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چکیده

اتحادهاي فناورانه ،راه حل هوشمندانهاي براي دستيابي به اهداف راهبردی يك بنگاه در دنياي در حال تغيير كنوني است.
با وجود روند رو به افزایش اين نوع همكاريها ،نرخ شكست در آنها همچنان باالست .ماهيت همكاري درونسازماني
در اتحادها ،دلیل باال بودن ریسک در آنها ميباشد .بیشتر روشها و مدلهاي تحليلي ،منابع ريسك در طول فرآيند اتحاد
را بصورت ايستا و در دو نوع نسبي و كاركردي در نظر ميگيرند .در پژوهش حاضر ،با انجام مطالعات کتابخانهای ،منابع
ريسك در مراحل فرآيند اتحاد راهبردی شناسايي شدند .به دليل متفاوت بودن ضريب اهميت هر يك از عوامل ريسك
در اتحادهای مختلف ،ميزان اهميت و همچنين درجه تاثیر مرحله اتحاد در موفقيت اتحاد ،توسط خبرگان وزندهي شدند.
بر اساس نتايج ،عوامل ريسك در هر مرحله از فرآيند اتحاد ،يكسان نیست و حتي عوامل ريسك مشابه در مراحل فرآيند
اتحاد نیز داراي وزن يكسان نیستند .هدف از انجام این پژوهش ،ارائه روشی پویا ،انعطافپذیر و دقیق جهت ارزیابی
ریسک اتحاد شامل شناسایی ،سنجش و تحلیل منابع ریسک در طول یک اتحاد میباشد .نوع پژوهش ،توصیفی است و
اجرای آن در دو مرحله ،شامل جمعآوری دادهها و نیز استفاده از نظر خبرگان جهت روایی پژوهش انجام شده است.
دستیابی به روشی ساختاریافته که با نظرات کارکنان و ذینفعان دو طرف اتحاد ،قادر به پیشگویی و تخمین میزان ریسک
آن به تفکیک هریک از مراحل اتحاد میباشد ،مهمترین دستاورد پژوهش حاضر است.

واژگان کلیدی :ریسک اتحادها ،راهبردهای فناورانه ،شکست اتحادها ،الگوی تحلیل ریسک.
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 -1مقدمه

یکي از روشهاي رفع مشکالتی مانند کمبود امکانات مالي و منابع مدیریتي براي رقابت در دنیاي

تجاري امروز ،همکاريهاي نزدیک و راهبردی بین شرکتها است .یک نوع از همکاريها ،اتحادهاي
راهبردی هستند که بطور فزآیندهاي به عنوان راهحل نوآورانه براي پیشرفت قابلیتهاي رقابتي شرکتها،
مورد توجه محققان بودهاند .اتحادها ،به دلیل وجود رقابت در یک اقتصاد دانشبنیان ،براي بنگاهها
حیاتي هستند و در هر سال ،اتحادهاي راهبردی فراواني در بخشهاي مختلف صنعتي شکل ميگیرد
(کریميفرد .)1388 ،این اتحادها ،به ابزار مهمي براي مدیریت کسبوکار و بهبود توانایي رقابت سازمان
تبدیل شده است که شکاﻑ بین منابع موجود بنگاه و نیازمنديهاي آینده را پر ميکند و با ارائه دسترسي
بنگاهها به منابع بیروني و توسط ایجاد همافزایي و ترویﺞ یادگیري و قابلیت تﻐییر سریع ،رقابتپذیری
را افزایش ميدهد (.)Hoffmann & Schlosser, 2001
اتحاد راهبردی ،بخشي از یک حالت و ارتباط درونسازماني است که درآن ،شرکا با سرمایهگذاري پایدار
براي یک همکاري دراز مدت باهم تالش ميکنند .همچنین به توافقنامهاي بین دو یا چند شرکت گفته
میشود که براي پیگیري مجموعهاي از اهداﻑ مورد تایید ،متحد ميشوند اما در عین حال مستقل باقي
ميمانند .در تعریفی دیگر ایرلند و همکاران آن را ،توافقنامه همکاري بین دو سازمان و یا تعداد بیشتري
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میدانند که ميخواهند از این راه موقعیت رقابتي و عملکرد خود را ازطریق منابع مشترﻙ بهبود دهند

یک اتحاد را شناسایی ،سنجش و تحلیل نمود و این روش را به کلیه اتحادها تعمیم داد .در مقاالت و
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فعالیتهای پژوهشی در داخل کشور به مساله تحلیل ریسک اتحادها اشارهای نشده است .مدلهای ارائه

( .)Ireland, et al., 2002اتحاد ،ارتباطي است قراردادمحور ،بلندمدت و داوطلبانه که میان دو یا چند
سازمان ،طراحي و برقرار ميگردد تا با ایجاد و یا تقسیم منابع ،سازمانهاي مشارکتکننده به اهداﻑ
خود دست یابند (نصیری تفرشی .)1386 ،اتحادهای راهبردی میتوانند راههای موثری برای انتشار
فناوریهای جدید ،ورود به یک بازار جدید ،عبور از محدودیتهای دولتی و برای آموختن و یادگرفتن
از شرکتهای پیشرو در یک زمینه معین میباشد (.)Vittorio, 2001
اتحادهای راهبردی ،دستیابی به اهداﻑ راهبردی را تسهیل میکنند ولی در بلندمدت ،باعﺚ ظهور رقیب
میشوند .با بررسی تعریفهای گوناگون میتوان گفت که مفهوم اتحاد راهبردی بر سه رکن استوار است:
مشارکت بین شرکاء ،وجود حداقل دو شریک ،دستیابي به اهداﻑ راهبردی (قرباني و عزیزي.)1384 ،
سوال اصلی پژوهش این است که آیا میتوان با یک روش مدون ،پویا و گام به گام ،منابع ریسک در طول

شده در مقاالت خارجی (( ،))Hoffmann & Schlosser, 2001()Das & Teng,2001عوامل موفقیت
اتحادها در طول فرآیند اتحاد را نسبت به زمان ایستا در نظر میگرفتند ولی در الگوی ارائه شده در این
پژوهش ،منابع ریسک و میزان تاثیر آنها در یک اتحاد ،از یک مرحله به مرحله دیگر ،درحال تﻐییر و در
نتیجه پویا میباشد .به عالوه ،تمامی روشهای بررسی شده در ارتباط با تحلیل ریسک اتحادها ،کیفی
بودهاند ولی پژوهش حاضر ،متﻐیرها را بصورت کمی مورد سنجش قرار میدهد.
نگاه غالب مدلهاي تحلیل ریسک اتحادهاي راهبردی ،شناسایي منابع ریسک از نظر روابط بین شرکا و
میزان دستیابي به کارکردهاي اتحاد است و به ارزیابي عوامل ریسک ،به تفکیک مراحل مختلف فرآیند
اتحاد نميپردازد .هدﻑ این پژوهش ،ارائه روشي ساختاریافته و گام به گام براي شناسایي و تحلیل
هرچه دقیقتر منابع ریسک در همکاريهاي فناورانه ميباشد .براي این منظور ،دو رویکرد هوشمندانه
که در پیشینه پژوهش به آن پرداخته نشده ،در نظر گرفته شده است .اول ،پویا درنظرگرفتن عوامل و
منابع ریسک و درجه تاثیر و میزان اهمیت آنها در طول فرآیند اتحاد است ،چرا که بر اساس نظر مدیران
و تاثیرگذاران شرکاي اتحاد ،موارد یادشده ایستا نیستند .دوم ،ارزیابي کردن ریسک به تفکیک مراحل
اتحادها ،و تخصیص میزان تاثیر و اهمیت آنها به طور مستقل است .با این رویکرد ،چارهاندیشی براي
مقابله با مشکالت و رفع موانع جهت کاهش ریسک در هر مرحله ،بطور موثرتري امکانپذیر خواهد بود.
در این پژوهش ،منابع ریسک به تفکیک مراحل فرآیند اتحاد از مراجع مختلف ،که بعضا به عنوان عوامل
موفقیت ریسک از آنها یاد میشود ،جمع آوري شده است.
با توجه به اهمیت فرهنگ و تفاوتهای فرهنگ سازمانی ،بویژه بین شرکتهای داخلی و خارجی یک
کشور ،در نتیجه استفاده از نظرات کارکنان تمامی سطوح سازمانی در شناسایی و سنجش عوامل ریسک
اتحاد ،الگوی ارائه شده با قابلیت اطمینان زیادی میتواند موجب کاهش شکست اتحاد شود .در پژوهش
حاضر ،ضمن بهرهگیری از تمام عوامل شکست اتحادها به عنوان منابع ریسک (که در مراجع به آنها
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مطالعات نشان میدهد که بیش از  %20از منابع شرکتهاي بزرگ و بالﻎ بر  %30از هزینههاي ساالنه تحقیقات
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اشاره شده) ،سعی شده است تا شاخصهای مهمی همﭽون پیﭽیدگی و سطﺢ آمادگی فناوری نیز به
عنوان منابع ریسک درج گردد .با توجه به تفاوت ماهیت از یک اتحاد به اتحاد دیگر ،الگوی ارائه شده،
یک روش نظاممند و انعطاﻑپذیر را برای تخمین و پیشگویی ریسک در اتحادها را ارائه میدهد.

 -2پیشینه پژوهش
 -1-2شكلگيري اتحادهاي راهبردی

آنها به ارتباطي از نوع همکاريهاي اتحادهاي راهبردی اختصاﺹ یافته است( .)Bamford, et al., 2004با
اینحال مطالعات نشان ميدهد که نرﺥ شکست در اتحادهاي راهبردی بین  %30تا  %70است که مقداري
قابل مالحظه است ( .)Bamford, et al., 2004در گزارشي دیگر نرﺥ انحالل اتحادها بدلیل از بین رفتن
ارزش سهام بیش از  %50اعالن شده است ( .)Lunnan & Haugland, 2008با توجه به این آمار و ارقام
بنظر ميرسد تحلیل خطا و یا به عبارت دیگر ارزیابي ریسک در اتحادهاي راهبردی اهمیت زیادي دارد.
شناخت علل شکست اتحادهاي راهبردی به ویژه قبل از شکلگیري آن ،باعﺚ پیشگیري از عدم موفقیت و
گرفتن تصمیمگیری درست درسطﺢ راهبردی ميشود .روابط متنوعي همچون همکاري ،ادغام و یا روابط
آزاد ،بین شرکتها برقرار است .عوامل موثر بر انتخاب نوع همکاري را ميتوان در دو حوزه سطﺢ کنترل
شرکا و مدت زمان تعهدات دو طرﻑ مطابق شکل ( )1خالصه نموده است (.)Robert, 1997
زياد

كم

ميزان سهم كنترل

ادغام وسرمايه گذاري مشترك

توليد و بازار يابي مشترك

سرمايه گذاري حداقل

خريد آزاد

بلند مدت
زمان اتحاد
كوتاه مدت
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شکل ( :)1انواع و ساختار اتحادهاي راهبردی بينالمللي
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از لحاظ دامنه ارتباط بین شرکا ،اتحادها به دو نوع متقارن و نامتقارن قابل تقسیم هستند .در اتحادهاي
متقارن ،منابع به اشتراﻙ گذاشته شده بین شرکا از یک جنس است مانند منابع انساني ،فناوری ،سرمایه ویا
منابع مدیریتي .ولي در اتحادهاي نامتقارن ،منابع به اشتراﻙ گذاشته شده ،از یک جنس نیستند به طور مثال
یکي از شرکا ،سرمایه و تولید و دیگري فناوری و منابع انساني را به اشتراﻙ ميگذارد (.)Hiroshi , 2005
اتحادهاي راهبردی ميتوانند موتورهاي رشد و سودآوري در بازارهاي داخلي و خارجي باشند .تعداد
اتحادهاي راهبردی طی سالهای گذشته رشد زیادی داشته به طوري که تنها در سال  2001بیش از 110200
اتحاد راهبردی در دنیا شکل گرفته است .همﭽنین طي سالهاي  1996-1999شرکتهاي آمریکایي با درآمد
سالیانه دو میلیارد دالر و یا بیشتر ،هرکدام  138اتحاد راهبردی را شکل دادند ( .)Ireland, et al., 2002اتحادها،
بوسیله توسعه و ارتقاء توان بازار ،موقعیت رقابتي بنگاه ها را تقویت مينمایند (،)Kogut & Zander, 1991

کارایي آنها را افزایش ميدهند ( )Ahuja, 2000و راههاي دسترسي به منابع حیاتي یا توانمندي هاي
ورود به بازارهاي جدید را تسهیل مينمایند (.)Rothaermel & Warren , 2009
از دیدگاه نظریه مبتني بر منابع ،عواملی همﭽون کسب بازده باالتر از هزینه فرصت شرکت ،گسترش

تنوع استفاده از منابع ،تقلید و دسترسي به منابع از مزایاي اتحاد هستند ()Tsang, 1998؛ ولي از طرفي
اتحادهاي راهبردي ،دارای معایبی نیز هستند که از آنجمله میتوان کنترل ناقص بر سرمایهگذاري،
ایجاد هزینههاي زیاد اداري و کاهش تناسب سازماني ،تعامالت محدود و تبدیل شدن شریک به رقیب
را نام برد .جديترین خطر انحراﻑ تالشهاي یک سازمان ،در زمینه ارتقا توانایيها و منابع است زیرا
مدیریت معتقد به تکیه بر شریک مقابل خود میباشد و این موضوع ممکن است باعﺚ حذﻑ یک رقیب
تهدیدکننده و ایجاد رکود و رخوت سازماني شود (.)Wheelen & Hunger , 2000
 -2-2عوامل موثر در موفقيت اتحادهاي راهبردی
برقراري یک اتحاد موفق ،مدیون درﻙ و فهم و نگاه مشترﻙ شرکا به محرﻙها ،نیازمنديها و نحوه مدیریت
و تاثیر آن بر نتایﺞ کسبوکار است .پایداري اتحاد در طول زمان و دستیابي به اهداﻑ از پیشتعیینشده
به چگونگي همکاري شرکا و میزان سازگاري با تﻐییرات داخلي و خارجي محیطي و نحوه تعامل آنها
براي حل مشکالت بستگی دارد .همکاري نزدیک و تعهد مداوم ،باعﺚ تحکیم اتحادهاي راهبردی و ایجاد
وضعیت برد -برد براي شرکا ميشود .تمرکز بر عوامل محسوس مانند هزینه و سود نباید باعﺚ بيتوجهي
به عوامل نامحسوس مانند عوامل فرهنگي شود (.)Das & Teng, 2001
بطور کلي بسته به نوع محرﻙها و انگیزهها ،عوامل موفقیت نیز متفاوت خواهند بود .از آن جمله میتوان به
این موارد اشاره نمود (:)Biggs, 2006
• نگرش و اهداﻑ مشترﻙ ،روشن و سنجشپذیر
• انتظار برآورده نمودن نیازهاي متقابل

تعهد و اعتماد ،دو عامل اصلی در موفقیت یا شکست اتحادهاست و بر عملکرد آنها موثرند و
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• تناسب راهبردی مطابق با توانایي تکمیلي و سازگاري فرهنگي

بصورت کامل قابل تضمین در متن قرارداد نیستند .به طورکلي دو نوع اعتماد و دو نوع تعهد وجود دارد
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• حمایت مدیران ارشد و در نظر گرفتن پاداش مشترﻙ
• دارا بودن ریسکهای مشترﻙ
• تعریف مناسب حوزه عملکرد اتحاد
• کنترل مشترﻙ فرآیند اتحاد راهبردی و تعیین تیم حل مشکل
• تصمیمگیري مشترﻙ در کلیه مراحل فرآیند همکاري
• پاسخگویي شرکا و اعتماد متقابل

(:)Johnson, et al., 1996
• اعتماد اعتباري :1اعتمادي است که در آن یک شریک ،قصد و توانایي تحقق تعهدات خود را دارد
و کمکهاي مورد انتظار را به اتحاد ارائه ميدهد و جزء عقالئي اعتماد است.
• اعتماد مبتني بر حسن نیت :2یعني اعتقاد در مورد اینکه یک شریک راهبردی با عقاید خواستههاي
مناسب درجهت شریک مقابل رفتار ميکند.
تعهد در اتحاد راهبردی عبارتست از قصد یک شریک در حفﻆ روابط خود و تالش جهت موفقیت
روابط .انواع تعهد عبارتند از (:)Cullen, et al., 2000
• تعهد ابزاري :3در این نوع تعهد ،شرکا اتحاد را به منزله یک وسیله (ابزار) براي رسیدن به اهداﻑ
خود ميدانند و تعهدات آنها نیز درهمان حد است.
• تعهد نگرشي :4یعني یک تشخیص روانشناسي عمیق منصفانه درمورد رابطه و احساس مرتبط با
شریک و اتحاد .این تعهد به معناي تالش فوﻕالعاده براي کار مشترﻙ و خواستههاي مشترﻙ
جهت فراتر رفتن تعهدات قراردادي است.
رشد راهبردها و وارد شدن به بازارهای جدید ،کسب فناوری جدید /یا کیفیت بهتر یا ارزانتر ،کمکردن
ریسکهای مالی و سهیم شدن در هزینههای تحقیقوتوسعه ،کسب یا حفﻆ مزیت رقابتی از انگیزههاي
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خلق اتحادهاي راهبردی فناورانه ميباشند ( .)Vittorio, 2001دوتن از صاحبنظران مشارکت خدمات
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متقابل ،موافقتنامه صدور مجوز ،مشارکت در زنجیره ارزش و سرمایهگذاري مشترﻙ را از انواع اتحادهاي
راهبردي معرفي ميکنند .سرمایهگذاري مشترﻙ در  6زمینه بازاریابي ،فناوري ،مواد خام و قطعات ،مالي،
مدیریتي و سیاسي انجام ميگیرد (.)Wheelen & Hunger, 2000
 -3-2مديريت اتحاد راهبردی
برای ایجاد یک اتحاد باید چند مرحله منطقی را پشت سر گذاشت و در هر مرحله به مواردی توجه کرد تا
اتحاد موفقیتآمیز باشد .مدیریت و حفﻆ اتحاد از ایجاد آن بسیار مهمتر است .انتقال ناخواسته دانش رقابتی
به شرکا باعﺚ میشود آنها بعدا به رقبای آن سازمان تبدیل شوند .برای محافظت از این دانش رقابتی
سازوکارهای برشمرده شدهاند که بسیار موثرند .اتحاد باید بهگونهاي مدیریت شود که عملکرد مثبتي براي
اعضاء داشته باشد ،در غیر این صورت سریعا از بین ميرود .طبق این رویکرد ،یک اتحاد با استفاده از 4
فعالیت ميتواند به خوبي مدیریت شود .این فعالیتها عبارتند از (:)Kale, et al., 2001
 )1کسب تجربه :5اگرشرکتها بتوانند از تجربه مدیران اجرایي که قبال در اتحادهاي راهبردي فعالیت
داشتهاند استفاده کرده و آن تجربهها و بینشها را اسیر خود سازند ،قادر خواهند بود اتحاد را

مدیریت کنند.
 )2مدون کردن :6بعضي از شرکتها یک گام جلوتر ميروند و تجربههای مدیریت اتحادهاي قبلي و
بهترین اقدامات مدیریت اتحادهاي گذشته را مکتوب و مدون ميسازند .این شرکتها ،ابزارهاي
مدوني مثل رهنمودهایي براي مدیریت اتحاد ،دستنامه یا پیشنـویس مبتني بر تجربههای قبلي را
ایجاد ميکننــد و دراختیار مدیران ارشد خود قرار ميدهند.
 )3برقراري ارتباطات :7برقراري ارتباطات سازماني ،روش دیگري براي مدیریت اتحاد است .بعضي
از شرکتها ،شبکهها و گردهمایيهایي از مدیران اتحادها را براي تسهیل اشتراﻙ تجــربههای قبلی
برقرار ميسازند .ارتباطات فرد با فرد نیز ابزار مفیدي براي انتشار دانش مدیریت اتحادها است.
 )4تعلیم دادن :8سازوکار چهارم براي مدیریت اتحاد ،هدایت برنامههاي کارآموزي اتحاد و تعلیم قوه
ابتکار است .پیامد این تعلیم ،ایجاد شبکههاي همکار غیررسمي است که ميتوانند به یکدیگر در
شرایط دشوار در اتحاد کمک کنند.
 -4-2ريسك در اتحادهای راهبردی
هرجا که آینده ناشناخته باشد ،ریسک وجود دارد .به عبارت دیگر ریسک ،انحراﻑ در پیشامدهاي ممکن
آینده تعریف ميشود .اگر حداقل دو پیشامد ممکن باشد ،ریسک وجود دارد و هرچه قابلیت پیشبیني
پیشامدهاي آینده کمتر باشد ،ریسک بزرگتر است .ریسک عبارتست از انحراﻑ در پیشامدهایي که ميتوانند
در طول یک دوره مشخص و دریک موقعیت معین اتفاﻕ بیافتد .مطابق این تعریف ،وجود دو عامل در
ریسک قطعي است ،زمان و شرایط محیط (موقعیت) .در پژوهش حاضر نیز این دو عامل ،مبناي شکلگیري
مدل تحلیل ریسک اتحادهاي فناورانه راهبردی هستند .در جاي دیگر ،ریسک معادل با زیان مورد انتظار 9و
و یا ریسکگریزي ،رفتار یا واکنشي است که شخص یا گروه در یک موقعیت نامطمﺌن نسبت به ریسک
نشان ميدهد و مهمترین عامل تاثیرگذار ،عدم اطمینان او ميباشد .حتي اگر تمام شرایط عدم اطمینان ،سود
یا زیانهاي بالقوه و یا وضعیت اقتصادي مشابه باشند ،افراد به دلیل شخصیتهایی که توسط وراثت و محیط
آنها شکل ميگیرد ،بطور متفاوتي عکسالعمل نشان ميدهند .همچنین ممکن است در سنین متفاوت و
موقعیتهاي متفاوت ،افراد ریسکپذیري یا ریسکگریزي متفاوتي داشته باشند .افراد بعد از اینکه در یک
گروه مواجه با ریسک مشارکت ميکنند ،نسبت به موقعي که در گروه نیستند ،گرایش بیشتري به پذیرش
ریسک دارند .این درحالي است که یکي از انگیزهها و محرﻙهاي اصلي همکاريهاي فناورانه ،تقسیم

ریسک بین شرکا ميباشد ( .)Kale & Singh, 2009بطور کلي از نظر توزیع احتمال ،دو نوع ریسک را

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

در جاي دیگر بيفایدگي مورد انتظار نیز در نظر گرفته شده است (ویلیامز و ام.هینز .)1382 ،ریسکپذیري
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ميتوان در رخدادهاي اجتماعي متصور بود (:)Cojohari, 2006
• ریسک عیني :مرتبط با احتمال وقوع پیشامدي است که واقعا وجود دارد و یک حالت عیني 10است.
ریسک عیني ،انحرافي است که در طبیعت وجود دارد و براي تمام اشخاﺹ مواجه با چنین موقعیتي
مشابه ميباشد.
• ریسک ذهني :مربوط به احتمال پیشامدي است که شخص مدیر به رﺥداد آن معتقد است ولي
عینیت ندارد و یک حالت یا وضعیت ذهني 11است .حالت یا وضعیت عیني ،واقعي است و با
برداشت و ارزیابي اشخاﺹ از آن ،متفاوت ميباشد چرا که افراد بر مبناي آنﭽه اعتقاد دارند درست
است ،عمل ميکنند.
یکي از تقسیمبنديهاي پذیرفته شده درباره انواع ریسک همکاريهاي راهبردی ،ریسکهاي رابطهاي یا
نسبي 12و ریسکهاي کارکردي 13است .ریسک نسبي احتمال و پیامد عدم التزام بنگاه شریک به تعهدات
خود ميباشد .به عبارت دیگر دربرگیرنده مشکالت نسبي است که ممکن است موفقیت دستیابي به اهداﻑ
اتحاد را به تاخیر بیاندازد و یا غیرممکن سازد .رفتار فرصتطلبانه شرکا و خودخواهي با واسطههاي
اقتصادي از جمله این نوع ریسکها ميباشند (.)Joskow, 1987
ریسک کارکردي ،مربوط به کلیه عواملي است که ممکن است دستیابي به موفقیت را در اتحاد به خطر اندازد
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در حاليکه شرکا بطور کامل به تعهدات خود عمل کرده باشند .معموال ریسک کارکردي در همکاريهاي
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تحقیقوتوسعه بیشتر از دیگر اتحادهاست .همچنین ریسک اتحادهاي فرامرزي از ریسک اتحادهاي بومي
و محلي بیشتر است .هر قدر سرمایهگذاري در اتحادهاي راهبردی بین بنگاهي غیرقابل پوششتر باشد،
ریسک باالتر خواهد بود.
ریسک نسبي مربوط به ارتباط بین شرکا ميباشد در صورتيکه ریسک کارکردي مربوط به ارتباط بین
شراکت و محیط است .ریسکهاي کارکردي ،در تمام تصمیمهای راهبردی مشترﻙ است ولي ریسکهاي
نسبي در اتحادهاي راهبردی یکتا هستند .ریسکهاي کارکردي ،حتی زمانی که ریسک نسبي هم وجود
نداشته باشد ،ممکن است مورد توجه باشد و به خطراتی مانند تﻐییرات سیاستهای دولتی ،جنگ و بحران
اقتصادی (عوامل محیطی) ،رقابت شدید و نوسانات باال در تقاضا (عوامل بازار) و یا کاهش توانمندي به
عنوان عوامل مهم داخلی میپردازد .شکل ( )2میزان ریسکهاي کارکردي به نسبي را در انواع اتحادها به
نمایش ميگذارد.
مدیریت ریسک ،فرآیند شناسایي ،ارزیابي و کنترل ریسکهاي اتفاقي بالقوهاي است که باعﺚ خسارت یا
عدم تﻐییر در وضع موجود شود .مدیریت ریسک ،یک بنگاه را قادر ميسازد که به شکل بهتري ریسکهاي

ريسك کارکردي

زياد

اتحادهاي تسهيمي با سهام اقليت

14

سرمايه گذاري خطر پذير تسهيمي

15

کم

اتحادهاي قراردادي يك جانبه
اتحادهاي قراردادي دو جانبه

باال
ريسك نسبي
پايين

شکل ( :)2ريسك نسبي ،ريسك كاركردي و ساختار اتحاد
متداول فعالیت خود را اداره نماید و در برابر خسارت و تعارضات ناشي از عدم قطعیت محیط ،فعالیتهاي
روزمره خود را بطور موثرتري ادامه دهد و بر کیفیت تصمیمات بیافزاید (ویلیامز و ام.هینز.)1382 ،
ارزیابي ریسک ،16شامل شناسایي منابع ریسک ،تحلیل و سنجش آنها است .محدوده مورد نظر پژوهش
حاضر در روند فرآیند مدیریت ریسک ،در شکل ( )3با نقطه چین مشخص شده است .موضوع مورد بررسي
در مقاله حاضر ارزیابي ریسک اتحادهای راهبردی فناورانه ميباشد.
 -5-2فرآيند اتحاد راهبردی
مراحل فرآیند ایجاد اتحادهاي راهبردی در مراجع مختلف متفاوت است .در بیشتر مراجع ،سه
مرحله کلی شکلگیری ،اجرا و توسعه یا اختتام اتحاد برای فرآیند مدیریت اتحادها بیان شده است
( .)Carayannis, et al., 2000چایلد ( ،)2005این فرآیند را در سه مرحله با عنوانهای انتخاب راهبردهای
مشارکتی ،انتخاب نوع رابطه و انتخاب شریک راهبردی تعریف کرده است ( .)Child, et al., 2005در برخی

تحليل ريسك
سنجش ريسك
تصميم براي مواجه با مشكالت ناشي از ريسكها

شکل ( :)3فرآيند مديريت ريسك

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

پايش و بازبيني

ارزيابي ريسك

شناسايي منابع ريسك

ارتباط و مشاوره و بازبيني

تعيين اهدافي كه فرآيند ريسك بدنبال آنهاست
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از منابع نیز برای ایجاد یک اتحاد راهبردی ،چهار مرحله ذکر شده است ( .)Telfar, 2001بابینوکس ()2005
تعداد این مراحل را 12 ،عدد بیان میکند ( .)Babineaux, 2005از بین این تقسیمبندیها فرآیند  5مرحلهای
ریگزبی ( ،)2000بدلیل داشتن تعداد مراحل کم و در عین حال بیشترین درجه تفکیک ()Rigsbee, 2000
برای الگوی این پژوهش ،انتخاب شد .در جدول ( )1این مراحل به همراه شرح وظایف و اهم فعالیتهای
شرکا درج شده است.
جدول ( :)1مراحل اتحادهای راهبردی و فعالیتهای مهم در هر مرحله
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عنوان مرحله
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1

توسعه راهبرد
& )Hoffmann
(Schlosser, 2001

2

انتخاب و ارزیابي
شرکا
& )Rothaermel
(Warren, 2009

3

4

5

وظایف و فعالیتهای شرکا

• شناسایی زمینههای اتحادهای مشترﻙ
• توجه به انعطاﻑپذیری و محدودیتهای راهبردی
• توجه به نقاط قوت خاﺹ و جستجو برای منابع مشابه یا مکمل
• استخراج اهداﻑ اتحاد راهبردهای کسبوکار خود
• بازشناسي ماموریت ،چشمانداز و اهداﻑ سازمان ،تحلیل نقاط ضعف -قوت و فرصتها-
تهدیدات
• تحلیل بازار ،بررسي موقعیت رقابتي از فعالیتهاي عمده
• ایجاد روابط تثبیتشده مبتني بر اعتماد با شرکای کاندید
• انتخاب شریک با فعالیتهاي مکمل  ،برتر و عالي
• دو سازمان باید بر سر ارزشها و عقاید خود به توافق برسند.
• مهمترین معیارها :مکملبودن ،17تعهد 18و سازگاري 19بویژه توجه به فاصله فرهنگی

مذاکره ،طراحي اتحاد • تعریف و تعیین دقیق حقوﻕ شرکا و وظایف آنها و تاکید بر ایجاد ارزش مشترﻙ
• حفاظت از صالحیتهاي عمده شرکتها بویژه حفﻆ مالکیت معنوی داراییهای نامحسوس
و عقد قرارداد
 • )Kale & Singh,ایجاد اعتماد و اجتناب از رفتار فرصتطلبانه و تعهدات یک جانبه
(2009
• توافق بر سر اهداﻑ آشکار و واقع بینانه
اجراي عملیات
()Rigsbee, 2000

اتمام قرارداد
& )Hoffmann
(Schlosser, 2001
()Rigsbee, 2000

• کمک به رفع موانع و پرهیز از فعالیتهای یکجانبه
• ایجاد یک سیستم هماهنگکننده و اطالعاتي و منابع الزم
• جلوگیری از انتقال ناخواسته دانش :شرکا باید توان یادگیري متقابل را داشته باشند
• حمایت مدیریت عالي و بازنگري پیوسته مدیریت اتحاد بر عملکرد آن
• توافقنامه اتحاد ،باید به روشنی گویای آن باشد که چه شرایطی میتواند آغازگر علت
خروج یک عضو (یا اعضا) از اتحاد شود وهر یک از شرکا درصورت تمایل وقتي شرایط
تجاری تﻐییر یابد ،محق خروج از اتحاد هستند
• در اتحادهای موفق تمایل قوی برای ادامه بین شرکا وجود دارد
• انقضای هدﻑ اتحاد ،شکست اتحاد در رسیدن به اهداﻑ خود ،نقﺾ اساسی از سوی یک
عضو ،اختالﻑ غیرقابل حل بین اعضا ،تﻐییر در کنترل /مالکیت یک عضو ،اقدام نامطلوب
از سوی دولت (وضع قوانین مالیاتی ،ضدانحصاری و غیره) و در نهایت تحقق اهداﻑ مورد
انتظار از اتحاد ،برخی علل خروج از اتحاد ميباشند.

 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع استقرایی و اندازه پژوهش در سطﺢ سازمان و بر اساس مطالعه موردی است.
ماهیت دادهها کیفی و هدﻑ پژوهش نیز توسعه بنیادی دانش مدیریت اتحادها میباشد .در مرحله اول
این پژوهش ،کلیه مواردی که به عنوان عوامل شکست اتحادها در ادبیات وجود داشت ،مورد بررسی
قرار گرفت و براساس مراحل فرآیند اتحاد به عنوان منابع ریسک دستهبندی گردید .در مرحله دوم ،جهت
روایی و پایایی و اصالح احتمالی موارد مرحله اول ،از خبرگان و ذینفعان سازمانهای دو طرﻑ اتحاد
(منتخب از تمام سطوح) استفاده و در نتیجه آن ،موارد دیگری نیز به منابع ریسک افزوده شد.
جامعه آماري این پژوهش ،به گونهای است که از تمامي کارکنان بنگاه در سطوح مختلف راهبرد ،مدیران
میاني ،کارشناسان عملیاتي و فني استفاده شده است .در مطالعه موردی سازمان مربوط که درصنعت
هوافضا فعالیت مینماید به دلیل ماهیت فناورانه اتحاد مورد بررسی ،تالش شد تا نظرات فنی کارکنان
عملیاتی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد .در هر صورت ،براساس نوع اتحاد میتوان ترکیب مورد نظر از
سطﺢ کارکنان ویا تخصص خبرگان را در نظر سنجی تﻐییر داد .فهرست کنترلی عوامل ریسک به صورت
انعطاﻑپذیر طراحی شده است و قابلیت افزودن هر عامل ناشناختهاي که از چشم نویسنده مقاله پنهان
مانده باشد را نیز دارد.
در این پژوهش پس از اینکه عوامل تاثیرگذار در موفقیت یا شکست یک اتحاد استخراج گردید ،این
عوامل به تفکیک مراحل اتحاد و به صورت موضوع تقسیمبندی شد .در ادامه به هریک از عوامل ریسک
دو متﻐییر نسبت داده شده است که عبارتند از :درجه تاثیر و احتمال وقوع ،که بطور نمونه در جدول (،)2
بهمنظور محاسبه وزن هر یک از عوامل ریسک در هر یک از مراحل فرآیند اتحاد ،این گونه عمل شد که
ابتدا درجه تاثیر عامل ریسک در عدم موفقیت آن مرحله (یعني متﻐیر  )Iijبا استفاده از جدول ( )3با روش
زیر بدست آمد:
 :Iijمیزان تاثیر منبع ریسک یا عامل  jام درمرحله  iام از فرآیند اتحاد راهبردی
 :Wijوزن نرمالیزه شده تاثیر عامل  jام از مرحله  iام فرآیند اتحاد در هر مرحله ،که از رابطه ( )1بدست آمد:
()1

Wij=Iij/∑jIij

که در آن  ،Lijاحتمال وقوع پیشامد ریسک است و مطابق جدول ( )4قابل انتخاب است و تعیین ميگردد.

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

نحوه ورود دادهها براي اولین مرحله فرآیند اتحاد مشخص شده است.
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جدول ( :)2عوامل ريسك و متغيرهاي وابسته به آنها (بطور نمونه براي مرحله اول فرآيند اتحاد)
i

مرحله
فرآیند

توسعه
 1راهبرد

منبع
ریسک

عامل ریسک در فرآیند اتحاد

j

تدوین
نامناسب
برنامه
راهبردی

1

هدﻑگذاري غلط و یا غیرشفاﻑ

3

موقعیت رقابتي

2
4
5

انتخاب
روش
نامناسب
در اکتساب
فناوری

پیشبیني نامناسب آینده و روند تحوالت فناورانه
انتخاب فناوریهاي نامناسب

6

9

ریسکهاي فني

8

Iij

Wij

Lij

Rij=Lij × Wij

تجزیهوتحلیل ناقص محیط داخل و خارج

تخمین غلط زمان مورد نیاز براي توسعه فناوری
صیانتپذیري فناوری

7

درجه وزن احتمال
تاثیر نرمالیزه وقوع

ریسک

هزینه توسعه

 10میزان یادگیري

ریسک مرحله iام ( )i=1از فرآیند اتحاد

R)i(=∏jRij
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جدول ( :)3درجههاي تاثير ريسك )RI( 24و ضریبهای آنها
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عنوان تاثیر

1

ریسک غیر موثر

3

ریسک نیمه موثر

2

4
5

مقدار عددي
1

ریسک کمي موثر

3

ریسک موثر
ریسک کام ً
ال موثر

7

5

9

شرح

تاثیر خیلي کمي بر دستیابي به اهداﻑ اتحاد راهبردی دارد.
تاثیر کمي بر دستیابي به اهداﻑ اتحاد دارند.

چالشهاي مهمي در دستیابي به اهداﻑ اتحاد ایجاد ميکنند.
موانع اساسي در دستیابي به اهداﻑ همکاري ایجاد ميکنند.

دستیابي به اهداﻑ همکاري را تا مرز غیرممکن ميرساند.

جدول ( :)4درجههاي احتمال وقوع ريسك )RL( 25و ضریبهای آنها
عنوان احتمال

عدد احتمال Lij

ضعیف

%5
%13

خیلي ضعیف
کم

متوسط
زیاد

خیلي زیاد
حتمي

%25
%38

%50
%68
%85

شرح
در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ نميافتد( .احتمال وقوع کمتر از )%5

با احتمال کم در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ نميافتد( .احتمال وقوع بین  %6تا )%25

با احتمال کم در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ نميافتد( .احتمال وقوع بین  %25تا )%35
احتماالً در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ ميافتد( .احتمال وقوع بین  %35تا )%50

با احتمال زیاد در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ ميافتد( .احتمال وقوع بین  %50تا )%65
معموالً در بازه زماني اتحاد اتفاﻕ ميافتد( .احتمال وقوع بین  %65تا )%80
بطور حتم دربازه زماني اتفاﻕ ميافتد( .احتمال وقوع بیش از )%80

 :Rijمیزان ریسک عامل  jام از مرحله  iام فرآیند اتحاد ميباشدکه از رابطه ( )2محاسبه شد:
Rij=Lij × Wij

()2
در مجموع میزان ریسک هر مرحله از اتحاد از رابطه ( )3بدست آمد.

R)i(=∏jRij

()3

با توجه به یکتایي شرایط هر اتحاد و یا همکاري و اینکه ضریب اهمیت هر یک از مراحل فرآیند ،از یک
اتحاد به اتحاد دیگر متفاوت ميباشد،میزان اهمیت هر یک از مراحل نیز با استفاده از درجه تاثیر مرحله
یا فاز اتحاد در موفقیت یا عدم موفقیت اتحاد ،بوسیله متﻐیر واسطه  viدر جدول ( )5نرمالیزه شد و در
محاسبه ریسک نهایي اتحاد مورد استفاده قرار گرفت.
بنابراین ،وزن نرمالیزه شده مرتبط با ضریب اهمیت هر یک از مراحل اتحاد از رابطه ( )4بدست آمد:
((vi=)ei/)∑5i=1ei

()4

و در نهایت ریسک اتحاد فناورانه راهبردی که مجموع مراحل پنجگانه بود از رابطه ( )5محاسبه شد:
The Risk of Alliance = R = ∑5i=1R)i(×vi

()5

جدول ( :)5وزندهي ميزان اهميت هريك از مراحل اتحاد
1

توسعه راهبرد

2

ارزیابي و انتخاب شرکاء

3

مذاکره براي تعیین نوع شراکت وعقد قرارداد

4

اجراي عملیات

5

توقف و اتمام اتحاد

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

در جدول ( )6با استفاده از منابع و مراجع مرتبط ،عوامل تاثیرگذار در موفقیت و یا شکست یک اتحاد

به تفکیک مراحل اتحاد درج و به صورت موضوعي نیز تقسیمبندي شدهاند.
براي بنگاه مورد مطالعه فرﺽ شد که منابع انساني به سه سطﺢ افراز شده است .در این صورت مشخصات
و اطالعات آماري شرکتکنندگان در پانل خبرگان به تفکیک سطوح مختلف بنگاه جهت ورود دادههاي

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

i

مرحله فرآیند عامل ریسک در فرآیند اتحاد

درجه تاثیر مرحله ei

وزن نرمالیزه vi

ریسک مرحله (R)i
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جدول ( :)6مراحل فرآيند همكاريهاي فناورانه راهبردی و ريسكهاي احتمالي در هر مرحله
مرحله

1

توسعه راهبرد
)Hoffmann
& Schlosser,
(2001

منبع کلي ریسک
تدوین نامناسب برنامه راهبردی
()Hoffmann & Schlosser, 2001
()Gonzales, 2001
انتخاب روش نامناسب در اکتساب
فناوری
(پیشنهاد خبرگان)
عدم شناسایي صحیﺢ یا دقیق شرکاء
()Kale & Singh, 2009
20
عدم تعهد و التزام شریک
()Kale & Singh, 2009
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4

منبع ریسک
• هدﻑگذاري غلط و یا غیرشفاﻑ
• تجزیهوتحلیل ناقص محیط داخل و خارج
• موقعیت رقابتي
• پیشبیني نامناسب آینده و روند تحوالت فناورانه
• انتخاب فناوریهاي نامناسب
• تخمین غلط زمان مورد نیاز براي توسعه فناوری
• صیانتپذیري فناوری
• هزینه توسعه فناوری
• ریسکهاي فني
• میزان یادگیري
• وجود نقاط ضعف زیاد و نقاط قوت کم
• قابل توجهنبودن یا مکملنبودن منابع

• عدم وجود سابقه مثبت در الزام به تعهد در این زمینه

• عدم کاهش پیﭽیدگي فناوري بعد از اتحاد
عدم انطباﻕ محرﻙها وپیشرانهاي اتحاد • عدم همافزایي فناورانه با رصد غلط سیر تکامل فناوري
با ویژگيها و صفات شرکاء
• افزایش عدم قطعیت (در تحقیق و توسعه)
( • )Das & Teng, 1998()Telfar, 2001عدم کاهش و یا تسهیم هزینهها
ارزیابي و انتخاب
()Anderson & Sedatole, 2006
• عدم اکتساب ضمني یا انتقال دانش فناوري شرکا
شرکاء
• عدم توسعه بازار بوسیله شرکا
()Telfar, 2001
• نیروي انساني (میزان سابقه ،تجربه ،تیمهاي کاري)
• فرهنگي و زندگي کاري
• عملیاتي (سیستمهاي تولید ،فرآیندها ،ابعاد عملیاتي مدل
ریسک در عدم سازگاري وتناسب
کسبوکار ،استانداردهاي عملیاتي و مدیریت اثربخش)
()Kale & Singh, 2009
• سازماني(سبک مدیریتي ،سیستمهاي اطالعاتي ،سیستمهاي
()Dean & Yunus , 2001
کنترلي ،میزان تمرکز در فرآیند تصمیمگیري و سیستمهاي
برنامهریزي)
• راهبردی (اهداﻑ ،منابع ،ماموریت و چشمنداز ،وضعیت
حال وآینده ،درﻙ مشترﻙ از همکاري)
میزان اطمینان و اعتماد به شرکا
• اعتماد اعتباري
()Kale, et al., 2001
• میزان حسننیت
()Williamson, 1975
مذاکره براي
بروز رفتار فرصتطلبانه
• خساست در دادن اطالعات و یا دادن اطالعات غلط
تعیین نوع
()Parkhe, 1993
• شانه خاليکردن از وظایف
شراکت
()Lane & Bemish, 1990
• انتظار سود بیشتر از شریک (سود نامتعارﻑ)
(عقد قرارداد)
• خطا در انتخاب نوع اتحاد (تسهیم  ،خط پذیر و )...
(& Yoshino
خطا در انتخاب نوع همکاري
• ماهیت میزان ریسک نوع همکاري (سرمایهگذاری
Srinivasa
()Ring & Ven, 1994
مشترﻙ بیشترین و مشارکت کمترین)
)Rangan, 1995
خطا در انتخاب مدهاي عملیاتي
• نوع روشهاي همکاري درون سازماني
()Das & Teng, 1998
• ریسک هماهنگي
()Anderson & Sedatole, 2006

ادامه جدول ()6
مرحله

منبع کلي ریسک
عدم توجه به طول عمر محصول
()Abernathy & Utterback, 1978
ریسک منابع
()Anderson & Sedatole, 2006
ریسک سازماني
()Anderson & Sedatole, 2006
ریسک فني(پیشنهاد خبرگان)

5

توقف و اتمام
اتحاد
)Hoffmann
& Schlosser,
(2001

ریسکهاي بازار
()Anderson & Sedatole, 2006
ریسکهاي محیط
()Das & Teng, 1998
()Anderson & Sedatole, 2006

دیگر ریسکها
()Das & Teng, 1998
()Anderson & Sedatole, 2006

دیگر منابع ریسک
(نصیری تفرشی )1386 ,

• افزایش زمان دستیابي به محصول
• کاهش زمان تکرار بین اختراع و عرضه به بازار (لَختي مراحل اتحاد)
• عدم توجه به روند و نرﺥ نوآوري محصول
• بیکاري منابع
• نشت منابع بویژه منابع اطالعاتي
• عدم تمایل و یا توانایي شرکا در تﺄمین منابع کلیدي
• ریسک ساختاري
• عدم هماهنگي در تصمیمگیري
• سبکهاي مدیریتي

• میزان پیﭽیدگي فناوري
• سطﺢ آمادگي فناوري و بلوﻍ فناورانه
• میزان بازگشت سرمایه
• سود مورد انتظار
• هزینههاي پنهان

• نزول تقاضاي بازار
21
• نوسانات شایستگي

• رخداد جنگ یا بحرانهای سیاسی
• بحرانهاي اقتصادي
• انجام فعالیتهاي خارج از محدوده توافقنامه
• عدم کنترل عملیات
• نشت اطالعات و ازبین رفتن مالکیت معنوي
• از بین رفتن مزایاي رقابتي و شایستگي
• بروز مشکل و خطا در تولید محصوالت و یا ارائه خدمات
شرکا
22
• در معذوریت قرار گرفتن شرکا
23
• کارکرد کیفیت شریک
• نگهداشت مزایاي موقعیتي شرکا
• ریسک نوآوري (عدم توانایي شریک در پشتیباني نیازهاي اتحاد)
• روشن نبودن شرایط خروج هریک از شرکا در توافقنامه اتحاد
• وضع قوانین نامطلوب از سوي دولت (مالیاتي  ،ضدانحصاري و)...
• نقﺾ اساسی از سوی یکي از شرکاي اتحاد
• تﻐییر در کنترل یا مالکیت یکي از شرکا

ریسک ،براي ارزیابي ریسک اتحاد با سه شرکت  Aو Bو Cدر جدول ( )7قابل ارائه ميباشد.
خبرگان در سطﺢ راهبردي با  %63بیشترین و خبرگان سطﺢ عملیاتي و فني با  %12کمترین درصد
مشارکت را در جمعآوري دادهها داشتهاند.
یکي از ابزارهاي متداول در تحلیل ریسک ،استفاده از ماتریس ریسک ميباشد .این ماتریس داراي دو

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

4

اجرا ي عملیات
()Telfar, 2001

ریسک مالي
()Anderson & Sedatole, 2006

منبع ریسک

133

جدول ( :)7وضعيت آماري خبرگان شركتكننده در نظرسنجي به تفكيك سطوح بنگاه
تعداد
تعداد
سطوح بنگاه
مشارکتکنندگان
کارکنان بنگاه
مفروﺽ
(خبرگان)

درصد
متوسط تجربه درصد مشارکتکنندگان به کل
مشارکتکنندگان
کاري خبرگان کارکنان سطﺢ مورد نظر بنگاه
هرسطﺢ

راهبردي

16

10

22سال

%63

%20

مدیریت میاني

44

18

18سال

%41

%26

فني و عملیاتي

188

22

 15سال

%12

%44

بعد درجه تاثیر و میزان احتمال وقوع ميباشد (شکل ( .))4در این ماتریس نواحی سبز دارای کمترین و
نواحی قرمز بیشترین ریسک را دارا میباشند (.)US DOD, 2015
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درجه تاثیر ريسك
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احتمال وقوع

خيلي باال

خيلي باال

خيلي باال

باال

متوسط

خيلي باال

خيلي باال

خيلي باال

باال

متوسط

باال

باال

باال

باال

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

كم

كم

كم

كم

كم

كم

با احتمال باال

محتمل

غيرمحتمل

نادر

فاجعه بار
قابل توجه
متوسط

كم
غير قابل توجه

قابل صرفه نظر

شکل ( :)4ماتريس ريسك ()NASA, 2011

ابزار مناسب در مدل مورد بررسي ،نمودار رادار یا تار عنکبوتي است .در جدول ( )7نتایﺞ حاصل از
تکمیل فهرست کنترل ارزیابي ریسک مربوط به سه نوع همکاري با شرکتهاي  A , B , Cبراي بنگاه
مفروﺽ آمده است .انتخاب گزینههاي مربوط به درجه تاثیر عوامل ریسک و میزان احتمال هر یک از
عوامل ریسک به تفکیک مراحل احتمال ،بوسیله نرمافزار اکسل 26انجام شد .محاسبه میزان ریسک و
درصد وزني تاثیر ریسک در هر مرحله نیز ،به کمک این نرمافزار بهراحتي امکانپذیر است .ریسک اتحاد
با هر یک از شرکتها نیز در کل فرآیند اتحاد با فرﺽ مساوي بودن وزن تاثیر هر یک از مراحل در ستون
آخر جدول ( )7آمده است .در شکل ( ،)5میزان ریسک اتحاد بنگاه مفروﺽ با هر یک از شرکتها ،به
تفکیک مراحل اتحاد به نشان داده شده است.

اتمام قرارداد
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2

اجرا

توسعه راهبرد
استراتژي
توسعه

0.15
0.1

شركتC

0.05
0

شركت B
شركت A

انتخاب

مذاكره

شکل ( :)5نمايش راداري ميزان ريسك اتحاد بنگاه مفروض با شركتهاي A ,B ,C
جدول ( :)7نتايج حاصل از محاسبه ريسك مراحل فرآيند اتحاد بنگاه مفروض با سه شركت  Aو BوC

اتحاد با شرکت مفروﺽ

تدوین راهبرد

مرحله 2
انتخاب

مرحله 3

مرحله 4

مرحله 5

میزان ریسک مرحله

مرحله 1

A

0,05

0,23

0,32

0,42

0,08

%22

B

0,07

0,25

0,18

0,35

0,13

%19

C

0,01

0,19

0,16

0,31

0,17

%17

مذاکره

اجرا

اتمام

ریسک اتحاد

ميافتد .برخالﻑ آنکه ریسک شرکت  Cنسبت به دو شرکت دیگر در مرحله اتمام قرارداد بیشتر بوده،
اما میزان ریسک آن در کل مراحل اتحاد از بقیه کمتر بوده است .منوي برنامه که قابلیت تعیین و محاسبه
ریسک مراحل اتحاد را دارد در شکل ( )6نشان داده شده است.

 -5جمعبندی

نرﺥ باالي شکست در اتحادهاي راهبردی که عموما فناورانه هستند از یکسو و روند رو به رشد افزایش
آنها از سوي دیگر ،باعﺚ شده است که پیشبیني و برآورد ریسک اتحادها بیش از پیش جلب نظر کند.
نگاه غالب مدلهاي تحلیل ریسک اتحادهاي راهبردی ،شناسایي منابع ریسک از نظر روابط بین شرکا

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

همانطور که مالحظه ميشود بیشترین میزان ریسک براي هر سه شرکت در مرحله اجرا و عملیات اتفاﻕ
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ردیف
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1/1

1/2

فهرست کنترلی ریسک اتحادهای راهبردی

عنوان ریسک

توسعه راهبرد

هدفگذاری غلط یا غیر شفاف

تجزیهوتحلیل نقص محیط داخل و خارج

1/3

موقعیت رقابتی

1/5

انتخاب فناوریهای نامناسب

1/4
1/6

1/7

پیشبینی نامناسب آینده و روند تحوالت فناورانه
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ريسك كمي موثر

ريسك نيمه موثر

ريسك موثر

ريسك كامالً موثر

قابل توجه نبودن یا مکمل نبودن منابع

2/3
2/5

عدم همافزایی فناورانه با رصد غلط سیر تکامل فناوری

عدم کاهش پیچیدگی فناوری بعد از اتحاد
افزایش عدم قطعیت (در تحقیقوتوسعه)

2/7

عدم کاهش یا تسهیم هزینهها

2/9

عدم توسعه بازار به وسیله شرکا

2/8



ارزیابی و انتخاب شرکا

عدم وجود سابقه مثبت در الزام به تعهد در این زمینه

2/6

نماييد:

ريسك غير موثر

ریسکهای فنی

1/10

2/4

يكي از گزينههاي زير را انتخاب

هزینه توسعه

میزان یادگیری

2/2

درجه تاثیر ریسک

صیانتپذیری فناوری

1/8

2

درجه احتمال وقوع

عدم تسخیر ضمنی یا انتقال دانش فناوری شرکا

شکل ( :)6منوي برنامه اكسل فهرست کنترلی عوامل ريسك اتحاد جهت تخصيص ميزان تاثیر و
احتمال رخداد آنها
و میزان دستیابي به کارکردهاي اتحاد بوده است و به ارزیابي عوامل ریسک به تفکیک مراحل مختلف
فرآیند اتحاد نميپردازد.
در این مقاله ،عوامل و منابع ریسک در مراحل پنﺞگانه فرآیند اتحاد از مراجع مختلف که بعضا بهعنوان
عوامل موفقیت ریسک نیز از آنها یادشده ،جمعآوري و دستهبندي شد و بصورت یک پرسشنامه در
آمد .دو متﻐیر درجه تاثیر عامل در ریسک و میزان احتمال وقوع آن ،به عنوان واسطههایي هستند که مقدار
آنها بصورت کیفي در جدولهای پرسشنامه توسط صاحبنظران انتخاب ميشوند .در نهایت ریسک در
هر مرحله ،توسط نرمافزار قابل محاسبه میباشد.
ریسک اتحاد یک بنگاه مفروﺽ با سه شرکت  Aو Bو Cبه تفکیک مراحل اتحاد بعد از پاسخ به

پرسشنامه توسط  50نفر از خبرگان سطوح سهگانه راهبردي ،میانهي مدیریتي و فني و عملیاتي بنگاه
بوسیله نرمافزار یادشده ،محاسبه و بوسیله نمودار راداری نمایش داده شد .نتایﺞ بدست آمده براي اتحاد
این بنگاه با شرکتهاي یادشده نشان داد که مرحله اجرا و عملیات ،داراي بیشترین میزان ریسک و
احتمال شکست را در اتحادها دارند .مراحل توسعه راهبرد و خاتمه اتحاد ،کمترین میزان ریسک را در
فرآیند اتحادهاي راهبردی دارند.
نتایﺞ ک ّمي حاصل از نرمافزار ارائه شده در این مدل ،به تصمیمگیران براي تصمیمگیري در مورد انجام
یا عدم انجام اتحاد و همچنین انتخاب شریک راهبردی براي برنامههاي توسعه راهبردی فناوري در یک
بنگاه ،کمک شایاني خواهد نمود.
مدلهای ارائه شده در مقالههای خارجی ،عوامل موفقیت اتحادها را در طول فرآیند اتحاد نسبت به
زمان ،ایستا در نظر میگرفتند ولی در الگوی ارائه شده در این مقاله ،منابع ریسک و میزان تاثیر آنها در
یک اتحاد ،از یک مرحله به مرحله دیگر درحال تﻐییر و در نتیجه پویا میباشد .کلیه روشهای تحلیل
ریسک اتحادها بررسی شده ،کیفی بودهاند ولی روش حاضر ،متﻐیرها را بصورت ک ّمی مورد سنجش

قرار میدهد .با توجه به ماهیت تفاوت موجود از یک اتحاد به اتحاد دیگر ،الگوی ارائه شده یک روش
نظاممند و انعطاﻑپذیر را برای تخمین و پیشگویی ریسک در اتحادها را ارائه میدهد.
روش ارائه شده در دو مرحله قبل و بعد از تشکیل اتحاد ،میتواند منافع دو طرﻑ اتحاد را برآورده سازد:
• پاسخ به این سوال که اتحاد تا چه میزان میتواند منافع سازمان و طرﻑ یا طرفین کاندید شده را قبل

از تشکیل اتحاد برآورده سازد ،بسیار باارزش و دارای اهمیت میباشد .بسته به اینکه ،طرﻑ دیگر
اتحاد دارای چه شرایطی است ،نتایﺞ تحلیل منابع ریسک قبل از تشکیل اتحاد میتواند راهنمای
• بعد از انعقاد قرارداد و تشکیل اتحاد ،مدیرکل اتحاد ،مسوول تمام فعالیتهای عملیاتی ،تولید،
برنامهریزی و تصمیمگیری در تمامی امور اتحاد است .با روش ارائه شده در مقاله ،مدیرکل اتحاد
میتواند ضمن آگاهی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت اتحاد که قبل از تشکیل آن شناسایی شدهاند،
در طول مراحل بعدی ،عوامل دیگری را بهعنوان منابع ریسک شناسایی نماید .استفاده از نظرات
منابع انسانی تاثیرگذار در روند اجرای اتحاد که در متن روش ارائهشده گنجانده شده است،
راهنمای مناسبی را در اختیار مدیر کل اتحاد قرار میدهد تا بتواند برای مقابله و مدیریت ریسک
اتحاد تشکیل شده ،تدابیر مناسبی بیندیشد.
براي ادامه پژوهش حاضر ،دو پیشنهاد میتوان ارائه داد .اول اینکه براي موارد عملي در صنایع ،بنگاهها

ارائه مدلي براي تحليل ريسك اتحادهاي راهبردی و فناورانه

خوبی در انتخاب بهترین کاندید برای یک اتحاد موفق باشد.
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 نوع و، میزان ریسک برحسب نوع و میزان پیﭽیدگي فناوري،و سازمانهای دیگر با تشکیل پانل خبرگان
 تحلیل شود و منابع دیگر، اندازه و بزرگي سازمان و دیگر عناصر کلیدي مطرح در اتحادها،حجم بازار
.ریسک که ممکن است توسط خبرگان مطرح گردند استخراج و به فهرست کنترلی اضافه گردد
 به ویژه تصمیم برای مواجه با مشکالت،پیشنهاد بعدی این است که دیگر موارد مدیریت ریسک اتحادها
.و اثرات ناشی از ریسک اتحادها مورد مطالعه قرار گیرد
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