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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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دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
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دانشیار گروه مدیریت صنعتی  ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

استادیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

چکیده
با توجه به پیچیدگی محصوالت صنایع هوافضایی ،توسعه آنها نیازمند استفاده از تیمهای مختلف طراحی،
تخصصهای متعدد علمی و منابع گسترده میباشد؛ لذا شرکتها الزم دارند با توجه به محدودیت منابع خود ،به منابع
نهفته در شرکتهای بیرونی برای بهبود عملکرد مراجعه کنند .بر این اساس شرکتها اقدام به همکاری با یکدیگر
میکنند .ورود به شراکت نیازمند برخورداری از قابلیتهای تشریک مساعی بوده تا شراکت با خطر مواجه نگردد؛ لذا
مسئله پیش روی شرکتها درك و شناخت قابلیتهای تشریک مساعی و تأثیر آن بر عملکرد مشترك میباشد .این
پژوهش چندین قابلیت را بررسی میکند که شرکتها را قادر میسازد تا از آنها بهعنوان ابزاری برای ترکیب دانش و
تخصص در یک شراکت ،استفاده نموده و عملکرد خود را افزایش دهند.
در چارچوب دیدگاه قابلیت پویا« ،قابلیت اشتراكگذاری منابع»« ،قابلیت برنامهریزی مشترك»« ،قابلیت حل
مسئله و ارزیابی عملکرد مشترك» و «قابلیت فرهنگی تشریک مساعی» به عنوان قابلیتهای تشریک مساعی شناسایی
شدهاند و سپس با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری اثرات آنها بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك
در صنایع هوافضای کشور بررسی شده است .نتایج نشان میدهد هیچ قابلیت مستقلی وجود نداشته و همه آنها تأثیر
مثبتی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك دارند
واژگان کلیدي :قابلیت تشریک مساعی ،قابلیت فرهنگی ،قابلیت اشتراكگذاری منابع ،قابلیت برنامهریزی مشترك،
قابلیت حل مسئله و ارزیابی عملکرد مشترك ،طراحی و توسعه محصول مشترك.
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 -1مقدمه
امروزه چرخه عمر محصوووالت کاهش یافته ،فناوریها به سوورعت در حال تغییر بوده ،محصوووالت و بازارها
پیچیدهتر شده ،ماهیت تهدیدات نظامی و نبرد تغیر یافته ،نیاز م شتریان بخ صوص نیروهای م سلح تغییر یافته و
سلیقه آنان به سرعت تغییر میکند؛ لذا ک سبوکارها بخ صوص صنایع هواف ضایی باید انعطافپذیرتر شده و

قابلیتهای خود را در جهت طراحی و تو سعه مح صوالت افزایش دهند ( .)Han, Chu, and Yang, 2007تجربه
نشان داده است طراحی و توسعه محصول جدید بهطور مستمر یکی از عناصر اصلی بقای شرکتها و عامل
کلیدی مزیت رقابتی و عملکرد پایدار است (.)Prange, Eng, and Li 2015
اما وقتی شووورکتها به تنهایی پروژه طراحی و توسوووعه محصوووول جدید را اجرا میکنند با توجه به
محدودیت منابع و ظرفیتها در ب سیاری موارد با شک ست مواجه می شوند .ولیکن زمانی که در پروژههای
طراحی و تو سعه مح صول جدید به جای اتکا به منابع درون سازمانی به سمت با هم کار کردن و شراکت
حرکت میکنند بازدهی به مراتب باالتر میرود و مزایایی بی شتری ک سب میکنند ( Salam, 2017; Prange,
.)Eng, and Li, 2015; Singh, Garg, and Sachdeva, 2018
پژوهشگران معتقدند یکی از راهحلهای خالقانه برای افزایش کارایی فرایند طراحی و توسعه محصول
جدید ،مشارکت با ذینفعان و بهرهبرداری از منابع شرکا میباشد ( Tuli and Shankar, 2015; Prange, Eng,
 .)and Li, 2015; Mathuramaytha, 2011این مشارکت در طراحی و توسعه محصول ،ریسک توسعه محصول،
هزینهها و زمان ورود به بازار را کاهش میدهد (.)Gunasekaran, Subramanian, and Rahman, 2017
از طرفی سازمانها عالقمندند همواره عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك جدید خود را افزایش
دهند .این افزایش عملکرد نیازمند قابلیتهای مختلفی میباشود .شوناسوایی و شوناخت قابلیتهای مؤثر بر
عملکرد طراحی و توسووعه محصووول مشووترك جدید به شوورکتها کمک میکند با آگاهی کامل به فرایند
مشووارکت وارد شووده ( )Singh, Garg, and Sachdeva, 2018و از طریق آن عملکرد خود را به طور مناسووبی
افزایش دهند.
ومبروك و لیپ بیان میکنند طراحی و تو سعه مح صول جدید م شترك ذاتی و خودبهخودی نی ست و
تحت تأثیر قابلیتهای مختلف میبا شد )(vom Brocke and Lippe, 2015؛ لذا قابلیتهای مختلفی بر ایجاد
مدیریت وظایف متقابل و ایجاد زمینههای مشوووترك به منظور یکپارچهسوووازی و ادغام دیدگاههای مختلف
فردی ،گروهی و سازمانی در طی طراحی و توسعه محصول مشترك ضروری است (.)Détienne, 2006
همچنین پژوهشهای قبلی در طراحی و توسعه محصول مشترك جدید بیشتر بر روی روابط مشارکتی و
مدیریت آن به عنوان عامل بهبود عملکرد شراکت متمرکز بوده ()Dyer and Nobeoka, 2000; Lawson et al., 2009
و دلیل ا صلی عدم موفقیت عملکرد و شک ست شراکت را مدیریت ضعیف در روابط م شارکتی بیان کرده
است ( )Sivadas and Dwyer, 2000; Tyler, 2001که منجر به سطح پایین تبادل دانشی و عملکرد می شود
()Samaddar, Nargundkar, and Daley, 2006؛ بنابراین برر سی تأثیر قابلیت ت شریک م ساعی برای ت سهیل
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عملکرد طراحی و تو سعه مح صول جدید م شترك ب سیار مهم ا ست ( Frankort, 2016; Martini, Neirotti,

.)and Appio, 2017
گروهی دیگر از پژوهشها به طور عمده بر تأثیر ویژگیهای روابط مشوووارکتی (به عنوان مثال اعتماد،
تعهد و دیدگاه مشترك) بر روی عملکرد متمرکز بوده است ( Dyer and Hatch, 2006; Krause, Handfield,
 )and Tyler, 2007با این حال ،قابلیتهای تشریک مساعی که ویژگیهای روابط مشارکتی را شکل میدهند
هنوز بررسی نشده است (.)Zhang and Zhu, 2020
بعالوه ،این سوال که شرکتها چه توانایی برای شروع ،توسعه و بهرهمندی از شراکت نیاز دارند تا حد
زیادی بی پاسخ مانده است (.)Wang et al., 2015
از بعد دیگر جمهوری اسوووالمی ایران با تهدیدات فزاینده و مختلفی روبهروسوووت که دارای ویژگیها و
ماهیتهای مختلفی میباشد .ویژگی یک نوع از این تهدیدات دورایستا و فضاپایه بودن آن است .پاسخگویی
به این نوع تهدیدات نیازمند برخورداری از فناوریها و محصوووالت پیچیده هوافضووایی میباشوود .طراحی و
تو سعه مح صوالت هواف ضایی به علت بینر شتهای ،پیچیدگی و عدم قطعیتها و م سائل پیشبینی ن شده و
همچنین استفاده از تیمهای طراحی مختلف مانند تیمهای ساخت و تولید ،طراحی صنعتی ،بازاریابی و  ...و
متخصصین زیادی مانند متخصصان مواد ،مکانیک ،برق ،الکترونیک ،نرمافزار و  ...نیازمند بهکارگیری منابع،
امکانات و زیرسوواختهای متنوع و گرانقیمتی میباشوود که هزینههای زیادی را بر بخش دفاع تحمیل نموده
که از توان بخش دفاع خارج اسووت .از طرفی دانش فنی نهفته در طراحی و توسووعه زیرسوویسووتمهایی مانند
توربوپمپها ،اتصووواالت انعطافپذیر ،رایانه پرواز ،مواد پیشووورفته و  ...در محصووووالت نظامی ،کاربردهای
غیرنظامی گ ستردهای در صنایع نفت و گاز ،پترو شیمی ،خودرو و  ...دارد .این م شترك بودن دانش فنی در
طراحی و توسعه محصوالت میتواند زمینه همکاریهای مشترك را ایجاد نماید.
با توجه به اشتراك دانش فنی و هزینهبر بودن طراحی و توسعه محصوالت هوافضایی ،صنعت هوافضای
کشور ناگزیر است در کنار الگوی اکتساب درونزای محصوالت به سمت استفاده از الگوهای مشارکتی جهت
تبادل دانش فنی و توزیع ریسک اکتساب محصول حرکت نماید.
همچنین تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) مبنی بر افزایش قابلیتهای دفاعی بدون نیاز به
منابع مالی جدید و انتقال قابلیتهای فناورانه بخش دفاع به بخش ملی و اسووتفاده از توانمندیهای کشووور
بخصوص دانشگاهها در توسعه فناوریهای دفاعی بر ضرورت تشریک مساعی بین بخش دفاعی و ملّی افزوده
است.
بر این اساس صنعت دفاعی بیش از یک دهه الگوی «هسته کوچک وووو شبکه بزرگ» را در دستور کار
خود قرار داده و با ارائه الگوی معماری شوووبکه همکاران ،راه حلهای مختلفی مانند «صوووندوق حمایت از
تحقیقات» و « شراکت راهبردی در توسعه فناوری» را اجرا نموده است؛ ولیکن رویکرد مشارکتی در طراحی
و توسووعه محصووول به علت پیچیدگیهای نهفته در همزمانی فرایند شووراکت و فرایند طراحی و توسووعه
محصووول نیازمند توجه جدیتری میباشوود .از طرفی در سووالهای اخیر مطالعات متعددی در خصوووص
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چگونگی توسوووعه قابلیتهای فناورانه و نوآوری باز انجام شوووده (نگاه کنید به :شوووفقت و همکاران1394 ،؛
وزیری و همکاران1394 ،؛ الیا سی و همکاران1390 ،؛ خ سروپور و همکاران ،)1390 ،ولیکن این پژوهشها
بهطور عمده بر روی الگوهای همکاری و نحوه شووکلگیری قابلیتهای فنی و عملیاتی در طراحی و توسووعه
محصووول و عوامل مؤثر بر همکاری تمرکز داشووته و پژوهشووی بر روی قابلیتهای مورد نیاز برای شووراکت و
ابعاد آن و همچنین اثر آن بر عملکرد مشترك انجام نشده است؛ لذا مسئله اصلی این پژوهش:
شناسایی ابعاد قابلیت تشریک مساعی و بررسی میزان تأثیر آنها بر عملکرد طراحی و توسعه محصول
جدید مشترك میباشد .به عبارت دیگر اگر چه تشریک مساعی به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار
صنایع هواف ضایی ک شور قرار دارد ،ولیکن شناخت قابلیتهای ت شریک م ساعی و ابعاد آن و همچنین تأثیر
این قابلیتها بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك یک م سئله ا سا سی در م سیر شراکت بوده و
شوورکتهای همکار در طراحی و توسووعه محصوووالت هوافضووایی در صووورت شووناخت و ارزیابی درسووتی از
تواناییهای م شارکتی خود و شرکای شان میتوانند قبل از هرگونه هزینه و سرمایهگذاری ت صمیم منا سبی
برای ورود به شراکت بگیرند.
این مطالعه همچنین به سواالت زیر نیز پاسخ میدهد:
الف) قابلیتهای تشریک مساعی و ابعاد آن کدامند؟
ب) این قابلیتها چگونه بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك تأثیر میگذارند؟
این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت فوق با مرور پیشینه پژوهشهای مرتبط و مصاحبه با خبرگان صنعت
هوافضایی کشور که تجربه کار مشارکتی داشتهاند ابعاد قابلیت تشریک مساعی را استخراج و سپس رابطهی
بین آنها و عملکرد طراحی و توسوعه محصوول مشوترك را از طریق مدلسوازی معادالت سواختاری تجریه و
تحلیل نموده و در پایان تعدادی پیشنهاد مدیریتی و مطالعاتی برای آینده مطرح کرده است.
بهطور کلی ،این مطالعه چندین نوآوری دارد .نوآوری اصووولی آن در ادبیات مربوط به مفهوم قابلیت
تشووریک مسوواعی از طریق ایجاد یک چارچوب نظری دقیقتر جهت تبیین قابلیت تشووریک مسوواعی برای
تجزیه و تحلیل اثر آن بر نتایج و عملکرد شراکت و کمک به شرکتها در مدیریت کسب و کار خود و کسب
موفقیت در با هم کارکردن اسوووت .همچنین از منظر دیدگاه قابلیت پویا و دیدگاه رابطهای ،هنوز هیچ
چارچوب نظری خا صی برای شکلگیری تعریف و مفهوم سازی واحدی برای قابلیت ت شریک م ساعی وجود
ندارد ()Zhang and Zhu, 2020؛ لذا این پژوهش یک چارچوب مفهومی برای تعریف ابعاد آن ارائه میدهد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه عمده طرحهای ارائه شووده در صوونعت دفاعی مانند طرح «سووکوی مدیریت
یکپارچه فناوری» یا طرح «همافزایی کشوووری – لشووگری» بر روی الگوی همکاری و تنظیم روابط و نحوه
مدیریت همکاری متمرکز شوووده ،این مطالعه بر روی قابلیتهای مورد نیاز برای شوووراکت و با همکار کردن
تمرکز دارد؛ لذا این موضوع میتواند یک جنبه دیگر از نوآوری این پژوهش باشد.
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 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 -1-2دیدگاه قابلیت پویا و دیدگاه رابطهاي

مطالعات نشووان میدهد که میتوان از دیدگاه قابلیت پویا برای تفسوویر قابلیت تشووریک مسوواعی بین
بنگاهها اسوووتفاده کرد ( .)Rothaermel and Deeds, 2006; Allred et al., 2011اگرچه این مطالعات بینش
ارزشووومندی در مورد تعریف و مؤلفههای قابلیت مشوووارکتی ایجاد کردهاند ،اما هنوز هیچ چارچوب نظری
خاصووی برای شووکلگیری تعریف و مفهومسووازی واحد وجود ندارد ( .)Zhang and Zhu, 2020پژوهشهای
اخیر تو سعه و تأثیر م شارکت را بهعنوان یکی از انواع تواناییهای پویا پی شنهاد کرده ا ست ( Allred et al.,
 )2011; Rothaermel and Deeds, 2006که به یک شووورکت اجازه میدهد منابع داخلی و خارجی را برای
پاسوووخگویی در محیط در حال تغییر درك 1،کسوووب2و پیکرب ندی3ک ند ( ;Helfat and Peteraf, 2015
.)Hodgkinson and Healey, 2011; Teece, 2007
از نظر دیدگاه قابلیت پویا ،قابلیت تشریک مساعی بهعنوان توانایی یک شرکت در مدیریت هر همکاری
با شنا سایی ،ایجاد و سازگاری م شارکتهای آن تعریف می شود ( ;Lambe, Spekman, and Hunt, 2002
 .)Schreiner, Kale, and Corsten, 2009; Sivadas and Dwyer, 2000; Tyler, 2001دیدگاه توانایی پویا بهطور
معمول برای تفسویر فرایندهای شورکت برای بهدسوت آوردن اشوکال نوآورانه مزیت رقابتی از طریق قابلیت
درك ،کسب و پیکربندی مجدد منابع و قابلیتها بهطور همزمان بهکار میرود ( ;Helfat and Peteraf, 2015
.)Hodgkinson and Healey, 2011; Teece, 2007
قابلیت درك از شرکتها میخواهد تا فرصتهای جدید فناوری و بازار را با پویش محیطی و نظارت بر
آن شناسایی و شکل دهند ( )Teece, 2007و از طریق اشتراكگذاری آن بین شرکا ،عملکرد خود را افزایش
دهند.
قابلیت ک سب ،توانایی شرکتها را در ا ستفاده از فر صتهای درك شده با ایجاد و تقویت راهبردهای
منا سب مانند اتحاد راهبردی افزایش میدهد ( )Teece, 2007; Hodgkinson and Healey, 2011تا از طریق
برنامهریزی مشترك و تعیین اهداف ،نقشها و وظایف ،زمینه افزایش عملکرد را فراهم نمایند.
پیکربندی مجدد ،شرکتها را قادر می سازد تا منابع و ساختارهای خود را از طریق حل تعار ضات و
مسووئلهها و ارزیابی عملکرد بهطور مداوم باز تعریف نموده و تغییر دهند تا از ارزش فرصووتهای موجود در
بازار و محیطهای فناورانه به نحو مطلوب استفاده نمایند (.)Hodgkinson and Healey, 2011
این پژوهش همچنین از دیدگاه رابطهای برای تکمیل مطالعات و مدل سازیها استفاده میکند .دیدگاه
رابطهای شوورکت بیانگر آن اسووت که روابط ویژه و منحصوور به فرد بین شوورکتها منبع مهمی از مزیتهای
1Sense
2Seize
3Reconfigure
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رقابتی است ( .)Dyer and Singh, 1998منافع رابطهای ،به عنوان «سودهای فوقالعادهای که به طور مشترك
در یک رابطه مبادلهای حاصوول میشووود و هیچ یک از شوورکتها نمیتوانند جدا از هم تولید کنند» تعریف
شدهاند ( ،)Dyer and Singh, 1998که از طریق ترکیبی از داراییها ،دانش و تواناییهای ویژه شرکتها تولید
میشوند .وقتی شرکتها بهگونهای تعامل میکنند که ترکیبی از ذخایر دانش و اقدامات هماهنگ را تسهیل
میکند ،اثر همافزایی منابع ترکیبی میتواند منبع مزیت رقابتی باشد.
با این حال ،هنگامی که شرکتها برای حل مسائل پیچیدهتر مانند طراحی و توسعه محصول جدید با
هم کار میکنند ،این امر نیازمند قابلیتها و مشارکت فعالتر بین شرکتها و تعامالت اجتماعی غنیتر بین
شبکههای درون سازمانی و بین سازمانی است ( .)Dyer and Singh, 1998شرکتهایی که میتوانند از طریق
چنین همکاریهایی به دانش فنی طراحی دسترسی داشته و آن را به کار گیرند ،احتماالً موفقیت بیشتری
کسب خواهند کرد (.)Zacharia, Nix, and Lusch, 2011
در ادامه با توجه به این موارد ابتدا مؤلفههای قابلیت تشریک مساعی شناسایی شده و سپس تأثیر آن
بر روی عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك ارزیابی میشود.
 -2-2قابلیتهاي فرهنگی تشریک مساعی

ت شریک م ساعی ،یک راهبرد رابطهگرا ست و دوام بلند مدت آن ،ب ستگی به محیط ان سانی دارد که «با
هم کارکردن» در آن تجربه شده ا ست ،دارد .فرهنگ یک عامل ت سهیلکننده ا صلی یا حتی یکی از عنا صر
ضروری شراکت است که میتواند منجر به موفقیت و شکست رابطه گردیده و بر روی عملکرد تأثیر بگذارد
( ،)Friedli, Kurr, and Camp, 2006زیرا تحقق کارکردن در ک نار ی کدیگر در غ یاب فره نگ هایی مان ند
ا شتراكگذاری دانش و مهارت ،ا شتراكگذاری ری سکها و پاداش ،نگرش یادگیری ،اعتماد ،تعهد ،وفاداری،
باز بودن و گشودگی ،سخت و دشوار است (.)Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; Barratt, 2004
فرهنگ تشووریک مسوواعی بهطور ذاتی غیرقابل لمس اسووت .این فرهنگ فرصووتهای مختلفی را برای
ایجاد مزایای رقابتی بهتر افزایش داده و محیطی را فراهم میکند تا کلیه فعالیتهای مشووارکتی بهدرسووتی
انجام شوند (.)Min et al., 2005
پژوه شگران معتقدند هیچ قابلیت م ستقلی در روند اجرای شراکت وجود ندارد و قابلیتهای ت شریک
م ساعی بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند؛ بخ صوص قابلیتهای فرهنگی ت شریک م ساعی دیگر قابلیتهای
تشووریک مسوواعی و بخصوووص نتایج شووراکت را بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قرار میدهد ( Kumar and
.)Banerjee, 2012; H. Singh, Garg, and Sachdeva, 2018
بنابراین میتوان گفت در یک کار مشترك مانند طراحی و توسعه محصول جدید ،فرهنگ ،شیوه تفکر،
تعامل و رفتار شرکتها و افراد را منعکس میکند و به همین خاطر پروتکلی پایه برای اجرای سایر فعالیتها
فراهم نموده و شراکت را به یک واقعیت تبدیل میکند (.)Kumar and Banerjee, 2012
بر این اساس فرهنگ تشریک مساعی ،یکی از مؤلفههای قابلیتی در موضوع شراکت بین شرکتهاست.
فرهنگ مشارکتی از نگرشها و رفتار فرد و شیوه درك سایر اعضا در یک فعالیت مشارکتی تشکیل میشود،
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در نتیجه فرهنگی حاصوول میشووود که میتواند یک محیط سووازنده ایجاد نماید .افراد و شوورکتها این نوع
فرهنگ را مبتنی بر مشخصهها و ویژگیهای افراد و گروهها تجربه میکنند .موضوعات فرهنگی مانند میزان
بازبودن (گشووودگی) و ارتباطات ،اشووتراكگذاری دانش و مهارتها ،نگرش یادگیری ،و به اشووتراكگذاری
متقابل ریسوووکها و پاداش ها مبتنی بر میزان قوت روابط اسوووت .میزان قوت روابط موجب اعتماد ،تعهد
( )Ellinger, 2000; Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010و وفاداری ( )Hadaya and Cassivi, 2007می شود.
فرهنگ پاداشدهی شرکا را ت شویق میکند تا برای بهبود عملکرد ،م شارکت فعال دا شته با شند ( Vieira,
 .)Yoshizaki, and Ho, 2009همچنین اعتماد ،تشووریک مسوواعی در شوورکا را بهبود میبخشوود ( Fawcett,
 .)Magnan, and Ogden, 2007نگرشهای یادگیری به دانش شوووریک ،عملکرد ،ارزشافزوده و مهارتها را
بهبود میبخشد (.)Loermans, 2002
اعتماد از طریق عملکرد به انتظار با گذشووت زمان در یک رابطه تجاری مؤثر ایجاد میشووود ( Vieira,
.)Yoshizaki, and Ho, 2009; Parung and Bititci, 2008
وفاداری عن صر مهم بقا و بهبود شرکا ست .وفاداری برای ایجاد محیط همکاری بهتر ،نقش مهمی دارد
(.)Squire et al., 2009; Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; Hadaya and Cassivi, 2007
شرکا وقتی متعهد ه ستند که انرژی ،پول و وقت خود را صادقانه اخت صاص دهند .در این صورت یک
رابطه خوب بین شووورکای متعهد ایجاد میشوووود ( )Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010و این رابطهی
متعهدانه ،برای روابط متقابل مفید است (.)Vieira, Yoshizaki, and Ho, 2009; Parung and Bititci, 2008
فرهنگ تشوووریک مسووواعی مناسوووب همچنین موجب گسوووترش قابلیتهای دیگری مانند قابلیت
اشووتراكگذاری منابع ،قابلیت برنامهریزی مشووترك و قابلیت حلمسووئله و اندازهگیری عملکرد مشووترك
میشود (.)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017
بنابراین میتوان گفت:
فرضیه  :H1aقابلیتهای فرهنگی تشریک مساعی بر روی عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك
تأثیر دارد.
فرضیه  :H1bقابلیتهای فرهنگی تشریک مساعی بر روی قابلیت اشتراكگذاری منابع تأثیر دارد.
فرضوویه  :H1cقابلیتهای فرهنگی تشووریک مسوواعی بر روی قابلیت حلمسوئله و اندازهگیری عملکرد
مشترك تأثیر دارد.
فرضیه  :H1dقابلیتهای فرهنگی تشریک مساعی بر روی قابلیت برنامهریزی مشترك تأثیر دارد.
فر ضیه  :H1eقابلیتهای فرهنگی ت شریک م ساعی بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك به
واسطه قابلیت برنامهریزی مشترك تأثیر دارد.
فر ضیه  :H1fقابلیتهای فرهنگی ت شریک م ساعی بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك به
واسطه قابلیت به اشتراكگذاری منابع تأثیر دارد.
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فر ضیه  :H1gقابلیتهای فرهنگی ت شریک م ساعی بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك به
واسطه قابلیت حلمسئله و اندازه گیری عملکرد مشترك تأثیر دارد.
 -3-2قابلیت برنامهریزي مشترک

قابلیت برنامهریزی مشووترك یکی از ابعاد مهم یک کار مشووارکتی اسووت .قابلیت برنامهریزی مشووترك
توانایی تر سیم نق شه راه برای د ستیابی به اهداف م شترك میبا شد (،)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018
که به وا سطه آن احتماالت آتی و وظایف و م سئولیتها در روابط م شارکتی پیشبینی شده ( Heide and
 )John, 1992و نحوه هماهنگیها و هدایت کلیه فعالیتها به سووومت هدف بیان میشوووود (Le Meunier-
.)FitzHugh and Piercy, 2007
قابلیت برنامهریزی مشوترك به شورکتها در سواخت قواعد و چارچوبهای تصومیمگیری جهت نحوه
تعامالت و کسووب فرصووتهای محیطی و فناورانه کمک میکند ،تا از طریق باهم کار کردن آنها را بهدسووت
آورند ( .)Claro, Hagelaar, and Omta, 2003چنین اقدامی میتواند فعالیتهای مرتبط با قابلیت ادراك را
تکمیل کند (.)Foerstl et al., 2013
ژانگ و همکاران معتقدند سطوح و قوت باالتر روابط و ا شتراكگذاری اطالعات به شرکا ،انگیزه الزم جهت
اشتراكگذاری دیدگاهها و توسعه قابلیتهایی مانند برنامهریزی مشترك را میدهد (.) Zhang, Yu, and Liu, 2008
دنگ و زاکل بیان میکنند قابلیت برنامهریزی مشوووترك به سوووطح بزرگتری از یادگیری سوووازمانی منتج
میگردد ،جاییکه به آن بهعنوان فرایند توزیع دانش نگاه میشووود ( .)Deng and Tsacle, 2003توزیع دانش
بیشوووتر در برنامهریزی مشوووترك ر میدهد زیرا سوووطح بزرگتری از تعامل بین فردی در آن وجود دارد.
بنابراین ،قابلیت برنامهریزی مشترك ،روابط مشارکتی را بهبود میبخشد.
با توجه به اینکه هدف اصوولی شووراکت ،دسووتیابی به مزایای رقابتی از طریق با هم کارکردن اسووت؛ لذا
قابلیت برنامهریزی مشووترك به اجرای برنامهها و زمانبندی طراحی و توسووعه محصووول و برنامهریزی برای
نحوه اشتراكگذاری منابع و اطالعات جهت افزایش سهم بازار کمک میکند .بهطور مثال این قابلیت کمک
میکند نیازمندیهای مواد ( ،)Jacobs et al., 2011ت صمیمات خرید ()Tracey, Lim, and Vonderembse, 2005
و بودجهبندی ( )Min et al., 2005سوویاسووت قیمتگذاری ( ،)Simatupang and Sridharan, 2005توسووعه
محصووول جدید ( )Simatupang and Sridharan, 2005; Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008و اولویتبندی
اهداف و مقا صد ( )Min et al., 2005برای گ سترش پایگاه بازار انجام شود .این قابلیت به شرکتهایی که با
یکدیگر کار میکنند ،امکان پاسووخگویی بهموقع و مناسووب به تقاضوواهای مشووتریان و تغییرات در بازار (یا
محیط کسوووب و کار) را میدهد .لذا چنین قابلیتی با نتایج عملکرد و قابلیت اشوووتراكگذاری منابع ارتباط
مثبت دارد (.)Flynn, Huo, and Zhao, 2010
بنابراین می توان گفت:
فر ضیه  :H3aقابلیت برنامهریزی م شترك بر روی عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك تأثیر
دارد.
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فرضیه  :H5aقابلیت برنامهریزی مشترك بر روی قابلیت اشتراكگذاری منابع تأثیر دارد.
فرضویه  :H5bقابلیت برنامهریزی مشوترك بر عملکرد طراحی و توسوعه محصوول مشوترك بهواسووطه
قابلیت اشتراكگذاری منابع تأثیر دارد.
 -4-2قابلیت اشتراکگذاري منابع

قابلیت ا شتراكگذاری منابع عبارت ا ست از توانایی م ستمر تخ صیص اطالعات و داراییهای م شهود
(مانند ماشوووینها ،سووواختمانها و غیره) به یک رابطه همکاری تا شووورکا بتوانند در جریان تعقیب اهداف
م شترك از این منابع ا ستفاده کنند ( .)Kumar and Banerjee, 2012این قابلیت این امکان را فراهم میآورد
تا رابطه م شارکتی به بازدههای باالتر و مزیت رقابتی پایدار د ست یابد (.)Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010
قابلیت ا شتراكگذاری منابعی مانند اطالعات ،پایگاه م شترکی برای شرکا فراهم نموده و جریان مح صوالت،
خدمات و بازخورد بین شرکا را راه میاندازد ( .)Min et al., 2005بر این اساس اشتراكگذاری اطالعات شرکا
را در مورد جر یان های فعلی و آینده آگاه میکند و موجب افزایش ادراك شووورکا از محیط ،فرصوووت ها و
تهدیدهای موجود میگردد (.)Müller and Gaudig, 2011
ژو و بنتون نشوووان میدهند که چنین ادارکی بهطور قابل توجهی عملکرد را افزایش میدهد ( Zhou
 .)and Benton Jr, 2007یک تبادل اطالعات موفق باید مکرر ،دو طرفه ،غیررسووومی و غیرانتفاعی باشووود
( ،)Müller and Gaudig, 2011و هزینه ها را کاهش دهد ( Droge, Vickery, and Jacobs, 2012; Flynn,
 )Huo, and Zhao, 2010سپس ،با استفاده از اطالعات مشترك ،هر یک از شرکا میتوانند تصمیمات بهتری
در مورد ابعاد طراحی و توسعه محصول ،تخصیص ظرفیت و برنامهریزی تولید /مواد بگیرند.
قابلیت اشوووتراكگذاری منابع منجر به اعتماد و تعهد میگردد ،زیرا اشوووتراكگذاری منابع /اطالعات،
نشان میدهد که به شرکای رابطه ،میتوان اعتماد نمود و آنها دارای انگیزهها و مقاصد خیرخواهانه هستند
( .)Nyaga, Whipple, and Lynch, 2010بنابراین ،قابلیت اشوووتراكگذاری منابع بهعنوان یکی از مؤلفههای
حیاتی برای تحقق مزایای شراکت و ارتقا سطح عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك جدید شناخته
میشود.
قابلیت اشووتراكگذاری منابع شووامل قابلیت به اشووتراكگذاری منابع داخلی سووازمان برای مصووارف
عملیاتی و تأمین بهموقع تقا ضاهای م شتریان مانند فناوری و ما شینآالت مرتبط ( Fawcett, Magnan, and
 )Ogden, 2007; Zacharia, Nix, and Lusch, 2009و اشووتراكگذاری اطالعات مبتنی بر بازار مانند عالیق،
نیازمندیهای و اولویتهای مشووتریان ،دادههای فروش ،انگیزهها و خواسووتههای کاربر نهایی و بازخوردهای
مووحصوووووالت و خوودمووات ( )Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007; P.J. Singh and Power, 2009و
زمانبندیهای تحویل ( )Simatupang and Sridharan, 2005میباشوود .قابلیت اشووتراكگذاری اطالعات و
تجزیه و تحلیل آن برای درك آنچه که در محیط اتفاق میافتد و تغییرات فناورانه مهم است ( Vanpoucke,
 .)Vereecke, and Wetzels, 2014این منابع و اطالعات امکان رسووویدن شووورکا به مزایای رقابتی و افزایش
عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك جدید را فراهم میآورند.
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بنابراین میتوان گفت:
فرضیه  :H2aقابلیت اشتراكگذاری منابع بر روی عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك تأثیر دارد.
 -5-2قابلیت حلمسئله و اندازهگیري عملکرد مشترک

قابلیت حلمسووئله و اندازهگیری عملکرد مشووترك شوورکتها را قادر میسووازد تا از یکدیگر یاد بگیرند،
فرآیندهای داخلی خود را در صورت لزوم تغییر دهند و بهطور مداوم فرایندهای شراکت را بهبود بخ شند .این
قابلیت امکان پیکربندی مجدد منابع و فرایندهای جاری را در یک محیط پویا داده و فعالیتهایی را به دنبال
دارد که دانش را از شوورکای خارج از سووازمان برای همسووویی و مطابقت با فرایندهای کسووب و کار بهدسووت
میآورد ،به اشتراك میگذارد و آنها را تلفیق میکند (.)Vanpoucke, Vereecke, and Wetzels, 2014
زمانی که شوورکتها در جبهههای زیادی در کنار هم کار میکنند ،مشووکالتی نظیر تعارض و اختالف،
طبیعی است .به همین خاطر برای حل و فصل این مشکالت ،به قابلیت مناسبی نیاز استSingh, Garg, ( .
 )and Sachdeva, 2018اگر هر یک از شرکا اهداف خود را در طراحی و تو سعه مح صول دنبال کنند ،آنگاه
دستیابی به مزایای مشارکتی امری سخت و دشوار میباشد (.)Abreu, Macedo, and Camarinha-Matos, 2009
حل مسئلههای مشترك به حل یا مقابله با مشکالتی نظیر مخالفتهای بین شرکا ،مسائل فنی در طراحی،
تضوواد در کسووب و کار روزمره ( )Lusch and Brown, 1996و حوادث غیرمنتظره اشوواره میکند .بنابراین،
قابلیت حلمسئله مشترك برای شراکت مهم است (.)Zaheer, McEvily, and Perrone, 1998
در یک نظر ،شووراکت در طراحی و توسووعه محصووول نوعی از حلمسووئله مشووترك به حسوواب میآید
( )Whipple and Russell, 2007که دو یا چند شریک سعی میکنند مسائلی همچون ویژگیها و مشخصات
محصول ،افزایش سهم بازار ،رقابتی بودن ،تضمین تحویل و کیفیت در زمان درست و غیره را حل کنند.
ماهیت پیچیده این نوع موضوعات اختالفات را افزایش میدهد .اما حل تعارض کارآمد ،یادگیری بیشتری
به همراه میآورد و رفتار شرکا را بهبود میبخشد ( )Loch and Tapper, 2002بنابراین قابلیت حل تعارض پیش
آمده یک ضرورت است (.)Winston, Dadzie, and Dadzie, 2009; Parung and Bititci, 2008
همچنین شوورکا برای توسووعه عملکرد ،باید رضووایتمندی از همکاری در طراحی و توسووعه محصووول
م شترك را مورد ارزیابی قرار دهند ( .)Fan, Feng, and Suo, 2009اندازهگیری عملکرد ،عاملی ضروری برای
ترویج رفتارهای مطلوب به ح ساب آمده و همکاری مؤثر را ممکن می سازد ( .)Slone, 2004از نتایج عملکرد
میتوان در فرایندهای عملیاتی و بهبود رفتار طراحان اسووتفاده نمود ()Simatupang and Sridharan, 2005؛
نتایج مذکور به شرکا امکان میدهد مو ضوعاتی که باید بازنگری شوند را شنا سایی نموده ( Anbanandam,
 )Banwet, and Shankar, 2011و روشها و راهحلهای مناسب را اتخاذ نمایند ( Zacharia, Nix, and Lusch,
)2009؛ لذا ،اگر قابلیت حلمسئله و اندازهگیری عملکرد م شترك به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد ،آنگاه
برنامهریزی برای دستیابی یا حفظ همکاری و اشتراكگذاری منابع و اطالعات سخت و دشوار خواهد بود.
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بنابراین میتوان گفت:
فرضوویه  :H4aقابلیت حلمسووئله و اندازهگیری عملکرد مشووترك بر روی عملکرد طراحی و توسووعه
محصول مشترك تأثیر دارد.
فرضیه  :H6aقابلیت حلمسئله و اندازهگیری عملکرد مشترك بر قابلیت برنامهریزی مشترك تأثیر دارد.
فرضیه  :H6bقابلیت حلمسئله و اندازهگیری عملکرد مشترك بر قابلیت اشتراكگذاری منابع تأثیر دارد.
فر ضیه  :H6cقابلیت حلم سئله و اندازهگیری عملکرد م شترك بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول
مشترك به واسطه قابلیت به اشتراك گذاری منابع تأثیر دارد.
فر ضیه  :H6dقابلیت حلم سئله و اندازهگیری عملکرد م شترك بر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول
مشترك به واسطه قابلیت برنامهریزی مشترك تأثیر دارد.
 -6-2عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک جدید

عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك جدید در ابعاد مختلفی اندازهگیری می شود که از سرعت
در بازار تا رضووایت شوورکای طراحی (تیمها و سووازمانها) متفاوت اسووت .این ابعاد بهطور کلی بهعنوان ابعاد
عملکرد داخلی و خارجی طبقهبندی میشود (.)Sarin and Mahajan, 2001
ابعاد عملکرد داخلی شوامل« :رضوایتمندی شورکای طراحی» ( Brayfield and Rothe, 1951; Pinto,
 )Pinto, and Prescott, 1993بهعنوان معیاری جهت میزان ارز شمند و مثمر ثمر ارزیابی شدن تیم /سازمان
در ارتباط با پروژه مشوووترك و «عملکرد خود رتبهبندی شوووده» ( )Ancona and Caldwell, 1992بهعنوان
معیاری از درك اعضای تیم/سازمان از عملکردشان در مقایسه با تیم/سازمان دیگر میباشد.
ابعاد عملکرد خارجی شامل « :سرعت ارایه به بازار» ( )Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995بهعنوان
معیاری زمانی ،از سورعت تولید محصوول توسوط تیم/سوازمان« ،سوطح نوآوری» ( Ancona and Caldwell
 )1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995بهعنوان معیاری از درجه جدید بودن محصووول در دسووت
تولید« ،پایبندی به برنامهریزی و بودجهریزی» ( Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and
 )Ruekert, 1995بهعنوان معیاری که تیم در مهلت برنامهریزی شووده اقدام نموده و در چارچوب بودجه خود
باقی مانده« ،کیفیت محصوووول» ( )Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995بهعنوان معیاری از اندازهگیری
کلی میزان ارزش تحویلی محصووول به مشووتری و مطابقت با اسووتانداردهای کنترل کیفیت که توسووط تیم/
سازمان برای آن تعیین شده است و «عملکرد بازار» ( )Meyer, 1994بهعنوان معیاری از نحوه رشد محصول
توسعهیافته در بازار ،نسبت به انتظارات میباشد.
 -3روششناسی

پژوهش حا ضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اجراء تو صیفی ووووو پیمای شی و از نوع
همب ستگی ا ست .بهمنظور تدوین مبانی نظری و پی شینه تحقیق از روش کتابخانهای شامل برر سی کتابها،
مقالهها و پایگاههای علمی مختلف و به منظور گردآوری دادههای پژوهش و برر سی فر ضیات ،از پر س شنامه با
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مقیاس طیف لیکرت  5گزینهای ا ستفاده شده ا ست که م شتمل بر  5متغیر «قابلیتهای فرهنگی ت شریک
مساعی»« ،قابلیت اشتراكگذاری منابع»« ،قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد مشترك»« ،قابلیت برنامهریزی
مشترك» و «عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك» و  18بعد میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و طراحان  11شرکت طراحی و توسعه محصوالتی میباشد
که در بخشهای هوافضووایی فعالیت دارند .از میان مدیران و طراحان این شوورکتها ،افرادی به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند که حداقل دارای  10سال سابقه کاری در شرکت مورد نظر بوده و بینش الزم و کافی
را نسووبت به شوورکت خود و رویهها و فرایندهای آن داشووتند و فرایند مشووارکت را تجربه کردهاند .پس از
طراحی و تدوین پرسووشوونامه پژوهش ،این پرسووشوونامهها میان  180نفر توزیع گردید و پس از تکمیل و
بازگشت 170 ،پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
حجم نمونه با توجه به مشووخص نبودن حجم جامعه و واریانس آن از فرمول زیر بدسووت آمده اسووت
(حبیبی:)1397 ،

همچنین چون پرسوووشووونامه با طیف لیکرت  5درجه اسوووتفاده شوووده اسوووت ،بزرگترین مقدار  5و
کوچکترین مقدار  1خواهد بود؛ بنابراین انحراف معیار آن  0.66است .این مقدار بیشینه انحراف معیار است.
همچنین سطح با اطمینان  % 95و دقت برآورد  0.01حجم نمونه برابر است با:
Zα /2 =1.96, ε = 0.01, σ = 0.66 => n = 170
جزئی2

بهمنظور برر سی فر ضیههای پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری1مبتنی بر حداقل مربعات
و نرمافزار  Smartplsاسووتفاده شووده اسووت .این روش یکی از رویکردهای نسوول دوم مدلسووازی معادالت
ساختاری بر مبنای واریانس بوده که در مقابل رویکردهای ساختاری نسل اول که کواریانسمحور هستند از
انعطاف پذیری باالتری برخوردارند .از مهمترین دالیل پُرکاربرد بودن روش  ،PLSعدم نیاز به حجم باالی
نمونه و عدم ح سا سیت به توزیع دادهها میبا شد (مح سنین و ا سفیدانی ،)1393 ،در حالی که روشهای
نسوول اول به تعداد نمونه باال ( )N > 200برای اجرای صووحیح مدلهای معادالت سوواختاری احتیاج مبرم
داشوووتند .پژوهش های با حجم نمونه اندك ( )N < 200باعث ایجاد مشوووکالت عدم همگرایی و ارائه
راهحلهای نامناسب در مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از روشهای نسل اول میباشند ،در حالی
که در روش  PLSپژوهشگر به چنین مشکالتی بر نمیخورد.
 -1-3مدل مفهومی پژوهش

بر ا ساس پ شتوانه نظری و برر سی پی شینه تجربی پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش در قالب  16فر ضیه
در شکل ( )1ارائه گردیده است.
)1Structural Equation Modeling (SEM
)2Partial Least Squares (PLS
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (پژوهشگران ساخته)

 -2-3روایی و پایایی پرسشنامه

به منظور سنجش روایی ،از دو روش روایی محتوا و سازه ا ستفاده شده ا ست .در بخش برر سی روایی
محتوا ،بیشتر موارد بهطور مستقیم از ادبیات گرفته شده یا اندکی اصالح شده است .ساختار پرسشنامه مورد
ا ستفاده در جدول ( )1ارائه شده ا ست .همچنین پر س شنامه در اختیار  20تن از متخ ص صان و خبرگان
حوزههای همکاریهای بین سازمانی ،قابلیت و طراحی و تو سعه مح صول جدید قرار داده شد و از آنان در
خ صوص موافقت و مخالفت شان با هر یک از گویهها و توانایی این گویهها در خ صوص ارزیابی هدف مربوطه
نظرخواهی شد و با نظرات آنها برخی ا صالحات در پر س شنامه صورت پذیرفت و در نهایت روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  :1ساختار پرسشنامه مورد استفاده
متغیرها

مرجع

ابعاد
باز بودن و ارتباطات

()Barratt, 2004

تقسیم متقابل ریسک و پاداش
قابلیتهای یادگیری سازمانی
فرهنگی اعتماد

()Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008; Doukidis et al., 2007
()Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012
()Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012

وفاداری

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

تعهد

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

فناوری و ماشینآالت

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

قابلیت
اشتراكگذاری اطالعات
منابع
بازخورد محصول و خدمات
قابلیت
حل مسئله
و ارزیابی اندازه گیری سهم شرکا
عملکرد
مشترك تعیین پاداش و اقدام اصالحی
حل تعارض

()Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012
()Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar and Banerjee, 2012
;)Kumar et al., 2017; Kumar and Banerjee, 2012; Parung and Bititci, 2008
(Fawcett, Magnan, and Ogden, 2007
)Kumar et al., 2017; Kumar and Banerjee, 2012; Zacharia, Nix, and
(Lusch, 2009; Parung and Bititci, 2008

)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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متغیرها

ابعاد
اولویتبندی اهداف

قابلیت
برنامهریزی
مشترك قیمتگذاری
بودجهبندی

برنامهریزی مواد و خرید

مرجع
)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017; Kumar and
(Banerjee, 2012; Min et al., 2005
)Singh, Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017; Kumar and
(Banerjee, 2012; Min et al., 2005
)Simatupang and Sridharan, 2004; Kumar and Banerjee, 2012; Singh,
(Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017
)Soosay, Hyland, and Ferrer, 2008; Kumar and Banerjee, 2012; Singh,
(Garg, and Sachdeva, 2018; Kumar et al., 2017

ابعاد عملکرد داخلی:
عملکرد
طراحی و
توسعه
محصول
مشترك

()Brayfield and Rothe, 1951; Pinto, Pinto, and Prescott, 1993
()Ancona and Caldwell, 1992

 رضایتمندی شرکای طراحی -عملکرد خود رتبهبندی شده

ابعاد عملکرد خارجی:
 سرعت ارائه به بازار سطح نوآوری پایبندی به برنامه و بودجه کیفیت محصول -عملکرد بازار

()Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995
()Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995
()Ancona and Caldwell, 1992; Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995
()Olson, Walker Jr, and Ruekert, 1995
()Meyer, 1994

 -4یافتهها
 -1-4برازش مدل اندازهگیري

بهمنظور بررسوووی برازش مدل اندازهگیری ،از معیارهای آلفای کرونبا  ،پایایی ترکیبی ( )CRو روایی
همگرا (معیار میانگین واریانس اسووتخراج شووده) ( )AVEبهره برده شووده اسووت .از آنجایی که معیار آلفای
کرونبا یک معیار سوونتی برای تعیین پایایی سووازههاسووت ،روش  PLSمعیار مدرنتری را نسووبت به آلفای
کرون با به نام پا یایی ترکیبی ( )CRبه کار میبرد .روایی همگرا ( )AVEب یانکن نده م یانگین وار یانس
اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود میباشد .بهعبارت دیگر این معیار میزان همبستگی
یک سازه با شاخصهای خود را ن شان میدهد که مقادیر باالتر آن ن شاندهنده برازش بی شتر میبا شند.
کرونبا  ،اسووتاندارد باالی  0.7را برای آلفای کرونبا  ،نونالی اسووتاندارد باالی  0.7را برای پایایی ترکیبی و
فورنل و الکر استاندارد باالی  0.5را برای روایی همگرا بیان نمودهاند .نتایج حاصل از بررسی روایی و پایایی
مدل اندازهگیری و مقادیر آنها در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  :2مقادیر پایایی (آلفای کرونبا و  )CRو روایی ( )AVEمدلهای اندازهگیری
متغیرهای پنهان (مکنون)

آلفای کرونبا

پایایی ترکیبی ( )CRروایی همگرایی ()AVE

نتیجه

قابلیت فرهنگ تشریک مساعی

0.835

0.863

0.753

قابل قبول

قابلیت اشتراكگذاری منابع

0.765

0.886

0.825

قابل قبول
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متغیرهای پنهان (مکنون)

آلفای کرونبا

پایایی ترکیبی ( )CRروایی همگرایی ()AVE

نتیجه

قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد مشترك

0.778

0.806

0.811

قابل قبول

قابلیت برنامهریزی مشترك

0.753

0.885

0.750

قابل قبول

عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك

0.827

0.849

0.826

قابل قبول

نتایج بهدسووت آمده برای روایی همگرا تمام متغیرهای مکنون پژوهش ،بیشووتر از مقدار  0.5میباشوود.
بنابراین روایی همگرای مدلهای اندازهگیری از و ضعیت مطلوبی برخوردار میبا شند .همچنین نتایج پایایی
برای تک تک متغیرها در جدول ( )2ن شان میدهد که این مقادیر بی شتر از مقدار  0.7بوده و گویای پایایی
مطلوب ابزار اسووت .بر اسوواس نتایج بهدسووت آمده از جدول ( )2میتوان بیان نمود که مدلهای اندازهگیری
پژوهش یا همان مدلهای بیرونی1از برازش مطلوبی برخوردارند.
 -2-4برازش مدل ساختاري

پس از تأیید روایی و پایایی ،مدل ساختاری پژوهش ارزیابی میگردد .با استفاده از این مدل میتوان به
بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .در بخش مدل ساختاری از معیارهای  R2و  Q2استفاده شده استR2 .
بیانگر تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا اسووت و سووه مقدار  0.33 ،0.19و  0.67به عنوان مقادیر
ضعیف ،متو سط و قوی برای آن درنظر گرفته می شوند R2 .تنها برای سازههای درونزای2مدل (متغیرهای
پنهان وابسته) محاسبه می شود و برای سازههای برونزا مقدار آن برابر با صفر میباشد .نتایج مقادیر  R2در
جدول ذیل ،مناسووب بودن برازش مدل سوواختاری را تأیید مینماید .همچنین مقدار  Q2قدرت پیشبینی
مدل را م شخص میکند و در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازهی درونزا سه مقدار  0.15 ،0.02و
 0.35با شد ،به ترتیب ن شان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متو سط و قوی سازه یا سازههای مریوط به آن را
دارد .با توجه به مقادیر  Q2برای هر چهار سوووازهی درونزا در جدول ( ،)3نشوووان از قدرت قوی مدل برای
متغیرهای قابلیت اشووتراكگذاری منابع ،قابلیت حلمسووئله و ارزیابی عملکرد مشووترك ،قابلیت برنامهریزی
م شترك و عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك دارد و در مجموع برازش منا سب مدل ساختاری
پژوهش نیز تأیید میگردد.
جدول  :3مقادیر 𝟐𝐑 و 𝟐𝐐
متغیر درونزا

R2 > 0.33

Q2 > 0.35

قابلیت اشتراكگذاری منابع

0.787

0.504

قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد مشترك

0.674

0.518

قابلیت برنامهریزی مشترك

0.793

0.591

عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترك

0.686

0.659
1Outer Model
2Endogenous
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 -3-4برازش مدل کلی

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی برازش
در یک مدل کامل می شود .برای برر سی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را
کنترل مینماید ،از معیار  GOFا ستفاده می شود که مقدار آن بین صفر و یک میبا شد .برای معیار GOF
سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متو سط و قوی معرفی شده .مقدار بهد ست آمده
برای معیار  GOFدر این پژوهش برابر با  0.624میباشد که نشاندهنده برازش کلی قوی مدل میباشد.
 -4-4آزمون فرضیهها

پس از برر سی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی که در بخش قبل بیان گردیدند ،در
این بخش به برر سی و آزمون فر ضیههای پژوهش پرداخته شده ا ست .شکل ( )2و ( )3به ترتیب ضرایب
مسیر و مدل تحقیق در حالت معناداری ( )t-valueرا نشان میدهند .ضرایب مسیر برای تعیین سهم هریک
از متغیرهای پیشبین در تبیین واریانس متغیر مالك مورد اسووتفاده قرار میگیرد .همچنین R2یا ضووریب
تعیین ن شان میدهد که چه میزان از تغییرات متغیر واب سته تحت تأثیر متغیر م ستقل بوده و باقی تغییرات
متغیر وابسته به سایر عوامل بستگی دارد .در حالت معناداری مدل ،در سطح اطمینان  95درصد میتوان بر
اساس مقادیر  tدر خصوص معناداری ضرایب مسیرها تصمیم گیری نمود .چنانچه مقدار این آماره بزرگتر از
 +1.96و یا کوچکتر از  -1.96باشد ،مسیر مربوطه معنادار بوده و در غیر اینصورت مسیر معنادار نمیباشد.

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

همانطور که در شکل ( )2م شاهده می شود ،تمام ضرایب م سیرها میان متغیرها مثبت میبا شند؛
بنابراین میتوان بیان نمود اثر تمام متغیرهای م ستقل بر متغیرهای واب سته از نوع مثبت ا ست .در ادامه در
جدول ( ،)4با توجه به نتایج آزمون معناداری این ضرایب مسیر ،فرضیات پژوهشی شامل فرضیههای ،H1a
 H6a ،H4a ،H2a ،H5a ،H3a ،H1d ،H1c ،H1bو  H6bتأیید میگردند.
جدول  .4بررسی فرضیات پژوهش
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب مسیر

1

 t-valueنتیجه آزمون

قابلیت فرهنگی تشریک مساعی

عملکرد طراحی و توسعه محصول

0.408

12.485

تأیید

قابلیت فرهنگی تشریک مساعی

قابلیت اشتراك گذاری منابع

0.324

4.890

تأیید

قابلیت فرهنگی تشریک مساعی

قابلیت حل مسئله و ارزیابی عملکرد

0.421

6.526

تأیید

قابلیت فرهنگی تشریک مساعی

قابلیت برنامهریزی مشترك

0.426

4.625

تأیید

قابلیت اشتراكگذاری منابع

عملکرد طراحی و توسعه محصول

0.375

3.456

تأیید

قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد

عملکرد طراحی و توسعه محصول

0.540

7.526

تأیید

قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد

قابلیت اشتراكگذاری منابع

0.436

3.859

تأیید

قابلیت حلمسئله و ارزیابی عملکرد

قابلیت برنامهریزی مشترك

0.448

3.321

تأیید

قابلیت برنامهریزی مشترك

قابلیت اشتراكگذاری منابع

0.316

4.176

تأیید

قابلیت برنامهریزی مشترك

عملکرد طراحی و توسعه محصول

0.286

3.760

تأیید

با توجه به فرضوویههای تایید شووده به طور مثال میتوان گفت با توجه به ضووریب مسوویر میان متغیر
قابلیت فرهنگی تشووریک مسوواعی و عملکرد طراحی و توسووعه محصووول و مقدار آماره تی ،قابلیت فرهنگی

1Standardized Coefficient
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تشووریک مسوواعی بر عملکرد طراحی و توسووعه محصووول تأثیر مثبت و معنادار داشووته و با افزایش و بهبود
قابلیت فرهنگی ،عملکرد طراحی و توسعه محصول نیز افزایش مییابد.
این مو ضوع ن شان میدهد اقداماتی مانند اعتماد سازی بین شرکا ،تعهد به شراکت و تق سیم ری سک
طراحی و توسعه محصول در صنعت هوافضا میتواند بر عملکرد مشترك بیفزاید .این اعتماد میتواند ناشی
از تخصص (توانایی انجام کار) شرکا و رفتار مبتنی بر اخالق حرفهای هر یک از شرکا باشد .همچنین قابلیت
فرهنگی تشووریک مسوواعی بر قابلیت اشووتراكگذاری منابع ،قابلیت حلمسووئله و ارزیابی عملکرد و قابلیت
برنامهریزی مشوووترك تأثیر مثبت و معنادار دارند .بدین معنی که با افزایش هریک از متغیرهای مسوووتقل،
متغیر وابسوووته افزایش و با کاهش آن نیز متغیر وابسوووته کاهش مییابد؛ لذا شووورکای طراحی و توسوووعه
محصوالت هوافضا جهت ارتقای عملکرد مشترك خود باید همزمان بر تمام قابلیتها سرمایهگذاری نماید.
همچنین اقدامات صووونایع هوافضوووا در ایجاد اجتماعات دانشوووی جهت ارائه درسآموختهها و تبادل
تجربیات موجب افزایش یادگیری سازمانی به عنوان یکی از ابعاد قابلیت فرهنگی ت شریک م ساعی شده و
این مو ضوع بر بُعد اقدام ا صالحی قابلیت حلم سئله تأثیر دا شته و موجب کاهش خطا در طراحی و تو سعه
محصول و در نتیجه افزایش عملکرد مشترك بخصوص بعد رضایتمندی شرکای طراحی گردیده است.
از طرفی تعامالت مکرر و باز بودن شووورکا در پذیرش ایده های نوآورانه در هنگام طراحی و توسوووعه
محصووول بخصوووص در مواعید بازنگری کلیدی در فرایند اکتسوواب بهعنوان یکی دیگر از مؤلفههای قابلیت
فرهنگی تشووریک مسوواعی موجب ارتقا قابلیت برنامهریزی مشووترك و در نتیجه افزایش عملکرد مشووترك
بخصوص بُعد پایبندی به برنامه و کیفیت محصول شود.
عالوه بر این با توجه به مقادیر بهدست آمده برای ضریب تعیین درشکل ( ،)2قابلیت فرهنگی تشریک
م ساعی توان سته ا ست  77.4در صد از تغییرات متغیر قابلیت ا شتراكگذاری منابع 79.3 ،در صد تغییرات
متغیر قابلیت برنامهریزی مشووترك و  88.7درصوود از تغییرات متغیر قابلیت حلمسووئله و ارزیابی عملکرد
مشترك را تبیین نماید .به نظر میرسد پایین بودن میزان تأثیر قابلیتهای فرهنگی بر اشتراكگذاری منابع
در بین سه قابلیت دیگر را باید در قوانین و مقررات حفاظتی و امنیتی حاکم بر صنعت هوافضا و حیطهبندی
باالی اطالعات دان ست و اینگونه بیان کرد که مو ضوعات فرهنگی کمک کمتری به قابلیت ا شتراكگذاری
منابع در مقایسه با دیگر قابلیتها مینماید .هر چند در اینخصوص دستورالعملهایی جهت اشتراكگذاری
تجهیزات و ماشوووینآالت وجود دارد ،ولیکن به نظر میرسووود ارتقای قابلیت اشوووتراكگذاری بهعنوان قلب
شراکت و فلسفه وجودی آن نیازمند توجه ویژه میباشد.
دیگر نتایج بهدست آمده نشان میدهد توانایی حل تعارض در طول شراکت در صنایع هوافضا با توجه
به د ستورالعملهای ابالغی بهعنوان یکی از ابعاد قابلیت حلم سئله ،به نحو مؤثری بر عملکرد م شترك تأثیر
گذا شته و تاکنون بیش از  65در صد از م شکالت پیش آمده در قراردادهای م شترك در همان سطح شرکا
حل و فصل شده و نیازی به ارجاع به مراجع حقوقی نداشته است.
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همچنین نتایج نشووان میدهد اندازهگیری سووهم شوورکا و تعیین میزان مالکیت فکری و ثبت آن در
مراجع ذیربط در صوونعت هوافضووا بهعنوان یکی از ابعاد قابلیت حلمسووئله و ارزیابی عملکرد ،بر عملکرد
م شترك تأثیر ب سزایی دارد .در حال حا ضر اندازهگیری سهم شرکا و تعیین میزان مالکیت فکری بهعنوان
یکی از ابعاد قابلیت تشریک مساعی در صنعت هوافضا در حال استفاده و توسعه بوده و نتایج آن بر عملکرد
مشترك بخصوص رضایتمندی شرکای طراحی قابل مشاهده است.
بهعالوه ،متغیرهای قابلیت فرهنگی تشووریک مسوواعی ،قابلیت حلمسووئله و ارزیابی عملکرد و قابلیت
ا شتراكگذاری منابع و قابلیت برنامهریزی م شترك به طور م ستقیم در مجموع توان ستهاند  87.6در صد از
واریانس متغیر عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك را تو ضیح دهند .با توجه به مقادیری که پیشتر
به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای ضریب تعیین بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت مدل پژوهش از
برازش مناسووبی برخوردار اسووت .مقدار واریانس باقیمانده که مدل قادر به توضوویح آن نمیباشوود ،مرتبط با
سایر عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته در مدل میباشند.
 -5-4بررسی اثرات غیرمستقیم و نقش متغیرهاي میانجی

بهمنظور بررسی اثرات غیرمستقیم و نقش متغیرهای میانجی ،از آزمون سوبل استفاده می شود .عالوه
بر آزمون سوبل ،بهمنظور شدت اثر غیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر از طریق متغیر میانجی ،از آمارهای
به نام  VAFا ستفاده می شود که مقدار آن بین بازه  0و  1بوده و هرچه مقدار آن به عدد  1نزدیکتر با شد،
ن شاندهنده قویتر بودن اثر متغیر میانجی ا ست .جدول ( )5نتایج حا صل از برر سی متغیرهای میانجی در
ارتباط با دیگر متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد.
بر این اساس میتوان بیان کرد فرضیات پژوهشی شامل فرضیههای  H6d ،H5b ،H1g ،H1f ،H1eو
 H6cتایید میگردند.
جدول  .5نتایج فرضیات دهم تا پانزدهم
z-value

VAF

نتیجه آزمون

متغیر مستقل

متغیر میانجی

قابلیت فرهنگی
تشریک مساعی

عملکرد طراحی و
قابلیت
اشتراكگذاری منابع توسعه محصول مشترك

2.857

0.712

تأیید

قابلیت فرهنگی
تشریک مساعی

عملکرد طراحی و
توسعه محصول مشترك

3.854

0.878

تأیید

قابلیت فرهنگی
تشریک مساعی

عملکرد طراحی و
قابلیت حلمسئله و
ارزیابی عملکرد مشترك توسعه محصول مشترك

2.659

0.861

تأیید

قابلیت حلمسئله و
ارزیابی عملکرد مشترك

عملکرد طراحی و
قابلیت
اشتراكگذاری منابع توسعه محصول مشترك

3.381

0.713

تأیید

قابلیت حلمسئله و
ارزیابی عملکرد مشترك

عملکرد طراحی و
توسعه محصول مشترك

3.653

0.818

تأیید

قابلیت
برنامهریزی مشترك

قابلیت
برنامهریزی مشترك

متغیر وابسته
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متغیر مستقل
قابلیت
برنامهریزی مشترك

متغیر میانجی

متغیر وابسته

عملکرد طراحی و
قابلیت
اشتراكگذاری منابع توسعه محصول مشترك

z-value

VAF

نتیجه آزمون

2.521

0.745

تأیید

همانطور که در جدول ( )5م شاهده می شود ،تأثیر متغیر میانجی قابلیت برنامهریزی م شترك در بین
دو متغیر قابلیت فرهنگی ت شریک م ساعی و عملکرد طراحی و تو سعه مح صول ،با مقدار  z-valueبی شتر از
مقدار  1.96و در سووطح اطمینان  95درصوود تأیید میگردد .همچنین با توجه به مقدار بهدسووت آمده برای
آمارهی  ،VAFکه بین تمام مقادیر دیگر از بیشوووترین مقدار برخوردار اسوووت میتوان بیان نمود تأثیر این
متغیر میانجی قوی است.
در اینخ صوص میتواند اینگونه بیان کرد که اقدامات مختلف صنعت هواف ضا در ایجاد زمینه تعامل و
ارتباطات مکرر از طریق کانونها و اندیشووکدههای مختلف زمینه باز بودن سووازمان و تبادل ایدهها و پذیرش
آنها بهعنوان یکی از ابعاد قابلیت فرهنگی تشریک مساعی و همچنین افزایش اعتماد به عنوان بُعد دیگر این
قابلیت ،موجب ارتقای قابلیت برنامهریزی و تعیین اهداف و برنامههای طراحی و توسووعه و توافق بر روی آن
شده و در نتیجه عملکرد مشترك حاصل از این توافق و درك مشترك افزایش یافته است.
همچنین مشوواهده میشووود تأثیر متغیر میانجی قابلیت اشووتراكگذاری منابع در بین دو متغیر قابلیت
فرهنگی تشریک مساعی و عملکرد طراحی و توسعه محصول ،با مقدار  z-valueبیشتر از مقدار  1.96و در
سطح اطمینان  95درصد تأیید میگردد؛ ولیکن با توجه به مقدار بهدست آمده برای آمارهی  ،VAFکه بین
تمام مقادیر دیگر از کمترین مقدار برخوردار اسوووت میتوان بیان نمود هرچند این تأثیر متغیر میانجی قوی
اسووت؛ ولیکن نسووبت به دیگر متغیرها کمتر میباشوود .علت آن را میتوان در قواعد و مقررات حفاظتی و
امنیتی حاکم بر این صنعت دانست که محدودیتهای قانونی را جهت اشتراكگذاری ایجاد مینماید.
 -5بحث و نتیجهگیري

دیدگاههای مختلفی در خ صوص طراحی و تو سعه مح صول م شترك جدید وجود دارد؛ ولیکن به علت
چالشهای طراحی و توسووعه محصووول مشووترك ،بررسووی عوامل مؤثر بر آن و ارتقای نظریههای مورد نیاز
جهت سازماندهی طراحی و توسعه محصول مشترك ضروری است .همچنین علیرغم سطح باالتر عملکرد
نوآورانه طراحی و توسووعه محصووول مشووترك نسووبت به طراحی و توسووعه محصووول داخلی ،ریسووکها و
چالشهایی مانند فرهنگ واگرا و اهداف متضاد ،این نوع مشارکتهای بین سازمانی را سختتر میکند؛ لذا
برخورداری از قابلیتهای مختلف به شکلگیری شراکت و اجرای آن کمک میکند.
همچنین با توجه به اینکه طراحی و توسووعه محصووول مشووترك را میتوان ترکیب دو فرایند طراحی و
توسووعه محصووول و فرایند شووراکت دانسووت؛ لذا بهمنظور موفقیتآمیز آن باید «فرایند شووراکت» و «فرایند
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طراحی و توسعه محصول» همزمان مدیریت و اداره شوند ،بنابراین قابلیتهای تشریک مساعی باید بتوانند
همزمان از دو فرایند مذکور پشتیبانی نمایند.
بهعبارت دیگر میتوان گفت فرایند شوووراکت و طراحی بر بسوووتر قابلیتهای فرهنگی همانند اعتماد،
میزان باز بودن ،ارتباطات و تعهد شوووکل میگیرد و کلیه فعالیتهای شوووراکت را تحت تأثیر قرار میدهد.
قابلیت برنامهریزی جهت تعیین اهداف ،م سئولیتها و نقشها در شکلگیری و شروع شراکت ب سیار مؤثر
خواهد بود .پس از شکلگیری شراکت و در هنگام اجرای آن ،قابلیتهای ا شتراكگذاری منابع (دانش فنی
و ماش وینآالت و تجهیزات) و داهها و اطالعات بهعنوان قلب شووراکت میتوان بر روند اجرای موفق شووراکت
تأثیر بگذارد .همچنین در فرایند طراحی و توسعه محصول دو قابلیت به اشتراكگذاری اطالعات محصول و
بازار و حل مسئلههای فنی میتواند بر روند طراحی محصول تأثیر مثبت بگذارد .نحوه خروج و پایان شراکت
نیز نیازمند قابلیت ارزیابی عملکرد مشووترك در خصوووص تعیین سووهم شوورکاسووت .در کل فرایند شووراکت،
قابلیت حلمسئله برای رفع تعارضات شراکت و تضاد منافع میتواند بر روند شراکت تأثیر بگذارد.
همچنین با توجه به اینکه در مراحل اولیه فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك نقشها و تخصیص
وظایف به سختی تعریف می شود؛ لذا قابلیتهای برنامهریزی برای تعیین نقشها و وظایف ضروری است .از
طرفی در انتهای مراحل طراحی و توسعه محصول مشترك که وابستگی میان شرکا افزایش یافته و الزامات
متنوعتر شدهاند و چالشهای عمدهای ایجاد کردهاند ،قابلیتهای فرهنگی از جمله تعهد برای نیل به اهداف
توافق شده و قابلیت حلمسئلهها و تعارضات برای رفع چالشها بسیار ضروری است.
هر فاز از فرایند طراحی و تو سعه مح صول م شترك نیازمند جریان اطالعاتی خا صی میبا شد .بر این
ا ساس به نظر میر سد قابلیتهای ا شتراكگذاری منابع از جمله منابع اطالعاتی جهت گذار موفق از مراحل
طراحی یک شرط اساسی میباشد.
از طرفی طبیعتِ دانشبر و پیچیده بودن فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك مانع همراستایی در
اهداف و موضوووعات مورد عالقه بین ذینفعان شووده و موانع فرهنگی موجب کاهش تعامل بین سووازمانی
میگردد؛ لذا برخورداری از قابلیت برنامهریزی و حلمسئله به همراستا سازی اهداف در حین فرایند طراحی
و همچنین قابلیتهای فرهنگی مانند اعتماد و میزان باز بودن و ارتباطات مؤثر در افزایش اشووتراکات ذهنی
بین شرکا کمک میکند.
تعارض و درگیری در تمام مراحل فرایند طراحی و توسووعه محصووول وجود داشووته و حل و فصوول آنها
نیازمند تالش و زمان قابلتوجهی ا ست؛ لذا برخورداری از قابلیت حل و ف صل این اختالفات میتواند ضمن
تأثیر بر هزینهها و زمان طراحی و توسعه محصول بر کیفیت روابط و محصول نیز تأثیر مثبت بگذارد.
طراحی و توسووعه محصووول مشووترك به روشهای متفاوتی نسووبت به سووایر همکاریها جهت به
ا شتراكگذاری و پیکرهبندی منابع نیاز دارد .لذا قابلیت ا شتراكگذاری منابع و بخ صوص ا شتراك اطالعاتی
بهعنوان یک قابلیت کلیدی در فرایند طراحی و توسعه محصول مشترك بر عملکرد تأثیر بسزایی میگذارد.
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برخی شرکتها از طریق م شارکت در ایجاد و ک سب ارزش بهتر عمل میکنند .از دیدگاه قابلیت پویا
چنین تفاوت عملکردی نشووانگر تفاوت در قابلیتهای تشووریک مسوواعی در شوورکتها میباشوود و از دیدگاه
رابطهای چنین تفاوت عملکردی نشوووانگر کیفیت مدیریت روابط براسووواس اعتماد متقابل و ارتباط و تعهد
است .با این حال درك نظری نظاممندی از این قابلیتها و عناصر اساسی آن و مولفههای اثرگذار در کیفیت
روابط اجتماعی بین شرکا بهعنوان یک عامل اصلی برای ایجاد عملکرد وجود ندارد .این تحقیق نشان داد:
 .1قابلیت برنامهریزی مشوووترك بهعنوان یکی از ابعاد مهم یک کار مشوووارکتی ،از جمله فعالیتهای
مرتبط با قابلیت کسب بوده و به شرکتها در استفاده از فرصتهای درك شده با ایجاد و تقویت راهبردهای
منا سب مانند اتحاد راهبردی و همچنین تر سیم نق شه راه برای د ستیابی به اهداف م شترك کمک نموده و
بهواسوووطه آن احتماالت آتی و وظایف و مسوووئولیتها در روابط مشوووارکتی پیشبینی میشووووند و نحوه
هماهنگیها و هدایت کلیه فعالیتها به سوومت هدف بیان میشووود .این قابلیت به شوورکتها در سوواخت
پروتکلهای ت صمیمگیری جهت نحوه تعامالت و ک سب فر صتهای محیطی و فناورانه کمک میکند ،تا از
طریق همکاری ،آنها را بهدست آورند.
 .2قابلیت اشووتراكگذاری اطالعات بهعنوان یکی از ابعاد مهم یک کار مشووارکتی ،از جمله فعالیتهای
مرتبط با قابلیت درك میباشد .در یک فرایند تشریک مساعی اشتراكگذاری اطالعات کسب شده و تجزیه
و تحلیل م شترك آن موجب شنا سایی بهتر و دقیقتر فر صتهای جدید فناوری و بازار شده و شرکا از این
طریق میتوانند عملکرد خود را افزایش دهند.
 .3حل تعارضووات و مسووئلهها و ارزیابی عملکرد از جمله فعالیتهای مرتبط با قابلیت پیکربندی مجدد
میباشوود که شوورکتها را قادر میسووازد تا منابع و سوواختارهای خود را از طریق آن بهطور مداوم باز تعریف
نموده و تغییر دهند تا از ارزش فرصوووتهای موجود در بازار و محیطهای فناورانه به نحو مطلوب اسوووتفاده
نمایند.
 .4همچنین توانایی ت شریک م ساعی ،توانایی شرکا برای ایجاد و مدیریت روابط برا ساس اعتماد ،تعهد،
میزان باز بودن ،تقسیم متقابل ریسک و پاداشها ،یادگیری سازمانی و وفاداری میباشد که بر کیفیت رابطه
تأثیر گذاشته و سطح عملکرد باالتری را ایجاد مینماید.
براین اساس این پژوهش به ادبیات نظری دیدگاه قابلیت پویا و دیدگاه رابطهای اضافه نموده است.
 -1-5پیشنهادات مدیریتی

 .1همانطور که گفته شد ،انگیزه این پژوهش شناسایی و درك بهتر از قابلیتهای تشریک مساعی در
عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك در صنعت هواف ضایی و همچنین ک شف بینش واقعی در مورد
ابعاد قابلیت تشریک مساعی میباشد؛ لذا یافتههای این پژوهش با ارائه یک دیدگاه جامع درباره قابلیتهای
مؤثر بر بهبود و ارتقای عملکرد طراحی و تو سعه مح صول م شترك به شرکتها در درك اهمیت آنها کمک
نموده و موجب تدبیر مناسوووب در بهرهبرداری از منابع محدود آنها در مواجهه با عوامل مختلف شوووده و
برنامههای بهبود مناسبی را طراحی و اجرا مینمایند .بهعبارت دیگر شناخت مناسب از قابلیتهای تشریک
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م ساعی در طراحی و تو سعه مح صول م شترك که در آن شرکا متنوع ،پیچیدگی و بهم پیو ستگی وظایف
زیاد و انواع مهارتها مورد نیاز ا ست ،ضروری بوده و به شرکتها کمک میکند اقدامات منا سب را اتخاذ و
اجرا نمایند.
 .2طراحی و توسعه محصول مشترك یکی از راهبردهای قابلتوجه برای افزایش بهرهوری و سودآوری
ا ست و فواید این اقدام م شترك ب سیار زیاد ا ست ،اما چگونگی شروع آن یک مو ضوع چالشبرانگیز بوده و
اجرای مؤثر و کارامد آن نیازمند قابلیتهای مختلفی اسووت؛ لذا این قابلیتها سوورعت بیشووتری برای اجرای
ابتکارات مشارکتی به شرکتها میدهد و به شرکا کمک میکند تا از موانع همکاری عبور کنند و از شکست
همکاری جلوگیری نمایند .نتایج این تحقیق بینش مناسووبی را به تصوومیمگیرندگان شووراکت میدهد تا از
طریق آن راهبرد منا سب را برای شروع همکاری لحاظ نمایند و با اولویتبندی قابلیتها ضمن ایجاد آنها،
برای حفظ آنها نیز گام بردارند تا از مزایای کامل تشریک مساعی بهرهمند شوند.
 .3این پژوهش ن شان داد که تقریباً قابلیت م ستقلی در روند اجرای شراکت وجود ندارد؛ لذا تمام آنها
مهم ه ستند و بدون آنها یک شراکت منا سب و پایدار شکل نمیگیرد .ولیکن به نظر میر سد قلب هرگونه
شراکت ،ا شتراكگذاری منابع و اطالعات با شد .چرا که شرکا جهت ک سب آن و کاهش ری سکهای خود
ت صمیم به شراکت گرفتهاند؛ لذا در صنایع هواف ضا که با محدودیتهای قانونی در ا شتراكگذاری منابع و
اطالعات مواجه است ،استفاده از رویکرد مهندسی امنیت و معماری اطالعات و استفاده از ابزارهای مهندسی
سویسووتمها (مدیریت دادههای طراحی) و توسووعه نرمافزارهای طراحی مشووترك بر بسووترهای امن میتواند
تاحدودی بر این چالش غلبه نماید.
 .4قابلیتهای ن شان داده شده با ایجاد یک زبان م شترك در طراحی و تو سعه مح صول به تمام شرکا
(مشتری ،تأمینکننده ،تولیدکننده) کمک میکنند تا امکان حل مناسب تقاضای مشتری فراهم گردد .این
قابلیتها به تأمینکنندگان اجازه میدهد تا نیازهای مشووتری از طریق پیشاندازی ،در یک طراحی جدید و
موفق ادغام شده و در عین حال تولیدکنندگان آسانتر و سریعتر شروع به تغییر در محصول خود نموده تا
نیاز م شتری بهموقع پا سخ داده شود؛ لذا تو صیه می شود بخشهایی از نق شههای راه مح صول و فناوری با
رعایت اصول حفاظتی و امنیتی با شرکای راهبردی ،اشتراك گذاشته شود تا این موضوع محقق گردد.
 .5نحوه خروج از شراکت یک چالش بر سر راه هر شراکتی ا ست چرا که میتواند خطرات گوناگونی
مانند لطمه دیدن اعتبار و شهرت و یا ضررهای مادی و معنوی داشته باشد .ناتوانی در ارزیابی عملکرد شرکا
و حل تعارضات و تعیین سهم آنان بهطور معمول موجب تنظیم قراردادهای یکطرفهای شده که حق خروج
را برای یکی از شوورکا محفوظ میداند؛ لذا توص ویه میشووود در هنگام برنامهریزی شووراکت به نحوه خروج و
چگونگی حل و فصل اختالفات توجه شده تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.
 .6تغییر در محیطی دفاعی امنیتی و در نتیجه تغییر در نیازمندیهای نیروهای مسلح موجب تنش در
برنامهریزی شراکت و توافقات بین شرکای طراحی و تو سعه مح صول میگردد .بهمنظور کاهش آ سیبهای
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نا شی از این مو ضوع تو صیه میگردد قابلیت برنامهریزی م شترك با تمرکز بر سکوی م شترك ،فناوریهای
ژنریک و برش عمیق به محصول و استخراج فناوری مشترك جهت موضوع شراکت ،انجام شود.
 .7بهطور خالصه این پژوهش توصیههای خود را در قالب مدل زیر ارائه میدهد (شکل  .)4در این مدل
در هر مرحله از شراکت تو صیههایی جهت تمرکز بی شتر بر یک قابلیت و مبتنی بر مو ضوعات مرتبط با آن
قابلیت مطرح شده است .این مدل به مدیران در استفاده از قابلیتها و نحوه اجرای آن کمک میکند.

شکل  :4الگوی تمرکز بر قابلیتهای تشریک مساعی در فرایندهای «شراکت» و «طراحی و توسعه محصول» و اقدامات مدیریتی هر مرحله

 -2-5محدودیتهاي پژوهش

این پژوهش به اطالعات کمّی عملکرد مشترك پروژههای طراحی و توسعه مشترك دسترسی نداشته
است ،لذا از مقادیر کیفی در توصیف عملکرد مشترك استفاده کرده است .همچنین این تحقیق بر روی یک
نوع از شراکت خاص (عمودی ،افقی ،دولتی و و خصوصی ،دوتایی ،چندگانه) تمرکز نکرده است و سعی کرده
ا ست بهطور کلی به شنا سایی قابلیتها و تأثیر آن بپردازد .لذا ممکن ا ست قابلیتهای ت شریک م ساعی در
نوع خاصی از شراکت کمی متفاوتتر و به همراه جزئیات دقیقتری بوده و نحوه تأثیر آن نیز متفاوت باشد.
همچنین تشریک مساعی بهعنوان یک رابطه تکاملی شناخته میشود؛ لذا با افزایش تعداد شرکتهایی
که آن را تجربه و تکرار نموده و از آن یادگیری میگیرند ،میزان تأثیر قابلیتهای تشووریک مسوواعی بر نتایج
عملکرد مشترك متفاوت خواهد بود .از طرفی با جمعآوری دادهها از صنایع مختلف مانند دریایی ،الکترونیک
و  ...درك گ ستردهتری از قابلیتهای ت شریک م ساعی و اجزای آن و میزان تأثیر شان بر عملکرد م شترك
بهدست خواهد آمد.
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 -3-5پیشنهادات آتی

در پایان پیشنهاد می شود تأثیر قابلیتهای تشریک مساعی شناسایی شده در این پژوهش ،بر عملکرد
شوورکتهایی که تجربه طراحی و توسووعه محصووول مشووترك دارند ،بهطور تجربی مورد مطالعه و تجزیه و
تحلیل قرار گیرد و یا تأثیر قابلیتهای تشوووریک مسووواعی با متغییرهای میانجی و تعدیلگری دیگری مانند
الگوی حکمرانی ،مدیریت دانش و یا ظرفیت جذب و یا در ترک یب با دیگر قابلیت های سوووازمانی مانند
قابلیتهای عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهش چگونگی و نحوه ایجاد قابلیتهای تشریک مساعی را بررسی نکرده است و این میتواند در
آینده مورد برر سی قرار گیرد .همچنین با توجه به پی شینهی نظری بهد ست آمده در آینده میتوان ابزاری
برای اندازهگیری قابلیت ت شریک م ساعی ایجاد نمود و یا مدلی برای بلوغ قابلیتهای ت شریک م ساعی ارائه
نمود و یا این مطالعه را در دیگر صووونایع مانند خودرو ،نفت و گاز و  ...تکرار کرد تا از تفاوت میزان تأثیر
قابلیتهای تشریک مساعی بر عملکرد مشترك آگاه شده و کلیدیترین قابلیتها را شناسایی نمود.
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