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  (NPD)عملکرد توسعه محصول جدید بر (PLM)  های مدیریت چرخه محصولتاثیر سیستم

 YI-MING TIAویسنده: ن

 ترجمه: امین حسنپور

 سراشرکت فنی مهندسی ایژک صنعت پ

 چکیده

این مطالعه ( NPD)بر عملکرد توسعه محصول جدید( PLM)های مدیریت چرخه محصولبرای بررسی تاثیرات سیستم

 هایاستفاده از سیستمسازی ها را برای انتشار و عادیتن شرکتانایی مرتبط ساخکه تو می کندیک مدل مفهومی را ایجاد 

PLM  هایفرآینددر NPD ( قابلیت سیستم»به نام PLM)» جذب دانشهای ، هماهنگی و قابلیتفرآیندمدیریت  عملیاتی نمودن با 

 NPD بر عملکرد PLM سیستم ریثیر  گذاتأ الزمههای مدیریتی انتخاب شده، اینکه توانایی با فرضاین مطالعه  .کندفراهم می

در  PLMکند که نشان دهنده قابلیت سیستم می نتایج تجربی از روابط نظری پشتیبانی مقاله این در .، صورت گرفته استدباشمی

را تحت  NPD است که در نتیجه عملکرد جذب دانش، هماهنگی شغلی و NPD فرآیندبرای مدیریت ها شکل دادن توانایی شرکت

ایجاد کنند تا  PLMهای ، مدیران باید شرایطی را برای اجرای سیستمNPDبنابراین، برای بهبود عملکرد . دهدمی ارتاثیر قر

 .را افزایش دهند NPD مدیریتی مورد نیازهای قابلیت

 

 کنندگی جذب دانشلیت ، قابلیت هماهنگی، قابفرآیندقابلیت مدیریت های مدیریت چرخه محصول، توسعه محصول جدید، سیستم :کلمات کلیدی
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 مقدمه

تولیدی را های های مشتری، شرکتمخوانی با اولویتمصرف محصول و ناههای مانند کاهش چرخه هاییچالش

 توسعه محصول جدید. مجبور کرد تا متوجه شوند که برای فراتر رفتن از رقبا، نیاز به بهبود تولید محصوالت جدید دارند

(NPD)  که محصول جدید، های و ایدهها از جمله ایجاد و ارزیابی فرصت وابسته به یکدیگر است،پیچیده و های عالیتفشامل

ها باید با همکاری شرکای شرکت. محصوالت در بازار است النچنیازهای محصول به مشخصات طراحی نهایی و  ی ازترکیب

های بین سازمانی فرآیندچنین همکاری که شامل . ی همکاری کنند، به طور موثرNPDخارجی برای دستیابی به عملکرد عالی 

خود کمک کند، بلکه  NPD و شرکایها شدیدی است، نیاز به مکانیسم هماهنگی دارد تا نه تنها به درک متقابل بین شرکت

اضا برای پردازش چنین تعامالت فشرده سازمانی باعث افزایش تق. کندمی شغلی را با اهداف شرکت هماهنگهای همکاری

 .دارد (IT) فناوری اطالعاتهای شود، که موفقیت آن به شدت بستگی به توانایی شرکت در اجرای راه حلمی اطالعات

یک راهبرد استراتژیک برای مدیریت یکپارچه اطالعات مرتبط با محصول  (PLM) مدیریت چرخه عمر محصول

 .اخیر در فن آوری اطالعات و ارتباطات باشدهای یجه پیشرفتممکن است نت PLM. در طول چرخه عمر محصول است

عملکردی و های با وجود محدودیت" PLMهای سیستم"طورکلی ، بهPLMهای اطالعاتی طراحی شده برای پشتیبانی سیستم

یک پلت که  PLMهای ظهور سیستم. می کندرا قادر به یکپارچگی اطالعات و دانش ها ، شرکتNPDهای سازمانی در زمینه

تسهیل ایجاد، اصالح و تبادل  برای است، شبکهمبتنی بر  ی و یکپارچهگذاری اطالعات پویا، بین سازمانفرم به اشتراک 

برای مدیریت نمونه کارهای  راها شرکت PLMهای سیستم کندمی عمر محصول فراهم چرخهاطالعات محصول در سراسر 

ایجاد شده  داده هایکاری و  جریان هایول با حمایت از تعریف و استانداردسازی محصول و اطالعات پروژه توسعه محص

کارهای فناوری اطالعات مرتبط متعددی راههای ، شرکتNPDبرای بهبود عملکرد  سازدمی توانمند در طول توسعه محصول

 و بهبود تعامالت شرکت کنندگان در NPDهای ، بهبود مدیریت شرکتNPDهای مدیریت فرآیندسازی را برای ساده PLM با

NPD های نظیر بوئینگ، جنرال الکتریک و هوندا سیستم هاییشرکت. توسعه داده اندPLM را برای تسهیل همکاری با شرکای 

NPD سازی کرده اندخود پیاده. 

. کرده اند برای توسعه محصول را توصیف PLMهای مزایای مختلف اجرای سیستم PLM مطالعات قبلی در مورد

سازند تا جریان اطالعات مربوط به محصوالت می را قادرها شرکت PLMهای اظهار داشتند که سیستم( 2005)آمری و دوتا

آلمانی و . خود را مدیریت کنند های دانش در طول چرخه عمر محصولفرآیندرا به طور منظم و به طور موثر مدیریت 

. توان به مزایای بلندمدت و مزایای کوتاه مدت تقسیم کردمی را PLMهای ای سیستمکه مزای پیشنهاد دادند( 2008)همکاران 

این است که مزایای کاهش زمان به بازار رسیدن  PLMهای کنند که هدف از سیستممی پیشنهاد( 2008)و همکاران  ئوشا

پیشنهاد دادند که ( 2012)کاران کانتامسا و هم. محصوالت، بهبود عملکرد محصول و افزایش سفارشی سازی را درک کنند

فردی مانند کاهش اشتباهات طراحی، استفاده مجدد از اطالعات  کارآییرات یاثتتوان به می را PLMهای اثرات عملکرد سیستم

سازمانی از قبیل کاهش فراوانی داده ها،  فرآیندبرای تحقیق تقسیم کرد؛ تاثیرات طراحی گذشته و کاهش زمان سرمایه گذاری 

باشد؛ و تاثیرات استراتژیک مانند سطوح باالتری از می توسعه فرآیندفیت طراحی باالتر و تاثیر کمتر تغییرات محصول در کی
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پیشنهاد کرده اند ( 2012)هادایا و مارچیلدون . شودمی را شامل فرآیندهای نوآوری محصول و هزینه محصول و کاهش هزینه

مانند تسریع تحویل محصوالت نوآورانه، بهبود میزان  PLMهای از فرا گرفتن سیستمتوانند مزایای متعددی ها میکه شرکت

 .موفقیت محصوالت تازه وارد شده و ایجاد روابط همکاری موثر با شرکای زنجیره تامین کننده داشته باشند

با  .اری کنندسرمایه گذ PLM در سیستمها باعث شده است شرکت NPD از PLM افزایش آگاهی از پشتیبانی سیستم

ما  .گزارش داده اند NPD بر عملکرد PLMهای در مورد اثرات سیستم یاین حال، مطالعات در سطح صنعت، نتایج متناقض

 مطالعه مورد ندرتب عوامل این که چرا .بپردازیم NPDبر  PLMدراین مطالعه قصد داریم تا کمی به جزئیات علل تاثیر گذاری 

پردازیم و تاثیر  ما در این مطالعه به تاثیر مدیریت شرکت ها در بکارگیری سیستم های فناوری اطالعات می .اند گرفته قرار

قرار  PLM که تحت تأثیر استفاده از سیستم هاییین، این مطالعه به بررسی مکانیزمبنابرا. این مدیریت ها را برسی میکنیم.

در  PLMهای توانایی یک شرکت در توزیع و راه اندازی سیستم مطالعه این در .را مورد بررسی قرار خواهد داداند، گرفته

های در زمینهی بلقوه گیری سه توانایی مدیریتاساسی شکل نیازبه عنوان "( تمسیس PLM قابلیت"ه نام ب) NPDهای فرآیند

NPD(جذب دانش، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندقابلیت مدیریت  برای مثال )که به نوبه خود بر عملکرد NPD گذاردمی تاثیر ،

 .شد اثبات

، را هماهنگی منابع (فرآیندقابلیت مدیریت ) NPDهای فرآیندکنترل و بهبود  این مطالعه فرض کرده است که توانایی

 و منابع( جذب دانشقابلیت )، شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند رسیده از منابع خارجی (قابلیت هماهنگی) NPD شرکای

 هایفرآیندرا به یک پلت فرم برای ساده سازی ها شرکت PLMهای مسیست .هستند NPDعملکرد برتر از مستقیم  بحرانی و

NPDهای ، تطبیق فعالیتNPD  و مدیریت دانش و انتشار دانش در زمینهNPD توانایی سیستم. کندمی مجهز PLM  نشان دهنده

شود که می ین مقاله ارائهاز این رو، در ا. است NPD هایفرآینددر  PLM کاربردیهای توانایی شرکت در جاسازی برنامه

 NPD گذارد و در نتیجه بر عملکردمی تأثیر جذب دانش، هماهنگی و قابلیت فرآیندبر توسعه مدیریت  PLM توانایی سیستم

 .تأثیر دارد

دوم، این مقاله روش . اول، زمینه مفهومی مطالعه و توسعه فرضیه ارائه شده است: بقیه مقاله به شرح زیر است

. کندمی گیری بنا نهادن و نتایج آزمون فرضیه را توصیفسازی و اندازهمله روش جمع آوری داده ها، عملیاتیتحقیق، از ج

 و پیشنهادات برای تحقیقات آینده نتیجه گیری هاآنتحقیق، مفاهیم نظری و عملی های در نهایت، مقاله با بحث درباره یافته

 .شودمی
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 پیش زمینه مفهومی و مدل تحقیق 

  PLMهای سیستم. 1-2

، دهندها را تشکیل میآن NPD ها و شرکایستون فقرات اطالعات مربوط به محصول برای شرکت PLM هایسیستم

. یک شرکت ایجاد می شود. توسعه محصول فرآیندمدیریت ایجاد، اصالح و تبادل اطالعات محصول در طول در نتیجه 

مختلف کاربردی صنعتی مانند تجسم، های هستند که شامل سیستم قدرتمندیاطالعاتی های شامل سیستم PLMهای سیستم

. مدیریت پیکربندی استهای محصول و سیستمهای یکپارچه، مدیریت داده مجازی، تولید CAD/CAM/CAEیکپارچگی 

استاندارد  کنند تا از تعریف ومی اطالعات مربوط به توسعه محصول را به یک پایگاه داده ی منطقی متصل PLMهای سیستم

های عالوه بر این، سیستم. اطالعاتی که در هنگام توسعه محصول ایجاد شده اند استفاده شود اجزاءکاری و های سازی جریان

PLM  برای برآورده ساختن نیازهای تجاری خاص مانند مدیریت موثر اطالعات و دانش فراوان، اطالعات و اشتراک دانش

ها شرکت PLMهای سیستم. ندارد مانند مدیریت معامالت و کنترل همزمان و بازیابی طراحی شده اندو عملیات پایگاه داده استا

محصوالت خود و اطالعات مربوط به توسعه محصول را مدیریت  سبدسازد تا به طور مؤثر اطالعات مربوط به می را قادر

 .کنند و با شرکای توسعه محصول همکاری کنند

توسعه محصول برای یکپارچگی کارآمد شرکت کنندگان در توسعه های فرآینداز کار مشارکتی در  PLMهای سیستم

کند که می ، تعیینNPD هایفرآینددر  PLM استفاده از سیستمچگونگی {. 15}کنندمی و تمامی اطالعات مرتبط با آن حمایت

را به عنوان توانایی شرکت برای  PLM این مطالعه توانایی سیستم. آید یا خیرمی در نهایت به دست PLMهای آیا هدف سیستم

استفاده از فناوری "این مفهوم سازی با . کندمی را قابل درک NPD هایفرآینددر  PLM کاربردی سیستمهای جاسازی برنامه

این مطالعه . وازی استاطالعات رایج است، مهای که در تحقیقات بر روی سیستم" فناوری اطالعات جذب دانش"و " اطالعات

در  PLMاگرچه مزایای استفاده از سسیستمهای . پرداخته است NPD بر عملکرد PLM به بررسی نحوه عملکرد سیستم

مدیریتی وجود دارد که های در ارتقاء قابلیت PLM قبال شناخته شده است، شواهد کمی در مورد نقش سیستم NPDهای زمینه

بنابراین، این مطالعه پیشنهاد و آزمون یک مدل که در آن اثرات توانایی . ضروری است NPD عالیبرای دستیابی به عملکرد 

 .می کندفوق الذکر را ارائه  حیاتیبه وسیله سه توانایی مدیریت  NPD بر عملکرد PLM سیستم
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 مدل تحقیق و فرضیه ها 

NPD که شامل  ،طبقه بندی شونددر قالب جریان های کاری توانند می است که ایوابستهپیچیده و های شامل فعالیت

شود؛ توسعه، که شامل ترکیب نیازهای محصول به مشخصات طراحی می محصول جدیدهای و ایدهها ایجاد و ارزیابی فرصت

هر یک از این . محصوالت در بازار است النچبازاریابی برای های و تجاری سازی، که شامل اجرای طرحنهایی است؛ 

با چگونگی بهبود  NPD موفقیت. است NPD متمایز است و نیازمند همکاری با شرکای فرآینددارای اهداف طراحی ها تفعالی

های کسب و فرآیندساده سازی . شودمی تعیین NPD کایشربرای و چگونگی یکپارچگی و استقرار منابع  NPDهای فرآیند

قوی  فرآیندیک توانایی مدیریت  .را اجرا و کنترل کنند فرآیندنه سازی به طور مداوم بهبود و بهیکند که می ملزمها کار شرکت

شرکا  با منابع اشتراکیکپارچگی و . دنبه قابلیت اطمینان پردازش و استفاده از منابع  را افزایش دهها شود که شرکتمی باعث

توانایی هماهنگی . و شرکا داردها جامع بین شرکت های بین سازمانی سنگین است که نیاز به ارتباط و تعاملفرآیندشامل 

تجاری های شرکای خود را با استراتژیهای و فعالیت سازدمی عالرا برای تسهیل درک متقابل با شرکا فها شرکتقدرتمند، 

 .کندمی خود هماهنگ

به عنوان مثال )آید می جی به دستکه نه تنها دانش جدیدی را که از منابع خار موفق هستند NPDشرکت های در 

. ندنکمی بازار اعمالهای د، بلکه این دانش را نیز برای درک تمایالت بازار و بهره برداری از فرصتنکنجذب  (تامین کنندگان

های بگیرند و دانش تکنولوژیکی و یا روند کسب و کار را یادهای سازد تا پیشرفتمی را قادرها باال، شرکت جذب دانشقابلیت 

، NPDکند که برای دستیابی به عملکرد عالی می بنابراین، این مطالعه پیشنهاد. خود متصل کنند NPDهای خارجی را به فعالیت

 .را نیز توسعه دهند جذب دانشو قابلیت هماهنگی، توانایی  فرآیندباید عالوه بر توانایی مدیریت ها شرکت

 

 NPDمدیریتی بر عملکرد های ابلیتتاثیرات ق. 1-2-2

برای کنترل و بهبود . اشاره دارد NPD های مدیریتفرآیندبه توانایی شرکت در کنترل و بهبود  فرآیندقابلیت مدیریت 

 کارآییقابلیت . را توسعه دهند فرآیندقوی و قابلیت بهینه سازی  فرآیند کارآییباید قابلیت ها ، شرکتNPDهای فرآیندموثر 

شرکتهایی با . اشاره دارد NPD برای تنظیم مدت زمان و هزینه NPDهای فرآیندها به توانایی شرکت برای ساده سازی فرآیند

و هزینه پروژه نیستند بلکه قابلیت اطمینان وظایف پردازش را نیز  NPDقوی قادر به کاهش زمان چرخه  فرآیند کارآییقابلیت 

و  ضایعاتبرای کاهش تولید  NPDهای فرآیندبه توانایی شرکت در بهینه سازی  فرآیندسازی قابلیت بهینه . دهندمی افزایش

توانند فعالیت بدون ارزش افزوده را می قوی فرآیندشرکت هایی با توانایی بهینه سازی . افزایش بهره وری منابع اشاره دارد

 .تخصیص دهند فعالیت های مفیدشناسایی و حذف کند و به طور موثر منابع را برای ها از پروژه

شرکت هایی با توانایی . است NPD عملکرد اصل اساسی در یک  فرآیندکند که توانایی مدیریت می این مقاله پیشنهاد

توانند می را دارند، در نتیجه NPD های مدیریتفرآیندتوانایی کنترل و بهبود ها قوی به این معنی است که شرکت فرآیندمدیریت 

را ها ، شرکتNPDهای فرآیندتوانایی قوی برای ساده سازی و بهینه سازی . جویی بهره مند شونداز زمان و هزینه صرفه 
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. تخصیص داده و قابلیت اطمینان پردازش چنین وظایف را افزایش دهند NPD سازد تا منابع را برای وظایف مختلفمی قادر

از این رو، این مطالعه . را افزایش دهد NPD واند عملکردتمی به طور موثر و کارآمد NPD به عبارت دیگر، قابلیت پردازش

 :را پیشنهاد کرد (H1) فرضیه اول

H1 . عملکرد در فرآیندقابلیت مدیریت NPD  مثبت دارد تاثیر. 

ها برای هماهنگ کردن منابع شرکا برای دستیابی به اهداف استراتژیک قابلیت هماهنگی به عنوان توانایی شرکت

اشتراک گذاری بین سازمانی پیچیده و وابسته به دیگری است که نیاز به های شامل فعالیت NPD. تخود تعریف شده اس

شرکت هایی با توانایی به اشتراک گذاری اطالعات  . داردهت هماهنگی هرچه بیشتر ج  NPD اطالعات شرکت ها با شرکا

. مناسب بگیرندهای بتوانند تصمیم NPD به اشتراک گذاری اطالعات را ایجاد کنند تا شرکت کنندگانهای توانند مکانیسممی قوی

 تولید شرکایهای ایی شرکت در ایجاد سازوکارهایی برای تراز کردن استراتژیقابلیت همکاری هم ترازی اشاره به توان

NPD های با استراتژیNPD تولید های توانند خروجی فعالیتمی ترازی قوی شریکشانشرکت هایی با توانایی هم. خود دارد

موثر را  NPDهای ن اجرای استراتژیو از این طریق امکا کردهخود همگام سازی  NPDهای خود را با برنامه NPD شرکای

 .کنندمی فراهم

قابلیت هماهنگی قوی به این . باشدمی NPD عملکرد ابزار موثر درکند که قابلیت هماهنگی یک می این مقاله پیشنهاد

. دارند برای مدیریت منابع شریکشان را خود و توانایی ایجاد سازوکارهای هماهنگی بین سازمان ها معنی است که شرکت

سازند تا به موقع و مناسب به شرایط بازار واکنش می را قادرها ایجاد سازوکارهای سازمانی قوی بین سازمان ها، شرکت

شرکای خود برای دستیابی های سازد تا به طور موثر از تواناییمی عالوه بر این، این سازوکارها، شرکتها را قادر. نشان دهند

 تواند عملکردمی NPD به عبارت دیگر، توانایی به طور موثر و کارآمد هماهنگ با شرکای. استفاده کنند NPD افبه اهد

NPD از این رو، این مطالعه فرضیه دوم. را افزایش دهد (H2) را پیشنهاد کرد: 

H2 :قابلیت هماهنگی با عملکرد NPD رابطه مثبت دارد. 

شرکت برای شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند دریافت شده از منابع خارجی اشاره به توانایی  جذب دانشقابلیت 

به منظور توسعه محصوالت جدید، یک روش ارزشمند برای ایجاد  NPD یکپارچه سازی دانش دریافت شده از شرکای. دارد

ی دارای یک پایگاه اطالعاتی به اندازه قو جذب دانشهایی با توانایی شرکت. آشفته بازار استهای مزایای رقابتی در محیط

را تسهیل ها و سایر سازمان NPD کافی توسعه یافته هستند تا شناسایی و استفاده از دانش جدید دریافت شده از طرف شرکای

شناسایی و بهره برداری را برای ای کنندهجذب های باید توانایی بالقوه خود را توسعه دهند و تواناییها با این حال، شرکت. کنند

بالقوه به توانایی شرکت در دستیابی و یکپارچه کردن  جذب دانشتوانایی . از چنین دانش هایی به طور واقعی به دست آورند

 قوی میتوانند اطالعات ارزشمند جذب دانشهایی با قابلیت شرکت. دانش ارزشمند دریافت شده از منابع خارجی اشاره دارد

 جذب دانش ظرفیت. تجزیه و تحلیل، تفسیر و مانند دانش به دست آمده، درک کنند افت شده از منابع خارجی را شناسایی ودری

 . واقعی به توانایی شرکت در اصالح و بهره برداری از دانش ارزشمند از منابع خارجی اشاره دارد
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به طور خاص، قابلیت  .است NPD عملکرد ابزار حیاتی در، یک جذب دانشکند که توانایی می این مقاله پیشنهاد

به )خارجی  دانش جدید به دست آمده از منابع جذب دانشسازد که به دقت ارزیابی و می را قادرها بیشتر، شرکت جذب دانش

به . تجاری در بازار را قادر باشندهای و به طور موثر اعمال این دانش برای شناسایی فرصت( NPDعنوان مثال، شرکای 

توانند به طور موثر اطالعات جدید در مورد اولویتهای مشتری، توسعه می جذب دانشعنوان مثال، شرکت هایی با قابلیت 

دهد که برای می از تمایالت بازار را افزایشها چنین برداشتی، درک شرکت. دست آورند تکنولوژی و روند بازار را به

به طور موثر بر توانایی شرکت برای تبدیل دانش  جذب دانشعالوه بر این، توانایی . حیاتی است NPD دستیابی به موفقیت در

توانند برای دستیابی به پیشرفت محصول، دانش می نشجذب داهایی با قابلیت شرکت. گذاردمی جدید خارجی به تخصص تاثیر

 NPD جدید از منابع خارجي هستند و در نتیجه عملكرد جذب دانشقادر به ها بنابراین، این شركت. جدیدی را اعمال کنند

 :پیشنهاد شد (H3) از این رو، فرضیه سوم .آورندمی برتري را به دست

H3 . با عملکرد موثربه طور  جذب دانشقابلیت NPD مرتبط است. 

 

 مدیریتیهای با قابلیت PLM پیوند دادن قابلیت سیستم. 2-2-2

. را به طور موثر کنترل و مدیریت کنند NPDهای سازد تا پروسهمی را قادرها ، شرکتPLMهای پیاده سازی سیستم

استفاده کنند، در  NPDهای ساده سازی پردازش برای PLMهای توانند از سیستممی قوی PLM با توانایی سیستمهای شرکت

های سیستم. حاصل خواهد شد( فرآیندبه عنوان مثال، بهبود قابلیت بازدهی )نتیجه کاهش زمان و هزینه توسعه محصوالت جدید 

PLM پذیری سازد تجزیه و تحلیل امکانمی را قادرها کند که شرکتمی ارائه یک پلت فرم طراحی مجازی محصول را فراهم

 قوی PLM عالوه بر این، شرکت هایی با قابلیت سیستم. تست محصول و اعتبار را کاهش دهدهای را تسریع کنند و هزینه

( فرآیندبه عنوان مثال، بهبود قابلیت بهینه سازی ) NPDهای فرآیند مستمر بهینه سازیبرای  PLMهای توانند از سیستممی

شامل نگهداری یک پایگاه داده اطالعاتی برای استفاده مجدد از طراحی هستند و این باعث  PLMی هاسیستم. استفاده کنند

 توابع مدیریت پیکربندی منابع برای تطبیق تخصیص منابع به وظایف مختلف شده است وها افزونگی طراحیکاهش بخشی از 

NPD  بر این اساس، فرضیه چهارم. استرا ارائه داده (H4) د شدپیشنها: 

H4 :قابلیت سیستم PLM  دارد موثر و مثبتبا قابلیت مدیریت فرآیند رابطه. 

آنها را  NPD و شرکایها کنند که تداخالت بین شرکتمی هماهنگ کننده عملهای به عنوان سیستم PLMهای سیستم

خود را به  NPD ان شرکایسازد تا اطالعات محصول به روز شده در میمی را قادرها این پلت فرم شرکت. کندمی تسهیل

 قوی PLM شرکت هایی با توانایی سیستم. را هم تراز کردن کنند NPD توسعه محصول شرکایهای اشتراک بگذارند و فعالیت

در سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی مربوطه  NPD برای تبادل اطالعات محصول با شرکای PLMهای توانند از سیستممی

برای رعایت الزامات مدیریت حجم زیادی اطالعات و  PLMهای سیستمزیرا . عملیاتی استفاده کنند از سطوح استراتژیک تا

عالوه بر این، شرکت هایی با . ندداردانش و تبادل اطالعات و دانش در میان شرکت کنندگان در توسعه محصول طراحی شده 
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 NPDهای با برنامه NPDشرکای های اهنگ کردن برنامهبرای هم PLMهای توانند از سیستممی قوی PLM توانایی سیستم

های توسعه محصول تا یکپارچگی کارآمد شرکت کنندگان در فرآینداز کار مشارکتی در  PLMهای سیستم. خود استفاده کنند

، PLMهای ا سیستمبها پیاده سازی هماهنگی بین سازمان. کنندمی توسعه محصول و تمامی اطالعات مربوط به آن را پشتیبانی

دانش اطالعاتی و به اشتراک گذاری اطالعات در کل چرخه عمر توسعه محصول را اتخاذ شده براساس پشتیبانی تصمیم 

با توجه به . شودمی کند، بنابراین اطالعات و دانش مورد نیاز برای تصمیم گیری سریع و دقیق و تنظیمات فراهممی تسهیل

 :پیشنهاد شد (H5) یه پنجمپیشین، فرضهای استدالل

H5 :توانایی سیستم PLM با قابلیت هماهنگی رابطه مثبت دارد. 

 تسهیل ها را شرکت مسیر رسیدن به مدیریت دانش در جذب دانشبهبود قابلیت  با PLM های پیاده سازی سیستم

ها کنند، در نتیجه شرکتمی ستفادهامنسجم ، جریان کار و ساختارهای دادهاز ذخیره سازی بر مبنای  PLMهای سیستم. کندمی

 قوی دارند PLM به طور خاص، شرکتهایی که توانایی سیستم. باشندمی سازمانیهای در محیط NPD قادر به مدیریت دانش

استفاده کنند، چراکه آنها  ش کارها، اطالعات و اجزاء دانشبرای تعریف و استاندارد سازی گرد PLMهای توانند از سیستممی

تسهیالت . کنندمی منابع مختلف دانش را تسهیل ر نتیجه، یکپارچگیشوند و دمی تولید و استفاده NPD چندین شرکت کنندهتوسط 

 سازد تا به طور موثر مدیریت دانش با شرکایمی را قادرها ، شرکتPLMهای مدیریت دانش یکپارچه ارائه شده توسط سیستم

NPD های عالوه بر این، سیستم. دهدمی گسترش دسترسی دانش شرکت را افزایش خود را مدیریت کنند، در نتیجهPLM  یک

 شرکت هایی با توانایی سیستم. کنندمی سازمانی فراهم چهارچوبپلت فرم همکاری در لحظه برای انتقال و تجمع دانش در 

PLM های توانند از سیستممی قویPLM برای فعال کردن شرکت کنندگان در NPD  برای به اشتراک گذاشتن دانش واضح

 استفاده کنند، در نتیجه دامنه دانش خود را افزایشای چند رسانه ابزارهای توسعه محصول و تبادل اطالعات دانش از طریق 

 :(H6)از این رو، این مطالعه فرضیه ششم را پیشنهاد داد . دهندمی

H6 .توانایی سیستم PLM  مرتبط است جذب دانشبه طور مثبت با قابلیت. 

 

 های مدیریتینقش واسطه نقش. 3-2-2

های منطق فرضیه یک اثر واسطه، این است که اشکال توانایی مدیریت در نظر گرفته شده در این مطالعه قابلیت

ر، یگبه عبارت د .بهبود بخشید PLM توان از طریق ساختار پیشین را با استفاده از قابلیت سیستممی پیچیده و مرتبه باالتر را

ربه تج NPD کنند، مشارکت مورد انتظار را در عملکردمی پیچیده را مستقر PLM بعید است که شرکتهایی که صرفا سیستم

 .دهدمی شکل NPD مدیریتی مهم را برای عملکردهای قابلیت برای بهبودها در عوض، ساختار پیشین، توانایی شرکت. کنند

 و عملکرد PLM تواند ارتباط بین قابلیت سیستمفرآیند میکه قابلیت مدیریت توان نتیجه گرفت می H4 و H1 با ترکیب

NPD های موفق به اجرای سیستمها تواند به دست آید که شرکتمی زمانی فرآیندسطح باالیی از قابلیت مدیریت . را تعیین کند

PLM در NPD با داشتن قابلیت سیستم. شوند PLM یستم هایی را در اختیار خود داشته باشند توانند چنین سها میقوی، شرکت
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و  فرآیندرا تسهیل بخشند و از این طریق تسهیل توسعه بهره وری  NPDهای تا بتوانند به طور موثر کنترل و بهبود پردازش

ها شرکت ، فرصت هایی را برایفرآیندقوی و قابلیت بهینه سازی بهره وری قابلیت  .را فراهم سازند فرآیندقابلیت بهینه سازی 

را به عنوان واسطه بین  فرآیندبنابراین، این مطالعه توانایی مدیریت . کندمی فراهم NPDباالی  برای دستیابی به عملکرد

از طریق  NPD بر عملکرد PLM به عبارت دیگر، توانایی سیستم. کندمی سازیرا مفهوم NPD و عملکرد PLM توانایی سیستم

 :پیشنهاد شد (H7) از این رو، فرضیه هفتم. گذاردمی تاثیر فرآیندقابلیت مدیریت 

H7 . تواند اثرات قابلیت سیستمفرآیند میتوانایی مدیریت PLM را بر عملکرد NPD متمرکز کند. 

در ارتباط بین توانایی ای شود که قابلیت هماهنگی به عنوان واسطهمی منجر به این نتیجه گیری H5 و H2ترکیب 

توانند چنین سیستم هایی را به منظور ها می، شرکتPLM سیستمقوی با توانایی . کندمی عمل NPD و عملکرد PLM سیستم

توسعه های منابع و ظرفیتهمچنین خود بکار ببرند، بلکه  NPD ایجاد جریان اطالعات کارآمد و دقیق بین خود و شرکای

قابلیت تقسیم اطالعات قوی و قابلیت . زی کننداستراتژیک خود همگام ساهای با برنامه را خود NPD محصوالت شرکای

بنابراین، توانایی هماهنگی به . کندمی فراهم NPD باال برای دستیابی به عملکردها هماهنگی شغلی فرصت هایی برای شرکت

 کردبر عمل PLM به عبارت دیگر، قابلیت سیستم. شد مشخص NPD و عملکرد PLM ای بین قابلیت سیستمعنوان واسطه

NPD از این رو، فرضیه هشتم این تحقیق. گذاردمی از طریق قابلیت هماهنگی تاثیر (H8) پیشنهاد شده است: 

H8 .تواند اثرات قابلیت سیستممی قابلیت هماهنگی PLM را بر عملکرد NPD متمرکز کند. 

و  PLM اط بین توانایی سیستمتواند ارتبمی دانش کنندگیجذب توان نتیجه گرفت که قابلیت می H6 و H3 با ترکیب

را برای تعریف و  PLMهای سازد تا سیستممی ، یک شرکت را قادرPLMقابلیت قوی سیستم . را تعیین کند NPD عملکرد

های استاندارد سازی گردش کارها و اشیاء اطالعاتی ایجاد شده در هنگام توسعه محصول، تسهیل پیدا کند، به این ترتیب توانایی

برای شرکت برای دستیابی به  هاییکنندگی فرصتجذب سطح باالیی از قابلیت . کندمی کننده را تسهیلجذب واقعی بالقوه و 

 و عملکرد PLM به عنوان یک واسطه بین توانایی سیستم جذب دانشبنابراین، توانایی . کندمی فراهم NPD قوی عملکرد

NPD  تمبه عبارت دیگر، توانایی سیس. شد شناسایی PLM بر عملکرد NPD  از . گذاردمی کنندگی تاثیرجذب از طریق قابلیت

 :این مطالعه پیشنهاد شده است (H9) این رو، فرضیه نهم

H9 . تواند اثرات قابلیت سیستممی جذب دانشقابلیت PLM را بر عملکرد NPD متمرکز کند. 

 و به طور تجربی در شرایط( 1شکل )ی را شکل داد پیشنهادی، این مطالعه یک مدل تحقیقاتهای بر اساس فرضیه

NPD در رابطه  جذب دانش، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندمدیریت قابلیت این مدل بر نقش میانجی گری . آن را ارزیابی کرد

حیاتی در به عنوان یک عامل  PLM عالوه بر این، توانایی سیستم. کندمی تاکید NPD و عملکرد PLM بین توانایی سیستم

 را تحت تاثیر قرار NPD عملکرد در نتیجه،مورد بررسی قرار گرفت که  NPD افزایش سه توانایی مدیریتی مورد نیاز برای

اندازه شرکت به . عالوه بر این، اندازه شرکت یک متغیر قابل کنترل برای اثرات جعلی احتمالی در مدل تحقیق بود. دهدمی

 بزرگ معموال منابع قابل توجهی برای بهبودهای مشخص شد، زیرا شرکت NPD ملکردعنوان یک متغیر کنترلی برای ع
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میبرند که ممکن است  بهره سود رکتهایی از مقادیر معینیچنین ش. های تولید و فروش محصول دارندفرآیندمحصول،  توسعه

طبیعی از تعداد  لگاریتم مقدارین و به عنوابنابراین، اندازه شركت كنترل شد . برای شرکتهای کوچکتر در دسترس نباشد

 .یك شركت اندازه گیري شد كاركنان

 

 روش تحقیق .3

ابتدا روش جمع . کندمی و مدل نظری تحقیق این مطالعه، این بخش دامنه عملیاتی را توصیفها با بررسی فرضیه

 . دهیممی قیق ادامهکنیم و سپس به ارائه عملیات و اندازه گیری ساختارهای تحمی را توصیفها آوری داده

 

 مدل تحقیق: 1شکل 

 جمع آوری داده ها. 1-3

 تولید کننده تایوان در مجله 1000شرکت تولیدی که در فهرست  491پرسشنامه به یک نمونه هدفمند از 

CommonWealth توسعه های این مطالعه شرکت هایی را انتخاب کرده است که در پروژه{. 51}ثبت شده است، ارسال شد
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های داخلی در ایجاد زیرساختهای برای کمک به شرکت. ب و کار الکترونیک مبتنی بر کسب و کار دولتی شرکت کرده اندکس

کسب های این پروژه. پیشرو داخلی را تضمین شدهای بسیاری از شرکتهای قوی فناوری اطالعات در دولت تایوان، پروژه

توانیم اطمینان حاصل کنیم می بنابراین،. کندمی مدیریت را تسهیلهای ابلیتو کار الکترونیکی، ایجاد فن آوری اطالعات و ق

 .اطالعاتی برای پشتیبانی از توابع کسب و کار هستندهای نمونه قادر به اجرای سیستمهای که شرکت

به این خواسته شد که ها گرفت و تنها مدیران توسعه محصول شرکتکلیدی مورد استفاده قرار  در این تحقیق روش

پاسخ دهندگان در سازمان خود بود؛ پاسخ های تعیین کننده اصلی انتخاب پاسخ دهندگان، موقعیتعامل . دهندپاسخ  پرسشنامه

عالوه بر . دارای اولویت بودند NPD دهندگان آگاه از هماهنگی بین سازمان برای توسعه محصوالت جدید و تعامل با شرکای

های در زمینه PLMهای به استفاده از سیستم( PLMبه عنوان مثال، قابلیت سیستم )ی اطالعات این، ساختارهای مبتنی بر فناور

NPD اشاره داشتند، نه جزئیات فنی سیستم. 

به مخاطبان که احتماال ای بعد از یک هفته، نامه. پاسخ دهنده ارسال شد 491توصیفی از این مطالعه به  نامهیک 

عالوه بر این، . یک نسخه از پرسشنامه و یک پاکت بازگشت نیز ارائه شده است. اده اند، ارسال شداهداف مطالعه را توضیح د

پس . توانستند این نظرسنجی را نادیده بگیرندمی را اجرا نکرده اند، PLMهای نامه اظهار داشت که اگر شرکت هایشان سیستم

هفته پس از بررسی اولیه ارسال شد، یک ایمیل یادآوری نیز به  10تا  8ا تقریب. یادآوری ارسال شد نامههفته،  3از نزدیک به 

ژوئن  23آغاز شد و در تاریخ  2015فوریه  23در تاریخ ها دوره جمع آوری داده. همه کسانی که پاسخ نداده بودند فرستاده شد

ناقص های پاسخدریافت پس از . دبدست آم پاسخ 189فته در دسترس بود و ه 17این نظرسنجی به مدت . به پایان رسید 2015

 (.پاسخ معتبر ٪9/27)پاسخ معتبر به دست آمد  137از ای نمونهیک  ند وحذف شد ، آنهاو از دست رفته

از صنایع ها درصد از شرکت 75.18از نمونه کلی، . دهدمی پاسخ دهنده را نشانهای مشخصات شرکت 1جدول 

از مواد ها درصد از شرکت 24.82کردند، در حالی که می ت جانبی کامپیوتر استفادهنیمه هادی ها، الکترونیک و تجهیزا

میانگین . باشدمی متوسطهای نمونه اصلی شامل شرکت. ساخته شده، اپتو الکترونیک و وسایل نقلیه بودند اتشیمیایی، فلز

که نشان دهنده سال بود،  6.73 نموقع خودیت آدر موقع (به عنوان مثال، مدیریت توسعه محصول)پاسخ دهندگان یکارتجربه 

 .باشدمی دانش کافی
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 های پاسخ دهندهمشخصات شرکت: 1جدول 

 )%(درصد تعداد مشخصات

 موقعیت/عنوان

 19/2 3 مدیر کارخانه

 57/6 9 معاون مدیر کارخانه

 49/9 13 مدیر توسعه محصول

 93/29 41 مدیر پروژه توسعه محصول

 43/20 28 یددستیار مدیر تول

 95/10 15 مدیر بخش تولید

 79/16 23 دستیار ویژه رئیس جمهور

 65/3 5 سایر

 های تجربه کاری در موقعیت فعلیتعداد سال        

 46/1 2 3کمتر از  

3 – 9/4 25 25/18 

5 – 9/6 52 96/37 

7 – 9/8 39 47/28 

9 – 9/10 16 68/11 

 18/2 3 9/10بیشتر از 

 وع صنعتن        

 38/4 6 صنعت شیمیایی

 25/18 25 تجهیزات جانبی کامپیوتر

 76/35 49 صنعت الکترونیکی

 11/5 7 صنعت ساخت و تولید

 68/11 16 صنعت اپتوالکترونیک

 17/21 29 صنعت نیمه هادی ها

 65/3 5 صنعت خودرو

 تعداد کارمندان        

 19/2 3 200کمتر از 

201 – 500 5 65/3 

501 – 1000 47 31/34 

1001 – 2000 49 76/35 

2001 – 3000 26 98/18 

 11/5 7 3000باالی 
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 تعریف عملیات ساختارهای پنهان: 2جدول

 .شرکت ها NPDهای میزان موفقیت پروژه: NPDعملکرد .1

 .NPDهای مدیریت فرآیندتوانایی شرکت در کنترل و بهبود : فرآیندتوانایی مدیریت . 2

 .NPDبرای تنظیم مدت زمان و هزینه  NPD هایفرآیندتوانایی شرکت برای ساده سازی : فرآیند کارآییبلیت قا•      

 .وری منابع برای کاهش تولید زباله و افزایش بهره NPD هایفرآیندتوانایی شرکت برای بهینه سازی : فرآیندقابلیت بهینه سازی •      

 .ماهنگ کردن منابع شرکای برای دستیابی به اهداف استراتژیکتوانایی شرکت در ه: قابلیت هماهنگی. 3

 .بخشدمی ارتقا را NPD توانایی شرکت برای ایجاد مکانیزمی است که تبادل اطالعات دقیق بین شرکت کنندگان: قابلیت اشتراک اطالعات•      

 NPDهای یبا استراتژ NPD تولید شرکایهای تیب استراتژیتوانایی شرکت برای ایجاد سازوکاری برای تر: قابلیت همکاری سازگاری•      

 .خود

 .توانایی شرکت برای شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند از منابع خارجی: جذب دانشقابلیت . 4

 .توانایی شرکت برای به دست آوردن و ادغام دانش ارزشمند از منابع خارجی است: جذب دانشپتانسیل توانایی •      

 .توانایی شرکت در اصالح و بهره برداری از دانش ارزشمند از منابع خارجی است: واقعی جذب دانشقابلیت •      

 .NPDهای فرآینددر  PLM کاربردیهای توانایی شرکت برای جاسازی برنامه  PLM:  توانایی سیستم. 5

 

 

 اندازه گیری. 2-3

یک پرسشنامه ساختار . دهدمی در مدل تحقیق را ارائه پنهانهای ای از تعاریف عملیاتی ساختارخالصه 2جدول 

ستفاده تمام موارد ساختار یافته با ا. مهیا شد( مراجعه شود A به پیوست)یافته برای اندازه گیری ساختارهای پنهان مرتبه اول 

 .د ارزیابی قرار گرفتندمور (کامال موافق) 7تا ( به شدت مخالف) 1، با بازه پیچاندن از لیکرتای نقطه 7از مقیاس 

و مدیریت عملیاتی اقتباس شده  NPD ، چهار مورد سازگار با مقاالت مربوط بهNPDبرای اندازه گیری عملکرد 

 (الف) توانند اهداف خود را برای محصوالت جدیدها میکه شرکتهای با استفاده از آیتم NPD ساختار عملکرد (.52)است

 از پاسخ دهندگان درمورد. ، مشخص شدنشان دهند رضایت مشتری (د)عملکرد بازار، (ج)نوآوری،  (ب)زمان به بازار، 

 PLM توانایی سیستم. ، پرسیده شدعملکرد محصوالت جدید که در سه سال گذشته راه اندازی شده استهای ارزیابی شاخص

با  PLM ساختار قابلیت سیستم .{53}سازگار شد PLMهای سیستم برگرفته از مقاالت مربوط بهبا استفاده از چهار عنصر 

های سازمانی در محدوده NPD مدیریت اطالعات (الف) برای PLMهای از سیستمها دهد شرکتمی استفاده از مواردی که نشان

وظایف را در طول چرخه توسعه  (ج) کند،می موارد پیشرفت محصول قبلی را بازیابی (ب)کنند، عملیاتی شد، می استفاده

 .کندمی ارتباط برقرار NPDبا شرکای  (د)کند، و می نامه ریزیمحصول بر
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و قابلیت  رآیندف کارآییقابلیت : د درجه اولمرتبه دوم با دو بعبازتابنده ساختار  به عنوان یک فرآیندمدیریت  قابلیت

لیت و قاب فرآیند های کارآییابلیتبرای هر یک از ق با سه مورد)آیتم بازتابنده  6با استفاده از . ، تعریف شدفرآیندبهینه سازی 

ستفاده ا اب فرآیند کارآییبه طور خاص، قابلیت {. 53}مدیریت توسعه محصول اقتباس شده است از مقاالت( فرآیندبهینه سازی 

پروژه های هزینه کارآیی( ب)، کامل کرده را در زمان مشخص شده NPDهای پروژه(الف)ها مشخص شد که شرکت از موارد

NPD کارآمدفرآیندهای کلیه ( ج)تنظیم کرده و  را NPD سازي فرآیند با استفاده از قابلیت بهینه. ، مفهوم سازی شدرا حفظ کنند

وري منابع در طول افزایش بهره(ب)، NPD هایکاهش تولید زباله در پروژه (الف)ها دهد که شرکتمی آیتم هایي که نشان

NPDهای افزوده از پروژهبدون ارزش های حذف فعالیت (ج) ، وNPD کنندمی ، فعالیتدارند. 

قابلیت اشتراک اطالعات و قابلیت : توانایی هماهنگی به عنوان یک ساختار دوبعدی بازتابنده با دو بعد درجه اول

قابلیت  با سه مورد برای به اشتراک گذاری اطالعات و)آیتم بازتابنده  6با استفاده از . هماهنگ سازی شرکا، تعریف شده است

به طور {. 54}، از مقاالت مربوط به مدیریت زنجیره تامین و هماهنگی بین سازمانی اقتباس شده است(هماهنگ سازی شرکا

یکدیگر را در  (الف) آنها NPD و شرکایها مشخص شده که شرکتهای خاص، قابلیت اشتراک اطالعات با استفاده از آیتم

تبادل اطالعات در مورد رویدادها که ( ج)کنند و می به موقع اطالعات را تبادل( ب)گیرند، می مورد تغییر نیازها در پیش

قابلیت همکاری سازگار با استفاده از مواردی که مقدار . ممکن است طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد، مفهوم سازی شد

مرکزی های استراتژیک شرکتهای برنامهتولید و ظرفیت آنها برای هماهنگی با  فرآیندمایل به تنظیم  NPD شرکای (الف)

با  NPD تولید شرکایهای فعالیت (ج)همزمان، و NPDکانونی و شرکای های وظایف کاری مشترک بین شرکت( ب)هستند؛ 

 .کانونی هماهنگ شده است، مفهوم سازی شدهای شرکت NPDهای برنامه

واقعی  هماهنگیو قابلیت  جذب دانشقابلیت : با دو بعد اولیه کنندگی به عنوان ساختار دوبعدی بازتابندهجذب قابلیت 

محاسبه شده و از مقاالت ( بالقوه و جذاب جذابهای با سه آیتم برای توانایی)آیتم بازتابنده  6این مقیاس توسط . تعریف شده است

کنندگی واقعی با استفاده از آیتم  دانش جذببه طور خاص، قابلیت {. 55}مدیریت دانش و یادگیری سازمانی اقتباس شده است

آموزش کارکنان خود به ( ج)شناسایی تغییرات تقاضای بازار، و ( ب)با ردیابی روند جدید بازار،  (a)ها هایی که شرکت

کنندگی واقعی با استفاده از آیتم هایی که  جذب دانشقابلیت . شوند، مشخص شدمی خارجی عملیهای دانش جذب دانشمنظور 

ایجاد شده توسط های سرمایه گذاری بر فرصت( ب)به رسمیت شناختن سود دانش جدید خارجی، ( آ)ها دهند که شرکتمی شانن

 .درک چگونگی بهره برداری از دانش خود را ، مفهوم سازی شد( ج) دانش خارجی خارجی، و

باید دقیقا مفهوم مربوط به هر کدام از در نهایت، برای اطمینان از اعتبار محتوا از مقیاس ها، موارد انتخاب شده 

جمع آوری شده از مطالعات قبلی برای تعیین کاربرد های برای بازبینی آیتم یک پنل با اعتباربنابراین، . تعاریف را ارائه دهند

ی از تولیدی در تایوان و یکهای اعضای پانل در این مطالعه شامل چهار مدیر شرکت. و معناشناسی هر آیتم صورت گرفت

پذیرش بستگی به نسبت  معیار. تمرکز داردمدیریت زنجیره تامین و مدیریت اطالعات حوزه استادانی بودند که تحقیقاتشان بر 

در این  .بیشتر باشد یا برابر باشد 0.99هر مورد باید از  CVR، (1975)پس از پیشنهاد الوشه  .دارد (CVR) اعتبار محتوا

 .گیری هشت ساختار تحقیقاتی گنجانده شده است تحقیق نظرات مفید برای اندازه
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 و نتایجها تجزیه و تحلیل داده. 4

رزیابی مدل اعالوه بر این، برای . انجام شد( 21نسخه ) AMOSبا استفاده از نرم افزار ها تجزیه و تحلیل آماری داده

م افزار مدیریتی نیز نرهای تواناییای طهبعدی، آزمون مدل ساختاری و ارزیابی اثرات واس-اندازه گیری، آزمایش مدل دو

AMOS مورد استفاده قرار گرفت. 

 

 بایاس روش متداول. 1-4

کند و بنابراین احتمال بایاس می نظرسنجی اتخاذهای این مطالعه یک رویکرد تکآهنگ را برای جمع آوری داده

ارزیابی اینکه میزان تعارض روش متداول ممکن آزمایش تک فاکتور هارمن برای {. 56}متداول باید ارزیابی شودهای روش

شود که می تولید 1.0در نتیجه، هشت عامل با مقادیر ویژه بیش از {. 57}گیردمی است یک مشکل باشد، مورد استفاده قرار

 کهیچ ت. را به دست آوردها درصد واریانس داده 28.398اولین عامل . دهندمی درصد از واریانس کل را تشکیل 79.740

 .دحساب نشها اکثر کواریانسی برای عامل

 

 ارزیابی مدل اندازه گیری. 2-4

نشان داد که  CFAنتایج . انجام شد هامقیاساعتبار براي ارزیابي  (CFA) این مطالعه با استفاده از تحلیل عاملي تاییدي

 = CMIN / DF ؛DF = 302 ؛ CMIN = 427.509) رضایت بخش بودها مدل اندازه گیری و داده مناسبترین حالت بین

دهد که بارگذاری همه موارد می نشان 3جدول . (RMSEA = 0.055؛IFI = 0.953 ؛CFI = 0.951 ؛NFI = 0.926 ؛1.416

به )دهد بیش از نیمی از واریانس توسط ساختار می است، که نشان( 0.897تا  0.771از ) 0.707باالتر از معیار پیشنهاد شده 

و مقادیر قابلیت ( 0.879تا  0.795از )همچنین آلفای کرونباخ  3جدول . گرفته شده است( ت اطمینان واحدعنوان مثال، قابلی

هستند، 0.70باالتر از سطح توصیه شده از ها تمام شاخص. ساختار ترکیب کردبرای هر را ( 0.917تا  0.852از )اطمینان 

 .باشدمی کافی نشان دهنده ی سازگاری داخلی که این

ین حال، ابا . سازگاری با معیارهای مربوطه مطابقت داشتندهای ری مدل کامال قابل قبول بود زیرا تمام شاخصسازگا

ن آدر این زمینه که در . شودمی ، مسئله چند خطی ظاهر4با نگاهی به ارتباطات ساختار توانایی مدیریت در جدول 

وجود دارد، اعتبار  (PECو  RAC ،POCو  PALC ،PACو  ISC به عنوان مثال)باالیی بین برخی ساختارها های همبستگی

 {.58}تواند مشکل را حل کندمی تشخیصی ممکن است ایجاد شود و ساختار دوم مرتب
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 فاکتور بارگذاری و قابلیت اطمینان تخمین: 3جدول

 

 CMIN= 427.509; DF= 302; CMIN/DF= 1.416; NFI=0.926; CFI =0.951; IFI= 0.953; RMSEA =0.055: نکته

 

 

 قابلیت اطمینان ترکیب کردن آلفای کرونباخ بارگذاری فاکتور آیتم ساختار

 NPD (NPD) NPD1 881/0 879/0 917/0عملکرد 

NPD2 859/0 

NPD3 897/0 

NPD4 786/0 

 PEC1 843/0 836/0 888/0 (PEC)قابلیت کارآیی فرآیند 

PEC2 794/0 

PEC3 861/0 

 POC1 864/0 848/0 899/0 (POC)سازی فرآیند قابلیت بهینه

POC2 821/0 

POC3 811/0 

 ISC1 840/0 859/0 910/0 (ISC)ت قابلیت اشتراک اطالعا

ISC2 831/0 

ISC3 824/0 

 PALC1 890/0 810/0 865/0 (PALC)سازی شرکا قابلیت همگام

PALC2 802/0 

PALC3 784/0 

کنندگی جذب دانشپتانسیل قابلیت 

(PAC) 

PAC1 824/0 795/0 852/0 

PAC2 851/0 

PAC3 813/0 

 RAC1 830/0 824/0 877/0 (RAC)واقعی  جذب دانشقابلیت 

RAC2 823/0 

RAC3 831/0 

 PLM (PLM) PLM1 855/0 874/0 910/0سیستم  قابلیت

PLM2 863/0 

PLM3 771/0 

PLM4 883/0 
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 .مدیریت قابلیتهمبستگی های ساختار : 4دولج

 SD ISC PAC PALC POC PEC RAC داریمعنی ساختار

ISC 443/4 865/0 -      

PAC 644/4 908/0 339/0 -     

PALC 008/5 023/1 516/0 371/0 -    

POC 892/4 893/0 257/0 241/0 239/0 -   

PEC 490/4 858/0 352/0 354/0 233/0 568/0 -  

RAC 882/4 928/0 284/0 491/0 288/0 336/0 338/0 - 

 

 بررسی مدل دوم مرتبه. 3-4

، در این تحقیق، مدل پیشنهادی {59}مربوطه به خوبی پیش رفته است د سلسله مراتبی که در مقاالتبه دنبال رویکر

حاوی یک ساختار  1مدل. رار گرفتبا تخمینی چهار مدل جایگزین مورد بررسی ق فرآیندمدل دوم بازدارنده قابلیت مدیریت 

شامل دو ساختار پنهان مرتبه اول و متغیرهای حاوی آن است، مدل  2پنهان مرتبه اول با شش متغیر را شامل شده است، مدل

شامل یک ساختار پنهان مرتبه دوم با دو ساختار  4کند که عوامل همبستگی در دو ساختار پنهان مرتبه اول، و مدل می فرض 3

برای کوواریانس ( فرآیندیعنی توانایی مدیریت )فرض شده است که ساختار پنهان مرتبه دوم  4در مدل . باشدمی مرتبه اول پنهان

چهار . آیدمی به شمار( فرآیندپردازش و قابلیت بهینه سازی  کارآیییعنی توانایی ( )مرتبه ی اول)در میان دو ساختار پنهان 

  .دهدمی چهار مدل جایگزین را نشان 2شکل . مقایسه شد تناسب آنهاهای مدل براساس شاخص

 دهد مدل سازگاریمی قابل توجهی هستند که نشان اسکوور-دارای آمار کای 2و  1های ه مدلدهد کمی نشان 5جدول 

جی تبعیض مثال اعتبارسن)  3مدل  هایدرنظر گرفتن نقصبا . هستندها داده سازگار با 4و  3های یف است در حالیکه مدلضع

مرتبه دوم در این مطالعه در  یک ساختار پنهانبه عنوان  ،فرآیندو اینکه ساختار نظری توانایی مدیریت ( آمیز، مسائل چندگانه

، ضرایب مسیری استاندارد شده که ساختار پنهان شده مرتبه 4در مدل . به نظر مناسب ترین انتخاب بود 4نظر گرفته شد، مدل 

بر این، شاخص عالوه . هستند (p <0.01) 0.80و  (p <0.01) 0.81کنند می پنهان مرتبه اول متصل دوم را به ساختارهای

برای ارزیابی مناسب مدل فاکتور مرتبه دوم نسبت ( مدل مرتبه اول به مدل دوم مرتبه دوم اسکوور-نسبت کای)ضریب هدف 

تواند به طور کامل روابط بین می مدل فاکتور مرتبه دوم دهدمی مقداری که نشان{. 60}به مدل فاکتور مرتبه اول استفاده شد

 برای مدل مرتبه دوم، تناسب قابل قبولی عالوه بر این، آمار مناسب. به دست آمد 1.0، مقدار  عوامل اول مرتبه را توضیح دهد

 .دهدمی را نشان
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رفت، این مورد استفاده قرار گ ندفرآیبه دنبال روشی که برای تست مدل پیش بینی شده فرضیه دوم توانایی مدیریت 

ای وم بازتابندهتواند به عنوان ساختارهای مرتبه دمی جذب دانشدهد که ساختارهای قابلیت هماهنگی و قابلیت می مطالعه نشان

 نست را نشاا جذب دانشقایبلیت هماهنگی و قابلیت  اندازه گیری جایگزین برایهای مدل 4و  3های شکل. در نظر گرفته شود

 .دهندمی تناسب مدل را نشانهای شاخص 7و  6جداول . دهدمی

 

 تست مدل ساختاری. 4-4

 = CMIN)نتایج به دست آمده نشان داد که بین مدل و مجموعه داده ها. دهدمی نتایج مدل ساختاری را ارائه 5شکل 

همانطور  (RMSEA = 0.068؛IFI = 0.925 ؛CFI = 0.927 ؛NFI = 0.899 ؛CMIN / DF = 1.591 ؛DF = 315 ؛501.022

به عنوان )دهد که متغیر کنترل می عالوه بر این، نتایج نشان. شودمی پشتیبانی 6تا  1نمایش داده شده، فرضیه  5که در شکل 

این ممکن (. p-value> 0.05، 0.108= ضریب مسیر )نداردای تاثیر قابل مالحظه NPDبر عملکرد ( مثال، اندازه شرکت

خواهد تا میزان می کند و از پاسخ دهندگانمی را اندازه گیری NPD واقعیت مربوط باشد که این مطالعه عملکرداست به این 

و اندازه شرکت،  جذب دانش، قابلیت هماهنگی، قابلیت فرآینددر نهایت، ترکیبی از قابلیت مدیریت . اهدافشان را ارزیابی کنند

 .دهدمی را توضیح NPD از واریانس عملکرد 42.6٪

 

 .های جایگزین قابلیت مدیریت فرآیندمدل: 2شکل
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 .نتایج مدل های جایگزین قابلیت مدیریت فرآیند: 5جدول

 گیریمدل اندازه خوب بودن شاخص مناسب

یک مدل : 1مدل

 اول-مرتبه

-دوتا مدل مرتبه: 2مدل

 (عدم همبستگی)اول 

-دوتا مدل مرتبه: 3مدل

 (همبستگی)اول 

یک مدل : 4مدل

 دوم-همرتب

CMIN(اسکوور-مقدار کای) 812/10 812/10 601/61 533/106 

CMIN/DF 837/11 844/6 352/1 352/1 

 شاخص تناسب ساده شده

(NFI) 

769/0 867/0 977/0 977/0 

 785/0 884/0 994/0 994/0 (IFI) افزایشیشاخص تناسب 

 ایمقایسهشاخص تناسب 

(CFI) 

782/0 882/0 994/0 994/0 

RMSEA 282/0 207/0 046/0 046/0 

 

دهد که شرکت هایی با قابلیت می نتایج نشان. کرد مشخص NPDبر عملکرد  فرآیندبه اثرات قابلیت مدیریت  H1ابتدا، 

 p-value، 0.219= ضریب مسیر )باالتر را به دست خواهند آورد  NPD برتری هستند، اهداف عملکرد فرآیندمدیریت 

با قابلیت های دهد که شرکتمی نشاننتایج . متمرکز بود NPD قابلیت هماهنگی بر عملکردروی تأثیر  H2، دوم (. 0.05>

سوم، (. p-value <0.01، 0.303= ضریب مسیر )شود می بیشتر NPD که نتایج عملکرددارند، مشاهده شد  یهماهنگی برتر

H3  بر عملکرد جذب دانشاثرات قابلیت NPD جذب با قابلیت های دهد که شرکتمی شانننتایج . را مورد بررسی قرار داد

بنابراین، بر (. p-value <0.05، 0.285= ضریب مسیر )باالتر را به دست خواهند آورد  NPD برتر، اهداف عملکرد دانش

، هماهنگی NPD فرآیندقوی برای مدیریت های واناییدارای تها کند که اگر شرکتمی اساس نتایج تجربی، این مطالعه استدالل

 .تواند افزایش یابدها میشرکت NPD، عملکرد باشند دانش جذب دانششغلی و 

دهد که سطح توانایی می نتایج نشان. تمرکز داشت فرآیندمدیریت های بر قابلیت PLMهای بر تاثیر سیستم H4چهارم، 

تأثیر توانایی  H5پنجم، . دارد (p-value <0.001، 0.625= ضریب مسیر ) فرآیندتأثیر مثبت بر توانایی مدیریت  NPD سیستم

تأثیر مثبت بر  NPD دهد که سطح توانایی سیستممی نتایج نشان. در قابلیت هماهنگی را مورد بررسی قرار داد PLM سیستم

جذب بر توانایی  NPD با تأثیر قابلیت سیستم H6ششم، (. p-value <0.001، 0.631= ضریب مسیر )قابلیت هماهنگی دارد 

ضریب ) کنندگی جذب دانشبر قابلیت  یتأثیر مثبت NPD دهد که سطح توانایی سیستممی نتایج نشان. برخورد کرد  کنندگی دانش

ها کند که اگر شرکتمی بنابراین، بر اساس نتایج تجربی، این مطالعه استدالل. دارد( p-value <0.001، 0.657= مسیر 
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، (PLMسیستم  قدرتمند قابلیت برای مثال) NPD هایفرآینددر  PLMهای مدارای توانایی قوی برای انتشار و بهینه سازی سیست

 .تواند افزایش یابدمی دانش جذب دانش، هماهنگی شغلی و NPD فرآیندتوانایی شرکت برای مدیریت 

 

 .مدل های جایگزین قابلیت هماهنگی: 3شکل
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 .کنندگی جذب دانشهای جایگزین قابلیت مدل: 4شکل

 

 ای در مدیریتابی نقش واسطهارزی. 5-4

، قابلیت فرآیندای از قابلیت مدیریت ، این مطالعه دو روش برای آزمون اثرات واسطهH9و  H7 ،H8برای تایید 

پیشنهاد کرد، این مطالعه از مدل ( 2008)ابتدا، همانطور که مک کینون . را در بر داشت جذب دانشهماهنگی و قابلیت 

و مدل ( 7شکل ) 2، مدل (6شکل ) 1مقایسه بین مدل . مدل استفاده کرد ایواسطهبرای تحلیل اثرات  ایگستردهای ساده واسطه

، این مطالعه نشان داد که توانایی 1در مدل (. پیشنهاد دادند( 1986)همانند روشی که توسط بارون و کنی )انجام شد( 8شکل ) 3

در  (را ببینید 6شکل ( )p-value <0.001، 0.456= مسیر  ضریب)دارد  NPD تاثیر قابل توجهی بر عملکرد PLM سیستم

، فرآیندقابلیت مدیریت : تأثیر قابل توجهی بر سه واسطه پیشنهاد شده دارد PLM ، این مطالعه نشان داد که توانایی سیستم2مدل 

 p ، مقدار0.631 =؛ ضریب مسیر p <0.001 ، مقدار0.622= ضریب مسیر ) کنندگی جذب دانشقابلیت هماهنگی و قابلیت 

ه نشان داد که هر یک ، این مطالع3در مدل (. 7نگاه کنید به شکل ( )p-value <0.001، 0.655= ؛ ضریب مسیر 0.001>

؛ p-value <0.05، 0.202= ضریب مسیر )دارد ای تاثیر قابل مالحظه NPDپیشنهاد شده بر عملکرد  از این سه واسطه

 کردن برای در حالی که کنترل( p -value <0.05، 0.278= ضریب مسیر  ؛p-value <0.01، 0.296= ضریب مسیر 

، فرآینداین به این معنی است که مدیریت  (.نگاه کنید 8به شکل ( )p-value> 0.05، 0.116= ضریب مسیر ) PLMسیستم قابلیت

 .گذاردمی را در اختیار NPD و عملکرد PLM ، به طور کلی ارتباط بین توانایی سیستمکنندگی جذب دانشهماهنگی و قابلیت 
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ت آوردن با استفاده از بوت استرپینگ، برای به دس( 21.0نسخه ) AMOSدوم، این مطالعه با استفاده از نرم افزار 

-ینان بایاس٪ فاصلۀ اطم95اثرات غیر مستقیم انجام گرفت و آزمون معنی داری آنها با استفاده از فاصله اطمینان های تخمین

ای دارد، جداسازی اثرات غیر مستقیم و تست از آنجا که مدل ما دارای بیش از یک اثر واسطه{. 61}جام گرفتتصحیح شده ان

ر مستقیم خاص را راه اندازی بوت استرپ برای اثرات غی AMOSاگرچه، نرم افزار . ای ضروری استاهمیت اثرات واسطه

برای محاسبه  {62}ن محدودیت، در این مطالعه از مدل فانتوم مدلاما برای دور زدن ای. در حضور چندین واسطه ارائه نمی کند

 .هر یک اثر غیر مستقیم از مدل ما استفاده شده است

کنندگی بر رابطه بین  جذب دانش، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندای از توانایی مدیریت اثرات واسطه 8جدول 

 فرآیندر مدل فانتوم اول، تأثیر مثبت قابل توجهی در عملکرد مدیریت د. دهدمی را نشان NPD و عملکرد PLM توانایی سیستم

 0.045فواصل اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تصحیح شده (. p-value <0.05، 0.160= نقطه برآورد )یافت شد 

 ارتباط بین توانایی سیستم ،فرآیندبنابراین، قابلیت مدیریت . نیست دهد هیچ صفری دربینمی بدست آمد که نشان 0.298و 

PLM و عملکرد NPD  از قابلیت هماهنگی قابل توجه در مدل فانتوم دوم، یک اثر مثبت غیر مستقیم . کندگری میمیانجیرا

و  0.112فواصل اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تصحیح شده (. p-value <0.01، 0.232= برآورد نقطه )پیدا شد 

و  PLM بنابراین، توانایی هماهنگی ارتباط بین توانایی سیستم. نیست ی دربینصفردهد که هیچ می تیب نشانبه تر 0.426

 .کندمی گریرا میانجی NPD عملکرد

 

 6جدول
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 7جدول 

 

 

 مدل ساختار: 5شکل

 

= امتیاز نقطه )کنندگی یافت شد  جذب دانشدر مدل فانتوم سوم، یک اثر غیرمستقیم مثبت قابل توجهی از قابلیت 

0.181 ،p-value <0.05 .) بایاس تصحیح شده اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تعادلی است که به ترتیب برابر با
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تواند رابطه بین توانایی می جذب دانشبنابراین، قابلیت . دهد هیچ صفری دربین نیستمی است که نشان 0.317و  0.059

 .گری کندا میانجیر NPD و عملکرد PLM سیستم

 

 

 نتیجه. 5

 

 بحث .1-5

تجزیه و تحلیل تجربی از . پرداخته است NPD بر عملکرد PLMهای این مطالعه به بررسی نحوه عملکرد سیستم

جذب ، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندتوانند با بهره گیری از توانایی مدیریت ها میشرکت تولیدی نشان داد که شرکت 137

نشان  NPDهای برای حمایت از فعالیت PLMهای پیاده سازی سیستم. را به دست آورند NPD نایی عملکرد عالیتوا دانش

، قابلیت هماهنگی و هایفرآیندتواند توانایی مدیریت می این موضوعباشد که می NPD دهنده یک روش برای بهبود عملکرد

ها شرکت NPD کارآییبرای افزایش ای تواند به عنوان پایهها مییتاین قابل. را افزایش دهدکنندگی شرکت  جذب دانشقابلیت 

 .باشد

 

 

 

 گریآزمون اثرات میانجی 1مدل : 6شکل
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 .تست میانجیگری اثرات 2مدل : 7شکل

 

مثبت و معنی دار  NPD د، ارتباط آن با عملکردتنها متغیر مستقل بو PLM نتایج ما نشان داد که وقتی قابلیت سیستم

را در مدل معرفی کردیم،  کنندگی جذب دانش، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندمدیریت  هنگامی که ما قابلیت. (6کل ش)بود 

از تنها ها را برای شرکت یتوانند ارزشمی PLMهای دهد که سیستممی ما نشانهای یافته. (7شکل )این همبستگی متوقف شد 

تا ها این یافته. ، ایجاد کنندNPD مدیریتی، در نتیجه بهبود مدیریتهای قابلیت به PLM قابلیت سیستممنسجم  طریق یکپارچگی

توانند می مدیریتهای یعنی اینکه توانایی ،{63}مطابقت دارد ITکسب و کار  یحدی با استدالل پیشرفته در مطالعات ارزش

، بهبود NPD هایفرآیندگی ساده سازی چگون. گری کنندرا میانجی فناوری اطالعات در عملکرد شرکتهای تاثیر سیستم

در چنین . ، یک مسئله پیچیده استNPD شرکت کنندگان درهای دانش خارجی و هماهنگ سازی فعالیت جذب دانش قابلیت

. کنندمی را فراهم NPD مدیریت ی برایابزار موثر PLMهای سیستم. توانند موثر واقع شوندمی PLMهای شرایطی، سیستم

 NPD مثبت و قابل توجه برای بهبود عملکرد محرکیک  PLM مدیریتی و توانایی سیستمهای قابلیت پارچگیدر نتیجه، یک

 .است
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 .گری اثراتتست میانجی 3مدل : 8شکل

 8جدول 
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 پیامدهای تحقیق. 2-5

اول، این مطالعه . کندمی همرا فرا NPD و ارتباطات PLMهای تحقیقات کنونی راه هایی برای تحقیق بیشتر در رابطه با سیستم

به  PLM که در مطالعات حیاتی کمک میکند،با نشان دادن سه توانایی مدیریت  PLMهای به مقاالت مربوط به ارزش کسب و کار سیستم

توانایی  یعنی) توانایی فناوری اطالعات ،مدیریتهای این مطالعه نشان داد که چگونه این توانایی. ندرت مورد توجه قرار گرفته است

در  العات مجزادوم، این مطالعه مط. کندمی تبدیل( NPD یعنی عملکرد) را در اختیار دارد و آن را به ارزش کسب و کار( PLM سیستم

 زمینهرا مورد بررسی قرار داد و روابط میان این اجزا را در  NPD مدیریتی در زمینه سازمانی و عملکردهای ، قابلیتPLMهای سیستم

NPD های نتایج به دست آمده تا حدودی کمک سهم سیستم. د بررسی قرار دادمورPLM  به عملکردنسبت NPD دهد و نشانمی را نشان 

 را بر عملکرد PLM تواند به طور کامل اثرات قابلیت سیستممی جذب دانش، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندمدیریت  دهد که قابلیتمی

NPD متمایز کند. 

، با اتخاذ یک چشم انداز شامل یک سلسله مراتب از قابلیت ها، این مطالعه یک مدل مفهومی را ایجاد کرد که سوم

مرتبه های قابلیت)از طریق سه قابلیت مدیریتی  NPD بر عملکرد( پایین تر-یک قابلیت مرتبه) PLMدر آن قابلیت سیستم 

یک استراتژی ارزشمند  NPD برای حمایت از PLMهای یاده سازی سیستمنتایج تجربی نشان داد که پ. گذاردمی تاثیر( باالتر

، قابلیت هماهنگی و قابلیت فرآیندتوان آن را برای توسعه قابلیت مدیریت می باشد کهمی NPD برای دستیابی به عملکرد عالی

مشاهدات سلسله مراتب چشم انداز  این. باشد NPD کارآییبرای افزایش ای تواند بعنوان پایهمی استفاده کرد که جذب دانش

 باالتر در یک شرکتهای پایین تر باعث تسهیل در ایجاد قابلیتهای کند که قابلیتمی کند، که پیشنهادمی را تقویتها قابلیت

عملکرد بر ( یک قابلیت پایین تر)، که اثبات توانایی فناوری اطالعات {64}این دیدگاه با مطالعات قبلی سازگار است. شوندمی

 .کندمی تعیین( باالترهای قابلیت)مدیریتی های شرکت را با قابلیت

 

 

 

 پیامدهای تمرین. 3-5

زیادی از خود را تالش و منابع  ،زمانها شرکت. این مطالعه، پیامدهای عملی مهم و حیاتی را در بر داردهای یافته

پیاده سازی  PLMهای با این وجود، اگر سیستم. کنندمی برتر NPD برای دستیابی به عملکرد PLMهای اجرای سیستم صرف

، چنین سرمایه گذاری ممکن است به دننتوانند استفاده شو NPD بهبود یافته مورد نیاز در زمینههای شده برای توسعه قابلیت
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آگاه  NPD یکردمدیریتی و عملهای ، قابلیتPLM سیستمهای مدیران باید از روابط بین قابلیت. کمک نکند NPD عملکرد

مدیریتی مورد نیاز های عالوه بر این، این مطالعه راهنمایی و دانش الزم را برای تسهیل مدیران در شناسایی قابلیت. باشند

NPD های خود و همچنین اینکه آیا سیستمهای در زمینه شرکتPLM مدیریتی را های توانند چنین قابلیتمی شده پیاده سازی

 .اهم کرده استرا فرد، نتقویت کن

آنها را  PLM سیستمهای باید در نظر بگیرند که آیا راه حلها کنیم که شرکتمی بر اساس نتایج تحقیق، ما پیشنهاد

. را افزایش دهند جذب دانشو بهبود سازوکارهای  NPD شرکایتعامالت ساده بین دقیق،  NPDهای سازد تا پروسهمی قادر

برای افزایش  PLM است که در آن راهکارهای سیستم فرآیندمستلزم افزایش قابلیت مدیریت  دقیق NPD هایدفرآینتوسعه 

شامل  NPD ساده سازی تعامالت بین شرکت کنندگان در. شودمی استفاده NPD منابعقابلیت اطمینان پردازش و استفاده از 

 هم ترازی شرکاهای برای ایجاد اشتراک اطالعات و مکانیسم PLMسیستم های تقویت قابلیت هماهنگی است، که در آن راه حل

 PLM سیستمهای با استفاده از راه حل جذب دانشدانش جامع، مستلزم تقویت قابلیت  جذب دانشبهبود مکانیزم . شودمی استفاده

 .است NPD شرکای و استفاده از دانش ارزشمندشناسایی  برای افزایش توانایی

 

 

 و تحقیقات آینده هامحدودیت. 4-5

تنها  که اول، تمرکز آن محدود به سه ویژگی خاص مدیریت بود، که ترکیبی از آن. این مطالعه چندین محدودیت دارد

تأثیر  NPD مدیریت ممکن است بر عملکردهای بنابراین، دیگر قابلیت. دهدمی را توضیح NPD از واریانس عملکرد 42.6٪

با این تحقیق مورد نیاز باشد،  NPDهای مدیریتی را که ممکن است در زمینههای د سایر قابلیتتوانمی تحقیقات بیشتر. بگذارد

ول با استفاده از مقیاس ذهنی است، زیرا بر اساس پاسخ مدیران توسعه محص NPD دوم، اندازه گیری عملکرد. دترکیب شو

مالی و دیگر های مانند داده)عملکرد شرکت های دادههدفمندتر برای به دست آوردن و تجزیه و تحلیل  یروش. باشدمی لیکرت

 .اشتدوجود خواهد  NPDبرای اندازه گیری عملکرد ( عملکرد کمیهای داده

درصد از  50سوم، به دلیل اینکه ارزش تولید نیمه هادی ها، صنایع الکترونیک و تجهیزات جانبی کامپیوتر به حدود 

هستند که به ( 1جدول )که اکثر پاسخ دهندگان ما در این مطالعه از این سه صنایع  ،{65}رسدمی تولید ناخالص داخلی تایوان

بنابراین، فناوری و ساختار رقابتی این سه . کنندمی ناهمگن هستند و اغلب تغییرها اولویتهای مشتری. طور ذاتی پویا هستند

، از قبیل پتانسیل مشارکتی NPD ر مورد مدیریتدها چندین چالش برای شرکت یبازارهر چنین پویایی . صنایع پویا هستند

باید با ها ، شرکتپویاییهای در چنین محیط. کندمی ، ایجادNPDقابل توجه در میان شرکای  تغییرات مناسب و در دسترس

ست زیهای در این مطالعه، ویژگي. ازمانی اطمینان حاصل کنندسکافی نیازهای  از تحققخود هماهنگ شوند تا  NPD شرکای

پویایی بازار ممکن . باشد NPD محیطي سه صنایع ذکر شده ممکن است عامل مهمي در تأثیر قابلیت هماهنگي بر عملکرد

ممکن  NPD تعدیل کند و نشان دهد که تاثیرات قابلیت هماهنگی بر عملکرد NPD است اثرات قابلیت هماهنگی را بر عملکرد
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، مطالعات آینده باید نقش مدرن پویایی بازار را در رابطه بین قابلیت هماهنگی و بنابراین. است با پویایی بازار افزایش یابد

 .بیشتر در نظر بگیرند NPD عملکرد
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