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تأثیر قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد
توسعه محصول جدید :نقش تعدیلگری ظرفیت جذب دانش

مصطفی ابراهیمپور ازبری
محمود مرادی
3
رضوانه میرفالح دموچالی
*1
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چکیده

توس��عه محصول جدید فعالیتی راهبردی براي بس��یاري از شرکتها جهت کسب مزیت رقابتی است،

بنابراین مدیران میبایست عملکرد توسعه محصول جدیدشان را بهبود دهند .این مهم مستلزم بررسی
متغیرهای مؤثر بر عملکرد توس��عه محصول جدید اس��ت .در این مقاله به بررسی تأثیر قابلیت فناوری
اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توس��عه محصول جدید پرداخته شده و در این

ارتباط نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش نیز بررسی شده است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع
پیمایش��ی است .جامعه آماری پژوهش ش��رکتهای تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت است و

پرسشنامهها توس��ط مدیران و کارشناسان ارشد شرکتها تکمیل شده است .بهمنظور ارزیابی برازش

مدل و آزمون فرضیههای پژوهش  120ش��رکت مورد بررسی قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها ،از
روش میدانی و ابزار پرسشنامه با روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده و به منظور تجزیهوتحلیل

دادهها از روش مدلس��ازی معادالت س��اختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار پی ال اس

اس��تفاده ش��ده اس��ت .یافتهها نش��ان داد که قابلیت فناوری اطالعات موجب افزایش عملکرد توسعه
محصول جدید میشود .نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت فناوری اطالعات

و قابلی��ت یکپارچگی زنجی��ره تأمین و همچنین نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین

قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد توسعه محصول جدید تائید گردید.
واژههای کلیدی:

قابلی��ت فن��اوری اطالعات ،ظرفیت جذب دان��ش ،قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین ،عملکرد توس��عه
محصول جدید.
 . 1عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.
 . 2عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.
 . 3کارشناس ارشد ،مدیریت صنعتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.
* نویسنده عهدهدار مکاتبات ،رایانامهr.mirfalh@gmail.com :
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مقدمه
در عصر کنونی ش��رکتها با چالشها و فشارهای ش��دید بازارهای رقابتی شامل جهانیسازی رقابت و
همکاری ،تنوع نیازهای مشتریان و چرخه کوتاه عمر محصول روبهرو هستند .در محیط پیچیده ،پویا و
بسیار متغیر امروزی ،شرکتها نیازمند طراحی و بهکارگیری راهبردهایی هستند که بتوانند آنها را در
بهبود روزافزون عملکردشان یاری رسانند ،زیرا در چنین محیط رقابتی شرکتهایی قادر به بقا هستند
که از گردونه رقابت جا نمانند و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند (رضایی کلید
بری و همکاران.)1393،
امروزه در بازار جهانی ،حفظ و نگهداري موقعیت رقابتی ،یک نگرانی همیشگی است .نوآوريهاي
ف ّناوران��ه و عدم اطمینان اقتص��ادي ،چهره عرصه رقابت را تغییر و بقاء س��ازمانها را در گروي مزیت
رقابتی محصوالت جدیدش��ان قرار داده است .به همین علت سازمانها باید با یادگیري و کسب دانش
جدید از محیط در پی تضمین مزیت رقابتی محصوالت جدیدشان باشند .در حال حاضر شرکتها در
بازارهایی فعالیت میکنند که نوآوري مکرر و محصوالت باکیفیت باال مدنظر بوده و محصوالت چرخه
عمر کوتاهی دارند .بر این اس��اس ش��رکتها در جستجوی راههایی برای کاهش زمان توسعه محصول
میباش��ند درحالیکه همزمان ،کیفیت را نیز توس��عه و هزینهها را کاهش میدهند .توس��عه محصول
جدید ،فعالیت استراتژیک و کلیدي براي بسیاري از شرکتها است که از طریق آن محصوالت جدید،
سهمی قابلتوجه درفروش و سود خواهند داشت .درواقع محصوالت جدید ،عاملی مهم براي موفقیت
س��ازمانها در بازار هس��تند بنابراین مدیران میبایست تا عملکرد توسعه محصول جدیدشان را بهبود
دهند .این مهم مستلزم کارایی و اثربخشی بیشتر فرآیندهاي توسعه محصول جدید ،مخصوصاً از طریق

جلوگیري از اتالف منابع فعالیتهاي پیرامونی است .توسعه محصول جدید ،هزینه فعالیتها را کاهش
میدهند (خصم افکن و همکاران.)1393 ،
قابلیته��ای فن��اوری اطالع��ات نقش مهمی را در محیط بهس��رعت در حال تغیی��ر ایفا میکند.
قابلیتهای فناوری اطالعات ،یک نوع قابلیت سازمانی است که میتواند فعالیتها و فرآیندهای کاری
را از طریق مرتب کردن و گرد هم آوردن س��ایر منابع که داری اهمیت هس��تند حمایت کند و برای
تش��خیص و اس��تقرار منابع مبتنی بر فناوری اطالعات یا دیگر منابع و قابلیتها مؤثر است .پیشرفت
در قابلیتهای فناوری اطالعات بیش از دهه گذش��ته بهس��رعت چهره صنعت را تغییر داده اس��ت .به
اش��تراکگذاری اطالعات باعث نگاه به جلو ش��رکتها ،بهبود برنامهریزی تولید ،مدیریت موجودی و
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توزیع میشود .این همکاری براثر وجود یک سیستم مؤثر و کارآمد فناوری اطالعات تسهیل میشود.
قابلیتهای ،فناوری اطالعات بهطور معمول عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند و مدارج باالتر
کسبوکار آن را فراهم میکنند (عالم تبریز و عباسی.)1395 ،
فناوري اطالعات به گونه چش��مگيري ش��يوههاي انجام کسبوکار ش��ركتها را تغيير داده است.
بسياري از متخصصان فناوري اطالعات بر این باورند كه تنها بخشي از اطالعات سازمان در فرآيندهاي
تصميمگيري اس��تفاده ميشود و بس��ياري از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بياستفاده
باقي ميماند .ازاینرو هر ابزار فناوري اطالعات كه بتواند به سازمان در جهت ممانعت از به هدر رفتن
ارزشمندترين منابع آن كمك كند و درعینحال سازمان را در جهت حركت از حالت تابعگرايي سنتي
به سمت فرآیند گرایی ياري كند ،ميتواند در بهبود روشها و افزايش بهرهوري منابع سازمان مؤثر واقع
ش��ود (ابراهیم پور و همکاران .)1396 ،بهطورکلی قابلیتها ،توانایی س��ازمان در ترکیب منابع را نشان
میدهند که درنتیجه منجر به عملکرد بهتر میش��ود .قابلیتها همچنین توانایی ترکیب قابلیتهای
منحصربهفرد با منابع شرکت برای متنوع کردن شرکت از شرکا را نیز منجر میشود (تیس و همکاران،1
 .)1997قابليتهاي فناوري اطالعات ،بهطور مس��تقيم به بهبود فرآيندهاي س��ازماني مثل هماهنگي،
سرمايهگذاري در مبادالت ،ظرفيت جذبكنندگي ،نظارت و كنترل كمك ميكند .اين موارد نيز بهنوبه
خود ،پيامدهاي عملكرد راهبردي و عملياتي سازمان را بهبود ميبخشند (جین و همکاران.)2008 ،2
در بسیاری از موارد ،مدیران تنها زمانی به زنجیره تأمین توجه مینمایند که درصدد کاهش هزینه
یا رفع مش��کلی باشند .ش��اید بتوان چنین عنوان نمود که بزرگترین مش��کل سازمانهای تولیدی و
خدماتی ،پس از مدیریت روابط با مش��تریان ،مدیریت مناس��ب زنجیره تأمین و تدارک نیازمندیهای
تولیدی و خدماتی اس��ت .این باور که مدیریت زنجیره تأمین میتواند ش��رکتها را در مقابل مشتریان
پاسخگوتر و در نتیجه سودآورتر سازد ،باعث شده است که مدیران بر ارتقای فرآیند زنجیره تأمین تأکید
بیشتری داشته باشند (حسینی و شیخی .)1391 ،یکپارچگی تأمینکنندگان و مشتریان از طریق درک
یکپارچگی ،اجرای یکپارچگی و ارتقاء و استمرار یکپارچگی ایجاد میشود (ونپوک و همکاران.)2014 ،3
ترکیب درک یکپارچگی و قابلیت اجرا یکپارچگی اجازه میدهد تا شرکتها فرصتهای به وجود آمده
را شناسایی کنند و از آنها در کوتاهمدت و میانمدت بهرهبرداری کنند .ارتقاء و استمرار برای مقابله با
1 . Teece et al.
2 . Jean et al.
3 . Vanpouckea et al.
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تغییرات بلندمدت که نیاز به اقدام استراتژیک دارند ،ضروری است (وریک و مویل .)2006 ،1سازمانها،
تالشه��اي خود را معطوف به يادگيري و درواقع پيادهس��ازي فرآيندهاي مديريت دانش مينمايند تا
بتوانند خود را با تغييرات شتابدهنده وفق دهند .در همين راستا و به جهت شتاب بخشيدن بهسرعت
يادگي��ري ،از ابزارهاي فناوري اطالعات اس��تفاده ميكنند تا بتوانند از طري��ق آن جريان اطالعات را
تسريع و خود را مهياي پاسخگويي به نيازهاي موجود نمايد .توانايي جذب دانش عبارت است از توانايي
شناسايي ارزش اطالعات جديد ،يكسانسازي و بهكارگيري آن اطالعات در راستاي اهداف سازمان كه
به دو عامل توانايي)دانش پيش��ين( و انگيزه) ش��دت دانش) كاركنان برميگردد .بدون در نظر گرفتن
دانش پيشين ،سازمان قادر نخواهد بود كه به شكل صحيح ،ارزش بالقوه دانش خارجي جديد را درك
كن��د .توانايي يك فرد نيز انعكاس��ي از دانش پيش��ين او خواهد بود .ظرفيت ج��ذب ميتواند بهعنوان
مس��يري براي انتقال (دانش الزم) براي فعاليتهاي نوآورانه بين س��ازماني ،در نوآوري سازمان سهیم
باشند(شفیعی نیکآبادی و خجسته.)1394 ،
با توجه به مطالب ارائهشده ،تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد
توس��عه محصول جدید بر متغیرهای عملکردی ش��رکت بهصورت مس��تقل پرداختهاند ،اما با توجه به
اهمیت عملکرد توسعه محصول جدید در شرایط رقابتی امروز ،با توجه به بررسی انجام شده ،مطالعهای
در زمین��ه تأثیر قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد توس��عه محص��ول جدید با توجه به نقش میانجی
قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و همچنین نقش تعدیل گر ظرفیت جذب دانش انجام نش��ده اس��ت.
از طرفی ،با توجه به اینکه ش��رکتهای تولیدی از بخشهای اصلی در جهت پیشرفت اقتصادی کشور
هس��تند و همچنین به دلیل برخورداری اس��تان گیالن از موقعیت ژئواس��تراتژیک و ژئواکونومیک در
منطقه و با توجه به نقش مهمی که شرکتهای تولیدی شهرستان رشت در پیشبرد اهداف اقتصادی
استان گیالن دارند ،این پژوهش در آنجا به انجام رسیده است؛ بنابراین ،در این مقاله تالش شده است،
به این پرس��ش ها پاسخ داده شود که آیا ش��رکتها میتوانند با بهبود قابلیت فناوری اطالعات منجر
به افزایش س��طح عملکرد توسعه محصول جدید شوند؟ آیا ظرفیت جذب دانش میتواند بهعنوان یک
قابلیت یادگیری سازمانی ،بین قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین نقش تعدیل
گر ایفا نماید؟ آیا ظرفیت جذب دانش میتواند بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد توسعه
محصول جدید نقش تعدیل گر داشته باشد؟
1 . vereeck & Muylle
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مبانی نظری ،پیشینه پژوهش و توسعه فرضیهها
قابلیت فناوری اطالعات

ام��روزه فناوري اطالعات و ارتباطات بهعنوان یکی از بس��ترهاي نوین بهس��رعت در حال تأثیرگذاري
بر فضاي کس��بوکار اس��ت .بهگونهای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بیشتر شده و
فاصلهی آنها از بین میرود .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه کسبوکار همچون سایر
کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی میش��ود .فروشندگان
با هزینههاي کمتر و س��ود بیشتر مواجه ش��ده و مصرفکنندگان نیز با برخورداري از اطالعات بیشتر،
امکان انتخاب بهتر و خرید ارزانتر را تجربه میکنند .دگرگونیهاي اخیر در بازارها و فضاي کسبوکار
و توسعۀ فرآیندهاي رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت
بیش��تري به محیط کس��بوکار خود نگاه کنند و درصدد برآیند تا ش��ناخت بهتر و بیشتري نسبت به
ظرفیتها و نیازهاي جدید آن پیدا کنند (مراد حاصل و همکاران.)1387 ،
قابلیتهای فناوری اطالعات یک نوع قابلیت س��ازمانی اس��ت که میتواند فعالیتها و فرآیندهای
کاری را از طریق مرتب کردن و گرد هم آوردن س��ایر منابع که داری اهمیت هس��تند حمایت کند و
برای تشخیص و استقرار منابع مبتنی بر فناوری اطالعات یا دیگر منابع و قابلیتها مؤثر است .پیشرفت
در قابلیتهای فناوری اطالعات بیش از دهه گذشته بهسرعت چهره صنعت را تغییر داده است( .عالم
تبریز و عباسی.)1395 ،
قابلیتهای فناوری اطالعات ش��امل زیر ساختار انعطافپذیر فناوری اطالعات ،یکپارچگی فناوری
اطالعات ،مدیریت فناوری اطالعات و همترازی کس��بوکار فناوری اطالعات است .قابلیتهای فناوری
اطالعات به تواناییهای یک شرکت در بسیج و استقرار منابع مبتنی بر فناوری اطالعات در ترکیب و یا
همکاری با دیگر منابع یا قابلیتهاست (بهارادواج .)2000 ،قابلیت فناوری اطالعات در این پژوهش با
توجه به تحقیقات چن و همکاران )2015( 1دارای چهار بعد است:
-1زیرساختهای انعطافپذیر فناوری اطالعات  -2یکپارچگی فناوری اطالعات  -3مدیریت فناوری
اطالعات  -4همترازی کسبوکار فناوری اطالعات.
انعطافپذیری زیرس��اخت فناوری اطالعات اشاره به آن دارد که تا چه حد زیرساختهای فناوری
1 . Chen et al.
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اطالعات یک ش��رکت مقیاسپذیر ،مدوالر و سازگار با سیستمها است .زیرساخت انعطافپذیر فناوری
اطالعات میتواند ش��رکت را به توانایی نوآوری از طریق تسهیل به اشتراکگذاری اطالعات در سراسر
حوزههای مختلف و اجرای تغییرات گس��ترده در فرآیندهای کس��بوکار مجهز کند .زیرس��اختهای
انعطافپذیر فناوری اطالعات ش��رکتها را به یکپارچهسازی سیستمهای مختلف و اتخاذ ،پیادهسازی
و ارتق��اء مؤثر ،سیس��تمهای جدید در پاس��خ ب��ه نیازهای کس��بوکار در حال تح��ول توانا میکند.
زیرس��اختهای فناوری اطالعات اش��اره به پایه و اساس برنامههای س��ازمانی و خدمات دارد و از داده
تش��کیل شده اس��ت(چن و همکاران .)2015 ،يکپارچگي عبارت است از استفاده اشتراکي دو يا چند
کاربر از اطالعات يکس��ان با منبع ذخيره يکس��ان و پيوند ميان بخشهاي مختلف و متوازن که شامل
جهتگيريهاي اس��تراتژيک ،تمرکز بر بازار ،منابع ،مهارتها و فرهنگ اس��ت و باعث ايجاد رابطهاي
متقاب��ل مي��ان گروههای داخلي و وظايف موجود ميگردد .يكپارچگ��ي همچنين موجب از بين بردن
جزاي��ر و ماژولهاي اطالعاتي و فراهم آمدن اطالعاتي دقيق ،بهموقع و جامع از وضعيت کل سيس��تم
جاري ميشود(ش��فیعی نیکآبادی و همکاران .)1390 ،یکپارچگی فناوری اطالعات اش��اره به حدی
دارد که فناوری اطالعات یک ش��رکت را به شرکای کس��بوکار ،کمک به شرکا برای تبادل اطالعات،
ارتباط و ایجاد روابط مشترک پیوند میدهد .یکپارچگی فناوری اطالعات میتواند شرکت را به توانایی
در درک و پاسخ به بهبود فرصت بازار و یکپارچگی فرآیندهای کسبوکار مجهز کند(چن و همکاران،
 .)2015مدیریت فناوری اطالعات به توانایی سازمان در پیادهسازی مؤثر مربوط به فعالیتهایی مانند
مدیریت پروژه فناوری اطالعات ،توسعه سیستم ارزیابی و کنترل فناوری اطالعات دارد .مدیریت فناوری
اطالع��ات موفقیت تالشهای توس��عهی محصول جدید را در نظر میگیرد(ژانگ و س��ارکر.)2008 ،1
مدیری��ت فناوری اطالعات بهرهب��رداری از فعالیتهای مرتبط در مدیری��ت عملکرد فناوری اطالعات
مانند برنامهریزی و طراحی ،تحویل برنامههای کاربردی مدیریت پروژه و برنامهریزی برای استانداردها
و کنترلها اس��ت .شرکتها به مهارتهای قوی مدیریت فناوری اطالعات برای کنترل امنیت و حریم
خصوصی نیاز دارند در زمانی که شرکتها برنامههای کاربردی مبتنی بر وب و محاسبات انبوه فناوری
بهطور فرآیند در ش��رکت اجرا ش��ده و همچنین در معرفی خطر کاهش بالقوه خود بر برخی از منابع
فناوری اطالعات قرار میگیرند .همترازی کس��بوکار فناوری اطالعات به حدی که فناوری اطالعات و
کسبوکار عملیاتی اهداف همخوان را به اشتراک میگذارند و در حفظ رابطه هماهنگ هستند ،اشاره
1 . Zhang & Sarker
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دارد .همترازی کس��بوکار فناوری اطالعات بر حفظ اس��تراتژی فناوری اطالعات که با استراتژیهای
کس��بوکار س��ازگار اس��ت و برای حمایت از تدوین و تحقق اهداف نوآوری شرکت است ،تمرکز دارد.
همترازی کس��بوکار فن��اوری اطالعات برای حمایت از تدوین و تحقق اهداف نوآوری ش��رکت که بر
حفظ اس��تراتژی فناوری اطالعات که با استراتژیهای کس��بوکار سازگار است متمرکز است .قابلیت
فناوری اطالعات شامل زیرساختهای انعطافپذیر فناوری اطالعات ،یکپارچهسازی فناوری اطالعات،
همترازی کس��بوکار فناوری اطالعات و مدیریت فناوری اطالع��ات به منظور افزایش جمعآوری و به
اش��تراکگذاری اطالعات و ترجیحات مشتری ،ارتباط و همکاری در داخل و سراسر مرزهای شرکت و
بهرهبرداری از هوش تجاری به منظور چابکی سازمان باید توسعه داده شود(چن و همکاران.)2015 ،
قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین
در ط��ول دهه گذش��ته ،توافق عمومی در رابطه با اهمیت برق��راری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین
افزایش یافته اس��ت .مباحث مربوط به مدیریت زنجیره تأمین نی��ز یکی از قدرتمندترین پارادایمهای
عملیات��ی ب��رای بهبود مزیت رقابتی س��ازمانهای تولیدی و خدماتی محس��وب میش��ود .همواره بر
یکپارچهس��ازی فعالیتهای زنجیره تأمین و همچنین جریانه��ای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق
بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام تأکید شده است(ابراهیم پور و
همکاران .)1394 ،زنجيره تأمين شامل تمامي فعاليتهاي مرتبط با جريان و مبادله كاالها و خدمات،
از مرحله ماده خام اوليه تا مرحله محصول نهايي قابل مصرف توسط مشتري است .اين نقل و انتقاالت
عالوه بر جريان مواد ،ش��امل جريان اطالعات و مالي نيز ميش��ود(رحمان سرش��ت و افس��ر.)1387 ،
یکپارچگی زنجیره تأمین را میتوان بهعنوان حدی که یک تولیدکننده بهطور اس��تراتژیک با ش��رکای
زنجیره تأمین خود همکاری مینماید و بهطور مش��ارکتی فرآیندهای درونس��ازمانی و میان سازمانی
را مدیری��ت میکند ،تعریف کرد .یکپارچهس��ازی عملیاتی را بهعنوان هماهنگ��ی جریان روزانه مانند
معامالت ،انتقال مواد و فرآیندهای سفارش ،برای رسیدن به جنبشهای مؤثر از محصوالت ،خدمات،
اطالعات ،پول و تصمیمگیری تعریف میکنند که بهنوبه خود ،حداکثر ارزش به مشتری ،هزینه کم و
سرعت باال را فراهم میکند(فالین و همکاران.)2010 ،1
در كليترين حالت ،حلقههاي زنجيره تأمين از يك س��و با تأمینکنندگان مواد اوليه و از س��وي
1 . Flynn et al.
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ديگر با مشتريان مرتبط هستند .اجزای يك زنجيره تأمين خطي به شرح زير هستند )1زنجيره تأمين
باالدست )2زنجيره تأمين داخلي )3زنجيره تأمين پاییندست .زنجيره تأمين شبكهاي از سازمانهاي
باالدستي تا پاييندستي است كه در فرآيندها و فعاليتهاي مختلفي كه در قالب محصوالت و خدمات
در دس��ت مش��تري نهايي ايجاد ارزش مينمايند ،درگير هس��تند .تأكيد اين تعريف بر در نظر گرفتن
ارضاي نياز مشتريان در تمامي فعاليتهاي زنجيره تأمين است؛ بنابراین هدف اصلي فعاليتهاي مربوط
به زنجيره تأمين ،ارضاي تقاضاي مش��تريان اس��ت ،بهطوریکه بتواند محصول موردنظر را با حداكثر
كيفيت ،حداقل قيمت و در زمان موردنظر به مشتريان تحويل دهد(محمدی و همکاران)1390 ،
در زمینه ارتباط تولیدکننده -تأمینکننده ،یکپارچگی نشاندهنده درجهای است که تولیدکننده
با تأمینکنندگان خود به منظور سازماندهی راهبردهای بین سازمانی ،روشها و فرآیندها برای انجام
فعالیتهای همزمان مشارکت میکند .مدیران زنجیره تأمین باید شیوه یکپارچگی خود را با تغییرات
ب��ازار تطبی��ق دهند که این تطبیق از طریق بهرهبرداری از قابلیتهای پویا انجامپذیر اس��ت .از طرفی
بررس��ی نتایج مطالعات انجام ش��ده در مورد تأثیر یکپارچگی با تأمینکننده بر عملکرد نشان میدهد
که در برخی موارد یکپارچگی با تأمینکننده موجب بهبود عملکرد ش��رکتها نمیشود(ابراهیم پور و
هم��کاران .)1394 ،یکپارچگ��ی با تأمینکننده به فرآیند کنش متقابل و همکاری میان یک س��ازمان
با تأمینکنندگان خود جهت کس��ب اطمینان از جریان مؤثر تأمین اش��اره دارد .همچنین به این بعد
یکپارچگی رو به عقب نیز اطالق میشود(فروهلیچ و وستبروک.)2001 ،1
یکپارچگی با مشتری به فرآیند کنش متقابل و همکاری میان یک سازمان با مشتریان خود جهت
کس��ب اطمینان از جریان مؤثر محصوالت اش��اره میکند(وونگ و بون .)2008،2یک سازمان هنگامی
دارای سطح باالیی از یکپارچگی با مشتریان است که سیستمهای اطالعاتی آن با مشتریان در ارتباط
باش��د ،طرفین قابلیت دسترس��ی به اطالعات صحیح و در زمان واقعی را داش��ته باشند و ابزار صحیح
ارتباطات میان طرفین موجود باشد(فروهلیچ و وستبروک .)2001 ،در این تحقیق بر اساس مطالعات
ونپوک و همکاران( )2015قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده و قابلیت یکپارچگی با مشتریان را بهصورت
س��ه قابلیت فرعی و مکمل درک یکپارچگی ،اجرای یکپارچگی و ارتقاء و اس��تمرار یکپارچگی تشریح
ش��ده .در این پژوهش قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین با دو بعد قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده و
1 . Frohlich & Westbrook
2 . Wong & Boon
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قابلیت یکپارچگی با مشتریان سنجیده میشود.
ظرفیت جذب دانش
امروزه ،جوامع رو ز به روز به سوی دانشمحور بودن در حرکتاند ،بنابراین ،میتوان گفت پیادهسازی و
مدیریت پویا و فعال دانش برای افزایش عملکرد سازمانی و تصمیمگیری ضروری است(اللهی و همکاران،
 .)1393ظرفیت جذب دانش را بهعنوان یک مجموعه از فرایندها و روندهای سازمانی میدانند که طی
آن سازمان ،دانش را کسب ،شبیهسازی ،انتقال و استخراج میکند تا قابلیتهای پویایی در خود ایجاد
کند که به خلق و بهرهگیری از دانش مرتبط اس��ت و توانایی س��ازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت
رقابتی افزایش میدهند .ظرفیت جذب دانش بهعنوان یک مفهوم کالن اقتصادی ،به حوزه نظریههای
سازمانی وارد شد و بهعنوان توانایی یک سازمان برای تشخیص ارزش اطالعات جدید از منابع بیرونی،
شبیهسازی و بهکارگیری آن برای اهداف تجاری د ر نظر گرفته میشود(مرادی و همکاران.)1391 ،
در اقتصادهای مدرن ،منابع دانش خارجی بیشتری در دسترس هستند و قابلیت پویایی که توانایی
بنگاهها را در هدف قرار دادن ،جذب کردن و گس��ترش دادن دانش خارجی تحت تأثیر قرار میدهد،
برای فرآیند نوآوری داخلی بنگاه ضروری اس��ت و یک منبع کلیدی مزیت رقابتی محس��وب میشود.
بهعبارتدیگر ،بنگاههایی که ظرفیت جذب باالیی دارند ،انتظار میرود که نسبت به رقبای خود عملکرد
بهتری نیز داشته باشند(فوسفری و تریبو.)2008 ،1
اگرچه ادبیات ،روشهای بسیاری را برای مفهومسازی و عملیاتی کردن ظرفیت جذب دانش نشان
میدهد ،اغلب دس��تیابی به جنبههای گوناگون ظرفیت جذب ممکن نیس��ت .ع�لاوه بر آن به اینکه
س��ازمانها چگونه میتوانند ایجاد و توس��عه ظرفیت جذب دانش را افزایش دهند ،توجه کمی ش��ده
است .ظرفیت جذب دانش در سه حال مفهومسازی و اندازهگیری میشود  -1دارایی -2 ،قابلیت ذاتی
(متداول) و  -3قابلیت پویا(مرادی و همکاران.)1392 ،
قابلیت پویا از قابلیت ذاتی متمایز است و به توانایی برای تغییر و بازسازی قابلیتهای ذاتی موجود
برمیگردد .مفهوم قابلیت پویا برای ظرفیت جذب دانش سازمان ،توانایی آن برای بازسازی قابلیتهای
متداول موجود اس��ت .توجه به موارد اش��اره شده برای شناس��ایی و مفهومسازی ظرفیت جذب دانش
ضروری اس��ت .دیدگاه غالب این اس��ت که ظرفیت جذب دانش ،دارایی س��ازمان نیست بلکه توانایی
1 . Fosfuri & Tribo
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س��ازمان اس��ت (مرادی و همکاران .)1392 ،ظرفیت جذب دانش بهعنوان قابلیت ذاتی سازمان ،آن را
بهعنوان فرایندهای کاری بهحس��اب میآورد که شرکت برای تعیین ،شبیهسازی ،تبدیل و بهکارگیری
دانش خارجی به کار گرفته اس��ت .قابلیت پویا بهطور ضمنی به ظرفیت س��ازمان برای خلق ،توسعه و
اصالح پایگاه منابع اشاره میکند(رابرز 1و همکاران.)2012 ،
عملکرد توسعه محصول جدید
توس��عهي محصول جديد فرآيندي اس��ت كه در آن محصول يا خدمتي جديد به بازار عرضه ميشود.
عملکرد اين فرآيند را ميتوان با تعريف ش��اخصهايي كه نش��اندهندهي ميزان اين موفقيت يا عدم
موفقي��ت اس��ت ،اندازهگيري كرد .اصطالح توس��عهي محصوالت جديد ،هم در م��ورد محصوالتي كه
بهطورکلی در دنيا جديد هس��تند و هم در مورد اعمال حداقل بهبود و تغيير در محصوالت موجود به
كار ميرود .امروزه عمر بازار محصوالت در حال كاهش اس��ت و پیشبینی ميش��ود كه نرخ توسعهي
محصوالت در هر پنج س��ال دو برابر ش��ود .در نتيجه ،محصوالت جديدي كه نيازها و خواس��تههاي
مش��تريان را برآورده س��ازند و از آن فراتر روند ،عاملي كليدي در حفظ و بهبود مزيت رقابتي به شمار
ميروند(مانیان و همکاران.)1390 ،
توس��عه محصول جدید به یک فعالیت اس��تراتژیک کلیدي براي بسیاري از سازمانها تبدیل شده
اس��ت ،زیرا محصوالت جدید سهمی برجسته در میزان فروش و سود شرکتها دارند؛ به عبارت دیگر،
محصوالت جدید ،داللت بر منابع پنهان مزیت رقابتی دارند(لیاو و هو .)2007 ،2توسعه محصول جدید
ش��امل چهار مرحله اس��ت  -1خلق ایده و ارائه طرح مفهومی؛ -2تعریف و بیان ویژگیها و مشخصهها
-3ایجاد نمونه آزمایش��ی و توسعه آن؛  -4تجاریس��ازی .عملکرد توسعه محصول جدید نشاندهنده
درجهاي اس��ت که اهداف مربوط به بازارها ،زمان ،هزینهها و کیفیت ،در پروژه توسعه محصول خاصی
محقق میگردند(خصم افکن نظام و همکاران.)1393 ،
انجمن مدیریت و توسعه محصول ،توسعه محصول جدید را بهصورت مجموعهای از وظایف ،مراحل
و اقدامات تعریف شده و منظم تعریف میکند که هدف طبيعی شرکت را برای تبدیل ایدههای نارس
(اوليه) به محصوالت و خدمات قابل فروش تشریح میکند .با توجه به این تعریف میتوان اظهار داشت
که کل فرایند توس��عه محصول جدید ممکن اس��ت خود مشتمل بر چندین خرده فرایند (فرایندهای
1 . Robers
2 . Liao & Hu
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فرعی) و خرده مراحل شود .در تعریفی دیگر از توسعه محصول جدید آمده است که فرایند مزبور اساساً
توس��عه دانش مشتمل بر جریانی از وظایف متداول ،غيرمتداول و اجرا شده بهوسیله آرایشی از افراد و
گروههای فعال در سازمان است .در تعریف دیگری از توسعه محصول جدید عنوان شده است که فرایند
مزبور را میتوان بهعنوان مجموعههای از فعاليتها دانست که دستورالعملها و سفارشهای مشتری،
تقاضای بازار و پيشرفتهای فناوری را درون فرایند طراحی و توليد انتقال میدهد .بهطورکلی توسعه
محصول جدید فرایندی پيچيده است که مستلزم مشارکت بخشهای کارکردی گوناگون شرکت است.
ازجمله مهمترین آنها بخشهای مهندس��ی ،توليد و بازاریابی ش��رکت است؛ درواقع توسعه محصول
جدید فرایندی اس��ت که برای اجرای مناس��ب آن کل ش��رکت باید برانگيخته و حساس باشد(حاجی
کریمی و همکاران.)1395،
توسعه فرضیهها و الگوهای مفهومی و پیشینه پژوهش
پیش��رفتهاي مستمر در زمینه ارتباطات و سیس��تمهاي اطالعاتی و فناوري اطالعات ،باعث به وجود
آمدن یک س��یر تکاملی براي زنجیره تأمین و توس��عه تکنیکهای آن شده است .زنجیره تأمین قابل
اجرا و کارآمد بر اس��اس اطالعات دقیق و انتقال و توزیع آن بهصورت صحیح و با کیفیت باال ش��کل
میگیرد .توسعه و پیشرفت در زنجیره تأمین مخصوص بنگاههایی است که توانستهاند برنامهریزی تولید
و انبارداری گمراهکننده خود را در اثر انتقال ضعیف اطالعات و نیز مشکالت و خطاهای موجود در آن
به وجود آمده اس��ت را حذف کنند(اورامو و همکاران .)2005 ،1فناوري اطالعات در سيستم ارتباطات
زنجي��ره تأمين ميتواند به ايجاد امكانات بهت��ر در زنجیره تأمین در زمينههايي مانند تبادل اطالعات،
هماهنگي ،يكپارچهسازي فعاليتها و حساسيت (تأثيرپذيري) زنجيره تأمين منجر شود(وو و همکاران،2
 .)2006ابراهی��م پور و همکاران ( )1394در مقالهی " ارائه الگویی برای ارتقای عملکرد ش��رکتهای
فناوری محور بر مبنای قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده " به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي فناوري
محور میتوانند با تمرکز و س��رمایهگذاري بر س��ه قابلیت درک ،اجرا و ارتقاء یا اس��تمرار یکپارچگی با
تأمینکننده ،به عملکرد برتر دست یابند .پنگ و همکاران )2016( 3در مقالهی" تأثیر فناوری اطالعات
بر عملکرد ش��رکت :اثر میانجیگری قابلیتهای مدیریت زنجیره تأمین و فرآیند کسبوکار ،شواهدی
1 . Auramo et al.
2 . Wu et al.
3 . peng et al.
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از چی��ن " به این نتیجه رس��یدند ک��ه فناوری اطالع��ات میتواند ارزش کس��بوکار را تنها از طریق
یکپارچهس��ازی منسجم قابلیت فناوری اطالعات با قابلیتهای یک شرکت در بهینهسازی فرآیندهای
کس��بوکار و بهبود مدیریت زنجیره تأمین ایجاد کند .یکپارچگی زنجیره تأمین و قابلیتهای فناوری
اطالعات یکی از عوامل مثبت و معنیدار برای بهبود عملکرد شرکت است .واردی و همکاران ()1392
نی��ز در مقالهی " بررس��ی اثر فناوری اطالعات بر قابلیتهای زنجیره تأمی��ن و عملکرد بنگاه :مطالعه
موردی ش��رکت سایپا " عنوان کردند که پیادهسازی فناوری اطالعات هم بهطور مستقیم و هم بهطور
غیر مستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت دارد و تأثیر غیر مستقیم پیادهسازی فناوری اطالعات بر عملکرد از
طریق قابلیتهای زنجیر ه تأمین مفهوم پیدا میکند و باعث افزایش شدت اثر مثبت پیادهسازی فناوری
اطالعات بر عملکرد میگردد.
فن��اوری اطالعات ،برای انتقال و پردازش اطالعات الزم ،برای تصمیمات همزمان میتواند بهعنوان
ستون فقرات ساختار کسبوکار زنجیره تأمین باشد(عالم تبریز و عباسی.)1395 ،
 :H1قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر دارد.
مشاركت تأمینکنندگان نيز در توسعه محصول جديد ميتواند در كاهش هزينهها ،زمان توسعهي
مفهوم براي مش��تري ،بهبود كيفيت و عملكرد ،دسترس��ي به تأمینکنن��دگان متخصص فني و توانا،
كاهش زمان س��فارش دهی و ارائه فناوريهاي نوآورانه كمك كند .مش��اركت تأمینکنندگان بهطور
مس��تقيم و غيرمستقيم بر عملكرد بازار محصول ،هزينه و سرعت توسعه محصول اثرگذار است(کیانفر
و بارفروش.)1395 ،
شرکتهایی که برای توسعه محصوالت جدید ،تنها از منابع خودشان استفاده میکنند ،در کسب
مزیت رقابتی از طریق نوآوری با سختیهای روزافزونی مواجه خواهند شد؛ بنابراین ،شرکتها اغلب برای
غلبه بر این س��ختیها با یکدیگر همکاری میکنند و در توسعه محصوالت جدیدشان تأمینکنندگان
را درگیر میکنند .درگیر کردن تأمینکنندگان در فرایند توسعه محصول جدید ،ممکن است در یک
طیف از مش��اوره س��اده در زمینه ایدههای طراحی و مس��ائل مربوط به کیفیت تا مشارکت فعاالنه در
پروژههای توسعه محصول قرار بگیرد(فلیس و بیکر .)2006 ،1استفاده از دانش و تجربه تأمینکنندگان
برای تکمیل توانمندیهای داخلی ممکن اس��ت به توس��عه محصوالت بهتر که با س��رعت بیشتری به
بازار معرفی میشوند و ارزش بیشتری برای مشتریان خلق میکنند ،کمک کند .بهعالوه ،درگیرکردن
1 . Fliess & Becker
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تأمینکنن��دگان در گروههای توس��عه محصول جدید و تعامل و ارتباط��ات هماهنگ با آنها و تبادل
اطالعات بین تولیدکنندگان و تأمینکنندگان میتواند مشکالت بالقوه را شناسایی کرده و از تأخیرهای
احتمالی در پروژه جلوگیری کند(وستی و لیکر.)1999 ،1
پترس��ن و هم��کاران )2005( 2در مقالهی " یکپارچگی تأمینکننده در توس��عه محصول جدید:
هماهنگس��ازی محصول ،فرآیند و طراحی زنجیره تأمین " نشان دادند که ادغام تأمینکنندگان مواد
اولیه با چرخه توسعه محصول جدید ( )NPDمیتواند مزایای قابلتوجهی را برای دستیابی به اهداف
س��ازمان فراهم کند .مشارکت تأمینکنندگان یک فرایند هماهنگی کلیدی در طراحی زنجیره تأمین،
طراحی محصول و طراحی فرآیند است.
كيانف��ر و بارفروش ( )1395در مقالهی “ ارزيابي اثر زنجيره تأمین كارآفرينانه و توس��عه محصول
جديد بر عملكرد شركتها :مطالعه موردي صنعت نوشيدني “ نشان دادند که مؤلفههای زنجيره تأمین
كارآفرينانه ،توسعه محصول جدید و عملكرد شركتها را تحت تأثیر قرار ميدهد .مشارکت مشتریان،
يكي از ش��ايعترين عوامل مؤثر در موفقيت محصول است زيرا اگرچه مشاركت مشتريان زمانبر است
ولي موجب حداقل شدن دوبارهكاري و كاهش زمان توسعه محصول ميشود .مشاركت مشتريان بهطور
مستقيم و غيرمستقيم عملكرد بازار محصول را تحت تأثیر قرار ميدهد(کیانفر و بارفروش.)1395 ،
 :H2قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر دارد.
اس��تفاده از فناوري اطالع��ات و ارتباطات براي افزایش عملکرد گروههای توس��عه محصول جدید
همواره مدنظر سازمانها بوده است .پروژههاي توسعه محصول جدید نیز جدا از سازمان نبوده و به دلیل
محدودیت منابع س��ازمان ،باید مکملهاي اصلی س��رمایهگذاري براي سازمان مشخص و اولویتهاي
هزینهاي تبیین ش��وند تا س��ازمان بتواند از س��رمایهگذاري خود بر فناوري اطالعات بیش��ترین بهبود
عملکرد را به دست آورد .بر اساس این مطالب ،رمز موفقیت سازمان و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار،
برخورداري از پروژههاي توس��عه محصول جدید موفق با فرآیندهاي نوآورانه کارا و اثربخش اس��ت .بر
همین اس��اس همه منابع سازمان باید بهگونهای که بر اثربخشی و کارایی فرآیندهاي توسعه محصول
جدید اثر داشته باشند ،با یکدیگر همراستا شوند (کرامتی و همکاران .)1389 ،محمودزاده و همکاران
( )1394در مقال�� ه “ تأثیر ابع��اد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصوالت جدی��د “ عنوان کردند که با
1 . Wasti & Liker
2 . Petersen et al.
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پیش��رفته ش��دن فناوری ،برای رسیدن به عملکرد باالی بازار در توس��عه محصوالت جدید ،سازمانها
نیاز به اتخاذ رویکردهای پویا در مدیریت توانمندیهای خود و ارزیابی ریس��ک سرمایهگذاری دارند؛ و
همچنین دورموس��گولو و بارزاک )2011( 1در مقال ه " استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در مراحل
جدید تولید محصول :تجزیهوتحلیل تأثیرات بر نوآوری محصول ،کیفیت و عملکرد بازار " عنوان کردند
ک��ه ابزارهای فن��اوری اطالعات به اقدامات مختلف ایجاد محصول جدید کمک میکند و ابزار فناوری
اطالعات دارای اثر مثبت در مراحل مختلف توسعه محصول جدید است.
انتقال فناوري میتواند منجر به رش��د اقتصادي بلندمدت ،عملک��رد و قابلیتهاي نوآورانه ،بهبود
قابلیتهاي فناورانه ،مزیت رقابتی ،افزایش بهرهوري و توس��عه صنایع محلی گردد .فناوريهاي جدید،
ش��رکتها را توانمند س��اخته تا محصوالتی جدید و نوآورانه خلق نماین��د .البته میتوان جهت تولید
محصوالت جدید ،فناوري جدید را با فناوري موجود سازمان ادغام کرد(خصم افکن و همکاران.)1393،
 :H3قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد توسعه محصول جدید
چرخه عمر كوتاهتر و افزايش سفارشيس��ازي محصوالت ،به عالوه يكپارچهس��ازي زنجيره تأمین،
بس��ياري از ش��ركتها را براي افزايش برونس��پاري فعاليتها در توس��عه محصول جديد و همكاري
با تأمینکنندگان مختلف تش��ويق كرده اس��ت .يكپارچهس��ازي ،بازاريابي و تحقيق و توسعه ،يكي از
عوامل موفقيت توس��عه محصول جديد و نيز موجب همافزايي واحد تحقيق و توسعه با واحد بازاريابي
اس��ت(کیانفر و بارفروش .)1395 ،دسترس��ی به منابع خارجی بر ظرفیت جذب دانش تأثیری مثبت
دارند .در این راس��تا بررسی مطالعات انجامشده نیز نشان میدهد که ظرفیت جذب دانش تحت تأثیر
عواملی از قبیل قابلیت فناوری اطالعات ،استراتژیهای جستجو و کاوش دانش خارجی ،انواع اتحادها
ازجمله یکپارچگی عمودی واقعی و همچنین همکاری با مراکز تحقیقات مش��ارکتی شامل مؤسسات
تحقیقاتی ،دانش��گاهها و ش��رکای تجاری از قبیل تأمینکننده و مش��تریان میباشند(لیو و همکاران،2
 .)2013ظرفیت جذب دانش باال به ش��رکت کمک میکند تا یک درک مش��ترک با ش��رکای کانال را
از طریق تبدیل دانش جدید کس��ب ش��ده و بهرهبرداری از آن توسعه دهد و در نهایت با همگامسازی
وظایف ،منابع ش��رکا ،ادار ه زنجیره تأمین و ایجاد پایگاه دانش جدید س��بب درک بهتر تغییرات بازار و
نظرات و ارزشهای شرکا شود(لیو و همکاران .)2013 ،ظرفیت جذب دانش بیانگر توانایی کسب دانش
1 . Durmuşoğlu & Barczak
2 . Liu et al.
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از منابع خارجی و بهکارگیری و تجاریسازی دانش کسب شده بهمنظور کسب فرصتهای سودآوری
اس��ت .این بدین معناس��ت که ش��رکتهایی با ظرفیت جذب دانش باال میتوانند دانش بیشتری را از
منابع خارجی از جمله مشتریان ،تأمینکنندگان و سایر شرکای تجاری کسب کنند و از آن دانش برای
شناسایی فرصتهای تجاری در بازار استفاده کنند .درواقع کسب دانش از منابع خارجی ،شرکت را در
درک بهتر عدم اطمینان محیطی و گرایشهای بازار یاری میکند و منجر به کس��ب فرصتهای بازار،
افزایش سهم بازار ،سودآوری و توسعه محصوالت جدید میشود(لیو و همکاران .)2013 ،در یک شرکت
با ش��دت فناوری باال نوآوری امری حیاتی اس��ت .در صنایع با فناوری پیش��رفته ،در جایی که سرعت
گامهای تغییر باالست ،شرکت تأکید بیشتری بر روی تالشهای بخش تحقیق و توسعه خود در مورد
محصوالت ،فرایندها و فناوریها دارد تا بدینوس��یله بر موانع فناورانه فائق آید و محصوالت خود را از
ش��رکتهای رقیبش متمایز سازد(اللهی و همکاران .)1393 ،مديريت منظم و پيوسته در مورد دانش،
يك فاكتور مهم در توسعهي محصول به شمار ميآيد و فعاليتهاي دانشي در قلب فرآيندهاي توسعهي
محصول جديد در نظر گرفته ميشود(مانیان و همکاران.)1390 ،
فتحی زاده و همکاران ( )1390در مقاله “ فرهنگ سازماني ،ظرفيت جذب و موفقيت اجراي فناوری
اطالعات “ نش��ان دادند که س��ازمان قوي از طريق تأثيرگذاري بر ظرفيت ج��ذب ،امکان بهکارگیری
موفقيتآمي��ز فناوري اطالعات را افزايش میدهد .ش��فیعی نیکآبادی و همکاران ( )2015در مقال ه “
تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش در عملکرد توسعه محصول جدید در شرکتهای دانشبنیان “ نشان
دادند که بین اس��تراتژی مدیریت دانش و عملکرد توس��عه محصول جدید ارتباط مثبت وجود دارد و
ابعاد دانش آشکار(صریح) ،بیشترین تأثیر را در عملکرد توسعه محصول جدید دارند .شفیعی نیکآبادی
و ضامنی خجس��ته( )1394در مقاله“ نقش ابزارهاي فناوري اطالعات در رابطه ظرفيت جذب دانش و
يادگيري سازماني در بيمارستانهاي تأمين اجتماعي تهران” نشان دادند که ظرفيت جذب دانش تأثیر
مثبت و معناداري بر يادگيري سازماني دارد و ابزارهاي فناوري اطالعات در اين رابطه میتوانند نقش
ميانجي داشته و آن را تقويت كنند و ظرفيت جذب كاركنان در بهکارگیری ابزارهاي فناوري اطالعات
نقش مثبت و مهمي دارد.
 :H4ظرفیت جذب دانش ،شدت و رابطه بین قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره
تأمین را تعدیل میکند.
 :H5ظرفیت جذب دانش ،ش��دت و رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد توسعه
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محصول جدید را تعدیل میکند.
لذا با توجه به مبانی و پیشینه بیان شده ،مدل مفهومی پژوهش در شکل( )1نشان داده شده است.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی اس��ت .همچنین به دلیل اینکه این پژوهش ،به تش��ریح و تبیین
دالیل و چرایی مسئله و ابعاد آن میپردازد و ازآنجاکه درصدد شناسایی نوع رابطه و بررسی تأثیر قابلیت
فناوری اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید از طریق تعدیل
گری ظرفیت جذب است ،لذا میتوان گفت این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی است و از نظر
روش اجرای پژوهش از نوع پیمایشی و مقطعی است.
جامعه آماری پژوهش شرکتهای تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت است .با توجه به وجود
متغیر تعدیل گر در مدل و همچنین وجود  12شاخص برای اندازهگیری متغیر قابلیت فناوری اطالعات،
تعداد نمونههای الزم ده برابر تعداد ش��اخصهای این متغیر برآورد ش��ده است ،بنابراین حداقل حجم
نمونه الزم برای ارزیابی ،برازش مدل و آزمون فرضیههای پژوهش  120شرکت است .جهت جمعآوری
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دادهها ،از روش نمونهگیری در دس��ترس اس��تفاده شده و در هر ش��رکت مدیران و کارشناسان ارشد
پرسشنامه را تکمیل نمودند.
پرسشنامه متشکل از  32سؤال است و در آن از طیف پنجگانه لیکرت بهره گرفته شده است و قابلیت
یکپارچگی زنجیره تأمین که شامل دو بعد قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده و قابلیت یکپارچگی با مشتری
است از طریق  12سوال( ونپوک و همکاران2014 ،؛ فلین )2010،1و قابلیت فناوری اطالعات که شامل
چهار بعد زیرس��اختانعطافپذیر ،یکپارچگی فناوری اطالعات ،مدیریت فن��اوری اطالعات و همترازی
کسبوکار فناوری اطالعات است از طریق  12سوال (چن و همکاران )2015 ،و عملکرد توسعه محصول
جدید از طریق  4س��وال(چن و همکاران )2006 ،2و ظرفیت جذب دانش نیز از طریق  4سوال(مینباوا و
همکاران 2010 ،3و  )2003سنجیده شدهاند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است.
جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر پنهان

ابعاد متغیرها

عملکرد توسعه محصول جدید()NPDP

-

قابلیت فناوری اطالعات

ابعاد

قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین

ابعاد

ظرفیت جذب دانش()AC

-

تعداد دادهها میانگین انحراف معیار

120

3.56

0.86

IF

120

3.51

0.73

IN

120

3.51

0.74

IA

120

3.71

0.74

IM

120

3.52

0.70

SIS

120

3.48

0.97

SIC

120

3.51

0.79

120

3.45

0.78

 -4یافتههای پژوهش
شاخصهای توصیفی

در ای��ن بخ��ش ،آمار توصیفی به ترتیب اطالعاتی در خصوص تع��داد دادهها ،میانگین و انحراف معیار
1 . Flynn
2 . Chenet al.
3 . Minbaeva et al.
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دادههای جمعآوری ش��ده از نمونه آماری ارائه میدهد .نتایج مربوط به دادههای جمعآوری ش��ده در
خصوص هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول  3قابل مشاهده است.
ارزیابی مدل اندازهگیری:
تحلیل یافتههای پژوهش در چند بخش انجام شده است .ابتدا مدل ارزیابی بررسی شده و پس از تائید
مدل ،مدل ساختاری بررسی و به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است .جهت سنجش برازش
مدل اندازهگیري از پایایی ش��اخص ،روایی همگرا و روایی واگرا اس��تفاده گردید .پایایی شاخص براي
سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیار آلفاي کرونباخ ،پایایی مرکب و ضرایب بارهاي عاملی است.
آلفاي کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا:

آلفاي کرونباخ ش��اخصی اس��ت که برآوردي را براي پایایی بر اس��اس همبستگی درونی معرفها ارائه
میدهد؛ اما از آنجایی که در مدلس��ازی معادالت س��اختاری همبستگیهای غیر یکسان با وزنهای
متفاوت بین عاملها و ش��اخصها وجود دارد ،ضریب آلفای کرونباخ مقداری غیر واقعی ارائه میدهد.
به همین دلیل از پایایی مرکب استفاده میشود .براي آلفای کرونباخ و پایایی مرکب میزان باالي 0.7
مناسب ذکر شده است(داوري و رضا زاده.)1392 ،
جدول -2گزارش معیارها :آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی
متغیر

AVE

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی()CR

IF

0.66

0.74

0.85

IN

0.67

0.75

0.86

IA

0.65

0.73

0.85

IM

0.67

0.75

0.86

ITC

0.58

0.90

0.91

NPDP

0.59

0.76

0.85

SCMC

0.51

0.91

0.92

SIS

0.62

0.88

0.90

SIC

0.61

0.87

0.91

AC

0.71

0.88

0.92
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روایی همگرا معیار دیگري است که براي برازش مدلهاي اندازهگیري در روش مدلسازی معادالت
ساختاري به کار برده میشود .مقداری که براي مطلوب بودن  AVEنمایش داده میشود ،باالتر 0.5
است(داوري و رضا زاده.)1392 ،
با توجه به مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب گزارش ش��ده در جدول همانگونه که مش��اهده
میشود تمامی متغیرهاي پنهان داراي مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی تركيبي باالي  0.7میباشند که
نشاندهنده این است که مدل داراي پایایی مناسبی است .همچنین مقدار متوسط واریانس استخراج
ش��ده  AVEبراي متغیرهاي مکنون باالتر از  0.5است بنابراین روایی همگراي مدلهاي اندازهگیري
نیز مطلوب است.
سنجش بارهاي عاملی سنجهها و روایی واگرا:
بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهاي یک سازه با آن سازه ،محاسبه میشود
که مقدار مناسب آن برابر  0.4است .فورنل و الرکر( ،)1981بیان میکنند که روایی واگرا وقتی سطح
قابل قبولی است که میزان  AVEبراي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههاي
دیگر است(داوري و رضا زاده .)1392 ،در جدول  3همبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE
نشان داده شده است.
جدول  :3همبستگی میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE
SIC

0.79

SIS

NPDP

IN

IM

IF

IA

AC
0.84

AC

081

0.31

IA

0.81

0.79

0.31

IF

0.82

0.47

0.47

0.44

IM

0.82

0.79

0.46

0.46

0.43

IN

0.77

0.64

0.64

0.57

0.56

0.56

NPDP

0.78

0.43

0.38

0.36

0.26

0.26

0.64

SIS

0.66

0.41

0.30

0.31

0.21

0.21

0.65

SIC

بر اساس نتایج بهدستآمده از همبستگیها و جذر  AVEكه بر روي قطر جدول قرار داده شده
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میتوان روایی واگراي مدل در سطح سازه را از نظر معیار فورنل -الرکر نتیجه گرفت.
ارزیابی مدل ساختاري:
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیري ،مدل ساختاري از طریق روابط بین متغیرهاي مکنون،
مورد ارزیابی قرار گرفت .در مقاله حاضر از ضریب معناداري( )t-valuesاستفاده شده است.
ضرایب معناداري(:)T-values
اولین معیار برازش مدل ساختاري ،ضرایب معناداري است .این ضرایب براي مدل اجرا شده است و بر
اين اساس تمامی ضرایب معناداري از  1.96بیشتر هستند که این امر معنادار بودن روابط بین متغیرها
را در سطح اطمینان  95درصد نشان میدهد.
ضریب تعیین )(R2و ضريب قدرت پیشبینی):(Q2
نتایج بهدستآمده از تحلیل مدل ساختاري در جدول ،معیار  R2را براي تمامی متغیرهاي درونزاي
مدل پژوهش نش��ان میدهد .نتایج این معیار نشان میدهد که برازش مدل ساختاري بیشتر متغیرها
قوي و در حد خوبی بوده اس��ت .ضمن آنکه بهمنظور بررس��ی قدرت پیشبینی مدل از معیاري تحت
عنوان  Q2تحلیل گردیده است .با مالحظه نتایج این معیار در جدول شماره  4نیز میتوان نتیجه گرفت
که مدل از قدرت پیشبینی قوي برخوردار است.
جدول  :4مقادیر  R2و Q2
متغیر

R2

Q2

متغیر

R2

Q2

IA

071

0.46

NPDP

0.58

0.32

IM

0.75

0.50

SCMC

0.52

0.26

IF

0.71

0.47

SIS

0.82

0.50

IN

0.74

0.49

SIC

0.83

0.52

پس از برازش بخش اندازهگیری و س��اختاري مدل پژوهش حاض��ر ،بهمنظور کنترل برازش کلی
مدل ،از معیاري تحت عنوان  GoFاستفاده گردیده است .با توجه به آنکه معیار نام برده برابر  0.6است،
برازش بسیار مناسب مدل کلی تائید میشود(داوري و رضا زاده.)1392 ،
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آزمون فرضیهها:
اين بخش ش��امل دو قسمت ميشود )1 :بررس��ي ضرايب معناداري ( Zمقادير  )t-valuesمربوط به
هريك از فرضيهها  )2بررسي ضرايب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسيرهاي هريك از فرضيهها.
نتایج حاصل از ضرایب معناداری برای هریک از فرضیهها در جدول شماره  5مشخص شده است .هرگاه
این ضرایب مقادیر باالی  1.96را کس��ب کنند صحت رابطه مورد نظر تائید میش��ود .مقادیر حاصل
از ضرایب معناداری این پژوهش نش��ان میدهد در س��طح اطمینان  95درصد ،کلیه فرضیههای این
پژوهش مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  :5آزمون فرضیهها(ضرایب معناداری )z
با ورود تعدیل گر

بدون ورود تعدیل گر
t-value

نتیجه

نتیجه
t-value
آزمون

H1

قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت یکپارچگی
زنجیره تأمین تأثیر دارد.

12.45

پذیرش
فرضیه

2.72

پذیرش
فرضیه

H2

قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد
توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

9.82

پذیرش
فرضیه

1.99

پذیرش
فرضیه

H3

قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد توسعه
محصول جدید تأثیر دارد.

33.77

پذیرش
فرضیه

27.01

پذیرش
فرضیه

H4

ظرفیت جذب دانش ،رابطه بین قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت
یکپارچگی زنجیره تأمین را تعدیل میکند.

29.81

پذیرش
فرضیه

H5

ظرفیت جذب دانش ،رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و
عملکرد توسعه محصول جدید را تعدیل میکند.

7.78

پذیرش
فرضیه

فرضیه

مسیر

بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی به مسیرهای هریک از فرضیهها:
بعد از بررسی معنادار بودن دو تأثیر مستقیم و غیر مستقیم ،حاال نوبت آن است که شدت این تأثیرات
را بررس��ی نماییم .ضرایب معناداری  ،Zمس��یر میان متغیرها را بررسی میکند اما نشان نمیدهد چه
مقدار از تغییرات متغیر وابس��ته را متغیر مستقل تبیین میکند .برای این منظور از ضرایب استاندارد
شده بار عاملی استفاده میشود .جدول  6ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به روابط بین سازهها
برای هریک از فرضیات فرعی را نشان میدهد.
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جدول  :6آزمون فرضیهها(ضرایب مسیر)
بدون ورود تعدیل گر
مسیر

فرضیه

با ورود تعدیل گر
ضریب مسیر

ضریب مسیر

H1

قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت یکپارچگی زنجیره
تأمین تأثیر دارد.

0.38

0.07

H2

قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه
محصول جدید تأثیر دارد.

0.24

0.07

H3

قابلیت فناوری اطالعات و عملکرد توسعه محصول جدید

0.62

0.57

H4

ظرفیت جذب ،رابطه بین قابلیت فناوری اطالعات و قابلیت یکپارچگی
زنجیره تأمین را تعدیل میکند.

0.68

H5

ظرفیت جذب دانش ،رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد
توسعه محصول جدید را تعدیل میکند.

0.26

نتیجهگیری و پیشنهادها:
امروزه سازمانها به دلیل رقابت شدید جهانی ،تغییرات سریع فناوری و گسترش تنوع محصوالت ،در
محیطهایی پویا ،پیچیده و غیرقابل پیشبینی با یکدیگر به رقابت میپردازند و به دنبال بهبود عملکرد
سازمان خود هستند .در چنین شرایطی ،بسیاری از شرکتهای پیشرو از طریق فناوری اطالعات سعی
در کسب سود و پیشتاز بودن در رقابت هستند .در این تحقیق به بررسی تأثیر قابلیت فناوری اطالعات
با چهار بعد قابلیت یکپارچگی فناوری اطالعات ،زیرس��اخت انعطافپذی��ر فناوری اطالعات ،مدیریت
فناوری اطالعات و همترازی کس��بوکار فرآیند اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین با دو بعد
قابلیت یکپارچگی تأمینکننده و قابلیت یکپارچگی مشتریان بر عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته
شد .در این تحقیق همچنین ،ظرفیت جذب بهعنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است.
نتای��ج این مقاله نش��ان داد که قابلیت فناوری اطالعات موجب افزایش عملکرد توس��عه محصول
جدید میش��ود و ظرفیت جذب دان��ش نیز رابطه بین قابلیت فناوری اطالع��ات و قابلیت یکپارچگی
زنجیره تأمین و همچنین رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیر ه تأمین و عملکرد توسعه محصول جدید
را بهصورت مثبت تعدیل میکند؛ یعنی با افزایش سطح ظرفیت جذب دانش ،سطح قابلیت یکپارچگی
زنجیره تأمین و همچنین عملکرد توسعه محصول جدید افزایش مییابد.
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فرضی��ه اول تحقیق تأثیر مثبت و معنادار قابلیت فن��اوری اطالعات بر قابلیت یکپارچگی زنجیره
تأمی��ن را تائی��د میکند .یافتههای مربوط به این فرضیه همس��و با برخی تحقیقات پیش��ین (پنگ و
همکاران2016 ،؛ وو و همکاران  )2006اس��ت که ادعا میکند قابلیت فناوری اطالعات از طریق تغییر
و بهب��ود تمامي فعاليتهاي مرتب��ط با جريان و مبادله كاالها و خدم��ات ،از مرحله ماده خام اوليه تا
مرحل��ه محصول نهايي بر روی زنجیره تأمین تأثیر میگذارد؛ بنابراین به مدیران پیش��نهاد میش��ود
اقدامات و برنامهریزیهای الزم را در جهت بهبود قابلیت انعطافپذیری فناوری اطالعات ،بهبود قابلیت
یکپارچگی ،بهبود مدیریت و قابلیت همترازی کسبوکار داشته باشند.
نتای��ج فرضی��ه دوم تحقیق حاکی از تأثیر مثب��ت و معنادار قابلیت یکپارچگ��ی زنجیره تأمین بر
عملکرد توس��عه محصول جدید اس��ت .در تحقیقات گذشته (پترسن )2005 ،تأثیر قابلیت یکپارچگی
با تأمینکننده بر عملکرد توس��عه محصول جدید تائید ش��ده بود اما مطالعه ای در مورد تأثیر قابلیت
یکپارچگی زنجیره تأمین(تأمینکننده و مش��تریان) بر عملکرد توس��عه محصول جدید مشاهده نشده
است؛ بنابراین به مدیران پیشنهاد میشود از طریق اقداماتی نظیر ساماندهی مجدد تأمینکنندگان و
مشتریان ،استفاده از تأمینکنندگان مطمئن و متنوع ،رتبهبندی مشتریان و تأمینکنندگان و سیستم
سفارش گیری سریع از مشتری برای شناسایی فرصتهای موجود در محیط و مقابله با تغییرات و عدم
اطمینانها محیطی جهت بهبود عملکرد توسعه محصول جدید اقدام نمایند.
فرضیه س��وم تحقیق مبنی ب��ر تأثیر مثبت و معنادار قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد توس��عه
محصول جدید شرکت تائید شد .در مطالعات پیشین (دورموسوگلو و بارکزاک ،)2011 ،تأثیر فناوری
اطالعات بر توسعه محصول جدید تائید شده بود .این نتیجه نشان میدهد که قابلیت فناوری اطالعات
و ابعاد آن ،شرکتها را قادر به تصمیمات درستتر و خردمندانهتر و انجام اقدامهای اثربخشتر میکند
و به بهبود عملکرد توس��عه محصول جدید کمک میکند .ازاینرو قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد
توسعه محصول جدید تأثیر میگذارد .به مدیران شرکت ها پیشنهاد میشود برای مقابله و رویارویی با
تغییرات سریع محیطی و برای افزایش عملکرد توسعه محصول جدید خود باید به قابلیتهای فناوری
اطالعات توجه داشته باشند .در این راستا با ایجاد نوآوری از طریق تسهیل در به اشتراکگذاری اطالعات،
یکپارچهسازی سیستمهای مختلف ،ارتباط بهتر و همکاری میان بخشهای مختلف عملکردی سازمان
مدیران میتوانند عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود دهند.
فرضیه چهارم این تحقیق به بررسی نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین "قابلیت
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فناوری اطالعات" و "قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین" پرداخته است .نتایج نشان داد که ظرفیت جذب
دانش باعث افزایش تأثیر قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد توسعه محصول جدید میشود .مطالعه ای
مبنی بر تائید این فرضیه در مطالعات پیشین گزارش نشده است.
یافتههای مربوط به فرضیه پنجم ،نشان میدهد که ظرفیت جذب دانش نقش تعدیل گر در رابطه
بین "قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین" و "عملکرد توس��عه محصول جدید" دارد و باعث افزایش تأثیر
قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید میشود .مطالعه ای مبنی بر تائید
این فرضیه در مطالعات پیشین گزارش نشده است.
با توجه به تائید فرضیه چهارم و پنجم ،ظرفیت جذب دانش باال میتواند دانش بیشتری را از منابع
خارجی از جمله مشتریان ،تأمینکنندگان و سایر شرکای تجاری کسب کند و موجب یکپارچگی بیشتر
زنجیره تأمین ش��ود و افزایش ظرفیت جذب ،موجب شناس��ایی فرصتهای تجاری در بازار میشود و
شرکت از این طریق در درک بهتر عدم اطمینان محیطی و گرایشهای بازار توانمندتر میشود و منجر
به کس��ب فرصتهای بازار ،کاهش هزینهها ،افزایش س��هم بازار ،سودآوری و توسعه محصوالت جدید
میش��ود .توس��عه محصول جدید باعث ارتقاي عملكرد و افزایش س��ودآوری و کسب فرصتهای بازار
میشود .لذا اين مقوله براي سازمانهای تولیدی در اولويت كاري قرار ميگيرد .در اين ميان تغييرات
محيطي و پيچيده شدن آن مستلزم وجود ابزارهايي براي مقابله با آن و تسريع و بهبود فرآيند يادگيري
در س��ازمان اس��ت ،لذا بهکارگیری ابزارهاي نوي��ن اطالعاتي و ارتباطاتي باعث ارتق��اي توان و انگيزه
كاركنان از یکسو و بهبود یکپارچگی زنجیره تأمین و در نتیجه توسعه محصول ميشود.
در ضمن این تحقیق با محدودیتهایی نیز روبروس��ت که جهتگیری مطالعات آینده را مشخص
میکند .اولین محدودیت در این پژوهش اثر قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین تولیدکننده مورد بررسی
قرار گرفت ازاینرو پیش��نهاد میش��ود که در تحقیقات آتی میتوان تأثیر این متغیر را از چش��مانداز
شرکت تأمینکنندگان و توزیعکنندگان(مشتری) نیز مورد بررسی قرار داد .همچنین داده های پژوهش
بهصورت مقطعی گردآوری شده است ،بهمنظور دستیابی به نتایج صحیح و قابل اعتمادتر ،پژوهشهای
آتی میتوانند در زمان طوالنیتری پژوهش را اجرا کنند.
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