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Abstract 
Because the industry still faces challenges, it requires an environment of 
collaboration. This can be achieved through networking and interaction between 
platform owners and manufacturers of complementary products within a 
platform-based ecosystem as one of the success factors. The purpose of this 
study is to present a model to investigate the factors affecting the integration of 
the manufacture of complementary products into new products development in 
the space industry in islamic republic of Iran. The current research was 
conducted using descriptive – correlation methodology. Respondents were 
senior executives and national space project managers. Stractual equation 
modelling (SEM) technique using Partial least squares path modeling (PLS) 
statistical software was employed to test of the research model and hypotheses. 
Data analysis indicates a significant positive relationship between product 
modularity, product novelty, complexity of product development tasks and 
integration of the manufacture of complementary products into platform-based 
new product development process. There is a negative and significant 
relationship between the strategic importance of product development tasks and 
the integration of partners into the platform-based new product development 
process. Finally, the findings showed that the integration of partners has a 
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positive and significant relationship with the performance of the platform-based 
new product. 

 

Extended Abstract  
1. Introduction  
and improving firm performance, except 
for the studies of Nambisan and Sawhney 
(2011) and Dhanaraj and Parkheh (2006) 
conducted in the context of innovation 
networks, no other study has specifically 
addressed this issue in the context of 
ecosystems. Given the differences 
between the network and the ecosystem, 
these processes may be performed, 
managed, and coordinated differently in 
platform-based ecosystems because the 
type of activities performed may be varied. 
In addition, the field of research 
significantly affects the nature of the 
phenomena observed. Areas in which 
decisions to enter into specific 
agreements are made, how they are 
structured, and where they are located 
vary from country to country and region to 
region. To date, some areas have received 
little attention from strategists and 
provide new insights into the strategies, 
structure, and implications of alliances. 
Since most platform ecosystem research 
has been conducted in developed 
countries, exploring these concepts in 
sub-Saharan Africa, Middle-East and 
North Africa (MENA) regions and 
geographical areas with cultural, 
economic, political, or regulatory diversity 
in turn can provide several study 
opportunities for researchers and fill the 
research gap in this field to a large extent. 

2. Objective  
Because the space industry in our country 
is in its infancy and still faces challenges 
such as uncertainties, unclear standards 
and laws, and the fluidity of the growth 

space, it needs cooperation and 
participation. This can be achieved by 
networking and establishing interactions 
between platform owners and 
complementary product manufacturers in 
the form of a platform ecosystem. The 
purpose of this study is to present a model 
to investigate the factors affecting the 
technological integration of partners in 
the development of new products in the 
space industry in Iran.  

3. Data/Methodology) 
The present study falls into the category of 
descriptive-quantitative research in terms 
of nature and method of data collection. 
The key factors for the success of 
technological integration in various 
industries were first extracted through 
library studies, the Internet, documents. 
The questionnaire was designed based on 
a combination of standard questionnaires 
(extracted from similar studies in the past) 
and the experience and skills of 
researchers. The statistical population of 
this study was researchers, senior experts 
and managers who had at least about a 
decade of experience in direct work in 
platform development teams in the field of 
space projects. 33 experts were selected 
from the Ministry of Defense, SA Iran 
Company, Malek Ashtar University of 
Technology, Khajeh Nasir University of 
Technology, University of Science and 
Technology, Amirkabir University and the 
National Space Center. Out of 33 
distributed questionnaires, 26 were 
identified and analyzed for appropriate 
analysis. Of these, 10 had a doctorate, 12 
had a master's degree and 4 had a 
bachelor's degree. SEM technique using 



 

127 Fatemeh Saghafi, Manouchehr Manteghi, Mohammad Reza Sadeghi Moghadam,  Mahmoud Zamani. Presenting a 
Model of Complementor Integration into Developing New Platform-Based Products in Iranian Space Industry 

Journal of Executive Management  
Volume 13. Issue 26. Autumn and winter, 2021. Pages 125 to 141. 

PLS statistical software was employed to 
test of the research model and hypotheses. 

 

4. Results/Findings  
In order to analyze the data, descriptive 
statistical methods (mean and standard 
deviation) and inferential statistics 
(structural equation modeling and path 
analysis) have been used. Regarding 
product characteristics, there is a positive 
and significant relationship between 
modularity and product novelty and 
integration of partners at the level of 99% 
confidence. A summary of the results can 
be seen in Table 6. Considering the path 
coefficients, it can be said that this type of 
relationship is direct; Therefore, the first 
and second hypotheses are confirmed. 
Also, regarding the characteristics of the 
task, while at the 99% confidence level 
there is a negative and significant 
relationship between the strategic 
importance of the task and the integration 
of partners, the relationship between the 
complexity of the task and the integration 
of partners at the 99% confidence level is 

positive and significant. Is the fourth. 
Regarding the relationship between 
partner integration and new product 
performance, the results show a positive 
and significant relationship at the 99% 
confidence level. Considering the path 
coefficients, it can be said that this type of 
relationship is direct. Therefore, the fifth 
hypothesis is also confirmed. 

5. Implications  
Managers are advised to accept the 
modularity approach in their products and 
try to establish closer relationships with 
suppliers, and reduces product 
development time and potential issues due 
to impressions. In order to increase the 
efficiency and effectiveness of supplier 
integration, they Participate in the early 
stages of product design and put joint 
development with suppliers on the design 
and production operations agenda. Finally, 
to reduce the risk of imitation and 
information leakage and to increase the 
speed of product development, perform 
tasks related to their key competencies as 
much as possible by inter-firm teams and 
important tasks. 
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 چکیده
 مانند   هاییچالش  با  هنوز  و  دارد  قرار  پیدایش  مرحله   در  ما   کشور  در  فضایی  صنعت  آنکه   دلیل  به

 نیازمند  روبروست،  رشد  فضای  بودن  سیال  و  قوانین  و  استانداردها  نبودن  مشخص  ها،اطمینان  عدم
  صاحبان   میان  تعامالت  برقراری  و  سازیشبکه   کمک  با  تواندمی  مهم  این.  هست  مشارکت  و  همکاری

  این  هدف. شود حاصل پلتفرمی، اکوسیستم یک قالب در  مکمل محصوالت تولیدکنندگان و پلتفرم
 محصوالت  توسعه  در  شرکا  فناورانه  سازییکپارچه   بر   مؤثر  عوامل  بررسی  جهت  مدلی  ارائه  مطالعه

  ماهیت   و  ها داده   گردآوری  نحوه  لحاظ  به  حاضر  تحقیق.  باشدمی  ایران  در  فضایی  صنعت  در  جدید
  مدیران  و  ارشد  مدیران   دهندگانپاسخ.  گیردمی  قرار  توصیفی  - کمی  تحقیقات  دسته   در  تحقیق

  از   استفاده  با  ساختاری  معادالت  سازیمدل  و  همبستگی   تحلیل.  اندبوده  فضایی  ملی  هایپروژه
  وجود  از  حاکی  هاداده   تحلیل.  شد  گرفته  کار  به  هاداده   تحلیل  و  مدل   آزمون  برای  PLS  آماری  افزارنرم

  شرکا   سازییکپارچه  و  وظایف  پیچیدگی  محصول،  تازگی  ماژوالریتی،  میان  معنادار  و  مثبت  رابطه
  فرآیند  در  شرکا  سازییکپارچه   و  وظایف   راهبردی  اهمیت  میان  معناداری  و  منفی  رابطه.  هست
  با   معناداری  رابطه  شرکا  سازییکپارچه   که  داد  نشان  هایافته  درنهایت.  دارد  وجود  محصول  توسعه
 . دارد جدید محصول عملکرد
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 مقدمه 1
محصوالتی هستند که در    ازجملهمحصوالت فضایی  

پیچیده   محصوالت    گردد یم ی  بندطبقهدسته 
(. محصوالت پیچیده، نقشی حیاتی در  2016،  مهرایک)

. این محصوالت با معرفی  کنندیم اقتصاد مدرن ایفا  
پیشرفت   اقتصادی  سیستم  به  جدید  فناوری 

این  سازندیم اقتصادی و صنعتی را ممکن   . توسعه 
ا نوع از محصوالت   با عدم اطمینان باالیی در    معموال

توسعه   بنابراین،  است،  مواجه  نیازمند    هاآنبازار 
و  گذارهی سرما )منطقی  است  بیشتر  زمان  و  ی 

این  1397دیگران،   و  (.  نوآوری  استمرار  موضوع 
هماهنگی   و  توسعه  هاتیفعالطراحی  به  مربوط  ی 

  ها بنگاهاین محصوالت را به یک چالش بزرگ برای  
دیگر    هابنگاه(.  2015،  1و رونگ   لئو تبدیل کرده است )

با   و    برهیتک تنها  واحدهای ها یتوانمنددانش  ی 
با این دسته    مواجههبهتخصصی و اندک خود قادر  

دیگران،    هاچالشاز   و  )منطقی  (.  1397نیستند 
ریسک مرتبط   و کاهشجهت اکتساب مزایا   ها بنگاه

چنین   ی هاپروژهبا  نیازمند  و  سازکپارچهیی  ی 
گوناگون    هایتوانمند هماهنگی   دانشی  منابع  و 
با اتخاذ رویکردی    هاآنبنابراین  ؛  (2015،  2هستند )ولو 

و حتی رقبا در   کنندگان نی تأم، با مشتریان،  مندنظام
یا   اکوسیستم    کنند یمهمکاری    3بوم ستیزقالب 

 (. 2015و رونگ،   لئو)

ارتقاء ب در  مؤثر  عوامل  از  یکی  محیط  و    افتار 
این    ی هایتوانمند برای  محیط  دو  است.  فناورانه 

است.   مفروض  ب اول،  منظور  با    یالمللنی محیط 
همکار    بوم ستیزدوم،  و    یالمللنیب   یهایمؤلفه 

فضایی با شبکه  فناوری  زنجیره    یساز که  توسعه  و 
امکان  ی هارمجموعهیتأمین ز در است.    ر یپذفضایی 

  نه ی درزم ی سیاسی  هاتی حساس کشور ایران به دلیل  
فناورانه فضایی تجربیات    یهایهمکاری رویکرد اول  

ندارد.  موفقی   غالب راهبرد    رونیازاوجود 
هنگی و انباشت راهبری، هما  ،کشور  گذاراناستیس

 
1 Liu and Rong 
2 Velu 

اجرای   در  با  هابرنامهدانش  کشور  فضایی  کالن  ی 
  مؤسسات استفاده حداکثری از توان کلیه نهادها و  

از راهبردهای کالن حوزه فضایی  ردولتیغ دولتی و   ی 
 مهم  این  (.1391)سند جامع توسعه هوافضا،    است

ی فناور از  ها شرکتی با  ساز شبکهکمک   با تواندیم 
و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی از سوی دیگر    سوکی

)برگرفته   شود  حاصل بومستیزقالب یک   باشد در
 ی صورت گرفته(. ها مصاحبهاز 

دهه   زمانی  مقطع  دهه    70در  اواسط    80تا 
شاهد   تولید  توجهقابلی  هاشرفتیپشمسی  در  ی 

در  هاسامانه دفاعی  نظیر  هاحوزهی  ی  ها سامانهیی 
تولید   و  )طراحی  نسل شهاب، هاشکموموشکی  ی 

ی حامل ماهواره(، صنایع هوایی  هاموشکرعد، تندر،  
تول )طراحی   هواپیماهای    دیو  نظامی،  هواپیماهای 

، صنایع فضایی )ماهواره امید( و  (،...نی سرنش بدون  
الکترونیک و رادار )انواع رادارها، بیسیم( بودیم که با 

رویکرد   با  ا  عمدتا و  مطلوب  شتاب  با    زادرونیک  و 
ی مهندسی معکوس، تحقیق و هاروشی از  ر یگ رهبه

حتی   بود.  پذیرفته  انجام  لیسانس  خرید  و  توسعه 
این   از  بخشی  نیز  سبد    ها سامانهمقطعی  در 

در   ولیکن  گرفت.  قرار  دفاعی  صنایع  صادراتی 
ی  ها یازمندین آن    تبعبهدرازمدت که تهدیدات نوین و  

برای  ا سامانهجدید   نیروهای  هابخشی  عملیاتی  ی 
  بردار بهرهکالن نیروهای    طوربهآمد،    به وجودمسلح  

دفاع  بخش  صنعتی  تولیدات  از  عمومی  رضایت 
ا اعالم کردند که برخی تولیدات وزارت   نداشته و بعضا

در   ا  )عمدتا دالیل  High Techی  هاحوزهدفاع  به   )
  نیتأمی عملیاتی ایشان را  ها یازمندینمختلف، توان  

و  .  کندینم فراز  از  بعد  که  گردید  منجر  امر  این 
شمسی نیروهای    80ی فراوان، از اواخر دهه  هابینش

به   اقدام  موازی  انداز راهعملیاتی  دفاعی  صنایع  ی 
 (. 13۸2، زاده ی نظر نمودند )

دیگر   طرف  نوین  هاتیظرفاز  رویکرد  با  که  یی 
ی  هاشرکتو    تا  SMEی  اندازراه  مانند  طراحی،

نیروهای متخصص دانشگاهی و  ی  ر یکارگ بهی،  فناور 

بوم"  های "اکوسیستم " و " زیستدر این پژوهش واژه تذکر: 3
 اند.در یک معنا به کار گرفته شده 
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محور،   پروژه  تحقیقاتی  اندازراهتجربی  مراکز  ی 
با   برقراری  هادانشگاهمشترک  و  کشور  برتر  ی 

و  هاگروه عملیاتی  نیروهای  بین  کاری  مشترک  ی 
هرچند   ساخت  و  توسعه  و  تحقیق  بخش 
دستاوردهایی را حاصل نمود ولیکن بر اساس اهداف  

پیش   نگردید  شدهنیی تع از  رضایت  قادر  که  ند 
تحقق   را  صنایع  این  از  عملیاتی  کاربران  عمومی 

ایجاد   ی موازی شتاب بیشتری  ها تیظرفبخشند و 
 یافت.

آنکه  دلیل  در هوافضا صنعت به  ما  کشور   در 
 مانند ییهاچالش با هنوز و دارد قرار پیدایش مرحله

 و استانداردها نبودن مشخص  ،هانانیاطم  عدم
 روبروست، آن رشد فضای بودن سیال و قوانین
  . باشدیم  مشارکت و همکاری تعامل، محیط  نیازمند

 در مشترک یها یهمکار این اهمیت به توجه با
  موفقیت  بر مؤثر عوامل تبیین ،صنعت فضایی کشور

توسعه   شرکای  ساز کپارچهی جدید  تمحصوال   در 
 ت. اس زیادی اهمیت دارای

ادبیات نشان   گوناگونی    دهدیم مرور  که عوامل 
)النگراک و هولتینک،   1مانند استراتژی محصول جدید

داخلی2005 پشتیبانی  و  مدیریت  و   2(،  )الکستروم 
و    5)ماهاپاترا   4شرکا ی توسعه  گذار هیسرما(،  2011،  3لِی 

، 7)میشرا و شاه  6( و شایستگی فناورانه 2012دیگران،  
دیگران،    )کوفتروس و  8ی داخلی ساز کپارچه(، ی2009
فناورانه 2005 قطعیت  عدم  (،  2009)جانسون،    9(، 

فناورانه  دیگران،    10تازگی  و  (، 200۸)پارکر 
مختص  گذارهی سرما دیگران،    11شرکای  و  )سونگ 
توانمندی  2011 لی،   12شرکا  گرانِ ید(،  و  )الکستروم 
 باالی  فناوری و دانش  توانمندی و ظرفیت(،  2013

 کم دانشی فاصله(،  1390ناصری، و )منطقی طرفین
 و )انصاری  همکاری حوزه در  طرفین

 
1 New product strategy 
2 Management and internal support 
3 Lockstrom and Lei 
4 Partner development investment 
5 Mahapatra 
6 Collaborative competence 
7 Mishra   & Shah 

 حوزه در طرفین  عملیاتی تجربه(،  1391مصطفوی،
و2001،  13مانزینی  و )چیزا   همکاری   سابقه وجود  ( 
بر  2006  ،14)کیلینگ   همکاری  که  دارند  وجود   )

محصوالت  ساز کپارچهی توسعه  در  شرکا  موفق  ی 
 . رگذارندیتأثجدید 

توجه   یبا  ناسازگار  ها افتهبه  و  متناقض  ی 
ی مرتبط با مشارکت شرکا انجام  هاچالشمطالعات و  

با   رابطه  این  در  بیشتر   طراحی رویکردمطالعات 
)آتاسون    است زیادی اهمیت دارای جدید تمحصوال

 است این تحقیق  این در اصلی  سؤال (. 15،2017و نیر 
توسعه سازکپارچهی بر  مؤثر عوامل  که در  شرکا    ی 

 چیست؟ فضایی ایران    صنعت در جدید توالمحص

 

 چارچوب نظری تحقیق 2
 شرکا ی سازکپارچهی 2.1
یک   است  یادرجه  شرکای  ساز کپارچهی که 

با شرکایش   تواندیم شرکت   استراتژیک    به صورتی 
و  درون  فرایندهای  دیگران  کمک  با  و  کند  همکاری 

را   اطالعات(  تسهیم  )مانند  سازمانی   باهدفمیان 
فراهم کردن حداکثر ارزش برای مشتریان با کمترین  
و   )آتاسون  و بیشترین سرعت مدیریت کند  هزینه 

 (. 2017نیر،

از  ساز کپارچهی طیفی  با  شرکا  و   هاشاخصی 
ماهیتهاتیفعال نظیر  سازمانی  ی  بندزمانو    ی 

دیگران،  ساز کپارچهی و  )پارکر  مسئولیت  200۸ی   ،)
(، تسهیم اطالعات )راگارتز و  2009طراحی )جانسن،  

)الک2002دیگران،   مشترک  توسعه  و  (،  استورم 
در  2010دیگران،   مشارکت  و  حل  ر یگ می تصم(  و  ی 

8 Internal integration 
9 Technological uncertainty 
10 Technological newness 
11 Partner specific investment 
12 Collaborative supplier capabilities 
13 Chiesa & Manzini 
14 Killing 
15 Ataseven and Nair 
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دیگران،   و  )الرَم  ( عملیاتی سازی شده 2007مسئله 
 است.

 شرکا   یسازارچهکپ یو  1والریتیژ ما 2.2
سازه   یک  اجماع چندوجهماژوالریتی  که  است  ی 

و   )جاکوبیدس  دارد  وجود  آن  تعریف  بر  اندکی 
مفاهیم  (2016دیگران،   نویسندگان  امروز  به  تا   .

توسعه   را  ماژوالریتی  از  بر    هاآن،  اند دادهگوناگونی 
از طریق استقالل    هاماژولاین نکته توافق دارند که  

خود و وابستگی در درون    شدهفیتعرمرزهای    ورای
، 2)کولفر و بالدوین  شوندیممشخص و متمایز    هاآن

فورالن 2016 و  سورکون  یک  (.  2017،  3؛  ماژوالریتی 
  است   یادرجه  کنندهانی بمفهوم سیستمی است و  

ی  کربند یپکه اجزای یک سیستم قابلیت تفکیک و  
 . (2016)جاکوبیدس و دیگران،  رادارندمجدد 

مطالعات پیشین در مورد رابطه بین ماژوالریتی  
است.  متضادی  نتایج  از  حاکی  شرکا  مشارکت  و 

( ادعا 2011و دیگران،    4برخی محققان )الیو  طرفکیاز
کنند که ماژوالر بودن محصول نیازمند ارتباطات  می

از طرفی دیگر سایر    نیتأمزنجیره   و  ضعیفی است 
موندراگون  )کورونادو  (  2009دیگران،  و    5محققان 

را   ماژوالر  محصوالت  تحویل  برای  قوی  همکاری 
میپیشنهاد می استدالل  مطالعه  این  که  کنند.  کند 

اگر طراحی ماژوالر در توسعه محصول پذیرفته شود،  
در تعریف    شرکا  کهییازآنجااین کار مشارکت شرکا را  

کمک    هاماژولمشخصات معماری ماژول و طراحی  
میمی تحریک  اول  ککنند،  فرضیه  بنابراین  ند. 

 : گرددیم ذیل ارائه  صورتبهپژوهش 

1Hمعناداری و  مثبت  رابطه  ماژوالریتی  با    : 
 شرکا دارد.   یساز کپارچهی

 
1 Product modularity 
2 Colfer and Baldwin 
3 Sorkun and Furlan 
4 Lau 
5 Coronado Mondragon 
6 Product newness 

ی  ساز کپارچهو ی 6تازگی محصول 2.3
 شرکا 

ی که محصول توسعه  ادرجه عنوانبهتازگی محصول 
تعریف    شدهداده است  جدید  بازار  و  بنگاه  برای 

دیگران،    7)اوزر   شودیم  محصول  2019و  تازگی   .)
محصوالت    دهندهنشان توسعه  در  بودن  نو  درجه 

، یا  جادشدهی اجدید، تغییرات در طراحی محصوالت  
استفاده از مواد و اجزای جدید در ساخت محصوالت  

  ه ک یوقت(.  2019و دیگران،    8)جین   باشدیم  جادشدهیا
می توسعه  جدید  محصول    دکنندگان ی تولیابد،  یک 

تسهیم   نیازمند  بنابراین  دارند.  اندکی  مرتبط  تجربه 
و دانش فنی در سراسر زنجیره، برای    ها دهیادانش،  

نوآوری   برای  الزم  دانش  کردن  فراهم  و  ترکیب 
 (. 2020و دیگران، 9محصول هستند )وانگ 

می  که  یزمان داده  توسعه  جدید  شود، محصول 
شود. این کار اهرم  تسهیم دانش با شرکا ضروری می

کردن دانش تخصصی از شبکه شرکا و درنتیجه خلق  
را تشویق می با شرکا  فنی جدید  )لو دانش  و   10کند 

(. شرکا زمانی که محصوالت جدیدی را 2016دیگران،  
می  دکنندگانیتول برای   محصول  توسعه  یا  و  دهند 

مشترک توسعه    صورتبهدیدی را با تولیدکنندگان  ج
های نوآورانه کمک  توانند به خلق ایدهدهند، میمی

؛ لو 2020؛ وانگ و دیگران، 2019کنند )جین و دیگران،  
فرض    شدهگفته(. با توجه به مطالب  2016و دیگران،  

 که:  شودیم 

2H  با معناداری  و  مثبت  رابطه  محصول  تازگی   :
 ا دارد. شرک  یساز کپارچهی

وظایف توسعه محصول   11اهمیت 2.4
 ی شرکا سازکپارچهی و

ای که درجه  عنوانبهاهمیت وظایف توسعه محصول  
وظیفه با شایستگی اصلی بنگاه و خلق ارزش برای  

7 Ozer 
8 Jin 
9 Wang 
10 Luo 
11 Importance 
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می تعریف  است،  مرتبط  و مشتری  )الرسن  شود 
در مورد خطر    هابنگاه(. محققان به  2016،  1اندرسون 

دادن   دست  اصلیهایستگ یشااز  طریق  ی  از  شان 
های بین بنگاهی در توسعه محصول جدید همکاری

می اورشاتهشدار  )ون  دیگران،    2دهند  (.  201۸و 
اصلی    نیترساده شایستگی  از  محافظت  برای  راه 

  فرد منحصربهی هایستگ ی شافاش نکردن بسیاری از  
است.   ابتدا  در  همه  گریدیعبارتبهبنگاه  بنگاه   ،

نمیهایفناور  تسهیم  را  مهمش  این  ی  بلکه  کند، 
دهد )الرسن و اندرسن، وظایف را خودش انجام می

از  2016 یکی  جدید،  محصول  توسعه  در   .)
کنند این است که ممکن  می  هابنگاههایی که  ریسک

اش را تقلید کنند و تالش  فناوری  هابنگاهاست سایر  
(. وظایف 201۸داگسون،  ند ) کن بکنند که با آن رقابت  

جدید   محصول  توسعه  ا اصلی  ی  هاییدارابا    معموال
ی سازمان، توانمندی  هانیروتناملموس بنگاه )مانند  

هستند.   مرتبط  تولید(  مقیاس  دانش  طراحی، 
پژوهش   سوم  فرضیه  ارائه    صورتبهبنابراین،  ذیل 

 : شودیم 

3H  رابطه محصول  توسعه  وظایف  اهمیت   :
 شرکا دارد   یسازکپارچهمعنادار و منفی با ی

وظایف توسعه محصول  3پیچیدگی 2.5
 ی شرکا سازکپارچهو ی

یک محصول برای    5( از تعداد وظایف1997)  4گریفین 
کرد استفاده  پیچیدگی  (.  2019،  6)کوپر توصیف 

جدید   محصول  توسعه  در  وظایف  کلی  پیچیدگی 
فناوری    عنوانبه  تواندمی و  دانش    از یموردنوسعت 

ی دانش و هاهیپابرای انجام این وظایف نسبت به  
  . ( 201۸و دیگران،    7)نوبرت  فناوری بنگاه اشاره شود

ی  هایورودو    هامهارت  رندهیدربرگ ی  ا فهیوظهرچه  
باشد    8مهندسی  از    مییگویمبیشتری  وظیفه  آن 

)ژائو  است  برخوردار  باالتری  و همکاران،    9پیچیدگی 

 
1 Laursen & Andersen 
2 Van Oorschot 
3 Complexity 
4 Griffin 
5 Task 

گستره2013 وظایف  اگر  از  (.  دانشی  ها هی پاای  ی 
نیازمند   اگر  و  دهند  پوشش  را  و    هامهارت متفاوت 

را ندارد و    هاآنی باشد که بنگاه  مهندسی  هایورود
هزینه زیادی دارد، استفاده از  ها  آنیا کسب داخلی  

 شود )نوبرتسعه داخلی ترجیح داده میشرکا بر تو
فرض   ذکرشده(. با توجه به مطالب  201۸و دیگران،  

 که:  شودیم 

4H  پیچیدگی وظایف رابطه مثبت و معناداری با :
 دارد شرکا   یساز کپارچهی

و عملکرد    ی شرکاسازکپارچهی 2.6
 محصول جدید 

( برای مشارکت و درگیر کردن  2005و دیگران )  فیمز
برمی   عمده  مزیت  سه  محصول  توسعه  در  شرکا 

( انتقال بهتر  2( دستیابی به منابع مکمل، )1شمرند: )
( ( ریسک کمتر و 3دانش ضمنی و کدگذاری شده، 

)نوبرت و  ی تحقیق و توسعه هانهیهزتسهیم بیشتر  
کا  .(201۸دیگران،   به  منجر  شرکا  با  هش  همکاری 

توسعه،   زمان  و  ریسک  کاهش  توسعه،  هزینه 
تغییرات مهندسی کمتر، کیفیت باالتر و عیوب کمتر،  

بازار   به  ارائه  زمان  باالتر،  اطمینان  ، ترکوتاهقابلیت 
ی تفصیلی در مورد  هادادهاجزای با استاندارد باالتر،  

 (. 2019)کوپر،  شودو نوآوری می فرایند

می نشان  پیشین  کمطالعات  رابطه  دهند  ه 
مشارکت شرکا و عملکرد توسعه محصول هنوز مبهم  

  طور به، درگیری و مشارکت شرکا  طرفکیازاست.  
کاهش   باعث  زمان  هانهی هزبالقوه  باالتر،  کیفیت   ،

جدید   محصول  غیره    ترعیسرتوسعه  .  شودیم و 
( نیز دریافتند که مشارکت  2013پرولس و دیگران )

بازار به  ارائه  زمان  دهد.  را کاهش می  شرکا عملکرد 
توسعه،   هزینه  کاهش  به  منجر  همچنین  همکاری 
مهندسی   تغییرات  توسعه،  زمان  و  ریسک  کاهش 
کمتر، کیفیت باالتر و عیوب کمتر، قابلیت اطمینان  

6 Cooper 
7 Neubert 
8 Engineering inputs 
9 Zhao 
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و اجزای با استاندارد    ترکوتاهباالتر، زمان ارائه به بازار  
می )کاالنتونه باالتر  دیگران،    1شود  و   201۸و  میرشا 

در باال،   شدهمطرح(. با توجه به مسائل  2019،  2میرشا 
 که:  میکن یمما فرض  

5Hرابطه مثبت و معناداری    شرکا  یسازکپارچه: ی
 با عملکرد محصول جدید دارد.

 

 
 مدل مفهومی تحقیق   1  شکل 

 

 ی پژوهششناسروش 3
 هادادهماهیت و نحوه گردآوری    ازلحاظحاضر  تحقیق  

 در   .ردی گیمکمی قرار    –در دسته تحقیقات توصیفی  
 موفقیت کلیدی عوامل ابتدا پژوهش  این

 طریق از  در صنایع مختلف  ی فناورانه ساز کپارچهی
 مدارک، و اسناد اینترنت، ی،ا کتابخانه مطالعات
پژوهش در  .گردیدند استخراج  بخشدر   و مسیر 

 مصاحبه همچنین  و پرسشنامه از ،ها داده بررسی
تحقیق مرتبط نخبگان و  خبرگان با حضوری   با 
پرسشنامه بر اساس تلفیقی از    .است شده  استفاده

 
1 Calantone 

)استخراجیها پرسشنامه استاندارد  مطالعات    ی  از 
مهارت محققان و  تجربه  و  طراحی   مشابه گذشته( 

پژوهشگران، گردید.   پژوهش  این  آماری  جامعه 
کارشناسان ارشد و مدیرانی بودند که حداقل حدود 

ی  ها میتیک دهه تجربه سابقه فعالیت مستقیم در  
حوزه   پلتفرم  فضایی  هاپروژهتوسعه  ، اندداشتهی 

 بودند. 

تع بودن  محدود  دلیل  و به  مخاطبین هدف  داد 
گیری غیر  دشواری دسترسی به ایشان، روش نمونه

شد. انتخاب  پاسخگویان،    احتمالی  انتخاب  معیار 
مرتبط،   دانشگاهی  تحصیالت  بودن  دارا  بر  افزون 

2 Mishra & Mishra 
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حوزه در  ایشان  اجرایی  حوزه سوابق  با  مرتبط  های 
 موردمطالعه بود.

نفر خبره از وزارت دفاع، شرکت   33بر این اساس  
دانشگاه  ا  صا اشتر،  مالک  صنعتی  دانشگاه  یران، 

صنعت،  و  علم  دانشگاه  نصیر،  خواجه  صنعتی 
د.  دانشگاه امیرکبیر و مرکز ملی فضایی انتخاب شدن

درباره   منظور  به عمیق  بینش  آوردن  دست  به 
تفکرات   هانگرش پرسشنامه   گان،دهندپاسخو 

 سؤاالت ی و  ا نهی چندگز  سؤاالتترکیبی از    صورتبه
گردید.طراح(  افتهیساختار)نیمه    باز  33از   ی 

برای تحلیل مناسب   مورد  26 شدهعیتوز پرسشنامه  
از این   تشخیص داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت.

نفر دارای    12نفر دارای تحصیالت دکتری،    10تعداد  
نفر دارای تحصیالت    4تحصیالت کارشناسی ارشد و  

 هاآنکیب  که تر   کارشناسی بودند و همه مرد بودند.
 :باشدیمبه شرح جدول ذیل 

 
 مشخصات پاسخگویان   1  جدول 

تعداد   ردیف
 پاسخگویان

 9 و پژوهشگران( نی محقق  گروه فضایی صا ایران )مدیران، 1

 3 ی همکار )هوافضا، صنایع تابعه صا ایران(هاسازمان 2

 8 )علم و صنعت، مالک اشتر، خواجه نصیر، شریف و امیرکبیر( همکار یهادانشگاه  3

4 
ی فضایی، سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی، هاپروژه ی باالدستی )دفتر راهبری هاسازمان

 ستاد کل نیروهای مسلح( 
6 

 26 جمع 

 

 روایی و پایایی ابزار سنجش  3.1
در    شدهارائهی  هااسیمقپرسشنامه اولیه بر اساس  

  پرسشنامهادبیات توسط محققین قبلی تهیه گردید.  
برای   و سپس  گردید  ترجمه  فارسی  به  انگلیسی  از 

اولیه آن در اختیار    سینو شی پ   هاآنافزایش روایی  
تعدادی از اساتید دانشگاهی و خبرگان فعال در حوزه  

گرفت.   قرار  توسعه  هااسیمق فضایی   شدهدادهی 
(، برای منعکس کردن  2019و دیگران )  1ژانگ   لهیوسبه

از   ما  شد.  داده  توسعه  ی  هااسیمقماژوالریتی 
)  له یوسبه  شدهیطراح کاالنتونه،  و  (، 2002گارسیا 

کس کردن نوآور بودن در محصول استفاده  برای منع 
کوفتروس و   لهیوسبه  جادشدهیای  هااسیمقکردیم.  

( ی 2007دیگران  کردن  منعکس  برای  ی  ساز کپارچه(، 
شد.   تنظیم  توسعه  هااسیمقشرکا   شدهدادهی 

 
1 Zhang 
2 Zhao 

(، برای سنجش عملکرد  2014و دیگران )  2توسط ژائو 
نوآوری محصول و همچنین اهمیت راهبردی وظایف  

گردید.  توس استفاده  محصول  ی  هااسیمقعه 
)  شدهاستفاده سینگ  منعکس  1997توسط  برای   )

کردن پیچیدگی وظایف توسعه محصول به کار گرفته  
ارزش  آلفای کرونباخ،  مبنای  بر  پایایی مقیاس  شد. 
تبیین شده   واریانس  میانگین  ارزش  و  پایای مرکب 

 (. ضرایب آلفا کرونباخ، ارزش2ارزیابی گردید )جدول  
پایایی مرکب و ارزش میانگین واریانس تبیین شده  

تمامی   حداقل    هاسازه برای  از  ترتیب  ی  هاارزشبه 
و   گونههمان،  50/0و    70/0،  0/ 70 گارور  توسط  که 

کند که  است، تجاوز می  شنهادشدهیپ(  1999)  3منتزر 
ی سنجش از  ها اسیمق آن است که    دهندهنشاناین  

 برخوردارند.پایایی و قابلیت اطمینان کافی 

3 Garver and Mentzer 
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 پایایی و روایی   2  جدول 

 روایی مرکب ضریب آلفای کرونباخ  هاسازه
CR))  استخراجمیانگین واریانس( شدهAVE) 

 519/0 843/0 848/0 ماژوالریتی 

 673/0 891/0 895/0 نو بودن محصول

 580/0 871/0 927/0 اهمیت استراتژیک وظایف 

 535/0 924/0 872/0 پیچیدگی وظایف

 834/0 937/0 934/0 ی شرکاسازکپارچه ی

 504/0 890/0 895/0 عملکرد محصول جدید

 

محاسبه    AVEشاخص   همگرا  روایی  سنجش  برای 
الرکر  و  فورنل  ارزش  19۸1)1گردید.   )AVE    از باالتر 

همه    05/0 کردند.  پیشنهاد  ارزش    هاسازهرا  دارای 
AVE    روایی عالوهبه.  باشندیمباالتر از این حداقل ،

پیشنهادی    هاسازهمرکب   ارزش  حداقل  از    0/ 6هم 
( که شواهد بیشتری  19۸۸،  2تجاوز کرد )باگوزی و یی 

فراهم    دییتأ همگرایی  واگرایی  کندیم روایی  روایی   .
بین    لهیوس به  تواندیم  و   هاسازهتحلیل همبستگی 

ی موردبررس  شدهاستخراجی  ها انسیوارمتوسط  

)هر ری قرارگ  دیگران،  3ی  واریانس  2011و  میانگین   .)
مربع    شدهاستخراج از  سازه  هر  برای  شده  برآورد 

سایر   و  سازه  آن  بین  همبستگی   هاسازهضرایب 
یه گوآن است که    دهندهنشانکه این    ردی گ یمپیشی  

 مفروضشانی  هاسازهها واریانس مشترکی که را با  
)هرو   باشدیم بیشتر از سایر سازه    کنندیم تسهیم  
نشان  2011دیگران، را  واگرایی  روایی  نتایج  این   .)

 (. 3)جدول   دهدیم 

 و روایی واگرایی   ها سازه مربع همبستگی بین    3  جدول 

 6 5 4 3 2 1 شده استخراجمیانگین واریانس  ها سازه

      1 519/0 ماژوالریتی 

     1 331/0 ** 673/0 نو بودن محصول 

    1 **295/0 **346/0 580/0 اهمیت استراتژیک وظایف 

   1 **346/0 **213/0 **313/0 535/0 پیچیدگی وظایف 

  1 **0/ 266 **139/0 **131/0 391/0 ** 834/0 ی شرکا سازکپارچهی

 1 **399/0 **228/0 **139/0 **138/0 **181/0 504/0 عملکرد محصول جدید 

 
1 Forner and Larcker 
2 Bagozzi and Yi 

3 Hair 
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 ی پژوهشهاافتهی 4
ی آماری توصیفی  هاروشاز    هادادهتحلیل    منظوربه

استنباطی   آمار  و  معیار(  انحراف  و  )میانگین 
مسیر(  ساز مدل) تحلیل  و  ساختاری  معادالت  ی 

اول،    شدهاستفاده توصیفی    4  جدولاست.  آمار 
متغیرهای   برای  را  عاملی  بین  همبستگی  ماتریس 

. رابطه معنادار و مثبتی بین  دهدیم مطالعه نشان  
ی بودن  ساز کپارچهماژوالریتی،  نو  فناورانه،  ی 

محصول، اهمیت راهبردی وظایف، پیچیدگی وظایف 
ن عملکرد  دوم، و  دارد.  وجود  جدید  محصول  وآوری 

  افزار نرمی معادالت ساختاری با استفاده از  ساز مدل
  م یرمستقیغبرای تخمین اثرات مستقیم و    PLSآماری  

 متغیرها اجرا گردید.

 

 توصیفی همبستگی   آمار   4  جدول 

 5 4 3 2 1 ر انحراف معیا میانگین  متغیرها 

     1 987/0 477/4 ی سازکپارچه ی

    1 **608/0 367/1 171/4 ماژوالریتی محصول

   1 **460/0 **558/0 404/1 791/4 نو بودن محصول

  1 **650/0 **696/0 **534/0 302/1 742/4 اهمیت راهبردی وظایف 

 1 512/0 ** **474/0 **562/0 **471/0 020/1 663/3 پیچیدگی وظایف

 **247/0 **284/0 **268/0 **324/0 **343/0 133/1 186/3 عملکرد نوآوری محصول جدید

 )دو دامنه( 01/0معنادار در سطح **

 

رویکرد  ی اشاخصه همراه  به  که    PLS  برازشی 
  ی نی ب شیبه بررسی کفایت مدل در پ  اندافتهیتوسعه

  ن یتر. یکی از مهمشوندیمتغیرهای وابسته مربوط م
 1نیکویی برازش   ها برای این منظور، شاخصشاخص

م نشان  شاخص  این  برازش    دهدیاست.  برای  که 
اندازه معرفیری گمدل  توانایی  ،  حد  چه  تا  ها 

زیر  ینی ب شیپ رادارند  سازه  برای مدل    بنایی خود  و 
و حد  چه  تا  مستقل  متغیرهای  چه    ساختاری،  با 

متغیرهای وابسته رادارند.    ی نی ب شی کیفیتی توانایی پ
  0/ 36و    25/0،  1/0( سه مقدار  2009)  دیگرانوتزلس و  

به برای را  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر   عنوان 

 
1 Goodness of fit 
2 Saghafi 

برازش  شاخص نموده نیکویی  و    2)ثقفی  اند معرفی 
میانگین    .( 2017دیگران،   از  با استفاده  این شاخص 

  های افزونگی گین شاخصو میان  R2 هندسی شاخص
  1/0مقادیر کمتر از   ت.محاسبه اس قابل 3یا اشتراکی 

پ توانایی  بین    ین یب شی نشانگر  مقادیر  تا    1/0کم، 
متوسط، مقادیر بین    ین ی بشینشانگر توانایی پ   25/0
پ  0/ 36تا    25/0 توانایی  و    ین یب شی نشانگر  زیاد 

از   بیشتر  پ   36/0مقادیر  توانایی    ی نی بشینشانگر 
)وینزی  است  زیاد  نتایج  (.  2010ران،دیگو    4بسیار 

3 Commonality 
4 Vinzi 
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صورت  به  نیکویی برازش   مربوط به محاسبه شاخص 
 . باشدیم  5 جدول

 

 مقادیر نکویی برازش   5  جدول 

 عملکرد نوآوری محصول جدید  ی شرکاسازکپارچه ی وابستهمتغیرهای 

GOF 279/0 340/0 

 

 5 جدول در  مندرج  نتایج از  که گونه همان
نکو مقادیر است مشاهده قابل  برازش   ییشاخص 

شرکاسازکپارچهی  به مربوط نوآوری   ی  عملکرد  و 
در جدید   زیاد ی نی بشیپ  توانایی" بازه محصول 

یعنیاندقرارگرفته" این  مستقل .   حد تا متغیرهای 
 ین یب شی پ  توانایی مطلوبی ت یفیباک و  زیادی  بسیار 

شاخص   ازنظر  مدل و  رادارند وابسته متغیرهای
 باشدیم  برخوردار مطلوبی برازش از ،برازش  یی نکو

 .(2017)ثقفی و دیگران، 

 ها هیفرض آزمون 
مورد   و ها یژگیودر  مثبت  رابطه  محصول،  ی 

و   محصول  تازگی  و  ماژوالریتی  میان  معناداری 
اطمینان  ساز کپارچهی سطح  در  شرکا  درصد   99ی 

  مشاهده قابل  6وجود دارد. خالصه نتایج در جدول  
توان گفت . با توجه به ضرایب مسیرها میباشدیم 

روابط مستقیم است این  ی  هاهی فرضبنابراین  ؛  نوع 
دوم   و  مورد  شوند.می  دییتأاول  در  همچنین 

  99  در سطح اطمینان  کهیدرحالی وظیفه،  ها یژگیو
درصد رابطه منفی و معناداری بین اهمیت راهبردی  

ی و  برعکس  ساز کپارچهوظیفه  دارد  وجود  شرکا  ی 
ی شرکا در  سازکپارچهرابطه بین پیچیدگی وظیفه و ی

درصد مثبت و معنادار است که    99سطح اطمینان  
معنای   به  چهارم ها هیفرض   دییتأاین  و  سوم  ی 

ی شرکا و  ساز کپارچه. در مورد رابطه بین یباشدیم 
و   مثبت  رابطه  نتایج  جدید،  محصول  عملکرد 

اطمینان   سطح  در  را  نشان    99معناداری  درصد 
توان گفت  . با توجه به ضرایب مسیرها میدهدیم 

نوع این روابط مستقیم است. بنابراین، فرضیه پنجم  
 .گرددیم   دییتأنیز  

 

 

 

 نتایج آماری تحلیل مسیر   6  جدول 

 متغیر وابسته = عملکرد نوآوری محصول  ی شرکا سازکپارچهی متغیر وابسته = 

 استانداردشدهضرایب ساختاری  اثرات مستقیم 
β 

ارزش 
t 

 استانداردشدهضرایب ساختاری 
β 

ارزش 
t 

 96/3 **38/0 ماژوالریتی 

 70/2 **43/0 نو بودن محصول 

 34/5 - 32/0** اهمیت راهبردی وظایف

 97/3 44/0** پیچیدگی وظایف
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 گیرینتیجه و بحث 5
  ماژوالریتی   که  است  این  از  حاکی  اول  فرضیه  نتایج

  سازی یکپارچه  معناداری  و  مثبت  صورتبه  محصول
  ها یافته  این.  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت  را  شرکا
  و   نکن  بو)   مطالعات  برخی  با  راستاهم  طرفازیک

  همکاران،   و  موندراگون  کورونادو  ؛2015  همکاران،
  از  یکی  محصول   بودن  ماژوالر  معتقدند  که(  2009

 با  مشارکت  سمت  به  را  هابنگاه  که  است  عواملی
  دهد، می  سوق  مکملشان   محصوالت  تولیدکنندگان 

  و   الیو  هاییافته  با  مغایر  دیگر   طرف  از   و  باشدمی
  بودن   ماژوالر  کنند،می  بیان  که   است(  2010)  همکاران 
  تأمین  زنجیره  کمتر  فناورانه  هماهنگی  با  محصول

 .کنندمی پیدا ارتباط

  از   بسیاری  با  راستاهم  نیز  دوم  فرضیه  هاییافته
 هیپل،  ون  ؛200۸  همکاران،  و  پارکر)  گذشته  تحقیقات

  این   میان  معنادار   و  مثبت  رابطه  وجود  بیانگر (  2005
  گونه این  توانمی  بررسی   این  نتایج  از .  است  متغیر  دو

  یک   تازگی  نرخ  چه  هر  که ازآنجایی  که  کرد  استدالل
 و   بازار  دانش  فنی،  دانش  باشد،  باالتر  محصول

  موردنیاز   محصول  توسعه   جهت  بیشتری  تجارب
  بیشتری   تمایل  تولیدکنندگان   شرایط  این   در  است،

 .دهندمی نشان شرکایشان با  مشارکت  برای

  راستا هم  نیز  تحقیق  این  سوم،  فرضیه  هاییافته
  توسعه  حوزه  در  شدهانجام  تحقیقات  سایر  با

  تأثیر   از   حاکی  ،(200۸  پارکر،  و  آمارا)  جدید  محصول
. است  شرکا  سازییکپارچه  بر   وظیفه  اهمیت  منفی

  توسعه   وظایف  راهبردی  اهمیت  هرچه  عبارتی  به
  جهت  کمتری  تمایل  بنگاه   باشد،  باال   محصول
 .دارد حوزه آن در سایرین با مشارکت

  سایر   با   همسو  نیز   چهارم  فرضیه   هاییافته
  مؤید (  2014  همکاران،  و  کوفتروس)  گذشته  مطالعات

  توسعه  وظایف  پیچیدگی  هرچقدر  که   است  این
  دانش   شدن  تخصصی  دلیل  به  باشد،  باالتر   محصول
  تولیدکنندگان   با  مشارکت  به  بنگاه  تمایل  موردنیاز،

 نتایج   درنهایت،.  رودمی  باالتر   مکمل  محصوالت
 مشارکت  که  است  این  از  حاکی  پنجم   فرضیه

  و  مثبت  صورتبه  مکمل  محصوالت  تولیدکنندگان
  قرار   تأثیر  تحت   را  جدید  محصول  لکردعم  معناداری

  مطالعات   با   همسو  طرفازیک  ها یافته  این.  دهدمی
  به   منجر  شرکا  مشارکت  معتقدند  که  است   پیشینی
  مهندسی   تغییرات   عیوب،  ریسک،  ها،هزینه  کاهش

 کیفیت   ارتقاء  همچنین  و  محصول  توسعه  زمان  و
 و   سالوادور  ؛2013  همکاران،  و  پرولس)  شودمی

  دیگر   برخی  نظر  با  مغایر  دیگر  طرفی  از  و(  2013ویلنا،
 بر که است( 1999 همکاران، و هندفیلد) محققان از

  محصوالت   تولیدکنندگان  با  همکاری  که  باورند  این
  و   توسعه  زمان  شدن  تر طوالنی  به  منجر  مکمل

 .شودمی  محصول  توسعه ریسک و هزینه  افزایش

 

 تحقیق کاربردی  پیشنهادها
  تحقیق   هایفرضیه  آزمون  از  حاصل  نتایج  اساس  بر

 .نمود ارائه ذیل شرح به پیشنهادهایی توانمی

  این   مدیران  به   اول،  فرضیه  هاییافته  اساس  بر
 را  ماژوالریتی  رهیافت  که   شودمی  پیشنهاد  هابنگاه

  برای  بیشتری  تالش  و  پذیرفته   محصوالتشان  در
  داشته   کنندگانتأمین  با  ترنزدیک  روابط  برقراری
  توسعه   زمان  هاآن  با  هماهنگی   و  ارتباط  چراکه  باشند،

  به   که  ایبالقوه  مسائل  و  داده  کاهش  را  محصول
  این   در  است  ممکن  متفاوت،  هایبرداشت  خاطر

R2 75/0 ی شرکا سازکپارچه ی 

 10/12 67/0**   ی شرکا سازکپارچه ی

R2   عملکرد محصول
   34/0 جدید 

 معنادار است )دو دامنه(  0.01** همبستگی در سطح 
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  های یافته  اساس  بر.  دهدمی  کاهش  را  دهد  رخ  رابطه
  شود می  پیشنهاد  هابنگاه  این  مدیران  به  دوم،  فرضیه

  دانش   به  ازآنجاکه   جدید  محصوالت   توسعه   در   که
 و  است  نیاز   بیشتری  تجارب  و  بازار  دانش  فنی،

 ای ویژه  اهمیت  از  گذاریاشتراک  به   همچنین
  و   کارایی  بردن   باال  جهت  به  شود،می  برخوردار

  در  را  آنان  کنندگان،تأمین  سازییکپارچه  اثربخشی
  و   داده  مشارکت  محصول  طراحی  اولیه   مراحل
  و   طراحی  در  کنندگان تأمین  با  مشترک  توسعه 
  اساس  بر.  دهند  قرار  کار  دستور  ر  را  تولید   عملیات

  این   مدیران  شودمی  پیشنهاد  سوم،  فرضیه  هاییافته
  نشت   و  تقلید   ریسک  کاهش  جهت  در  هابنگاه

  توسعه   سرعت  افزایش  جهت  به   همچنین   و  اطالعات
  شایستگی   با  مرتبط  که  وظایفی  امکان  حد  محصوالت

  ای وظیفه بین هایتیم توسط را باشدمی شانکلیدی
 دارای  وظایف  و  رسانده  سرانجام  به  بنگاه  داخل

  به   منابع   و  اطالعات  کسب  منظور به  را  کمتر   اهمیت 
  بر .  نمایند  واگذار  سازمان  از  خارج  دهندگانتوسعه
 شود می  پیشنهاد  چهارم،  فرضیه  هاییافته  اساس

 پیشنهاد   پنجم،  فرضیه  هاییافته  اساس  بر  درنهایت،
  منابع   همه  نبودن  دسترس   در   به   توجه  با  که  شودمی

  محصول   یک   توسعه  برای   الزم  هایشایستگی  و
  همکاری   طریق   از  هابنگاه  این   سازمان،  یک   در  جدید

  ضروری   شرایط  ها،آن  یکپارچگی  و  کنندگانتأمین  با
  برداری بهره  سازی  حداکثر  ها،کاریدوباره  کاهش  برای

  توسعه   ریسک  کاهش  و  توزیع  بیرونی،  دانش  از

  نوآوری   عملکرد  درنتیجه  و  ساخته  فراهم  را  محصول
  نظرهاتبادل  و  تعامالت   این .  دهند  ارتقا  را   محصول  در

  به  نسبت  مشترک  درکی  ایجاد  و  پروژه  شروع  از  قبل
  بسیاری   رفع  به   منجر   شود،  انجام   است  قرار  که  کاری

  عدم   است  ممکن  که  شود می  بالقوه  مشکالت  از
 تأخیر  و  مشکل   با   را  پروژه  یک  کل  ها آن  به  توجه

 .کند مواجه

 

 تحقیق هایمحدودیت
 که   روبروست  هاییمحدودیت  با  تحقیق   این

  اولین .  کندمی  مشخص  را  آینده  مطالعات  گیریجهت
.  است  تحقیق  انجام   زمینه  مطالعه،  این  محدودیت

  ایران   فضایی  صنعت  در   مطالعه   این  که ازآنجایی
  کم   بسیار  آن   پذیریتعمیم  امکان  است،  شدهانجام
 شود می  پیشنهاد   بعدی  محققان  به  بنابراین .  است

  این   چراکه  کنند  آزمایش  دیگر  صنایع  در   را  مدل  این
  در   متغیرها   این   میان  روابط  از   تریمناسب  درک  کار

  دومین .  کند می  فراهم  بومزیست  راهبری  حوزه
  برای   موردنیاز   هایداده  که  است   آن  محدودیت،

  هایمحدودیت   دلیل  به  تحقیق،  این  فرضیات  آزمون
 کسب  خاص  زمانی  مقطع  یک   در   ایهزینه  و  زمانی
  بین   علی  روابط  بهتر  درک  ایجاد  جهت  لذا  شد،

 .شودمی پیشنهاد  زمانی بازه افزایش متغیرها،
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