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تاریخ دریافت96/11/10:
تاریخ پذیرش97/11/20:

تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژههای طراحی
و تجاریسازی محصول جدید در صنعت هوایی

منوچهر منطقی

محمد نقی زاده

1

*2

فاطمه نوری

3

چکیده
بر اس��اس یافتههای تحقیقات پیشین ،پروژههای همکاری مش��ترک یکی از راهکارهای رشد اقتصادی
و فناوری ش��رکتها هس��تند .هدف این تحقیق شناس��ایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای همکاری
مشترک است؛ بنابراین از طریق مطالعه ادبیات ،بررسی سه پروژه همکاری مشترک در صنعت هوایی و
مصاحبه با خبرگان مرتبط و تجزیهوتحلیل دادههای به دس��ت آمده از طریق تحلیل مضمون ،در نهایت
 23زیر معیار در قالب سه تم (معیار) اصلی شناسایی و طبقهبندی شد .در مرحله بعد با استفاده از روش
دیمتل فازی ،تأثیرگذارترین معیارها و زیرمعیارها شناس��ایی شدند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
از می��ان س��ه معیار اصلی دانش و فناوری ،راهبری پروژه و انتخاب ش��رکا ،معیار دان��ش و فناوری دارای
تأثیرگذاری بیش��تری بوده و هم��راه با معیار راهبری پروژه بهعنوان معیارهای تأثیرگذار و علی ش��ناخته
شدند و معیار انتخاب شرکا یک معیار تأثیرپذیر و معلول بود .در بین زیرمعیارها نیز مدیر پروژه باتجربه و
خبره ،تجربه عملیاتی طرفین در حوزه همکاری و در نهایت تمرکز بر اس��تانداردهای بین-المللی حوزه
هوایی بهعنوان تأثیرگذارترین موارد تعیین شدند.
واژههای کلیدی:
طراحی و تجاریسازی مشترک ،موفقیت پروژه ،توسعه محصول جدید ،صنعت هوایی.
 . 1مدرس دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران.
 . 2عضو هیات علمی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتm.naghizadeh@atu.ac.ir :
 . 3کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه

امروزه جهانیشدن ،دسترسی تازهواردان را به ّفناوریهای پیشرفته ،بهطور چشمگیری آسان کرده و
فرصت منحصربهفردی برای کش��ورهای درحالتوسعه ،جهت افزایش درآمد فراهم آورده است (مایر،1
 .)2000بدیهی اس��ت یکی از دالیل اصلی پیش��رفت توس��عه ّفناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی،
توجه به فرآیند تجاریسازی داخلی آن کشورها بوده است (انصاری و مصطفوی .)1391 ،در شرایط
امروزی بازارهای جهانی ،بیشتر شرکتها سعی بر این دارند تا در تحقیق و توسعه ّفناوریهای جدید،
از طریق پروژه همکاریهای مش��ترک س��رمایهگذاری کنند تا به این مهم دست یابند (علی احمدی و
قاضی نوری.)1387 ،
ازآنجاک��ه ارائ��ه یک محص��ول به ب��ازار میتوان��د تضمینکننده موفقیت و بقای س��ازمانها باش��د،
تجاریسازی بهعنوان یک عامل حیاتی همواره مطرح است (آقاجانی و سروری .)1392 ،در پروژههای
طراحی و همچنین تجاریسازی مشترک محصول جدید همواره سازمانها به دنبال خلق ارزش هستند
و ای��ن امر منجر به رش��د اقتصادی و فناوری جامعه میگردد (اس��ماعیل و هم��کاران .)2015 ،2در قرن
حاضر صنعت هوايی نقش بسيار مهمی را در روابـط کـشورهای مختلـف جهان ،تبادل فرهنگ ،نمايش
قدرتهای اقتصادی و نظامی و تسريع امور حياتی يک کشور به عهده دارد .هرروز با اختراع هواپيماها،
فواصل دنيا کوتاهتر ميش��ود و در نتيجه تبادالت فرهنگي ،اقتصادی و اجتماعی کشورها رو به افزايش
مینهد؛ بنابراين الزم اس��ت از رکود حاکم بـر سيس��تم حملونقل هوايی که سالهاس��ت در يک چرخه
خاص و يکنواخت انجام ميش��ود ،جلوگيری نموده ،تحول ،پيشرفت و تطابق با شرايط امروز جهانی در
آن به وجود آورده شود (ضرابی و همکاران .)1388 ،توسعه همکاریهای مشترک فناورانه در این حوزه
عالوه بر فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابلتوجه برای سازمانها ،منجر به رشد اقتصادی و فناوری
جامعه میشود (اسماعیل و همکاران.)2015 ،
با توجه به اهمیت این همکاریهای مشترک در صنعت هوایی ایران،تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت
ای��ن پروژهها با رویکرد طراحی و تجاریس��ازی محصول جدید دارای اهمیت زیادی اس��ت .الزم به ذکر
است که تاکنون نیز تحقیق و پژوهشی قابلتوجهی در این مقوله انجام نشده است .سؤال اصلی در اين
تحقيق اين است که عوامل مؤثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژههای تجاریسازی محصول
1 . mayer
2 . Ismail et al.
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جدید در صنعت هوایی چیس��ت؟ بهمنظور پاس��خ به این سؤال تالش ش��د تا با استفاده از روش تحقیق
ترکیبی ضمن بهرهگیری همزمان از ویژگیهای مناسب روشهای کیفی و کمی ،بتوان درکی عمیقتری
از عوام��ل کلیدی مؤثر بر موفقیت این پروژهها ارائ��ه داد .در ادامه مقاله حاضر ،مبانی نظری ،در بخش
س��وم مقاله روششناس��ی تحقیق ،س��پس نتایج تحقیق در دو بخش کیفی و کمی بیان شده است و در
نهایت بخش پنجم شامل نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها است.
مبانی نظری
تجاریسازی محصوالت جدید

در جهان امروز ،صنعت هوايی نقش بسيار حساسی در روابـط کـشورهای جهان در حوزه تبادل فرهنگ،
نمايش قدرتهای اقتصادی و نظامی و تس��ريع امور حياتی کش��ورها به عهده دارد (ضرابی و همکاران،
 .)1388اﻣﺮوزه رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ پیچی��ده ﻣﺤﺼﻮﻻت و پیش��رفت در زمین��ه ﻓﻨﺎوری ،ش��رکتها را ﺑﻪ
بازاندیشی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ کسب و ﺟﺬب داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ واداﺷﺘﻪ است .در ﻋﺼﺮی ﻛﻪ ﺣﺴﺎسیت داﻧﺶ
ً
و اﻃﻼﻋﺎت مرتبا رو ﺑﻪ اﻓﺰایش و در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ پیچیدهتر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ نیازﻣﻨﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ت در ﭼﻨﺪﻳﻦ زمین��ه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ بهط��ور ﻣﺪاوم بتوانن��د ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ تغی��رات ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار
دان��ش و ﻣﻬﺎر 
و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن تطبی��ق دﻫﻨﺪ (بود-فریرمن .)1994 ،1همکاری می��ان بنگاهها در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
بهش��دت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اس��ت .انگیزههای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻜﺎری میان دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺎه وﺟﻮد دارد .دسترس��ی ب��ه مهارت و دانش فنی ،تأمین مال��ی ،کسب مزیت رقابتی و محدود کردن
و مدیریت ریسک میتواند انگیزه همکاری میان بنگاهها باشد (حنفی زاده و همکاران1385 ،؛ چیزا و
مانزین��ی .)2001 ،2ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺸﺘﺮك بیناﻟﻤﻠﻠﻲ به ﺷﺮﻛﺖه��ا ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﺰﻳﺖ
رﻗﺎﺑﺘﻲ و انتقال ّفناوری جهت افزایش منابع و قابلیتهای سازمانی خود اقدام کنند (رحمان سرشت و
همکاران .)1388 ،امروزه همكارىهاى بين سازمانی مثل مشاركتهاى راهبردى و سرمایهگذاریهای
مشترک جزء مهمترین ابزار مديريت کسبوکار براى بهبود رقابتپذیری سازمانها بهویژه در محيطهاى
پيچي��ده و با تغييرات فزاينده كنونی است .مشاركتها ،شكاف بين منابع موجود شركت و الزامات مورد
ني��از آين��ده را پر میكنند و با امكان دسترسی سازمانها به منابع بيرونی و نيز با ايجاد همافزايی ،ترويج
1 . Bud-Frierman
2 . Chiesa & Manzini
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يادگيرى و تغيير سريع ،رقابتجویی سازمانها را افزايش میدهند.
جدول  -1مروری بر برخی تحقیقات گذشته
مرجع

لپاال2016 ،1

تمرکز تحقیق

1

توضیحات

سط��ح اجتماع��ی بهین��ه از استثناپذی��ری ب��رای تم��ام ان��واع
بهبود تحقیق و توسعه
سرمایهگ��ذاری دانش یکی و مشابه نیست و در عوض به هزینهها و
مشترک
منافع آنها بستگی دارد

هش��ت عنصر ب��ه تجاریسازی محص��والت پژوهش��ی پایدار کمک
مینمای��د .شام��ل :دانش ،متدها و خصوصی��ات شخصی محقق،
چارچوبی برای
خل��ق ایده ب��رای محصول ،توسع��ه ،بستهبندی و ارتق��اء محصول،
تجاریسازی
اسماعیل و
همکاران 2015 ،محصوالت تحقیقاتی مسیره��ای تجاریسازی ،ساخت��ار مزیت رقابتی در ب��ازار ،انتخاب
شری��ک تجاری ،آموزش ارتباط سالم ب��ا شریک تجاری و امکانات و
موفق
پشتیبانی است
جوهانسون
و همکاران،2
2015

بررسی تجربه کشور
روش و مکانیسم جدید برای ظهور دستیابی به این اهداف با ظهور
سوئد در مورد رفاه
ِ
ه��ر دو بازیگران جدید و چالشهای جدید در توسعه باید در دستور
افراد جامعه ،حقوق و
جلسه قرار بگیرد
دموکراسی

بررسی عوامل حیاتی
حمایت دولت از نقش و مشارکت فعاالنه در بن سازههای نوآوری با
بوئرکلر 2013 ،3موفقیت برای نوآوری
شرکتکنندگان مستقل میتواند به نفع عموم باشد.
مشترک
آسوکان و
همکاران،4
2012

بررسیواحدهای
واح��د تحقیق و توسعه مشترک ،ظرفی��ت فنی شرکتهای همکار و
تحقیقوتوسعهتحقیق
منابع انسانی و رشد مالی را بهبود داده است.
وتوسعهمشترک

مطالعه تطبیقی
پژوهشهای تجربی نتایج این تحقیقات ب��ه تأثیر عواملی چون :عوامل مدیریتی (تعهد
در زمینه تجاریسازی مدیریتی ،تخصص مدیریتی) ،عوام��ل بازاریابی (نیاز مشتری ،نام
اقاجانی و
سروری 1392 ،محصوالت و تبیین تج��اری) ،عوامل محیط��ی (حمایتهای دولت ،قوانی��ن اداری )،
وجوه مشترک نتایج عوامل تکنولوژیکی (ظرفیت تحقیق و توسعهّ ،فناوری نوآورانه )
این تحقیقات
1 . Leppala
2 . Johansson et al.
3 . Buerkler
4 . Asokan et al.
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انصاری و
مصطفوی،
1391

تمرکز تحقیق
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توضیحات

اب��زار مناسب برای توسعه ،اهرمی در دس��ت طراحان برای افزایش
سرع��ت و کاه��ش زمان و هزین��ه هاست .تنه��ا در مدلهای توسعه
پروژه توسعه محصول
محص��ول پویا و م��دل توسعه محصول مجازی به چن��د ابزار محدود
جدید
اش��اره شده که باز هم ای��ن ایراد وارد است ک��ه مشخص نیست هر
ابزاری در کدام بخش کاربرد خاص خود را داراست.

الگوی تجاریسازی ای��ن الگ��و دارای چه��ار عنص��ر مراح��ل تجاریس��ازی ،ذینفعان
گودرزیّ 1391 ،فناوری در مؤسسات درونسازمانی و برونسازمانی و نیز عوامل نقشآفرین درونسازمانی
تحقیقاتی دولتی و برونسازمانی اثرگذار بر فرایند تجاریسازی ّفناوری است
با تحليل نق��اط قوت و ضعف وضعيت موج��ود صنايع هوايى ايران
نوآورى و فرآيند
نشان میدهد كه در حال حاضر توجه اين صنعت در بخش ساخت
تجاریسازی
نقی زاد و
همکاران 1393 ،محصوالت با فناورى و طراحى میباشد ،درحالیکه همزمان با آن به نقش صنايع همكار
و نهادهاى ميانجى توجهى ندارد.
پیشرفته

ارتباط��ات مشاركت��ی در مراحل مختلف زنجي��ره ارزش شركت اتفاق میافت��د و میتواند در طيفی
بي��ن دو مح��دوده خريد و يكپارچگی كامل ،ادغ��ام و مالكيت نمايش داده شود (رضای��ی پور.)1391 ،
اهداف مبتنی بر بازار ،دستيابی به بازارهای خارجي ،صرفهجویی اقتصادي ،دانش بازار محلي ،كاهش
ريس��ک ،كاه��ش زمان ورود محصول به ب��ازار و دستيابی به دانش فناورانه بخش��ی از اهداف سازمانها
جهت همكارى فناورانه است(نومال2003 ،1؛ تامسون و آرنولد .)2005 ،2اهمیت همکاری مشترک را در
پنج مورد میتوان بیان نمود -1 :كاهش قيمت تمامشده  -2ارتقای ّفناوری و استفاده مشترك از منابع
و بهب��ود كيفيت  -3تن��وع محصول،كاهش رقبای بالفعل و افزايش سود حاص��ل از فروش  -4اشتراك و
دستيابی به بازارهای بزرگ بالقوه و جديد  -5بهینهسازی و توسعه سرمایهگذاری ( اصغری زاده  ،حقیقی
و ب�لا،ی .)1388 ،برخی از تحقیقات نیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به تعدادی از عوامل موثر در
موفقیت این پروژهها اشاره داشتهاند که در جدول شماره  1بیان شده است.
عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای همکاریهای مشترک
آقاجان��ی و س��روری ( )1392ضمن تعریف موضوع ب��ه مطالعه تطبیقی پژوهشه��ای تجربی در زمینه
1 . Nummela
2 . Thompson & Arnould
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تجاریس��ازی محص��والت و تبیین وجوه مشترک نتایج ای��ن تحقیقات پرداخت��ه و در پایان نتیجهگیری
کردن��د که با ایج��اد بسترهایی برای تجاریسازی محص��والت و عرض ه دانش به ب��ازار و جامعه ،عالوه بر
فراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابلتوجه برای این شرکتها منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش
رف��اه جامعه نیز میشود .سالمی و همکاران ب��ه بررسى ادبيات نوآورى و فرآيند تجارىسازى محصوالت
ب��ا فن��اورى پیشرفت��ه پرداخت��ه و همچنین عوام��ل مؤثر بر اي��ن فرآين��د و طراحى يك الگ��وى مفهومى
مناس��ب براى تجارىسازى محصوالت با فناورى پيشرفته را بررس��ى کردهاند (سالمی ،منطقی و دالور،
 .)1390گان��ز و استرن در پژوهش��ی دیگر را با هدف ارائه یک چارچوب ترکیب��ی که گردانندگان اصلی
اق��دام به کار تجاری استرات��ژی تجارتی و استنباط این گردانندگان ب��رای پویایی صنعتی را شناسایی و
تشخی��ص میدهد ،ارائه کردهاند ک��ه استراتژیهای تجاریسازی را به محی��ط تجارتی پیوند میدهند
(گان��ز و است��رن .)2003 ،1گودرزی در تحقیق خود درب��اره الگوی تجاریسازی ّفن��اوری در مؤسسات
تحقیقات��ی دولت��ی به این نتیج��ه رسیده است ک��ه این الگ��و دارای چهار عنصر مراح��ل تجاریسازی،
ذینفع��ان درونسازمانی و برونسازمانی و نیز عوامل نقشآفری��ن درونسازمانی و برونسازمانی اثرگذار
ب��ر فراین��د تجاریسازی ّفناوری است ک��ه این گامها در درون مراحل اصلی ق��رار داشته و به ترتیب طی
میشون��د (گودرزی .)1391 ،محققان ب��ا طرح روندی برای رسانیدن یک ای��ده و طرح محصول ایجاد
ش��ده در یک دانشگاه به بخش خصوصی بی��ان داشتهاند که با توجه به پیشرفت روز افزون ّفناوری یکی
از مهمتری��ن چالشه��ای سازمانها شکست طرح محصوالت جدید است(لوگ��ار و همکاران.)2001 ،2
محقق��ان در تحقی��ق دیگری به این نتیج��ه رسیدند که اهمیت تجاریسازی فن��اوری یا محصول جدید
ب��ه ح��دی است که در حال حاضر بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی ب��ا بهرهگیری از خدمات مشاورهای و
انج��ام پروژههای تحقیقاتی بهصورت همکاری مشترک به تجاریس��ازی فناوری و محصول جدید خود
رسمی��ت دادهان��د و تعداد اینگون��ه مراکز خدمات مش��اورهای در کشورهای پیشرفت��ه صنعتی در حال
افزای��ش است(کاالنتون��ه و همک��اران .)2010 ،3زو و همکاران ( ،)2012ب��ه بررسی واحدهای تحقیق و
توسعه تحقیق و توسعه مشترک بین شرکتهای تولیدی توربینهای بادی چینی و شرکتهای طراحی
خارج��ی ،ارزیاب��ی عملک��رد فعالیتهای تحقی��ق و توسعه مشت��رک در چین ب��ا استف��اده از چارچوب
ساخت��ار عملکرد  SCPپرداختن��د .این مطالعه نشان داد واحد تحقی��ق و توسعه مشترک ،ظرفیت فنی
1 . Gans & Stern
2 . Logar
3 . Calantone
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شرکتهای چینی و منابع انسانی و رشد مالی را بهبود داده است(وی و همکاران .)2012 ،1در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ

نیز ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺪﺍق دارد .در بسیاری ﺍز ﺍﺳﻨﺎد سیاﺳﺘﻰ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻜﺎریﻫﺎی ﻓﻨﺎورﺍﻧﻪ
مشترک ﻣﻮرد تأکید ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (باقری و بوشه،ی.)1392 ،
جدول -2عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای همکاریهای مشترک

2

ابعاد

دانش و
فناوری

راهبری
پروژه

انتخاب
شرکا

شاخصها

منبع

ظرفیت و توانمندی دانش و فناوری باالی طرفین

(منطقی و ناصری)1390 ،

فاصله دانشی کم طرفین در حوزه همکاری

(انصاری و مصطفوی)1391 ،

تجربه عملیاتی طرفین در حوزه همکاری

(چیزا و مانزینی)2001 ،

مدیر پروژه با تجربه و خبره

(فاسین و همکاران)2016 ،2

مدیریت حقوق مالکیت معنوی

(گرینگر و لوئیز)2006 ،3

تأمین مالی مناسب

(اینکپن)1995 ،4

حمایت نهادهای دولتی و حاکمیتی

(انکل)2010 ،5

حضور سازمانهای میانجی و تسهیلگر

(لل)1385 ،

سازوکار تبادل اطالعات و دانش

(داونپورت و پروسکا)2006 ،6

تعیین اهداف و برنامهریزی در ابتدای پروژه

(داونپورت و پروسکا)2006 ،

مدیریت خواستههای ذینفعان

(نصری)1393 ،

فاصله جغرافیایی کم

(مک کلوی و همکاران)2015 ،7

وجود سابقه همکاری

(کیلینگ)2006 ،8

وجود اشتراکات فرهنگی

(اسدی فرد و همکاران)1395 ،
1 . Wei et al.
2 . Faccin et al.
3 . Grainger & Louis
4 . Inkpen
5 . Enkel
6 . Davenport & Prusak
7 . McKelvey et al.
8 . Killing
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روش تحقیق
در حال حاضر برای شناسايی مسائل و مشکالت سیستمهای اجتماعی و رفتاری بهطور اعم و سازمانها
و بنگاههای توليد کاال و خدمات بهطور اخص ،استفاده از روشهای مبتنی بر ترکيب پارادایمهای تحقيق
دارای اهمیت است .زيرا بهرغم ماهيت پيچيده اين سیستمها و محيطها ،نمیتوان فقط به استفاده از يک
روش (کمی يا کيفی) اکتفا کرد و به شناخت کافی نسبت به موقعيتهای نامعين دست يافت.
پژوه��ش حاضر از ن��وع توصیفی است و از لحاظ ماهی��ت کاربردی است (حافظ نی��ا .)1387 ،این
پژوه��ش در دو ف��از کیف��ی و کم��ی انجام شده اس��ت .در فاز کیفی س��ه پروژه همک��اری مشترک شامل
همک��اری تعمی��رات هواپیماهای نسل جدید ،همک��اری طراحی داخلی هواپیم��ا و طراحی هواپیمای
مسافربری 72نفره مورد بررسی قرار گرفته است .دادههای هر یک از این پروژهها از سه منبع مصاحبه با
مدیران اجرایی پروژه ،پست الکترونیک و تماسهای تلفنی با مدیران جهت رفع نقاط مبهم و مشاهدات
محقق��ان ب��ه سبب آنکه نقش کلیدی در این پروژهها و تصویب و اجرای آن داشتهاند ،تامین شده است.
مصاحبهه��ا شامل سؤاالت بسته و باز بودند که به بررس��ی عوامل کلیدی موفقیت در آن پروژه همکاری
مشترک پرداختند.
سپ��س هر یک از مصاحبهها ب��ا روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است .سپس با انجام
مطالع��ات کتابخانهای و تحلیل نمونهها مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید .پس از دستیابی به مدل
مفهومی پژوهش ،پرسشنامه پژوهش جهت بررسی رابطه مؤلفهها بر اساس ساختار تکنیک دیمتل فازی
در دو مرحله تعیین وزن و اولویتبندی معیارها طراحی شده و مرحله کمی و مطالعات میدانی پژوهش
آغاز گردیده است .پس از تحلیل هم ه متون مصاحبهها  23مضمون الی ه اول به دست آمد که در نهایت
ای��ن  23مضم��ون تبدیل به  3مضمون نهایی شدند برای استخراج زیر معیارها از نرمافزار MAXQDA

استف��اده شده است .پرسشنامه موردنظ��ر از این حیث که با استناد به نقشهای استخراج شده از بطن
ادبی��ات تحقیق و همچنی��ن اعتبارسنجی از خبرگان طراح��ی گردیده اس��ت ،دارای روایی بوده است؛
بنابرای��ن در تحقیق کنونی از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده ش��ده است .برای گرداوری اطالعات
از روش مطالع��ه کتابخانهای و مصاحبه خبرگان استفاده شده و برای تحلیل قوانین ،مصاحبهها ،روش
کیف��ی تحلیل تماتیک (مضامی��ن) به کار رفته است .پژوهشگر در ای��ن پژوهش ،روش تحقیق را تحلیل
تماتی��ک انتخ��اب کرده ،زیرا استخراج و تحلی��ل بندهای عواملی که مرتبط ب��ا موضوع هستند نیازمند
بهکارگیری روش تحقیق نظاممند و متمرکز بر تحلیل دادههای کیفی است و برای کسب نتایج قابلاتکا
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در تحقیق��ات کیف��ی الزم است ،تحلیل دادهها بهص��ورت روشمند و نظاممند انجام ش��ود و ازآنجاییکه
تحلی��ل تماتیک یکی از روشهای س��اده و کارآمد کیفی است و زمانی به ک��ار میرود که مفاهیم کیفی
مختلف��ی در دسترس پژوهشگر ق��رار گرفته و محقق قصد داشته باشد تا بهص��ورت هدفمند ،الگوهای
جهت تحلیل مف��اد قانونی مرتبط با
مفهوم��ی منظم��ی را از میان آنها استخ��راج نماید ،بهترین گزینه
ِ
انتق��ال فناوری است (عابدی جعفری و همک��اران1390 ،؛ هولوی و تودرس .)2003 ،1نمونه مورد نظر

برای انجام فاز میدانی شامل کارشناسان منتخب صنعت میباشند که بهصورت هیئت خبرگان در نظر
گرفته شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شده و از آنها نظرسنجی به عمل آمد .طرح کلی روش ترکیبی
در نمودار زیر ارائه شده است.

شکل  -1مراحل انجام پژوهش
1 . Holloway & Todres
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مراحل بخش کیفی
تحقیق��ات کیف��ی را کوششی سازم��اندار ،ذهنی و برای کش��ف معانی تجارب روزم��ره تعریف میکنند
(عابدی جعفری و ازگلی .)1388 ،در پژوهش کیفی هدف ،درک پدیدهها از نقطهنظر مشارکتکنندگان
و در بست��ر نهادی و اجتماعی خاص آنها است ک��ه این هدف هنگام کمی سازی یافتهها نادیده گرفته
میشود (داناییفرد ،خائف الهی و خداشناس .)1390 ،یکی از روشهای ساده و کارآمد تحلیل کیفی،
تحلی��ل تم (مضم��ون) است .در واقع ،تحلیل ت��م ،اولین روش تحلیل کیفی است ک��ه پژوهشگران باید
ی��اد بگیرند .این روش ،مهارتهای اساسی مورد نیاز ب��رای بسیاری از تحلیلهای کیفی را فراهم میکند
(هولوی و تودرس.)2003 ،
در این تحقیق سه نمونهی برجسته و متفاوت از پروژههای طراحی و تجاریسازی مشترک در صنعت
هوایی انتخاب شده است .این سه نمونه دارای تفاوتها و شباهتهایی میباشند که انتخاب و بررسی
آنه��ا باعث جامع ب��ودن تحقیق میگردد .همچنین در این تحقیق مهمتری��ن منبع جمعآوری دادهها
مصاحب��ه اس��ت ،اما همچنین به مشاهده آثار و شواهد و مشاهدهی مستقیم نیز پرداخته شده است که
البت��ه به دلیل محدودیتهای امنیتی ایجاد شده دو م��ورد آخر در مقیاس محدود انجام گرفتهاند .برای
ای��ن امر پس از انتخ��اب پروژههای مورد مطالع��ه پژوهشگر به محل هر کدام از پروژهه��ا مراجعه کرده و
شاهد انجام فرایندها و وضعیت کلی پروژه بوده است .سپس خبرگانی از این صنعت را انتخاب نموده و
به مصاحبه جداگانه با هر کدام از آنها پرداخته است .جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد،
اشياء و يا چيزهايی كه دارای حداقل يك صفت مشترك باشند و محقق میخواهد به تحقيق درباره آنها
بپردازد؛ که در این تحقیق هشت نفر از خبرگانی که در سه پروژه شرکت داشتند بهعنوان نمونه انتخاب
شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
جدول  -3نمونههای همکاریهای مشترک

1

ردیف

نمونه

زمینه فعالیت

1

همکاری تعمیرات هواپیماهای نسل جدید

MRO

2

همکاری طراحی داخلی هواپیما

ساخت موتور و توربین

کنسرسیوم

3

طراحی هواپیمای مسافربری  72نفره

هوافضا

Joint ventur

1

نوع همکاری

نوع مطالعه

کنسرسیوم
Joint ventur

مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه

1 . Maintenance Repair and Overhaul
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در ای��ن پژوهش برای جم��عآوری اطالعات مربوط به ادبیات و مبانی نظ��ری ،تدوین سؤالها و ارائه
الگ��وی اولیه موضوع از روشهای کتابخان��های (مطالعه کتابها ،مقاالت ،مجالت ،طرحهای پژوهشی
و بانکه��ای اطالعات��ی اینترنت��ی) استفاده ش��ده است .ب��رای گ��ردآوری اطالعات اصلی م��ور نیاز از
مصاحب��ه نیمهباز استفاده شده است .همچنی��ن در تحقیق حاضر برای محاسبه پایایی تحقیق ،از بین
مصاحبههای انجام گرفته ،دو مصاحبه انتخاب گردید و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی  3هفتهای
توسط پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتایج حاصل از این کدگذاریها در جدول ذیل آمده است.
جدول  -4محاسبه پایایی مصاحبهها
تعداد واحدهای
ردیف کد مصاحبه
کدگذاری اول

تعداد واحدهای
کدگذاری دوم

تعداد توافقات پایایی باز آزمون

1

M2

20

19

18

%92

2

M5

25

27

23

%88

45

46

41

%90

کل

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود پایایی باز آزمون کدگذاری  90درصد میباشد.
مراحل بخش کمی
در فاز بعدی پژوهش با طراحی پرسشنامه دیمتل فازی که با استناد بر نوع روابط تعیین شده بین متغیرها
و ﻣﺆلفهها در مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است و سپس نهایی نمودن آن و با نظر برخی خبرگان،
بهمنظ��ور جمعآوری دادهها ،پرسشنامه مذکور در طی یک مرحل��ه در بین اعضای خبره توزیع شدند و
پ��س از تکمیل جم��عآوری گردیدند .با استفاده از دادهه��ای پرسشنامه دیمتل فازی و با کمک تکنیک
دیمتل فازی و استفاده از نرمافزار اکسل ،میزان تأثیرگذاری هر معیار و زیر معیار تعیین شد .گامهای زیر
را برای انجام روش دیمتل فازی ارائه انجام شد (چی و وی.)2008 ،1
گام اول :تشکیل گروه خبرگان بهمنظور جمعآوری دانش گروهی آنها برای حل مسئله.
گام دوم :تعیین معیارهای مورد ارزیابی و همچنین طراحی مقیاسهای زبانی.
معیاره��ای مورد ارزیابی با توجه ب��ه حوزههای مورد بررسی انتخاب خواهند شد .مقیاسهای زبانی
1 . Chi & Wei
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مورد استفاده در این روش و مقادیر متناظر با آنها در جدول  5آمده است .اعداد فازی مورد استفاده در
این پژوهش از نوع فازی مثلثی هستند.
جدول  -5عبارات زبانی مورد استفاده و اعداد فازی متناظر
عبارات زبانی

معادل قطعی

اعداد فازی مثلثی

بدون تأثیر ()No

0

()0 ،0 ،0.25

تأثیر خیلی کم ()VL

1

()0 ،0.25 ،0.5

تأثیر کم ()L

2

()0.25 ،0.5 ،0.75

تأثیر زیاد ()H

3

()0.5 ،0.75 ،1

تأثیر خیلی زیاد ()VH

4

()0.75 ،1 ،1

گام سوم :ایجاد ماتریس فازی ارتباط مستقیم اولیه با جمعآوری نظرات خبرگان.
گام چهارم :نرمالسازی ماتریس فازی ارتباط مستقیم.
گام پنجم :محاسبه ماتریس فازی ارتباط کل.
گام ششم :ایجاد و تجزیهوتحلیل نمودار علی.
یافتهها
با توجه به هدف این تحقیق یعنی بررسی رابطه مؤلفهها با روش دیمتل فازی و با توجه به زمان و منابع
قاب��ل دست��رس ،نمونه برای انجام فاز میدانی جامعه خبرگی ای��ن پژوهش شامل  8نفر از متخصصین و
کارشناس��ان شاغ��ل به کار در این صنعت هوایی است که بهصورت هیئت خبرگان در نظر گرفته شدند و
دارای اطالعات و تجربه باالیی هستند که پرسشنامه بین آنها توزیع شده و از آنها نظرسنجی به عمل
آمد .بهگونهای که مدیرانی که حداقل  10سال سابقه کار در این زمینه داشتهاند ،انتخاب شدهاند75 .
درص��د از مصاحبهشوندگان ،دارای مدرک دکترا بوده و  25درصد از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد
میباشند.
نحوه کار اینگونه است که ابتدا آشنایی کلی با مورد پروژ ه طراحی و تجاریسازی مشترک داده شده
است .سپس تحلیل مصاحبههای مربوط به هر مورد آورده میشود .این مصاحبهها بدین شکل بودهاند
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ک��ه مصاحبه بهصورت ط��رح سؤاالتی بوده که توسط خود پژوهشگر طراحی ش��ده و فضا برای خبرگان
مورد نظر باز گذاشته شده است تا عواملی که باعث موفقیت پروژههای همکاری هستند را بازگو نمایند.
در نهایت متن مصاحبهها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک مورد واکاوی قرار گرفته و کدگذاری شده
اس��ت .در این مصاحبه  8خب��ره از میان اساتید دانشگاهی و مدیران دولت��ی که به نحوی درگیر مسئله
پروژهه��ای همکاری مشترک بودهاند ،انتخاب شدن��د .سپس به تحلیل سه نمونه ذکر شده در جدول 6
پرداخت گردید؛ پس از تحلیل همهی متون مصاحبهها  23مضمون الیهی اول به دست آمد که در نهایت
این  23مضمون تبدیل به  3مضمون نهایی شدند .در فرایند تحقیق پس از گردآوری دادهها گام بعدی
شام��ل تجزیهوتحلیل دادهها اس��ت .نرمافزارهای تحلیل کیفی را به دودست��ه تقسیم میکنیم از جمله
پرکاربردترین ابزارهای تحلیل کیف��ی  MAXQDAاست؛ که در این پژوهش برای کدگذاری دادههای
مصاحب��ه از این نرمافزار استفاده ش��ده است .یکی از نمونههای مطالعه موردی که با نرمافزار کدگذاری
شده است در ذیل آورده آمده است.
جدول  -6مضامین موجود در مصاحبه یکی از خبرگان
مضامین
الیه دوم

مضامین الیه اول

گزیده متن

 ظرفیت و توانمندیبنابراین برای موفقیت باید فاصله دانشی ما با آنها کم باشد.
دانش و فناوری
باالی طرفین

دانش و فناوری

 فاصله دانشی کمطرفین در حوزه
همکاری

ما در مقطعی هستیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم دانش فنی ما از
شرکتهای اروپایی بیشتر نیست؛ و این یک واقعیت است و اگر دانش
فنی ما باال باشد بحث انتقال ّفناوری و تحقیق و توسعه میتواند از
طرف شرکتهای ما صورت بگیرد

ً
تجربه عملیاتی طرفین
مسلما اگه در حوزه تجربه داشته باشند زودتر به اهداف دست می یابند
در حوزه همکاری
تأمین زیرساختهای
منظر فرایندهای مدیریتی نیز باید این انتقال دانش را انجام بدهیم و
نرمافزاری و زیرساختی
فرایندهای مدیریتی داشته باشیم.
الزم در حوزه هوایی

44

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره ششم /شماره /4زمستان 1397

مضامین
الیه دوم

مضامین الیه اول

گزیده متن

بحث تجربه قبلی که مهم هست و کسی منکر نیست منتها در این مورد
مدیر پروژه با تجربه و باید به این مسئله توجه کنیم که من خودم شاید ترجیح بدهم که مدیر
پروژه را فرد نوپاتری قرار بدهم تا فردی که سالخورده است و با تجربه تر
خبره
هست و از اساس فرایندهای سنتی پیادهسازی میکند
مدیریت حقوق
مالکیت معنوی

ما باید در این رابطه بهصورت شفافتری برخورد کنیم که بتوانیم در
توافقات در موردش حرفی برای گفتن داشته باشیم

تأمین مالی مناسب

این مسئله خیلی مهم هست اما بستگی بهاندازه همکاری مشترک نیز دارد.

حمایت نهادهای
دولتی و حاکمیتی

تأمین مالی دولتی بشوند در کنار آن یکسری شرکتهای سرمایهگذاری
فعالیت خود را بهصورت جدیتر پیگیری می کنند

پروژه راهبردی

این مسئله خیلی مهم هست .در حال حاضر در ادبیات نوین مدیریت
تعیین اهداف و برنامه هم تمام موارد را بهصورت کیفی آنالیز میکنن و اگر یکسری شاخصهای
ریزی در ابتدای پروژه کمی در نظر بگیریم که باید اینکار را انجام دهیم ،میتوانیم بر اساس این
شاخصهای کمی دسترسی به اهداف را اندازهگیری کنیم
کنترل نتایج

این مسئله خیلی مهم است .در حال حاضر در ادبیات نوین مدیریت هم
تمام موارد را بهصورت کیفی آنالیز میکنن و اگر یکسری شاخصهای
کمی در نظر بگیریم که باید این کار را انجام دهیم ،میتوانیم بر اساس
این شاخصهای کمی دسترسی به اهداف را اندازهگیری کنیم

قوانین حوزه هوایی و ما باید به استانداردهای سازمان هوایی نزدیک باشیم و توجه کافی
داشته باشیم
هوانوردی
پیدا نکردن دو بازار هدف خیلی مهم شرکتهای دانشبنیان ایرانی.
وجود تقاضای مناسب یکی از اینها شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع
مثل سازمان صنایع هوایی

پروژه راهبردی

دارد جا میافتد بحث قوانین و مقررات
موضوع جدیدی که در ایران ِ
قوانین و مقررات باالدستی مناسب جهت ترغیب یادگیری فناوری در قراردادهای همکاری
باالدستی مناسب مشترک هست که ما در خریدهای جدیدمان داریم سعی میکنیم حتما
جهت ترغیب یادگیری این مورد را داشته باشیم و موارد مختلفی که به این خریدها اشاره میکند
فناوری در قراردادهای در قوانین و مقررات باالدستی مناسب جهت ترغیب یادگیری فناوری
همکاری مشترک در قراردادهای همکاری مشترک دیده شود و بنابراین این مسئله دومی
هست که مدیر باید به آن توجه کند
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الیه دوم

مضامین الیه اول
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گزیده متن

پروژه راهبردی

تمرکز بر استانداردهای
بینالمللی حوزه
هوایی

نگهداری مهم هست بحث سرتیفیکیت هست که شرکتهای ما ندارند.

مذاکره مناسب

در واقع باید آن استانداردهای یادگیری که مطرح کردیم در توافق
اجرایی شود

ساختار سازمانی شرکتهای اروپایی به دلیل یکسری زیرساختهایی که ما داریم برای
متناسب با طرفهای شرکتهای اروپایی بهصرفه باشد که بخواهد برخی این نیازها را از
طرف ما تأمین کند
همکاری
فرهنگ کاری

اینکه اگر هم نباشند فرهنگ کار با جوامع بینالمللی را دارند و ممکن
ً
است در پروسه پیادهسازی به دلیل اینکه آنها ساختار کامال مشخصی
ندارد در اینجا این قضیه مهمتر
دارند و در ایران این ساختار وجود ِ
میشود

انتخاب شرکا

وقتی این همکاری از قبل باشد قطعا برای آنها راحتتر است که ورود
وجود سابقه همکاری
پیدا کنند.
وجود اشتراکات
فرهنگی

مسائلی مثل فرهنگ کار بینالمللی همه اینها تعریف شده است

در مرحل��ه دوم جهت تعیین تأثیرگ��ذاری عوامل استخراج شده از مصاحبه ب��ه این افراد پرسشنامه
دیمت��ل داده ش��ده است تا با پر کردن پرسشنامه بتوان به هدف تعیی��ن تأثیرگذاری عوامل رسید و برای
پاسخ به سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش در بخش پنجم همه اطالعات پردازش شده باشد .در اين تحقيق
برای بررسی و پاسخ به سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش از تكنيك ديمتل فازی استفاده شده است.
نتایج حل دیمتل فازی معیارها
شکل شماره  2تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها را نشان میدهد که در آن نامگذاریها به ترتیب زیر برای
هر معیار است؛  :Aدانش و فناوری :B ،راهبری پروژه و  :Cانتخاب شرکا
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شکل  -2تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها

همانط��ور که در شکل  2قابلمشاهده است معیارهای دان��ش و فناوری و راهبری پروژه معیارهای
تأثیرگذار میباشند و معیار انتخاب شرکا نیز یک معیار تأثیرپذیر و معلول است.
جهت تعیی��ن میزان تأثیرگ��ذاری زیرمعیارها ابت��دا ماتریسهای پاسخدهندگ��ان نرمال شد .سپس
ماتریسهای نرمال شده ادغام گردید .در ادامه ماتریس ارتباط کل ترسیم گردید .در نهایت مقدار  D+Rو
 D-Rبرای هر زیر معیار محاسبه شد .در جدول شماره  7بر اساس ستون  ،D-Rهر کدام از زیرمعیارها که
عدد بزرگتری داشته باشد نشاندهنده این است که دارای تأثیرگذاری بیشتری هستند.
جدول  :7رتبه تأثیرگذاری زیرمعیارها
غیرفازی
0.827 0.441 0.35 0.318 0.274 0.24 0.198 0.185 0.184 0.16
Di-Ri
فاصله جغرافیایی کم

حمایت نهادهای دولتی و
حاکمیتی

وجود سابقه همکاری

قوانین حوزه هوایی و هوانوردی

فاصله دانشی کم طرفین در
حوزه همکاری

مدیریت حقوق مالکیت معنوی

ظرفیت و توانمندی دانش و
فناوری باالی طرفین

تمرکز بر استانداردهای بین
المکللی حوزه هوایی

تجربه عملیاتی طرفین در حوزه
همکاری

مدیر پروزه با تجربه و خبره

نام معیار

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه
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ب��ا توجه به نتای��ج دیمتل فازی ذکر شده در ج��دول شماره  7تأثیرگذارتری��ن زیرمعیارها مدیر پروژه
ب��ا تجرب��ه و خبره ،تجربه عملیاتی طرفین در حوزه همکاری ،تمرکز ب��ر استانداردهای بینالمللی حوزه
هوای��ی در رتبهه��ای اول تا سوم ق��رار دارند .زیر معیار فاصله جغرافیایی ک��م از نظر تأثیرگذاری کمترین
عدد را به خود اختصاص داده است .همچنین تأثیرپذیرترین زیرمعیارها مذاکره مناسب ،سازوکار تبادل
اطالع��ات و دان��ش ،تامین زیرساخته��ای نرمافزاری و زیرساخت��ی الزم در حوزه هوای��ی ،تأمین مالی
مناس��ب ،مدیریت خواستههای ذینفع��ان ،وجود تقاضای مناسب هستند ک��ه در رتبههای اول تا ششم
قرار دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوه��ش حاضر ب��ا عنوان «عوامل مؤثر در موفقیت پروژههای طراح��ی و تجاریسازی مشترک محصول
جدی��د» و با ه��دف شناسایی عوامل موفقی��ت این پروژهها ص��ورت گرفته است .با بهرهگی��ری از نتايج
حاص��ل از تحليل مضمون و همچنی��ن تحلیل پرسشنامههای انجام شده ب��ر روى سازههاى تحقيق در
بررسى وضعيت موجود با استفاده از روش دیمتل ،مىتوان ضمن شناسایی معیارها و زیرمعیارها ميزان
تأثیرگ��ذاری هر ك��دام را نیز مورد بررسی ق��رار داد .با مرور ادبیات موضوع و الگ��وى مفهومى ،در تبيين
عوام��ل موفقیت پروژههای طراحی و تجاریسازی مشترک سه معیار اصلى و  16زیر معیار معرفى شده
اس��ت؛ ک��ه با مصاحبه ب��ا خبرگان و نظرات آنها به  23زی��ر معیار افزایش یافت؛ در ادام��ه با استفاده از
پرسشنامه این عوامل بررسی مجدد شده و تأثیرات هرکدام بر موضوع تحقیق مشخص گردید.
برای بررسی تأثیر این عوامل میتوان گفت که در بین معیارهای اصلی ،معیارهای دانش و فناوری و
راهبری پروژه معیارهای تأثیرگذار و همچنین علی میباشند و معیار انتخاب شرکا نیز یک معیار تأثیرپذیر
و معلول است .تأثیرگذارترین زیر معیارها نیز تجربه قبلی مدیر در حوزه همکاری ،تجربه عملیاتی طرفین
در ح��وزه همکاری ،تمرکز بر استانداردهای بینالمللی حوزه هوایی هستن��د که در رتبههای اول تا سوم
ق��رار دارند .همچنین تأثیرپذیرترین زیر معیارها مذاکره مناسب ،سازوکار تبادل اطالعات و دانش ،تامین
زیرساخته��ای نرماف��زاری و زیرساخت��ی الزم در حوزه هوای��ی ،تأمین مالی مناس��ب ،مدیریت خواسته
ذینفعان ،وجود تقاضای مناسب هستند که در رتبههای اول تا ششم قرار دارند.
در اي��ن قسمت ضمن تشريح بسيار مختصر مطالعات و تحقيق��ات مشابه ،همانگونه كه بهتفصیل
در بخ��ش دوم آم��ده اس��ت به مقايسه نتاي��ج تعدادی از اين تحقيق��ات با نتايج تحقي��ق حاضر پرداخته
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خواهد شده است .مرور مطالعات و تحقيقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظير دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتی داخل كشور و نيز سایتهای اينترنتی متصل به مؤسسات ،دانشگاهها و مراكز تهيه و تدارك
كنن��ده مناب��ع علمی و پژوهشی ،مؤيد اي��ن نكته هستند گستره تحقیقات در زمین��ه بررسی موفقیت یا
شکست پروژههای طراحی و تجاریسازی مشترک محصول جدید در خارج از کشور بسیار وسیع بوده و
دستهبندی آن برای انجام مقایسه بسیار سخت است ،زیرا تاکنون تحقیقات کمی در ایران صورت گرفته
است.
یافتههای این تحقیق تائید کننده یافتههای تحقیقات دیگر مانند (جوهانسون و همکاران2015 ،؛
ویکست��د و هولب��روک2008 ،1؛ انک��ل ،2010 ،مارکمانا و همک��اران2005 ،2؛ زیگل و ف��ان2006 ،3؛
گ��ودرزی )1391 ،اس��ت که در پژوهشهای خود به نقش و اهمیت نهادهای دولتی و حکومتی مناسب
برای پیشبرد تجاریسازی اشاره کردهاند .همچنین دیگر تحقیقات مانند (اسماعیل و همکاران2015 ،؛
استیل��س و ژنوئ��ا2008 ،4؛ راسموسنا و همک��اران2006 ،5؛ کاندمی��راگ و هال��ت2005 ،؛ داونپورت
و پروسک��ا )2006 ،تعیی��ن اه��داف و برنامهری��زی برای همکاری مشت��رک را از عوامل مؤث��ر بر موفقیت
تجاریسازی محصول جدید میدانند ،همانگونه که نتایج این پژوهش به آن رسیده است و متأسفانه با
اینکه بهعنوان عاملی تأثیرگذار هستند؛ اما همسویی نتایج این تحقیق با نتیجه پژوهش (فکور و حاجی
حسین��ی )1387 ،نش��ان میدهد که در ایران هنوز آنچنان ک��ه الزم است بکار گرفته نمیشوند .نتایج
ای��ن تحقی��ق با نتایج حاصل از برخی تحقیق��ات مانند (لپاال2016،؛ وی و همک��اران2012،؛ هوانگا و
آنتونسیس )2003 ،6در حوزه تحقیق و توسعه مشترک ،شبیه بود؛ زیرا در این تحقیق اثر مثبت و میزان
تأثی��ر تحقی��ق و توسعه مشترک بعد از محاسبات دیمتل فازی و با توجه به مصاحبه با خبرگان تائید شد.
منابع و مطالعات بسیاری تأثیر فاصله دانشی بر موفقیت همکاری مشترک را تائید کردند ،مانند (بروکیا و
لیپه2015 ،7؛ انصاری و مصطفوی )1391 ،که بررسیهای تجربی در ایران یافتههای مشابهی را نشان
داد.
با توجه به تأثیرگذاری باالی معیار دانش و باید در ارزیابیها و طراحیها به آن توجه ویژهای داشت.
1 . Wixted & Holbrook
2 . Markmana et al.
3 . Siegel & Phan
4 . Styles & Genua
5 . Rasmussena et al.
6 . Hoanga & Antoncic
7 . Brockea & Lippe
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بنا بر نتایج به دست آمده از عناصر سازنده معیار “دانش و فناوری” در این زمینه پیشنهادهایی وجود
دارد که میتواند موجب بهبود پروژههای مشارکتی در آینده گردد:
•ازآنجاییکه سطح باالی دانش و فناوری طرفین از عوامل مهم موفقیت پروژههای مشارکتی
میباشد پیشنهاد میگردد که شرکتهای داخلی فارغ از فعالیتهای مشارکتی خود به افزایش
توانمندیهای فناورانه و علمی خود بپردازند و این توانمندیها را در مشارکتها بهکار گیرند.
•پیشنه��اد میشود که شرکتهای ایران��ی در انتخاب شریک در پروژهها دق��ت کرده و شرکایی را
انتخاب کنند که سطح فناوری و دانش نزدیک به آنها دارند .شریک نه باید دارای فناوری خیلی
باال باشد و نه سطحی پایینتر از فناوری خودی داشته باشد.
•شرکته��ای داخلی باید زیرساختهای فن��اوری و زیرساختهای خود در حوز ه هوایی را تقویت
نمایند.
در بخش راهبری پروژه بر اساس یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود.
•ب��رای مدیری��ت پروژههای همکاری مشترک که ب��ه دلیل ماهیت مشارکتی و تلفیق��ی آنها دارای
پیچیدگیهای سختافزاری و نرمافزاری هستند ،از مدیران پروژهی با تجربه و خبره استفاده گردد.
•ب��رای تأمین مالی این پروژهه��ا ،شرکتها باید به اهرمهای مالی ک��م ریسک و مطمئن استفاده
نمایند.
•بن��ا بر نتیجه به دست آمده از زیر معیار “سازوکار تبادل اطالعات و دانش “ پیشنهاد میگردد که
شرکتهای ایرانی در زمان انعقاد قرارداد با طرف خارجی در متن قرارداد سازوکار مشخصی برای
انتقال دانش به طرف ایرانی در نظر گیرند .این کار میتواند از شانه خالی کردن طرف خارجی از
مسئولیت دانشی خود جلوگیری کند.
•بنا بر نتیج ه به دست آمده از زیر معیار “مدیریت خواستههای ذینفعان “ پیشنهاد میشود که در
فرایندی مشخص و هدفمند ،هم ه ذی نفعان و خواستههای آنها احصاء گردیده و راهحلهایی
برای برطرف کردن تضاد احتمالی میان این منافع ابداع گردد.
•بن��ا بر نتیجه به دست آم��ده از زیر معیار “وجود تقاضای مناسب “ پیشنه��اد میشود که مدیران
پروژهه��ای مشترک پیش از آغاز عملیات طراحی خود ،فعالیته��ای بازاریابی خود را آغاز کرده
و ب��ا تشخیص خواستههای دقیق بازار ،محص��والت را متناسب با آن شکلدهی کنند .همچنین
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پیشنهاد میگردد در مرحله عقد قرارداد به ظرفیتهای بازاری طرف خارجی برای صادرات نیز
توجه گردد.
انتخ��اب شرکا نیز مربوط به مجموع ه فعالیتهایی اس��ت که پیش از آغاز فعالیتهای عملیاتی آغاز
میگ��ردد .ای��ن عامل دارای دو عام��ل زیرمجموعه است که بنا بر نتایج به دست آم��ده از آنها پیشنهاد
میگردد که:
•شرکا از میان شرکایی که با آنها سابق ه همکاری وجود دارد و یا آن شرکتها سابقهی فعالیت در
ایران را دارند انتخاب گردد.
•ب��ه شرکتهایی که دارای پیشزمینهه��ای فرهنگی مشابهتری به فرهن��گ ایرانی هستند توجه
بیشتری گردد.
جه��ت تحقیقات آتی به نظر میرسد ک��ه هنوز بايد درباره مسئل��ه همکاریهای مشترک تحقيقات
وسيعی انجام گيرد .عمقبخشی بیشتر به نمونههای موردی و ارزیابی ریسکهای این نوع همکاریها از
پیشنهادهای مرتبط با تحقیقات آتی است.
منابع
	-اصغری زاده ،ع .حقیقی ،م .باللی ،م .)1388( .ارائه یک مدل تصمیمگیری بر اساس الگوی سلسله مراتبی
ب��رای انتخاب راهب��رد ادغام واگذاری همکاری مشت��رک در صنعت خودروس��ازی ،مدیریت صنعتی دانشگاه

تهران ،مدیریت صنعتی دانشگاه تهران.
	-اسدی فرد ،ر ،.چوخاچی زاده مقدم ،ا ،.گودرزی ،م .)1395( .الگویی برای دستهبندی و مطالعه عوامل مؤثر

بر موفقیت شبکههای همکاری بینالمللی .مدیریت نوآوری.
	-اقاجانی ،ح ،.سروری ،ز .)1392( .شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر تجاریسازی محصوالت شرکتهای

دانشبنیان (شاهد تجربی :شرکتهای دانشبنیان مستقر در مراکز رشد منطقه شمال ایران) .دولتی  -وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه مازندران  -دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
	-انصاری ،م ،.مصطفوی ،م .)1391( .طراحی فرآیند ساخت و توسعه محصول جدید از ایده تا محصول .مجله
مهندسی مکانیک و ارتعاشات.39-33 ،
	-باق��ری ،ا ،.بوشهری ،ع .)1392( .مدلسازی ﻋﻮﺍﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی همکاریهای ﻓﻨﺎورﺍﻧﻪ :ﻣﻮرد ﻛﺎوی
همکاریهای ﻓﻨﺎورﺍﻧﻪ نانو فناوری در ﺍﻳﺮﺍن .فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری.140-113 .
	-حافظ نیا ،م .)1387( .مقدمهای بر روش تحقيق در علوم انسانی .چاپ چهاردهم.
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المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایرانخودرو) .مدیریت بازرگانی.
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