
  

  

  
  

  :ها تعيين عوامل موثر در انتخاب روش همكاري ميان بنگاه
  هاي فناوري اطالعات ايران مطالعه موردي در بنگاه

  
3مينا روحاني طباطبايي، 2، رضا سالمي∗1زاده پيام حنفي

  
  استاديار گروه مديريت صنعتي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي . 1
  ريت صنعتي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي استاديار گروه مدي. 2

  كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات، دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي. 2
  )1/7/85، تاريخ تصويب  15/12/84تاريخ دريافت (

  
  

  :چكيده 
هاي  انگيزه. ها در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه مديران قرار گرفته است  ميان بنگاههمكاري

دسترسي به مهارت و دانش فني، . گوناگوني براي ايجاد همكاري ميان دو يا چند بنگاه وجود دارد
تواند انگيزه همكاري ميان  تامين مالي، كسب مزيت رقابتي و محدود كردن و مديريت ريسك مي

بنگاه جهت نيل به هدف مورد نظر در همكاري، نيازمند به استفاده از روش همكاري . ها باشد هبنگا
از اين . سزايي دارد انتخاب روش همكاري مناسب در موفقيت و شكست بنگاه نقش به. مناسب است

هاي همكاري و تعيين عوامل موثر در انتخاب روش همكاري مناسب، براي  رو آشنايي با روش
هاي فعال در حوزه  در اين مقاله تجربيات شركت. بنگاه ها از اهميت بسياري برخوردار است مديران 

فناوري اطالعات در زمينه انتخاب همكارانشان، از طريق پرسشنامه، مورد مطالعه قرار گرفت و به 
  .ارايه چارچوبي براي انتخاب روش همكاري مناسب منجر شد

  
 ، سرمايه گذاري مشترك،همكاري بين بنگاهي ،فناوري اطالعات :ي كليديها واژه

   اكتساب،همكاري مشترك

                                                      
 Email: minataba@yahoo.com      :  نويسنده مسؤول ∗
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  مقدمه
تـوان بـه     هـا مـي    از جملـه  آن    . هاي ايجاد همكاري بين بنگاهي مختلف است      داليل و انگيزه  
يـادگيري    هاي ، ايجاد فرصت ]4[ و   ]6[، مديريت و محدود كردن ريسك       ]8[ تعامالت مالي 

هــا بــه  هــاي تمايــل بنگــاه يكــي از مهمتــرين انگيــزه.  اشــاره كــرد]2[ي  و توســعه نــوآور]7[
يابد كه به يك فناوري      هنگامي كه يك بنگاه درمي     .]1[همكاري، دستيابي به فناوري است      

اول، در بنگاه براي دستيابي به      . تواند داشته باشد   ويژه يا جديد نيازمند است، دو رويكرد مي       
تهيه از خارج .  دوم، فناوري يا نوآوري را از خارج بنگاه تهيه كندآن سرمايه گذاري كند و  

چيـزا  . بنگاه به معني ايجاد ارتباط با شخص يا بنگاه دارنده آن و ايجاد نوعي همكاري است               
هـاي   داند و با استفاده از آن كليه روش اي براي دستيابي به فناوري مي    همكاري را وسيله   ]1[

  . استهمكاري را تعريف كرده 
ها عبارت است از همكاري ايجاد شـده بـين دو           همكاري ميان بنگاه   ]5[از ديدگاه ژولي    

  :بنگاه شريك كه چهار ويژگي زير را دارا باشد
 .هر دو شريك اختيارات و استقالل گذشته را نداشته باشند .1
 .هر شريك بايد قسمتي از منابع خود را به اشتراك گذارد .2
ي منجر شود كه هر يك از شركا به تنهايي قادر به رسيدن بـه آن  ا همكاري بايد به نتيجه   .3

 .نتيجه نباشند
 .هر كدام از شركا بايد خارج از همكاري، استقالل بنگاه خود را حفظ كنند .4

هـايي كـه در حـوزه فنـاوري اطالعـات             نظر به اينكه در اين تحقيق همكاري ميان بنگـاه         
عنـوان تعريفـي جـامع كـه          بـه  ]1 [ از همكاري  كنند مورد نظر است، تعريف چيزا      فعاليت مي 

گيـرد، مـورد    هاي مختلف همكاري را در دسـتيابي بـه يـك فنـاوري جديـد در برمـي        روش
يكي ديگر از داليل انتخاب اين تعريف آن است كه چيزا چـارچوب       . گيرد  استفاده قرار مي  

 حـال حاضـر     جامع و منحصر به فردي جهت انتخاب روش همكاري ارايه داده است كه در             
  .كنند بسياري از پژوهشگران به آن استناد مي

ارايه خواهد ] 1[هاي همكاري و چارچوب چيزا        در ادامه توضيح بيشتري در زمينه روش      
 .شد

  چارچوب نظري تحقيق 
هـا   هر كـدام از ايـن روش  . ها وجود دارد هاي متفاوتي براي ايجاد همكاري ميان بنگاه      روش
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در كتاب خود بـه سـيزده روش   ] 1[چيزا . عايب مربوط به خود را دارند     مشخصات، مزايا و م   
همكاري اشاره كرده است و در نهايت اين سيزده روش را از لحاظ نحوه همكاري به چهار                 

  : ]1[ اين چهار دسته عبارت است از. دسته كلي تقسيم كرده است
دسترسي به فنـاوري ويـژه و       منظور   يك بنگاه بزرگ، بنگاه كوچكتري را به      : 1اكتساب .1

  .آورد طوركامل تحت تصرف خود در مي منحصر به فردي، به
 دو بنگاه، با حفـظ سـهام يكـسان يـا متفـاوت، قـسمتي از                 :2گذاري مشترك  سرمايه .2

طـور   اي،  بـه   منابع خود را به اشتراك گذاشته و يك بنگاه سوم را، با هدف تعيـين شـده                
  .كنند رسمي تاسيس مي

هـا بـه اشـتراك        يك بنگاه منابع مختلـف خـود را بـا سـاير بنگـاه              :3مشترك همكاري .3
 .گذارد تا به يك هدف مشترك دست يابند مي

هـاي ديگـر     هاي فناوري خود را از طريق شـركت        يك شركت فعاليت  : 4برون سپاري  .4
  .كند ها استفاده مي دهد و در نهايت از خروجي آن انجام مي

نـابع بـه اشـتراك گذاشـته، مالكيـت منـابع،            تفاوت در اين چهار دسته، از اخـتالف در م         
  . شود ها ناشي مي هاي مشترك و چگونگي استفاده از نتايج فعاليت مديريت فعاليت

هاي مديريتي و سازماني مختلفي را در پيش روي           روش هاي مختلف همكاري، ويژگي    
 گيـرد نـوع    بنابر اين هنگامي كـه مـديريت يـك شـركت تـصميم مـي              . دهد ها قرار مي   بنگاه

هاي سـازماني و مـديريتي ناشـي از         خاصي از همكاري را انتخاب كند، مجبور است ويژگي        
  :اين خصوصيات عبارت است از. طور كامل بداند اين انتخاب را نيز به

 تاثير روي منابع بنگاه •
 افق زماني همكاري •
 ها ميزان كنترل روي فعاليت •
 ميزان كنترل روي نتايج •
 ريسك •

                                                      
1. Acquisition 
2. Joint venture 
3. Alliance 
4. Out sourcing 
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 1راه اندازيزمان و هزينه  •
 2برگشت پذيري •

  .نمايش داده شده است. 1هاي همكاري در نمودار  ها روي روش تاثير اين ويژگي
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف همكاري هاي سازماني و مديريتي روي روش   تاثير ويژگي.1 نمودار
  

چوبي براي انتخـاب روش مناسـب همكـاري ارايـه داده            چيزا با توجه به موارد فوق چار      
گيـري در مـورد روش همكـاري بـه سـه دسـته از عوامـل                  در اين چارچوب، تـصميم    . است

  :اين عوامل عبارت است از. بستگي دارد
 هدف همكاري •
 محتواي همكاري •
 شناسي همكاران سنخ •

                                                      
1. Start up time & cost 
2. Reversibility 

باال پايين

باال پايين

 باال

 باال

 باال

 باال

 باال

 باال

سرمايه گذاري مشترك اكتساب همكاري برون سپاري

تاثير روي منابع بنگاه

افق زماني

هاميزان كنترل روي فعاليت

كنترل روي نتايج

ريسك

زمان و هزينه راه اندازي

 پذيريبرگشت

پايين

پايين

پايين

پايين

پايين
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 همكـاري،   هر دسته شامل عوامل مختلفي است و هر عامل روي فرآينـد انتخـاب روش              
طـور    براي تصميم گيـري در مـورد روش همكـاري، كليـه عوامـل بايـد بـه                 . گذارد تاثير مي 

يعنـي در انتخـاب روش همكـاري، بايـد سـه دسـته       . زمان در نظر گرفته شوند     مشترك و هم  
  .شناسي با هم مرتبط باشند  عوامل هدف، محتوا و سنخ

هـاي سـازماني و مـديريتي متفـاوتي بيانجامنـد و              عوامل مختلف ممكن است به ويژگـي      
منظور انجام تحقيقات  ثال در صورتي كه همكاري بهبه طور م. ها شوند باعث تداخل ويژگي

براي رسيدن به يك نوآوري شكل گرفته باشد، انتقـال اطالعـات ميـان همكـاران ضـروري               
در . ها بايد كـم باشـد      از اين رو در روش همكاري مورد استفاده، كنترل روي فعاليت          . است

منزله يك دارايي ويژه يا عين حال اگر اين تحقيقات روي موضوعي است كه براي بنگاه به       
آيد و از ايـن رو روش        شايستگي محوري محسوب مي شود، بنگاه در صدد حفظ آن بر مي           

ــاال روي فعاليــت  ــه كنتــرل ب ــود  همكــاري ب ــه همــين دليــل فرآينــد  . هــا نيازمنــد خواهــد ب ب
گيري براي انتخاب روش مناسب همكاري طبق اين چارچوب يك فرآينـد پيچيـده               تصميم

تـر شـدن ايـن       در ايـن تحقيـق بـه منظـور عملـي          . هاي گونـاگوني دارد    ه تحليل است و نياز ب   
اي از اين فرآيند توسط مولفين تبيين شده و مورد اسـتفاده قـرار               هچارچوب، شكل ساده شد   

  .  نشان داده شده است)1(شماره گيرد كه در نگاره  مي
  

  هاي هر يك از عوامل موثر در انتخاب روش همكاري ويژگي. 1نگاره
سرمايه گذاري   اكتساب  عوامل  روه عواملگ

  مشترك
همكاري 
  برون سپاري  مشترك

  كم  زياد  كم  كم  يادگيري هدف همكاري  كوتاه مدت ميان مدت/ بلند   بلند مدت  بلند مدت  افق زماني
  بد  بد  خوب  خوب  قابليت تعريف

  با هيچ كدام فناوريبا بازار يا   با بازار يا فناوري با بازار و فناوري  آشنايي
  پايين  پايين  باال  باال  شايستگي محوري
  بلوغ  رشد  نطفه  نطفه چرخه عمر فناوري

  باال  باال  پايين  پايين  ريسك
  پايين  پايين  باال  باال مالكيت منابع ويژه

محتواي 
  همكاري

قابليت دسترسي به 
  پايين  پايين  باال  باال  منابع

  عمودي  افقي  يافق  عمودي  ارتباط با همكار
شناسي  سنخ  متفاوت  متفاوت  يكسان  يكسان  مليت همكاران

  متفاوت  متفاوت  يكسان  يكسان  اندازه  همكاران
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  هاي تحقيق  و فرضيهها سوال
هـا مزايـاي بـسياري بـراي طـرفين بـه              اشاره شد، استفاده از همكاري بين بنگـاه       همانطور كه   

. ها هزينه و زمان زيادي در بر خواهد داشـت           ه براي بنگا   سازي همكاري   اما پياده . همراه دارد 
از اين رو انتخاب روش همكاري مناسب بـراي بنگـاه يـك تـصميم اسـتراتژيك محـسوب                   

چراكه استفاده از روش مناسب و سازگار با شرايط سازمان، در شكست و موفقيت              . شود  مي
 مي شود كمك به بنابراين چيزي كه در اين تحقيق جستجو. سزايي دارد آينده بنگاه نقش به  

هاي فناوري اطالعـات در اتخـاذ تـصميم اسـتراتژيك انتخـاب نـوع همكـاري             ران بنگاه يمد
اين مهم از طريق ارائه چارچوبي جهت انتخاب روش همكاري تبيـين شـده و سـپس                 . است

هـاي فنـاوري    براي قابل استفاده شدن چارچوب مذكور، به بومي سازي آن در سـطح بنگـاه       
  :هاي زير هستيم  به سوال پاسخدر اين راستا درصدد. ام مي كنيماطالعات ايران اقد

هاي فناوري اطالعات ايـران      عوامل موثر در انتخاب روش همكاري مناسب در بنگاه         .1
 چه عواملي هستند؟

هاي فناوري اطالعات ايران در استفاده از همكـاري ميـان بنگـاه هـا                هاي بنگاه  انگيزه .2
 چه مواردي هستند؟

هـا چـه    اي فناوري اطالعات ايـران در اسـتفاده از همكـاري ميـان بنگـاه              ه  موانع بنگاه  .3
 مواردي هستند؟

 ي مورد استفاده در بنگاههـا     ي همكار يها منظور پاسخگويي به سوال اول، ابتدا روش       به
سـپس عوامـل    .  شـوند  ين مـ  يـي ن روش هـا تع    يـ ات ا ي اطالعات با توجـه بـه خـصوص        يفناور

عنـوان    چيـزا در چـارچوب خـود مطـرح كـرده بـه      تاثيرگذار در انتخاب روش همكاري كه     
هـاي فنـاوري اطالعـات از طريـق          الگوي اوليه در نظر گرفته شده و اين عوامـل در شـركت            

 نمـايش داده    2اين آزمـون هـا در نگـاره         . گيرند آزمون هاي آماري مورد آزمايش قرار مي      
  . اند شده

هـاي فنـاوري     مـديران بنگـاه  پاسخگويي به سوال هاي دوم و سوم از طريق نظرسنجي از          
هـا و موانـع اسـتفاده از همكـاري ميـان             در اين نظرسـنجي، انگيـزه     . گيرد اطالعات انجام مي  

  .شوند بندي مي وسيله آزمون فريدمن رتبه ها نيز به بنگاه

  روش تحقيق
هاي مختلف همكـاري مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و           در اين تحقيق، ادبيات مربوط به روش      
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عنـوان    هاي مديريتي و سازماني، بـه       عنوان يك چارچوب مجهز به ويژگي      بهچارچوب چيزا   
اين چارچوب با بررسي مشخصات همكاري در سـه دسـته از            . چارچوب مرجع انتخاب شد   

منظـور   به. عوامل، طيف جامعي از عوامل موثر در انتخاب روش همكاري را ارايه داده است  
  .ي شدهاي تحقيق دو پرسشنامه طراح پاسخ به فرضيه

  
  هاي آماري مربوط به عوامل تعيين كننده روش همكاري فرضيه. 2نگاره 

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بين نـوع همكـاري و افـق زمـاني            در شركت : فرض صفر   1فرضيه 
  .وجود ندارد
هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكاري و افق زمـاني ارتبـاط معنـاداري                در شركت : فرض يك 
  .وجود دارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معنـاداري بـين نـوع همكـاري و يـادگيري                 در شركت : فرض صفر   2فرضيه 
  .وجود ندارد
رتبـاط معنـاداري    هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكـاري و يـادگيري ا            در شركت : فرض يك 
  .وجود دارد

هاي فناوري اطالعـات ايـران، ارتبـاط معنـاداري بـين نـوع همكـاري و قابليـت                    در شركت : فرض صفر   3فرضيه 
  .تعريف محتواي همكاري وجود ندارد

هاي فناوري اطالعـات ايـران، ميـان نـوع همكـاري و قابليـت تعريـف محتـواي          در شركت: فرض يك 
  .د داردهمكاري ارتباط معناداري وجو

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بين نـوع همكـاري و آشـنايي بـا                 در شركت : فرض صفر   4فرضيه 
 .محتواي همكاري وجود ندارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكاري و آشنايي با محتـواي همكـاري         در شركت : فرض يك 
  .ارتباط معناداري وجود دارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بـين نـوع همكـاري و شايـستگي                در شركت : فرض صفر   5فرضيه 
 .محوري وجود ندارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكـاري و شايـستگي محـوري ارتبـاط                در شركت : فرض يك 
  .معناداري وجود دارد

عناداري بين نوع همكاري و چرخـه عمـر         هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط م      در شركت : فرض صفر   6فرضيه 
 .فناوري وجود ندارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكاري و چرخـه عمـر فنـاوري ارتبـاط      در شركت: فرض يك 
  .معناداري وجود دارد

هاي فناوري اطالعات ايـران، ارتبـاط معنـاداري بـين نـوع همكـاري و ريـسك               در شركت : فرض صفر   7فرضيه 
 .وجود ندارد
هاي فناوري اطالعات ايران، ميـان نـوع همكـاري و ريـسك ارتبـاط معنـاداري                  در شركت : فرض يك 
  .وجود دارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بين نوع همكاري و منـابع خـاص    در شركت: فرض صفر   8فرضيه 
 .وجود ندارد
ري و منابع خاص ارتباط معنـاداري  هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكا      در شركت : فرض يك 
  .وجود دارد
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 . 2نگاره ادامه 
هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بين نوع همكاري و دسترسـي بـه               در شركت : فرض صفر   9فرضيه 

 .منابع وجود ندارد
هاي فناوري اطالعات ايران، ميـان نـوع همكـاري و دسترسـي بـه منـابع ارتبـاط           در شركت : فرض يك 

  .عناداري وجود داردم
  

هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معناداري بـين نـوع همكـاري و ارتبـاط بـا                  در شركت : فرض صفر   10فرضيه 
 .همكار وجود ندارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ميـان نـوع همكـاري و ارتبـاط بـا همكـار ارتبـاط                    در شركت : فرض يك 
  .معناداري وجود دارد

هاي فنـاوري اطالعـات ايـران، ارتبـاط معنـاداري بـين نـوع همكـاري و مليـت                     در شركت : فرض صفر   11فرضيه 
 .همكاران وجود ندارد

هاي فنـاوري اطالعـات ايـران، ميـان نـوع همكـاري و مليـت همكـاران ارتبـاط            در شركت : فرض يك 
  .معناداري وجود دارد

داري بين نوع همكاري و انـدازه بنگـاه    هاي فناوري اطالعات ايران، ارتباط معنا      در شركت : فرض صفر   12فرضيه 
 .همكاران وجود ندارد

هاي فناوري اطالعات ايران، ميان نوع همكاري و اندازه بنگاه همكاران ارتبـاط              در شركت : فرض يك 
  .معناداري وجود دارد

  

م شده اسـت، اطالعـات   ي تنظي همكاريات روش هايه خصوصيپرسشنامه اول، كه بر پا  
هاي فناوري اطالعات ايران سابقه داشـته و يـا در            هاي همكاري كه در بنگاه     مربوط به روش  

ن روش  يـي بعـد از تع   .  كنـد  يحال حاضر مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد را جمـع آوري مـ                 
 روش همكاري با اهـداف همكـاري     يزان سازگار يمها  ن بنگاه يفاده در ا   مورد است  يهمكار
   .شودن پرسشنامه مشخص مي يها با استفاده از ا در بنگاه

بخش اول پرسـشنامه دوم، عوامـل مـوثر در          . شود  پرسشنامه دوم از دو بخش تشكيل مي      
ش داده  ياهاي فناوري اطالعات ايران را، طبق چارچوب نم        انتخاب روش همكاري در بنگاه    

ها و موانـع موجـود بـراي         بخش دوم نيز انگيزه   . دهد ،  مورد بررسي قرار مي     1شده در نگاره    
ات اسـتخراج شـده اسـت، از ديـدگاه          يايجاد همكاري بين بنگاهي را كه از مطالعه مرور ادب         

  . دهد  اطالعات، بر اساس طيف ليكرت، مورد بررسي قرار ميي فناوريها مديران بنگاه
عـالوه  . ن حوزه استفاده شـد    ي خبرگان در ا   اتها، از نظر    پرسشنامه ييرواجهت سنجش   

ب يضر. ق آزمون آلفا كرونباخ مورد سنجش قرار گرفتيشنامه دوم از طرس پريياين پايبر ا
كليه محاسبات آماري توسـط نـرم افـزار    . محاسبه شد% 79ن پرسشنامه   ي كرونباخ در ا   يآلفا

SPSSانجام شده است .  
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  آوري اطالعات جمع
 400پرسـشنامه اول بـراي مـديران        . آوري اطالعات اسـتفاده از پرسـشنامه اسـت         روش جمع 

بعـد از   . ارسـال شـد    ]10[شركت فناوري اطالعات عضو شـوراي عـالي انفورماتيـك ايـران           
هاي فعال در    هاي همكاري در ميان شركت     آوري اطالعات پرسشنامه اول، انواع روش      جمع

  :ت در چهار دسته به شرح زير شناسايي شدندحوزه فناوري اطالعا
 .كنند هايي كه از روش همكاري اكتساب استفاده مي هاي مربوط به شركت داده •
 .كنند هايي كه از روش سرمايه گذاري مشترك استفاده مي هاي مربوط به شركت داده •
 . كنند هايي كه از روش همكاري مشترك استفاده مي هاي مربوط به شركت داده •
 .كنند هايي كه از روش برون سپاري استفاده مي هاي مربوط به شركت داده •

صورت جداگانه فرستاده شد تـا      هاي باال به   پرسشنامه دوم براي هر كدام از دسته شركت       
  .صورت جداگانه ميسر شود امكان بررسي عوامل موثر در انتخاب روش همكاري به

  جامعه آماري
تعداد پرسشنامه در هر .  پرسشنامه دريافت شد42ات، تعداد آوري اطالع در مرحله اول جمع

شـماره  گروه و ميزان سازگاري روش همكاري مورد استفاده با اهداف همكاري، در نگاره              
  . آمده است)3(

  
هاي دريافت شده در هر گروه از روش هاي همكاري و ميزان سازگاري روش  تعداد پرسشنامه. 3نگاره 

 همكاري با اهداف همكاري

سرمايه گذاري   اكتساب  
  مشترك

همكاري 
  برون سپاري  مشترك

  8  22  11  1  تعداد پرسشنامه
  6  18  6  1  هاي سازگار تعداد بنگاه
  2  4  5  0  هاي ناسازگار تعداد بنگاه

  
جا كه در گروه اكتساب تنها يك نمونه مشاهده شد، به علت تعـداد نمونـه كـم و                    از آن 

پرسـشنامه دوم بـراي هـر گـروه         . عدم امكان استناد، اين گروه در ادامه تحقيـق حـذف شـد            
: هاي دريافت شده در هر گروه عبارت است از         تعداد پرسشنامه . طور جداگانه فرستاده شد    به

شترك ده نمونه، همكـاري مـشترك هجـده نمونـه و بـرون سـپاري شـش                  سرمايه گذاري م  
  .نمونه
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  هاي آماري آزمون
هاي مطرح شده، هر كدام از عوامـل مـوثر در انتخـاب روش همكـاري                 براي آزمون فرضيه  

عنوان متغيـر    به( سپس ارتباط آن با روش همكاري        عنوان يك متغير مستقل تعريف شده و       به
در اين تحقيق از آمار توصيفي استفاده شـده اسـت و       . مورد آزمون قرار گرفته است    ) وابسته
 مهـم   ي از كاربردها  يكي. آزمون شده اند  % 95 دو با احتمال     -وسيله آزمون كاي    ها به  فرضيه
 يك نمونـه تـصادف    يـ  است كـه از      ي تجرب ي ها ين فراوان يسه ب ي دو، آزمون مقا   -يع كا يتوز

 -يدر آزمون كا  . باشد يكند، م  يت م ي تبع ي كه از قانون خاص    ي نظر يبدست آمده و فراوان   
 در سـطر و     y و   xر  يـ م كه در آن دو جفـت متغ       ي سروكار دار  ي توافق يدو مضاعف با جداول   

طـه معنـا     راب y و   xر  يـ ن دو متغ  يا بـ  يم آ ييهدف آن است كه آزمون نما     . رنديگ يستون قرار م  
  .  ندارنديگرند و به هم ربطيكديا دو صفت مستقل از يداري وجود دارد 

 ي مـستقل در سـه گـروه از انـواع همكـار            يرهـا يك از متغ  يسه هر   ي مقا ين آزمون برا  يا
 يدو بـرا -يج حاصـل از انجـام آزمـون كـا    ينتـا  به طور نمونـه، . رديگ يمورد استفاده قرار م

  .ه شده استش دادي نما4در نگاره 1ه يفرض
در . هاي بين بنگاهي نيز با آزمون فريدمن رتبـه بنـدي شـدند             ها و موانع همكاري     انگيزه

 يبند  هر كدام از عوامل، رتبه     يكرت برا يف ل يرطي مقاد يها ين آزمون با استفاده از فراوان     يا
  .شود يعوامل انجام م

  
  1 آزمون فرض 
 ين نـوع همكـار   ي ب يان، ارتباط معنادار  ري اطالعات ا  ي فناور يها  در شركت  :فرض صفر 

  . وجود ندارديو افق زمان
 ي و افـق زمـان     يان نـوع همكـار    يـ ران، م يـ  اطالعات ا  ي فناور يها  در شركت  :فرض يك 
  . وجود دارديارتباط معنادار
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  ي و روش همكارير افق زماني دو متغي مشاهده شده براي هايجدول فراوان. 4 نگاره
  جمع  بلند مدت  ميان مدت  كوتاه مدت    افق زماني

  10  7  3  0  سرمايه گذاري مشترك
  روش همكاري  18  7  9  2  همكاري مشترك
  6  1  1  4  برون سپاري

  34  15  13  6  جمع
  

  1ه ي دو فرض-يجه آزمون كاينت. 5نگاره 
  تعداد نمونه  درجه آزادي  دو-ضريب پيرسون كاي

006/0  4  34  
  

ك مورد قبول واقـع شـده و   يباشد، فرض  يكمتر م %  5 دو از    -يب كا يچون مقدار ضر  
  . وجود داردير ارتباط معنادارين دو متغين ايب

 ها و نتايج يافته
ي ها و موانع همكاري طبق نظر مـديران فنـاوري اطالعـات در ايـن تحقيـق رتبـه بنـد                     انگيزه
هاي بنگـاهي را نـشان       بندي موانع همكاري    رتبه 7ها و نگاره     بندي انگيزه   رتبه 6نگاره  . شدند
هاي استفاده از همكـاري ميـان        دهد مهمترين انگيزه    نشان مي  6طور كه نگاره     همان .دهد مي

ها، دستيابي به شهرت با استفاده از نام شريك و دستيابي بـه مهـارت وافـزايش دانـش،                    بنگاه
هاي فنـاوري     هاي همكاري بين بنگاهي در بنگاه      ترين رتبه ميان انگيزه    چنين پايين  هم. ندهست

اطالعات در ايران مربوط به موارد محدود كردن و مديريت ريـسك و دسـتيابي بـه مقيـاس      
  .اقتصادي در توليد است

  
  دمنها با استفاده از آزمون فري رتبه بندي انگيزه هاي همكاري ميان بنگاه. 6نگاره 

  ميانگين رتبه  انگيزه ها  رتبه
  80/6  دستيابي به شهرت با استفاده از نام شريك  1
  67/4  دستيابي به مهارت و افزايش دانش  2
  64/4  دستيابي به مزيت رقابتي  3
  36/4  پذيري و قابليت انطباق با بازار و رقبا فافزايش انعطا  4
  14/4  دستيابي به صالحيت  5
  05/4  دستيابي به سرعت در بازار رقابتي  6
  83/3  محدود كردن و مديريت ريسك  7
  52/3  دستيابي به مقياس اقتصادي در توليد  8



   ... : ها تعيين عوامل مؤثر در انتخاب روش همكاري ميان بنگاه

  

14

 

داخلي و وجود محدوديت هاي     دهد كه عدم وجود همكار مناسب         نيز نشان مي   7نگاره  
هـاي فنـاوري اطالعـات ايـران         دولتي و بنگاهي از مهمترين موانع ايجاد همكـاري در بنگـاه           

  .هستند
  

  ها با استفاده از آزمون فريدمن رتبه بندي موانع همكاري ميان بنگاه. 7نگاره 
  ميانگين رتبه  موانع  رتبه

 74/3 عدم وجود همكار مناسب داخلي  1
  59/3  محدوديت هاي دولتي و سازماني  2
  00/3  عدم آشنايي با روش هاي مختلف و مناسب همكاري  3
  79/2  اختالفات فرهنگي و تعارضات سازماني  4
  88/1  عدم وجود همكار مناسب خارجي  5

  

 5 و 4شـماره  هـاي   نگـاره ك نمونـه از آن در  يهاي فرض، كه به     صل از آزمون  نتايج حا 
در اين جدول عواملي كه بـا روش همكـاري    .  نمايش داده شده است    8اشاره شد، در نگاره     

آوري شـده مـشخص      هـاي جمـع    چنين عوامل نامرتبط با توجه بـه نمونـه         مرتبط هستند و هم   
  .اند شده

  
  عوامل مرتبط و نامرتبط با روش همكاري. 8نگاره 

   دو-ضريب كاي  عوامل نامرتبط   دو-ضريب كاي  عوامل مرتبط
  779/0  يادگيري  006/0  افق زماني

  471/0  آشنايي بنگاه با محتواي همكاري  009/0  تعريف محتواي همكاريقابليت
  995/0  چرخه عمر فناوري  030/0  شايستگي محوري

  297/0  ارتباط با همكاران  032/0  ريسك
      027/0  منابع خاص

      030/0  دسترسي به منابع
      004/0  مليت همكاران
      020/0  اندازه بنگاه

  

هاي پيرامون ايـن عوامـل       ها و بحث   تبط با توجه به پرسشنامه    در توضيح دليل عوامل نامر    
  .توان به داليل زير اشاره كرد مي

هاي پر شده توسط مديران فناوري اطاعات نشان         پرسشنامه: آشنايي با محتواي همكاري   
دهد كه در همكاري هاي شكل گرفته، بنگاه حداقل با يكي از مـوارد بـازار يـا فنـاوري                      مي

جـا   از آن . البته ارتباط معنا داري در اين زمينه وجود ندارد        . ي آشنايي دارد  مربوط به همكار  
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هـاي   كه اين مطالعات تنها در صنعت فنـاوري اطالعـات صـورت گرفتـه اسـت و همكـاري                  
شكل گرفته نيز در زمينه فناوري اطالعات هستند، مديران در بيشتر موارد با بازار يا فنـاوري                 

  .مربوطه آشنايي دارند
هـا نـشان مـي دهـد كـه           آوري شـده از پرسـشنامه      اطالعـات جمـع   : مر فنـاوري  چرخه ع 
چنين اين   هم. گيرد هاي شكل گرفته بيشتر در مرحله رشد و بلوغ فناوري شكل مي            همكاري

هـا بـه شـكل       هاي فنـاوري اطالعـات ايـران همكـاري         دهد كه در شركت    اطالعات نشان مي  
ا به صورت همكاري مـشترك و بـرون         ه گذاري مشترك در مرحله رشد و همكاري       سرمايه

  .گيرد سپاري در مرحله بلوغ فناوري صورت مي
ويژه در صنعت فنـاوري اطالعـات در ايـران بـا              ارتباط با همكاران به   : ارتباط با همكاران  

بـا  . ها با رقباي خارجي شكل خاصـي دارنـد         در ايران همكاري  . ها متفاوت است   ساير كشور 
ديگـر بـه      تواننـد در بـازار يـك       ا يكسان است ولي ايـن دو نمـي        ه كه زمينه فعاليت   وجود اين 

هاي فناوري اطالعات به علت عدم وجود مالكيت معنوي محصوالت           بنگاه. رقابت بپردازند 
كنند، ولي قادر به ارايه آن در كشورهاي ديگـر           تر از رقباي خارجي توليد مي      با قيمت ارزان  

 قيمت باالي خود قادر به رقابت در اين كـشور           نيستند و از طرفي رقباي خارجي نيز به علت        
توانـد   از اين رو با تفاوتي كه در ارتباط با همكاران در ايران ذكر شد، اين عامل نمي         . نيستند

. به شكل مدل اوليه كه در مدل چيزا آمده است در انتخاب روش همكاري ايفاي نقش كند                
گـذاري مـشترك     مكاران در سرمايه  دهد كه ارتباط با ه     آوري شده نشان مي    هاي جمع  نمونه

صـورت عمـودي      به صورت افقي، در همكاري مشترك عمودي و افقي و برون سـپاري بـه              
  .است

هاي همكاري و نياز     دهد كه استفاده از روش     ها نشان مي   نتايج حاصل از نمونه   : يادگيري
ي شـده،   آور هـاي جمـع     به طـور مثـال در نمونـه       . ها با يكديگر هماهنگي ندارند     به يادگيري 

در . گذاري مشترك، يادگيري بوده اسـت      مواقع هدف از همكاري در روش سرمايه      % 60در
كه در اين روش، به دليل تاسيس يك بنگاه جديد و تعيـين شـرح مـشاغل، ارتباطـات                    حالي

در نتيجه امكان يـادگيري     . گيرد سختي صورت مي   رسمي بوده و انتقال اطالعات و دانش به       
  . آيد ين ميشدت پاي در همكاري به

هـاي   يـابيم كـه تفـاوت      با در نظر گرفتن مـوارد بـاال بـه چـارچوب جديـدي دسـت مـي                 
در اين چارچوب، عامـل آشـنايي حـذف شـده         . ، دارد 1مختصري با چارچوب اوليه، نگاره      

هـاي فنـاوري اطالعـات و        كـه همكـاري در بنگـاه       پيشتر مطرح شد اين عامل هنگامي     . است
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عوامل چرخه عمر فنـاوري     . شود گيرد، حذف مي   ورت مي براي كسب فناوري اطالعات ص    
عامـل يـادگيري بـه      . آوري شده تغيير كرد    هاي جمع  و ارتباط بين همكاران با توجه به نمونه       

كه ميزان سازگاري ميان      اول اين . صورت مدل اوليه در اين چارچوب آمده است        هدو دليل ب  
ــرمايه   ــاري از روش س ــداف همك ــاري و اه ــ  روش همك ــذاري م ــهگ ــاي  شترك در نمون ه

دهد كه تغييـر در      ها و نتايج آماري نشان مي      آوري شده بسيار كم است و بررسي نمونه        جمع
كه اهميت يادگيري و كسب دانش بـه          دوم اين . متغير يادگيري از اين مورد ناشي شده است       

عنـوان دومـين     ايـن عامـل بـه     . روز در صنعت فناوري اطالعات غير قابل چشم پوشـي اسـت           
  . نشان داده شده است9اين چارچوب در نگاره .  زه همكاري مطرح شدانگي

چارچوب ارايه شده، جايگزيني است براي انتخاب روش همكاري بر مبناي چـارچوب             
البته ايـن   . هاي فناوري اطالعات ايران مي تواند مورد استفاده قرار گيرد          چيزا كه در شركت   

گيـرد كـه بـا نمونـه هـاي بيـشتري             ده قرار مي  چارچوب هنگامي با اطمينان بيشتر مورد استفا      
  . مورد آزمايش قرار گيرد

  
  هاي فناوري اطالعات چارچوب انتخاب روش همكاري در شركت. 9نگاره 

  برون سپاري  همكاري مشترك  گذاري مشترك سرمايه  عوامل  گروه عوامل
  هدف همكاري  كوتاه مدت ميان مدت/ بلند مدت  بلند مدت  افق زماني
  كم  زياد  كم  يادگيري

  بد  بد  خوب  قابليت تعريف
  پايين  پايين  باال  شايستگي محوري
  بلوغ  بلوغ  رشد  چرخه عمر فناوري

  باال  باال  پايين  ريسك
  پايين  پايين  باال مالكيت منابع خاص

  محتواي همكاري

رسي به قابليت دست
  پايين  پايين  باال  منابع

  عمودي   افقي-عمودي  افقي  ارتباط با همكار
 شناسي همكاران سنخ  متفاوت  متفاوت  يكسان  مليت همكاران

  متفاوت  متفاوت  يكسان  قدرت/ اندازه

  گيري  نتيجه
هـاي همكـاري مـورد      شـركت فنـاوري اطالعـات از لحـاظ روش     42در اين تحقيـق تعـداد       
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هـا   پس از آن چارچوب انتخاب روش همكاري چيـزا در ايـن شـركت             . بررسي قرار گرفت  
مورد آزمون واقع شـد تـا عـواملي كـه ايـن چـارچوب بـه عنـوان عوامـل مـوثر در انتخـاب               

هـاي فنـاوري اطالعـات ايـران مـورد           هاي همكاري مطـرح كـرده اسـت، در شـركت           روش
وامـل چـون آشـنايي بنگـاه بـا محتـواي            نتايج تحقيـق، بعـضي از ايـن ع        . آزمايش قرار گيرد  

بنابراين چـارچوب جديـدي     . همكاري، چرخه عمر فناوري و ارتباط با همكاران را رد كرد          
هـاي فنـاوري     توانـد در بنگـاه     تهيه شد كه با تغييرات اندكي نسبت بـه چـارچوب اوليـه مـي              

تـر شـدن     دليل حـذف شـدن چنـد عامـل و سـاده             به. اطالعات ايران مورد استفاده قرار گيرد     
  .باشد چارچوب، پيچيدگي در انتخاب روش همكاري كمتر مي

طـور مثـال تعـداد       بـه . هـاي خاصـي همـراه بـوده اسـت          انجام اين تحقيـق بـا محـدوديت       
تحقيق تنها در صنعت فناوري اطالعات صورت       . اند آوري شده محدود بوده    هاي جمع  نمونه

از . را مورد بررسـي قـرار داده اسـت        هاي موجود در هر بنگاه       گرفته و تنها يكي از همكاري     
اين رو كامل شـدن نتـايج ايـن تحقيـق بـراي تعمـيم بـه كـل صـنعت فنـاوري اطالعـات بـه                   

  .تحقيقات و مطالعات بيشتري نيازمند است
هاي همكاري اشاره    در پايان، دوباره به امكان توسعه اقتصادي از طريق استفاده از روش           

هاي همكـاري در سـاير صـنايع و مقايـسه نتـايج       وششود و انجام تحقيقات مشابه روي ر   مي
  .شود ديگر براي توسعه و پيشرفت صنايع كشور پيشنهاد مي مطالعات با يك
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