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Abstract: 
Due to the complexity of aerospace industry products, their development requires the use of 

different design teams, numerous scientific specializations and extensive resources. Therefore, due 

to their limited resources, companies need to refer to the resources available in external companies 

to improve their performance. That’s why companies cooperate with each other. Entering a 

partnership requires collaborative capabilities so that the partnership is not exposed to risk. Therefore, 

the issue that companies encounter is understanding and recognition of collaborative capabilities and 

its impact on joint performance. This study examines several capabilities that enable companies to 

use them as a tool to combine knowledge and expertise in a partnership and improve their 

performance. 
In the context of the dynamic capability perspective, "resource sharing capability", "joint 

planning capability", "Joint problem solving and performance measurement capability" and "cultural 

capability of collaboration" are identified as collaborative capabilities and then by the use of structural 

equation modeling their impact on the performance of joint product design and development in the 

country's aerospace industry is studied. The results show that there is not any independent capability 

and they all have a positive effect on the performance of the joint product design and development. 
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 چکیده

 طراحی، مختلف هایتیم از استفاده نیازمند آنها توسعه ،هوافضایی صنایع محصوالت پیچیدگی به توجه با

 منابع به خود، منابع ودیتمحد به توجه با دارند الزم هاشرکت لذا ؛باشدمی گسترده منابع و علمی متعدد هایتخصص

 یکدیگر اب همکاری به اقدام هاشرکت اساس این بر. کنند مراجعه عملکرد بهبود برای بیرونی هایشرکت در نهفته

 لذا ؛نگردد همواج خطر با شراکت تا بوده مساعی تشریک هایقابلیت از برخورداری نیازمند شراکت به ورود. کنندمی

 این. باشدمی مشترك عملکرد بر آن تأثیر و مساعی تشریک هایقابلیت شناخت و درك هاشرکت روی پیش مسئله

 و دانش ترکیب برای ابزاری عنوانبه آنها از تا سازدمی قادر را هاشرکت که کندمی بررسی را قابلیت چندین پژوهش

 .دهند افزایش را خود عملکرد و نموده استفاده شراکت، یک در تخصص

 حل قابلیت» ،«مشترك ریزیبرنامه قابلیت» ،«منابع گذاریاشتراك قابلیت» پویا، قابلیت دیدگاه چارچوب در

 شناسایی مساعی تشریک هایقابلیت عنوان به «مساعی تشریک فرهنگی قابلیت» و «مشترك عملکرد ارزیابی و مسئله

 مشترك محصول وسعهت و طراحی عملکرد بر آنها اثرات ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با سپس و اندشده

 تأثیر آنها مهه و نداشته وجود مستقلی قابلیت هیچ دهدمی نشان نتایج. است شده بررسی کشور هوافضای صنایع در

 دارند مشترك محصول توسعه و طراحی عملکرد بر مثبتی

 مشترك، ریزیبرنامه قابلیت منابع، گذاریاشتراك قابلیتقابلیت فرهنگی،  مساعی، تشریک قابلیت واژگان کلیدي:

  مشترك. محصول توسعه و طراحی مشترك، عملکرد ارزیابی و مسئله حل قابلیت
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 مقدمه  -1

 بازارها و محصوووالت بوده، تغییر حال در سوورعت به هافناوری یافته، کاهش محصوووالت عمر چرخه همروزا

شتریان نیاز یافته، تغیر نبرد و نظامی تهدیدات ماهیت شده، ترپیچیده سلح نیروهای بخصوص م  و یافته تغییر م

سب لذا کند؛می تغییر سرعت به آنان سلیقه صوص کارهاوک ضایی صنایع بخ  و شده پذیرترانعطاف باید هواف

سعه و طراحی جهت در را خود هایقابلیت صوالت تو  تجربه. (Han, Chu, and Yang, 2007) دهند افزایش مح

 عامل و هاشرکت بقای اصلی عناصر از یکی مستمر طوربه جدید محصول توسعه و طراحی است داده نشان

 . (Prange, Eng, and Li 2015) است پایدار عملکرد و رقابتی مزیت کلیدی

 به توجه با کنندمی اجرا را جدید محصوووول توسوووعه و طراحی پروژه تنهایی به هاشووورکت وقتی اما

سیاری در هاظرفیت و منابع محدودیت ست با موارد ب  هایپروژه در که زمانی ولیکن. شوندمی مواجه شک

سعه و طراحی صول تو  شراکت و کردن کار هم با سمت به سازمانی درون منابع به اتکا جای به جدید مح

شتری مزایایی و رودمی باالتر مراتب به بازدهی کنندمی حرکت  ,Salam, 2017; Prange) کنندمی کسب بی

Eng, and Li, 2015; Singh, Garg, and Sachdeva, 2018). 

 محصول توسعه و طراحی فرایند کارایی افزایش برای خالقانه هایحلراه از یکی معتقدند پژوهشگران 

 ,Tuli and Shankar, 2015; Prange, Eng) باشدمی شرکا منابع از برداریبهره و نفعانذی با مشارکت جدید،

and Li, 2015; Mathuramaytha, 2011) .محصول، توسعه ریسک محصول، توسعه و طراحی در مشارکت این 

 .(Gunasekaran, Subramanian, and Rahman, 2017) ددهمی کاهش را بازار به ورود زمان و هاهزینه

 افزایش را خود جدید مشترك محصول توسعه و طراحی عملکرد همواره عالقمندند هاسازمان طرفی از

 بر مؤثر هایقابلیت شوناخت و شوناسوایی. باشودمی مختلفی هایقابلیت نیازمند عملکرد افزایش این. دهند

 فرایند به کامل آگاهی با کندمی کمک هاشوورکت به جدید مشووترك محصووول توسووعه و طراحی عملکرد

 مناسووبی طور به را خود عملکرد آن طریق از و (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018) شووده وارد مشووارکت

 .دهند افزایش

سعه و طراحی کنندمی بیان لیپ و بروكوم شترك جدید محصول تو  و نیست خودیهخودب و ذاتی م

شدمی مختلف هایقابلیت تأثیر تحت  ایجاد بر مختلفی هایقابلیت لذا ؛(vom Brocke and Lippe, 2015) با

 مختلف هایدیدگاه ادغام و سوووازییکپارچه منظور به مشوووترك هایزمینه ایجاد و متقابل وظایف مدیریت

 .(Détienne, 2006) است ضروری مشترك محصول توسعه و طراحی طی در سازمانی و گروهی فردی،
 و مشارکتی روابط روی بر بیشتر جدید مشترك محصول توسعه و طراحی در قبلی هایپژوهش همچنین

 (Dyer and Nobeoka, 2000; Lawson et al., 2009) بوده متمرکز شراکت عملکرد بهبود عامل عنوان به آن مدیریت

صلی دلیل و ست و عملکرد موفقیت عدم ا شارکتی روابط در ضعیف مدیریت را شراکت شک  کرده بیان م

 شودمی عملکرد و دانشی تبادل پایین سطح به منجر که (Sivadas and Dwyer, 2000; Tyler, 2001) است

(Samaddar, Nargundkar, and Daley, 2006)سی بنابراین ؛ شریک قابلیت تأثیر برر ساعی ت سهیل برای م  ت
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سعه و طراحی عملکرد صول تو شترك جدید مح سیار م ست مهم ب  ,Frankort, 2016; Martini, Neirotti) ا

and Appio, 2017) . 

 اعتماد، مثال عنوان به) مشوووارکتی روابط هایویژگی تأثیر بر عمده طور به هاپژوهش از دیگر گروهی

 ,Dyer and Hatch, 2006; Krause, Handfield) است بوده متمرکز عملکرد روی بر( مشترك دیدگاه و تعهد

and Tyler, 2007) دهندمی شکل را مشارکتی روابط هایویژگی که مساعی تشریک هایقابلیت حال، این با 

  .(Zhang and Zhu, 2020) است نشده بررسی هنوز

 حد تا دارند نیاز شراکت از مندیبهره و توسعه شروع، برای توانایی چه هاشرکت که سوال این بعالوه،

  .(Wang et al., 2015) است مانده پاسخ بی زیادی

 و هاویژگی دارای که وسوووترهروب مختلفی و فزاینده تهدیدات با ایران اسوووالمی جمهوری دیگر بعد از

 پاسخگویی. است آن بودن پایهفضا و دورایستا تهدیدات این از نوع یک ویژگی. باشدمی مختلفی هایماهیت

 و طراحی. باشوودمی هوافضووایی پیچیده محصوووالت و هافناوری از برخورداری نیازمند تهدیدات نوع این به

سعه ضایی محصوالت تو شتهبین علت به هواف سائل و هاقطعیت عدم و پیچیدگی ای،ر شده بینیپیش م  و ن

 و...  و بازاریابی صنعتی، طراحی تولید، و ساخت هایتیم مانند مختلف طراحی هایتیم از استفاده همچنین

 منابع، کارگیریهب نیازمند...  و افزارنرم الکترونیک، برق، مکانیک، مواد، متخصصان مانند زیادی متخصصین

 نموده تحمیل دفاع بخش بر را زیادی هایهزینه که باشوودمی گرانقیمتی و متنوع هایزیرسوواخت و امکانات

 مانند هاییزیرسوویسووتم توسووعه و طراحی در نهفته فنی دانش طرفی از. اسووت خارج دفاع بخش توان از که

 کاربردهای نظامی، محصووووالت در...  و پیشووورفته مواد پرواز، رایانه پذیر،انعطاف اتصووواالت ها،توربوپمپ

سترده غیرنظامی شیمی، گاز، و نفت صنایع در ایگ شترك این. دارد...  و خودرو پترو  در فنی دانش بودن م

 . نماید ایجاد را مشترك هایهمکاری زمینه تواندمی محصوالت توسعه و طراحی

 هوافضای صنعت هوافضایی، محصوالت توسعه و طراحی بودن برهزینه و فنی دانش اشتراك به توجه با

 جهت مشارکتی الگوهای از استفاده سمت به محصوالت زایدرون اکتساب الگوی کنار در است ناگزیر کشور

 .نماید حرکت محصول اکتساب ریسک توزیع و فنی دانش تبادل

 به نیاز بدون دفاعی هایقابلیت افزایش بر مبنی (العالی مدظله)قوا کل معظم فرماندهی یداتأکت همچنین

 کشووور هایتوانمندی از اسووتفاده و ملی بخش به دفاع بخش فناورانه هایقابلیت انتقال و جدید مالی منابع

 افزوده یملّ و دفاعی بخش بین مساعی تشریک ضرورت بر دفاعی هایفناوری توسعه در هادانشگاه بخصوص

 .است

 کار دستور در را «بزرگ شبکه وووو کوچک هسته» الگوی دهه یک از بیش دفاعی صنعت اساس این بر

 از حمایت صوووندوق» مانند مختلفی هایحل راه همکاران، شوووبکه معماری الگوی هارائ با و داده قرار خود

 طراحی در مشارکتی رویکرد ولیکن ؛است نموده اجرا را «فناوری توسعه در راهبردی شراکت» و «تحقیقات

 توسووعه و طراحی فرایند و شووراکت فرایند زمانیهم در نهفته هایپیچیدگی علت به محصووول توسووعه و

 خصوووص در متعددی مطالعات اخیر هایسووال در طرفی از. باشوودمی تریجدی توجه نیازمند محصووول
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 ؛1394 همکاران، و شوووفقت: به کنید نگاه) شوووده انجام باز نوآوری و فناورانه هایتیقابل توسوووعه چگونگی

سی ؛1394 همکاران، و وزیری سروپور ؛1390 همکاران، و الیا  هاپژوهش این ولیکن ،(1390 همکاران، و خ

 توسووعه و طراحی در عملیاتی و فنی هایتیقابل گیریشووکل نحوه و همکاری الگوهای روی بر عمده طوربه

 و شووراکت برای نیاز مورد هایقابلیت روی بر پژوهشووی و داشووته تمرکز همکاری بر مؤثر عوامل و محصووول

 :پژوهش این اصلی مسئله لذا ؛است نشده انجام مشترك عملکرد بر آن اثر همچنین و آن ابعاد

 محصول توسعه و طراحی عملکرد بر آنها تأثیر میزان بررسی و مساعی تشریک قابلیت ابعاد شناسایی

 کار دستور در کلیدی راهبرد یک عنوان به مساعی تشریک چه اگر دیگر عبارت به. باشدمی مشترك جدید

ضایی صنایع شور هواف شریک هایقابلیت شناخت ولیکن ،دارد قرار ک ساعی ت  تأثیر همچنین و آن ابعاد و م

سعه و طراحی عملکرد بر هاقابلیت این صول تو شترك مح سئله یک م سی م سا سیر در ا  و بوده شراکت م

 از درسووتی ارزیابی و شووناخت صووورت در هوافضووایی محصوووالت توسووعه و طراحی در همکار هایشوورکت

شارکتی هایتوانایی شان و خود م صمیم گذاریسرمایه و هزینه هرگونه از قبل توانندمی شرکای سبی ت  منا

 .بگیرند شراکت به ورود برای

 :دهدمی پاسخنیز  زیر سواالت به همچنین مطالعه این

 کدامند؟ آن ابعاد و مساعی تشریک هایقابلیت( الف

 گذارند؟می تأثیر مشترك محصول توسعه و طراحی عملکرد بر چگونه هاقابلیت این( ب

 صنعت خبرگان با مصاحبه و مرتبط هایپژوهش پیشینه مرور با فوق االتؤس به پاسخ برای پژوهش این

 یرابطه سپس و استخراج را مساعی تشریک قابلیت ابعاد اندداشته مشارکتی کار تجربه که کشور هوافضایی

 و تجریه سواختاری معادالت سوازیمدل طریق از را مشوترك محصوول توسوعه و طراحی عملکرد و آنها بین

 .است کرده مطرح آینده برای مطالعاتی و مدیریتی پیشنهاد تعدادی پایان در و نموده تحلیل

 قابلیت مفهوم به مربوط ادبیات در آن اصووولی نوآوری. دارد نوآوری چندین مطالعه این کلی، طوربه

 برای مسوواعی تشووریک قابلیت تبیین جهت تردقیق نظری چارچوب یک ایجاد طریق از مسوواعی تشووریک

 کسب و خود کار و کسب مدیریت در هاشرکت به کمک و شراکت عملکرد و نتایج بر آن اثر تحلیل و تجزیه

 هیچ هنوز ای،رابطه دیدگاه و پویا قابلیت دیدگاه منظر از همچنین. اسوووت کارکردن هم با در موفقیت

صی نظری چارچوب شریک قابلیت برای واحدی سازیمفهوم و تعریف گیریشکل برای خا  وجود مساعی ت

. دهدمی هارائ آن ابعاد تعریف برای مفهومی چارچوب یک پژوهش این لذا ؛(Zhang and Zhu, 2020) ندارد

 مدیریت سووکوی» طرح مانند دفاعی صوونعت در شووده ارائه هایطرح عمده اینکه به توجه با دیگر طرف از

 نحوه و روابط تنظیم و همکاری الگوی روی بر «لشووگری – کشوووری افزاییهم» طرح یا «فناوری یکپارچه

 کردن کارهم با و شوووراکت برای نیاز مورد هایقابلیت روی بر مطالعه این ،شوووده متمرکز همکاری مدیریت

 .باشد پژوهش این نوآوری از دیگر جنبه یک تواندمی موضوع این لذا ؛دارد تمرکز
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 يارابطه یدگاهو د یاپو یتقابل یدگاهد -2-1

 نیب تشووریک مسوواعی قابلیت ریتفسوو یبرا ایپو قابلیت دگاهیتوان از دیدهد که مینشووان م مطالعات

 نشیمطالعات ب نیاگرچه ا. (Rothaermel and Deeds, 2006; Allred et al., 2011) اسوووتفاده کرد هابنگاه

 یچارچوب نظر چیاند، اما هنوز هکرده جادیا یمشوووارکت تیقابلهای لفهؤمو  فیدر مورد تعر یارزشووومند

 یهاپژوهش. (Zhang and Zhu, 2020) واحد وجود ندارد یسووازمفهومو  فیتعر یریگشووکل یبرا یخاصوو

سعه و  ریاخ شارکت تأثیرتو س شنهادیپ ایپو یهاییاز انواع توانا یکیعنوان را به م  ,.Allred et al) تکرده ا

2011; Rothaermel and Deeds, 2006)  یرا برا یو خارج یدهد منابع داخلیشووورکت اجازه میک که به 

حال تغییر  ییپاسوووخگو ندیو پ 2کسوووب، 1دركدر محیط در  ند 3یکرب Helfat and Peteraf, 2015 ;) ک

Hodgkinson and Healey, 2011; Teece, 2007) . 

 یر همکاره یریتشرکت در مد یک ییعنوان تواناتشریک مساعی به یتقابل یا،پو یتقابل یدگاهنظر د از

سا شنا سازگار یجادا یی،با  شارکت یو   ;Lambe, Spekman, and Hunt, 2002)شود یم یفآن تعر یهام

Schreiner, Kale, and Corsten, 2009; Sivadas and Dwyer, 2000; Tyler, 2001)طور به یاپو ییتوانا یدگاه. د

 یتقابل یقاز طر یرقابت یتآوردن اشوکال نوآورانه مزدسوت به یشورکت برا یندهایافر یرتفسو یبرا عمولم

 ;Helfat and Peteraf, 2015) رودیکار مطور همزمان بهها بهیتمجدد منابع و قابل یکربندیدرك، کسب و پ

Hodgkinson and Healey, 2011; Teece, 2007) . 

پویش محیطی و نظارت بر  و بازار را با یفناور یدجد یهاتا فرصت خواهدیها مدرك از شرکت قابلیت

 یشافزا عملکرد خود را ،شرکا ینآن ب یگذاراشتراك یقطرو از  (Teece, 2007)و شکل دهند  ییآن شناسا

 دهند. 

سب، توانا قابلیت صتشرکت ییک ستفاده از فر شده با ا یهاها را در ا راهبردهای  یتو تقو یجاددرك 

سب مانند اتحاد راهبردی افزا  یقز طرتا ا (Teece, 2007; Hodgkinson and Healey, 2011) دهدیم یشمنا

 .یندراهم نماعملکرد را ف یشافزا ینهزم ،یفها و وظااهداف، نقش یینمشترك و تع یزیربرنامه

ساختارهایها را قادر مشرکت ،مجدد یکربندیپ  ضات و  یقز طراخود را  یسازد تا منابع و  حل تعار

موجود در  یهارزش فرصووتدهند تا از ا ییرنموده و تغ یفطور مداوم باز تعرعملکرد به یابیها و ارزمسووئله

 . (Hodgkinson and Healey, 2011) یندفناورانه به نحو مطلوب استفاده نما هاییطبازار و مح

 دگاهی. دکندیاستفاده م هایسازمطالعات و مدل یلتکم یبرا یارابطه یدگاهاز د ینهمچن این پژوهش

 هاییتاز مز یها منبع مهمشوورکت ینو منحصوور به فرد ب یژهآن اسووت که روابط و یانگرشوورکت ب یارابطه

                                                      
1 Sense 

2 Seize 

3 Reconfigure 
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که به طور مشترك  ایالعادهفوق یسودها»به عنوان  ی،ا. منافع رابطه(Dyer and Singh, 1998)است  یرقابت

 یفتعر« کنند یدتوانند جدا از هم تولیها نماز شوورکت یک یچو ه شووودیحاصوول م یارابطه مبادله کیدر 

 یدها تولشرکت یژهو هایییدانش و توانا ها،ییاز دارا یبیترک یق، که از طر(Dyer and Singh, 1998)اند شده

 یلدانش و اقدامات هماهنگ را تسه یراز ذخا یبیند که ترککنیتعامل م یاگونهها بهشرکت ی. وقتشوندیم

 باشد. یرقابت یتتواند منبع مزیم یبیمنابع ترک ییافزاکند، اثر همیم

با  یدو توسعه محصول جد یمانند طراح تریچیدهحل مسائل پ یها براکه شرکت یحال، هنگام ینا با

 ینب تریها و تعامالت اجتماعی غنشرکت ینتر بها و مشارکت فعالقابلیت یازمندامر ن ینا ،کنندیهم کار م

 یقاز طر توانندیکه م ییها. شرکت(Dyer and Singh, 1998) است یسازمان ینو ب یدرون سازمان یهاشبکه

 یشتریب یتاحتماالً موفق د،یرنداشته و آن را به کار گ یدسترس یطراح یبه دانش فن هایییهمکار ینچن

 .(Zacharia, Nix, and Lusch, 2011)کسب خواهند کرد 

آن  و سپس تأثیر شدههای قابلیت تشریک مساعی شناسایی لفهؤموارد ابتدا م ینادامه با توجه به ا در

 .شودتوسعه محصول مشترك ارزیابی می بر روی عملکرد طراحی و

 یمساع یکتشر یفرهنگ هايیتقابل -2-2

شریک ساع ت ستگآن،  ست و دوام بلند مدتگراراهبرد رابطه یک ی،م سان یطبه مح یب  با»دارد که  یان

ست «هم کارکردن شده ا سه یک. فرهنگ ، دارددر آن تجربه  صلیلعامل ت صر  یکی یحت یا یکننده ا از عنا

بگذارد  تأثیرعملکرد  یو بر رو یدهو شکست رابطه گرد یتمنجر به موفق تواندیشراکت است که م یضرور

(Friedli, Kurr, and Camp, 2006)نار  یرا، ز کارکردن در ک کدتحقق  نگ یابدر غ یگری ند  ییهافره مان

شتراك شتراكدانش و مهارت یگذارا سکر یگذار، ا  ی،اعتماد، تعهد، وفادار یادگیری،و پاداش، نگرش  های

 . (Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; Barratt, 2004)سخت و دشوار است  ی،باز بودن و گشودگ

 یهای مختلفی را برالمس اسووت. این فرهنگ فرصووت یرقابلطور ذاتی غبه یمسوواع یکتشوور فرهنگ

درسووتی هب یمشووارکت هاییتفعال یهکند تا کلیرا فراهم م یطیداده و مح یشبهتر افزا یرقابت یایمزا یجادا

 .(Min et al., 2005)انجام شوند 

شگران ستقل پژوه شریک شراکت وجود ندارد و قابلیت یدر روند اجرا یمعتقدند هیچ قابلیت م های ت

ساعی بر روی یکدیگر تأثیر صوص قابلیت ؛گذارندمی م ساعی دبخ شریک م های قابلیت یگرهای فرهنگی ت

 Kumar and) دهدیقرار م تأثیرتحت  یطور قابل توجهشووراکت را به یجتشووریک مسوواعی و بخصوووص نتا

Banerjee, 2012; H. Singh, Garg, and Sachdeva, 2018). 

تفکر،  یوهدر یک کار مشترك مانند طراحی و توسعه محصول جدید، فرهنگ، شتوان گفت می بنابراین

 هایتفعال یرسا یاجرا یبرا یهپا یخاطر پروتکل ینو به هم کندیها و افراد را منعکس مشرکتتعامل و رفتار 

 .(Kumar and Banerjee, 2012) کندیم یلتبد یتواقع یکفراهم نموده و شراکت را به 

 ست.هالیتی در موضوع شراکت بین شرکتقاب یهالفهؤاز م یکیاین اساس فرهنگ تشریک مساعی،  بر 

 شود،یم یلتشک یمشارکت یتفعال یکاعضا در  یردرك سا یوهرفتار فرد و ش ها واز نگرش یفرهنگ مشارکت
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نوع  ینها اشوورکتو  راد. افیدنما یجادسووازنده ا یطمح یک تواندیکه م شووودیحاصوول م یفرهنگ یجهدر نت

 یزان. موضوعات فرهنگی مانند مکنندیها تجربه مافراد و گروه یهایژگیها و ومشخصه بر یفرهنگ را مبتن

 یگذارو به اشووتراك یادگیری،ها، نگرش دانش و مهارت یگذار( و ارتباطات، اشووتراكیبازبودن )گشووودگ

قوت روابط موجب اعتماد، تعهد  یزانقوت روابط اسوووت. م یزانبر م یها مبتنو پاداش هایسوووکمتقابل ر

(Ellinger, 2000; Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010) یو وفادار (Hadaya and Cassivi, 2007) شود. یم

شو یدههنگ پاداشفر شند  ،بهبود عملکرد یکند تا برایم یقشرکا را ت شته با شارکت فعال دا  ,Vieira)م

Yoshizaki, and Ho, 2009)بخشوود یدر شوورکا را بهبود م یمسوواع یکاعتماد، تشوور ین. همچن(Fawcett, 

Magnan, and Ogden, 2007)ها را افزوده و مهارتارزش ،عملکرد یک،به دانش شووور یادگیری یها. نگرش

 . (Loermans, 2002) بخشدیبهبود م

 ,Vieira) شووودیم یجادا مؤثر یرابطه تجار یکعملکرد به انتظار با گذشووت زمان در  یقاز طر اعتماد

Yoshizaki, and Ho, 2009; Parung and Bititci, 2008) . 

ست. وفادار وفاداری شرکا صر مهم بقا و بهبود  دارد  ینقش مهم ،بهتر یهمکار یطمح یجادا یبرا یعن

(Squire et al., 2009; Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; Hadaya and Cassivi, 2007). 

صادقانه اختصاص دهند. یمتعهد هستند که انرژ یتوق شرکا صورت ، پول و وقت خود را   یکدر این 

 یو این رابطه (Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010)شوووود یم یجادمتعهد ا یشووورکا بینرابطه خوب 

 .(Vieira, Yoshizaki, and Ho, 2009; Parung and Bititci, 2008)است  یدروابط متقابل مف یبرا ،متعهدانه

 یتمانند قابل یگرید هاییتتشوووریک مسووواعی مناسوووب همچنین موجب گسوووترش قابل فرهنگ

عملکرد مشووترك  یریگله و اندازهئمسووحل یتمشووترك و قابل یزیربرنامه یتمنابع، قابل یگذاراشووتراك

 . (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017) شودیم

 توان گفت:یم بنابراین

و توسعه محصول مشترك  یعملکرد طراح یبر رو یمساع یکهای فرهنگی تشرتی: قابلH1a فرضیه

 دارد. تأثیر

 دارد. تأثیرمنابع  یگذاراشتراك یتقابل یبر رو یمساع یکهای فرهنگی تشرتیقابل :H1b فرضیه

عملکرد  یریگله و اندازهئمسووحل یتقابل یبر رو یمسوواع یکهای فرهنگی تشوورتی: قابلH1c فرضوویه

 دارد. تأثیرمشترك 

 دارد. تأثیرمشترك  یزیربرنامه یتقابل یبر رو یمساع یکهای فرهنگی تشرتی: قابلH1d فرضیه

ضیه شرتی: قابلH1e فر ساع یکهای فرهنگی ت شترك به  یبر عملکرد طراح یم صول م سعه مح و تو

 دارد. تأثیرمشترك  یزیربرنامه یتواسطه قابل

ضیه شرتی: قابلH1f فر ساع یکهای فرهنگی ت شترك به  یبر عملکرد طراح یم صول م سعه مح و تو

 دارد. تأثیرمنابع  یگذاربه اشتراك یتواسطه قابل
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ضیه شرتی: قابلH1g فر ساع یکهای فرهنگی ت شترك به  یبر عملکرد طراح یم صول م سعه مح و تو

 دارد. تأثیرعملکرد مشترك  یریله و اندازه گئمسحل یتواسطه قابل

 مشترک یزيربرنامه یتقابل -2-3

مشووترك  یزیربرنامه یتاز ابعاد مهم یک کار مشووارکتی اسووت. قابل یکیمشووترك  یزیربرنامه یتقابل 

س ییتوانا ست یشه راه براقن یمتر شترك م یابید شدیبه اهداف م ، (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018) با

سطه آن احتماالت آت سئول یفو وظا یکه به وا شارکت هایتو م  Heide and)شده  بینییشپ یدر روابط م

John, 1992) شوووودیم یانبه سووومت هدف ب هایتفعال یهکل یتو هدا هایو نحوه هماهنگ (Le Meunier-

FitzHugh and Piercy, 2007). 

جهت نحوه  گیرییمتصوم هایقواعد و چارچوبها در سواخت مشوترك به شورکت یزیربرنامه قابلیت

دسووت آنها را به هم کار کردنبا یقتا از طر کند،یهای محیطی و فناورانه کمک متعامالت و کسووب فرصووت

ط با قابلیت ادراك را مرتب هاییتفعال تواندیاقدامی م ین. چن(Claro, Hagelaar, and Omta, 2003)آورند 

 . (Foerstl et al., 2013) ندک یلتکم
شتراك ژانگ و همکاران سطوح و قوت باالتر روابط و ا شرکا یگذارمعتقدند  الزم جهت  یزهانگ ،اطالعات به 

. (Zhang, Yu, and Liu, 2008 ) دهدیمشترك را م یزیرهایی مانند برنامهو توسعه قابلیت هایدگاهد یگذاراشتراك

منتج  یسوووازمان یادگیریاز  یمشوووترك به سوووطح بزرگتر یزیربرنامه یتکنند قابلبیان می دنگ و زاکل

دانش  یع. توز(Deng and Tsacle, 2003) شووودیدانش نگاه م یعتوز یندعنوان فرابه آن به کهییجا گردد،یم

. ددر آن وجود دار یفرد یناز تعامل ب یسوووطح بزرگتر یراز دهدیمشوووترك ر  م یزیردر برنامه یشوووترب

 .بخشدیرا بهبود م یمشترك، روابط مشارکت یزیربرنامه یتقابل ین،بنابرا

لذا  ؛با هم کارکردن اسووت یقاز طر یرقابت یایبه مزا یابیشووراکت، دسووت یتوجه به اینکه هدف اصوول با

 یبرا یزیرو توسووعه محصووول و برنامه یطراح یبندها و زمانبرنامه یمشووترك به اجرا یزیربرنامه یتقابل

شتراك کمک  یتقابل ینمثال ا ورطکند. بهیسهم بازار کمک م یشذاری منابع و اطالعات جهت افزاگنحوه ا

صم(Jacobs et al., 2011)مواد  هاییازمندیکند نیم  (Tracey, Lim, and Vonderembse, 2005) یدخر یمات، ت

، توسووعه (Simatupang and Sridharan, 2005) گذارییمتق یاسووتسوو (Min et al., 2005) یبندو بودجه

 یبندیتو اولو (Simatupang and Sridharan, 2005; Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008) یدمحصووول جد

صد  سترش پا یبرا (Min et al., 2005)اهداف و مقا شود. ا یگاهگ شرکت یتقابل ینبازار انجام  که با  ییهابه 

 یادر بازار ) ییراتو تغ یانمشووتر یموقع و مناسووب به تقاضوواهابه ییامکان پاسووخگو کنند،یکدیگر کار می

تباط گذاری منابع ارعملکرد و قابلیت اشوووتراك یجبا نتا یتی. لذا چنین قابلدهدیکسوووب و کار( را م یطمح

 . (Flynn, Huo, and Zhao, 2010)دارد  مثبت

 توان گفت: یم بنابراین

ضیه شترك بر رو یزیربرنامه یت: قابلH3a فر شترك  یعملکرد طراح یم صول م سعه مح  تأثیرو تو

 دارد.
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 دارد.  تأثیرمنابع  یگذاراشتراك یتقابل یمشترك بر رو یزیربرنامه یت: قابلH5a فرضیه

واسووطه و توسوعه محصوول مشوترك به یمشوترك بر عملکرد طراح یزیربرنامه یت: قابلH5b فرضویه

 دارد. تأثیرمنابع  یگذاراشتراك یتقابل

 منابع يگذاراشتراک یتقابل -2-4

شتراك یتقابل  ست از توانا یگذارا ص ییمنابع عبارت ا ستمر تخ شهود  هایییاطالعات و دارا یصم م

ب اهداف یتعق یانتا شووورکا بتوانند در جر یرابطه همکار یک( به یرهها و غسووواختمان ها،ین)مانند ماشووو

شترك از ا ستفاده کنند  ینم  آوردیرا فراهم م نامکا ینا یتقابل ین. ا(Kumar and Banerjee, 2012)منابع ا

شارکت ست  یدارپا یرقابت یتباالتر و مز یهابه بازده یتا رابطه م . (Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010) یابدد

شتراك یتقابل محصوالت،  یانشرکا فراهم نموده و جر یبرا یمشترک یگاهمانند اطالعات، پا یمنابع یگذارا

اطالعات شرکا  یگذاراساس اشتراك ینا . بر(Min et al., 2005) اندازدیشرکا را راه م ینخدمات و بازخورد ب

ها و فرصوووت ،یطادراك شووورکا از مح یشو موجب افزا کندیآگاه م یندهو آ یفعل هاییانرا در مورد جر

 .(Müller and Gaudig, 2011) گرددیموجود م یدهایتهد

 Zhou) دهدیم یشعملکرد را افزا یطور قابل توجهبه یادارک یندهند که چنیژو و بنتون نشوووان م

and Benton Jr, 2007). باشووود  یرانتفاعیو غ یررسووومیمکرر، دو طرفه، غ یدتبادل اطالعات موفق با یک

(Müller and Gaudig, 2011)، نهو هز  ,Droge, Vickery, and Jacobs, 2012; Flynn)را کاهش دهد  های

Huo, and Zhao, 2010)  یبهتر یماتتوانند تصمیاز شرکا م یکسپس، با استفاده از اطالعات مشترك، هر 

 .یرندمواد بگ /یدتول یزیرو برنامه یتظرف یصمحصول، تخصو توسعه  یدر مورد ابعاد طراح

منابع/ اطالعات،  یگذاراشوووتراك یراز گردد،یمنابع منجر به اعتماد و تعهد م یگذاراشوووتراك قابلیت

شان م هستند  یرخواهانهو مقاصد خ هایزهاعتماد نمود و آنها دارای انگ توانیرابطه، م یکه به شرکا دهدین

(Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010)یهااز مؤلفه یکیعنوان به ابعمن یگذاراشوووتراك یتقابل ین،. بنابرا 

شناخته  یدو توسعه محصول مشترك جد یشراکت و ارتقا سطح عملکرد طراح یایتحقق مزا یبرا یاتیح

 .شودیم

مصووارف  یسووازمان برا یمنابع داخل یگذاربه اشووتراك یتمنابع شووامل قابل یگذاراشووتراك قابلیت

ضاهابه ینمأو ت یاتیعمل ش یمانند فناور یانمشتر یموقع تقا  Fawcett, Magnan, and)آالت مرتبط ینو ما

Ogden, 2007; Zacharia, Nix, and Lusch, 2009) یق،بر بازار مانند عال یاطالعات مبتن یگذارو اشووتراك 

 یو بازخوردها ییکاربر نها یهاو خواسووته هایزهفروش، انگ یهاداده یان،مشووتر هاییتو اولو هاییازمندین

و  (Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; P.J. Singh and Power, 2009)مووحصوووووالت و خوودمووات 

اطالعات و  یگذاراشووتراك یت. قابلباشوودیم (Simatupang and Sridharan, 2005) یلتحو هاییبندزمان

 ,Vanpoucke)افتد و تغییرات فناورانه مهم است یدرك آنچه که در محیط اتفاق م یآن برا یلو تحل تجزیه

Vereecke, and Wetzels, 2014)یشو افزا یرقابت یایشووورکا به مزا یدنمنابع و اطالعات امکان رسووو ین. ا 

 . آورندیرا فراهم م یدو توسعه محصول مشترك جد یعملکرد طراح
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 دارد. تأثیرو توسعه محصول مشترك  یعملکرد طراح یمنابع بر رو یگذاراشتراك یت: قابلH2a فرضیه

 عملکرد مشترک یريگو اندازهمسئله حل یتقابل -2-5

 یرند،بگ یاد یکدیگرسووازد تا از یها را قادر معملکرد مشووترك شوورکت یریگله و اندازهئمسووحل قابلیت

صورت لزوم تغ یداخل یندهایفرآ  ینرا بهبود بخشند. ا شراکت ایندهایطور مداوم فردهند و به ییرخود را در 

را به دنبال  هایییتداده و فعال یاط پویمح یکرا در  یجار ایندهایمجدد منابع و فر یکربندیامکان پ یتقابل

دسووت کسووب و کار به ایندهایو مطابقت با فر ییهمسووو یخارج از سووازمان برا یدارد که دانش را از شوورکا

 .(Vanpoucke, Vereecke, and Wetzels, 2014)کند یم یقگذارد و آنها را تلفیآورد، به اشتراك میم

تعارض و اختالف،  یرنظ یمشووکالت کنند،یدر کنار هم کار م یادیز یهاها در جبههکه شوورکت یزمان 

 ,Singh, Garg) .است یازن یمناسب یتمشکالت، به قابل ینحل و فصل ا یخاطر برا یناست. به هم یعیطب

and Sachdeva, 2018)  صول دنبال ک یکاگر هر سعه مح شرکا اهداف خود را در طراحی و تو آنگاه  نند،از 

. (Abreu, Macedo, and Camarinha-Matos, 2009) باشدیسخت و دشوار م یامر یمشارکت یایبه مزا یابیدست

در طراحی،  یشرکا، مسائل فن ینهای بمخالفت یرنظ یمقابله با مشکالت یاهای مشترك به حل حل مسئله

 بنابراین،. کندیمنتظره اشوواره میرو حوادث غ (Lusch and Brown, 1996)تضوواد در کسووب و کار روزمره 

 . (Zaheer, McEvily, and Perrone, 1998) استشراکت مهم  یمسئله مشترك براحل یتقابل

 آیدیمسووئله مشووترك به حسوواب ماز حلو توسووعه محصووول نوعی  یدر طراح شووراکتنظر،  یکدر 

(Whipple and Russell, 2007)  ها و مشخصات همچون ویژگی یمسائل کنندیم یسع یکچند شر یاکه دو

 را حل کنند.  یرهدر زمان درست و غ یفیتو ک یلتحو ینبودن، تضم یبازار، رقابت مسه یشمحصول، افزا

 یشتریب یادگیریدهد. اما حل تعارض کارآمد، یم یشنوع موضوعات اختالفات را افزا ینا یچیدهپ ماهیت

 یشحل تعارض پ یتبنابراین قابل (Loch and Tapper, 2002)بخشد یو رفتار شرکا را بهبود م آوردیبه همراه م

 .(Winston, Dadzie, and Dadzie, 2009; Parung and Bititci, 2008)ضرورت است  یکآمده 

و توسووعه محصووول  یدر طراح یاز همکار مندییتتوسووعه عملکرد، باید رضووا یشوورکا برا همچنین

شترك را مورد ارز  یبرا یضرور یعملکرد، عامل یریگاندازه. (Fan, Feng, and Suo, 2009)قرار دهند  یابیم

عملکرد  تایج. از ن(Slone, 2004) سازدیرا ممکن م مؤثر یمطلوب به حساب آمده و همکار یرفتارها یجترو

؛ (Simatupang and Sridharan, 2005)و بهبود رفتار طراحان اسووتفاده نمود  یاتیعمل یندهایدر فرا توانیم

شرکا امکان م یجنتا سا را شوند یبازنگر یدکه با یدهد موضوعاتیمذکور به   ,Anbanandam) نموده ییشنا

Banwet, and Shankar, 2011) نماینداتخاذ را مناسب  یهاحلها و راهو روش (Zacharia, Nix, and Lusch, 

آنگاه  یرد،مورد توجه قرار نگ یعملکرد مشترك به اندازه کاف یریگو اندازه لهئمسحل یتلذا، اگر قابل ؛(2009

 گذاری منابع و اطالعات سخت و دشوار خواهد بود.و اشتراك یحفظ همکار یا یابیریزی برای دستبرنامه
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و توسووعه  یعملکرد طراح یعملکرد مشووترك بر رو یریگو اندازه لهئمسووحل یت: قابلH4a فرضوویه

 دارد. تأثیرمحصول مشترك 

 دارد. تأثیرمشترك  یزیربرنامه یتعملکرد مشترك بر قابل یریگو اندازه لهئمسحل یت: قابلH6a فرضیه

 دارد. تأثیرمنابع  یگذاراشتراك یتعملکرد مشترك بر قابل یریگو اندازه لهئمسحل یت: قابلH6b فرضیه

ضیه سحل یت: قابلH6c فر شترك بر عملکرد طراح یریگو اندازه لهئم صول  یعملکرد م سعه مح و تو

 دارد. تأثیرمنابع  یبه اشتراك گذار یتمشترك به واسطه قابل

ضیه سحل یت: قابلH6d فر شترك بر عملک یریگو اندازه لهئم صول  یرد طراحعملکرد م سعه مح و تو

 دارد. تأثیرمشترك  یزیربرنامه یتمشترك به واسطه قابل

 یدو توسعه محصول مشترک جد یعملکرد طراح -2-6

شترك جد یطراح عملکرد سعه محصول م سرعت یم یریگاندازه یدر ابعاد مختلف یدو تو شود که از 

عنوان ابعاد به یطور کلابعاد به ینها( متفاوت اسووت. او سووازمان هایم)ت یطراح یشوورکا یتدر بازار تا رضووا

  .(Sarin and Mahajan, 2001)شود یم یبندطبقه یو خارج یعملکرد داخل

 ,Brayfield and Rothe, 1951; Pinto) «یطراح یشورکا مندییترضوا» :شوامل یعملکرد داخل ابعاد

Pinto, and Prescott, 1993) شمند و مثمر ثمر ارز یزانجهت م یاریعنوان معبه سازمان /یمشدن ت یابیارز

عنوان به (Ancona and Caldwell, 1992) «شوووده یبندعملکرد خود رتبه»مشوووترك و  هدر ارتباط با پروژ

 .باشدیم یگرسازمان د/یمبا ت یسهسازمان از عملکردشان در مقا/یمت یاز درك اعضا یاریمع

عنوان به (Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) «به بازار یهسرعت ارا» :شامل یعملکرد خارج ابعاد

 Ancona and Caldwell) «یسوطح نوآور»سوازمان، /یممحصوول توسوط ت یداز سورعت تول ی،زمان یاریمع

1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) بودن محصووول در دسووت  یداز درجه جد یاریعنوان معبه

 Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and) «یزیرو بودجه ریزینامهبه بر یبندیپا» ید،تول

Ruekert, 1995) شووده اقدام نموده و در چارچوب بودجه خود  یزیردر مهلت برنامه یمکه ت یاریعنوان معبه

 یریگاز اندازه یاریعنوان معبه (Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) «محصوووول یفیتک»مانده،  یباق

 /یمکه توسووط ت یفیتکنترل ک یو مطابقت با اسووتانداردها یمحصووول به مشووتر حویلیارزش ت یزانم یکل

شد محصول از نحوه ر یاریعنوان معبه (Meyer, 1994) «عملکرد بازار»شده است و  یینآن تع یسازمان برا

 .باشدیدر بازار، نسبت به انتظارات م یافتهتوسعه

 شناسیروش -3

شی و از نوع  صیفی ووووو پیمای ضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اجراء تو پژوهش حا

ستگی  ستهمب شینه تحقیق از روش کتابخانه. بها سی کتابمنظور تدوین مبانی نظری و پی شامل برر ها، ای 

شنامههای علمی مختلف و به منظور گردآوری دادهها و پایگاهمقاله س ضیات، از پر سی فر با  های پژوهش و برر
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شتمل بر گزینه 5مقیاس طیف لیکرت  ست که م شده ا ستفاده  شریک های فرهنگقابلیت»متغیر  5ای ا ی ت

ریزی قابلیت برنامه»، «مسئله و ارزیابی عملکرد مشتركقابلیت حل»، «گذاری منابعقابلیت اشتراك»، «مساعی

 باشد. بعد می 18و « عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك»و « مشترك

باشد تی میتوسعه محصوال طراحی و شرکت 11جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و طراحان 

ها، افرادی به عنوان نمونه عالیت دارند. از میان مدیران و طراحان این شوورکتفهای هوافضووایی در بخش که

زم و کافی سال سابقه کاری در شرکت مورد نظر بوده و بینش ال 10پژوهش انتخاب شدند که حداقل دارای 

اند. پس از کرده تجربه یندهای آن داشووتند و فرایند مشووارکت رااها و فررا نسووبت به شوورکت خود و رویه

نفر توزیع گردید و پس از تکمیل و  180میان  هاطراحی و تدوین پرسووشوونامه پژوهش، این پرسووشوونامه

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  170بازگشت، 

ت بدسووت آمده اسوواز فرمول زیر  آنواریانس و حجم جامعه حجم نمونه با توجه به مشووخص نبودن 

 (:1397 ،حبیبی)

 
 و 5 مقدار ترینبزرگ اسوووت، شوووده اسوووتفاده درجه 5 لیکرت طیف با پرسوووشووونامه چون همچنین

نه انحراف معیار است. این مقدار بیشی است. 0.66بنابراین انحراف معیار آن  ؛بود خواهد 1 مقدار ترینکوچک

 :حجم نمونه برابر است با 0.01و دقت برآورد  % 95اطمینان با  سطح ینهمچن
=1.96, ε = 0.01, σ = 0.66 => n = 170α /2 Z 

ساختاریهای پژوهش از مدلمنظور بررسی فرضیهبه  2مبتنی بر حداقل مربعات جزئی 1سازی معادالت 

سووازی معادالت اسووتفاده شووده اسووت. این روش یکی از رویکردهای نسوول دوم مدل Smartplsافزار و نرم

محور هستند از مقابل رویکردهای ساختاری نسل اول که کواریانسساختاری بر مبنای واریانس بوده که در 

، عدم نیاز به حجم باالی PLSرکاربرد بودن روش دالیل پُ ترینپذیری باالتری برخوردارند. از مهمانعطاف

سیت به توزیع داده سا شد )ها مینمونه و عدم ح سنبا سفو  ینمح های در حالی که روش (،1393 ،یدانیا

N)تعداد نمونه باال  نسوول اول به > های معادالت سوواختاری احتیاج مبرم برای اجرای صووحیح مدل (200

ندك داشوووتند. پژوهش با حجم نمونه ا N)های  < ئه  (200 جاد مشوووکالت عدم همگرایی و ارا باعث ای

باشند، در حالی های نسل اول میسازی معادالت ساختاری با استفاده از روشهای نامناسب در مدلحلراه

 خورد.پژوهشگر به چنین مشکالتی بر نمی PLSکه در روش 

 مدل مفهومی پژوهش -3-1

شینه تجربی پژوهش، مدل مفهومی پژوهش در قالب  شتوانه نظری و بررسی پی ساس پ ضیه فر 16بر ا

 ( ارائه گردیده است.1در شکل )

                                                      
1 Structural Equation Modeling (SEM) 

2 Partial Least Squares (PLS) 
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 : مدل مفهومی پژوهش )پژوهشگران ساخته(1شکل 

 روایی و پایایی پرسشنامه -3-2

ست. در بخش بررسی روایی  شده ا ستفاده  سازه ا سنجش روایی، از دو روش روایی محتوا و  به منظور 

مورد . ساختار پرسشنامه از ادبیات گرفته شده یا اندکی اصالح شده است طور مستقیمبهبیشتر موارد محتوا، 

ست( 1)جدول ر دستفاده ا شده ا شنامه در اختیار . ارائه  س صان و خبرگان  20همچنین پر ص تن از متخ

شد و از آنان در های همکاریحوزه صول جدید قرار داده  سعه مح سازمانی، قابلیت و طراحی و تو های بین 

شان با هر یک از گویه صوص موافقت و مخالفت صوص ها و توانایی این گویهخ ارزیابی هدف مربوطه ها در خ

صوری و  صورت پذیرفت و در نهایت روایی  شنامه  س صالحات در پر شد و با نظرات آنها برخی ا نظرخواهی 

 محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
 : ساختار پرسشنامه مورد استفاده1جدول 

 مرجع ابعاد متغیرها

های قابلیت
 فرهنگی

 (Barratt, 2004) و ارتباطات باز بودن

 (Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008; Doukidis et al., 2007) و پاداش ریسکمتقابل  میتقس

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012)  یسازمان یریادگی

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012)  اعتماد

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012) یوفادار

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012) تعهد

  تیقابل

 یذارگ اشتراك
 منابع

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012) آالتنیو ماش یفناور

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012)  اطالعات

 (Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012) محصول و خدمات بازخورد

  تیقابل
حل مسئله 

 یابیو ارز
عملکرد 
 مشترك

 حل تعارض
)Kumar et al., 2017; Kumar and Banerjee, 2012; Parung and Bititci, 2008; 

Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007( 

 اندازه گیری سهم شرکا
)Kumar et al., 2017; Kumar and Banerjee, 2012; Zacharia, Nix, and 

Lusch, 2009; Parung and Bititci, 2008( 

 تعیین پاداش و اقدام اصالحی
)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017; Kumar and 

Banerjee, 2012; Daugherty et al., 2006; Min et al., 2005( 
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 مرجع ابعاد متغیرها

 تیقابل
 یزیربرنامه

 مشترك

 بندی اهدافاولویت
)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017; Kumar and 

Banerjee, 2012; Min et al., 2005( 

  بندیبودجه
)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017; Kumar and 

Banerjee, 2012; Min et al., 2005( 

 گذاریقیمت
)Simatupang and Sridharan, 2004; Kumar and Banerjee, 2012; Singh, 

Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017( 

 و خرید ریزی موادبرنامه
)Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008; Kumar and Banerjee, 2012; Singh, 

Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017( 

عملکرد 
و  یطراح

توسعه 
محصول 
 مشترك

  :ابعاد عملکرد داخلی

 (Brayfield and Rothe, 1951; Pinto, Pinto, and Prescott, 1993) شرکای طراحی مندیتیرضا -

 (Ancona and Caldwell, 1992) شدهبندی رتبه عملکرد خود -

  ابعاد عملکرد خارجی:

 (Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) بازارارائه به سرعت  -
 (Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) یسطح نوآور -
 (Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) بودجهبه برنامه و  یبندیپا -
 (Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995) محصول تیفیک -
 (Meyer, 1994) عملکرد بازار -

 هایافته -4

 یريگبرازش مدل اندازه -4-1

 یی( و رواCR) یبیترک یاییکرونبا ، پا یآلفا یارهایاز مع یری،گبرازش مدل اندازه یمنظور بررسوووبه

 یآلفا یارکه مع یی( بهره برده شووده اسووت. از آنجاAVEاسووتخراج شووده( ) یانسوار یانگینم یارهمگرا )مع

 یرا نسووبت به آلفا یترر مدرنیامع PLS، روش سووتهاسووازه یاییپا یینتع یبرا یسوونت یارمع یککرونبا  

پا نام  به  با   کار مCR) یبیترک یاییکرون به  نده میان( بAVEهمگرا ) یی. روابردی(   یانسوار یانگینکن

 یهمبستگ یزانم یارمع ینا یگرعبارت دباشد. بهیخود م یهاهر سازه با شاخص یناشتراك گذاشته شده ب

شاخص یک شان م یهاسازه با  شانبا یردهد که مقادیخود را ن شتردهنده برازش بالتر آن ن شندیم ی . با

و  یبیترک یاییپا یرا برا 0.7 یاسووتاندارد باال یکرونبا ، نونال یآلفا یرا برا 0.7 یکرونبا ، اسووتاندارد باال

ستاندارد باال  یاییو پا ییروا یحاصل از بررس یجاند. نتانموده یانهمگرا ب ییروا یرا برا 0.5 یفورنل و الکر ا

 است. ارائه شده (2)آنها در جدول  یرو مقاد یریگمدل اندازه
 

 یریگاندازه یها( مدلAVE) یی( و رواCR کرونبا  و ی)آلفا یاییپا یر: مقاد2جدول 

 نتیجه (AVE)روایی همگرایی  (CRپایایی ترکیبی ) آلفای کرونبا  متغیرهای پنهان )مکنون(

 قابل قبول 0.753 0.863 0.835 یمساع کیفرهنگ تشرقابلیت 

 قابل قبول 0.825 0.886 0.765 منابع یگذاراشتراك تیقابل
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 نتیجه (AVE)روایی همگرایی  (CRپایایی ترکیبی ) آلفای کرونبا  متغیرهای پنهان )مکنون(

 قابل قبول 0.811 0.806 0.778 عملکرد مشترك یابیمسئله و ارزحل تیقابل

 قابل قبول 0.750 0.885 0.753 مشترك یزیربرنامه تیقابل

 قابل قبول 0.826 0.849 0.827 و توسعه محصول مشترك یعملکرد طراح

باشوود. می 0.5دسووت آمده برای روایی همگرا تمام متغیرهای مکنون پژوهش، بیشووتر از مقدار هنتایج ب

ضعیت مطلوبی برخوردار میهای اندازهبنابراین روایی همگرای مدل شند. همچنین نتایج پایایی گیری از و با

شان می2برای تک تک متغیرها در جدول ) شتر از مق( ن بوده و گویای پایایی  0.7دار دهد که این مقادیر بی

گیری های اندازهتوان بیان نمود که مدل( می2دسووت آمده از جدول )همطلوب ابزار اسووت. بر اسوواس نتایج ب

 از برازش مطلوبی برخوردارند. 1های بیرونیپژوهش یا همان مدل

 برازش مدل ساختاري -4-2

توان به گردد. با استفاده از این مدل میارزیابی می پژوهشپس از تأیید روایی و پایایی، مدل ساختاری 

 R2استفاده شده است.  Q2و R2های پژوهش پرداخت. در بخش مدل ساختاری از معیارهای بررسی فرضیه

به عنوان مقادیر  0.67 و 0.33، 0.19زا بر یک متغیر درونزا اسووت و سووه مقدار یک متغیر برون تأثیربیانگر 

سازه R2شوند. رای آن درنظر گرفته میضعیف، متوسط و قوی ب مدل )متغیرهای  2زایهای درونتنها برای 

سته( محاسبه می سازهپنهان واب در  R2باشد. نتایج مقادیر های برونزا مقدار آن برابر با صفر میشود و برای 

بینی شقدرت پی Q2نماید. همچنین مقدار جدول ذیل، مناسووب بودن برازش مدل سوواختاری را تأیید می

شخص می سازهمدل را م صورتی که مقدار آن در مورد یک  سه مقدار ی درونکند و در  و  0.15، 0.02زا 

شان از قدرت پیش 0.35 شد، به ترتیب ن سازهبا سازه یا  سط و قوی  ضعیف، متو های مریوط به آن را بینی 

نشوووان از قدرت قوی مدل برای (، 3زا در جدول )ی درونبرای هر چهار سوووازه Q2دارد. با توجه به مقادیر

 یزیربرنامه تیقابل، عملکرد مشووترك یابیمسووئله و ارزحل تیقابل، منابع یگذاراشووتراك تیقابلمتغیرهای 

شترك شترك یعملکرد طراحو  م صول م سعه مح ساختاری  و تو سب مدل  دارد و در مجموع برازش منا

 گردد.پژوهش نیز تأیید می
 𝐐𝟐و  𝐑𝟐: مقادیر 3جدول 

R2 زامتغیر درون > 0.33 Q2 > 0.35 

 0.504 0.787 منابع یگذاراشتراك تیقابل

 0.518 0.674 عملکرد مشترك یابیمسئله و ارزحل تیقابل

 0.591 0.793 مشترك یزیربرنامه تیقابل

 0.659 0.686 و توسعه محصول مشترك یعملکرد طراح

                                                      
1 Outer Model 

2 Endogenous 
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 برازش مدل کلی -4-3

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

سی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهدر یک مدل کامل می ساختاری را شود. برای برر گیری و 

ستفاده می GOFنماید، از معیار کنترل می صفر و یک میا شد.شود که مقدار آن بین   GOFبرای معیار  با

شده. مقدار بهبه 0.36و  0.25، 0.01سه مقدار  سط و قوی معرفی  ضعیف، متو ست آمده عنوان مقادیر  د

 باشد.دهنده برازش کلی قوی مدل میباشد که نشانمی 0.624در این پژوهش برابر با  GOFبرای معیار 

 هاآزمون فرضیه -4-4

ساختاری و مدل کلی که در بخش قبل بیان گردیدند، در  گیری،های اندازهپس از بررسی برازش مدل

ضیه سی و آزمون فر شکل )این بخش به برر ست.  شده ا ضرایب 3( و )2های پژوهش پرداخته  ( به ترتیب 

دهند. ضرایب مسیر برای تعیین سهم هریک ( را نشان میt-valueمسیر و مدل تحقیق در حالت معناداری )

یا ضووریب R2گیرد. همچنین ن واریانس متغیر مالك مورد اسووتفاده قرار میبین در تبییاز متغیرهای پیش

شان می سته تحت تعیین ن ستقل بوده و باقی تغییرات  تأثیردهد که چه میزان از تغییرات متغیر واب متغیر م

توان بر درصد می 95متغیر وابسته به سایر عوامل بستگی دارد. در حالت معناداری مدل، در سطح اطمینان 

در خصوص معناداری ضرایب مسیرها تصمیم گیری نمود. چنانچه مقدار این آماره بزرگتر از  tاساس مقادیر 

 باشد.صورت مسیر معنادار نمیاین باشد، مسیر مربوطه معنادار بوده و در غیر -1.96+ و یا کوچکتر از 1.96

 
 (𝐑𝟐مقادیر. مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد )ضرایب مسیر و 2شکل 
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 (t-value. مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری )3شکل 

شکل )همان شاهده می2طور که در  سیرها میان متغیرها مثبت می( م ضرایب م شند؛ شود، تمام  با

ست. در ادامهبنابراین می سته از نوع مثبت ا ستقل بر متغیرهای واب در  توان بیان نمود اثر تمام متغیرهای م

، H1a هاییهفرضی شامل (، با توجه به نتایج آزمون معناداری این ضرایب مسیر، فرضیات پژوهش4)جدول 

H1b ،H1c ،H1d ،H3a ،H5a ،H2a ،H4a ،H6a  وH6b گردند.تأیید می 
 

  . بررسی فرضیات پژوهش4جدول 

 آزمون نتیجه t-value 1ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 12.485 0.408 و توسعه محصول  یعملکرد طراح یمساع کیتشر یفرهنگقابلیت 

 تأیید 4.890 0.324 منابع یاشتراك گذار تیقابل یمساع کیتشر یفرهنگقابلیت 

 تأیید 6.526 0.421 عملکرد  یابیحل مسئله و ارز تیقابل یمساع کیتشر یفرهنگقابلیت 

 تأیید 4.625 0.426 مشترك یزیربرنامه تیقابل یمساع کیتشر یفرهنگقابلیت 

 تأیید 3.456 0.375 و توسعه محصول  یعملکرد طراح منابع یگذاراشتراك تیقابل

 تأیید 7.526 0.540 و توسعه محصول  یعملکرد طراح عملکرد  یابیمسئله و ارزحل تیقابل

 تأیید 3.859 0.436 منابع یگذاراشتراك تیقابل عملکرد  یابیمسئله و ارزحل تیقابل

 تأیید 3.321 0.448 مشترك یزیربرنامه تیقابل عملکرد  یابیمسئله و ارزحل تیقابل

 تأیید 4.176 0.316 منابع یگذاراشتراك تیقابل مشترك یزیربرنامه تیقابل

 تأیید 3.760 0.286 و توسعه محصول  یعملکرد طراح مشترك یزیربرنامه تیقابل
 

با توجه به ضووریب مسوویر میان متغیر توان گفت های تایید شووده به طور مثال میبا توجه به فرضوویه

قابلیت فرهنگی و مقدار آماره تی، و توسووعه محصووول  یعملکرد طراحی و مسوواع کیقابلیت فرهنگی تشوور

                                                      
1 Standardized Coefficient 
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بهبود  و با افزایش وداشووته مثبت و معنادار تأثیر و توسووعه محصووول  یعملکرد طراح بر یمسوواع کیتشوور

 یابد. نیز افزایش میو توسعه محصول  یعملکرد طراح، قابلیت فرهنگی

شان می ضوع ن سک این مو سیم ری شراکت و تق شرکا، تعهد به  سازی بین  دهد اقداماتی مانند اعتماد

تواند ناشی تواند بر عملکرد مشترك بیفزاید. این اعتماد میطراحی و توسعه محصول در صنعت هوافضا می

قابلیت ای هر یک از شرکا باشد. همچنین )توانایی انجام کار( شرکا و رفتار مبتنی بر اخالق حرفه از تخصص

 تیقابلو عملکرد  یابیمسووئله و ارزحل تیقابل، منابع یگذاراشووتراك تیقابلی بر مسوواع کیفرهنگی تشوور

از متغیرهای مسوووتقل، ایش هریک زمثبت و معنادار دارند. بدین معنی که با اف تأثیر مشوووترك یزیربرنامه

لذا شووورکای طراحی و توسوووعه  ؛یابدمتغیر وابسوووته افزایش و با کاهش آن نیز متغیر وابسوووته کاهش می

 گذاری نماید.ها سرمایهزمان بر تمام قابلیتمحصوالت هوافضا جهت ارتقای عملکرد مشترك خود باید هم

ها و تبادل آموختهت ارائه درسهمچنین اقدامات صووونایع هوافضوووا در ایجاد اجتماعات دانشوووی جه

شده و  ساعی  شریک م سازمانی به عنوان یکی از ابعاد قابلیت فرهنگی ت تجربیات موجب افزایش یادگیری 

صالحی قابلیت حل سعه این موضوع بر بُعد اقدام ا شته و موجب کاهش خطا در طراحی و تو سئله تأثیر دا م

 مندی شرکای طراحی گردیده است. عد رضایتمحصول و در نتیجه افزایش عملکرد مشترك بخصوص ب

های نوآورانه در هنگام طراحی و توسوووعه از طرفی تعامالت مکرر و باز بودن شووورکا در پذیرش ایده

های قابلیت عنوان یکی دیگر از مؤلفهمحصووول بخصوووص در مواعید بازنگری کلیدی در فرایند اکتسوواب به

ریزی مشووترك و در نتیجه افزایش عملکرد مشووترك نامهفرهنگی تشووریک مسوواعی موجب ارتقا قابلیت بر

 بخصوص بُعد پایبندی به برنامه و کیفیت محصول شود.

 کیقابلیت فرهنگی تشر(، 2دست آمده برای ضریب تعیین درشکل )هبر این با توجه به مقادیر ب عالوه

ساع ست  یم سته ا صد از تغییرات متغیر  77.4توان شتراك تیقابلدر صد تغییرات  79.3، منابع یگذارا در

 عملکرد یابیمسووئله و ارزحل تیقابلدرصوود از تغییرات متغیر  88.7ریزی مشووترك و متغیر قابلیت برنامه

 منابع یگذارشتراكهای فرهنگی بر اتیقابل تأثیررسد پایین بودن میزان را تبیین نماید. به نظر میمشترك 

بندی ررات حفاظتی و امنیتی حاکم بر صنعت هوافضا و حیطهدر بین سه قابلیت دیگر را باید در قوانین و مق

س شتراكو این تباالی اطالعات دان ضوعات فرهنگی کمک کمتری به قابلیت ا گذاری گونه بیان کرد که مو

گذاری هایی جهت اشتراكخصوص دستورالعملهر چند در ایننماید. ها میتیمنابع در مقایسه با دیگر قابل

عنوان قلب گذاری بهرسووود ارتقای قابلیت اشوووتراكآالت وجود دارد، ولیکن به نظر میتجهیزات و ماشوووین

 باشد.میویژه شراکت و فلسفه وجودی آن نیازمند توجه 

دهد توانایی حل تعارض در طول شراکت در صنایع هوافضا با توجه دست آمده نشان میدیگر نتایج به

ستورالعمل شترك تأثیر عنوان یکی از ابعاد قابلیت حلهای ابالغی بهبه د سئله، به نحو مؤثری بر عملکرد م م

شته و تاکنون بیش از  شتر 65گذا صد از مشکالت پیش آمده در قراردادهای م شرکا در سطح  ك در همان 

 و نیازی به ارجاع به مراجع حقوقی نداشته است.  حل و فصل شده
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گیری سووهم شوورکا و تعیین میزان مالکیت فکری و ثبت آن در دهد اندازههمچنین نتایج نشووان می

مسووئله و ارزیابی عملکرد، بر عملکرد عنوان یکی از ابعاد قابلیت حلربط در صوونعت هوافضووا بهمراجع ذی

ضر اندازه سزایی دارد. در حال حا شترك تأثیر ب شرکا و تعیین میزان مالکیت فکری بهم سهم  عنوان گیری 

یکی از ابعاد قابلیت تشریک مساعی در صنعت هوافضا در حال استفاده و توسعه بوده و نتایج آن بر عملکرد 

  مندی شرکای طراحی قابل مشاهده است.مشترك بخصوص رضایت

 تیقابلو  عملکرد یابیمسووئله و ارزحل تیقابلی، مسوواع کیقابلیت فرهنگی تشووررهای عالوه، متغیهب

شتراك شترك یزیربرنامه تیقابلو  منابع یگذارا سته م ستقیم در مجموع توان صد از  87.6اند به طور م در

تر . با توجه به مقادیری که پیشدهندمشترك را توضیح و توسعه محصول  یعملکرد طراحواریانس متغیر 

توان نتیجه گرفت مدل پژوهش از به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای ضریب تعیین بیان شد، می

باشوود، مرتبط با مانده که مدل قادر به توضوویح آن نمیبرازش مناسووبی برخوردار اسووت. مقدار واریانس باقی

 باشند.در مدل میگذار بر متغیرهای وابسته تأثیرسایر عوامل 

 نقش متغیرهاي میانجی بررسی اثرات غیرمستقیم و -4-5

ستفاده میبه شود. عالوه منظور بررسی اثرات غیرمستقیم و نقش متغیرهای میانجی، از آزمون سوبل ا

ای منظور شدت اثر غیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر از طریق متغیر میانجی، از آمارهبر آزمون سوبل، به

ستفاده می VAFبه نام  شد، نزدیک 1بوده و هرچه مقدار آن به عدد  1و  0شود که مقدار آن بین بازه ا تر با

شان ست. جدول )دهنده قوین سی متغیر5تر بودن اثر متغیر میانجی ا صل از برر میانجی در  های( نتایج حا

  دهد.نشان میهای مستقل و وابسته را متغیربا دیگر ارتباط 

و  H1e ،H1f ،H1g ،H5b ،H6d هاییهفرضی شامل فرضیات پژوهش توان بیان کردبر این اساس می

H6c گردند.تایید می 
 

 . نتایج فرضیات دهم تا پانزدهم5جدول 

 نتیجه آزمون z-value VAF متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 یفرهنگقابلیت 

 یمساع کیتشر

  تیقابل

 منابع یگذاراشتراك

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.712 2.857

 یفرهنگقابلیت 

 یمساع کیتشر

  تیقابل

 مشترك یزیربرنامه

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.878 3.854

 یفرهنگقابلیت 

 یمساع کیتشر

مسئله و حل تیقابل

 مشترك عملکرد یابیارز

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.861 2.659

مسئله و حل تیقابل

 مشترك عملکرد یابیارز

 تیقابل

 منابع یگذاراشتراك

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.713 3.381

مسئله و حل تیقابل

 مشترك عملکرد یابیارز

  تیقابل

 مشترك یزیربرنامه

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.818 3.653
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 نتیجه آزمون z-value VAF متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

  تیقابل

 مشترك یزیربرنامه

  تیقابل

 منابع یگذاراشتراك

و  یعملکرد طراح

 مشترك توسعه محصول
 تأیید 0.745 2.521

 

شاهده می5طور که در جدول )همان شترك یزیربرنامه تیقابلمتغیر میانجی  ، تأثیرشود( م در بین  م

شردو متغیر  ساع کیقابلیت فرهنگی ت شتر از z-valueمقدار با  ،و توسعه محصول یعملکرد طراحی و م  بی

دسووت آمده برای ههمچنین با توجه به مقدار ب گردد.درصوود تأیید می 95در سووطح اطمینان و  1.96مقدار 

این  تأثیرتوان بیان نمود میکه بین تمام مقادیر دیگر از بیشوووترین مقدار برخوردار اسوووت ، VAFی آماره

 متغیر میانجی قوی است.

صوص میدر این ضا در ایجاد زمینه تعامل و تواند اینگونه بیان کرد که خ صنعت هواف اقدامات مختلف 

ها و پذیرش های مختلف زمینه باز بودن سووازمان و تبادل ایدهها و اندیشووکدهارتباطات مکرر از طریق کانون

فرهنگی تشریک مساعی و همچنین افزایش اعتماد به عنوان بُعد دیگر این  عنوان یکی از ابعاد قابلیتآنها به

های طراحی و توسووعه و توافق بر روی آن ریزی و تعیین اهداف و برنامهوجب ارتقای قابلیت برنامهقابلیت، م

 شده و در نتیجه عملکرد مشترك حاصل از این توافق و درك مشترك افزایش یافته است.

قابلیت در بین دو متغیر  گذاری منابعاشووتراك تیقابلمتغیر میانجی  تأثیر شووودمشوواهده می همچنین

در و  1.96مقدار  بیشتر از z-valueمقدار با  ،و توسعه محصول یعملکرد طراحی و مساع کیهنگی تشرفر

که بین ، VAFی دست آمده برای آمارههبا توجه به مقدار ب ؛ ولیکنگردددرصد تأیید می 95سطح اطمینان 

متغیر میانجی قوی  ن تأثیرهرچند ایتوان بیان نمود میتمام مقادیر دیگر از کمترین مقدار برخوردار اسوووت 

توان در قواعد و مقررات حفاظتی و باشوود. علت آن را می؛ ولیکن نسووبت به دیگر متغیرها کمتر میاسووت

 نماید.گذاری ایجاد میهای قانونی را جهت اشتراكامنیتی حاکم بر این صنعت دانست که محدودیت

 گیريبحث و نتیجه -5

ولیکن به علت  ؛و توسعه محصول مشترك جدید وجود داردهای مختلفی در خصوص طراحی دیدگاه

های مورد نیاز بر آن و ارتقای نظریه مؤثرهای طراحی و توسووعه محصووول مشووترك، بررسووی عوامل چالش

سطح باالتر عملکرد  رغمیجهت سازماندهی طراحی و توسعه محصول مشترك ضروری است. همچنین عل

ها و نسووبت به طراحی و توسووعه محصووول داخلی، ریسووکطراحی و توسووعه محصووول مشووترك  رانهنوآو

لذا  ؛کندتر میهای بین سازمانی را سختاین نوع مشارکت ،هایی مانند فرهنگ واگرا و اهداف متضادچالش

 کند.گیری شراکت و اجرای آن کمک میهای مختلف به شکلبرخورداری از قابلیت

توان ترکیب دو فرایند طراحی و مشووترك را میبا توجه به اینکه طراحی و توسووعه محصووول  همچنین

فرایند » و« شووراکتفرایند »آمیز آن باید منظور موفقیتلذا به ؛توسووعه محصووول و فرایند شووراکت دانسووت
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های تشریک مساعی باید بتوانند قابلیت، بنابراین همزمان مدیریت و اداره شوند «طراحی و توسعه محصول

  یبانی نمایند.دو فرایند مذکور پشت زهمزمان ا

همانند اعتماد،  یفرهنگ هاییتبر بسوووتر قابل یشوووراکت و طراح یندتوان گفت فراعبارت دیگر میبه

. دهدیقرار م تأثیرشوووراکت را تحت  هاییتفعال یهو کل گیردیارتباطات و تعهد شوووکل م ،باز بودن یزانم

سئول یینجهت تع یزیربرنامه یتقابل س یریگشکلها در و نقش هایتاهداف، م شراکت ب شروع   مؤثر یارو 

شکل شتراك هاییتآن، قابل یشراکت و در هنگام اجرا یریگخواهد بود. پس از   یمنابع )دانش فن یگذارا

موفق شووراکت  یبر روند اجرا توانیعنوان قلب شووراکت مها و اطالعات به( و داهیزاتو تجه آالتنیو ماشوو

اطالعات محصول و  یگذاربه اشتراك یتدو قابل ولو توسعه محص یطراح ینددر فرا ینبگذارد. همچن تأثیر

شراکت  یانمثبت بگذارد. نحوه خروج و پا تأثیرمحصول  یبر روند طراح تواندیم یفن یهابازار و حل مسئله

شووراکت،  یند. در کل فراسووتسووهم شوورکا یینعملکرد مشووترك در خصوووص تع یابیارز یتقابل یازمندن یزن

 بگذارد.  تأثیربر روند شراکت  تواندیتعارضات شراکت و تضاد منافع م فعر یبرا مسئلهحل یتقابل

ها و تخصیص در مراحل اولیه فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك نقش ینکهبا توجه به ا همچنین

 ظایف ضروری است. ازوها و ریزی برای تعیین نقشهای برنامهلذا قابلیت ؛شودوظایف به سختی تعریف می

و الزامات  یافتهطرفی در انتهای مراحل طراحی و توسعه محصول مشترك که وابستگی میان شرکا افزایش 

شدهمتنوع های فرهنگی از جمله تعهد برای نیل به اهداف قابلیت ،اندای ایجاد کردههای عمدهاند و چالشتر 

 .استها بسیار ضروری ها و تعارضات برای رفع چالشمسئلهتوافق شده و قابلیت حل

صی می هر شترك نیازمند جریان اطالعاتی خا صول م سعه مح شد. برفاز از فرایند طراحی و تو این  با

ساس به نظر می شتراكرسد قابلیتا گذاری منابع از جمله منابع اطالعاتی جهت گذار موفق از مراحل های ا

 باشد.طراحی یک شرط اساسی می

راستایی در بر و پیچیده بودن فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك مانع همدانش طبیعتِ یطرف از

نفعان شووده و موانع فرهنگی موجب کاهش تعامل بین سووازمانی اهداف و موضوووعات مورد عالقه بین ذی

فرایند طراحی  یناهداف در حسازی راستامسئله به همریزی و حللذا برخورداری از قابلیت برنامه ؛گرددمی

در افزایش اشووتراکات ذهنی  مؤثرهای فرهنگی مانند اعتماد و میزان باز بودن و ارتباطات و همچنین قابلیت

 کند. بین شرکا کمک می

و درگیری در تمام مراحل فرایند طراحی و توسووعه محصووول وجود داشووته و حل و فصوول آنها  تعارض

ست؛هی توجنیازمند تالش و زمان قابل صل این اختالفات می ا ضمن لذا برخورداری از قابلیت حل و ف تواند 

 مثبت بگذارد. تأثیرها و زمان طراحی و توسعه محصول بر کیفیت روابط و محصول نیز بر هزینه تأثیر

ها جهت به های متفاوتی نسووبت به سووایر همکاریطراحی و توسووعه محصووول مشووترك به روش 

شتراك شتراكبگذاری و پیکرها شتراك اطالعاتی ندی منابع نیاز دارد. لذا قابلیت ا گذاری منابع و بخصوص ا

 گذارد.می اییبسز تأثیرعنوان یک قابلیت کلیدی در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك بر عملکرد به
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سب ارزش بهتر عمل میشرکت برخی شارکت در ایجاد و ک  کنند. از دیدگاه قابلیت پویاها از طریق م

باشوود و از دیدگاه ها میهای تشووریک مسوواعی در شوورکتچنین تفاوت عملکردی نشووانگر تفاوت در قابلیت

و تعهد  تباطای چنین تفاوت عملکردی نشوووانگر کیفیت مدیریت روابط براسووواس اعتماد متقابل و اررابطه

های اثرگذار در کیفیت هها و عناصر اساسی آن و مولفندی از این قابلیتم. با این حال درك نظری نظاماست

 عنوان یک عامل اصلی برای ایجاد عملکرد وجود ندارد. این تحقیق نشان داد:روابط اجتماعی بین شرکا به

 هاییتاز جمله فعال ،از ابعاد مهم یک کار مشوووارکتی یکیعنوان مشوووترك به یزیربرنامه یتقابل .1

راهبردهای  یتو تقو یجاددرك شده با ا یهااز فرصتها در استفاده مرتبط با قابلیت کسب بوده و به شرکت

س سب مانند اتحاد راهبردی و همچنین تر ست یشه راه براقن یممنا کمک نموده و  شتركبه اهداف م یابید

شووووند و نحوه می بینییشپ یدر روابط مشوووارکت هایتو مسوووئول یفو وظا یواسوووطه آن احتماالت آتبه

ها در سوواخت . این قابلیت به شوورکتشووودیم یانبه سوومت هدف ب هایتفعال یهکل یتو هدا هایهماهنگ

صم یهاپروتکل صت گیرییمت سب فر تا از  کند،یکمک م ورانههای محیطی و فناجهت نحوه تعامالت و ک

 دست آورند.آنها را به ،یهمکار یقطر

 هاییتاز جمله فعال ،از ابعاد مهم یک کار مشووارکتی یکیعنوان اطالعات به یگذاراشووتراك یتقابل .2

ی اطالعات کسب شده و تجزیه رگذاباشد. در یک فرایند تشریک مساعی اشتراكمرتبط با قابلیت درك می

سایی بهتر و دقیق شنا شرکا از این  ازارو ب یفناور یدجد یهاتر فرصتو تحلیل مشترك آن موجب  شده و 

 دهند.  یشتوانند عملکرد خود را افزاطریق می

مجدد  یکربندیمرتبط با قابلیت پ هاییتعملکرد از جمله فعال یابیها و ارزتعارضووات و مسووئلهحل  .3

 یفطور مداوم باز تعرآن به یقخود را از طر یسووازد تا منابع و سوواختارهایها را قادر مباشوود که شوورکتمی

به نحو مطلوب اسوووتفاده  ورانهفنا هاییطموجود در بازار و مح یهادهند تا از ارزش فرصوووت ییرنموده و تغ

 . یندنما

ساس اعتماد، تعهد،  .4 شرکا برای ایجاد و مدیریت روابط برا ساعی، توانایی  شریک م همچنین توانایی ت

باشد که بر کیفیت رابطه و وفاداری می یسازمان یادگیریها، متقابل ریسک و پاداش یممیزان باز بودن، تقس

  نماید.ایجاد میگذاشته و سطح عملکرد باالتری را  تأثیر

 ای اضافه نموده است.اساس این پژوهش به ادبیات نظری دیدگاه قابلیت پویا و دیدگاه رابطه براین

 یریتیمد پیشنهادات -5-1

های تشریک مساعی در و درك بهتر از قابلیت ییانگیزه این پژوهش شناسا ،طور که گفته شدهمان .1

ضا صنعت هواف شترك در  صول م سعه مح شف بینش واقعی در مورد  ییعملکرد طراحی و تو و همچنین ک

های قابلیت رهه یک دیدگاه جامع دربائهای این پژوهش با ارالذا یافته ؛باشدمیابعاد قابلیت تشریک مساعی 

شرکتعملکرد طرا یبر بهبود و ارتقا مؤثر شترك به  سعه محصول م ها در درك اهمیت آنها کمک حی و تو

برداری از منابع محدود آنها در مواجهه با عوامل مختلف شوووده و نموده و موجب تدبیر مناسوووب در بهره

های تشریک عبارت دیگر شناخت مناسب از قابلیتبهنمایند. را طراحی و اجرا می یهای بهبود مناسببرنامه
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ساعی در طرا ستگی وظایف م شرکا متنوع، پیچیدگی و بهم پیو شترك که در آن  صول م سعه مح حی و تو

شرکت مورد هازیاد و انواع مهارت ضروری بوده و به  ست،  سب را اتخاذ و ها کمک مینیاز ا کند اقدامات منا

 اجرا نمایند. 

 یو سودآور یوربهره یشافزا یتوجه براقابل یاز راهبردها یکیطراحی و توسعه محصول مشترك  .2

ست و فوا س یدا شترك ب ست یادز یاراین اقدام م ضوع چالش یکشروع آن  یاما چگونگ ،ا بوده و  یزبرانگمو

 یاجرا یبرا یشووتریسوورعت ب هایتقابل ینا ذال اسووت؛ یمختلف هاییتقابل یازمندو کارامد آن ن مؤثر یاجرا

عبور کنند و از شکست  یتا از موانع همکار کندیدهد و به شرکا کمک میها مبه شرکت یابتکارات مشارکت

تا از  دهدیشووراکت م یرندگانگیمرا به تصووم یمناسووب ینشب یقتحق ینا یج. نتایندنما یریجلوگ یهمکار

سب را برا یقطر آنها،  یجادضمن ا هایتقابل یبندیتو با اولو یندلحاظ نما یهمکار روعش یآن راهبرد منا

 مند شوند. بهره یمساع یککامل تشر یایتا از مزا گام بردارند یزحفظ آنها ن یبرا

شان داد که تقریباًژاین پ .3 ستقل یتقابل وهش ن لذا تمام آنها  ؛شراکت وجود ندارد یدر روند اجرا یم

ستند و بدون آنها  سب و پا یکمهم ه سدیبه نظر م یکن. ولگیردیشکل نم یدارشراکت منا قلب هرگونه  ر

شتراك ،شراکت سب آن و کاهش ر یگذارا شرکا جهت ک شد. چرا که  خود  یهاسکیمنابع و اطالعات با

صم شراکت گرفته یمت صنا ؛اندبه  ضا که با محدود یعلذا در  شتراك یقانون هاییتهواف منابع و  یگذاردر ا

 یمهندس یاطالعات و استفاده از ابزارها یو معمار یتامن یمهندس یکرداستفاده از رو ،اطالعات مواجه است

 تواندیامن م یمشووترك بر بسووترها راحیط یافزارها( و توسووعه نرمیطراح یهاداده یریت)مد هایسووتمسوو

 .یدچالش غلبه نما ینبر ا یتاحدود

شرکا قابلیت .4 سعه محصول به تمام  شترك در طراحی و تو شده با ایجاد یک زبان م شان داده  های ن

تا امکان حل مناسب تقاضای مشتری فراهم گردد. این کنند کننده، تولیدکننده( کمک میمینأ)مشتری، ت

اندازی، در یک طراحی جدید و های مشووتری از طریق پیشدهد تا نیازکنندگان اجازه میمینأها به تقابلیت

تر شروع به تغییر در محصول خود نموده تا تر و سریعموفق ادغام شده و در عین حال تولیدکنندگان آسان

شتری به شودموقنیاز م سخ داده  ص ؛ع پا شه ییهابخش شودیم یهلذا تو با  یراه محصول و فناور یهااز نق

 موضوع محقق گردد. ینتا ا شود هگذاشت شتراكا ،یراهبرد یبا شرکا یتیو امن یاصول حفاظت یترعا

شراکت . 5 شراکت یکنحوه خروج از  سر راه هر  ست چرا که م یچالش بر   یخطرات گوناگون تواندیا

عملکرد شرکا  یابیدر ارز یداشته باشد. ناتوان یو معنو یماد یضررها یااعتبار و شهرت و  یدنطمه دمانند ل

شده که حق خروج  ایطرفهیک یقراردادها یمطور معمول موجب تنظسهم آنان به یینو حل تعارضات و تع

شووراکت به نحوه خروج و  یزیردر هنگام برنامه شووودیم یهلذا توصوو ؛داندیاز شوورکا محفوظ م یکی یرا برا

 نشود. یجادا یمشکل یندهآ حل و فصل اختالفات توجه شده تا در یچگونگ

مسلح موجب تنش در  یروهاین هاییازمندیدر ن ییرتغ یجهو در نت یتیامن یدفاع یطیدر مح ییرتغ. 6

سمنظور کاهش . بهگرددیو توسعه محصول م یطراح یشرکا ینشراکت و توافقات ب یزیربرنامه  هاییبآ
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ش ص یناز ا ینا شترك با تمرکز بر  یزیربرنامه یتقابل گرددیم یهموضوع تو شترك، فناور سکویم  هاییم

 مشترك جهت موضوع شراکت، انجام شود. یبه محصول و استخراج فناور یقو برش عم یکژنر

مدل  ین(. در ا4)شکل  دهدیارائه م یرخود را در قالب مدل ز هاییهپژوهش توص ینطور خالصه ابه. 7

ص شراکت تو شترجهت تمرکز ب هایییهدر هر مرحله از  ضوعات مرتبط با آن  یو مبتن یتقابل یکبر  ی بر مو

 .کندیآن کمک م رایو نحوه اج هایتدر استفاده از قابل یرانمدل به مد ینمطرح شده است. ا یتقابل
 

 
 هر مرحله یریتیاقدامات مد و «و توسعه محصول یطراح»و  «شراکت» هایینددر فرا یمساع یکتشر یهاتیتمرکز بر قابل ی: الگو4 شکل

 

 پژوهش هايمحدودیت -5-2

نداشته  یو توسعه مشترك دسترس یطراح یهاعملکرد مشترك پروژه یپژوهش به اطالعات کمّ این

 یک یبر رو یقتحق ینا ینعملکرد مشترك استفاده کرده است. همچن یفدر توص یفیک یرلذا از مقاد ،است

کرده  یچندگانه( تمرکز نکرده است و سع یی،دوتا ی،ووو خصوص یدولت ی،افق ی،نوع از شراکت خاص )عمود

ست به سا یطور کلا شنا ست قابل تأثیرو  هایتقابل ییبه  شر هاییتآن بپردازد. لذا ممکن ا ساع یکت در  یم

 متفاوت باشد.  یزآن ن تأثیربوده و نحوه  ترییقدق یاتئتر و به همراه جزمتفاوت یماز شراکت ک ینوع خاص

 ییهاتعداد شرکت یشلذا با افزا ؛شودیشناخته م یرابطه تکامل یکعنوان به یمساع یکتشر همچنین

 یجبر نتا یمسوواع یکتشوور هاییتقابل تأثیر یزانم گیرند،یم یادگیریکه آن را تجربه و تکرار نموده و از آن 

 یکالکترون یایی،مانند در ختلفم یعها از صناداده یآوربا جمع یاهد بود. از طرفعملکرد مشترك متفاوت خو

سترده و ... شر هاییتاز قابل یتردرك گ ساع یکت شترك  شانتأثیر یزانآن و م یو اجزا یم بر عملکرد م

 دست خواهد آمد.هب
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 یآت پیشنهادات -5-3

بر عملکرد  ،پژوهش ینشده در ا ییهای تشریک مساعی شناساقابلیت تأثیرشود پایان پیشنهاد می در

طور تجربی مورد مطالعه و تجزیه و به ،که تجربه طراحی و توسووعه محصووول مشووترك دارند یهایشوورکت

مانند  دیگریهای تشوووریک مسووواعی با متغییرهای میانجی و تعدیلگری قابلیت تأثیرتحلیل قرار گیرد و یا 

های سوووازمانی مانند با دیگر قابلیت یبدیریت دانش و یا ظرفیت جذب و یا در ترکم ی،رانمحک یالگو

 های عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. قابلیت

تواند در های تشریک مساعی را بررسی نکرده است و این میپژوهش چگونگی و نحوه ایجاد قابلیت این

شین سی قرار گیرد. همچنین با توجه به پی ست آمده در آینده میهی نظری بهآینده مورد برر توان ابزاری د

ساعی ایجاد نمود و یا مدلی برای بلوغ قابل گیری قابلیتبرای اندازه شریک م ساعی ارا هاییتت شریک م ه ئت

 تأثیر یزانتا از تفاوت م کردنفت و گاز و ... تکرار  ،نند خودروام یعصووونا یگرمطالعه را در د ینا یانمود و 

 نمود. ییها را شناساتیقابل ترینیدیبر عملکرد مشترك آگاه شده و کل یمساع یکتشر یهاتیقابل
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