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تاثیر سیستم های  PLMبر عملکرد NPD

نویسندهYI-MING TIA :
ترجمه :امین حسنپور
شرکت فنی مهندسی ایژک صنعت پراس

تاثیر سیستمهای مدیریت چرخه محصول (  )PLMبر عملکرد توسعه محصول جدید()NPD
نویسندهYI-MING TIA :
ترجمه :امین حسنپور
شرکت فنی مهندسی ایژک صنعت پارس

چکیده
برای بررسی تاثیرات سیستمهای مدیریت چرخه محصول( )PLMبر عملکرد توسعه محصول جدید( )NPDاین مطالعه
یک مدل مفهومی را ایجاد می کند که توانایی مرتبط ساختن شرکتها را برای انتشار و عادیسازی استفاده از سیستمهای
PLMدر فرآیندهای ( NPDبه نام «قابلیت سیستم  )»PLMبا عملیاتی نمودن مدیریت فرآیند ،هماهنگی و قابلیتهای جذب دانش
فراهم میکند .این مطالعه با فرض اینکه تواناییهای مدیریتی انتخاب شده ،الزمه تأثیر گذاری سیستم  PLMبر

عملکرد NPD

میباشد ،صورت گرفته است .در این مقاله نتایج تجربی از روابط نظری پشتیبانی میکند که نشان دهنده قابلیت سیستم  PLMدر
شکل دادن توانایی شرکتها برای مدیریت فرآیند  ،NPDهماهنگی شغلی و جذب دانش است که در نتیجه عملکرد  NPDرا تحت
تاثیر قرار میدهد .بنابراین ،برای بهبود عملکرد  ،NPDمدیران باید شرایطی را برای اجرای سیستمهای PLMایجاد کنند تا
قابلیتهای مدیریتی مورد نیاز  NPDرا افزایش دهند.

کلمات کلیدی:

توسعه محصول جدید ،سیستمهای مدیریت چرخه محصول ،قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی ،قابلیت جذب دانش کنندگی
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مقدمه
چالشهایی مانند کاهش چرخههای مصرف محصول و ناهمخوانی با اولویتهای مشتری ،شرکتهای تولیدی را
مجبور کرد تا متوجه شوند که برای فراتر رفتن از رقبا ،نیاز به بهبود تولید محصوالت جدید دارند .توسعه محصول جدید
) (NPDشامل فعالیتهای پیچیده و وابسته به یکدیگر است ،از جمله ایجاد و ارزیابی فرصتها و ایدههای محصول جدید ،که
ترکیبی از نیازهای محصول به مشخصات طراحی نهایی و النچ محصوالت در بازار است .شرکتها باید با همکاری شرکای
خارجی برای دستیابی به عملکرد عالی  ،NPDبه طور موثری همکاری کنند .چنین همکاری که شامل فرآیندهای بین سازمانی
شدیدی است ،نیاز به مکانیسم هماهنگی دارد تا نه تنها به درک متقابل بین شرکتها و شرکای  NPDخود کمک کند ،بلکه
همکاریهای شغلی را با اهداف شرکت هماهنگ میکند .چنین تعامالت فشرده سازمانی باعث افزایش تقاضا برای پردازش
اطالعات میشود ،که موفقیت آن به شدت بستگی به توانایی شرکت در اجرای راه حلهای فناوری اطالعات ) (ITدارد.
مدیریت چرخه عمر محصول ) (PLMیک راهبرد استراتژیک برای مدیریت یکپارچه اطالعات مرتبط با محصول
در طول چرخه عمر محصول است PLM .ممکن است نتیجه پیشرفتهای اخیر در فن آوری اطالعات و ارتباطات باشد.
سیستمهای اطالعاتی طراحی شده برای پشتیبانی  ،PLMبهطورکلی "سیستمهای  "PLMبا وجود محدودیتهای عملکردی و
سازمانی در زمینههای  ،NPDشرکتها را قادر به یکپارچگی اطالعات و دانش می کند .ظهور سیستمهای  PLMکه یک پلت
فرم به اشتراک گذاری اطالعات پویا ،بین سازمانی و یکپارچه مبتنی بر شبکه است ،برای تسهیل ایجاد ،اصالح و تبادل
اطالعات محصول در سراسر چرخه عمر محصول فراهم میکند سیستمهای  PLMشرکتها را برای مدیریت نمونه کارهای
محصول و اطالعات پروژه توسعه محصول با حمایت از تعریف و استانداردسازی جریان های کاری و داده های ایجاد شده
در طول توسعه محصول توانمند میسازد برای بهبود عملکرد  ،NPDشرکتهای متعددی راهکارهای فناوری اطالعات مرتبط
با  PLMرا برای سادهسازی فرآیندهای مدیریت  ،NPDبهبود مدیریت شرکتهای  NPDو بهبود تعامالت شرکت کنندگان در
NPDتوسعه داده اند .شرکتهایی نظیر بوئینگ ،جنرال الکتریک و هوندا سیستمهای  PLMرا برای تسهیل همکاری با شرکای
NPDخود پیادهسازی کرده اند.
مطالعات قبلی در مورد  PLMمزایای مختلف اجرای سیستمهای PLMبرای توسعه محصول را توصیف کرده اند.
آمری و دوتا( )2005اظهار داشتند که سیستمهای  PLMشرکتها را قادر میسازند تا جریان اطالعات مربوط به محصوالت
را به طور منظم و به طور موثر مدیریت فرآیندهای دانش در طول چرخه عمر محصول خود را مدیریت کنند .آلمانی و
همکاران ( )2008پیشنهاد دادند که مزایای سیستمهای  PLMرا میتوان به مزایای بلندمدت و مزایای کوتاه مدت تقسیم کرد.
شائو و همکاران ( )2008پیشنهاد میکنند که هدف از سیستمهای  PLMاین است که مزایای کاهش زمان به بازار رسیدن
محصوالت ،بهبود عملکرد محصول و افزایش سفارشی سازی را درک کنند .کانتامسا و همکاران ( )2012پیشنهاد دادند که
اثرات عملکرد سیستمهای  PLMرا میتوان به تاثیرات کارآیی فردی مانند کاهش اشتباهات طراحی ،استفاده مجدد از اطالعات
طراحی گذشته و کاهش زمان سرمایه گذاری برای تحقیق تقسیم کرد؛ تاثیرات فرآیند سازمانی از قبیل کاهش فراوانی داده ها،
کیفیت طراحی باالتر و تاثیر کمتر تغییرات محصول در فرآیند توسعه میباشد؛ و تاثیرات استراتژیک مانند سطوح باالتری از
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نوآوری محصول و هزینه محصول و کاهش هزینههای فرآیند را شامل میشود .هادایا و مارچیلدون ( )2012پیشنهاد کرده اند
که شرکتها میتوانند مزایای متعددی از فرا گرفتن سیستمهای PLMمانند تسریع تحویل محصوالت نوآورانه ،بهبود میزان
موفقیت محصوالت تازه وارد شده و ایجاد روابط همکاری موثر با شرکای زنجیره تامین کننده داشته باشند.
افزایش آگاهی از پشتیبانی سیستم  PLMاز  NPDباعث شده است شرکتها در سیستم  PLMسرمایه گذاری کنند .با
این حال ،مطالعات در سطح صنعت ،نتایج متناقضی در مورد اثرات سیستمهای PLMبر عملکرد  NPDگزارش داده اند .ما
دراین مطالعه قصد داریم تا کمی به جزئیات علل تاثیر گذاری  PLMبر  NPDبپردازیم .چرا که این عوامل بندرت مورد مطالعه
قرار گرفته اند .ما در این مطالعه به تاثیر مدیریت شرکت ها در بکارگیری سیستم های فناوری اطالعات می پردازیم و تاثیر
این مدیریت ها را برسی میکنیم ..بنابراین ،این مطالعه به بررسی مکانیزمهایی که تحت تأثیر استفاده از سیستم  PLMقرار
گرفتهاند ،را مورد بررسی قرار خواهد داد .در این مطالعه توانایی یک شرکت در توزیع و راه اندازی سیستمهای PLMدر
فرآیندهای ( NPDبه نام "قابلیت PLMسیستم") به عنوان نیاز اساسی شکلگیری سه توانایی مدیریتی بلقوه در زمینههای
(NPDبرای مثال قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش) که به نوبه خود بر عملکرد  NPDتاثیر میگذارد،
اثبات شد.
این مطالعه فرض کرده است که توانایی کنترل و بهبود فرآیندهای ( NPDقابلیت مدیریت فرآیند) ،را هماهنگی منابع
شرکای ( NPDقابلیت هماهنگی) ،شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند رسیده از منابع خارجی (قابلیت جذب دانش) و منابع
بحرانی و مستقیم از عملکرد برتر  NPDهستند .سیستمهای  PLMشرکتها را به یک پلت فرم برای ساده سازی فرآیندهای
 ،NPDتطبیق فعالیتهای NPDو مدیریت دانش و انتشار دانش در زمینه  NPDمجهز میکند .توانایی سیستم  PLMنشان دهنده
توانایی شرکت در جاسازی برنامههای کاربردی  PLMدر فرآیندهای  NPDاست .از این رو ،در این مقاله ارائه میشود که
توانایی سیستم  PLMبر توسعه مدیریت فرآیند ،هماهنگی و قابلیت جذب دانش تأثیر میگذارد و در نتیجه بر عملکرد NPD
تأثیر دارد.
بقیه مقاله به شرح زیر است :اول ،زمینه مفهومی مطالعه و توسعه فرضیه ارائه شده است .دوم ،این مقاله روش
تحقیق ،از جمله روش جمع آوری داده ها ،عملیاتیسازی و اندازهگیری بنا نهادن و نتایج آزمون فرضیه را توصیف میکند.
در نهایت ،مقاله با بحث درباره یافتههای تحقیق ،مفاهیم نظری و عملی آنها و پیشنهادات برای تحقیقات آینده نتیجه گیری
میشود.
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پیش زمینه مفهومی و مدل تحقیق
 .1-2سیستمهای PLM
سیستمهای  PLMستون فقرات اطالعات مربوط به محصول برای شرکتها و شرکای  NPDآنها را تشکیل میدهند،
در نتیجه مدیریت ایجاد ،اصالح و تبادل اطالعات محصول در طول فرآیند توسعه محصول یک شرکت ایجاد می شود..
سیستمهای  PLMشامل سیستمهای اطالعاتی قدرتمندی هستند که شامل سیستمهای مختلف کاربردی صنعتی مانند تجسم،
یکپارچگی  ،CAD/CAM/CAEتولید مجازی یکپارچه ،مدیریت دادههای محصول و سیستمهای مدیریت پیکربندی است.
سیستمهای  PLMاطالعات مربوط به توسعه محصول را به یک پایگاه داده ی منطقی متصل میکنند تا از تعریف و استاندارد
سازی جریانهای کاری و اجزاء اطالعاتی که در هنگام توسعه محصول ایجاد شده اند استفاده شود .عالوه بر این ،سیستمهای
 PLMبرای برآورده ساختن نیازهای تجاری خاص مانند مدیریت موثر اطالعات و دانش فراوان ،اطالعات و اشتراک دانش
و عملیات پایگاه داده استاندارد مانند مدیریت معامالت و کنترل همزمان و بازیابی طراحی شده اند .سیستمهای  PLMشرکتها
را قادر میسازد تا به طور مؤثر اطالعات مربوط به سبد محصوالت خود و اطالعات مربوط به توسعه محصول را مدیریت
کنند و با شرکای توسعه محصول همکاری کنند.
سیستمهای PLMاز کار مشارکتی در فرآیندهای توسعه محصول برای یکپارچگی کارآمد شرکت کنندگان در توسعه
و تمامی اطالعات مرتبط با آن حمایت میکنند{ .}15چگونگی استفاده از سیستم  PLMدر فرآیندهای ، NPDتعیین میکند که
آیا هدف سیستمهای PLMدر نهایت به دست میآید یا خیر .این مطالعه توانایی سیستم  PLMرا به عنوان توانایی شرکت برای
جاسازی برنامههای کاربردی سیستم  PLMدر فرآیندهای  NPDرا قابل درک میکند .این مفهوم سازی با "استفاده از فناوری
اطالعات" و "جذب دانش فناوری اطالعات" که در تحقیقات بر روی سیستمهای اطالعات رایج است ،موازی است .این مطالعه
به بررسی نحوه عملکرد سیستم  PLMبر عملکرد  NPDپرداخته است .اگرچه مزایای استفاده از سسیستمهای  PLMدر
زمینههای NPDقبال شناخته شده است ،شواهد کمی در مورد نقش سیستم  PLMدر ارتقاء قابلیتهای مدیریتی وجود دارد که
برای دستیابی به عملکرد عالی  NPDضروری است .بنابراین ،این مطالعه پیشنهاد و آزمون یک مدل که در آن اثرات توانایی
سیستم  PLMبر عملکرد  NPDبه وسیله سه توانایی مدیریت حیاتی فوق الذکر را ارائه می کند.
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مدل تحقیق و فرضیه ها
 NPDشامل فعالیتهای پیچیده و وابستهای است که میتوانند در قالب جریان های کاری طبقه بندی شوند ،که شامل
ایجاد و ارزیابی فرصتها و ایدههای محصول جدید میشود؛ توسعه ،که شامل ترکیب نیازهای محصول به مشخصات طراحی
نهایی است؛ و تجاری سازی ،که شامل اجرای طرحهای بازاریابی برای النچ محصوالت در بازار است .هر یک از این
فعالیتها دارای اهداف طراحی فرآیند متمایز است و نیازمند همکاری با شرکای  NPDاست .موفقیت  NPDبا چگونگی بهبود
فرآیندهای  NPDو چگونگی یکپارچگی و استقرار منابع برای شرکای  NPDتعیین میشود .ساده سازی فرآیندهای کسب و
کار شرکتها ملزم میکند که به طور مداوم بهبود و بهینه سازی فرآیند را اجرا و کنترل کنند .یک توانایی مدیریت فرآیند قوی
باعث میشود که شرکتها به قابلیت اطمینان پردازش و استفاده از منابع را افزایش دهند .یکپارچگی و اشتراک منابع با شرکا
شامل فرآیندهای بین سازمانی سنگین است که نیاز به ارتباط و تعامل جامع بین شرکتها و شرکا دارد .توانایی هماهنگی
قدرتمند ،شرکتها را برای تسهیل درک متقابل با شرکا فعال میسازد و فعالیتهای شرکای خود را با استراتژیهای تجاری
خود هماهنگ میکند.
شرکت های در  NPDموفق هستند که نه تنها دانش جدیدی را که از منابع خارجی به دست میآید (به عنوان مثال
تامین کنندگان) جذب کنند ،بلکه این دانش را نیز برای درک تمایالت بازار و بهره برداری از فرصتهای بازار اعمال میکنند.
قابلیت جذب دانش باال ،شرکتها را قادر میسازد تا پیشرفتهای تکنولوژیکی و یا روند کسب و کار را یاد بگیرند و دانشهای
خارجی را به فعالیتهای NPDخود متصل کنند .بنابراین ،این مطالعه پیشنهاد میکند که برای دستیابی به عملکرد عالی ،NPD
شرکتها باید عالوه بر توانایی مدیریت فرآیند و قابلیت هماهنگی ،توانایی جذب دانش را نیز توسعه دهند.

 .1-2-2تاثیرات قابلیتهای مدیریتی بر عملکرد NPD
قابلیت مدیریت فرآیند به توانایی شرکت در کنترل و بهبود فرآیندهای مدیریت  NPDاشاره دارد .برای کنترل و بهبود
موثر فرآیندهای  ،NPDشرکتها باید قابلیت کارآیی فرآیند قوی و قابلیت بهینه سازی فرآیند را توسعه دهند .قابلیت کارآیی
فرآیندها به توانایی شرکت برای ساده سازی فرآیندهای  NPDبرای تنظیم مدت زمان و هزینه  NPDاشاره دارد .شرکتهایی با
قابلیت کارآیی فرآیند قوی قادر به کاهش زمان چرخه  NPDو هزینه پروژه نیستند بلکه قابلیت اطمینان وظایف پردازش را نیز
افزایش میدهند .قابلیت بهینه سازی فرآیند به توانایی شرکت در بهینه سازی فرآیندهای  NPDبرای کاهش تولید ضایعات و
افزایش بهره وری منابع اشاره دارد .شرکت هایی با توانایی بهینه سازی فرآیند قوی میتوانند فعالیت بدون ارزش افزوده را
از پروژهها شناسایی و حذف کند و به طور موثر منابع را برای فعالیت های مفید تخصیص دهند.
این مقاله پیشنهاد میکند که توانایی مدیریت فرآیند یک اصل اساسی در عملکرد  NPDاست .شرکت هایی با توانایی
مدیریت فرآیند قوی به این معنی است که شرکتها توانایی کنترل و بهبود فرآیندهای مدیریت  NPDرا دارند ،در نتیجه میتوانند
از زمان و هزینه صرفه جویی بهره مند شوند .توانایی قوی برای ساده سازی و بهینه سازی فرآیندهای  ،NPDشرکتها را
F 02143856485
M 09163205810
T 06133361175-7847

INFO@DASME.CO

WWW.DASME.CO

قادر میسازد تا منابع را برای وظایف مختلف  NPDتخصیص داده و قابلیت اطمینان پردازش چنین وظایف را افزایش دهند.
به عبارت دیگر ،قابلیت پردازش  NPDبه طور موثر و کارآمد میتواند عملکرد  NPDرا افزایش دهد .از این رو ،این مطالعه
فرضیه اول ) (H1را پیشنهاد کرد:
 .H1قابلیت مدیریت فرآیند در عملکرد  NPDتاثیر مثبت دارد.
قابلیت هماهنگی به عنوان توانایی شرکتها برای هماهنگ کردن منابع شرکا برای دستیابی به اهداف استراتژیک
خود تعریف شده است NPD .شامل فعالیتهای بین سازمانی پیچیده و وابسته به دیگری است که نیاز به اشتراک گذاری
اطالعات شرکت ها با شرکا  NPDجهت هماهنگی هرچه بیشتر دارد .شرکت هایی با توانایی به اشتراک گذاری اطالعات
قوی میتوانند مکانیسمهای به اشتراک گذاری اطالعات را ایجاد کنند تا شرکت کنندگان  NPDبتوانند تصمیمهای مناسب بگیرند.
قابلیت همکاری هم ترازی اشاره به توانایی شرکت در ایجاد سازوکارهایی برای تراز کردن استراتژیهای تولید شرکای
NPDبا استراتژیهای NPDخود دارد .شرکت هایی با توانایی همترازی قوی شریکشان میتوانند خروجی فعالیتهای تولید
شرکای  NPDخود را با برنامههای NPDخود همگام سازی کرده و از این طریق امکان اجرای استراتژیهای NPDموثر را
فراهم میکنند.
این مقاله پیشنهاد میکند که قابلیت هماهنگی یک ابزار موثر در عملکرد NPDمیباشد .قابلیت هماهنگی قوی به این
معنی است که شرکتها توانایی ایجاد سازوکارهای هماهنگی بین سازمان خود و شریکشان را برای مدیریت منابع دارند.
ایجاد سازوکارهای سازمانی قوی بین سازمان ها ،شرکتها را قادر میسازند تا به موقع و مناسب به شرایط بازار واکنش
نشان دهند .عالوه بر این ،این سازوکارها ،شرکتها را قادر میسازد تا به طور موثر از تواناییهای شرکای خود برای دستیابی
به اهداف  NPDاستفاده کنند .به عبارت دیگر ،توانایی به طور موثر و کارآمد هماهنگ با شرکای NPDمیتواند عملکرد
NPDرا افزایش دهد .از این رو ،این مطالعه فرضیه دوم ) (H2را پیشنهاد کرد:
 :H2قابلیت هماهنگی با عملکرد  NPDرابطه مثبت دارد.
قابلیت جذب دانش اشاره به توانایی شرکت برای شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند دریافت شده از منابع خارجی
دارد .یکپارچه سازی دانش دریافت شده از شرکای  NPDبه منظور توسعه محصوالت جدید ،یک روش ارزشمند برای ایجاد
مزایای رقابتی در محیطهای آشفته بازار است .شرکتهایی با توانایی جذب دانش قوی دارای یک پایگاه اطالعاتی به اندازه
کافی توسعه یافته هستند تا شناسایی و استفاده از دانش جدید دریافت شده از طرف شرکای  NPDو سایر سازمانها را تسهیل
کنند .با این حال ،شرکتها باید توانایی بالقوه خود را توسعه دهند و تواناییهای جذب کنندهای را برای شناسایی و بهره برداری
از چنین دانش هایی به طور واقعی به دست آورند .توانایی جذب دانش بالقوه به توانایی شرکت در دستیابی و یکپارچه کردن
دانش ارزشمند دریافت شده از منابع خارجی اشاره دارد .شرکتهایی با قابلیت جذب دانش قوی میتوانند اطالعات ارزشمند
دریافت شده از منابع خارجی را شناسایی و تجزیه و تحلیل ،تفسیر و مانند دانش به دست آمده ،درک کنند .ظرفیت جذب دانش
واقعی به توانایی شرکت در اصالح و بهره برداری از دانش ارزشمند از منابع خارجی اشاره دارد.
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این مقاله پیشنهاد میکند که توانایی جذب دانش ،یک ابزار حیاتی در عملکرد  NPDاست .به طور خاص ،قابلیت
جذب دانش بیشتر ،شرکتها را قادر میسازد که به دقت ارزیابی و جذب دانش دانش جدید به دست آمده از منابع خارجی (به
عنوان مثال ،شرکای  )NPDو به طور موثر اعمال این دانش برای شناسایی فرصتهای تجاری در بازار را قادر باشند .به
عنوان مثال ،شرکت هایی با قابلیت جذب دانش میتوانند به طور موثر اطالعات جدید در مورد اولویتهای مشتری ،توسعه
تکنولوژی و روند بازار را به دست آورند .چنین برداشتی ،درک شرکتها از تمایالت بازار را افزایش میدهد که برای
دستیابی به موفقیت در  NPDحیاتی است .عالوه بر این ،توانایی جذب دانش به طور موثر بر توانایی شرکت برای تبدیل دانش
جدید خارجی به تخصص تاثیر میگذارد .شرکتهایی با قابلیت جذب دانش میتوانند برای دستیابی به پیشرفت محصول ،دانش
جدیدی را اعمال کنند .بنابراین ،این شركتها قادر به جذب دانش جدید از منابع خارجي هستند و در نتیجه عملكرد NPD
برتري را به دست میآورند .از این رو ،فرضیه سوم ) (H3پیشنهاد شد:
 .H3قابلیت جذب دانش به طور موثر با عملکرد  NPDمرتبط است.

 .2-2-2پیوند دادن قابلیت سیستم  PLMبا قابلیتهای مدیریتی
پیاده سازی سیستمهای  ،PLMشرکتها را قادر میسازد تا پروسههای NPDرا به طور موثر کنترل و مدیریت کنند.
شرکتهای با توانایی سیستم  PLMقوی میتوانند از سیستمهای PLMبرای ساده سازی پردازشهای NPDاستفاده کنند ،در
نتیجه کاهش زمان و هزینه توسعه محصوالت جدید (به عنوان مثال ،بهبود قابلیت بازدهی فرآیند) حاصل خواهد شد .سیستمهای
PLMارائه یک پلت فرم طراحی مجازی محصول را فراهم میکند که شرکتها را قادر میسازد تجزیه و تحلیل امکانپذیری
را تسریع کنند و هزینههای تست محصول و اعتبار را کاهش دهد .عالوه بر این ،شرکت هایی با قابلیت سیستم  PLMقوی
میتوانند از سیستمهای PLMبرای بهینه سازی مستمر فرآیندهای ( NPDبه عنوان مثال ،بهبود قابلیت بهینه سازی فرآیند)
استفاده کنند .سیستمهای  PLMشامل نگهداری یک پایگاه داده اطالعاتی برای استفاده مجدد از طراحی هستند و این باعث
کاهش بخشی از افزونگی طراحیها شده است و توابع مدیریت پیکربندی منابع برای تطبیق تخصیص منابع به وظایف مختلف
NPDرا ارائه داده است .بر این اساس ،فرضیه چهارم ) (H4پیشنهاد شد:
 :H4قابلیت سیستم  PLMبا قابلیت مدیریت فرآیند رابطه موثر و مثبت دارد.
سیستمهای PLMبه عنوان سیستمهای هماهنگ کننده عمل میکنند که تداخالت بین شرکتها و شرکای  NPDآنها را
تسهیل میکند .این پلت فرم شرکتها را قادر میسازد تا اطالعات محصول به روز شده در میان شرکای  NPDخود را به
اشتراک بگذارند و فعالیتهای توسعه محصول شرکای  NPDرا هم تراز کردن کنند .شرکت هایی با توانایی سیستم  PLMقوی
میتوانند از سیستمهای PLMبرای تبادل اطالعات محصول با شرکای  NPDدر سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی مربوطه
از سطوح استراتژیک تا عملیاتی استفاده کنند .زیرا سیستمهای PLMبرای رعایت الزامات مدیریت حجم زیادی اطالعات و
دانش و تبادل اطالعات و دانش در میان شرکت کنندگان در توسعه محصول طراحی شده دارند .عالوه بر این ،شرکت هایی با
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توانایی سیستم  PLMقوی میتوانند از سیستمهای PLMبرای هماهنگ کردن برنامههای شرکای  NPDبا برنامههای NPD
خود استفاده کنند .سیستمهای PLMاز کار مشارکتی در فرآیندهای توسعه محصول تا یکپارچگی کارآمد شرکت کنندگان در
توسعه محصول و تمامی اطالعات مربوط به آن را پشتیبانی میکنند .پیاده سازی هماهنگی بین سازمانها با سیستمهای ،PLM
پشتیبانی تصمیم اتخاذ شده براساس دانش اطالعاتی و به اشتراک گذاری اطالعات در کل چرخه عمر توسعه محصول را
تسهیل می کند ،بنابراین اطالعات و دانش مورد نیاز برای تصمیم گیری سریع و دقیق و تنظیمات فراهم میشود .با توجه به
استداللهای پیشین ،فرضیه پنجم ) (H5پیشنهاد شد:
 :H5توانایی سیستم  PLMبا قابلیت هماهنگی رابطه مثبت دارد.
پیاده سازی سیستمهای  PLMبا بهبود قابلیت جذب دانش مسیر رسیدن به مدیریت دانش در شرکت ها را تسهیل
میکند .سیستمهای PLMاز ذخیره سازی بر مبنای داده ،جریان کار و ساختارهای منسجم استفاده میکنند ،در نتیجه شرکتها
قادر به مدیریت دانش  NPDدر محیطهای سازمانی میباشند .به طور خاص ،شرکتهایی که توانایی سیستم  PLMقوی دارند
میتوانند از سیستمهای  PLMبرای تعریف و استاندارد سازی گردش کارها ،اطالعات و اجزاء دانش استفاده کنند ،چراکه آنها
توسط چندین شرکت کننده  NPDتولید و استفاده میشوند و در نتیجه ،یکپارچگی منابع مختلف دانش را تسهیل میکنند .تسهیالت
مدیریت دانش یکپارچه ارائه شده توسط سیستمهای  ،PLMشرکتها را قادر میسازد تا به طور موثر مدیریت دانش با شرکای
NPDخود را مدیریت کنند ،در نتیجه گسترش دسترسی دانش شرکت را افزایش میدهد .عالوه بر این ،سیستمهای PLMیک
پلت فرم همکاری در لحظه برای انتقال و تجمع دانش در چهارچوب سازمانی فراهم میکنند .شرکت هایی با توانایی سیستم
PLMقوی میتوانند از سیستمهای PLMبرای فعال کردن شرکت کنندگان در NPDبرای به اشتراک گذاشتن دانش واضح
توسعه محصول و تبادل اطالعات دانش از طریق ابزارهای چند رسانهای استفاده کنند ،در نتیجه دامنه دانش خود را افزایش
میدهند .از این رو ،این مطالعه فرضیه ششم را پیشنهاد داد ):(H6
 .H6توانایی سیستم  PLMبه طور مثبت با قابلیت جذب دانش مرتبط است.

 .3-2-2نقش واسطه نقشهای مدیریتی
منطق فرضیه یک اثر واسطه ،این است که اشکال توانایی مدیریت در نظر گرفته شده در این مطالعه قابلیتهای
پیچیده و مرتبه باالتر را میتوان از طریق ساختار پیشین را با استفاده از قابلیت سیستم  PLMبهبود بخشید .به عبارت دیگر،
بعید است که شرکتهایی که صرفا سیستم  PLMپیچیده را مستقر میکنند ،مشارکت مورد انتظار را در عملکرد  NPDتجربه
کنند .در عوض ،ساختار پیشین ،توانایی شرکتها برای بهبود قابلیتهای مدیریتی مهم را برای عملکرد  NPDشکل میدهد.
با ترکیب  H1و H4میتوان نتیجه گرفت که قابلیت مدیریت فرآیند میتواند ارتباط بین قابلیت سیستم  PLMو عملکرد
NPDرا تعیین کند .سطح باالیی از قابلیت مدیریت فرآیند زمانی میتواند به دست آید که شرکتها موفق به اجرای سیستمهای
PLMدر  NPDشوند .با داشتن قابلیت سیستم  PLMقوی ،شرکتها میتوانند چنین سیستم هایی را در اختیار خود داشته باشند
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تا بتوانند به طور موثر کنترل و بهبود پردازشهای NPDرا تسهیل بخشند و از این طریق تسهیل توسعه بهره وری فرآیند و
قابلیت بهینه سازی فرآیند را فراهم سازند .قابلیت بهره وری و قابلیت بهینه سازی قوی فرآیند ،فرصت هایی را برای شرکتها
برای دستیابی به عملکرد باالی  NPDفراهم میکند .بنابراین ،این مطالعه توانایی مدیریت فرآیند را به عنوان واسطه بین
توانایی سیستم  PLMو عملکرد  NPDرا مفهومسازی میکند .به عبارت دیگر ،توانایی سیستم  PLMبر عملکرد  NPDاز طریق
قابلیت مدیریت فرآیند تاثیر میگذارد .از این رو ،فرضیه هفتم ) (H7پیشنهاد شد:
 .H7توانایی مدیریت فرآیند میتواند اثرات قابلیت سیستم  PLMرا بر عملکرد  NPDمتمرکز کند.
ترکیب  H2و  H5منجر به این نتیجه گیری میشود که قابلیت هماهنگی به عنوان واسطهای در ارتباط بین توانایی
سیستم  PLMو عملکرد  NPDعمل میکند .با توانایی قوی سیستم  ،PLMشرکتها میتوانند چنین سیستم هایی را به منظور
ایجاد جریان اطالعات کارآمد و دقیق بین خود و شرکای  NPDخود بکار ببرند ،بلکه همچنین منابع و ظرفیتهای توسعه
محصوالت شرکای  NPDخود را با برنامههای استراتژیک خود همگام سازی کنند .قابلیت تقسیم اطالعات قوی و قابلیت
هماهنگی شغلی فرصت هایی برای شرکتها برای دستیابی به عملکرد باال  NPDفراهم میکند .بنابراین ،توانایی هماهنگی به
عنوان واسطهای بین قابلیت سیستم  PLMو عملکرد  NPDمشخص شد .به عبارت دیگر ،قابلیت سیستم  PLMبر عملکرد
NPDاز طریق قابلیت هماهنگی تاثیر میگذارد .از این رو ،فرضیه هشتم این تحقیق ) (H8پیشنهاد شده است:
 .H8قابلیت هماهنگی میتواند اثرات قابلیت سیستم  PLMرا بر عملکرد  NPDمتمرکز کند.
با ترکیب  H3و H6میتوان نتیجه گرفت که قابلیت جذب کنندگی دانش میتواند ارتباط بین توانایی سیستم  PLMو
عملکرد  NPDرا تعیین کند .قابلیت قوی سیستم  ،PLMیک شرکت را قادر میسازد تا سیستمهای PLMرا برای تعریف و
استاندارد سازی گردش کارها و اشیاء اطالعاتی ایجاد شده در هنگام توسعه محصول ،تسهیل پیدا کند ،به این ترتیب تواناییهای
بالقوه و واقعی جذب کننده را تسهیل میکند .سطح باالیی از قابلیت جذب کنندگی فرصتهایی برای شرکت برای دستیابی به
عملکرد قوی  NPDفراهم میکند .بنابراین ،توانایی جذب دانش به عنوان یک واسطه بین توانایی سیستم  PLMو عملکرد
 NPDشناسایی شد .به عبارت دیگر ،توانایی سیستم  PLMبر عملکرد  NPDاز طریق قابلیت جذب کنندگی تاثیر میگذارد .از
این رو ،فرضیه نهم ) (H9این مطالعه پیشنهاد شده است:
 .H9قابلیت جذب دانش میتواند اثرات قابلیت سیستم  PLMرا بر عملکرد  NPDمتمرکز کند.
بر اساس فرضیههای پیشنهادی ،این مطالعه یک مدل تحقیقاتی را شکل داد (شکل  )1و به طور تجربی در شرایط
 NPDآن را ارزیابی کرد .این مدل بر نقش میانجی گری قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش در رابطه
بین توانایی سیستم  PLMو عملکرد  NPDتاکید میکند .عالوه بر این ،توانایی سیستم  PLMبه عنوان یک عامل حیاتی در
افزایش سه توانایی مدیریتی مورد نیاز برای  NPDمورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ،عملکرد  NPDرا تحت تاثیر قرار
میدهد .عالوه بر این ،اندازه شرکت یک متغیر قابل کنترل برای اثرات جعلی احتمالی در مدل تحقیق بود .اندازه شرکت به
عنوان یک متغیر کنترلی برای عملکرد  NPDمشخص شد ،زیرا شرکتهای بزرگ معموال منابع قابل توجهی برای بهبود
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توسعه محصول ،فرآیندهای تولید و فروش محصول دارند .چنین شرکتهایی از مقادیر معینی سود بهره میبرند که ممکن است
برای شرکتهای کوچکتر در دسترس نباشد .بنابراین ،اندازه شركت كنترل شد و به عنوان مقداری لگاریتم طبیعی از تعداد
كاركنان یك شركت اندازه گیري شد.

 .3روش تحقیق
با بررسی فرضیهها و مدل نظری تحقیق این مطالعه ،این بخش دامنه عملیاتی را توصیف میکند .ابتدا روش جمع
آوری دادهها را توصیف میکنیم و سپس به ارائه عملیات و اندازه گیری ساختارهای تحقیق ادامه میدهیم.

شکل  :1مدل تحقیق
 .1-3جمع آوری داده ها
پرسشنامه به یک نمونه هدفمند از  491شرکت تولیدی که در فهرست  1000تولید کننده تایوان در مجله
 CommonWealthثبت شده است ،ارسال شد{ .}51این مطالعه شرکت هایی را انتخاب کرده است که در پروژههای توسعه
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کسب و کار الکترونیک مبتنی بر کسب و کار دولتی شرکت کرده اند .برای کمک به شرکتهای داخلی در ایجاد زیرساختهای
قوی فناوری اطالعات در دولت تایوان ،پروژههای بسیاری از شرکتهای پیشرو داخلی را تضمین شد .این پروژههای کسب
و کار الکترونیکی ،ایجاد فن آوری اطالعات و قابلیتهای مدیریت را تسهیل میکند .بنابراین ،میتوانیم اطمینان حاصل کنیم
که شرکتهای نمونه قادر به اجرای سیستمهای اطالعاتی برای پشتیبانی از توابع کسب و کار هستند.
در این تحقیق روش کلیدی مورد استفاده قرار گرفت و تنها مدیران توسعه محصول شرکتها خواسته شد که به این
پرسشنامه پاسخ دهند .عامل تعیین کننده اصلی انتخاب پاسخ دهندگان ،موقعیتهای پاسخ دهندگان در سازمان خود بود؛ پاسخ
دهندگان آگاه از هماهنگی بین سازمان برای توسعه محصوالت جدید و تعامل با شرکای  NPDدارای اولویت بودند .عالوه بر
این ،ساختارهای مبتنی بر فناوری اطالعات (به عنوان مثال ،قابلیت سیستم  )PLMبه استفاده از سیستمهای  PLMدر زمینههای
NPDاشاره داشتند ،نه جزئیات فنی سیستم.
یک نامه توصیفی از این مطالعه به  491پاسخ دهنده ارسال شد .بعد از یک هفته ،نامهای به مخاطبان که احتماال
اهداف مطالعه را توضیح داده اند ،ارسال شد .یک نسخه از پرسشنامه و یک پاکت بازگشت نیز ارائه شده است .عالوه بر این،
نامه اظهار داشت که اگر شرکت هایشان سیستمهای PLMرا اجرا نکرده اند ،میتوانستند این نظرسنجی را نادیده بگیرند .پس
از نزدیک به  3هفته ،نامه یادآوری ارسال شد .تقریبا  8تا  10هفته پس از بررسی اولیه ارسال شد ،یک ایمیل یادآوری نیز به
همه کسانی که پاسخ نداده بودند فرستاده شد .دوره جمع آوری دادهها در تاریخ  23فوریه  2015آغاز شد و در تاریخ  23ژوئن
 2015به پایان رسید .این نظرسنجی به مدت  17هفته در دسترس بود و  189پاسخ بدست آمد .پس از دریافت پاسخهای ناقص
و از دست رفته ،آنها حذف شدند و یک نمونهای از  137پاسخ معتبر به دست آمد ( 27٪/9پاسخ معتبر).
جدول  1مشخصات شرکتهای پاسخ دهنده را نشان میدهد .از نمونه کلی 75.18 ،درصد از شرکتها از صنایع
نیمه هادی ها ،الکترونیک و تجهیزات جانبی کامپیوتر استفاده میکردند ،در حالی که  24.82درصد از شرکتها از مواد
شیمیایی ،فلزات ساخته شده ،اپتو الکترونیک و وسایل نقلیه بودند .نمونه اصلی شامل شرکتهای متوسط میباشد .میانگین
تجربه کاری پاسخ دهندگان(به عنوان مثال ،مدیریت توسعه محصول) در موقعیت آنموقع خود  6.73سال بود ،که نشان دهنده
دانش کافی میباشد.
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جدول  :1مشخصات شرکتهای پاسخ دهنده

تعداد

مشخصات

درصد()%

عنوان/موقعیت
مدیر کارخانه

3

2/19

معاون مدیر کارخانه

9

6/57

مدیر توسعه محصول

13

9/49

مدیر پروژه توسعه محصول

41

29/93

دستیار مدیر تولید

28

20/43

مدیر بخش تولید

15

10/95

دستیار ویژه رئیس جمهور

23

16/79

سایر

5

3/65

تعداد سالهای تجربه کاری در موقعیت فعلی
کمتر از 3

2

1/46

4/9 – 3

25

18/25

6/9 – 5

52

37/96

8/9 – 7

39

28/47

10/9 – 9

16

11/68

بیشتر از 10/9

3

2/18

نوع صنعت
صنعت شیمیایی

6

4/38

تجهیزات جانبی کامپیوتر

25

18/25

صنعت الکترونیکی

49

35/76

صنعت ساخت و تولید

7

5/11

صنعت اپتوالکترونیک

16

11/68

صنعت نیمه هادی ها

29

21/17

صنعت خودرو

5

3/65

تعداد کارمندان
کمتر از 200

3

2/19

500 – 201

5

3/65

1000 – 501

47

34/31

2000 – 1001

49

35/76

3000 – 2001

26

18/98

باالی 3000

7

5/11
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جدول :2تعریف عملیات ساختارهای پنهان
.1عملکرد  :NPDمیزان موفقیت پروژههای NPDشرکت ها.
 .2توانایی مدیریت فرآیند :توانایی شرکت در کنترل و بهبود فرآیندهای مدیریت .NPD
• قابلیت کارآیی فرآیند :توانایی شرکت برای ساده سازی فرآیندهای  NPDبرای تنظیم مدت زمان و هزینه .NPD
• قابلیت بهینه سازی فرآیند :توانایی شرکت برای بهینه سازی فرآیندهای  NPDبرای کاهش تولید زباله و افزایش بهره وری منابع.
 .3قابلیت هماهنگی :توانایی شرکت در هماهنگ کردن منابع شرکای برای دستیابی به اهداف استراتژیک.
• قابلیت اشتراک اطالعات :توانایی شرکت برای ایجاد مکانیزمی است که تبادل اطالعات دقیق بین شرکت کنندگان  NPDرا ارتقا میبخشد.
• قابلیت همکاری سازگاری :توانایی شرکت برای ایجاد سازوکاری برای ترتیب استراتژیهای تولید شرکای  NPDبا استراتژیهای NPD
خود.
 .4قابلیت جذب دانش :توانایی شرکت برای شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند از منابع خارجی.
• پتانسیل توانایی جذب دانش :توانایی شرکت برای به دست آوردن و ادغام دانش ارزشمند از منابع خارجی است.
• قابلیت جذب دانش واقعی :توانایی شرکت در اصالح و بهره برداری از دانش ارزشمند از منابع خارجی است.
 .5توانایی سیستم PLM :توانایی شرکت برای جاسازی برنامههای کاربردی  PLMدر فرآیندهای .NPD

 .2-3اندازه گیری
جدول  2خالصهای از تعاریف عملیاتی ساختارهای پنهان در مدل تحقیق را ارائه میدهد .یک پرسشنامه ساختار
یافته برای اندازه گیری ساختارهای پنهان مرتبه اول (به پیوست  Aمراجعه شود) مهیا شد .تمام موارد ساختار یافته با استفاده
از مقیاس  7نقطهای لیکرت ،با بازه پیچاندن از ( 1به شدت مخالف) تا ( 7کامال موافق) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
برای اندازه گیری عملکرد  ،NPDچهار مورد سازگار با مقاالت مربوط به  NPDو مدیریت عملیاتی اقتباس شده
است( .)52ساختار عملکرد  NPDبا استفاده از آیتمهای که شرکتها میتوانند اهداف خود را برای محصوالت جدید (الف)
زمان به بازار( ،ب) نوآوری( ،ج)عملکرد بازار( ،د) رضایت مشتری نشان دهند ،مشخص شد .از پاسخ دهندگان درمورد
ارزیابی شاخصهای عملکرد محصوالت جدید که در سه سال گذشته راه اندازی شده است ،پرسیده شد .توانایی سیستم PLM
با استفاده از چهار عنصر برگرفته از مقاالت مربوط به سیستمهای  PLMسازگار شد{ .}53ساختار قابلیت سیستم  PLMبا
استفاده از مواردی که نشان میدهد شرکتها از سیستمهای PLMبرای (الف) مدیریت اطالعات  NPDدر محدودههای سازمانی
استفاده میکنند ،عملیاتی شد( ،ب) موارد پیشرفت محصول قبلی را بازیابی میکند( ،ج) وظایف را در طول چرخه توسعه
محصول برنامه ریزی میکند ،و (د) با شرکای  NPDارتباط برقرار میکند.
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قابلیت مدیریت فرآیند به عنوان یک ساختار بازتابنده مرتبه دوم با دو بعد درجه اول :قابلیت کارآیی فرآیند و قابلیت
بهینه سازی فرآیند ،تعریف شد .با استفاده از  6آیتم بازتابنده (با سه مورد برای هر یک از قابلیتهای کارآیی فرآیند و قابلیت
بهینه سازی فرآیند) از مقاالت مدیریت توسعه محصول اقتباس شده است{ .}53به طور خاص ،قابلیت کارآیی فرآیند با استفاده
از موارد مشخص شد که شرکتها (الف)پروژههای  NPDرا در زمان مشخص شده کامل کرده( ،ب) کارآیی هزینههای پروژه
NPDرا تنظیم کرده و (ج) کلیه فرآیندهای کارآمد  NPDرا حفظ کنند ،مفهوم سازی شد .قابلیت بهینهسازي فرآیند با استفاده از
آیتم هایي که نشان میدهد که شرکتها (الف) کاهش تولید زباله در پروژههای ( ،NPDب)افزایش بهرهوري منابع در طول
 ،NPDو (ج) حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده از پروژههای  NPDدارند ،فعالیت میکنند.
توانایی هماهنگی به عنوان یک ساختار دوبعدی بازتابنده با دو بعد درجه اول :قابلیت اشتراک اطالعات و قابلیت
هماهنگ سازی شرکا ،تعریف شده است .با استفاده از  6آیتم بازتابنده (با سه مورد برای به اشتراک گذاری اطالعات و قابلیت
هماهنگ سازی شرکا)  ،از مقاالت مربوط به مدیریت زنجیره تامین و هماهنگی بین سازمانی اقتباس شده است{ .}54به طور
خاص ،قابلیت اشتراک اطالعات با استفاده از آیتمهای مشخص شده که شرکتها و شرکای  NPDآنها (الف) یکدیگر را در
مورد تغییر نیازها در پیش میگیرند( ،ب) به موقع اطالعات را تبادل میکنند و (ج) تبادل اطالعات در مورد رویدادها که
ممکن است طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد ،مفهوم سازی شد .قابلیت همکاری سازگار با استفاده از مواردی که مقدار
(الف) شرکای  NPDمایل به تنظیم فرآیند تولید و ظرفیت آنها برای هماهنگی با برنامههای استراتژیک شرکتهای مرکزی
هستند؛ (ب) وظایف کاری مشترک بین شرکتهای کانونی و شرکای NPDهمزمان ،و(ج) فعالیتهای تولید شرکای  NPDبا
برنامههای NPDشرکتهای کانونی هماهنگ شده است ،مفهوم سازی شد.
قابلیت جذب کنندگی به عنوان ساختار دوبعدی بازتابنده با دو بعد اولیه :قابلیت جذب دانش و قابلیت هماهنگی واقعی
تعریف شده است .این مقیاس توسط  6آیتم بازتابنده (با سه آیتم برای تواناییهای بالقوه و جذاب جذاب) محاسبه شده و از مقاالت
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی اقتباس شده است{ .}55به طور خاص ،قابلیت جذب دانش کنندگی واقعی با استفاده از آیتم
هایی که شرکتها ) (aبا ردیابی روند جدید بازار( ،ب) شناسایی تغییرات تقاضای بازار ،و (ج) آموزش کارکنان خود به
منظور جذب دانش دانشهای خارجی عملی میشوند ،مشخص شد .قابلیت جذب دانش کنندگی واقعی با استفاده از آیتم هایی که
نشان میدهند که شرکتها (آ) به رسمیت شناختن سود دانش جدید خارجی( ،ب) سرمایه گذاری بر فرصتهای ایجاد شده توسط
دانش خارجی خارجی ،و (ج) درک چگونگی بهره برداری از دانش خود را  ،مفهوم سازی شد.
در نهایت ،برای اطمینان از اعتبار محتوا از مقیاس ها ،موارد انتخاب شده باید دقیقا مفهوم مربوط به هر کدام از
تعاریف را ارائه دهند .بنابراین ،یک پنل با اعتبار برای بازبینی آیتمهای جمع آوری شده از مطالعات قبلی برای تعیین کاربرد
و معناشناسی هر آیتم صورت گرفت .اعضای پانل در این مطالعه شامل چهار مدیر شرکتهای تولیدی در تایوان و یکی از
استادانی بودند که تحقیقاتشان بر حوزه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت اطالعات تمرکز دارد .معیار پذیرش بستگی به نسبت
اعتبار محتوا ) (CVRدارد .پس از پیشنهاد الوشه ( CVR ،)1975هر مورد باید از  0.99بیشتر باشد یا برابر باشد .در این
تحقیق نظرات مفید برای اندازه گیری هشت ساختار تحقیقاتی گنجانده شده است.
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار ( AMOSنسخه  )21انجام شد .عالوه بر این ،برای ارزیابی مدل
اندازه گیری ،آزمایش مدل دو-بعدی ،آزمون مدل ساختاری و ارزیابی اثرات واسطهای تواناییهای مدیریتی نیز نرم افزار
 AMOSمورد استفاده قرار گرفت.

 .1-4بایاس روش متداول
این مطالعه یک رویکرد تکآهنگ را برای جمع آوری دادههای نظرسنجی اتخاذ میکند و بنابراین احتمال بایاس
روشهای متداول باید ارزیابی شود{ .}56آزمایش تک فاکتور هارمن برای ارزیابی اینکه میزان تعارض روش متداول ممکن
است یک مشکل باشد ،مورد استفاده قرار میگیرد{ .}57در نتیجه ،هشت عامل با مقادیر ویژه بیش از  1.0تولید میشود که
 79.740درصد از واریانس کل را تشکیل میدهند .اولین عامل  28.398درصد واریانس دادهها را به دست آورد .هیچ تک
عاملی برای اکثر کواریانسها حساب نشد.

 .2-4ارزیابی مدل اندازه گیری
این مطالعه با استفاده از تحلیل عاملي تاییدي ) (CFAبراي ارزیابي اعتبار مقیاسها انجام شد .نتایج  CFAنشان داد که
مناسبترین حالت بین مدل اندازه گیری و دادهها رضایت بخش بود ( CMIN = 427.509؛ DF = 302؛ = CMIN / DF
1.416؛ NFI = 0.926؛ CFI = 0.951؛ IFI = 0.953؛ .)RMSEA = 0.055جدول  3نشان میدهد که بارگذاری همه موارد
باالتر از معیار پیشنهاد شده ( 0.707از 0.771تا  )0.897است ،که نشان میدهد بیش از نیمی از واریانس توسط ساختار (به
عنوان مثال ،قابلیت اطمینان واحد) گرفته شده است .جدول  3همچنین آلفای کرونباخ (از  0.795تا  )0.879و مقادیر قابلیت
اطمینان (از  0.852تا  )0.917را برای هر ساختار ترکیب کرد .تمام شاخصها باالتر از سطح توصیه شده از 0.70هستند،
که این نشان دهنده ی سازگاری داخلی کافی میباشد.
سازگاری مدل کامال قابل قبول بود زیرا تمام شاخصهای سازگاری با معیارهای مربوطه مطابقت داشتند .با این حال،
با نگاهی به ارتباطات ساختار توانایی مدیریت در جدول  ،4مسئله چند خطی ظاهر میشود .در این زمینه که در آن
همبستگیهای باالیی بین برخی ساختارها (به عنوان مثال  ISCو  PAC ،PALCو  POC ،RACو  )PECوجود دارد ،اعتبار
تشخیصی ممکن است ایجاد شود و ساختار دوم مرتب میتواند مشکل را حل کند{.}58
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جدول :3فاکتور بارگذاری و قابلیت اطمینان تخمین
ساختار

آیتم

بارگذاری فاکتور

آلفای کرونباخ

قابلیت اطمینان ترکیب کردن

عملکرد )NPD( NPD

NPD1

0/881

0/879

0/917

NPD2

0/859

NPD3

0/897

NPD4

0/786

PEC1

0/843

PEC2

0/794

PEC3

0/861

POC1

0/864

POC2

0/821

POC3

0/811

ISC1

0/840

ISC2

0/831

ISC3

0/824

PALC1

0/890

PALC2

0/802

PALC3

0/784

پتانسیل قابلیت جذب دانشکنندگی

PAC1

0/824

)(PAC

PAC2

0/851

PAC3

0/813

RAC1

0/830

RAC2

0/823

RAC3

0/831

PLM1

0/855

PLM2

0/863

PLM3

0/771

PLM4

0/883

قابلیت کارآیی فرآیند )(PEC

قابلیت بهینهسازی فرآیند )(POC

قابلیت اشتراک اطالعات )(ISC

قابلیت همگامسازی شرکا )(PALC

قابلیت جذب دانش واقعی )(RAC

قابلیت سیستم (PLM) PLM

نکته:

0/836

0/848

0/859

0/810

0/795

0/824

0/874

0/888

0/899

0/910

0/865

0/852

0/877

0/910

CMIN= 427.509; DF= 302; CMIN/DF= 1.416; NFI=0.926; CFI =0.951; IFI= 0.953; RMSEA =0.055
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جدول :4همبستگی های ساختار قابلیت مدیریت.
ساختار

معنیداری

SD

ISC

ISC

4/443

0/865

-

PAC

4/644

0/908

0/339

-

PALC

5/008

1/023

0/516

0/371

-

POC

4/892

0/893

0/257

0/241

0/239

-

PEC

4/490

0/858

0/352

0/354

0/233

0/568

-

RAC

4/882

0/928

0/284

0/491

0/288

0/336

0/338

PAC

PALC

POC

PEC

RAC

-

 .3-4بررسی مدل دوم مرتبه
به دنبال رویکرد سلسله مراتبی که در مقاالت مربوطه به خوبی پیش رفته است{ ،}59در این تحقیق ،مدل پیشنهادی
مدل دوم بازدارنده قابلیت مدیریت فرآیند با تخمینی چهار مدل جایگزین مورد بررسی قرار گرفت .مدل 1حاوی یک ساختار
پنهان مرتبه اول با شش متغیر را شامل شده است ،مدل 2شامل دو ساختار پنهان مرتبه اول و متغیرهای حاوی آن است ،مدل
 3فرض میکند که عوامل همبستگی در دو ساختار پنهان مرتبه اول ،و مدل  4شامل یک ساختار پنهان مرتبه دوم با دو ساختار
پنهان مرتبه اول میباشد .در مدل  4فرض شده است که ساختار پنهان مرتبه دوم (یعنی توانایی مدیریت فرآیند) برای کوواریانس
در میان دو ساختار پنهان (مرتبه ی اول) (یعنی توانایی کارآیی پردازش و قابلیت بهینه سازی فرآیند) به شمار میآید .چهار
مدل براساس شاخصهای تناسب آنها مقایسه شد .شکل  2چهار مدل جایگزین را نشان میدهد.
جدول  5نشان میدهد که مدلهای  1و  2دارای آمار کای-اسکوور قابل توجهی هستند که نشان میدهد مدل سازگاری
ضعیف است در حالیکه مدلهای  3و  4سازگار با دادهها هستند .با درنظر گرفتن نقصهای مدل ( 3مثال اعتبارسنجی تبعیض
آمیز ،مسائل چندگانه) و اینکه ساختار نظری توانایی مدیریت فرآیند ،به عنوان یک ساختار پنهان مرتبه دوم در این مطالعه در
نظر گرفته شد ،مدل  4به نظر مناسب ترین انتخاب بود .در مدل  ،4ضرایب مسیری استاندارد شده که ساختار پنهان شده مرتبه
دوم را به ساختارهای پنهان مرتبه اول متصل میکنند  (p <0.01) 0.81و  (p <0.01) 0.80هستند .عالوه بر این ،شاخص
ضریب هدف (نسبت کای-اسکوور مدل مرتبه اول به مدل دوم مرتبه دوم) برای ارزیابی مناسب مدل فاکتور مرتبه دوم نسبت
به مدل فاکتور مرتبه اول استفاده شد{ .}60مقداری که نشان میدهد مدل فاکتور مرتبه دوم میتواند به طور کامل روابط بین
عوامل اول مرتبه را توضیح دهد ،مقدار  1.0به دست آمد .عالوه بر این ،آمار مناسب برای مدل مرتبه دوم ،تناسب قابل قبولی
را نشان میدهد.
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به دنبال روشی که برای تست مدل پیش بینی شده فرضیه دوم توانایی مدیریت فرآیند مورد استفاده قرار گرفت ،این
مطالعه نشان میدهد که ساختارهای قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش میتواند به عنوان ساختارهای مرتبه دوم بازتابندهای
در نظر گرفته شود .شکلهای  3و  4مدلهای اندازه گیری جایگزین برای قایبلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش است را نشان
میدهد .جداول  6و  7شاخصهای تناسب مدل را نشان میدهند.

 .4-4تست مدل ساختاری
شکل  5نتایج مدل ساختاری را ارائه میدهد .نتایج به دست آمده نشان داد که بین مدل و مجموعه داده ها( = CMIN
501.022؛ DF = 315؛ CMIN / DF = 1.591؛ NFI = 0.899؛ CFI = 0.927؛ IFI = 0.925؛ )RMSEA = 0.068همانطور
که در شکل  5نمایش داده شده ،فرضیه  1تا  6پشتیبانی میشود .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که متغیر کنترل (به عنوان
مثال ،اندازه شرکت) بر عملکرد  NPDتاثیر قابل مالحظهای ندارد(ضریب مسیر =  .)p-value> 0.05 ،0.108این ممکن
است به این واقعیت مربوط باشد که این مطالعه عملکرد  NPDرا اندازه گیری میکند و از پاسخ دهندگان میخواهد تا میزان
اهدافشان را ارزیابی کنند .در نهایت ،ترکیبی از قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی ،قابلیت جذب دانش و اندازه شرکت،
 42.6٪از واریانس عملکرد  NPDرا توضیح میدهد.

شکل :2مدلهای جایگزین قابلیت مدیریت فرآیند.
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جدول :5نتایج مدل های جایگزین قابلیت مدیریت فرآیند.
خوب بودن شاخص مناسب

مدل اندازهگیری
مدل :1یک مدل

مدل :2دوتا مدل مرتبه-

مدل :3دوتا مدل مرتبه-

مدل :4یک مدل

مرتبه-اول

اول (عدم همبستگی)

اول (همبستگی)

مرتبه-دوم

(CMINمقدار کای-اسکوور)

106/533

61/601

10/812

10/812

CMIN/DF

11/837

6/844

1/352

1/352

شاخص تناسب ساده شده

0/769

0/867

0/977

0/977

)(NFI
شاخص تناسب افزایشی )(IFI

0/785

0/884

0/994

0/994

شاخص تناسب مقایسهای

0/782

0/882

0/994

0/994

)(CFI
0/282

RMSEA

0/207

0/046

0/046

ابتدا H1 ،به اثرات قابلیت مدیریت فرآیند بر عملکرد  NPDمشخص کرد .نتایج نشان میدهد که شرکت هایی با قابلیت
مدیریت فرآیند برتری هستند ،اهداف عملکرد  NPDباالتر را به دست خواهند آورد (ضریب مسیر = p-value ،0.219
 .)<0.05دوم H2 ،روی تأثیر قابلیت هماهنگی بر عملکرد  NPDمتمرکز بود .نتایج نشان میدهد که شرکتهای با قابلیت
هماهنگی برتری دارند ،مشاهده شد که نتایج عملکرد  NPDبیشتر میشود (ضریب مسیر =  .)p-value <0.01 ،0.303سوم،
 H3اثرات قابلیت جذب دانش بر عملکرد  NPDرا مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که شرکتهای با قابلیت جذب
دانش برتر ،اهداف عملکرد  NPDباالتر را به دست خواهند آورد (ضریب مسیر =  .)p-value <0.05 ،0.285بنابراین ،بر
اساس نتایج تجربی ،این مطالعه استدالل میکند که اگر شرکتها دارای تواناییهای قوی برای مدیریت فرآیند ، NPDهماهنگی
شغلی و جذب دانش دانش باشند ،عملکرد  NPDشرکتها میتواند افزایش یابد.
چهارم H4 ،بر تاثیر سیستمهای PLMبر قابلیتهای مدیریت فرآیند تمرکز داشت .نتایج نشان میدهد که سطح توانایی
سیستم  NPDتأثیر مثبت بر توانایی مدیریت فرآیند (ضریب مسیر =  )p-value <0.001 ،0.625دارد .پنجم H5 ،تأثیر توانایی
سیستم  PLMدر قابلیت هماهنگی را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان میدهد که سطح توانایی سیستم  NPDتأثیر مثبت بر
قابلیت هماهنگی دارد (ضریب مسیر =  .)p-value <0.001 ،0.631ششم H6 ،با تأثیر قابلیت سیستم  NPDبر توانایی جذب
دانش کنندگی برخورد کرد .نتایج نشان میدهد که سطح توانایی سیستم  NPDتأثیر مثبتی بر قابلیت جذب دانش کنندگی (ضریب
مسیر =  )p-value <0.001 ،0.657دارد .بنابراین ،بر اساس نتایج تجربی ،این مطالعه استدالل میکند که اگر شرکتها
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دارای توانایی قوی برای انتشار و بهینه سازی سیستمهای PLMدر فرآیندهای ( NPDبرای مثال قابلیت قدرتمند سیستم ،)PLM
توانایی شرکت برای مدیریت فرآیند  ،NPDهماهنگی شغلی و جذب دانش دانش میتواند افزایش یابد.

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

 .5-4ارزیابی نقش واسطهای در مدیریت
برای تایید  H8 ،H7و  ،H9این مطالعه دو روش برای آزمون اثرات واسطهای از قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت
هماهنگی و قابلیت جذب دانش را در بر داشت .ابتدا ،همانطور که مک کینون ( )2008پیشنهاد کرد ،این مطالعه از مدل
واسطهای ساده گستردهای برای تحلیل اثرات واسطهای مدل استفاده کرد .مقایسه بین مدل ( 1شکل  ،)6مدل ( 2شکل  )7و مدل
( 3شکل  )8انجام شد(همانند روشی که توسط بارون و کنی ( )1986پیشنهاد دادند) .در مدل  ،1این مطالعه نشان داد که توانایی
سیستم  PLMتاثیر قابل توجهی بر عملکرد  NPDدارد (ضریب مسیر = ( )p-value <0.001 ،0.456شکل  6را ببینید) در
مدل  ،2این مطالعه نشان داد که توانایی سیستم  PLMتأثیر قابل توجهی بر سه واسطه پیشنهاد شده دارد :قابلیت مدیریت فرآیند،
قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش کنندگی (ضریب مسیر =  ،0.622مقدار p <0.001؛ ضریب مسیر =  ،0.631مقدار p
<0.001؛ ضریب مسیر = ( )p-value <0.001 ،0.655به شکل نگاه کنید  .)7در مدل  ،3این مطالعه نشان داد که هر یک
از این سه واسطه پیشنهاد شده بر عملکرد  NPDتاثیر قابل مالحظهای دارد (ضریب مسیر = p-value <0.05 ،0.202؛
ضریب مسیر = p-value <0.01 ،0.296؛ ضریب مسیر =  )p -value <0.05 ،0.278در حالی که کنترل کردن برای
قابلیتسیستم ( PLMضریب مسیر = ( )p-value> 0.05 ،0.116به شکل  8نگاه کنید) .این به این معنی است که مدیریت فرآیند،
هماهنگی و قابلیت جذب دانش کنندگی ،به طور کلی ارتباط بین توانایی سیستم  PLMو عملکرد  NPDرا در اختیار میگذارد.
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دوم ،این مطالعه با استفاده از نرم افزار ( AMOSنسخه  )21.0با استفاده از بوت استرپینگ ،برای به دست آوردن
تخمینهای اثرات غیر مستقیم انجام گرفت و آزمون معنی داری آنها با استفاده از فاصله اطمینان  ٪95فاصلۀ اطمینان بایاس-
تصحیح شده انجام گرفت{ .}61از آنجا که مدل ما دارای بیش از یک اثر واسطهای دارد ،جداسازی اثرات غیر مستقیم و تست
اهمیت اثرات واسطهای ضروری است .اگرچه ،نرم افزار  AMOSراه اندازی بوت استرپ برای اثرات غیر مستقیم خاص را
در حضور چندین واسطه ارائه نمی کند .اما برای دور زدن این محدودیت ،در این مطالعه از مدل فانتوم مدل{ }62برای محاسبه
هر یک اثر غیر مستقیم از مدل ما استفاده شده است.
جدول  8اثرات واسطهای از توانایی مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش کنندگی بر رابطه بین
توانایی سیستم  PLMو عملکرد  NPDرا نشان میدهد .در مدل فانتوم اول ،تأثیر مثبت قابل توجهی در عملکرد مدیریت فرآیند
یافت شد (نقطه برآورد =  .)p-value <0.05 ،0.160فواصل اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تصحیح شده 0.045
و  0.298بدست آمد که نشان میدهد هیچ صفری دربین نیست .بنابراین ،قابلیت مدیریت فرآیند ،ارتباط بین توانایی سیستم
PLMو عملکرد  NPDرا میانجیگری میکند .در مدل فانتوم دوم ،یک اثر مثبت غیر مستقیم قابل توجه از قابلیت هماهنگی
پیدا شد (برآورد نقطه =  .)p-value <0.01 ،0.232فواصل اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تصحیح شده  0.112و
 0.426به ترتیب نشان میدهد که هیچ صفری دربین نیست .بنابراین ،توانایی هماهنگی ارتباط بین توانایی سیستم  PLMو
عملکرد  NPDرا میانجیگری میکند.

جدول6
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جدول 7

شکل :5مدل ساختار

در مدل فانتوم سوم ،یک اثر غیرمستقیم مثبت قابل توجهی از قابلیت جذب دانش کنندگی یافت شد (امتیاز نقطه =
 .)p-value <0.05 ،0.181بایاس تصحیح شده اطمینان پایین تر و اطمینان باالتر از حد تعادلی است که به ترتیب برابر با
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 0.059و  0.317است که نشان میدهد هیچ صفری دربین نیست .بنابراین ،قابلیت جذب دانش میتواند رابطه بین توانایی
سیستم  PLMو عملکرد  NPDرا میانجیگری کند.

 .5نتیجه

 .1-5بحث
این مطالعه به بررسی نحوه عملکرد سیستمهای PLMبر عملکرد  NPDپرداخته است .تجزیه و تحلیل تجربی از
 137شرکت تولیدی نشان داد که شرکتها میتوانند با بهره گیری از توانایی مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب
دانش توانایی عملکرد عالی  NPDرا به دست آورند .پیاده سازی سیستمهای PLMبرای حمایت از فعالیتهای NPDنشان
دهنده یک روش برای بهبود عملکرد NPDمیباشد که این موضوع میتواند توانایی مدیریت فرآیندهای ،قابلیت هماهنگی و
قابلیت جذب دانش کنندگی شرکت را افزایش دهد .این قابلیتها میتواند به عنوان پایهای برای افزایش کارآیی  NPDشرکتها
باشد.

شکل :6مدل  1آزمون اثرات میانجیگری
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شکل :7مدل  2تست میانجیگری اثرات.

نتایج ما نشان داد که وقتی قابلیت سیستم  PLMتنها متغیر مستقل بود ،ارتباط آن با عملکرد  NPDمثبت و معنی دار
بود (شکل  .)6هنگامی که ما قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش کنندگی را در مدل معرفی کردیم،
این همبستگی متوقف شد (شکل  .)7یافتههای ما نشان میدهد که سیستمهای  PLMمیتوانند ارزشی را برای شرکتها تنها از
طریق یکپارچگی منسجم قابلیت سیستم  PLMبه قابلیتهای مدیریتی ،در نتیجه بهبود مدیریت  ،NPDایجاد کنند .این یافتهها تا
حدی با استدالل پیشرفته در مطالعات ارزشی کسب و کار  ITمطابقت دارد{ ،}63یعنی اینکه تواناییهای مدیریت میتوانند
تاثیر سیستمهای فناوری اطالعات در عملکرد شرکت را میانجیگری کنند .چگونگی ساده سازی فرآیندهای ، NPDبهبود
قابلیت جذب دانش دانش خارجی و هماهنگ سازی فعالیتهای شرکت کنندگان در  ،NPDیک مسئله پیچیده است .در چنین
شرایطی ،سیستمهای  PLMمیتوانند موثر واقع شوند .سیستمهای PLMابزار موثری برای مدیریت  NPDرا فراهم میکنند.
در نتیجه ،یکپارچگی قابلیتهای مدیریتی و توانایی سیستم  PLMیک محرک مثبت و قابل توجه برای بهبود عملکرد NPD
است.
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شکل :8مدل  3تست میانجیگری اثرات.
جدول 8
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 .2-5پیامدهای تحقیق
تحقیقات کنونی راه هایی برای تحقیق بیشتر در رابطه با سیستمهای PLMو ارتباطات  NPDرا فراهم میکند .اول ،این مطالعه
به مقاالت مربوط به ارزش کسب و کار سیستمهای PLMبا نشان دادن سه توانایی مدیریت حیاتی کمک میکند ،که در مطالعات  PLMبه
ندرت مورد توجه قرار گرفته است .این مطالعه نشان داد که چگونه این تواناییهای مدیریت ،توانایی فناوری اطالعات (یعنی توانایی
سیستم  )PLMرا در اختیار دارد و آن را به ارزش کسب و کار (یعنی عملکرد  )NPDتبدیل میکند .دوم ،این مطالعه مطالعات مجزا در
سیستمهای  ،PLMقابلیتهای مدیریتی در زمینه سازمانی و عملکرد  NPDرا مورد بررسی قرار داد و روابط میان این اجزا را در زمینه
NPDمورد بررسی قرار داد .نتایج به دست آمده تا حدودی کمک سهم سیستمهای PLMنسبت به عملکرد NPDرا نشان میدهد و نشان
میدهد که قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت جذب دانش میتواند به طور کامل اثرات قابلیت سیستم  PLMرا بر عملکرد
NPDمتمایز کند.

سوم  ،با اتخاذ یک چشم انداز شامل یک سلسله مراتب از قابلیت ها ،این مطالعه یک مدل مفهومی را ایجاد کرد که
در آن قابلیت سیستم ( PLMیک قابلیت مرتبه-پایین تر) بر عملکرد  NPDاز طریق سه قابلیت مدیریتی (قابلیتهای مرتبه
باالتر) تاثیر میگذارد .نتایج تجربی نشان داد که پیاده سازی سیستمهای PLMبرای حمایت از  NPDیک استراتژی ارزشمند
برای دستیابی به عملکرد عالی NPDمیباشد که میتوان آن را برای توسعه قابلیت مدیریت فرآیند ،قابلیت هماهنگی و قابلیت
جذب دانش استفاده کرد که میتواند بعنوان پایهای برای افزایش کارآیی  NPDباشد .این مشاهدات سلسله مراتب چشم انداز
قابلیتها را تقویت میکند ،که پیشنهاد میکند که قابلیتهای پایین تر باعث تسهیل در ایجاد قابلیتهای باالتر در یک شرکت
میشوند .این دیدگاه با مطالعات قبلی سازگار است{ ،}64که اثبات توانایی فناوری اطالعات (یک قابلیت پایین تر) بر عملکرد
شرکت را با قابلیتهای مدیریتی (قابلیتهای باالتر) تعیین میکند.

 .3-5پیامدهای تمرین
یافتههای این مطالعه ،پیامدهای عملی مهم و حیاتی را در بر دارد .شرکتها زمان ،تالش و منابع زیادی از خود را
صرف اجرای سیستمهای PLMبرای دستیابی به عملکرد  NPDبرتر میکنند .با این وجود ،اگر سیستمهای PLMپیاده سازی
شده برای توسعه قابلیتهای بهبود یافته مورد نیاز در زمینه  NPDنتوانند استفاده شوند ،چنین سرمایه گذاری ممکن است به
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عملکرد  NPDکمک نکند .مدیران باید از روابط بین قابلیتهای سیستم  ،PLMقابلیتهای مدیریتی و عملکردی NPDآگاه
باشند .عالوه بر این ،این مطالعه راهنمایی و دانش الزم را برای تسهیل مدیران در شناسایی قابلیتهای مدیریتی مورد نیاز
 NPDدر زمینه شرکتهای خود و همچنین اینکه آیا سیستمهای PLMپیاده سازی شده میتوانند چنین قابلیتهای مدیریتی را
تقویت کنند ،را فراهم کرده است.
بر اساس نتایج تحقیق ،ما پیشنهاد میکنیم که شرکتها باید در نظر بگیرند که آیا راه حلهای سیستم  PLMآنها را
قادر میسازد تا پروسههای NPDدقیق ،تعامالت ساده بین شرکای  NPDو بهبود سازوکارهای جذب دانش را افزایش دهند.
توسعه فرآیندهای  NPDدقیق مستلزم افزایش قابلیت مدیریت فرآیند است که در آن راهکارهای سیستم PLMبرای افزایش
قابلیت اطمینان پردازش و استفاده از منابع  NPDاستفاده میشود .ساده سازی تعامالت بین شرکت کنندگان در  NPDشامل
تقویت قابلیت هماهنگی است ،که در آن راه حلهای سیستم  PLMبرای ایجاد اشتراک اطالعات و مکانیسمهای هم ترازی شرکا
استفاده میشود .بهبود مکانیزم جذب دانش دانش جامع ،مستلزم تقویت قابلیت جذب دانش با استفاده از راه حلهای سیستم PLM
برای افزایش توانایی شناسایی و استفاده از دانش ارزشمند شرکای  NPDاست.

 .4-5محدودیتها و تحقیقات آینده
این مطالعه چندین محدودیت دارد .اول ،تمرکز آن محدود به سه ویژگی خاص مدیریت بود ،که ترکیبی از آن که تنها
 42.6٪از واریانس عملکرد  NPDرا توضیح میدهد .بنابراین ،دیگر قابلیتهای مدیریت ممکن است بر عملکرد  NPDتأثیر
بگذارد .تحقیقات بیشتر میتواند سایر قابلیتهای مدیریتی را که ممکن است در زمینههای NPDمورد نیاز باشد ،با این تحقیق
ترکیب شود .دوم ،اندازه گیری عملکرد  NPDذهنی است ،زیرا بر اساس پاسخ مدیران توسعه محصول با استفاده از مقیاس
لیکرت میباشد .روشی هدفمندتر برای به دست آوردن و تجزیه و تحلیل دادههای عملکرد شرکت (مانند دادههای مالی و دیگر
دادههای عملکرد کمی) برای اندازه گیری عملکرد  NPDوجود خواهد داشت.
سوم ،به دلیل اینکه ارزش تولید نیمه هادی ها ،صنایع الکترونیک و تجهیزات جانبی کامپیوتر به حدود  50درصد از
تولید ناخالص داخلی تایوان میرسد{ ،}65که اکثر پاسخ دهندگان ما در این مطالعه از این سه صنایع (جدول  )1هستند که به
طور ذاتی پویا هستند .اولویتهای مشتریها ناهمگن هستند و اغلب تغییر میکنند .بنابراین ،فناوری و ساختار رقابتی این سه
صنایع پویا هستند .چنین پویایی هر بازاری چندین چالش برای شرکتها در مورد مدیریت  NPDمشارکتی ،از قبیل پتانسیل
تغییرات مناسب و در دسترس قابل توجه در میان شرکای  ،NPDایجاد میکند .در چنین محیطهای پویایی ،شرکتها باید با
شرکای  NPDخود هماهنگ شوند تا از تحقق نیازهای کافی سازمانی اطمینان حاصل کنند .در این مطالعه ،ویژگيهای زیست
محیطي سه صنایع ذکر شده ممکن است عامل مهمي در تأثیر قابلیت هماهنگي بر عملکرد  NPDباشد .پویایی بازار ممکن
است اثرات قابلیت هماهنگی را بر عملکرد  NPDتعدیل کند و نشان دهد که تاثیرات قابلیت هماهنگی بر عملکرد NPDممکن
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است با پویایی بازار افزایش یابد .بنابراین  ،مطالعات آینده باید نقش مدرن پویایی بازار را در رابطه بین قابلیت هماهنگی و
عملکرد  NPDبیشتر در نظر بگیرند.
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