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چکیده
با توجه به رقابتی شدن محیط کسبوکار در طی چند دهه اخیر ،شرکتها به منظور حفظ حیات و جایگاه خود در فضای کسبوکار
به خلق نوآوری روی آوردهاند .با این حال از آنجایی که خلق نوآوری در انزوا رخ نمیدهد بنابراین شرکتها در زمینه خلق نوآوری و
فناوری به همکاری با یکدیگر رویآوردهاند .در این میان شدت همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور با توجه
به ویژگیهای متفاوت و همچنین دسترسی آنها به منابع مکمل یکدیگر بیشتر است .همکاری فناورانه بین شرکتها موضوعی
پیچیده و چالشبرانگیز است که عوامل متعددی در شکلگیری و موفقیت آن تأثیرگذار هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل
مؤثر(تسهیلکننده و بازدارنده) بر همکاری فناورانه و توجه به آنها در طول فرآیند تعامل بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوری
محور میتواند به موفقیت همکاری کمک کند .به همین منظور با استفاده از روش مرور نظاممند و با جستجو در پایگاه داده « Web
 ،»of Knowledgeتعداد  11مقاله در زمینه همکاری فناورانه استخراج شد که پس از ارزیابی آنها 75 ،مورد بهعنوان مقاالت
مرتبط و معتبر شناسایی شدند .در ادامه نیز با استفاده از روش فراترکیب مقاالت منتخب بررسی و کدگذاری شدند .نتایج حاصل از
کدگذاری مقاالت و ترکیب آنها حاکی از آن است که در مجموع عوامل مؤثر (تسهیلکننده و بازدارنده) بر همکاری فناورانه بین
شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور را میتوان ذیل  2بعد دستهبندی کرد که عبارتند از :راهبردی؛ اطالعاتی؛ ویژگیهای
سازمانی؛ زیرساخت قانونی و نهادی؛ فناوری و صنعت؛ و رابطهای .شایان ذکر است که در مقاله حاضر عالوه بر این که به صورت جامع
کلیه عوامل موثر بر همکاری فناورانه شناسایی شدهاند ،نوع و شرایط تاثیرگذاری عوامل (تسهیلگر یا بازدارنده) نیز مورد بحث قرار
گرفته است.
واژههای کلیدی :همکاری فناورانه ،شرکتهای بزرگ،شرکتهای کوچک فناوریمحور ،مرور نظاممند ،فراترکیب

اینکه نوآوری در انزوا رخ نمیدهد آنها به همکاری با یکدیگر در

مقدمه

حوزههای فناورانه و خلق نوآوری روی آورند (کریستنسن و

در طی چند دهه اخیر تغییرات گسترده فضای کسبوکار مانند

همکاران .)611 ،در واقع از آنجایی که اغلب شرکتها همه منابع

جهانیشدن بازارها ،کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،افزایش نرخ

مورد نیاز برای خلق نوآوری را در اختیار ندارند بنابراین به منظور

توسعه فناوری و( ...لی و همکاران )61 2،باعث شده است که

خلق نوآوری به همکاری با شرکتهای دارای منابع مکمل روی

شرکتهای به منظور ادامه حیات و حفظ جایگاه خود به خلق

میآورند (چن و کرمی  .)61 1،در این میان دو دسته شرکتهای

نوآوری روی بیاورند (نیجسن 6و همکاران ،)611 ،اما با توجه به

بزرگ و کوچک فناوریمحور به واسطه ویژگیهای و قابلیتها
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متفاوتشان به نوعی به منابع مکمل مورد نیاز یکدیگر برای خلق

های کوچک فناوریمحور دسترسی پیدا میکنند(سیجرز) 11 ، 6

نوآوری دسترسی دارند بنابراین شدت تمایل برای همکاری فناورانه

و همچنین سطح انعطافپذیری آنها افزایش مییابد.

بین آنها بیشتر است.

با این حال باید توجه داشت که فرآیند همکاری فناورانه بین

شرکتهای بزرگ منابع مالی و زیرساختهای الزم برای خلق

شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور ،کامالً پیچیده و تخصصی

نوآوری و تولید صنعتی آن را در اختیار دارند اما ساختار پیچیده و

بوده و عوامل متعددی بر این فرایند تأثیرگذار هستند .از این رو

سلسله مراتبی آنها باعث شده که این شرکتها از انعطافپذیری

عدم توجه و بررسی دقیق عوامل مؤثر بر فرآیند همکاری فناورانه،

الزم برخوردار نباشند (بروس 7و همکاران .)61 2،به همین خاطر

ممکن است شانس موفقیت همکاری را به خطر بیندازد(داسی-

امروزه بسیاری از شرکتهای بزرگ در تالش برای همکاری با

رودریگرز و پاردو-دِ-وال )61 7،

شرکتهای کوچک فناوریمحور هستند(ویبلن و چسبرو.)61 7،2
در مقابل شرکتهای کوچک فناوریمحور از دانش ،چابکی و
انعطافپذیری الزم برای خلق نوآوری برخوردار هستند اما با
محدودیت منابع روبرو هستند (اوگتون 5و همکاران .)61 ،بر
همین اساس در گزارش ارتقاء کارآفرینی نوآوری محور در اروپا،1
مهمترین و باارزشترین استراتژی برای شرکتها کوچک فناوری
محور در راستای ادامه حیات ،همکاری با شرکتهای بزرگ عنوان
شده است (وف7،1

.)61

و بعضاً در مواردی نیز منجر به شکست آن شوند (کالِ

و

همکاران .)6116،بنابراین نیاز است که طرفین همکاری با آگاهی
کامل از کلیه عوامل مؤثر بر همکاری وارد فرآیند همکاری شوند تا
مانع بروز مشکل یا شکست همکاری گردند .البته عالوه بر
شناسایی عوامل باید نوع آنها :تسهیلکننده یا بازدارنده بودن
آنها نیز مشخص گردد.بر اساس نظریه تحلیل میدان نیرو کرت
لوین ،همواره در هر تغییری دودسته نیرو تحت عنوان نیروهای
تسهیلکننده

7

و بازدارنده

2

وجود دارند .بر اساس این نظریه

در مجموع همکاری بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور

نیروهای تسهیلکننده تمایل دارند تا تغییر را ایجاد کنند،

مزایای متعددی برای طرفین به همراه دارد.به عنوان مثال شرکت

درحالیکه نیروهای بازدارنده بهگونهای عمل میکنند تا از طریق

های کوچک فناوریمحور در طی همکاری بر مشکالت مربوط به

کاهش یا محدود کردن نیروهای تسهیلکننده ،مانع از ایجاد تغییر

جدید بودن حوزه فعالیت و مراحل اولیه توسعه خود غلبه میکنند

شوند (بائولکومب .)611 ، 5شناسایی نیروهای تسهیلکننده و

(ناروال ،)611 ، 1امکان دسترسی به منابعی را پیدا میکنند که در

بازدارنده به تصمیمگیرندگان کمک میکند که در زمان همکاری

صورتی عدم همکاری با شرکتهای بزرگ ،برای دستیابی به آن

نیروهای تسهیلکننده را تقویت و نیروهای بازدارنده را تضعیف

منابع باید سالها تالش کنند (سلِگ

و همکاران،)6111،

مشروعیت اجتماعی کسب میکنند .از طرف دیگر شرکتهای
بزرگ در طی همکاری به دانش ،نوآوری ،نیروی متخصص شرکت

نمایند.
با اینکه در ادبیات همکاری فناورانه مطالعات متعددی در زمینه
بررسی عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه صورت گرفتهاند با این حال
این مطالعات عمدتاً به صورت کمی بوده و با بررسی یک جامعه
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آماری خاص اقدام به بررسی تأثیر عوامل پرداختهاند ،اغلب

تعاریف متعددی در مورد همکاری فناورانه ارائه شدهاند که در

مطالعات صورت گرفته صرفاً تأثیر یک عامل را بر فرآیند همکاری

ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

فناورانه بررسی کردهاند (جیانگ 1و همکاران )61 ،و در موارد
معدودی نیز صرفاً از یک دیدگاه عوامل مؤثر بر همکاری
فناورانه(نیِلسن )6115، 1بررسی شدهاند و از پرداختن به عوامل
دیگر و اتخاذ نگرش جامع برای بررسی همه عوامل غفلت کردهاند.
عالوه بر این در این زمینه مطالعهای با روش مرور نظاممند
ادبیات 61صورت نگرفته است و پژوهشی در زمینه تعیین نیروهای
تسهیلکننده و بازدارنده همکاری فناورانه نیز انجام نشده است.
بنابراین محقق در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر
فرآیند همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوری
محور به صورت جامع و با استفاده از مرور نظاممند ادبیات است.

هاجدورن
پیمانکاری

6
6

(  ،) 11همکاریهای فناورانه را قراردادهای
عنوان میکند که شامل :قرارداد تحقیق و توسعه
62

67

مشترک  ،قرارداد مبادله فناوری و دیگر جریانهای فناوری از
قبیل اعطای لیسانس است .در تعریف دیگری عنوان شده است که
منظور از همکاری فناورانه آن دسته از همکاریهایی است که
حداقل بخشی از آن شامل فعالیتهای نوآورانه یا مبادله فناوری
است و شامل مدلهایی مانند سرمایهگذاری مشترک ،تحقیق و
توسعه مشترک ،سرمایهگذاری حداقلی سهام ،اتحادهای استراتژیک
شامل اعطای لیسانس ،روابط مشتری -تأمینکننده و قراردادهای
تحقیق و توسعه است (دویستر و هاجدورن .)6111،65البته در
حوزه همکاری بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناوری

 1مبانی نظری
در ادبیات از واژههای متعددی برای بیان مفهوم همکاری فناورانه
استفاده شده است که از جمله مهمترین واژههای به کار رفته برای
بیان همکاری فناورانه میتوان به ،Technological Collaboration
 Technological Cooperationاشاره کرد .با وجود اینکه این

محور ،مفهوم همکاری نامتقارن

61

مطرح شده است که منظور

آندسته از همکاریهایی است که طرفین همکاری ازنظر اندازه،
منابع و تجربه تجاری با یکدیگر تفاوت دارند (هوجِنهویس

61

و

همکاران 61 2،؛ مینشال 1و همکاران.)61 1،

مفاهیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند اما بعضاً محققان آنها را به

با اینکه یک تعریف جامع و مورد اجماع در مورد همکاری فناورانه

جای یکدیگر به کار میبرند Collaboration .به معنی کارکردن

وجود ندارد اما با بررسی تعاریف مختلف میتوان گفت که همکاری

شرکتها با یکدیگر در راستای هدف مشخصی است اما لزوماً

فناورانه دارای ویژگیهای است که عبارتند از :همکاری با حضور

شرکتها به صورت مشترک بر روی وظایف خاصی فعالیت نمی

داوطلبانه (یاسودا  ،)6117،حداقل دو شرکت (بویوکوزان و
6

کنند .در مقابل  Cooperationبه معنی کار کردن افراد با یکدیگر و

آرسنیان  )61 1،که در راستای دستیابی به هدف مشترک (روئر

به صورت مشترک بر روی یک وظیفه خاص است (تووآتی و

و الهیری  ،)61 ،به صورت مداوم با یکدیگر تعامل دارند

بائک  Collaboration .)61 2،6اغلب متمرکز بر روابط عمودی در
بین شرکتها است اما  Cooperationاغلب متمرکز بر روابط افقی
بین شرکتها است (پولِنسکی .)611 ،66با توجه به تعدد مفاهیم
به کار رفته برای همکاری فناورانه ،کامالً واضح است که در ادبیات
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(آرند  )6111،و منابع و قابلیتهایشان را به اشتراک میگذارند

گستردگی دانش شرکتهای بزرگ و محوریت واحد تحقیق و

(الویه 7و همکاران ،)61 6 ،شکل میگیرد و موفقیت همکاری

توسعه تأثیر مثبتی بر ظرفیت جذب شرکتها و متعاقباً بر میزان

وابسته به تصمیمهای طرفین همکاری(آرند )6111،است .همچنین

تمایل برای همکاری با دیگر شرکتها دارد.

باید توجه داشت که بخشی از همکاری متمرکز بر فعالیتهایی
مرتبط به توسعه دانش و فناوری(چن و همکاران )61 ،است.

استرن

1

و همکاران (  ،)61در بررسی همکاری شرکتهای

بزرگ با شرکتهای نوپا در صنایع با فناوری برتر به این نتیجه

در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر همکاری مطالعات متعددی در

رسید که شهرت و جایگاه شرکت در بازار تأثیر مثبتی بر شکل

ادبیات صورت گرفتهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده

گیری همکاری دارند .البته آنها متوجه شدند که اگر دو متغیّر

است .اسچولز و بروجردی )61 6( 2پژوهشی را در زمینه بررسی

مذکور همراستا باشند تأثیر بیشتری بر همکاری دارند.

تأثیر فاصله دانش فناورانه و مدیریتی بین دو شرکت همکار بر
عملکرد نوآوری انجام دادند .آنها با استفاده از اطالعات  7پروژه
همکاری مشترک فرضیه خود را آزمون کردند و در نهایت به این
نتیجه رسیدند که بین فاصله دانش فناورانه و مدیریتی و عملکرد
نوآوری حاصل از همکاری مشترک بین دو شرکت

رابطهU

برعکس وجود دارد .روئر و الهیری (  )61در پژوهش دیگر به
بررسی تأثیر فاصله جغرافیایی بین طرفین همکاری بر میزان
موفقیت همکاری در بین شرکتهای صنعت نیمهرساناها پرداختند.

ثورگرن 1و همکاران ( ،)61 6پژوهشی را در زمینه بررسی تأثیر
تناسب طرفین همکاری (که شامل توانمندیهای مکمل و
سازگاری سازمانی است) بر همکاری بین آنها را انجام دادند .آنها
بر اساس اطالعات حاصل از پیمایش در بین شرکتهای دارای
تجربه همکاری به این نتیجه رسیدند که تناسب طرفین همکاری
از طریق افزایش و انباشت منابع ،تأثیر مثبتی بر فرآیند همکاری
دارد.
1

آنها در طی بررسی خود به این نتیجه رسیدند که در صنعت نیمه

هافمن و اسکلوسر

رساناها افزایش فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر احتمال شکلگیری

استرالیایی به منظور شناسایی عوامل موفقیت اتحادهای استراتژیک

و موفقیت همکاری دارد .با این حال عوامل دیگری مانند داشتن

انجام دادند .آنها بر اساس یک چارچوب مفهومی مستخرج از

تجربه قبلی همکاری و یا تشابه دانش فنی طرفین بر این رابطه

ادبیات که در آن عوامل موثر بر موفقیت همکاری را در دو دسته

تأثیرگذار هستند.

متغیّرهای محتوایی (از جمله اعتماد ،منابع مکمل ،شفافیت اهداف

ژانگ

5

و همکاران ( ،)6115در پژوهشی به بررسی این موضوع

پرداختند که چگونه دانش داخلی و ساختار سازمانی شرکتهای
بزرگ بر شکلگیری اتحادهای استراتژیک توسط آنها تأثیر می
گذارد .آنها با بررسی دادههای  62 5اتحاد استراتژیک در طی
دوره زمانی  11 -6116که بهوسیله

شرکت دارویی در

آمریکا و اروپا شکل گرفته بودند به این نتیجه رسیدند که

(  )611پژوهشی را در بین ، 2

SME

و وظایف ،حمایت مدیریت ارشد) و متغیّرهای فرآیندی ( تعیین
هدف همکاری ،خودداری از رفتار فرصتطلبانه ،نظارت بر
همکاری) بر اساس مراحل پنجگانه فرآیند همکاری (تصمیم برای
همکاری ،جستجو انتخاب همکار ،طراحی ،اجرا و مدیریت و خاتمه
همکاری) تدوین شده بود ،پرسشنامهای را در بین شرکتهای
مورد بررسی توزیع کردند .نتایج بیانگر آن بود که عوامل نرم از
قبیل اعتماد با وجود اهمیت باال به تنهایی برای موفقیت اتحاد
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1

کافی نیستند .بلکه عوامل سخت از قبیل سازگاری استراتژیک و

فناوری هستند .از جمله قاسمینژاد و سالمی (  ،) 1در

مکانیزمهای حاکمیت بر همکاری نیز تاثیر قابل توجهی بر موفقیت

مطالعهای با نظرسنجی از سیاستگذاران و خبرگان حوزه

اتحاد دارند.

پتروشیمی که دارای تجربه همکاریهای نوآورانه بودند ،مهمترین

مارکست و لینک
مشارکتی

6

( )6116در بررسی پروژههای سرمایهگذاری

در سیستمهای تولیدی عوامل موثر بر موفقیت

همکاری را در سه دسته عوامل مربوط به ساختار(تعریف واضح
اهداف ،تجربه همکاری و ،)...فرهنگ (نگرش مثبت ،اعتماد و تعهد

عوامل مطرح در فرآیندهای همکاری نوآورانه را شناسایی و
اولویتبندی کردند .عوامل مورد نظر به ترتیب اولویت شامل
دسته؛ خصوصیات سازمان همکار ،روشهای همکاری فناورانه،
اندازه سازمان همکار و در نهایت علمی-آموزشی بودند.

و )...و ریسک (ریسکپذیری ،شناسایی ریسکهای پروژه و)...

الیاسی و همکاران ( ) 11پژوهشی را در راستای بررسی تاثیر

شناسایی کرد .آنها نیز همانند هافمن و اسکلوسر (  )611عوامل

نقش سازمانهای میانجی در تنظیم محیط نهادی و تاثیر آن بر

موثر بر همکاری را بر اساس مراحل مختلف فرآیند  7مرحلهای

فرآیند همکاری بین بنگاهها در صنایع هوافضای کشور پرداختند.

همکاری تعیین کردند.

آنها با پیمایش در بین  661نفر از مدیران ارشد و میانی فعال در

و همکاران ( ،)61 2در پژوهشی به بررسی تأثیر نوع

شین

همکاری (افقی یا عمودی) برای عملکرد نوآوری حاصل از همکاری
پرداختند آنها بر اساس بررسی اطالعات  612شرکت زیست
فناوری کره جنوبی به این نتیجه رسیدند که همکاریهای عمودی
تأثیر مثبتی بر خروجی همکاری دارد اما در مقابل همکاریهای

سازمانهای میانجی و بنگاههای صنعتی به این نتیجه رسیدند که
سازمانهای میانجی از طریق ایفای نقش در تنظیم محیط نهادی
از ابعاد سیاستگذاری و تشویق بنگاهها به همکاری ،فرهنگسازی و
بهبود نظام مالکیت معنوی بر اثربخشی فرآیند همکاری تاثیرگذار
هستند.

افقی دارای تأثیر Uبرعکس است .الی 7و همکاران ( ،)61 1در

علیپور و همکاران ( ،) 16پژوهشی را با هدف شناسایی عوامل

بررسی  261پروژه همکاری (بدون مبادله سهام) در آمریکا به این

موثر در حفظ و تداوم همکاری توزیعکننده و عرضهکننده از

نتیجه رسیدند که تجارب قبلی همکاری تأثیر قابلتوجهی بر

دیدگاه عرضهکننده در صنعت مواد غذایی انجام دادند .آنها

موفقیت همکاری دارند .عالوه بر واندِوران ِد 2و همکاران (،)6111

براساس دادهها  11پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که عواملی

و همکاران (  )61و محققان دیگری نیز به بررسی

نظیری تعهد ،ارتباطات ،عملکرد ،رضایت و اعتماد از عوامل موثر بر

بیلیتری

5

تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند همکاری پرداختهاند .در جدول

به

برخی دیگر از مطالعات صورت گرفته در این حوزه اشاره شده
است.

حفظ و تداوم همکاری هستند.
باقرنژاد و جاوید (  ،) 1پژوهشی را تحت عنوان "ارائه مدل
نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعة موردی :بانک

در داخل کشور هم مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته

پارسیان)" در زمینه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری باز انجام

است که البته بخش زیادی از آنها متمرکز بر فرآیند انتقال

دادند .براساس نتایج تحقیق عوامل موثر در سه دسته عوامل
داخلی ( منابع فناورانه ،توانمندی جذب ایدهها) ،عوامل خارجی (

42
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منابع دانش خارجی ،تغییرات فناورانه) و عوامل رابطهای (اعتماد)
تقسیم شدند .با این حال نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود
غیر از متغیّر منابع فناورانه (بعد داخلی) بقیه متغیُرها با
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1

شکلگیری نوآوری باز رابطه مستقیم مثبتی دارند (باقرنژاد &
جاوید.) 1 ,
حاجیحسینی و همکاران (  ،) 1در پژوهشی به بررسی عوامل
موثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل
ریلی ایران پرداختند .آنها طی بررسی خود به این نتیجه رسیدند
که عواملی مانند ظرفیت جذب ،زیرساختها (سختافزاری و
نرمافزاری) ،تقسیم کار و مسئولیتها (شفافیت وظایف و
مسئولیتها) بر موفقیت فرآیند انتقال فناوری تاثیرگذار هستند
(حاجیحسینی ,رحیمی & ,معصومزاده.) 1 ,

مقاله

روش

فناوری/محصول و تجربه دارویی ایتالیا
قبلی همکاری بر ساختار
حاکمیت و مدل همکاری
تأثیرگذار هستند.
تجربه قبلی همکاری خاص
با یک شرکت نسبت به
تجربه همکاری به صورت
عمومی ،تأثیر بیشتری بر
فرآیند همکاری با شرکت
مورد نظر دارد.

کمی  -استفاده از
اطالعات
سرمایهگذاری
11
مشترک
شرکت ) - 112
( 115

منبع
همکاران)61 ،

1

(گوالتی و
همکاران)6111،

واسطهای نوآوری در
فرایند همکاری و نوآوری
اقدام پژوهشی
باز تأثیر مثبتی بر فرآیند
همکاری دارند.

(کتزی 71و
همکاران)61 ،

به منظور شناسایی عوامل کلیدی موثر بر انتقال بین سازمانی

تفاوتهای سازمان در
زمینههای سبک مدیریت و
روتینها از طریق مکانیزم
های رابطهای مانند اعتماد
و تعهد بر همکاری
تأثیرگذار هستند.

(الوی و
همکاران)61 6،

خارجی ( باال بودن سطح بلوغ مدیریت پروژه نسبت به گیرنده

شهرت و جایگاه یک
شرکت بر شکلگیری
همکاری تأثیرگذار است و
زمانی که هر عامل
همراستا باشند تأثیر
باالتری دارند.

صبحیه ,آراستی & ,البدوی.) 1 ,

ویژگیهای سازمانی و
کمی -پیمایش در
قراردادی و منابع مکمل بر
بین 2 11شرکت
روی تحقیق و توسعه
ژاپنی
مشترک تأثیرگذار است.

عزیزی و همکاران (  ) 1پژوهشی با عنوان "انتقال بین سازمانی
دانش مدیریت پروژه ،کلید نوآوری در سازمانهای پروژهمحور" را
دانش در کنسرسیومهای بینالمللی صنعت نفت ایران انجام دادند.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عوامل موثر شامل چهار دسته
عوامل مربوط به شرکت داخلی (انگیزه گیرنده فناوری ،میزان
منابع تخصیص یافته به انتقال فناوری ،برنامهریزی شفاف) ،شرکت
فناوری ،انگیزه ،میزان اشتراک دانش ،مشارکت فعاالن در مدیریت
پروژه) ،بستر همکاری و ارتباط (استحکام روابط و تعامالت،
فرآیندها و سازوکارهای مناسب برای انتقال دانش) و ماهیت دانش
( وابسته به بستر بودن دانش و قابلیتهای پروژه) هستند(عزیزی,

جدول  :1مطالعات صورت گرفته در زمینه شناسایی
عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه بین بنگاهی
مقاله

منبع

روش

تجربه قبلی همکاری بر پیمایش در بین
(روثائرمل
شرکت
خروجی فرآیند همکاری 6
دیدز)6112، 1
زیستفناوری
تأثیرگذار است.
چرخه

عمر کمی -شرکتهای

و

(بیلیتری و

Rothaermel & Deeds

بررسی
کمی-
اتحاد غیر
1
سهامی در حوزه
ICT

بررسی
کمی-
 67همکاری بین
شرکتهای دارویی
آمریکا بین -611
111

شناسایی عوامل کلیدی
موفقیت همکاری بین کمی -پیمایش در
شرکت
بنگاهی که شامل اعتماد ،بین
حمایت مدیریت ارشد ،چینی
قرارداد مکتوب و واضح،

(استرن و
همکاران)61 ،

7

(اوکامورو )6115،

(چن و
کرمی)61 1،

49

48

Gulati
50
Katzy
51
okamuro
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مقاله

روش

منبع

منابع مکمل ،حمایت از
دارایی فکری
تشابه فناوری طرفین
کمی  -بررسی
همکاری و تجربه قبلی
 1همکاری در
همکاری بر عملکرد
صنعت IT
همکاری تأثیرگذار هستند.
تفاوت دانش فنی و
مدیریتی بین طرفین
کمی -بررسی 7
همکاری بر خلق نوآوری
توسعه
پروژه
مشترک تأثیر دارد .رابط u
مشترک
برعکس بین تفاوت دانش
فنی و نوآوری وجود دارد.

(کاوسان 76و
همکاران)61 2،

( اسچولز و
بروجردی)61 6،

پژوهشگر در این باب است .فراترکیب با فراهم کردن یک نگرش
نظاممند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی
مختلف ،به کشف موضوعها و استعارههای جدید و اساسی
میپردازد ،و با این روش ،دانش فعلی را گسترش داده و یک دید
جامع و هولوگرافیک را نسبت به مسائل بهوجود میآورد
(زیمر .)6112،77باروسو و ساندلوسکی )6112(72فرآیند هفت
مرحلهای را برای انجام فراترکیب معرفی کردهاند که در پژوهش
حاضر نیز از این فرآیند استفاده شده است و مراحل آن در شکل
آمده است.

 2روششناسی پژوهش
روش پژوهش مطالعه حاضر کیفی و نوعی از فرا مطالعه است .یکی
از روشهایی که به منظور بررسی ،ترکیب و آسیبشناسی
تحقیقات گذشته در چند سال گذشته معرفی شده است ،فرا
مطالعه  7است.فرا مطالعه ،تجزیهوتحلیلی عمیق از مطالعات انجام
شده در یک حوزه خاص است .فرا مطالعه مشتمل بر چهار روش
فرا تحلیل ،فراترکیب ،فرا نظریه و فراروش است .فرا نظریه تحلیل
نظریههای گذشته ،فراروش تحلیل روششناسی مطالعات گذشته،
فراترکیب ،تحلیل کیفی یافتههای مطالعات گذشته و فرا تحلیل،
تحلیل کمی یافتههای مطالعات گذشته هستند (بنچ و
دی .)61 1،7
در پژوهش حاضر از روش فراترکیب استفاده شده است .در
فراترکیب اطالعات و یافتههای استخراج شده از مطالعات گذشته
با موضوع مرتبط و مشابه بررسی میشوند.فراترکیب ،ترکیب تفسیر
دادهها و یافتههای اصلی مطالعات منتخب است .فراترکیب
عصارهای از تفسیرهای مطالعههای مشابه نیست ،بلکه
یکپارچهسازی تفسیر یافتههای اصلی مطالعات منتخب بهمنظور
ایجاد یافتههای جامع و تفسیری است که حاکی از فهم عمیق

شکل  :1مراحل اجرای روش فراترکیب
در ادامه با توجه به گامهای اجرای روش فراترکیب ،نحوه
دستیابی به یافتهها و خروجی پژوهش ارائه شده است.
 1-2گام اول :تنظیم سؤالهای پژوهش
گام اول در اجرای روش فراترکیب مشخص کردن سؤالهای
پژوهش است .در روش فراترکیب از آنجا که رویکرد محقق
اکتشافی است بنابراین به دنبال سؤالهای از جنس چه چیزی
است .محقق در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نیروهای تسهیل
کننده و بازدارنده همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و شرکت
های کوچک فناوریمحور است .از این رو سؤال پژوهش عبارت
است از« :نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده همکاری فناورانه بین
شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناوریمحورکدماند؟».
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اسناد حذف شده در بررسی اولیه

 2-2گام دوم :بررسی نظاممند ادبیات
در گام دوم ،با استفاده از روش مرور نظاممند ادبیات ،مقاالت
معتبر و مرتبط به موضوع پژوهش شناسایی شدند .در این مرحله،
ابتدا پایگاه معتبر و مناسب برای جستجو مقاالت انتخاب شد.بر
اساس بررسی برخی از مقاالت معتبری که از روش مرور نظاممند
ادبیات ،استفاده کرده بودند مشخص شد که اغلب آنها از
پایگاه Web of Knowledgeبرای جستجو مقاالت استفاده
کردهاند.از این رو در پژوهش حاضر نیز از پایگاه مذکور برای
جستجو منابع معتبر استفاده گردید.در ادامه با استفاده از
کلیدواژههای منتخب که در بررسی اولیه مقاالت مرتبط با موضوع
شناسایی شده بودند ،جستجو برای بازه زمانی  6117-61 5انجام
گرفت .کلیدواژههای مورد استفاده برای جستجو مقاالت شامل:
،Technological
collaboration/Cooperation
strategic ،Interfirm collaboration/Cooperation
 allianceهستند.
 3-2گام سوم :جستجو و بررسی مقاالت مرتبط
در این گام به منظور غربال مقاالت حاصل از جستجو (11
مورد)،عنوان و کلیدواژهها همه مقاالت بررسی شده و بر اساس آن
ها مقاالت غیرمرتبط حذف شدند .در این بخش همچنین مقاالتی
که از منابع غیرمعتبر منتشر شده بودند نیز از ادامه بررسیها
حذف شدند ( 72مورد) .در مرحله دوم برای ارزیابی دقیقتر
مقاالت ،چکیده  6مقاله باقیمانده ،مطالعه و میزان مطابقت آن
ها با اهداف و سؤال پژوهش بررسی شدند که در این مرحله نیز
تعداد  57مقاله غیرمرتبط با موضوع پژوهش تشخیص داده شدند و
از ادامه تحلیلها حذف گردیدند .در نهایت  75مقاله بهعنوان
مقاالت معتبر و منتخب برای تحلیلهای بیشتر انتخاب شدند
(شکل .)6

n=1356

جستجو
در پایگاه
داده
Web of
Knowl
edge

تعداد کل
اسناد
N=1488

اسناد غربال
شده در بررسی
اولیه

اسناد غربال
شده در بررسی
نهایی

N=132

N=57

اسناد حذف شده در بررسی نهایی
n=75

شکل  :2فرآیند انتخاب مقاالت مرتبط و مناسب
 1-3-2شناسایی کلیدواژههای دارای بیشترین فراوانی
به منظور بررسی اینکه مقاالت منتخب عمدتاً به چه موضوعهای
توجهکردهاند با استفاده از ابزار  ،Cloud Wordsچکیده مقاالت
منتخب بررسی شد (شکل ).

شکل  :3نمایش ابری کلیدواژههای اسناد منتخب
همانطور که مشاهده میشود  1کلیدواژهای که در چکیده مقاالت
بیشترین توجه به آنها صورت گرفته به ترتیب عبارتند از :اتحاد،
نوآوری ،فناوری ،همکار ،شرکت ،همکاری ،مشارکت و استراتژیک.
در واقع تأکید فراوان روی هر واژه حاکی از اهمیت آن در حوزه
موردمطالعه است (اسپندر 75و همکاران.)61 5،
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است .در بین نویسندگان نیز ونهاوربیک 26و دویستر بیشترین سهم
را در بین مقاالت منتخب داشتند که از افراد شناخته شده در
حوزه مورد بررسی هستند.

شکل  :4تعداد مقاالت به تفکیک سالهای مختلف
روند انتشار مقاالت منتخب نیز در شکل نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود بیشترین تعداد مقاالت مرتبط با
همکاری فناورانه در سالهای  61 6و  61بوده است و در سال
 61تعداد مقاالت کاهش یافته است اما پس از آن دوباره با
افزایش روبرو بوده است.
از نظر روششناسی نیز  55درصد مقاالت مورد بررسی از روش
کمی 1 ،درصد از روش کیفی و درصد از روش ترکیبی استفاده
کرده بودند (شکل  .)7با توجه به اینکه اغلب مطالعات صورت
گرفته در کشورهای توسعه یافته انجام شده بودند و در این
کشورها پایگاههای داده معتبری برای اطالعات مرتبط به همکاری
های بین بنگاهی وجود دارد 71بنابراین کامالً طبیعی است که
محققان بر اساس اطالعات پایگاههای مذکور ،پژوهشهای خود را
با استفاده از روشهای کمی انجام دهند.
در بررسی مقاالت منتخب مشاهده شد که مقاالت منتشره شده در
مجلههای مدیریت استراتژیک،71رسرچ پالیسی21و تکنوویشن
بیشترین فراوانی را دارند .سهم هر یک از آنها در بین مقاالت
منتخب به ترتیب  6,7 ، 1,7و  1درصد بود .عالوه براین بیش از
 21درصد مقاالت دارای حداقل  1ارجاع بودند و مقاالتی که
کمتر از  1ارجاع داشتند عمدتاً در طی چند سال اخیر چاپ شده
بودند .اطالعات فوق به خوبی بیانگر اعتبار مقاالت مورد بررسی

2

71دلیل آن به خاطر وجود پایگاههای داده معتبری هستند که دسترسی به
اطالعات همکاری بین شرکتها را برای محققان مختلف فراهم میکنند .ازجمله
پایگاههای مربوط به همکاری میتوان به پایگاه داده مرتیکاتی ( )Merti Catiو
همچنین پایگاههای ثبت پتنت اشاره کرد.
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شکل  :5تقسیمبندی مقاالت بر اساس روش پژوهش
 4-2گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
پس از انتخاب مقاالت معتبر و مرتبط ،همه آنها بهطور دقیق
مطالعه شدند و به کمک نرمافزار Nvivo 10و با استفاده از روش
کدگذاری باز که برخاسته از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و
کوربین  ) 11 ،2است ،متناسب با سؤال پژوهش کدهای مربوطه
از متن مقاالت استخراج گردیدند .در ادامه نیز کدها استخراج
شده برای استخراج مفاهیم مرتبط ،با هم ترکیب و دستهبندی
شدند .2
 5-2گام پنجم :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در این مرحله با توجه به هدف پژوهش در طی بررسی مقاالت
منتخب ( 75مورد) ،کدهای مرتبط شناسایی و استخراج گردیدند.
سپس کدهای دارای ماهیت مشابه در ذیل یک دسته قرارگرفته و
تمها را تشکیل دادند .در ادامه نیز تمهای مشابه در ذیل یک
مقوله قرار گرفتند .در مجموع همه عوامل مؤثر بر فرآیند همکاری
شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور در ذیل  2مقوله قرار
62
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 2با توجه به حجم باالی جدول کدهای استخراج شده این جدول در مقاله ارائه
نشده است.

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال هفتم ،شمارة سیزدهم ،بهار و تابستان 15

11

گرفتند که عبارتند از :عوامل راهبردی؛ اطالعاتی؛ ویژگیهای
سازمانی؛ زیرساخت قانونی و نهادی؛ فناوری و صنعت؛ و رابطهای.
در ادامه به صورت مختصری تمهای زیرمجموعه هر یک از
مقولههای تشریح شدهاند.
 .1عوامل رابطهای
عوامل رابطهای اشاره به عوامل مرتبط به فضای اجتماعی و
ارتباطی طرفین همکاری دارد .به طور کلی این عوامل عبارتند از:
اعتماد ،تعهد ،شهرت و اعتبار ،شدت تعامالت ،سابقه آشنایی و
ارتباط قبلی .در ادامه توضیحات الزم در مورد آنها ارائه شده
است.
اعتماد :یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه بین
شرکتها ،اعتماد بین طرفین است .در مطالعات متعددی که
بررسی تأثیر اعتماد بر فرآیند همکاری پرداختهاند نتایج متفاوتی
حاصل شده است .در برخی از مطالعات عنوان شده است که اعتماد
بین طرفین تأثیر مثبتی بر همکاری دارد (شا و
اسوامیناثان .)6111،27در واقع اعتماد ریسک بروز رفتارهای فرصت
طلبانه را کاهش میدهد (اسچوئنمکرز و دویسترز )6112،22و
متعاقباً منجر به کاهش احتمال بروز تعارض و افزایش تعهد (کالِ و
همکاران )6111،بین طرفین همکاری میگردد .عالوه بر این
اعتماد بین طرفین باعث میشود که آنها در زمینه مبادله منابع و
اطالعات رویکرد سخاوتمندانهتر و بازتری را اتخاذ کنند که این
موضوع باعث تسهیل همکاری و یادگیری میگردد
(اینکپن .)6111،25البته از نظر الوی و همکاران ( ،)61 6اعتماد
در مدلهای همکاری غیرسهامی (که سهام در آنها مبادله نمی
شود) اهمیت بیشتری نسبت به مدلهای همکاری سهامی دارد .در
مقابل در برخی از مطالعات عنوان شده است که اعتماد همواره
دارای تأثیر مثبت بر فرآیند همکاری نیست و بعضاً اثرات منفی را
به همراه دارد .از نظر جیانگ و همکاران (  )61اعتماد بین
21
طرفین به دو نوع اعتماد به حُسن نیت 21و اعتماد به صالحیت
تقسیم میشود .علت تأثیر منفی اعتماد بر همکاری فناورانه به
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بخش اعتماد به حُسننیت بر میگردد .تأثیر اعتماد به حُسن نیت
بر موفقیت همکاری به صورت  Uبرعکس است .در واقع پایین
بودن اعتماد به حُسننیت همکار ،تأثیر منفی بر همکاری دارد و
اعتماد بیش از حد به حُسننیت طرف مقابل امکان بروز رفتارهای
فرصتطلبانه را افزایش میدهد و بالتبع دارای تأثیر منفی بر
همکاری است (جیانگ و همکاران .)61 ،
تعهد :منظور از تعهد این است که یکی از طرفین همکاری
مسئولیت انجام عمل مشخصی را در فرآیند همکاری بپذیرد و تا
حد امکان برای انجام موفقیتآمیز آن تالش کند و از این طریق
دسترسی به هدف همکاری را تسهیل نماید (شا و
اسوامیناثان .)6111،تعهد بین طرفین همکاری یکی از عوامل مؤثر
بر فرآیند همکاری است .وجود تعهد طرفین با موفقیت همکاری
همراه بوده و ضعف تعهد منجر به شکست همکاری میگردد
(مورگان و هانت .) 11 ،51نتایج مطالعات مختلف حاکی از تأثیر
مثبت تعهد بر موفقیت همکاری فناورانه است.
شهرت و اعتبار :شهرت و اعتبار دو دارایی غیرملموس و
جدانشدنی شرکتها هستند (لین و همکاران )6111،که بر اساس
ارزش و کیفیت فعالیتها و اقدامات گذشته آنها تعیین میشود.
در بررسی که در همکاری بین شرکتهای بزرگ با شرکتهای
کوچک فناوری محور انجام شده است مشخص شد که شهرت و
اعتبار طرفین همکاری تأثیر قابلتوجهی بر شکلگیری همکاری
دارند (استرن و همکاران .)61 ،شهرت شرکتها یک منبع مهم
برای جذب و انتخاب آنها در فرآیندهای همکاری بین بنگاهی
است (آرند .)6111،در واقع یک شرکت مشهور (دارای شهرت
مثبت) ،زمانی که دیگر شرکتها به دنبال همکار هستند به سرعت
توسط آنها شناسایی و انتخاب میشود و از این طریق هزینههای
جستجو و انتخاب همکار را برای دیگر شرکتها کاهش میدهد
(لین و همکاران .)6111،البته باید توجه داشت که شهرت منفی
نیز باعث کاهش جذابیت آن شرکت برای انتخاب شدن به عنوان
همکار میگردد (پولزر  .)611 ،5عالوه بر شهرت ،جایگاه و اعتبار
باالی یک شرکت باعث جذابیت آن شرکت برای انتخاب شدن به
عنوان همکار توسط دیگر شرکتها میگردد (هو 56و

66
70

Morgan & Hunt
Polzer
72
Hu
71

نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده همکاریهای فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور

همکاران61 7،؛ استرن و همکاران .)61 ،شایان ذکر است در
مواقعی که اطالعات کافی در مورد کیفیت و قابلیت اعتماد شرکت
های کاندید برای همکاری وجود ندارد ،اهمیت شهرت و اعتبار یک
شرکت برای انتخاب شدن آن بهعنوان همکار افزایش مییابد (هو و
همکاران. )61 7،
شدت تعامالت :شدت تعامالت بین طرفین همکاری یکی دیگر از
عوامل مؤثر بر همکاری بین بنگاهی است .تعامل بین طرفین
همکاری باعث میشود که آنها اطالعات الزم در مورد یکدیگر را
کسب کنند و با تشریح شفاف خواستهها ،شرایط و اهداف خود،
مانع از بروز تعارض و بالتبع افزایش کارایی همکاری گردند .عالوه
بر این افزایش میزان تعامالت بین طرفین همکاری منجر به کاهش
هزینههای همکاری 5میگردد (دییر و سینق .) 111،5
سابقه آشنایی و ارتباط (غیررسمی) قبلی :وجود روابط
غیررسمی و آشنایی بین مدیران 57طرفین همکاری از یک طرف
هزینههای جستجو و انتخاب همکار را کاهش میدهد و از طرف
دیگر فرآیند همکاری را تسهیل و تسریع میکند(پورتو گومز 52و
همکاران .)61 2،منظور از روابط غیررسمی و آشنایی؛ روابط
فامیلی ،دوستی ،تحصیلی و مواردی از این قبیل است .روابط قبلی
بین مدیران طرفین همکاری باعث میشود که طرفین همکاری
بهتر خواستهها و شرایط یکدیگر را درک کنند و از این طریق باعث
تسهیل تعامل بین طرفین همکاری میگردد(الویه و همکاران،
 .)61 6تأثیر مثبت وجود ارتباط قبلی بین مدیران طرفین
همکاری در حدی است که عنوان شده است این روابط منجر به
کاهش تأثیر منفی ناشی از فاصله جغرافیایی طرفین (ونهاوربیک و
همکاران )6116،بر همکاری میگردد.
 .2عوامل فناوری و صنعت
این بعد به عواملی اشاره دارند که با توجه به ماهیت فناوری و
صنعتی که طرفین در آن فعالیت بر فرآیند همکاری تأثیرگذار
 5به عنوان مثال تعامالت زیاد باعث می شود طرفین درک درستی از خواسته
های یکدیگر داشته باشند و این موضوع مانع از انجام فعالیتهای اشتباه در
فرآیند همکاری و دوبارهکاری میگردد.
Dyer & Singh

57اینجا منظور افرادی تاثیرگذار بر تصمیم در زمینه همکاری است.
Porto Gómez
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است .در مجموع عوامل زیرمجموعه این بعد شامل :ماهیت دانش و
فناوری ،ویژگیهای صنعت ،تشابه دانش و فناوری طرفین همکاری
است.
ماهیت دانش و فناوری :از آنجایی که همکاری فناورانه بین
شرکتها متمرکز بر بحث توسعه و انتقال دانش و فناوری است
بنابراین ماهیت دانش و فناوری بر همکاری تأثیرگذار است.
مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که به برخی از
آنها اشاره شده است .یکی از مهمترین ابعاد ماهیت دانش ضمنی
یا صریح بودن آن است .در مواردی که دانش مورد بحث ضمنی
است فرآیند همکاری پیچیده بود و امکان بروز تعارض وجود دارد
اما در مورد دانش صریح شرایط برعکس است .به همین خاطر
شرکتهای دارنده دانش ضمنی چون مطمئن هستند دیگر شرکت
ها نمیتواند به سادگی دانش آنها را کسب کنند ،تمایل باالتری
به همکاری دارند (اسزوالنسکی .) 112،55عالوه بر این در صورتی
دانش و فناوری مورد بحث برای همکاری قابلیت کاربرد گسترده
در حوزههای مختلف را داشته باشد،امکان بروز رفتارهای فرصت
طلبانه در همکاری بین بنگاهی افزایش مییابد (دایستره و
راجاگوپاالن .)61 6،51البته این موضوع زمانی صحت دارد که
شرکت بزرگ دارای سطح مناسب ظرفیت جذب باشد.
جایگاه فناوری در منحنی چرخه عمر نیز بر فرآیند همکاری
تأثیرگذار است .شرکتهای صاحب فناوری در مراحل اولیه توسعه
فناوری که با عدم اطمینان و ریسک باالیی همراه است تمایل
باالیی برای همکاری و کاهش ریسک دارند (استولویژک 51و
همکاران )61 7،در مقابل شرکتهای متقاضی فناوری تمایل
کمتری برای همکاری با شرکتهای صاحب فناوری در مراحل
اولیه توسعه فناوری هستند.
ویژگیهای صنعت :ویژگیهای صنایع مختلف بر همکاری بین
بنگاهی تأثیرگذار است .در صنایع پویا با توجه به اینکه نرخ
نوآوری باال است ،شرکتهای بهطور دائم در معرض تهدید رقبا قرار
دارند ،بنابراین برای حفظ جایگاه خود به همکاری با شرکتهای
دیگر روی میآورند .در مجموع مطالعات مختلف حاکی از آن است
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11

که صنایع پویا و رقابتی باعث افزایش تمایل شرکتها برای
همکاری با دیگر شرکتها است (بارزی 11و همکاران.)61 7،
تشابه دانش و فناوری :بر اساس ادبیات یادگیری سازمانی و
مفهوم ظرفیت جذب ،مطالعات گذشته نشان دادند که تشابه دانش
و فناوری طرفین همکاری بر فرآیند همکاری و موفقیت آن
تأثیرگذار است .شرکتهای دارای منابع دانشی و فناورانه مشابه به
خاطر فعالیت در حوزه مشترک ،اطالعات الزم در مورد یکدیگر را
در اختیار دارند و بنابراین هزینههای جستجو و انتخاب شریک
مناسب برای آنها کاهش مییابد(روئر و الهیری .)61 ،به عالوه
تشابه دانش و فناوری باعث تسهیل تعامالت و هماهنگی ،افزایش
درک مشترک آنها نسبت به موضوعات مختلف و افزایش یادگیری
طرفین در طی فرآیند همکاری میگردد(کاوسان و
همکاران .)61 2،البته باید توجه داشت که دانش طرفین همکاری
بیش از حد مشابه نباشد زیرا در این صورت همکاری هیچگونه
یادگیری را برای آنها به همراه ندارد (نوتِبوم  1و
همکاران .)6115،در مجموع میتوان گفت که ارتباط بین تشابه
دانش و موفقیت همکاری به صورت  Uبرعکس است.
 .3زیرساختهای نهادی و قانونی
این بعد به عوامل مرتبط به فراهم بودن زیرساختهای پایه برای
همکاری و همچنین سیاستهای دولتی در ارتباط با همکاری
اشاره دارد و شامل :زیرساختها و نهادهای تسهیلگر ،رژیم دارایی
فکری ،رویدادهای به همرسانی ،سیاستها و برنامههای دولتی
است.

همکار مناسب و تسهیل و پیگیری مذاکرات بین آنها نقش
قابلتوجهی در موفقیت همکاری ایفا میکنند(چاستون .) 111،1
البته امروزه نهادهای دیگر مانند شتابدهندهها ،شرکتهای
سرمایهگذار ریسکپذیر شرکتی نیز به شکلگیری ارتباط بین
شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناوریمحور کمک می
کنند .شتابدهندهها با شناسایی تیمهای خالق و حمایت از آنها
از طریق کمکهای مالی و ارائه آموزش و ...باعث ارتقاء توانمندی
شرکتهای کوچک فناوریمحور برای همکاری با شرکتهای بزرگ
میگردند (کُهلر .)61 2،1
رژیم حمایت از دارایی فکری :سیستم حمایت از دارایی فکری
از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر فرآیند همکاری شرکتها با
یکدیگر است در واقع قوی یا ضعیف بودن سیستم حمایت از
دارایی فکری بر نگرش و تمایل افراد برای ورود به فرآیند همکاری
تأثیرگذار است .سیستم قوی حمایت از دارایی فکری از یک طرف
منجر به افزایش انگیزه شرکتها برای ورود به فعالیتهای تحقیق
و توسعه و خلق نوآوری میگردد و از طرف دیگر با کاهش احتمال
بروز رفتارهای فرصتطلبانه ،انگیزه شرکتهای دارنده دانش و
فناوری برای ورود به فرآیند همکاری را افزایش میدهد
(اسپیثئون 17و همکاران )61 ،در مورد شرکتهای متقاضی
فناوری این موضوع برعکس است .البته تأثیر سیستم حمایت از
دارایی فکری در همکاری بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای
کوچک فناوریمحور که با عدم تقارن اطالعات و قدرت طرفین
همراه است ،بیشتر نمایان میشود(چن و کرمی61 1،؛ لی و
همکاران.)61 2،

زیرساختها و نهادهای تسهیلگر :دسترسی به زیرساختها و

رویدادهای به هم رسانی :یکی از مهمترین و حساسترین

نهادهای واسط یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر همکاری بین
بنگاهی و بهویژه همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کوچک
فناوریمحور هستند .واسطهای نوآوری در واقع با عنوان نهادهای
ایجادکننده رابطه بین شرکتهای مختلف یا کارگزاران تبادل
فناوری نیز شناخته میشوند (ساپسد 16و همکاران .)6115،واسط
ها و کارگزاران تبادل فناوری با کمک به شرکتها در انتخاب

مراحلِ همکاری بین شرکتها ،مرحله جستجو و شناسایی همکار
مناسب است که این موضوع در همکاری بین شرکتهای بزرگ و
شرکتهای کوچک فناوریمحور اهمیت دوچندان مییابد .در واقع
با توجه به اینکه شرکتهای نوپا سابقه فعالیت زیادی ندارند،
بنابراین آمار و اطالعات در مورد عملکرد آنها وجود ندارد و به
همین خاطر شرکتها بزرگی به دنبال همکاری هستند نمیتوانند
شرکتهای کوچک فناوریمحور مرتبط به نیاز خود را شناسایی
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کنند .از طرف دیگر نیز شرکتهای کوچک فناوریمحور به واسطه
محدودیتهایی که در زمینه دسترسی به افراد دارند ،نمیتوانند با
شرکتهای بزرگ ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین آشنایی این دو
دسته از شرکتها که دارای منابع مکمل یکدیگر نیز هستند
همواره امری مشکل و زمانبر بوده است .در این میان یکی از اقدام
های ارزشمند که در سالهای اخیر در راستای آشنایی بیشتر
شرکتهای بزرگ با شرکتها کوچک فناوریمحور انجام شده
است ،برگزاری رویدادهای به همرسانی از قبیل استارتآپ ویکند،
نمایشگاهها و  ...است که نقش مهمی در شکلگیری همکاری بین
شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور داشتهاند (کتزی و
همکاران61 ،؛ ویبلن و چسبرو.)61 7،
سیاستها و برنامههای دولتی :سیاستها و برنامههای حمایتی
دولتها یکی از عوامل تأثیرگذار بر همکاری فناورانه بین بنگاهی
هستند .سیاستها و برنامههای دولتی میتوانند باعث افزایش
تمایل شرکتهای برای ورود به همکاری فناورانه شوند .در همین
راستا میوتی و ساچوالد ،)611 ( 12معتقدند که دسترسی به گرنت
و یارانههای دولتی با هدف ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه
توانایی شرکتها برای همکاری را افزایش میدهد .دولتها می
توانند با تدوین سیاستهای و برنامههای مختلف شرایط را به گونه
ای تنظیم کنند که از طریق کاهش هزینههای مبادله ،کاهش عدم
تقارن اطالعات ،تضمین حمایت از دارایی فکری و  ....فرآیند
شکلگیری و موفقیت همکاری را تسهیل نماید (لی و
همکاران .)61 2،با این حال نتایج برخی از مطالعات نیز حاکی از
آن است که سیاستهای دولتی نقشی در بهبود شکلگیری
همکاری بین شرکتها نداشته و بعضاً تأثیر منفی بر همکاری
15
داشته است به عنوان نمونه میتوان به مطالعه هوجینس
(  )611در بررسی سیاستها دولت انگلیس برای تقویت همکاری
11
بین شرکتها اشاره کرد و یا در مطالعهای دیگر هانا و والش
( )6111برنامههای دولتهای ایتالیا ،آمریکا و دانمارک در زمینه
ارتقاء همکاری بین شرکتها را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که همکاریهایی که به واسطه سیاستها و حمایتهای
دولتی شکل میگیرند ،عملکرد مناسبی ندارند و معموالً با شکست
مواجه میشوند.

1

 .4ویژگیهای سازمانی
این بعد به عوامل اشاره دارد که به نوعی به مدیریت شرکتهای
همکار مرتبط است و آنها مسئولیت تغییر عوامل موردنظر را بر
عهده دارند .این بعد شامل:ویژگیهای عمومی طرفین ،حمایت
مدیریت ارشد ،تعیین تیم نظارت و هماهنگی ،شفافیت اهداف و
وظایف ،نقطه اتصال مشخص و فرهنگ است.
ویژگیهای عمومی طرفین :یکی از موضوعهایی که در مطالعات
مختلف به آنها اشاره شده است ،تأثیر ویژگیهای عمومی شرکت
ها بر عملکرد همکاری است (اوکامورو .)6115،منظور از
ویژگی های عمومی مواردی از قبیل اندازه ،سن ،رویکرد تصمیم
گیری (بلند یا کوتاهمدت) و ...در یک شرکت است .در مورد تأثیر
اندازه شرکت بر تمایل به همکاری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
از یک طرف این اعتقاد وجود دارد که شرکتهای بزرگ به دلیل
منابع و توانمندیهایشان ،توانایی باالیی برای جذب فناوری و
سرریزها در طی فرآیند همکاری با شرکتهای کوچک فناوری
محور دارند و همچنین میتوانند از بروز رفتارهای فرصتطلبانه
توسط آن شرکتها جلوگیری کنند ،بنابراین تمایل زیادی به ایجاد
همکاری با شرکتهای کوچک فناوریمحور دارند و در مقابل
شرکتهای کوچک فناوریمحور نیز به خاطر ترس از دست دادن
دانش و فناوری خود ،تمایل زیادی به همکاری با شرکتهای بزرگ
ندارند (ادواردز-اسچاچتر 11و همکاران .)61 ،از طرف دیگر این
موضوع نیز مطرح است که شرکتهای بزرگ به دلیل دسترسی به
منابع و توانمندی الزم برای اجرای فرآیند نوآوری و خلق نوآوری،
تمایل کمی به همکاری با شرکتهای کوچک فناوریمحور
دارند(برزی و همکاران .)61 7،سن شرکتها نیز از دیگر عوامل
تأثیرگذار بر همکاری است ،به عنوان مثال شرکتهای نوپا و
کوچک چون منابع کافی در اختیار ندارد و احتمال شکست آنها
باال است تمایل باالیی برای همکاری با شرکتهای بزرگ دارند در
مقابل شرکتها بزرگ تمایل زیادی ندارند که با شرکتهایی که
سابقه زیادی ندارند و از مشروعیت و شهرت الزم برخوردار
نیستند ،همکاری کنند(لین 11و همکاران.)6111،
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حمایت مدیریت ارشد :حمایت مدیریت ارشد از عوامل مهم و

داشت که تعیین نقطه ارتباط شرکتهای کوچک فناوریمحور با
شرکتهای بزرگ ،موفقیت همکاری را تضمین نمیکند بلکه مانع
از بروز چالش بین آنها میگردد.با این حال بسیاری از شرکتهای
بزرگ واحد مشخصی برای ارتباط با شرکتهای بزرگ ندارند و به
همین خاطراست که بسیاری از شرکتهای کوچک یافتن نقطه
ارتباط مناسب با شرکتهای بزرگ را به عنوان یکی از چالشهای
مهم همکاری با شرکتهای بزرگ عنوان کردهاند (اوگتون و
همکاران .)61 ،در مجموع باید توجه داشت که تعیین واحد
مشخصی برای ارتباط با شرکتهای کوچک فناوریمحور در
شرکتهای بزرگ باعث تسهیل فرآیند همکاری و کاهش هزینه
های هماهنگی بین طرفین میگردد و زمینه را برای تعامالت
بیشتر بین طرفین همکاری فراهم میکند که این امر خود منجر
به کاهش عدم تقارن اطالعات ،ایجاد اعتماد و متعاقباً موفقیت
همکاری میگردد.

شفافیت اهداف ،وظایف و شرایط همکاری :با توجه به اینکه

تعیین تیم نظارت و هماهنگی :یکی از نکات مهم در طول

فرایند همکاری فناورانه ،فرایند پیچیده است بنابراین شفافیت
اهداف ،وظایف و شرایط همکاری منجر به کاهش احتمال بروز
تعارض در فرآیند همکاری(چن و کرمی )61 1،و همچنین افزایش
انگیزه شرکتها برای ورود به همکاری میگردد (بلدربوس 16و
همکاران .)61 ،عالوه بر این شفافیت شرایط همکاری قبل از
شروع همکاری از بروز رفتارهای فرصتطلبانه جلوگیری میکند
(کارسون و جان .)61 ،در مجموع میتوان گفت که مذاکرات
اولیه و تعیین اهداف و وظایف طرفین همکاری باعث میشود که
طرفین به خوبی با وظایف خود آشنا شده و بالتبع نیاز به صرف
هزینههای باالی برای هماهنگی طرفین کاهش میباید.

فرآیند همکاری ارزیابی و نظارت مداوم فرآیند همکاری است .برای
این منظور بهتر است که در طول فرآیند همکاری نقاط عطفی
مشخص گردد و در هر یک از آن نقاط وضعیت پیشرفت همکاری
ارزیابی و بررسی گردد (کوگلین و هوک  .)6116،1در واقع یک
همکاری موفق مستلزم ارزیابی و نظارت بر مبنای معیارهای
مشخص و واضح است (چن و کرمی .)61 1،ارزیابی و نظارت باعث
تسهیل تعامل و هماهنگی بین طرفین میگردد و همچنین با
شفاف کردن شرایط ،مانع بروز تعارض بین طرفین همکاری می
گردد (کومار.)61 ،

تأثیرگذار بر فرآیند همکاری بین بنگاهی است .عدم حمایت
مدیریت ارشد یک شرکت از همکاری فناورانه منجر به بروز
مشکالت متعددی در فرآیند همکاری میگردد .از جمله این
مشکالت میتوان به موارد زیر اشاره کرد (چن و کرمی:)61 1،
طوالنی شدن فرآیند تصمیمگیری ،فراهم نبودن منابع الزم برای
همکاری به صورت مستمر ،ابهام و سردرگمی در اهداف استراتژیک
شرکت ،انگیزه و روحیه پایین کارمندان شرکت برای مشارکت در
همکاری .حمایت مدیریت ارشد عالوه بر رفع مشکالت مطرح شده،
ایجاد اجماع در مورد اهداف همکاری فناورانه را تسهیل و تسریع
میکند .عالوه بر این حمایت مدیریت ارشد یک شرکت بیانگر
تعهد آن شرکت به همکاری بوده و منجر به تسهیل درک مثبت
طرفین از یکدیگر (کومار  )61 ،1در طول فرآیند همکاری می
گردد.

نقطه اتصال مشخص :مشخص بودن نقطه ارتباط طرفین
همکاری با یکدیگر یکی از عوامل مؤثر در موفقیت همکاری بهویژه
در همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و کوچک فناوریمحور
است(کُهلر .)61 2،در واقع تعیین نقطه ارتباط شرکتهای کوچک
فناوریمحور با شرکتهای بزرگ باعث تعادل بین سرعت باالی
شرکتهای کوچک فناوریمحور و پیچیدگی و تصمیمگیری کُند
شرکتهای بزرگ میشود(ویبلن و چسبرو .)61 7،البته باید توجه

فرهنگ :تفاوت فرهنگی طرفین همکاری منجر به بهکارگیری
رویههای کاری متمایزی از سوی آنها میگردد که در نهایت باعث
عدم شکلگیری تعامل بین طرفین و درک نادرست آنها از
یکدیگر و شکست همکاری میگردد (الوی و همکاران.)61 6،
تفاوت فرهنگی همچنین منجر به از بین رفتن اعتماد (داس 17و
همکاران ) 111،و حتی خاتمه همکاری (هنارت و زِنگ)6116،12
میگردد .در مقابل نیز سازگاری فرهنگی طرفین همکاری به رفع
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تعارضات به وجود آمده در طی فرآیند همکاری کمک میکند
(اِمدن 15و همکاران .)6112،فرهنگ اغلب نحوه به اشتراکگذاری
اطالعات ،تصمیمگیری و مدیریت تعارضات توسط طرفین همکاری
را تحت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین کامالً طبیعی است که تفاوت
فرهنگ منجر به بروز تعارض در فرآیند همکاری گردد
(کومار.)61 ،
 .5عوامل اطالعاتی
این بعد اشاره به عواملی مرتبط به اطالعات طرفین در مورد
یکدیگر و موضوع همکاری اشاره دارد و شامل :عدم تقارن اطالعات
بین طرفین همکاری و آگاهی دقیق از نیاز فناورانه است.
عدم تقارن اطالعات :عدم تقارن اطالعات در هر نوع مبادلهای
میتواند تأثیرگذار باشد و در همکاری بین شرکتها نیز این
موضوع به چشم میخورد (واندِوراندِ و همکاران .)6111،مطالعات
متعددی در زمینه تأثیر عدم تقارن اطالعات در فضای همکاری و
تأثیر آن بر همکاری صورت گرفته که نتایج اغلب آنها حاکی از
تأثیر منفی عدم تقارن اطالعات بر همکاری بین شرکتها است
(هیجینز و رودریگز )6112،11که البته از نظر محققان مختلف تأثیر
عدم تقارن اطالعات بر مراحل مختلف فرآیند همکاری متفاوت
است به عنوان مثال در مطالعات مختلف عنوان شده است که عدم
تقارن اطالعات بر نحوه ورود به همکاری (ونهاوربیک و
همکاران ،)6116،مدل همکاری (داتار 11و همکاران )611 ،و...
تأثیرگذار است.
آگاهی دقیق از نیاز فناورانه :در فرآیند همکاری بهویژه همکاری
شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناوریمحور ،یکی از
اقدامات اولیه ،شناسایی دقیق نیاز فناورانه متقاضی فناوری است.
در واقع دسترسی به اطالعات دقیق در مورد نیاز فناورانه ،منجر به
تسهیل تعامل و هماهنگی بین طرفین و همچنین تسریع فرایند
همکاری میگردد (لی 11و همکاران .)61 2،در واقع عدم اطالع
دقیق شرکت متقاضی همکاری از نیاز فناورانه خود باعث میشود
زمان زیادی توسط شرکت عرضهکننده فناوری برای شناسایی

1

دقیق نیاز و توسعه فناوری موردنظر صرف کند که این موضوع
بعضاً منجر به افزایش زمان و هزینههای همکاری و متعاقباً
نارضایتی متقاضی میگردد.
 .6عوامل راهبردی
عوامل استراتژیک شامل :ظرفیت جذب ،تجربه قبلی همکاری،
تناسب طرفین همکاری ،منابع مکمل ،فاصله جغرافیایی ،بازار
فعالیت مشابه و مشترک ،عدم اطمینان محیطی است.
ظرفیت جذب :ظرفیت جذب همکار در فرآیند همکاری فناورانه
بر موفقیت همکاری و عملکرد نوآوری تأثیرگذار است ( اسچولز و
بروجردی.)61 6،تأثیر ظرفیت جذب بر همکاری بین شرکتها از
دو بعد قابل بحث است .اول ،شرکتهای دارای ظرفیت جذب باال،
با توجه به توانایی که در زمینه اخذ دانش و یادگیری از طرف
مقابل دارند و همچنین با توجه به توانایی یکپارچه کردن دانش
کسبشده از منابع متعدد ،تمایل باالیی به همکاری با دیگر شرکت
ها دارند(اسپیثئون و همکاران .)61 ،در مورد شرکتهای با
ظرفیت جذب پایین نیز شرایط برعکس است .دوم ،شرکتهای
دارای ظرفیت جذب باال ،تمایل دارند که با تکیه بر دانش خود
اقدام به خلق نوآوری و توسعه فناوری نمایند و تمایل به همکاری
ندارند .از دیدگاه هزینه تبادل ،شرکتهای دارای ظرفیت جذب باال
در طی فرآیند همکاری با وجود اینکه امکان دسترسی به دانش و
اطالعات خود را برای شرکت همکاری فراهم میکنند اما همکاری
هیچگونه یادگیری برای آنها به همراه ندارد (ژانگ و همکاران،
 .)6115از این رو شرکتها با ظرفیت جذب باال تمایل کمتری
برای همکاری با دیگر شرکتها دارند (ایسنهارت و
اسچوونهمون .) 112، 1
تجربه قبلی همکاری :مطالعات متعددی به برسی تأثیر تجربه
قبلی همکاری بر موفقیت همکاریهای آتی پرداختند (گوالتی و
همکاران6111،؛ کاوسان و همکاران61 2،؛ پایئر و
اسچرنجل .)61 ، 16البته تأثیر تجربه قبلی همکاری با یک
شرکت هم از نظر تأثیر آن بر تجربههای آتی با همان شرکت یا با
شرکتهای دیگر (گوالتی و همکاران )6111،قابل بررسی است.
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شرکتهای دارای تجربه همکاری توانمندی باالتری برای انتخاب
همکاران مناسبتر دارند و تجارب متعدد توانمندی مدیریت
همکاری آنها را ارتقا میدهد (کاوسان و همکاران .)61 2،عالوه
بر این تجارب متعدد توانمندی مدیریت تعارضات و ارائه راهحل
های روتین برای مشکالت عمومی همکاری را ارتقا داده و باعث
میشود شرکتها منابع کمتری را صرف مشکالت همکاری نمایند
و بالتبع همکاری کارآمدتری داشته باشند (هوانگ و
روثائرمل .)6117،یادگیری از تجارب قبلی همکاری همچنین به
شرکتها در انعقاد قراردادهای واضحتر و دقیقتر و تفکیک وظایف
بین طرفین همکاری کمک میکند (دییر و سینق .) 111،با این
حال نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که تجارب قبلی
همکاری لزوماً دارای تأثیر مثبت بر موفقیت همکاری نیست (الی و
همکاران )61 1،بهعنوان نمونه هوانگ و روثائرمل ( )6117در
بررسی که بر روی شرکتهای دارویی و زیستی انجام دادند متوجه
شدند که تجربه قبلی همکاری تأثیری در میزان موفقیت همکاری
شرکتها برای توسعه مشترک دارو نداشته است و حتی پارک و
کیم ( ) 115در مطالعه خود متوجه شدند که تجربه همکاری به
صورت سرمایهگذاری مشترک تأثیر منفی بر عملکرد همکاریهای
آتی داشته است.
تناسب طرفین همکاری (اهداف ،استراتژی ،سبک مدیریت
و :)...ادبیات همکاری بین بنگاهی حاکی از آن است که تناسب و
سازگاری باالی طرفین همکاری در زمینههای اهداف ،استراتژی و
سبکهای مدیریتی از مهمترین عوامل تحریک شرکتها برای
ورود به همکاری (ثورگرن و همکاران )61 6،و یکی از عوامل
کلیدی موفقیت همکاری است (سامر .)6112،شرکتها همواره در
فرآیند همکاری به دنبال دستیابی به اهداف خود هستند .اگر
اهداف طرفین با هم تناسب داشته و در یک راستا باشد قاعدتاً
تالش هر یک از طرفین همکاری به برآورده شدن هدف نهایی
همکاری و هدف طرف مقابل نیز کمک خواهد کرد و
برعکس(اوگتون و همکاران .)61 ،از این رو میتوان گفت که
تناسب اهداف ،استراتژی و سبک مدیریت نقش مثبتی در موفقیت
همکاری دارد.
منابع مکمل :بر اساس تئوری منبع محور شرکتها برای دستیابی

به عبارت بهتر یک شرکت زمانی وارد فرآیند همکاری با دیگر
شرکتها میشود که از طریق توانمندیها و منابع شرکت همکار،
نقاط ضعف و کمبودهای خود را برطرف نمایند (کیم و
هیجینز )6115،از این رو میتوان گفت که مکمل بودن منابع
طرفین بر انگیزه آنها برای ورود به همکاری تأثیرگذار است
(ثورگرن و همکاران .)61 6،با توجه به اهمیت منابع مکمل،
شرکتها همواره در مرحله جستجو و انتخاب همکاری به این
موضوع توجه میکنند و بیشتر به دنبال انتخاب شرکتهای با
منابع مکمل هستند (اسولسویک و انچائوا  .)61 1، 1در مطالعات
متعدد منابع مکمل طرفین همکاری به عنوان یکی از الزامات و
عوامل کلیدی موفقیت همکاری مطرح شدهاند(اِمدن و
همکاران.)6112،
فاصله جغرافیایی :در ادبیات همکاری بین شرکتی ،فاصله
جغرافیایی بین طرفین همکاری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر
موفقیت همکاری معرفی شده است (پایئر و اسچرنجل.) 61 ،
نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که فاصله جغرافیایی با
عدم تقارن اطالعات ،ریسک انتخاب همکار مناسب و ناکارآمدی
انتقال دانش بین طرفین همکاری؛ همراه است و در مجموع تأثیر
منفی بر موفقیت همکاری دارد (روئر و الهیری .)61 ،در مقابل
نتایج برخی مطالعات دیگر بیانگر این نکته است که نزدیکی
جغرافیایی بین طرفین همکاری لزوماً منجر به موفقیت همکاری
بین طرفین نمیگردد (چن و کرمی .)61 1،البته عواملی مانند
سابقه آشنایی و ارتباط قبلی ،مرتبط بودن بازار محصوالت ،تشابه
منابع و دان ش فناورانه طرفین همکاری باعث کاهش تأثیر منفی
فاصله جغرافیایی بر موفقیت همکاری میگردند (روئر و
الهیری.)61 ،
بازار فعالیت مشترک :تشابه بازار فعالیت طرفین همکاری از
دیگر عوامل تأثیرگذار بر فرآیند همکاری است .فعالیت طرفین
همکاری در بازار مشابه و مشترک ،پتانسیل باالیی برای همافزایی و
بهرهبرداری از اقتصاد مقیاس ایجاد میکند .البته ممکن است که
به خاطر رقابت بین طرفین همکاری ،احتمال بروز رفتارهای
فرصتطلبانه افزایش یابد (جیانگ و همکاران .)61 ،بعضاً شرکت
های رقیب که در بازار مشابه فعالیت میکنند تمایل کمی برای

به منابعی که خود در اختیار ندارد وارد فرآیند همکاری میشوند.
Solesvik & Encheva
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همکاری با یکدیگر دارند زیرا آنها همواره با این نگرانی روبرو
هستند که امکان دارد منافعی که شرکت رقیب از همکاری کسب
میکند بیشتر از منافعی کسبشده توسط آنها باشد و از این
طریق موقعیت رقابتی آنها به خطر بیافتد .در مقابل شرکتهای
فعال در یک بازار مشترک به واسطه شرایط حاکم باید از روتینها
و اصول خاصی پیروی نمایند که این مسئله منجر به تسهیل
هماهنگی و کاهش احتمال بروز تعارض (آغاسی  1و
همکاران )61 5،و همچنین فعالیت در بازار مشابه و مشترک
منجر به کاهش عدم تقارن اطالعات میگردد (روئر و
الهیری .)61 ،به طور کلی همکاری افقی بین شرکتها دارای
تأثیر Uبرعکس بر عملکرد همکاری و نوآوری است (شین و
همکاران.)61 2،
عدم اطمینان محیطی :شرایط محیطی بر انگیزه یک شرکت
برای همکاری و همچنین فرصتهای همکاری تأثیرگذار است.
شرایط محیطی که موقعیت رقابتی شرکتها را تهدید میکند به
نوعی شرکتها را برای ورود به همکاری و توسعه فناوری و
نوآوری تحریک میکند (ایسنهارت و اسچوونهمون .) 112،پویایی
محیط ،عدم اطمینان را به همراه دارد که بر فرآیند همکاری و
مدل همکاری تأثیرگذار است (واندِوراندِ و همکاران .)6111،عدم
اطمینان محیطی باعث میگردد که شرکتها بیشتر به دنبال
استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی برای همکاری باشند و به
همین خاطر است که در مراحل اولیه توسعه فناوری (که با عدم
اطمینان باالیی همراه است) شرکتها بیشتر تمایل به استفاده از
ساختارهای سلسله مراتبی دارند (بیلیتری و همکاران.)61 ،
1-1

گام ششم :کنترل کیفیت

اغلب پژوهشگران بر این باورند که پایایی در پژوهش کیفی
موضوعیت پیدا نمیکند .با وجود این ،برخی راهکار کدگذاری
مجدد "سند" را ابزاری برای ارزیابی پایایی معرفی کردهاند
(خواستار .) 11 ,در این روش مجدداً برخی از اسناد توسط
محقق (با فاصله زمانی) و یا توسط فرد دیگری کدگذاری میشوند.
چنانچه نتایج هر دو کدگذاری همگرا بود ،پایایی تائید میشود.
برای ارزیابی همگرا بودن کدهای احصا شده از ضریب کاپا استفاده

Aghasi
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میشود .الندیس و کوخ ،) 155( 17ضریب کاپا باالتر از 1,2
بیانگر شدت توافق مناسب است .از این رو  7مقاله از میان مقاالت
مورد بررسی توسط محقق به صورت تصادفی انتخاب شدند و
مجدداً توسط محقق کدگذاری شدند .سپس با استفاده از نرمافزار
 ،SPSSضریب کاپا برای مقایسه نتایج دو مورد کدگذاری محاسبه
گردید .نتایج محاسبه آماره کاپا (جدول  )6بیانگر توافق زیاد
( )1,21است.
به منظور اعتبارسنجی نتایج پژوهش ،به صورت حضوری با دو نفر
از متخصصان در زمینه همکاری فناورانه مصاحبههایی انجام شده
که در نهایت با انجام تغییراتی در دستهبندیها ،نتایج مورد تایید
آنها قرار گرفت.
جدول  :2آزمون محاسبه ضریب کاپای کوهن
درجه توافق
کاپا

مقدار

انحراف معیار
برآوردی

تخمین
T

سطح
معناداری

1,216

1,

7,615

1

 7-2گام هفتم :ارائه یافتهها
در شکل  ،2نتایج نهایی حاصل از مرور نظاممند مقاالت مرتبط به
همکاری فناورانه بین شرکتها بر اساس روش فراترکیب آمده
است .در واقع همانطور که اشاره شد هدف مطالعه حاضر شناسایی
نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده همکاری فناورانه بین شرکتهای
بزرگ و شرکتهای کوچک فناوریمحور بوده بنابراین نتیجه
مطالعه حاضر شناسایی مجموعه نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده
است .در مجموع کدهای استخراج شده در ذیل  2مقوله
دستهبندی شدهاند (شکل  )2که البته عوامل هر یک از دستههای
ممکن است نقش تسهیلکننده یا بازدارنده در همکاری را داشته
باشند .با توجه به عوامل شناسایی شده الزم است که شرکتهای
بزرگ و کوچک فناوریمحور در طی همکاری با یکدیگر به آن
عوامل توجه کرده و اقدامات الزم در راستای تقویت نیروهای
تسهیلکننده و تضعیف نیروهای بازدارنده را انجام دهند .همانطور
که در شکل  2مشاهده میشود بر اساس بررسی صورت گرفته در

Landis & Koch
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ادبیات (گام پنجم) در مجموع  65عامل به عنوان نیروهای تسهیل
کننده و بازدارنده همکاری فناورانه شناسایی شدند .با این حال
برخی از عوامل صرفاً نقش نیروی تسهیلکننده را دارند و ضعف یا
عدم حضور آنها به عنوان نیرو بازدارنده در همکاری عمل
نمیکنند (عواملی که در شکل  2با فونت قرمز مشخص شدهاند)
مانند رویدادهای بههمرسانی که برگزاری آنها نیروی تسهیل
کننده همکاری است اما عدم برگزاری آنها لزوماً به عنوان نیروی
بازدارنده عمل نمیکند .در مقابل برخی از عوامل (عواملی که در
شکل  2با فونت سیاه مشخص شدهاند) میتوانند نیروی تسهیل
کننده و بازدارنده باشند ،به عنوان مثال وجود اعتماد یک نیروی
تسهیلکننده است اما بیاعتمادی بین طرفین نیروی بازدارنده
همکاری است.
جمع بندی و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر (نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده)
بر همکاری فناورانه بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناوریمحور
است بنابراین سعی شد که با بررسی نتایج مطالعات گذشته این مهم محقق
گردد .از این رو با استفاده از مرور نظاممند ادبیات و روش فراترکیب نتایج
مطالعات قبلی بررسی و با رویکردی جامع کلیه نیروهای تسهیلکننده و بازدارنده
همکاری فناورانه شناسایی شدند .شایان ذکر است که مقاالت صورت گرفته در
این زمینه عمدتاً متمرکز بر متغیّرهای محدودی بوده که در پژوهش حاضر
سعی گردید با رویکرد جامعتری کلیه عوامل موثر بر همکاری شناسایی شوند.
عالوه بر این در پژوهش حاضر با توجه به بررسیها صورت گرفته عوامل
تسهیلگر و بازدارنده از یکدیگر متمایز شده و صرفاً به بیان عوامل موثر اکتفا نشده
است .پس از بررسی دقیق  75مقاله منتخب و کدگذاری آنها با استفاده از نرم
افزار  ،Nvivoدر نهایت  65تم (عامل) شناسایی گردید که با توجه به شباهت
آنها ،در زیرمجموعه  2مقوله (بعد) شامل :عوامل راهبردی ،اطالعاتی ،ویژگی
های سازمانی ،زیرساختهای قانونی و نهادی ،فناوری و صنعت ،رابطهای قرار
گرفتند.در این میان باید توجه داشت که بر اساس بررسی مقاالت منتخب 1
عامل شامل :وجود زیرساختها و نهاد تسهیلگر،برگزاری رویدادهای بههمرسانی،
ویژگیهای صنعت ،تعیین تیم نظارت و هماهنگی ،نقطه اتصال مشخص ،سابقه
آشنایی قبلی ،شدت تعامالت ،داشتن منابع مکمل و تناسب طرفین همکاری
صرفاً به عنوان نیروهای تسهیلکننده عمل میکنند و عدم حضور یا ضعف آنها
به عنوان نیروی بازدارنده همکاری فناورانه عمل نمیکند .در مقابل 1عامل دیگر
بر اساس شرایط و وضعیتشان میتوانند بهعنوان تسهیلکننده و بازدارنده

همکاری فناورانه عمل کنند.به عنوان مثال تناسب فرهنگی طرفین نیروی
تسهیلکننده همکاری است در مقابل عدم تناسب فرهنگ به عنوان نیروی
بازدارنده عمل میکند.
در این میان نتایج مطالعات حاکی از آن است که تسهیلکننده یا بازدارنده بودن
برخی از عوامل تحت تأثیر عوامل و شرایط دیگر تعیین میشود به عنوان مثال
اسپیثئونو همکاران (  )61به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دارای ظرفیت
جذب باال تمایل باالیی برای همکاری دارند در مقابل ژانگ و همکاران ()6115
به این نتیجه رسیدند که ظرفیت جذب باال باعث کاهش تمایل شرکتها برای
همکاری میگردد .از نظر شا و اسوامیناثان ( )6111وجود اعتماد بین طرفین
همکاری تأثیر مثبت بر همکاری دارد در حالی که جیانگ و همکاران (  )61به
این نتیجه رسیدند که اعتماد نه تنها تأثیر مثبت ندارد بلکه تأثیر منفی بر فرآیند
همکاری دارد .در مورد دیگر روئر و الهیری (  )61به این نتیجه رسیدند که
تشابه دانش و فناوری طرفین همکاری تأثیر مثبت بر همکاری دارد در حالی که
نوتِبوم و همکاران (  )61به این نتیجه رسیدند تشابه دانش و فناوری طرفین
تأثیر مثبتی بر فرایند همکاری ندارد .در مورد تأثیر عوامل دیگر مانند سیاست
های دولتی و ...نیز نتایج متفاوتی ارائه شده است .در واقع یکی از مهمترین دالیل
این موضوع به این خاطر است که عوامل مؤثر بر همکاری بر یکدیگر نیز
تأثیرگذار هستند؛ به عنوان مثال شرایط فرهنگی بر میزان اعتماد بین
طرفین همکاری تأثیرگذار است (داس و همکاران ) 111،یا
حمایت مدیریت ارشد منجر به افزایش تعهد طرفین میگردد
(کومار )61 ،یا تشابه بازار محصوالت و منابع دانشی طرفین
منجر به کاهش قدرت بازدارندگی فاصله جغرافیایی میگردد (روئر
و الهیری .)61 ،بنابراین بررسی شرایط مناسب برای همکاری
فناورانه مستلزم نگرش سیستمی نسبت به عوامل موثر بر همکاری
و در نظر گرفتن روابط بین آنها است .در مجموع شناسایی عوامل
موثر بر همکاری و شرایطی که هر یک از آنها به عنوان نیروی
تسهیلکننده یا بازدارنده همکاری عمل میکنند ،نقش قابل
توجهی در موفقیت همکاریها دارد .مدیران شرکتهای بزرگ و
کوچک فناوریمحور با اطالع از عوامل و نحوه تأثیر آنها بر
همکاری میتوانند اقدامات الزم در راستای تقویت نیروهای تسهیل
کننده و تضعیف نیروهای بازدارنده انجام دهند.
همانطور که در بخش مبانی نظری اشاره شد مطالعات متعددی در
زمینه شناسایی عوامل موثر بر همکاری فناورانه بین بنگاهی
صورت گرفتهاند اما همه آنها با رویکرد محدودتری نسبت به مقاله
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حاضر عوامل را شناسایی کردند .به عنوان مثال اوکامورو ()6115
صرفاً به ویژگیهای سازمانی توجه کرده است و به زیرساختهای
نهادی و قانونی ،عوامل مربوط به فناوری و صنعت و ...توجه نکرده
است ..چن و همکاران( )61 1نیز در بررسی خود به عوامل فناوری
و صنعت ،اطالعاتی ،ویژگیهای سازمانی و زیرساختی و برخی از
عوامل راهبردی توجه نکردهاند .مارکست و لینک ( )6116نیز به
عوامل ساختاری ،فرهنگی و ریسک توجه کردهاند در حالی که در
پژوهش حاضر عالوه بر آنها به عوامل مرتبط به زیرساختهای
قانونی و اطالعاتی نیز توجه شده است .هافمن و اسکلوسر ( )611
نیز به متغیّرهای محتوایی ( تعیین هدف همکاری ،خودداری از
رفتار فرصتطلبانه ،نظارت بر همکاری) و فرآیندی( تعیین هدف
همکاری ،خودداری از رفتار فرصتطلبانه ،نظارت بر همکاری)
توجه کردهاند و به عوامل مربوط به زیرساختهای قانونی و نهادی،
اطالعاتی و فناوری و صنعت اشارهای نکردند .البته مارکست و
لینک ( )6116و هافمن و اسکلوسر (  )611برخالف پژوهش
حاضر در هر یک از مراحل  7گانه همکاری عوامل موثر را معرفی
کردند .عالوه بر این در بقیه مطالعات مانند پژوهشهای استرن و
همکاران (  ،)61کاوسان و همکاران ( )61 2و ...نیز اغلب به
بررسی تاثیر یک عامل پرداخته شده است .با این حال باید توجه
داشت با توجه به آنکه در پژوهش حاضر براساس نتایج مطالعات
قبلی (با روش فراترکیب) عوامل موثر بر همکاری شناسایی شدهاند
بنابراین هر یک از عوامل مطرحشده در شکل  ،2حداقل در یکی از
مطالعات قبلی به عنوان عامل موثر بر همکاری مطرح شده است.
به عنوان مثال مطابق با پژوهشهای چن و کرمی ( ،)61 1هافمن
و اسکلوسر (  ،)611مارکست و لینک ( )6116و علیپور و
همکاران ( ) 16اعتماد؛ اسچولز و بروجردی ( )61 6ظرفیت
جذب؛ روئر و الهیری (  )61فاصله جغرافیایی؛ استرن و همکاران
(  )61شهرت و جایگاه شرکت در بازار؛ ثورگرن و همکاران
( )61 6تناسب طرفین همکاری؛ الیاسی و همکاران () 16
زیرساختهای و نهادهای تسهیلگر به عنوان عوامل موثر بر
همکاری شناخته شدهاند.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و ماهیت عوامل شناسایی شده باید توجه
داشت که بخشی از عوامل شناسایی شده تحت کنترل طرفین همکاری
هستند .بنابراین الزم است طرفین همکاری در طی تجربههای همکاری
خود به عوامل مورد نظر توجه کنند به عنوان مثال به میزان تناسب با همکار

15

(از نظر منابع مکمل ،ساختاری سازمانی و ،)...بازار فعالیت ،ویژگیهای
صنعت ،دانش و فناوری توجه کرده و با اقدامات خود آنها را کنترل کنند.
در مقابل برخی از عوامل خارج از کنترل طرفین همکاری بوده یا کنترل آن
برای طرفین همکاری سخت و هزینهبردار است در این موارد دولت میتواند
نقش آفرینی کند .در این راستا پیشنهاد میشود که دولت با فراهم کردن
زیرساختهایی همکاری مانند برگزاری رویدادهای بههمرسانی یا راهاندازی
موسسههای کارگزاری مانند ناینسیگما 12یا اینوسنتیو 15شرایط
شکلگیری همکاریهای بین شرکتها را تسهیل کند .عالوه بر این به
منظور ارتقاء میزان شفافیت اهداف و وظایف در طی همکاریها بهتر است
که دولت اقداماتی را در راستای تهیه و تدوین چارچوبهای اولیه برای
قراردادهای همکاری انجام بدهد و از این طریق به کاهش ابهام در فرآیند
همکاری کمک کند .دولت همچنین در زمینه مسائل فرهنگی میتواند با
برگزاری رویدادهای ترویجی و انتشار تجارب همکاری موفق داخلی ،به ارتقاء
سطح همکاری در بین شرکتهای داخلی کمک کند .دولت با طراحی و
اجرای برنامههایی حمایتی مانند  SBIRآمریکا یا برنامه خرید تضمینی
فناوری جدید 11کرهجنوبی میتواند به شکلگیری همکاری بین شرکتها
کمک کند.
در نهایت باید توجه داشت همانطور که اشاره شد عوامل موثر بر همکاری
فناورانه بر یکدیگر تاثیر دارند و همین اثرات متقابل آنها منجر به تغییر در
شدت و نوع تاثیر عوامل بر فرآیند همکاری میگردد .بنابراین پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی از طریق روشهایی مانند تحلیل ساختاری
تفسیری ،ساختار سلسلهمراتبی و ارتباط بین عوامل موثر بر همکاری
استخراج شود و براساس آنها اقدامات الزم به منظور بهبود فضای همکاری
در کشور صورت گیرد.
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