار ســازمانی منعطــف و وجــود مدیــران پروژه هــای 

همکاری،
5. اشتراک دانش،

6. اعتماد و حمایت و پذیرش خطاها،
7. نظام پایش و کنترل نظام مند،

،CFT 8. وجود تیم های
9. دانش، مهارت و توانمندی های مکمل در همکاری.

2 روش تحقیق 
ایــن پژوهــش بر اســاس اهــداف تحقیــق، تحقیقــی کاربــردی 
و از نظــر دســته بندی براســاس مــکان یــک مطالعــه میدانــی 
ــورد  ــای م ــع آوری داده ه ــوه جم ــاس نح ــن براس و همچنی
نیــاز یــک تحقیــق توصیفــی غیــر آزمایشــی از نــوع تحقیــق 
همبســتگی و یــک تحقیــق کمــی اســت.  پژوهــش حاضــر 
در دو مرحلــه انجام شــده اســت. در مرحلــه اول مبتنــی 
ــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان، عوامــل  ــر روش دلفــی و ب ب
ــته بندی  ــایی و دس ــا شناس ــت همکاری ه ــر موفقی ــر ب مؤث
شــده و در مرحلــه دوم میــزان تأثیرگــذاری هــر یــک از ایــن 
عوامــل بــر موفقیــت همکاری هــای فناورانــه  مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مرحلــه از روش تحلیــل عاملــی 
تأییــدی بــرای بررســی میــزان تأثیرگــذاری ایــن عوامــل  بــر 

ــده اســت.   ــت استفاده ش ــای موفقی معیاره
ــمندان  ــر از دانش ــاری را 113 نف ــه آم ــای جامع ــداد اعض تع
ــق  ــن تحقی ــه ای ــد. نمون ــکیل می دهن ــور تش ــت مذک صنع
براســاس جــدول مــورگان 87  نفــر اســت کــه از  رابطــه ی 

ــت: ــده اس ــه تعیین ش ــم نمون ــر حج زی

n= 112×(1.96)2×0.5
(112−1)×(0.05)2+(1.96)2×0.5×0.5

= 86.89 ~87 

3 روش دلفی
ــر را از روش دلفــی  ــف زی ــا تعری ــاول، هنســون و مــک کن پ
از  عمــل مجموعــه ای  در  دلفــی  “روش  داده انــد:  ارائــه 
پرســش نامه ها یــا دورهــای متوالــی به همــراه بازخــورد 
ــان  ــاق نظــر می ــه اتف ــالش دارد ب ــه ت کنترل شــده اســت ک
ــاص  ــوع خ ــک موض ــاره ی ــره درب ــراد خب ــروه از اف ــک گ ی
دســت یابــد ]7[”. روش دلفــی دارای چنــد ویژگــی اساســی 
اســت. ایــن ویژگی هــا عبارتنــد از: ناشــناختگی افــراد، تکــرار 
ــه شــرح  ــز ب و بازخــورد ]8[. مراحــل انجــام روش دلفــی نی
زیــر اســت: تهیــه پرســش نامه بــرای اعضــای پانــل، ارســال 
ــا در دور اول و  ــردآوری داده ه ــا، گ ــرای اعض ــش نامه ب پرس
ــا در  ــری رتبه بندی ه ــا، بازنگ ــت آن ه ــه اهمی ــن درج تعیی
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 عــالوه میانگین نظــر اعضــای پانــل در دور 
ســوم بــرای دســتیابی بــه اتفــاق نظــر و پایــان دادن مراحــل 

ــود ]7[. ــرا می ش اج
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3-2- تحلیل عاملی
در مرحلــه دوم از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای 
ــر هریــک  بررســی میــزان تأثیــر هــر یــک از ایــن عوامــل ب
از معیارهــای موفقیــت استفاده شــده اســت. تکنیــک تحلیــل 
ــل  ــه در تحلی ــت ک ــاری اس ــای آم ــی از روش ه ــی یک عامل
بــه کار  یــا ماتریس هــای ضرایــب همبســتگی  جــداول 
گرفتــه می شــود. بررســی و ارزیابــی مســتقیم ماتریس هــای 
مربــوط بــه ضرایــب همبســتگی نشــان دهنــده آن اســت کــه 
ــط بیــن متغیرهــا  تفســیر شــهودی ســاده ای از الگــوی رواب
ــن  ــن روش ای ــادی ای ــرض بنی ــت ]9[. ف ــر نیس امکان پذی
ــرای  اســت کــه عامل هــای زیربنایــی متغیرهــا را می تــوان ب
ــرد و همبســتگی های  ــه کار ب ــده ب ــای پیچی ــن پدیده ه تبیی
مشاهده شــده بیــن متغیرهــا حاصــل اشــتراک آن هــا در ایــن 

عامل هاســت )رابطــه1(.
رابطه1. محاسبه عوامل

در واقــع می تــوان گفــت هــدف از انجــام ایــن روش، تجزیــه 
یــک مجموعــه داده هــا بــا مقادیــر همبســته بــه یــک 
مجموعــه جدیــد از تکنیــک تحلیــل متغیرهــای ناهمبســته 
ــیله  ــا به وس ــه از داده ه ــک مجموع ــاد ی ــش ابع ]10[ و کاه
ــای  ــا )مؤلفه ه ــد از متغیره ــه جدی ــک مجموع ــه ی ــال ب انتق
اصلــی( به منظــور خالصه ســازی در ســاختار آن هاســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه تفســیر نتایــج تکنیــک تحلیــل عاملــی 
ــه انجــام  ــی چرخــش یافت ــس ســاختار عامل براســاس ماتری
می شــود ]11[ از ماتریــس چرخــش یافتــه واریماکــس 
ــیوه  ــت. ش ــده اس ــل استفاده ش ــر عوام ــی تأثی ــرای بررس ب
ــی  ــه توســط کیســر توســعه داده شــده عوامل واریماکــس ک
ــا  ــری از متغیره ــه کوچک ت ــا مجموع ــه ب ــد ک ــد می کن تولی
دارای همبســتگی قــوی و بــا مجموعــه دیگــری از متغیرهــا 
دارای همبســتگی ضعیــف باشــد. ایــن روش بــه ساده ســازی 
ســتون های ماتریــس عاملــی می پــردازد و در آن فراینــد 
ــذور  ــس مج ــینه کردن واریان ــا بیش ــادل ب ــازی مع ساده س

ــی هــر ســتون اســت.  بارهــای عامل
آخریــن فعالیــت در اجــرای تکنیــک تحلیــل عاملــی، توصیف 
و تفســیر واقعــی نتایــج اســت. بــا توجــه بــه پیچیدگی هــای 
 (18SPSS)ــزار ــی، از نرم اف ــل عامل ــک تحلی ــبات تکنی محاس
استفاده شــده اســت.پایگاه اطالعاتــی داده هــای ایــن مرحلــه 
در محیــط نرم افــزار صفحــه گســترده (Excel) ایجادشــده و 

ــل  ــی و تحلی ــزار (SPSS) فراخوان ــرم اف ــط ن ســپس در محی
شــده اســت.

ــا  ــنامه ب ــه پرسش ــن مرحل ــا در ای ــرد آوری داده ه ــزار گ اب
طیــف 5 امتیــازی لیکــرت بــوده اســت. هــم چنیــن بــا توجه 
بــه توزیــع پرسشــنامه در جامعــه آمــاری، در نهایــت تعــداد 

67 پرسشــنامه 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 
ــش از 0.7  ــش بی ــر پرس ــرای ه ــن و ب ــورت میانگی ــه ص ب
باشــد ]12[نتایــج حاصــل از محاســبه آلفــای کــرون بــاخ را 
ــش از  ــواالت بی ــه س ــرای کلی ــط 0.83 و ب ــور متوس ــه ط ب
ــی هریــک از ســواالت  ــر پایای ــج ب ــن، نتای 0.7 اســت. بنابرای
پرسشــنامه صحــه مــی گــذارد. بــراي ســنجش اعتبــار ســازه 
ــگاهي و  ــاتید دانش ــان، اس ــرات متخصص ــنامه از نظ پرسش

کارشناســان خبــره اســتفاده شــده اســت.
4- تجزیه و تحلیل داده ها 

ــری  ــدازه گی ــای ان ــد معیاره ــاره ش ــه اش ــه ک ــان گون هم
ــا در پژوهــش حاضــر شــامل معیارهــای  موفقیــت همکاریه
ــای  ــداول )5( و )6( یافته ه ــت. ج ــده اس ــه ش ــه ارائ ــه گان ن

ــد. ــی ده ــش م ــی را نمای ــل عامل ــل از تحلی حاص
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جدول5: نتایج تحلیل مجموع واریانس تبیین شده در ارزیابی تأثیر عوامل موثر بر موفقیت همکاری های فناورانه

عامل
ارزشهاي ویژه آغازین مجموع مجذور بازهاي استخراجی

مقدارکل درصد واریانس درصد تراکمی مقدارکل درصد واریانس درصد تراکمی
1 4,061 45,118 45,118 4,061 45,118 45,118
2 1,708 18,976 64,094 1,708 18,976 64,094
3 1,234 13,711 77,805 1,234 13,711 77,805
4 0,632 7,018 84,824
5 0,536 5,96 90,783
6 0,344 3,826 94,609
7 0,229 2,543 97,152
8 0,201 2,231 99,382
9 0,56 0,618 100

 
ــی اول  ــل اصل ــد عام ــان می ده ــاال نش ــدول ب ــی ج بررس
بیشــترین اولویــت را بــا حــدود 45 درصــد پوشــش واریانــس 
کل دارد و اولویــت بعــدی مربــوط بــه عامــل اصلــی دوم بــا 
حــدود 19 درصــد پوشــش و در نهایــت عامــل اصلــی ســوم 

ــت را در  ــن اولوی ــش پایین تری ــد پوش ــدود 14 درص ــا ح ب
اختیــار دارد. بنابرایــن، ایــن ســه عامــل در مجمــوع حــدود 

ــد. ــن می کنن ــس کل را تبیی ــد واریان 80 درص

جدول6: مجموع مجذور بارهای چرخش یافته

متغیر
شماره عامل

1 2 3
1 0,297 0,433 0,692
2 0,197 0,677 0,47
3 0,595 0,677 0,27-
4 0,533 0,229 0,472-
5 0,546 0,548 0,409-
6 0,873 0,33- 0,12-
7 0,821 0,312- 0,239
8 0,84 0,278- 0,092
9 0,924 0,282- 0,080

 
جــدول )6( نتایــج ماتریــس عوامــل مــورد بررســی در تحلیل 
عاملــی در  فضــای چرخــش یافتــه را جهــت ارزیابــی میــزان 
اثربخشــی عوامــل نشــان می دهــد. معمــوالً عوامــل چرخــش 
ــتر  ــرای بیش ــتند و ب ــیر نیس ــل تفس ــدان قاب ــه، چن نیافت
معنی دارکــردن عامل هــا، آن هــا را چرخــش می دهنــد. 
بررســی ماتریــس عوامــل چرخــش یافتــه براســاس جــدول 
ــر را از  ــوان 9 متغی ــه می ت ــت ک ــده آن اس ــان دهن )7( نش
ــرد.  ــورد بررســی واقع شــده اســتخراج ک ــر م ــن 16 متغی بی
ــات در  ــک از الزام ــر هری ــزان تأثی ــن می جــدول )6( همچنی

تشــکیل عوامــل را نشــان می دهــد. طبــق بررســی های 
نونالــی و ســاکا کــی بــارا، متغیرهایــی بــا بــار عاملــی بیــش 
ــر  ــر در نظ ــی تأثی ــل اصل ــوان عوام ــوان به عن از 0/6 را می ت
ــوان  ــن می ت ــارا، 1997(. بنابرای ــی ب ــاکا ک ــت ]13[ )س گرف
ــه  ــی ک ــن معیارهای ــوان اصلی تری ــر را به عن ــای زی متغیره
مؤثــر بــر موفقیــت همکاری هــای فناورانــه هســتند در نظــر 

ــت )جــدول 7(. گرف
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جدول 7: اولویت های شناسایی شده

 متغیرهاي اصلی(معیارها) به ترتیب اولویت عوامل ردیف

 عامل اول 1
 ایجاد فهم مشترك از پروژه و شفافیت وظایف و مسئولیت ها

 وجود فرآیند منسجم و یکپارچه طراحی، بازنگري، تصدیق، صحه گذاري و کنترل تغییرات
 ساختار سازمانی منعطف و وجود مدیران پروژه هاي همکاري

 عامل دوم 2
 اشتراك دانش

 دانش، مهارت و توانمندي هاي مکمل در همکاري

 عامل سوم 3
 اعتماد و حمایت و پذیرش خطاها
 نظام پایش و کنترل سیستماتیک

5- بحث و نتیجه گیری 
ــات  ــی، مطالع ــی و بنگاه ــطوح مل ــر در س ــه اخی در دو ده
عوامــل  و  عارضه هــا  شناســایی  بــرای  گســترده ای 
موفقیــت همکاری هــا بیــن بنگاه هــا و همچنیــن ارائــه 
راهکارهایــی بــرای افزایــش اثربخــش آن دســتورکار مدیــران 
ــه در  ــی ک ــت. در صنایع ــه اس ــرار گرفت ــران ق و صاحب نظ
ســال های اخیــر دچــار تحریم هــای شــدید اطالعاتــی و 
فنــاوری بوده انــد؛ نقــش همکاری هــای فناورانــه بــرای 
دســتیابی بــه فنــاوری مــورد نیــاز و کســب موفقیت هــای از 
ــز اهمیــت شــده اند.  پیــش تعیین شــده، بیــش از پیــش حائ
در خصــوص،  بررســی ایــن صنایــع و شناســایی ایــن عوامــل 
و تعییــن میــزان تأثیرگــذاری آن هــا در ایــن پژوهــش مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. هــدف اصلــی ایــن تحقیــق شناســایی 
و تحلیــل مســیر عوامــل کلیــدی موفقیــت در همکاری هــای 

ــوده اســت.  ــه ب فناوران
طبــق نتایــج ایــن تحقیــق براســاس روش دلفــی و تحلیــل 
ــر موفقیــت همکاری هــای  ــر ب ــی تأییــدی، عوامــل مؤث عامل
فناورانــه شــامل عوامــل فــوق، شناســایی شــد. براســاس ایــن 
ــر بســیار  ــران کــه تحــت تأثی ــع کشــور ای تحقیــق در صنای
زیــاد تحریــم بــوده و عملکــرد موفقــی داشــته اند، می تواننــد 
ــکاری دســت  ــت در هم ــه موفقی ــر ب ــل زی ــت عوام ــا تقوی ب

یافــت:
وظایــف  شــفافیت  و  پــروژه  از  مشــترک  فهــم  ایجــاد 
باعــث  همــکاری،  تعریــف  هنــگام  در  مســئولیت ها  و 
ــط و ارتباطــات کاری بیــن همــکاران  ــرورش مناســب رواب پ
ــوه  ــردی از نح ــس راهب ــک ح ــده و ی ــا ش ــان آن ه و کارکن
دســتیابی بــه اهــداف همــکاری ایجــاد می شــود. ایجــاد یــک 
ــق،  ــری، تصدی ــه طراحــی، بازنگ ــد منســجم و یکپارچ فراین

صحه گــذاری و کنتــرل تغییــرات در داخــل ســازمان و 
ــه  ــود ک ــب می ش ــکار، موج ــرای هم ــای آن ب ــریح فازه تش
ــر  ــده و در ه ــفاف تعریف ش ــور ش ــکاری به ط ــای هم فازه
ــق  ــد و تصدی ــرل، تأیی ــی کــه از جنــس کنت ــه اقدامات مرحل
ــا  ــود ت ــث می ش ــل باع ــن عام ــود. ای ــخص ش ــت مش اس
ــد همــکاری، نســبت  ــاز فازهــای جدی ــل از آغ همــکاران قب
ــتراک  ــری و اش ــاد هم نظ ــل و ایج ــای قب ــد گام ه ــه تأیی ب
دســتاوردهای دانشــی پــروژه اقــدام نماینــد. ایجــاد ســاختار 
ــران پروژه هــای همــکاری  ســازمانی منعطــف و تربیــت مدی
ــه  ــل اینک ــب، به دلی ــای مناس ــات و صالحیت ه ــا خصوصی ب
ســازمان های همــکار دارای توانمندی هــا و تخصص هــا و 
علــی الخصــوص فرهنگ هــای کاری متفاوتــی هســتند، 
ــروژه ای کــه اوال  ــر پ ــذا مدی ــوده و ل ــز اهمیــت ب بســیار حائ
توانمنــدی همسوســازی و ایجــاد هماهنگــی و انگیــزش را در 
بیــن همــکاران پــروژه داشــته باشــد و بتوانــد یــک تناســب 
فرهنگــی مناســب ایجــاد کنــد بســیار ضــروری اســت. 
اشــتراک دانــش در حیــن همــکاری، ایجــاد دانــش، مهــارت و 
توانمندی هــای مکمــل در ســازمان و اشــتراک آن بــا ســازمان 
همــکار، بســیار مهــم اســت. زیــرا در صنایــع های تــک نکتــه 
ــش  ــاد دان ــکاری ایج ــار در هم ــورد انتظ ــم م ــدی و مه کلی
فنــی حاصــل از همــکاری اســت. بنابرایــن ســازمان ها بــرای 
حصــول اطمینــان خلــق و اکتســاب دانــش و به دنبــال 
ــم و  ــه روش منظ ــد ب ــر بای ــه یکدیگ ــش ب ــال دان آن انتق
فزاینــده ای در ایــن خصــوص اهتمــام داشــته باشــند. افزایش 
حــس اعتمــاد و حمایــت از همــکار و پذیــرش خطاهــای وی 
در حیــن همــکاری، بســیار مهــم اســت. در پروژه هایــی کــه 
دانــش آن بنــا به دلیــل تحریــم و ... در اختیــار صنایــع کشــور 
ــه آن  ــتیابی ب ــرای دس ــکار ب ــع هم ــرد و صنای ــرار نمی گی ق
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دانش هــا دســت بــه همــکاری می زننــد، بدیهــی اســت کــه 
ــا ایجــاد حــس  ــذا ب ــر باشــد؛ ل ــر اجتناب ناپذی خطــا و تأخی
ــکاری،  ــر در هم ــزه و صب ــعه انگی ــت و توس ــاد و حمای اعتم
ــد  ــی خواه ــل قبول ــتاورد قاب ــوده و دس ــق ب ــکاری موف هم
داشــت. برقــراری یــک نظــام کنتــرل نظام منــد، نیــز ماننــد 
ایجــاد فازهــای کنترلــی بــرای کنتــرل اثربخشــی و همچنین 
ــت  ــه موفقی ــد ب ــتر می توان ــاد بیش ــل و اعتم ــاد تعام ایج

ــد. همــکاری کمــک نمای
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