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چکیده
ب��ا وجود اهمیت ف��راوان همكاریهاى فناوران��ه بهعنوان منبع كليدى ن��وآورى و بهبود رقابتپذيرى
سازمانها ،هر ساله بخش زیادی از پروژههای مختلف در زمینه همکاریهای فناوری با شکست مواجه

میش��وند .اصوالً ریس��کهای مختلفی را میتوان برای هر همکاری فناوری برش��مرد که با شناسایی،
ارزیابی و مدیریت این ریس��کها پیش از وقوع ،میتوان احتمال شکس��ت آن را به صورت محسوس��ی
کاهش داد .این تحقیق تالش دارد تا به این س��ؤال اساس��ی پاس��خ دهد که ریس��کهای موجود در
همکاریهای فناوری بهویژه در پروژههای با فناوری برتر حوزهزیست فناوری چه میباشند .جهت پاسخ
به این سؤال کلیدی تالش شدهاست تا تعدادی از پروژههای همکاری فناوری در حوزه زیست فناوری
انتخاب و ریسکهای موردنظر شناسایی شوند و سپس شدت تأثیر ،احتمال وقوع و احتمال شناسایی
هر ریس��ک نیز با روشهای مناسب تخمین زده شود .در این مقاله  46ریسک مربوط به همکاریهای
فناوری را در چهار بعد فردی ،میانفردی ،سازمانی و محیطی طبقهبندی گردید .که از میان این موارد
ده عنوان ریسک بهعنوان ریسکهای با عدد اولویت ریسک باالتر ارزیابی گردید .براساس اولویتبندی
ص��ورت گرفته و یافتههای تحقیق ،پیش��نهاداتی جهت کاهش احتمال شکس��ت پروژههای همکاری
فناوری ارائه گردید.
واژگان کلیدی:
همکاری فناوری ،عدد اولویت ریسک ،احتمال وقوع ریسک ،شدت تأثیر ،احتمال شناسایی
 .1عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
* نویسنده عهده دار مکاتباتm.naghizadeh@atu.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبائی
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 -1مقدمه
در جهان امروز ،اقتصاد کشورهاي توسعهیافته بر محور بنگاههاي داراي فناوري پیشرفته شکل میگیرد.

فناوریهای برتر عموماً از س��رعت تغییرات باالتر و هزینه تحقیقوتوسعه بیشتری برخوردار میباشند.
برنامهریزی در جهت توسعه پروژههای با فناوری پیشرفته از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه کشور و
بنگاههای اقتصادی برخوردار اس��ت .به سبب پیچیدگی باالی این فناوریها و دانشمحور بودن آنها،
بخ��ش زیادی از این پروژهها نیازمن��د همکاریهای فناورانه با مجموعههای داخلی و خارجی اس��ت.
ر وشهاي همکاری فناوري بسته به نوع فناوري ،اهداف طرفین و شرایط همکاری ،متفاوت و در برخی
موارد بسیار متنوع هستند ( .)Chiesa & Manzini, 1998امروزه همکاریهای بین سازمانی همچون
مشارکتهای راهبردی و سرمایهگذاریهای مشترک جزء مهمترین ابزار مدیریت کسبوکار برای بهبود
رقابتپذیری س��ازمانها بهویژه در محیطهای پیچیده و با تغییرات فزاینده کنونی اس��ت .مشارکتها،
شکاف بین منابع موجود شرکت و الزامات موردنیاز آینده را پر میکنند و با امکان دسترسی سازمانها
ب��ه مناب��ع بیرونی و نیز با ایجاد همافزایی ،ترویج یادگیری و تغییر س��ریع ،رقابتجویی س��ازمانها را
افزایش میدهند .ارتباطات مشارکتی در مراحل (نقاط) مختلف زنجیره ارزش شرکت اتفاق میافتد و
میتواند در طیفی بین دو محدوده «خرید» و «یکپارچگی کامل -ادغام و مالکیت» نمایش داده شود
(رضاییپور .)1392 ،اهداف مبتني بر بازار ،دستيابي به بازارهاي خارجي ،صرفهجويي اقتصادي ،دانش
بازار محلي ،كاهش ريسك ،كاهش زمان ورود محصول به بازار و دستيابي به دانش فناورانه بخشی از
اهداف سازمانها جهت همکاری فناورانه است ()Thompson, 2005; Nummela, 2003

با اینکه همکاریهای فناوری بهویژه در حوزههای با فناوری برتر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است ،اما با چالشها و تهدیدات زیادی نیز مواجه است .هر ساله بخش زیادی از همکاریهای فناوری در

پروژههای مختلف با شکست مواجه میشوند .اصوالً ریسکهای مختلفی را میتوان برای هر همکاری
فناوری برش��مرد .عمدهترین تعریف ریس��ک در اس��تاندارد پی ام باک 1بدین صورت میباشد :ریسک
یک وضعیت یا واقعه غیر مس��لم اس��ت که اگ��ر اتفاق بیافتد حداقل بر یکی از اه��داف پروژه اثر دارد.
اهداف میتوانند محدوده زمانبندی ،هزینه و کیفیت باشند ( .)PMBOK, 2013شناسایی ،ارزیابی و
مدیریت این ریسکها پیش از وقوع میتواند احتمال موفقیت یک پروژه همکاری فناوری را بهصورت
محسوس��ی افزایش دهد .اصوالً پیرامون شناسایی و ارزیابی ریسکها در پروژههای نوآوری و همکاری
1. PMBOK
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فناوری مطالعات اندکی صورت گرفتهاست .از طرف دیگر با توجه به بستر اقتصادی ،اجتماعی ،فناورانه
و سیاس��ی حاکم بر بنگاههای ایرانی ،نوع ،ش��دت و احتمال وقوع این ریسکها با سایر کشورها دارای
تفاوت معناداری است .ازاینرو این تحقیق تالش دارد تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ریسکهای
موجود در همکاریهای فناوری بهویژه در پروژههای با فناوری برتر چه میباشند و شدت تأثیر ،احتمال
وقوع و همچنین احتمال شناس��ایی آنها به چه صورت است .جهت پاسخ به این سؤال کلیدی تالش
شدهاس��ت تا تع��دادی از پروژههای همکاری فناوری در حوزه زیس��ت فناوری انتخاب و ریس��کهای
موردنظر شناس��ایی و ش��دت و احتمال وقوع به همراه احتمال شناس��ایی هر ریسک نیز با روشهای
مناسب تخمین زده شود.
در ادامه مقاله ،در بخش دوم به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته میشود ،بخش سوم روششناسی
بهکاررفته را موردبررس��ی قرار میدهد و در ادامه یافتههای تحقیق ارائه میش��ود .در نهایت در بخش
پنجم نیز نتیجهگیری و پیشنهادات مربوطه ارائه میگردد.
 -2پیشینه تحقیق
ام��روزه اغلب مديران و صاحبنظران بر اين عقيدهاند كه همكاریهاى فناورانه منبع كليدى نوآورى و
بوكار براى بهبود رقابتپذيرى س��ازمانها بهويژه در محيطهاى
از جمله مهمترين ابزار مديريت كس�� 
پيچيده و پويا اس��ت (زبردس��ت .)2006 ،در فضاى جديد رقابت كه س��ازمانها نيازمند منابع نوآورى
هس��تند ،مزيتهاى رقابتى فعلى و منابع داخلى آنها براى رقابتپذيرى كافى نیس��ت و برايناساس
همكاريهاى فناورانه بهعنوان ابزارى اثربخش براى توس��عه (بهبود) مزيت رقابتى و ازبينبردن شكاف
ميان توانمنديهاى موجود و مطلوب بهشمار میآيند و همچنين بهصورت يكي از مهمترين رویکردهای
راهبردي در صنايعي همچون ارتباطات ،الكترونيك ،زيست فناوري و خودروسازي ايفاى نقش میکنند
(.)Blomqvist et al, 2008; Hoffmann& Schlosser,2001; Dodgoson,1992
با تحليل دقيق نقاط قوت و ضعف داخلي و نيز پتانسيل شركا ،همكارى ميتواند در مراحل مختلف
زنجيره ارزش شكل بگيرد .شكلهاي مختلف همكارى طي زنجيره ارزش شامل همكارى در تحقيقات،
هم��كارى در تكوين محصول ،هم��كارى در توليد و همكارى در توزيع و خدمات بعد از فروش اس��ت.
همكارى فناوری توافقى است كه آگاهانه و آزادانه ميان دو يا چند بنگاه براى تبادل ،به اشتراك گذاشتن
و توس��عه فناوري ش��كل مىگيرد ( .)Katila& Mang, 2003; Fritsch & Lukas, 1991مطالعات
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نش��ان ميدهد همكارىهاى فناورانه از دهه  1980به بعد در اكثر كشورهاى جهان مانند آمريكا ،اروپا،
ژاپن و كش��ورهاى جنوب شرق آس��يا و در كشورهاى درحالتوسعهاى مانند هند به آهنگ شبه نمايى
رش��د كردهاند ( .)Okamuro, 2007; Man& Duysters 2005برخی از اهداف همکاریهای فناوری
را میتوان در جدول شماره  1مشاهده نمود.
جدول شماره  -1بخشی از اهداف همكاري فناوری
توسعه محصوالت  ،فناوریها و منابع
()Cohen and Levinthal,1990

رفع نقایص خود در تخصصهای فنی و تولیدی
()Cohen and Levinthal, 1990

رقابت برای بهبود کارایی تولید و کنترل کیفیت
()Lhuillery, 2008

حذفياكاهشچشمگيرتقابلميانرقبا،تأمينکنندگان،
مشتريان ،تازهواردان بالقوه و توليدكنندگان محصوالت و
خدمات مشترك ()Hax, 1996
سرعت بخشیدن به فرآیند یادگیری و نوآوری
()Kogut, 1988

دسترسى به بازارهای جديد()Hax, 1996

بهبود کارایی زنجیره تأمین()Thompson, 2005

استاندارد كردن محصوالت (.)Nummela, 2000

دستیابی به صرفه مقیاس در تولید و یا بازاریابی
(حنفیزاده و همکاران)1385 ،

کاهش زمان ورود محصول به بازار

یادگیری و درونیسازی مهارتهای ضمنی،
جمعی و نهفته در سازمان ()Kogut, 1998
کاهش ریسک و تنوعسازی ریسک
()Hennart, 1998

بوکار و تکمیل سبد محصوالت
تنوعسازی سبد کس 
()Thompson, 2005

()Thompson, 2005

دستیابی به دانش فناورانه ()Chiesa, 1998
تسهیم هزینهها ،تجمیع منابع ()Kogut, 1988

دستیابی به شهرت با استفاده از نام شریک
()Lei,Slocum,1992

در ش��رايط فعلى ،اهمیت توس��عه همكاريهاى فناورانه بين سازمانها بر كسى پوشيده نيست و آنچه
اهميت دارد ،ارائه راهكارهايى براى افزايش اثربخشى این همكاريهاي فناورانه است .پژوهشهاي میدانی
اندک��ی چالشهاي اجرایی و مدیریتی این همکاريها را در محیط یک پروژه واقعی و با مطالعه جزئیات
اجرایی آن پروژه در ش��رکت گیرنده فناوري مورد بررس��ی قرار دادهاس��ت (صبحيه و همكاران.)1389 ،
یکی از راهکارهای افزایش اثربخش��ی و کارایی پروژههای همکاری فناوری ،شناسایی ،ارزیابی و مدیریت
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ریس��کهایی است که مرتبط با این نوع پروژهها هس��تند .شناسایی و ارزیابی دقیق این ریسکها این
امکان را میدهد تا بتوان در طول پروژه از وقوع این ریس��کها جلوگیری نموده و در صورت وقوع نیز
برنامه مشخصی برای مواجهه با آن ارائه نمود .تعاریف متنوع و گوناگونی از ریسک در منابع مختلف ارائه
گردیدهاس��ت .پرام 1ریس��ک را رویدادها یا مجموعهای از پیشامدهای غیرقطعی که در صورت رخدادن
دارای تأثیر بر اهداف پروژه اس��ت ،تعریف میکند (حقنویس و س��اجدی .)1382 ،عمدهترین تعریف
ریسک در استاندارد پی ام باک بدین صورت میباشد :ریسک یک وضعیت یا واقعه غیر مسلم است که
اگ��ر اتفاق بیافتد حداقل بر یکی از اه��داف پروژه اثر دارد .اهداف میتوانند محدوده زمانبندی ،هزینه
و کیفیت باش��ند ( .)PMBOK, 2013ارزیابی ریس��ک نیز با هدف شناسایی و اولویتبندی ریسکها
صورت میپذیرد تا بتوان براساس ریسکهای با اولویت بیشتر اقدامات الزم را جهت جلوگیری از رخداد
و مقابله با ریس��ک تدوین نمود .برای ارزیابی ریس��ک روشهای مختلفی مانند روش ارزیابی مقدماتی
خطر، 2روش خطر و مطالعه عملکرد ،3روش چه میش��ود اگر ،4ارزیابی ریس��ک زیر سیس��تم ،5روش
تجزی هوتحلیل سیستم خطر ،6روش تجزی هوتحلیل عوامل شکست و آثار آن 7وجود دارد (هزاوه.)1387 ،
در مورد ارزیابی جامع ریسکهای پروژههای همکاری فناوری و نوآوری از منظرهای مختلف مطالعات
زیادی صورت نپذیرفتهاست .عمده مطالعات بر حوزه خاصی از ریسکها در پروژههای همکاری فناوری
و نوآوری تکیه دارد بهعنوانمثال ریس��کهای مش��خصی مانند ریس��کهای مربوط به انتخاب پروژه
(، )Michnik,2013; Nishimura,2011; Graves and Ringuest,2009;WuandOng,2008
مدیری��ت ریس��کها (Amer et al.,2011; Heim et al., 2012; Tan et al.,2011; Lȕthje and

 ، )Herstatt,2004ذی نفعان ( )Hall & Martin, 2005و مانند این موارد را موردتأکید قرار دادهاند
و بهصورت جامع ریسکهای این همکاریها را موردشناسایی و ارزیابی قرار ندادهاند .برخی از مطالعات
نیز به مقوله ریسک پروژههای همکاری از منظر عوامل موفقیت نگریستهاند و فرض کردهاند که حداقل
بخش��ی از ریسکها مربوط به عدم تحقق عوامل کلیدی موفقیت در پروژههای همکاری فناوری است
(.)Rogers, 2003
1. Pram
2. Preliminary Hazard Analysis
3. Hazard and Operability study
4. What If
5. Sub System Hazard Analysis
6. Analysis System Hazard
7. Failure Mode Effects Analysis
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در مقالهای کوبکوا و وانگ ( )2009ریسکهای پیشروی همکاریها را در  4بعد سازمانی ،فردی،
میانف��ردی و محیطی طبقهبندی کردهاند .براس��اس نظر این افراد موان��ع احتمالی که مربوط به بعد
میانفردی اس��ت ش��امل :اعتماد ،تجربه همکاری با هم و تناس��ب ش��رکا باهم میباشد .موانع مربوط
به بعد س��ازمانی ش��امل منافع دوطرفه (تس��هیم درست منافع) ،بازگشت س��رمایه ،چشمانداز مشابه
از کار ،کارای��ی و صداقت ،ش��فاف ب��ودن اطالعات در مراحل اولیه هم��کاری ،هیئت مدیره تخصصی،
انعطافپذیری س��ازمان (سا زوکارهای مش��خص جهت مقابله با تغییرات احتمالی در سهام) میباشند.
موان��ع و وقایع احتمالی کاهشدهنده احتمال موفقی��ت از نظر بعد فردی عبارت از فقدان مهارتهای
فردی مانن��د توانایی ،نظم کاری ،دقت ،میزان اجتماعی بودن افراد ،کیفیتهای فردی مانند وفاداری،
سازگاری ،بخشش ،جزئینگری ،رهبری و دارای ذهنی باز بودن برای حل مسائل و مشکالت میشود.
بعد نهایی مربوط به بعد محیطی میباش��د که مش��مول فضای اقتصادی ،امتیازات حاکمیتی خاص،
تس��هیالت مناسب بانکی میشود که بهعنوان ریس��کهای یک پروژه همکاری از آن میتوان یاد کرد

( .)Kubickova and Wang, 2009البته در این مطالعه بر ارزیابی ریسک تأکید نشدهاست و عمدتاً
به شناسایی و بیان این ریسکها پرداختهاست .برخی از محققین بر اهمیت تعهد طرفین در موفقیت
همکاری متمرکز ش��دهاند و معتقدند یکی از ریسکها و وقایع مخرب احتمالی در پروژههای همکاری
همین عدم تعهد است .این دسته تعهد را به دو دسته « تعهد بینشی و رفتاری »1دستهبندی نمودهاند.
تعهد بینشی به چگونگی نگرش طرفین نسبت به آینده همکاری مرتبط است درحالیکه تعهد رفتاری
ب��ه چگونگی عملکرد طرفین ارتب��اط دارد ( .)Nummela, 2003به عقيده برخي از محققين ،عوامل
درونی و مرتبط با ويژگيهاي ش��رکت ،2مانند منابع و راهبردهای آينده شرکتها ،عواملی هستند که
بیشترین اثر را بر تعهد همکاران دارند .عوامل مرتبط با همکاری 3مانند فضای همکاری و اعتماد بین
همکاران ،نیز ممکن اس��ت به همان اندازه مهم باش��ند ولی نقش آنها اغلب نقش پشتیبانی از عوامل
راهبردي اس��ت .همچنين س��رمايه اجتماعي و روابط فردی اهمیت بسیار زیادي دارد .به عقيده نومال
اثر عوامل مرتبط با همکاری بهويژه در فازهای اولیه همکاری ،زمانیکه سرمايهگذاري طرفين مناسب
و کافی هس��تند اما اهداف محقق نمیش��وند ،اهميت بيشتري دارد .در این مراحل سرمايه اجتماعی و
روابط فردي ميتواند مانند چسب عمل کند و طرفین همکاری را حداقل برای مدتی به یکدیگر متعهد
1. Attitudinal and Behavioral Commitment
2. Internal, Company-Specific Forces
3. Co-operation-Specific Forces
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س��ازد .با اين وجود ،حفظ تعهد ش��رکا به همکاری در بلندمدت ،نیازمند کسب نتایج مثبت و منسجم
است ( )Nummela, 2003و این یکی از ریسکهای مهمی است که اگر برای آن پیشبینیهای الزم
صورت نگیرد میتواند سبب شکست فرآیند همکاری شود .برخی محققان به ریسکهایی مانند فقدان
قوتوس��عه درون سازمانی و همچنین عدم وجود ظرفیت جذب
و جهتگیری صحیح تالشهای تحقی 
کافی در فرآیند همکاری فناورانه اش��اره دارن��د (.)Wang et al, 2010; Tyler, 2001; Tsai,2009
گروهی از محققان نیز حوزههای خاصی از همکاریهای فناورانه را موردبررسی قرار داده و ریسکهای

آن را بیان کردهاند .پارک و روس��و )1996( 1عمدتاً بر ریس��کهای مربوط به نبود اطالعات و شفافیت
تمرکز کردهاند و ریس��کهایی مانن��د ناكافي بودن اطالعات ،رقابتی نبودن به س��بب انحصاري بودن
دانش فنی توس��ط یکی از س��ازمانهای همکاریکننده ،شفافيت نداش��تن ميزان بازگشت سرمايه در
تدوین قرارداد و قرار گرفتن قریبالوقوع فناوری در مرحله افول چرخه عمر و عدم اطالع از آن را برای
همکاریهای فناوری برشمردهاست .ریسکهای سازمانی و انسانی مانند درک متفاوت از مفاد همکاری،
پایین بودن کارایی متخصصین ،ضعف در برونسپاری ،ضعف مهارتهاي اجتماعي و ارتباطی افراد در
هم��کاری ،رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در هم��کاری ()Gallimore and Williams , 1997

ناآگاهی مدیر از ريسكهاي احتمالي پروژه ،انعطافپذيري نامناسب افراد کلیدی در همکاری ،ضعف در كار
گروهي ( . ،)Medda,2007ارتباطات غيررسمي و البیگری (،)Kumaraswamy and Zhang, 2001
ضعف ارتباطی در همکاری ،کمبود اعتماد متقابل ( ،)Xu et al,2010نداشتن روحيه كار تيمي بین
گروههای درگیر در پروژه ( )Grimsey and Lewis, 2002و کافی نبودن تجربه در همکاریهای مشابه
( )Baker,2011نیز به صورت مجزا در تحقیقات مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاست .ریسکهای محیط
کالن اقتصادی و سیاسی نیز از جمله موارد مورد تأکید در مقاالت و تحقیقات بودهاست .ریسکهایی
همچون ريس��كهاي سياس��ي ،تورم و باالرفتن ن��رخ به��ره (،)Gallimore and Williams, 1997
ريسكهايمربوطبهدولتیشدنحقوقمالکیتونوساناتنرخارز(،)Salzmannand Mohamed,1999
تغيي��ر در قواني��ن ( ،)2006 ,Shen et alنامتناس��ب بودن تس��هيالت اعطایی بانكي ب��ا نياز پروژه
( ،)Ilevbare et al, 2014تطابق نا مناسب نتایج حاصل از همکاری با نیازهای کشور (،)Medda,2007
تمحيطي محدودكننده و خطرناک بودن فناوری انتقالیافته برای س�لامت افرادی که با
قوانين زيس�� 
آن کار میکنن��د ( )Kumaraswamy and Zhang, 2001را میتوان در این مجموعه موردبررس��ی
1. Park and Russo
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قرار داد.
برخی از محققان مانند هافمن و شلوسر )2001( 1نیز ریسکهای پیشروی همکاریهای فناورانه
را از منظر عوامل موفقیت و رویدادهایی که مانع از رخداد آنها میشودبررسی کردهاند .این دو محقق
در مجموع 24 ،متغیر اصلی را عوامل تأثیرگذار در موفقیت همکاریها معرفی میکنند که از میانرفتن
هر کدام سبب کاهش احتمال موفقیت پروژه میشود .ایشان این موارد را در پنج فاز همکاری ،شامل
( )1تحلیل استراتژیک و تصمیم به همکاری )2( ،جستجو برای همکار و انتخاب همکار )3( ،طرحریزی
همکاری )4( ،اجرا و مدیریت همکاری و ( )5فاز پنجم :خاتمه همکاری طبقهبندی کردهاست .مواردی
ش��امل منطق استراتژیک برای همکاری مش��ترک و اهداف شفاف ،تطابق استراتژیک و فرهنگی ،فهم
مشترک ،اصول و وظایف شفاف ،رهبری مذاکرات ،پیگیری اجرا و حفظ ارتباط بر مبنای اعتماد بخشی
از این عوامل را ش��امل میش��ود .محققان دیگری نیز همچون ماركس ( )Marxt & Link, 2002به
شناسايي عوامل موفقیت در همکاری نيز پرداخت .از منظر مارکس تحقق اهداف همکاری تحتتأثیر
عوامل مختلفی قرار دارد ،که هرکدام از آنها تأثیر مثبتی بر خروجی یک سرمایهگذاری مشترک دارند.
اين محققان از ديدگاه مديريت همكاري ،س��ه دس��ته عوامل کلیدی را به شرح زير طبقهبندى كردند:
عوامل مربوط به ساختار ،عوامل مربوط به فرهنگ و عوامل مربوط به ريسك .ایشان در عوامل مربوط به
ریسک به بررسی و ریسکهای پیشروی یک همکاری فناوری همچون جريان ضعيف انتقال اطالعات از
مديران ارشد به همكاران پروژه ،شفاف و روشن نبودن اطالعات و نتايج حاصله از همکاری و نیز تعریف
نقش افراد در پروژه همکاری ،شيوه نادرست انتقال دانش فني ،نبود سيستم نظارتي و قانوني کارآمد،
فرآيندضعيف تصميمگيري در سازمان ، ،اولويتبندي نا مناسب حوزههاي كليدي همکاری ،تعارضات
س��ازماني در س��طح س��ازمانهای درگیر در همکاری و تأمین ناکافی منافع یکی از طرفین در تدوین
قرارداد میپردازد .در مطالعه دیگری سازمان ناسیکو )2006(2نیز یک سری از فاکتورها و عوامل را در
موفقیت پروژههای همکاری دخیل دانستهاست ،از جمله این عوامل میتوان به پیچیدگی کم ،اطمینان
میان افراد ،تسهیم هزینهها ،تعهد ،هماهنگی ،رهبری اجرایی مناسب ،برنامهریزی صحیح در فرآیندهای
تعریفشده ،تعهد مدیریت ارشد هر دو طرف ،فوانین دولتی مناسب جهت همکاری طرفین ،فعال بودن
طرف دولتی در پروژه در تمام سطوح ،ارتباطات اثربخش میان ذینفعان اشاره نمود (.)NASICO, 2006
1. Hoffmann and Schlosser
2. NASICO
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این مطالعه بیان میکند که میتوان رویدادها و وقایعی که این فاکتورها را تحتتأثیر قرار میدهند و
منجر به کاهش موفقیت یا شکست پروژههای همکاری فناوری میشوند ،بهعنوان ریسکهای پروژههای
همکاری موردبررسی قرار داد .همانطورکه مشاهده میشود دو گروه اصلی از مطالعات وجود دارد دسته

اول که مس��تقیماً ریس��کهای پروژههای همکاری را بررسی میکنند و دسته دوم که عوامل موفقیت

این پروژهها را برشمرده و وقایع احتمالی مانع از تحقق این عوامل موفقیت را بهعنوان ریسک شناسایی
میکنند .نکته قابل توجه این است که این مقاالت در سطح شناسایی ریسک متوقف شده و به ارزیابی
ریسکها نپرداختهاند .همانطوركه تا اينجا بيان شد ،انگيزههاي مختلفي براي انجام پروژههاي همكاري
وجود دارد و در مس��یر تحقق اهداف هر پروژه همکاری ،ریس��کهایی نیز وجود دارد که شناس��ایی و
مدیریت آنها دارای اهمیت خاصی اس��ت .با توجه به مطالعات ذکرشده ،این ریسکها به صورتهای

مختلف��ی طبقهبندی میش��ود .با توجه به س��اختار و الگوهای همکاری فناوری ک��ه عموماً تأکید بر
سازمانهای درگیر در فرآیند و اهداف آنها از همکاری ،نحوه و فرآیند همکاری و محیط همکاری دارند
(بهعنوانمثال )Chiesa & Manzini, 1998; bozman, 2000میتوان بیان داشت که طبقهبندی
ریس��کها به چهار دسته سازمانی ،فردی ،میانفردی (ارتباطی) و محیطی تطابق مناسبی با الگوهای
همکاری فناوری دارد .برایناس��اس دسته اول ،ریسکهای س��ازمانی هستند که ریشه در ویژگیهای
سازمان و ساختار سازمانی دارند مانند جریان اطالعاتی ضعیف .دسته دوم ،مربوط به عواملی هستند که
به رفتار یا ویژگیهای افراد کلیدی درگیر در پروژههای همکاری فناوری مربوط میشود که از جمله آن
میتوان به عدم تعهد مدیریت ارشد اشاره کرد که این عوامل ،در قالب ابعاد فردی طبقهبندی میشود.
دس��ته س��وم عواملی هستندکه به ویژگیهای اقراد در ارتباط با یکدیگر باز میگردد .این ریسکها که
نمونههایی همچون عدم اعتماد متقابل را شامل میشود ابعاد میانفردی نام دارد .آخرین دسته مربوط
به عواملی میشوند که کنترل آنها خارج از اختیار پروژه است و محیط اطراف یا دولت قانونگذار آن
است .از جمله ریسکهایی مانند تحریمهای اقتصاد یا نوسانات شدیدنرخ ارز .این عوامل در قالب عوامل
محیطی طبقهبندی میش��ود.با توجه به ادبيات مطالعهش��ده در مقاالت مختلف ميتوان ریسکهای
مربوط به پروژههاي همكاري را در قالب چهار بعد مطرحش��ده در جدول شماره  2مشاهده نمود .قابل
ذکر اس��ت که عمده این ریس��کها در تمامی پروژههای با فناوری برتر مش��ابه میباش��ند اما شدت و
احتمال وقوع این ریسکها در حوزههای مختلف مهم است .بهعنوانمثال موارد قانونی و زیستمحیطی
در پروژههای مربوط به زیست فناوری دارای اهمیت بیشتری است.
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جدول شماره  -2ریسکهای پروژههای همکاری فناوری
ریسکهای همکاری فناوری

ریسکهای سازمانی

 .1ناكافي بودن اطالعات (نبود اطالعات كافي) (. )Park& Russo,1996
 .2جريان ضعيف انتقال اطالعات از مديران ارشد به همكاران پروژه ()Marxt and Link, 2002
 .3شفافيت نداشتن اطالعات ()Marxt and Link, 2002
 .4ایجاد ناهماهنگی در اثر سبكهاي متفاوت مديريتي بین همکاران پروژه (صبحیه و همکاران)1389 ،
 .5نبود درک متقابل ناش��ی از تفاوت فرهنگ س��ازماني بين گيرنده و دهنده فناوري (حنفیزاده و
همکاران)1385 ،
 .6شيوه نادرست انتقال دانش فني (چگونگي و چطور) ()Marxt and Link, 2002
 .7نبود سيستم نظارتي و قانوني ()Marxt and Link, 2002
 .8فرآيند ضعيف تصميمگيري در سازمان
( Marxt and Link, 2002؛)Lientz and Larssen,2006
 .9قراردادهاي پيچيده و مبهم و غیرحرفهای (صبحیه و همکاران)1389 ،
.10ضعف نيروي انساني متخصص برای اجرای پروژه (صبحیه و همکاران)1389 ،
 .11رقابتی نبودن به سبب انحصاري بودن دانش فنی توسط یکی از سازمانهای همکاریکننده
(.)Park& Russo,1996
 .12عدم توانمندی تطبیقپذیری به علت عدم وجود مكانيزم جذب سرريزهاي دانش توسط سازمان گیرنده
(Abbassi et al,2014؛ )Winch Courtney, 2007

 .13عدم رعایت حقوق مالكيت فكري (صبحیه و همکاران)1389 ،
 .14شفافيت نداشتن نتايج حاصله از همکاری ()Marxt and Link, 2002
 .15شفاف نبودن تعریف نقش افراد در پروژه همکاری ()Marxt and Link, 2002
 .16عدم اولويتبندي حوزههاي كليدي همکاری ()Marxt and Link, 2002
 .17تعارضات سازماني در سطح سازمانهای درگیر در همکاری ()Marxt and Link, 2002
 .18نبود تأمین منافع یکی از طرفین در تدوین قرارداد
()Marxt and Link, 2002 ;Warkentin et al,2009

 .19شفافيت نداشتن ميزان بازگشت سرمايه در تدوین قرارداد (.)Park& Russo,1996
 .20درک متفاوت از مفاد همکاری ()Gallimore and Williams, 1997
 .21پایین بودن کارایی متخصصین ()Gallimore and Williams, 1997
 .22ضعف در برونسپاری ()Gallimore and Williams, 1997
 .23نبود تناسب ساختاری سازمانهای همکاریکننده (مثال از نظر سایز)
()Caloghirou et al., 2003

 .24قرار گرفتن قریبالوقوع فناوری در مرحله افول چرخه عمر (مثال به علت ورود فناوری جدید)
()Park& Russo,1996
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ریسکهای همکاری فناوری
 .25تعهد ناكافي مديريت ارشد ()Warkentin et al,2009; Marxt and Link, 2004

ریسکهای فردی

 .26نا آگاهی مدیر از ريسكهاي احتمالي پروژه ()Medda,2007

 .27انعطافپذيري نامناسب افراد کلیدی در همکاری ()Medda,2007

 .28عدم پايبندي به زمانبندي برنامههاي پروژه ()Wang et al, 2010
 .29ضعف در كار گروهي ()Medda,2007

 .30ضعف مهارتهاي اجتماعي و ارتباطی افراد در همکاری ()Gallimore and Williams, 1997

 .31رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در همکاری ()Gallimore and Williams, 1997
 .32ريسكهاي سياسي ()Gallimore and Williams, 1997

 .33ريسكهاي مربوط به دولتی شدن حقوق مالکیت(.)Salzmann and Mohamed, 1999
 .34تورم و باالرفتن نرخ بهره (.)Gallimore and Williams,1997
ریسکهای محیطی

 .35نوسانات نرخ ارز (.)Salzmann and Mohamed, 1999

 .36تغيير در نرخ تقاضاي بازار )(Fang et al,2013; Shen et al, 2006
 .37تغيير در قوانين ()Shen et al, 2006

 .38نا متناسب بودن تسهيالت اعطایی بانكي با نياز پروژه
))Ilevbare et al, 2014; Marxt and Link, 2002
 .39تطابق نامناسب نتایج حاصل از همکاری با نیازهای کشور ()Medda,2007

 .40قوانين زيستمحيطي محدودكننده
 .41خطرناک بودن فناوری انتقالیافته برای سالمت افرادی که با آن کار میکنند
()Kumaraswamy and Zhang, 2001
عوامل میان فردی

 .42ارتباطات غيررسمي و البیگری ()Kumaraswamy and Zhang, 2001
 .43ضعف ارتباطی در همکاری ()Xu et al,2010
 .44کمبود اعتماد متقابل ()Xu et al,2010
 .45نداشتن روحيه كار تيمي بین گروههای درگیر در پروژه ()Grimsey and Lewis, 2002
 .46کافی نبودن تجربه در همکاریهای مشابه (.)Baker,2011

 -3روش تحقیق
روش کلی تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی میباشد .در ابتدا مجموعهی
جامعی از ریس��کها در قالب ابعاد چهارگانه س��ازمانی ،فردی ،میانفردی و محیطی با توجه به ادبیات
تحقیق و مصاحبههای اکتش��افی شناسایی ش��د که در پایان بر پایهی آن ،ریسکهای منتخب مطابق
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با هدف تحقیق اس��تخراج گردید .مصاحبههای اکتشافی با هدف شناسایی بهتر موضوع و محدوده آن
ب��ا چهار نفر از مدیران پروژهه��ای همکاری فناوری که دارای تخصص و تجرب��ه باالیی بودند ،صورت
گرفت .در این تحقیق تالش زیادی صورت گرفت تا موارد ارائهش��ده ،حداکثر صراحت و ش��فافیت را
جهت درک آسانتر توسط مدیران پروژهها داشته باشد .برای ارزیابی ریسک روشهای مختلفی مانند
روش ارزیابی مقدماتی خطر، 1روش خطر و مطالعه عملکرد ،2روش چه میش��ود اگر ،3ارزیابی ریس��ک
زیر سیستم ،4روش تجزی هوتحلیل سیستم خطر ،5روش تجزی هوتحلیل عوامل شکست و آثار آن 6وجود
دارد (ه��زاوه .)1387 ،روش تجزی هوتحلی��ل عوامل شکس��ت و آثار آن از س��ال  2000تاکنون یکی از
پرکاربردترین روشهای ارزیابی ریس��ک در تمامی صنایع میباشد (امینی و اسدی .)1390 ،این روش
به صورت خاص درزمان طراحی و بهکارگیری سیستمها ،محصوالت و فرآیندهای جدید ،قرارگرفتن در
محیطها و موقعیتهای جدید مانند همکاری فناورانه با مجموعههای دیگر و برنامههای بهبود مستمر
بر سایر روشها برتری دارد (طریقتی .)1390 ،با این متد ساده و دقیق فرآیند ارزیابی ریسک به شکل
منطقی و سیستماتیک دنبال میشود .شناسایی ،ارزیابی ،اولویتبندی خطاها و خطرات بالقوه از جمله
توانمندیهای متد تجزی هوتحلیل عوامل شکست و آثار آن میباشد .در این روش سه موضوع مهم را باید
درنظر گرفت :احتمال وقوع ،7ش��دت خطر8و احتمال کشف .9احتمال وقوع ،احتمال یا به عبارتی دیگر
شمارش تعداد شکستها نسبت به تعداد انجام فرآیند میباشد .شدت خطر ،ارزیابی و سنجش نتیجه
شکس��ت (البته اگر به وقوع بپیوندد) اس��ت .ش��دت ،یک مقیاس ارزیابی است که جدی بودن اثر یک
شکست را در صورت ایجاد آن تعریف میکند .تشخیص نیز احتمال تشخیص قبل از آنکه اثر وقوع آن
مشخص شود ،میباشد .ارزش یا رتبه تشخیص وابسته به جریان کنترل است .تشخیص ،توانایی کنترل
برای یافتن علت و مکانیزم شکستهاست (امینی و اسدی.)1390 ،پس از تهیه پرسشنامه و تأیید آن
توسط پنل خبرگان تحقیق ،با پیگیریهای صورت گرفته تعداد  24پرسشنامه برگشت داده شد و در
1. Preliminary Hazard Analysis
2. Hazard and Operability study
3. What If
4. Sub System Hazard Analysis
5. Analysis System Hazard
6. Failure Mode Effects Analysis
7. Occurrence
8. Severity
9. Detect
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نهایت برای ورودی به مرحله بعد مهیا گردید .برای هر یک از ریسکها براساس این روش سه شاخص
شدت ریسک ،احتمال وقوع و احتمال شناسایی آن در پروژههای همکاری فناوری تعیین گردید .برای
هر ش��اخص از طیف لیکرت پنجتایی استفاده شد .برای شدت ریسک عدد  5نشاندهنده ریسکهایی
اس��ت که منجر به شکست قطعی پروژه میشوند و عدد یک تنها ریسکهایی است که بر نتایج نهایی
پروژه بهصورت مستقیم اثر ندارند و تنها نیاز است که پایش شوند.
بیان مسئله و تعیین دقیق اهداف تحقیق
مطالعات اکتشافی (مطالعه ادبیات ،مصاحبههای اکتشافی)
طرح نظری مسئله تحقیق و استخراج ریسکهای احتمالی
جمعآوری دادههای کمی حاصل از پیمایش
(انتخاب جامعه و نمونه آماری ،توزیع و جمعآوری پرسشنامه)
شناسایی ریسکهای دارای اهمیت بیشتر براساس شدت ،احتمال وقوع و
احتمال شناسایی با استفاده از آزمون دوجمله ای
تعیین عدد اولویت ریسک  RPNبرای هر یک از ریسکهای منتخب و اولویتبندی
ریسک ها در قالب ابعاد چهارگانه
جمعبندی و تحلیل یکپارچه نتایج تحقیق و ارائه دستاوردها و پیشنهادات
نمودار شماره  -1مراحل طیشده تحقیق

برای شاخص احتمال وقوع عدد  5نشاندهنده احتمال وقوع خیلی باال است که به ریسکهایی اطالق

ل وقوع بسیار کم و تقریباً غیرمحتمل را نشان
میشود که بهطور معمول رخ میدهد .و عدد یک احتما 
میدهد .در شاخص احتمال شناسایی عدد  5نمایانگر ریسکهایی است که احتمال شناسایی آن تا زمان
وقوع بسیار کم است و عدد یک نشانگر ریسکهایی است که میتوان با یک دستورالعمل کاری یا یک
آییننامه مشخص ،آن را شناسایی و از وقوع آن جلوگیری کرد .پس از دریافت پرسشنامهها ،با استفاده
از آزمون دو جملهای ،ریسکهای مهم از نظر شدت ،احتمال وقوع و احتمال شناسایی موردبررسی قرار
گردید .سپس شاخص اولویت ریسک ( )RPNکه حاصلضرب سه شاخص شدت ریسک ،احتمال وقوع
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و احتمال شناسایی است برای هر یک از ریسکهای تعیین گردید .سپس ریسکها در هر یک از ابعاد
از نظر ش��اخص  RPNاولویتبندی شد .در روش  FMEAبا استفاده از امتیازدهی  RPNمیتوان نمره
ت خطرپذیری را تعیین نمود .این رهنمود بیانگر این است که اعداد با اولویت ریسک باالتر ،جهت
اولوی 
آنالیز و تخصیص منابع (اهدف بهبود) مقدم میباشند و تیم پروژه بایستی روی ریسکهایی کار کند که
RPNهای باالتری دارند .همچنین مراحل کلی روش تحقیق در نمودار شماره یک قابل مالحظه است.
-1-3جامعه آماری ،نمونه آماری و گردآوری دادهها
جامعه آماری این تحقیق ش��امل پروژههای همکاری فناوری در حوزه زیست فناوری است که از زمان
شروع همکاری حداقل دو سال گذشته باشد .پاسخدهندگان مربوط به هر پروژه همکاری فناوری ،شامل
مدیران پروژه یا کارشناسان فنی کلیدی یک یا هر دو طرف پروژه همکاری میباشد .در ابتدا تعداد 40
پروژه همکاری فناوری در حوزه زیست فناوری شناسایی شد .با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعداد
 30پروژه انتخاب شد و برای مدیران و کارشناسان هر پروژه ،پرسشنامه طراحیشده ارسال گردید .در
نهایت از  30پرسش��نامه فرستاده شده  24پرسش��نامه تکمیل گردید و در نهایت دادهها مورد تحلیل
ق��رار گرفتند .بهمنظور تحلیل دادهها پس از جمعآوری پرسش��نامههای مربوطه ،ابتدا توس��ط آزمون
دوجملهای ریس��کهای مهم توسط نرمافزار  SPSSشناس��ایی گردید .سپس با استفاده از تحلیلهای
مربوط به تحلیل دومحوری دادههای استخراجشده براساس سه فاکتور شدت اثرگذاری ،احتمال وقوع و
احتمال شناسایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در نهایت با استفاده از روش تجزی هوتحلیل عوامل
شکست و آثار آن ( )FMEAو رتبهبندی  ،RPNریسکهای شناساییشده اولویتبندی شدند.
 -2-3روایی و پایایی
در اين تحقيق سعي شدهاست ،جهت دستيابي به اعتبار الزم در طراحي و استفاده از پرسشنامهها ،پس از
انجام مطالعه مقدماتي پيرامون موضوع موردبررسي با مشورت و مصاحبه با متخصصان ،پرسشنامههایی
طراحي گردد ،که از روایی کافی برخوردار باشند و این پرسشنامه به تأیید پنل خبرگان تحقیق رسید.
همچنین برای آزمون پایایی پرسش��نامه از آزمون آلفایکرونباخ اس��تفاده گردید که مقدار آن 0/939
میباشد که بیشتر از  0/65است .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد تأیید واقع میشود (مرجع).
پرسشنامههای مذکور عمدتاً به صورت حضوری و در برخی موارد به صورت اینترنتی توزیع گردید.

شناسایی و اولویتبندی ریسکهای پروژههای همکاری فناوری ...

23

 -4نتایج تحقیق
 -1-4استخراج ریسکهای مهم از طریق آزمون دوجملهای

جهت تعیین عوامل دارای اهمیت بیشتر ،از طریق آزمون دوجملهای فرضیاتی با مضمون اینکه آیا هر
ریسک بهطور معنیداری با اهمیت است یا خیر؟ مورد آزمون قرار گرفت .همچنین  Pیا نسبت اهمیت،
 %65در نظر گرفته شدهاست .مقدار  %65بدین معناست که اگر بیش از  %65از نمونه ،متغیرهای زبانی
مهم و خیلی مهم را برای یک متغیر انتخاب کنند ،آن متغیر مهم محس��وب میش��ود .از مجموع 46
ریسک شناساییشده در مرحله مطالعات کتابخانهای 31 ،ریسک که در جدول شماره  3قابل مشاهده
است ،براساس نتایج پرسشنامهها با اهمیت تلقی شدند.
جدول شماره  -3ریسکهای مهم شناساییشده از نظر شدت تأثیرگذاری ،احتمال وقوع و
احتمال شناسایی براساس آزمون دوجملهای

جريان ضعيف انتقال اطالعات از مديران ارشد به
همكاران پروژه

ضعف در برونسپاری ()Outsourcing

شفافيت نداشتن اطالعات

عدم تناسب ساختاری سازمانهای همکاریکننده
(مثال از نظر سایز)

سبكهاي متفاوت مديريتي بین همکاران پروژه

تعهد ناكافي مديريت ارشد

نبود سيستم نظارتي و قانوني

عدم آگاهی مدیر از ريسكهاي احتمالي پروژه

فرآيند ضعيف تصميمگيري در سازمان

ضعف مهارتهاي اجتماعي و ارتباطی افراد در همکاری

ضعف نيروي انساني متخصص برای اجرای پروژه

رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در همکاری

انحصاري بودن دانش فنی توسط یکی از سازمانهای
همکاریکننده و عدم وجود عامل رقابت

ريسكهاي مربوط به دولتیشدن حقوق مالکیت

نبود مكانيزم جذب سرريزهاي دانش توسط
سازمان گیرنده

تغيير در نرخ تقاضاي بازار

شفافيت نداشتن نتايج حاصله از همکاری

تغيير در قوانين

شفاف نبودن تعریف نقش افراد در پروژه همکاری

عدم تناسب تسهيالت اعطایی بانكي با نياز پروژه

عدم اولويتبندي حوزههاي كليدي همکاری

عدم تطابق نتایج حاصل از همکاری با نیازهای کشور

تعارضات سازماني در سطح سازمانهای
درگیر در همکاری

قوانين زيستمحيطي محدودكننده
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جريان ضعيف انتقال اطالعات از مديران ارشد به
همكاران پروژه

ضعف در برونسپاری ()Outsourcing

خطرناک بودن فناوری انتقالیافته برای سالمت افرادی
نبود تأمین منافع یکی از طرفین در تدوین قرارداد
که با آن کار میکنند
شفافيت نداشتن ميزان بازگشت سرمايه در
تدوین قرارداد

ضعف ارتباطی در همکاری

درک متفاوت از مفاد همکاری

عدم وجود روحيه كار تيمي بین گروههای درگیر در پروژه

پایین بودن کارایی متخصصین

 -2-4محاسبه عدد اولویت ریسک RPN
با توجه به  31ریس��ک شناساییش��ده ،مرحله بعد مرحله مربوط به ارزیابی ریس��ک میباشد که برای
انجام این ارزیابی از روش  FMEAاستفاده گردید .که در روش  FMEAبا استفاده از امتیازدهی RPN

ت خطرپذیری را تعیین نمود .این رهنمود بیانگر این است که اعداد با اولویت ریسک
میتوان نمره اولوی 
باالتر ،جهت آنالیز و تخصیص منابع ( باهدف بهبود) مقدم میباشد و تیم بایستی روی خطاهایی کار
کند که RPNهای باالتری دارند .مقدار  RPNمربوط به هر ریسک به همراه میزان متوسط  RPNهر
یک از ابعاد چهارگانه در جدول زیر ارائه شدهاست.
جدول شماره  -4رتبهبندي ريسكها براساس عدد RPN
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ریسک موردنظر

احتمال شدت احتمال
وقوع تأثیر شناسایی

3.79
فرآيندضعيف تصميمگيري در سازمان
3.66
نبود شفافيت در نتايج حاصله از همکاری
3.75
درک متفاوت از مفاد همکاری
تعارضات سازماني در سطح سازمانهای درگیر در همکاری 3.45
جريان ضعيف انتقال اطالعات از مديران ارشد به همكاران پروژه 3.58
شفافيت نداشتن ميزان بازگشت سرمايه در تدوین قرارداد 3.33
3.45
شفاف نبودن تعریف نقش افراد در پروژه همکاری
3.41
نبود شفافيت در اطالعات
3.41
ضعف نيروي انساني متخصص برای اجرای پروژه

4.08
4.04
3.87
3.83
3.66
3.87
3.7
3.7
3.7

4.11
3.93
3.82
3.79
3.72
3.11
2.52
3.14
2.83

RPN

ابعاد

63.5537
58.1105
55.437
50.0791
48.7424
40.0788
32.1678
39.6173
35.7061

سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
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ردیف

احتمال شدت احتمال
وقوع تأثیر شناسایی

ریسک موردنظر

10
11

پایین بودن کارایی متخصصین
نبود تأمین منافع یکی از طرفین در تدوین قرارداد
انحصاري بودن دانش فنی توسط یکی از سازمانهای
همکاریکننده
سبكهاي متفاوت مديريتي بین همکاران پروژه
عدم اولويتبندي حوزههاي كليدي همکاری
نبود سيستم نظارتي و قانوني
ضعف در برونسپاری ()Outsourcing
نبود مكانيزم جذب سرريزهاي دانش توسط سازمان گیرنده
نبود تناسب ساختاری سازمانهای همکاریکننده
(مثال از نظر سایز)

19
20
21
22

ناآگاهی مدیر از ريسكهاي احتمالي پروژه
رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در همکاری
ضعف مهارتهاي اجتماعي و ارتباطی افراد در همکاری
تعهد ناكافي مديريت ارشد

23
24
25
26
27

نامتناسب بودن تسهيالت اعطایی بانكي با نياز پروژه
ریسكهاي مربوط به دولتیشدن حقوق مالکیت
تغيير در قوانين
تطابق نامناسب نتایج حاصل از همکاری با نیازهای کشور
تغيير در نرخ تقاضاي بازار
خطرناک بودن فناوری انتقالیافته برای سالمت افرادی که
2.79 2.7
با آن کار میکنند
2.75 2.5
قوانين زيستمحيطي محدودكننده

12
13
14
15
16
17
18

3.62 3.37
3.87 3.08

 29.1565 2.39سازمانی
 36.5931 3.07سازمانی

3.75 3.16

 15.7605 1.33سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی
سازمانی

3.6
3.5
3.41
3.45
3.16

3.62
2.59
2.41
2.23
3.11

42.4843
30.1864
26.7088
24.6192
33.1190

3.26
3.33
3.25
3.2
3.37

3.04 3.04

3.2

 29.5731سازمانی

متوسط اولویت ریسک بعد سازمانی

28
29

متوسط اولویت ریسک بعد فردی

38.4275
3.86
3.5
3.7
3.16

3.91
4
3.75
3.87

4.8
3.2
3.1
2.6

3.87
3.66
3.63
3.33
3.29

3.83
3.45
3.46
3.33
3.37

3.51
2.01
3.02
2.08
2.2

52.0255
25.3802
37.9306
23.0649
24.3920

1.8

 13.5594محیطی

متوسط اولویت ریسک بعد محیطی

 31نداشتن روحیه کار تیمی بین گروههای درگیر در پروژه
 32ضعف ارتباطی در همکاری
متوسط اولویت ریسک بعد میان فردی

RPN

ابعاد

3.95 3.66
3.5

3.66

 72.4444فردی
 44.8فردی
 43.0125فردی
 31.7959فردی
48.0132

محیطی
محیطی
محیطی
محیطی
محیطی

 13.3375 1.94محیطی
27.0986

 50.8886 3.52میان
فردی
میان
 43.554 3.4فردی
47.2213
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همانطورکه جدول ش��ماره  4نش��ان میدهد اولویت ریسکها براس��اس بعدهای چهارگانه ،بدین
صورت اس��ت که بیشترین متوسط اولویت ریسک مربوط به ریسکهای فردی میباشد .بعد از آن بعد
میانفردی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .ابعاد سازمانی و محیطی در اولویت بعدی اهمیت ابعاد ریسک
قرار میگیرند .همچنین  10ریسک دارای اولویت بدون توجه به ابعاد آنها ،در جدول شماره  5آورده
شدهاست.
جدول شماره  -5ده ريسك دارای اولویت براساس عدد RPN
رتبه

ریسک

بعد

RPN

1

ناآگاهی مدیر از ريسكهاي احتمالي پروژه

فردی

72.44448

2

فرآيندضعيف تصميمگيري در سازمان

سازمانی

63.55375

3

نبود شفافيت در نتايج حاصله از همکاری

سازمانی

58.11055

4

درک متفاوت از مفاد همکاری

سازمانی

55.43775

5

نداشتن روحیه کار تیمی بین گروههای درگیر در پروژه

میان فردی

53.78004

6

نا متناسب بودن تسهيالت اعطایی بانكي با نياز پروژه

محیطی

52.02557

7

تعارضات سازماني در سطح سازمانهای درگیر در همکاری

سازمانی

50.07917

8

جريان ضعيف انتقال اطالعات از مديران ارشد به همكاران پروژه

سازمانی

48.74242

9

رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در همکاری

فردی

44.8

10

ضعف ارتباطی در همکاری

میان فردی

43.554

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
برنامهریزی در جهت توسعه پروژههای با فناوری پیشرفته از اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه کشور و
بنگاههای اقتصادی برخوردار اس��ت .به سبب پیچیدگی باالی این فناوریها و دانشمحور بودن آنها،
بخ��ش زیادی از این پروژهها نیازمند همکاریهای فناورانه با مجموعههای داخلی و خارجی اس��ت .با
اینکه همکاریهای فناوری بهویژه در حوزههای با فناوری برتر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،
اما با چالشها و تهدیدات زیادی نیز مواجه اس��ت .هر س��اله بخش زیادی از همکاریهای فناوری در

پروژههای مختلف با شکست مواجه میشوند .اصوالً ریسکهای مختلفی را میتوان برای هر همکاری
فناوری برش��مرد .ریس��ک یک وضعیت یا واقعه غیرمس��لم اس��ت که اگر اتفاق بیافتد حداقل بر یکی
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از اه��داف پروژه اث��ر دارد .اهداف میتوانند محدوده زمانبندی ،هزینه و کیفیت باش��ند (حقنویس و
ساجدی .)1382 ،شناسایی ،ارزیابی و مدیریت این ریسکها با درنظرگرفتن بستر اقتصادی ،اجتماعی،
فناورانه و سیاس��ی حاکم بر پروژههای همکاری فناوری در ایران میتواند احتمال موفقیت یک پروژه
همکاری فناورانه را بهصورت محسوسی افزایش دهد .در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شدهاست که
ریسکهای موجود در همکاریهای فناوری بهویژه در پروژههای با فناوری برتر در حوزه زیستفناوری
چه میباشند .جهت پاسخ به این سؤال کلیدی در ابتدا با مرور ادبیات مربوط و همچنین مصاحبههای
اکتش��افی تعداد  46مورد ریس��ک همکاری فناوری در  4بعد فردی ،میانفردی ،س��ازمانی و محیطی
شناس��ایی گردید .برای هر یک از ریسکها براساس روش  FMEAسه شاخص شدت ریسک ،احتمال
وقوع و احتمال شناس��ایی آن در پروژههای هم��کاری فناوری تعیین گردید .پس از دریافت تعداد 24
پرسش��نامه از میان  30پرسش��نامه توزیعش��ده در میان پروژههای همکاری فناوری در حوزه زیست
فناوری ،با استفاده از آزمون دو جملهای ،تعداد  31ریسک مهم از نظر شدت و احتمال وقوع شناسایی
گردید .سپس شاخص اولویت ریسک ( )RPNکه حاصلضرب سه شاخص شدت ریسک ،احتمال وقوع
و احتمال شناس��ایی است برای هر یک از این ریس��کها تعیین گردید .سپس ریسکها در هر یک از
ابعاد از نظر ش��اخص  RPNاولویتبندی شد .در روش  FMEAبا استفاده از امتیازدهی  RPNمیتوان
ت خطرپذیری را تعیین نمود .این رهنمود بیانگر این است که اعداد با اولویت ریسک باالتر،
نمره اولوی 
جهت آنالیز و تخصیص منابع (با هدف بهبود) مقدم میباشد و تیم بایستی روی خطاهایی کار کند که
RPNهای باالتری دارند.
با توجه به نتایج حاصل از مراحل تحقیق ذکرش��ده ،مش��خص گردید که از نظر میانگین اهمیت
ابعاد چهارگانه ریس��کها ،بعد ریسکهای فردی دارای بیشترین اهمیت است و سپس به ترتیب ابعاد
میانفردی ،س��ازمانی و محیطی قرار دارند .این یافته نشان میدهد که در پروژههای همکاری فناوری
در ای��ران ،افراد کلیدی – مانن��د مدیر پروژه و اعضای هیات مدی��ره -و ویژگیهای فردی آنها تأثیر
عمیق��ی بر تحقق اهداف پروژه دارند و عدم وجود ویژگیهای متناس��ب ب��ا این گونه پروژهها در آنها
میتواند بهعنوان یکی از مهم ترین مجموعه ریس��کهای پروژه ش��ناخته شود .لذا بایستی در ابتدای
هر پروژه همکاری فناورانه در مورد انتخاب افراد کلیدی درگیر در پروژه حداکثر دقت و حساس��یت را
درنظر گرفت در غیر اینصورت ممکن است اهداف پروژه با بحرانهای جدی مواجه شود .یکی دیگر از
یافتههای تحقیق ،شناسایی ریسکهای دارای اهمیت است که در این میان  10ریسک در قالب  4بعد
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از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .در میان کلیه ریسکها و همچنین بعد فردی ،مهمترین ریسک،
عدم آگاهی مدیر از ریس��کهای احتمالی پروژه است .در بسیاری از پروژههای همکاری فناوری ،مدیر
پروژه از عوامل آتی که میتواند بر پروژه اثر بگذارد ،آگاهی نداش��ته و برنامهای جهت پیش��گیری و در
صورت وقوع مدیریت آن ندارد و به صورت مستمر در طول پروژه با بحرانهای پیشبینینشده مواجه
میش��ود .یکی از مهمترین پیشنهادات جهت پروژههای همکاری فناوری این میباشد که این پروژهها
بایستی در قالب طرح توجیهی یا منشور پروژه ،دارای پیوست مدیریت ریسک باشند که در آن بهصورت
دقیقی ریسکهای مربوط به پروژه از جمله ریسکهای همکاری فناوری تشریح و راهکارهای پیشگیری
و مواجهه با آن بیان گردد .همچنین در بعد فردی رفتارهای متضاد با اخالق حرفهای در همکاری نیز از
ریسکهای دارای اولویت است .جهت پیشگیری از این ریسک بایستی در هنگام افراد کلیدی پروژه ،بر

وجود این مهارت در فرد مورد نظر تأکید نمود و جزئی از شرایط احراز قرار داد .ضمناً در ابتدا و حین
پروژه میتوان ،با آموزشهای مربوطه نس��بت به توانمندس��ازی افراد کلیدی پروژه جهت اکتساب این
مهارت اقدام نمود .در بعد میان فردی مهمترین ریسک ،ضعف روحیه کار تیمی بین گروههای درگیر در
پروژه است که همکاریهای متقابل را با مشکالت جدی مواجه میکند .بخشی از این ضعف به فقدان
مهارتهای فردی ارتباطی و بخشی به عدم شفافیت نقشها و مسئولیتها میان طرفین بستگی دارد.
یکی از پیشنهادات کلیدی ،تعریف یک مکانیزم شفاف و مشخص جهت تعیین نقشها و مسئولیتهای
تیمهای فعال در پروژه و نحوه همکاری آنها با سایر تیمها است تا بتوان بهطور همزمان روانی ارتباط
و عدم ایجاد تعارضات و س��وء تفاهمها را تضمین نمود .در میان ریس��کهای سازمانی ،ریسک مربوط
به فرآيند ضعيف تصميمگيري در س��ازمان دارای بیشترین اولویت میباشد .اهمیت باالی این ریسک
در پ��روژه های همکاری فناوری در ایران ،دالیل مختلف��ی دارد که میتواند موضوع تحقیقات آتی در
این زمینه نیز باشد .سرعت کم و کیفیت پایین تصمیمگیری از ریسکهای جدی پروژههای همکاری
فناورانه در ایران است .این درحالیاست که پروژههای همکاری فناوری نیازمند فرآیندهای تصمیمگیری
چابک و شفاف میباشند .لزوم توجه به ایجاد سازوکارهایی که منجر به تسریع فرآیند تصمیمگیری در
اینگونه پروژهها شود ،ضروری است .سایر ریسکهای سازمانی دارای اولویت ،شامل ریسکهای مربوط
به عدم شفافيت در نتايج حاصله از همکاری و درک متفاوت از مفاد همکاری میشود .ازاینرو پیشنهاد
میش��ود تا پیش از آغاز پروژه طرفین همکاری ،به صورت دقیق و شفاف مشخص نمایند که دستاورد
هر یک از طرفین از انجام پروژه چه میباشد و این موضوع را به مراحل بعدی منتقل نکنند .همچنین
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مفاد همکاری که میتواند در قالب قرارداد همکاری فناوری ،اساسنامه شرکت جدید و هر مورد دیگری
نمود یابد ،بایستی به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر تنظیم شود .حضور متخصصان و مشاوران مرتبط
با همکاریهای فناوری در این مرحله ضروری اس��ت .در بعد محیطی نیز مهمترین ریس��ک موجود در
ایران ،عدم تناس��ب تسهیالت اعطایی با نیاز پروژه است .عدم تأمین به موقع نقدینگی موردنیاز پروژه
میتواند لطمات جبرانناپذیری به پروژه بزند .ازاینرو پیش��نهاد میشود تا تیم پروژه به صورت دقیق،
جریان نقدینگی مس��تمر موردنیاز مراحل مختلف پروژه را ،در ابتدای همکاری بهصورت دقیق تعیین

نمای��د و مکانیزهای الزم برای تأمین آن را مدنظر قرار دهد .اصوالً پیوس��ت جریان نقدینگی و تأمین

مالی در پروژههای با فناوری برتر در ایران از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که بر حسن همکاری
طرفین و همچنین تحقق اهداف پروژه تأثیر جدی دارد.
بهطورکلی نتایج این تحقیق را میتوان از دو منظر با نتایج س��ایر تحقیقات متمایز دانس��ت .اولین
تمایز در شناس��ایی و ارزیابی ریسکهای همکاری فناوری در پروژههای با فناوری برتر بهصورت جامع
و در قالب چهار بعد فردی ،میانفردی ،س��ازمانی و محیطی است .همانطورکه در بخشهای قبلی نیز
اشاره شد ،عمده تحقیقات به ندرت به مقوله ریسکهای همکاری فناوری پرداخته بودند و همان موارد

معدود نیز عمدتاً با تکیه بر یک یا چند ریسک محدود صورت گرفتهاست .دومین تمایز این تحقیق با
تحقیقات پیش��ین ،تمرکز بر بستر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایران است که اولویتبندی
ریسکها را براساس ویژگیهای بستر ایران ،با سایر کشورها متمایز میکند .ریسکهایی مانند فرآیند
ضعیف تصمیمگیری ،عدم تناس��ب تس��هیالت اعطایی با نیازهای پروژه و فقدان مهارتهای ارتباطی
بخشی از این ریسکها است که در بستر ایران دارای اهمیت زیادی میباشد و چه بسا در سایر کشورها
ریسکهای دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.
برای تحقیقات آتی نیز پیش��نهاد میگردد تا این ریس��کها براساس فازهای مختلف یک پروژه
همکاری فناوری طبقهبندی ش��ود .بررسی دالیل بهوجودآورنده ریس��کها و ارائه راهکارهای جامع
جهت پیشگیری و مقابله با آنها میتواند در تحقیقات آتی موردبررسی قرار گیرد .همچنین تعمیق
نتایج بهدستآمده از این تحقیق در قالب نمونههای موردی از دیگر پیشنهادات مربوط به تحقیقات
آتی میباشد.
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